
ه��ذا وألقى األس��ت��اذ جمال -الخوالني  
رئيس فرع المؤتمر  أمانة العاصمة- كلمة 
القيادات المؤتمرية المشاركة في اللقاء التشاوري 
أكد فيها أن المؤتمر هو أهم التنظيمات واألحزاب 
السياسية في اليمن وأكثرها شعبية ويعقد عليه 
معظم أبناء الشعب اليمني آمااًل كبيرة للقيام بالدور 
الرئيسي في إخ��راج اليمن من األزم��ة على ضوء 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم السماح 

ألي طرف بإعاقتها بأي شكل من األشكال.
وقال جمال الخوالني -عضو اللجنة العامة- إن 
الغرض من هذه اللقاءات التشاورية هو االطالع 
على سير عملية تنفيذ المبادرة الخليجية وعملية 
اإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والتشاور 

بشأن صياغة رؤى المؤتمر التي ستقدم لمؤتمر 
الحوار إزاء مجمل القضايا الوطنية.. مضيفًا: أن 
المؤتمر تقع عليه مسئولية كبيرة كونه يمثل 
السواد األعظم من أبناء شعبنا والذين يعولون 
على المؤتمر إخراج الوطن من األزمة ورفع المعاناة 
التي يعيشها المواطنون اليوم جرّاء تداعيات األزمة 

اقتصاديًا ومعيشيًا وأمنيًا.
منوهًا إلى أن المؤتمر قد نجح في رأب الصدع 
والحفاظ على األمن والسلم االجتماعي وحافظ على 
الوحدة الوطنية وعلى ذاته وصمد بفضل تماسك 
قياداته وأعضائه وااللتفاف الشعبي والوطني الكبير 
أمام كل العواصف والمحن وهو قادر على السير 

بثبات نحو األمام وبوتيرة أعلى من ذي قبل.

الخوالني: الشعب يعول على المؤتمر اخراج البالد من األزمة

وفي اللقاء وجّه المشير عبد ربه منصور  
هادي -رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام- كلمة توجيهية 
للقاء التشاوري حيا فيها أعضاء المؤتمر الشعبي 
العام المشاركين في هذه الفعّالية التنظيمية 
التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية يخوض 
الوطن غمارها في إطار عملية االنتقال المنشود 
نحو االستقرار وبناء اليمن الجديد الذي يتطلع إليه 

كافة أبناء شعبنا على امتداد الوطن.
وقال األخ الرئيس في كلمته المهمة التي ألقاها 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر، األمين العام المساعد 
للمؤتمر: إنكم أيها المؤتمريون بهذه الخطوة 
اإليجابية تؤكدون على الروح الدؤوبة والمسئولة 
التي اتسم بها المؤتمر الشعبي العام كتنظيم 
وطني وشعبي جسد الوسطية واالعتدال واستلهم 

القوى  الوطنية وحمل مع غيره من  التطلعات 
والفعاليات الوطنية مشعل الحرية والديمقراطية والبناء والتغيير 

اإليجابي نحو األفضل.
وخاطب رئيس الجمهورية األمين العام للمؤتمر- أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام، قائاًل: »عليكم الشعور باالعتزاز والفخر بدور 
تنظيمكم ومكانته وتاريخه وبما حققه من أجل الوطن وفي المقدمة 

منجز الوحدة العظيم الذي ينبغي الحفاظ عليه 
في إطار رؤية شاملة ومتجددة ينتهجها الحوار 
الوطني وبما يرسخ اللحمة الوطنية ويحقق 
لكل أبناء الوطن في شرقه وغربه وشماله 
وجنوبه تطلعاتهم وغاياتهم المرجوة في األمن 

واالستقرار والرخاء واالزدهار.
وح��ّث األخ عبدربه منصور ه��ادي -رئيس 
الجمهورية، النائب األول لرئيس المؤتمر- 
اللقاءات التشاورية للمؤتمر الشعبي العام في 
عموم محافظات الجمهورية على الوقوف أمام 
كافة القضايا والتطورات بوعي عميق وإدراك 
لحقائق ال��واق��ع ومتطلباته وح��رص واجب 
ومسئول، مستلهمين كافة الظروف والتحديات 
والتحوالت التي يشهدها الوطن على أكثر من 
صعيد. وما الذي ينبغي أن ينهض به المؤتمر 
منفردًا أو بالشراكة مع اآلخرين من أجل تجاوز أي 

عثرات واستلهام المستقبل المنشود للوطن.
وتمنى فخامة الرئيس للقاءات التشاورية لفروع المؤتمر، بعموم 
محافظات الجمهورية، النجاح، وللمؤتمر الشعبي العام المزيد من 
السداد والرشاد والتوفيق في أداء مهامه الوطنية وتجسيد دوره 

التاريخي في الدفاع عن المصالح العليا للوطن .
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العدد: )1635( متابعات4
خالل ترؤسه اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر في األمانة وصنعاء وعمران :

د.اإلرياني: كل القضايا ستطرح في مؤتمر الحوار وسيقر ويلتزم بها الجميع

ترّأس الدكتور عبد الكريم االرياني -النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام- اللقاء  
التشاوري لقيادات المؤتمر الشعبي في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران 

وجامعتي »صنعاء وعمران« والذي انعقد الخميس بمقر اللجنة الدائمة بالعاصمة صنعاء.
ويأتي اللقاء -الذي عقد بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد والدكتورة أمة 
الرزاق حمد األمين العام المساعد لقطاع المرأة- ضمن اللقاءات التشاورية التي تشمل قيادات 
المؤتمر الشعبي العام في محافظات الجمهورية في إطار االستعدادات للمشاركة في مؤتمر الحوار 

الوطني المرتقب والوقوف أمام العديد من القضايا المهمة وتحديد موقف المؤتمر منها.

في بيان صادر عن اللقاء التشاوري

المؤتمر مع الخيارات التي تعزز الوحدة وتعيد الحقوق
بارك المشاركون في اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران وجامعتي صنعاء  

وعمران، الكلمة التوجيهية التي وجّهها المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والنائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام للمؤتمرات التشاورية لقيادات المؤتمر في عموم المحافظات، مثمّنين الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل الخروج من 

األزمة السياسية والعبور باليمن إلى بر األمان.
وأّكد اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر في بيان صادر عنه على أهمية الحوار الوطني باعتباره قيمة حضارية ووسيلة مثلى لحل كافة القضايا 
الوطنية، ويفسح المجال لكافة القوى االجتماعية والسياسية لإلسهام الفاعل في عملية التغيير الوطني، مشددًا على أهمية وضرورة مشاركة كافة 
القوى السياسية واالجتماعية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومناقشة ومعالجة كافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية 

صعدة وغيرها من القضايا ذات البعد الوطني.
وشدّد البيان الصادر عن اللقاء التشاوري المنعقد بأمانة العاصمة على ضرورة بناء أسس وأركان وسمات وضوابط الدولة المدنية الحديثة، من 
خالل دستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ويكفل الحريات العامة والخاصة وحق المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص، والمساواة والعدالة 
االجتماعية والحياة الحرة والكريمة، ويكفل الفصل الحقيقي بين السلطات والتعددية السياسية والحزبية واالجتماعية والشفافية ويضمن احترام 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون والنظام الديمقراطي ويصون سيادة الوطن واستقالله.
وفيما يلي نص البيان:

الحمد هلل القائل: »واعتصموا بجبل اهلل جميعًا وال تفرقوا« صدق اهلل العظيم
والصالة والسالم على القائل »اإليمان يمان والحكمة يمانية«.

في غمرة التحوالت الوطنية التي تشهدها الساحة اليمنية وتواصاًل 
البتهاجات شعبنا اليمني العظيم بأعياد الثورة اليمنية »سبتمبر، وأكتوبر، 
ونوفمبر« وفي ظل مناخات ديمقراطية تتسم بجدية التوجه، وسالمة 
المنهج، ونبل األهداف الوطنية الماثلة أمام الشعب ومؤسساته وشرائحه 
االجتماعية التي يمثل تحقيقها انتقااًل متطورًا لترجمة أهداف الثورة اليمنية، 
ودربًا آمنًا لتطوير التجربة الديمقراطية، وأرضية مالئمة لتنمية وطنية 

مستقلة ومستديمة على طريق بناء الدولة 
المدنية الحديثة، انعقد اللقاء التشاوري 
لقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة 
العاصمة ومحافظات »صنعاء، وعمران« 
وجامعتي »صنعاء، وعمران« بمقر األمانة 
العامة للمؤتمر برئاسة الدكتور عبدالكريم 
اإلري��ان��ي النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام، حيث تم الوقوف على العديد 
من القضايا الوطنية والتنظيمية وما يعتمل 

بالساحة اليمنية.
-بارك اللقاء التشاوري الكلمة التوجيهية 
التي وجّهها فخامة األخ رئيس الجمهورية 
المشير الركن عبدربه منصور هادي والنائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام، مثمنًا الجهود الكبيرة التي 
يبذلها فخامته في سبيل الخروج من األزمة 

السياسية والعبور باليمن إلى بر األمان.
-يطالب اللقاء التشاوري شركاء التسوية 
السياسية بضرورة االلتزام بتنفيذ كافة بنود 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة 
دون انتقائية باعتبارها التزامًا سياسيًا ملزمًا 

واستحقاقًا عظيمًا وإقليميًا ودوليًا والعمل معًا لتجسيد روح الوفاق الوطني 
بوتيرة عالية.

-يؤكد اللقاء التشاوري على أهمية وحتمية الحوار الوطني باعتباره قيمة 
حضارية ووسيلة مثلى لحل كافة القضايا الوطنية، ويفسح المجال لكافة 

القوى االجتماعية والسياسية لإلسهام الفاعل في عملية التغيير الوطني.
-يؤكد اللقاء التشاوري على ضرورة احترام الرأي والرأي اآلخر، واالعتراف 
باالختالف والتنوع السياسي والنقابي والشعبي، وتغليب المصالح الوطنية 

العليا على ما دونها من المصالح، وسيادة ثقافة التسامح والمحبة واإلخاء.
-يرفض اللقاء التشاوري سياسة اإلقصاء الوظيفي القائمة على االنتماء 

الحزبي أو السياسي أو المناطقي أو المذهبي.
-يدين اللقاء التشاوري كل أعمال الفوضى والتخريب وقطع الطرقات 
واالعتداء على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وكافة المصالح العامة 
والخاصة، وتعطيل التعليم الجامعي، كما يدين وبشدة كل األعمال اإلرهابية 
واالغتياالت السياسية وإزهاق األرواح البريئة ويطالب الجهات المعنية بضرورة 
القيام بواجباتها تجاه تلك األعمال اإلجرامية والال أخالقية وتقديم فاعليها 
ومن يقف وراءه��م ألجهزة العدالة وفرض هيبة الدولة واستتباب األمن 

واالستقرار.
-يؤكد اللقاء التشاوري بأن الوحدة اليمنية إرادة وقدر ومصير الشعب اليمني، 
وأنها مثلت أروع تعبير عن إرادة شعبنا جياًل بعد جيل، وأعظم إنجاز ألهم 
هدف من أهداف الثورة اليمنية، وأوفى تجسيد لنضاالت وتضحيات الشهداء 
واألحرار وأجمل مكسب لألمة العربية جمعاء، وأن اللقاء التشاوري مع كل الرؤى 
والخيارات التي تعزز الوحدة الوطنية وتوسع قاعدة المشاركة الشعبية في 
صناعة القرار وتنفيذه، وتعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها، وتعالج أخطاء 

أداء الممارسة التي رافقت مسيرة الوحدة.

-يؤكد اللقاء التشاوري على ضرورة احترام وحماية حقوق اإلنسان، والحريات 
العامة والخاصة وتجذير الممارسة الديمقراطية، وبناء نظام ديمقراطي 
متكامل باعتبار الديمقراطية هي الطريق اآلمن لبناء الدولة المدنية الحديثة 
وإحداث النهضة التنموية المستديمة كما يؤكد اللقاء التشاوري على أهمية 
منظمات المجتمع المدني باعتبارها الرديف الموضوعي للتعددية السياسية 

والحزبية واإلطار الذي يساعد على تكافل الجهد الرسمي بالجهد الشعبي.
-يعتبر اللقاء التشاوري العدالة االجتماعية شرطًا الزمًا لنجاح النظام 
الديمقراطي، ومالزمًا له والتي تكفل تنظيم المساواة وتكافؤ الفرص أمام 
العدالة في  المواطنين وتحقيق  جميع 
توزيع الدخل والثروة، وان ذلك يتطلب 
بناء اقتصاد وطني حر وقوي وإيجاد تنمية 

شاملة ومستديمة.
-يؤكد اللقاء التشاوري على ضرورة بناء 
أس��س وأرك��ان وسمات وضوابط الدولة 
المدنية الحديثة، من خالل دستور يحدد 
شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ويكفل 
الحريات العامة والخاصة وحق المواطنة 
المتساوية وتكافؤ الفرص، والمساواة 
والعدالة االجتماعية والحياة الحرة والكريمة، 
ويكفل الفصل الحقيقي بين السلطات 
والتعددية السياسية والحزبية واالجتماعية 
والشفافية ويضمن احترام حقوق اإلنسان 
وسيادة القانون والنظام الديمقراطي 

ويصون سيادة الوطن واستقالله.
أهمية  التشاوري على  ء  للقا ا -يؤكد 
وض��رورة مشاركة كافة القوى السياسية 
واالجتماعية في مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل، ومناقشة ومعالجة كافة القضايا 
الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية 

وقضية صعدة وغيرها من القضايا ذات البعد الوطني.
-يؤكد اللقاء التشاوري على أهمية رفد المسيرة الوطنية الوحدوية بالدماء 
الجديدة وجعل القدرات الشبابية تتبوأ مكانها الطبيعي في مختلف الميادين 
السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، كما يؤكد على ضرورة إشراك 
المرأة في كافة مناحي الحياة، وإعطائها حقوقها المشروعة كاملة غير منقوصة، 
وتأمين مشاركتها في كافة مجاالت العمل الوطني بكل مستوياته، وضرورة 
االهتمام باألمومة والطفولة والفئات االجتماعية الضعيفة وفي مقدمتها 

المهمشون.
-يؤكد اللقاء التشاوري أن المؤتمر الشعبي العام يخرج اليوم وهو أشد 
تماسكًا وأكثر تالحمًا واقتدرًا في إنجاز المهام الوطنية الملحة وامتالك ناصية 
التغيير بفضل االصطفاف الجماهيري العريض وااللتفاف الشعبي الكبير حوله، 
حيث إن التالحم العضوي المتين بين المؤتمر الشعبي العام وجماهير الشعب، 
كان ومازال وراء صمود المؤتمر وثبات مواقفه الوطنية المسئولة، وانحيازه 
للمصلحة الوطنية، وخيارات الشعب في حماية مكاسبه ومقدراته وإنجازاته 

العظيمة.
المجد والرفعة للوطن اليمني الشامخ

الرحمة والخلود للشهداء األبرار
الخير واالزدهار لجماهير شعبنا اليمني العظيم

قال تعالى: )من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون( صدق اهلل العظيم.

صادر عن اللقاء التشاوري لقيادات فروع املؤتمر بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران 
وجامعتي صنعاء وعمران
بتاريخ ال� 23 من ذي الحجة 1433ه�- الموافق 2012/11/8.

المؤتمر يطالب بضرورة االلتزام بتنفيذ 
بنود المبادرة دون انتقائية

رفض سياسة اإلقصاء الوظيفي القائمة 
على الخلفية الحزبية والمناطقية 

ضرورة إشراك الشباب والمرأة والمهمشين 
في كافة مناحي الحياة

كلمة رئيس الجمهورية يلقيها بن دغر:

عليكم الفخر واالعتزاز بما حققه المؤتمر من انجازات تاريخية لليمن

وكان الدكتور عبد الكريم اإلرياني.. النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام قد 
افتتح اللقاء التشاوري لفروع المؤتمر الشعبي 
العام في أمانة العاصمة ومحافظتي »صنعاء 

وعمران«.
وفي كلمته االفتتاحية للقاء التشاوري 
نقل الدكتور اإلرياني تحيات قيادة المؤتمر 
الشعبي العام ممثلة بالمشير علي عبداهلل 
لعام،  ا الشعبي  المؤتمر  -رئيس  صالح 
والمشير عبد ربه منصور ه��ادي -رئيس 
الجمهورية، النائب األول لرئيس المؤتمر، 

األمين العام.
وق��ال الدكتور اإلري��ان��ي: »يطيب لي أن 
أفتتح هذا االجتماع التشاوري الذي ينعقد 
في ظرف حاسم من حياة شعبنا، وال شك أن 
هذا اللقاء هو من اللقاءات الحاسمة وستعقد 
اجتماعات مماثلة في جميع أنحاء الجمهورية 
كون الظرف يستدعي التشاور وإبداء اآلراء 

وبحث مجريات األمور في بالدنا وفي مقدمتها 
التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل«.

وأكد الدكتور اإلرياني أن قيادة المؤتمر 
الشعبي العام تتابع باهتمام بالغ جميع 
القضايا التي يمر بها الوطن وفي مقدمتها 
التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.. 
مضيفًا: إن ما تمر به بالدنا أمر يستحق فيه 
أن يكون الشعب اليمني هو الحاكم والحكم 
فيه، وأن كل القضايا التي ستطرح في مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل ستعبر عن إرادة 

الشعب اليمني وسيقر ويلتزم بها الجميع.
وأعرب الدكتور عبدالكريم االرياني -النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام- عن 
شكره وتقديره لقيادات المؤتمر باألمانة 
ومحافظتي »صنعاء ،عمران« على الحضور 
المتميز الذي يؤكد أن المؤتمر هو الرائد وهو 
صانع كل المنجزات وهو القادر على إخراج 

اليمن إلى بر األمان.

المشاركون يؤكدون دعمهم لرئيس الجمهورية ويطالبون بتفعيل العمل التنظيمي
وخالل ردوده على االستفسارات  التي تخللت اللقاء التشاوري قال الدكتور عبدالكريم  

االرياني: إنه ما من شك أن هناك بعض البنود التي لم تنفذ بكاملها في المبادرة 
الخليجية وبحسب ما نصت عليه اآللية التنفيذية المزمنة، خصوصًا ما يتعلق بالجوانب التي لها 

صلة بالميدان ومهام اللجنة العسكرية لتحقيق األمن واالستقرار . 
وقال الدكتور عبدالكريم اإلرياني- خالل المناقشات التي شهدها اللقاء- ان ما يتعلق بالجوانب 
السياسية التي نصت عليها بنود المبادرة الخليجية نفذت بالكامل، وإن كان هناك بعض 
التجاوزات في تطبيق المبادرة الخليجية ،وأهمها ما يتعلق بإقصاء كوادر المؤتمر الشعبي العام 
من مواقعهم الوظيفية، مؤكدًا: )نحن تقاسمنا فقط الحقائب الوزارية عدا ذلك ال محاصصة وال 

مناصفة وهو موقف المؤتمر الشعبي العام ولن يتغير(.
بعدها ُفتح باب المداخالت للمشاركين في اللقاء التشاوري والذين تطرقت مداخالتهم لعدد 

من القضايا المتعلقة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبمؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
وتحدث المشاركون عن دور المؤتمر الشعبي العام كتنظيم رائد في التصدي للصعوبات التي 
تواجه الوطن ومستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها والعراقيل التي تواجه تنفيذ بنودها 

بحسب المصفوفة التنفيذية الموقع عليها من مختلف أطراف األزمة.

وتطرق المشاركون في اللقاء إلى سبل تفعيل األداء التنظيمي، مستنكرين عملية إقصاء 
كوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والكفاءات الوطنية من مواقعهم الوظيفية، مدينين ما 
تتعرض له عدد من قيادات المؤتمر من اعتداءات ومحاوالت اغتياالت آثمة كان آخرها ما تعرض 
له الدكتور أحمد عبيد بن دغر- األمين العام المساعد، واألستاذ عبد القادر هالل -أمين العاصمة 

عضو اللجنة الدائمة من محاوالت اغتيال.
وتوجّه المشاركون بالتحية والتقدير لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالمشير علي عبداهلل 
صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام، والمشير عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام، وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري مساندة المؤتمر.. 
لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في كل القرارات التي يتخذها في سبيل تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها وتهيئة األجواء إلجراء الحوار الوطني الشامل واخراج البالد من األزمة.

حضر اللقاء التشاوري أعضاء اللجنتين العامة والدائمة الرئيسية وأمين العاصمة ومحافظ صنعاء 
ورؤساء الدوائر باألمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات ومدير مكتب رئيس المؤتمر 
وأعضاء الكتلة الوزارية وكتلتي النواب والشورى وقيادات فروع المؤتمر بأمانة العاصمة ومحافظتي 

صنعاء وعمران وقيادات القطاعات النسوية ورؤساء الفروع بجامعتي صنعاء وعمران.

تقاسمنا الحقائب الوزارية وال محاصصة وال مناصفة وهذا موقف المؤتمر


