
برئاسة الزعيم

وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه -في بيان صادر عن االجتماع 
االثنين، تأكيدهم لموقفهم الحريص على تجنيب الوطن كل ما يهدد 
أمنه واستقراره ووحدته وسالمته، استمرارًا لمواقفهم التي ظلوا 
يدعون اليها كافة اطراف الصراع بالتمسك بالحوار لحل كافة الخالفات 

سلميًا وبعيدًا عن اللجوء للعنف.
ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مجددًا دعمهم كافة الجهود 
المبذولة من قبل األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من 
اجل إيجاد حل سلمي لالزمة الراهنة وبما يجنب الوطن ويالت الحرب 
وكافه المخاطر التي تهدد امنه وسالمته ونسيجه االجتماعي، ويجددون 
التزامهم بالوقوف الى جانب الشرعية الدستورية من اجل تحقيق 
مصلحة الوطن وتنفيذ كافة مهام المرحلة االنتقالية الواردة في المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس االمن ومخرجات الحوار 

الوطني.
ه وانطالقًا من مسؤوليتهم الوطنية  إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
أعربوا عن كافة مواقفهم في بياناتهم بوضوح وكانوا المبادرين في 
الدعوة للمصالحة الوطنية الشاملة واالصطفاف الوطني الذي ال يستثني 

احدًا من اجل الوطن وامنه واستقراره ووحدته وثوابته.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر والتحالف نأوا بأنفسهم أن يكونوا طرفًا 
في الصراع الحالي بين االخوة في التجمع اليمني لإلصالح وأنصار الله.. 
أو االصطفاف الى جانب أي منهم ضد اآلخر وقدموا مبادرتهم من اجل 
انهاء ذلك الصراع وإيجاد مخارج سلمية وواقعية لحل االزمة التي شهدها 

الوطن نتيجة ذلك الصراع والسياسات الخاطئة لحكومة الوفاق.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
عن اسفهم للحملة التحريضية اإلعالمية والسياسية الممنهجة التي 
تستهدف المؤتمر وقياداته وأحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح ومواقفه الحريصة على الوطن 
ة  وسالمته، مشيرين بأن تلك الحملة محاولة عبثية صبيانية لإلساء
للمؤتمر وحلفائه ومواقفهم الوطنية الملتزمة بثوابت الوطن ومكاسبه 

وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
ات الباطلة التي تحاول النيل من وحدة  واستهجنوا حملة االفــتــراء

المؤتمر وتحالفه مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، مؤكدين بأن 
المؤتمر الشعبي العام تنظيم وطني متماسك في بنائه وتالحم أعضائه 
وجماهيره التي ظلت متمسكة بالمبادئ وصامدة في احلك الظروف 
والتحديات والمخططات التي يمر بها الوطن وكانت وستظل وفية على 
الدوام للقيم التي انتصر لها المؤتمر وحلفاؤه دفاعًا عن مصالح الوطن 
والمواطنين ولن تنال منهم بأي حال أي ارهاصات او ترويج كاذب او أوهام 

تسكن خياالت النفوس المريضة.
واكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن 
تحالفهم استراتيجي يستند الى القواسم المشتركة والمبادئ والثوابت 
الوطنية التي آمنوا بها وإلى رؤية وطنية تستلهم المصالح الوطنية العليا 
بعيدًا عن كل الحسابات االنانية الضيقة وسيظل هذا التحالف راسخًا 

ات المغرضة. ومتطورًا ال تنال منه الدسائس واالدعاء
مؤكدين مجددًا بأن التنافس الشريف حق مشروع في إطار البرامج 

لحق 
ُ
السياسية وبعيدًا عن أي فجور في الخصومة أو صراع أو مكايدات ت

الضرر بالوطن.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تأكيدهم على ضرورة أن يأتي 
الدستور الجديد- وهو عقد اجتماعي بين اليمنيين- ملبيًا تطلعات 
الشعب اليمني وآماله في بناء دولة مدنية حديثة ومجسدًا لروح الوفاق 
الوطني وبعيدًا عن أي رؤى ثأرية وانتقامية أو حسابات آنية حزبية ضيقة 
تنال من وحدة الوطن والنهج الديمقراطي التعددي أو السلم االجتماعي.

وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم المساند والداعم للقوات 
المسلحة واألمن في حربهم ضد اإلرهاب.

سائلين الله العلي القدير ان يتغمد كافة شهداء الواجب وكافة 
شهداء الوطن وضحايا اإلرهاب برحمته وغفرانه وأن يجنب وطننا 

كل مكروه.

صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي
١٥ /٩ /٢٠١٤م

المؤتمر والتحالف يجددون دعم الرئيس هادي الحتواء األزمة الراهنة
ندعو مجددًا أطراف الصراع لحل كافة الخالفات بالحوار وعدم اللجوء للعنف

ملتزمون بالوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية من أجل مصلحة الوطن

يجب أن يجسد الدستور الجديد روح الوفاق الوطني والنهج الديمقراطي والسلم االجتماعي وأال يخضع لنزعات انتقامية
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعًا لها برئاسة الزعيم علي  

عبداللــه صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العام، جرى فيــه الوقوف امام التطورات في الســاحة الوطنية والمتصلة بتداعيات 
االزمة الراهنة وجهود احتوائها سلميًا.

لن نكون طرفًا 
في الصراع 
بين اإلخوة 
في اإلصالح 
وأنصار الله

المؤتمر تنظيم 
وطني متماسك 

في بنائه 
وتالحم أعضائه 

وجماهيره
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البد من تغليب مصلحة الوطن العليا 
على ماعداها وأن نكرب فوق الخالفات 

عبدربه منصور هاديوالصراعات
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

قدمنا مبادرة حل لألزمة الناتجة عن 
السياسات الخاطئة لحكومة الوفاق

التنافس الشريف حق مشروع 
في إطار البرامج السياسية

الحملة اإلعالمية والسياسية التي تستهدف 
المؤتمر والزعيم محاولة صبيانية وعبثية

ندعم ونساند أبطال الجيش واألمن في حربهم ضد اإلرهاب

أعرب مصدر مسئول في مكتب الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله  
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، عن أسفه الشديد واستغرابه إزاء 
التصريحات المتداولة والتصعيد غير المبرر والذي جرى الترويج له يوم الخميس 
والمنسوبة إلى رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة، والتي تفتقر إلى 

المصداقية والموضوعية شكًال ومضمونًا. 
ب المصدر المسئول في مكتب رئيس الجمهورية السابق "جملة وتفصيًال، 

ّ
وكذ

ما تناقلته قناة الجزيرة وبعض القنوات الفضائية ومواقع الكترونية على لسان 
رئيس الجمهورية القائد االعلى للقوات المسلحة؛ من أنه مازال يتحكم في بعض 

القيادات في الجيش". 
ات مفضوحة وكذب، الهدف من  وقال المصدر: "إن هذا محض افتراء وادعاء

ورائه يتمثل بوضوح في التهرب والتنصل من المسؤولية". 
وأضاف: "أما الرئيس السابق، فقد سلم السلطة والحكم والجيش أمام العالم 
أجمع وصارت هناك سلطة جديدة في اليمن منذ فبراير ٢٠١٢م، ولم يعد 
يربطه بها أية عالقة أو صلة، والقوات المسلحة واألمن التتلقى األوامر إال من رئيس 
الجمهورية القائد األعلى، وقد قام الرئيس عبدربه منصور بتغيير كل القيادات 
العسكرية السابقة التي كان يعتقد انها مازالت موالية للرئيس السابق واستبدالها 

بقيادات موالية له ومقربة منه، فكيف يستطيع الرئيس السابق التحكم بهذه 
القيادات".

وتمنى المصدر أن يتحمل كل شخص مسؤوليته دون الهروب أو التهرب إلى 
تحميل غيره المسؤولية.

الجدير بالذكر أن هذا الرد التوضيحي جاء عقب أحداث الخميس، حيث ذهبت 
وسائل إعالمية تابعة لإلخوان وفي مقدمتها قناة «الجزيرة» للترويج ألخبار منسوبة 
إلى رئيس الجمهورية بأن بعض قيادات الجيش التزال تتلقى األوامر من الرئيس 

السابق، في محاولة للتنصل عن تداعيات األوضاع في العاصمة صنعاء..

مصدر بمكتب رئيس المؤتمر:

الرئيس السابق سلم السلطة والحكم والجيش أمام العالم ولم يعد يتحكم بالجيش
لم تعد تربط الزعيم أية صلة بالجيش وما تروج له قناة «الجزيرة» وغيرها كذب ومحض افتراء


