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خالل ترؤسه  اجتماعًا استثنائيًا للجنة العامة:

الداخل والخارج يراهنون على المؤتمر ووسطيته لتجاوز التحديات
البد من ميثاق إعالمي لوقف خطاب التحريض والتأجيجالكل ينظر إلى أن المؤتمر جزء من الحل

اليمن يمر بمنعطف خطير فرضته جماعة الحوثي
أكــد األخ المناضل عبدربه منصور هــادي رئيس  

الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين 
العام أن المؤتمر الشعبي العام ظل متماسكا على قاعدة 
شعبية راســخــة وواســعــة منذ قيامه فــي أغسطس عام 

١٩٨٢م ومرورًا بالكثير من المحطات الفارقة.
وقال خالل ترؤسه اجتماعًا استثنائيًا للجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي الــعــام، الخميس: "وبكل فخر كــان اكبر وأعظم 
منجزات المؤتمر إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ٢٢ من 
مايو عام ٩٠م من القرن الماضي وكان حامًال لمهام وطنية 
جسيمة وعظيمة ومرورًا بمحطات اخرى وهو في المقدمة 

ال يتزعزع وال تؤثر عليه الزوابع.
ونوه الرئيس بان اهم محطة تجاوزها المؤتمر الشعبي العام 
بكل صعوباتها كانت عند نشوب األزمة مطلع عام ٢٠١١م، 
وقــال: "إن القوى السياسية في الداخل والخارج تنظر إلى 
المؤتمر الشعبي العام بصفته السياسية الوسطية القادرة 

على تخطي العقبات والتحديات".
وطالب رئيس الجمهورية " اللجنة العامة بالتحلي بالصفات 
الوطنية الجامعة والتمسك بها" .. مشيرا إلى أن اليمن اليوم 
تمر بمنعطف خطير فرضته جماعة الحوثي والكل ينظر 
إلى أن المؤتمر الشعبي العام جزء من الحل وان ال ينجر إلى أن 

يكون جزء من المشكلة ".
وأكد الرئيس أن المؤتمر الشعبي العام كما هو معروف 
عنه مع االصطفاف الوطني وهي صفات وطنية معروفة، وال 

يمكن أن يغرد خارج السرب أبدا.
ونبه إلى أن المؤتمر هو صانع للحلول ومتجاوز لالزمات 
بشجاعة وأقدام فقد تجاوز حرب١٩٩٤م وتجاوز الكثير 
من المعضالت والتحديات باعتباره حامل راية الحل والعقد 
وهو مرجع وال نريد ان يشاع أن المؤتمر منقسم مثال بين 

الرئيس والزعيم نحن يجب ان ننبذ االنقسام.
وتطرق الرئيس إلى مستجدات األوضاع الراهنة .. وقال: "إن 
مشكلتنا في اليمن هي القفز من أزمة إلى أزمة وتعمل بعض 
القوى والجماعات إلى خلق األزمات من اجل مصالح وأجندات 

داخلية وخارجية.

ل األخ الرئيس " هل وجود داعش في العراق سبب  وتساء
لالزمة التي خلقها الحوثيين، الجميع يعرف أن ال عالقة 
بين الشعارات والمضامين التي تجري على األرض وهناك 
ربما تجارب ألطماع إقليمية وربما مذهبية وهو ما نتمنى 
أن يجنب اليمن منها على اعتبار أن المذهبية والطائفية 
تستخدم كــأدوات للموت والدم واالنتقام، وشعبنا اليمني 

على مر العصور يمقت كل من يستخدمها.
وأكد ان مقترح تصحيح أسعار المشتقات النفطية كان 
قديمًا وكان اإلنتاج حينها حوالي أربعمائة وخمسين ألف 
برميل يوميا أما اآلن فالناتج اليومي ما بين مائة وخمسة 

وعشرين او مائة وخمسة وثالثين وهو متدٍن جدًا على ما كان 
عليه ناهيك عن ما تتعرض له األنابيب من تخريب متعمد 

وممنهج وتلحق األذى الكبير باالقتصاد اليمني.
وقــال: "المشاكل في اليمن متنوعة ويمكن خلق ذريعة 
لجماعة ما وتعمل أزمة حادة كما هو حاصل اآلن مع جماعة 
الحوثي .. مضيفا " هناك اآلن مقترحات تقدم بها المؤتمر 
الشعبي العام والحزب االشتراكي اليمني والناصري وربما 
اخـــرون سنعمل على أن تـــدرس لجنة متخصصة هذه 
المقترحات ونبني عليها ما يمكن أن يتم في أطار االصطفاف 

الوطني".
وتطرق الرئيس إلى موضوع اإلعــالم المقروء والمسموع 
والمرئي بكل قنواته الفضائية ومنافذه اإللكترونية والتواصل 
االجتماعي مؤكدا انه البد من ميثاق شرف جامع يرتكز على 
مصالح الوطن وعدم التحريض او التأجيج وضبط إيقاعه 
على أساسات مبدئية وواقعية تخدم العملية السياسية 
المنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
بصورة صادقة واالبتعاد تمامًا عن المصالح الضيقة سواء 
أكانت حزبية أم جهوية أم مناطقية او حتى مذهبية وطي 
صفحة الماضي وفتح صفحة ناصعة البياض أمام مستقبل 

اليمن الجديد.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور احمد 
عوض بن مبارك وأمين عام رئاسة الجمهورية الدكتور 

منصور البطاني.
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أعظم وأكبر منجزات المؤتمر التي نفاخر بها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية

الشعب اليمني يمقت المذهبية والطائفية وكل من يستخدمهما
بعض القوى تخلق أزمات لخدمة أجندة خارجية

مقترح المؤتمر لحل األزمة سيطرح على لجنة متخصصة

احتفاء بالذكرى الـ٣٢ لتأسيس المؤتمر وإدانة لجريمة النفق

اللقاء الموسع ألبناء صعدة يبارك مبادرة المؤتمر لحل األزمة
أقام فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف  

الوطني بمحافظة صعدة أمس األحد لقاًء موسعًا 
لقيادات وكــوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني بالمحافظة بمناسبة مرور الذكرى الــ٣٢ 
لتأسيس المؤتمر الشعبي الــعــام، وتنديدًا بالمخطط 
اإلجرامي الذي استهدف الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام من خالل النفق الذي تم 
حفره من هنجر بشارع صخر إلى تحت منزله وكذا تضامنًا 
مع أفراد القوات المسلحة الذين يتم استهدافهم من قبل 

تنظيم القاعدة .
وحضر اللقاء الموسع احمد سالم القطابري األمين العام 
للمجلس المحلي بالمحافظة وقــيــادات وأعضاء وكــوادر 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والقطاع 
النسوي بالمحافظة وعدد من أعضاء السلطتين المحلية 
والتنفيذية والقيادات األمنية والمشائخ والشخصيات 

االجتماعية.
وفي بداية اللقاء الموسع ألقى الشيخ احمد حسن بخاش 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عضو اللجنة 
الدائمة الرئيسية رحب فيها بالحضور شاكرا لهم تفاعلهم 
وتجشمهم عناء السفر من مختلف المديريات لحضور هذا 

اللقاء.
رافعًا باسمه ونيابة عن جميع قيادات المؤتمر الشعبي 

العام وأحــزاب التحالف الوطني بالمحافظة آيات التهاني 
والتبريكات إلى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام المؤسس األول والى فخامة رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي- النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام والى كافة قيادات وأعضاء المؤتمر في عموم 
محافظات الجمهورية بمناسبة ذكرى مرور٣٢ عاما على 

تأسيس المؤتمر.
كما هنأ الزعيم علي عبدالله صالح على سالمته من محاولة 
االغتيال عبر النفق األرضــي الــذي كان يستهدف حياته 
وأفــراد أسرته.ومثمنا موقف رئيس الجمهورية لقيامه 

بتشكيل لجنة تحقيق في مالبسات هذا العمل الجبان.

مشيرا أن هــذا اللقاء الموسع ينعقد في ظل الظروف 
العصيبة الــتــي يشهدها الــوطــن وإدراكــــًا مــن المؤتمر 
لخطورتها كونها قد تؤدي بانزالق الوطن إلى ماال يحمد 
ــذي أوجــب على اللجنة العامة عقد  ــر ال عقباه وهــو األم
اجتماعاتها بصورة دائمة للوقوف أمام كل هذه التحديات 
وتقديم الرؤى واقتراح الحلول إلنهاء األزمة والخروج بالوطن 
إلى بر األمان من خالل تبنيها مبادرة وطنية إلخراج البالد 
من أزمة طاحنة خاصة بعد ان اثبتت الحكومة فشلها الذريع 

أمام تطلعات وطموح شعبنا اليمني العظيم.
مؤكدا تأييد قيادات وأعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف 

الوطني بالمحافظة ومباركتها لهذه المبادرة.

وثمن رئيس مؤتمر صعدة لفخامة رئيس الجمهورية 
تفهمه للمبادرة وتبني تنفيذها إلخراج اليمن من األزمة، 
منوها الــى ان سياسة المؤتمر الشعبي الــعــام ومنهجه 
ــرأي بالطرق السلمية والحضارية  يؤمن بالتعبير عن ال
وتداول السلطة سلميا ونبذ الخالفات والدعوات الطائفية 
والمناطقية والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره 
وتغليب مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات.. وقال بخاش: 
المؤتمر سيبقى صمام أمــان الوطن واستقراره بقيادة 

الزعيم علي عبدالله صالح.
وكانت ألقيت في اللقاء كلمات المنظمات الجماهيرية 

والقطاع النسائي وقصيدتين شعريتين.

وصدر عن اللقاء الموسع ألبناء صعدة بيان أدانــوا فيه 
ما تعرض له الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام من محاولة إجرامية رخيصة كانت تستهدف 
حياته وحياة أسرته، شاكرين لفخامة رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي لتشكيله لجنة للتحقيق في 
الحادث، مطالبين فخامته بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه 

الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.
كما استنكروا المذبحة اإلجرامية البشعة بحق الجنود 
األبرياء التي تعرض لها الجنود على أيدي القوى الظالمية 

واإلرهابية في محافظة حضرموت.
وأكــدوا تأييدهم ومباركتهم المبادرة التي تقدم بها 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والمتضمنة تغيير الحكومة 
ات وطنية تشمل جميع األطراف  وتشكيل حكومة كفاء
السياسية وإعــادة النظر في الجرعة القاتلة التي أنهكت 
الشعب اليمني بجميع فئاته وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 

وفق آلية زمنية محدده.
ودعا مؤتمريو صعدة وحلفاؤهم وأنصارهم جميع أبناء 
الشعب اليمني بكل مكوناته إلى الحفاظ على وحدة اليمن 
وأمنه واستقراره وجميع مقدراته وسيادته بعيدًا عن 
ات المصالحة الشاملة بالطرق  أي تدخالت خارجية وإجراء
السلمية وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والكراهية، 

وجعل مصلحة الوطن فوق كل المصالح الذاتية.

ندعو لتغليب لغة الحوار 
على العنف والكراهية

يجب على الجميع جعل 
مصلحة الوطن فوق كل 

المصالح الذاتية


