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ري لمحـافظــتي تعز وإب:

ـــــــخالية من مظاهر الفوضى والطائفية

لقاء تعز يدشن فعالياته بقراءة الفاتحة
على روح الشهيد عبدالعزيز عبدالغني
عقد في مدينة تعز صباح الخميس اللقاء
التشاوري للقيادات التنظيمية للمؤتمر
الشعبي العام في محافظتي وجامعتي
تعز وإب.
وبدأت فعاليات اللقاء التشاوري بالسالم
الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح
شهداء الديمقراطية والحرية والعدالة
والدولة المدنية الحديثة وفي مقدمتهم
شهيد الوطن الفقيد عبدالعزيز عبدالغني
(رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي
العام واألمين العام األسبق) الذي استشهد
متأثراً بجراحه جراء االعتداء اإلرهابي الذي
استهدف رئيس الجمهورية السابق الزعيم
علي عبداهلل صالح وكبار قيادات الدولة في
الثالث من يونيو 2011م.
ورأس اللقاء األمين العام المساعد
للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف الزوكا
وحضور رئيس هيئة الرقابة التنظيمية
الدكتور نجيب العجي وعددا من أعضاء
األمانة العامة وأعضاء الهيئة البرلمانية
بالمؤتمر الشعبي العام بمحافظتي تعز
وإب.
وخالل اللقاء التشاوري حيا الزعيم علي

الزعيم يتابع مجريات اللقاء باهتمام بالغ
< في اتصال هاتفي إلى اللقاء التشاوري المنعقد في محافظة تعز وجه الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر كلمة
شكر وتقدير لكل المؤتمريين في محافظتي إب وتعز على مواقفهم الوطنية البطولية التي تعكس حرصهم على وحدة
وأمن واستقرار الوطن والدفاع عن مكتسباته العظيمة.
وأكد الزعيم علي عبداهلل صالح متابعة قيادة المؤتمر باهتمام بالغ لما سيخرج به اللقاء من نتائج للعمل من أجل
تحقيقها في المرحلة المقبلة ..متمنياً للقاء التوفيق والنجاح.

عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي
العام المشاركين باللقاء التشاوري متمنياً
لهم في اتصاال هاتفي النجاح والتوفيق
في مهامهم.

الميثاق -جميل الجعدبي

ــــــــــــــــــان الختامي:

ـــــــــــــــتورية تحرِّم على األحزاب عسكرة العمل
 -9شدّد اللقاء على واحدية ثورتي (سبتمبر وأكتوبر)
واعتبار الوحدة المباركة التي تحققت في 22مايو 1990م
هي الثمرة الطيبة لنضاالت الشعب اليمني كله والذي ضحى
من اجلها بالغالي والنفيس وهي األرضية العامة لالنتماء
الوطني وأساس الشراكة الحقيقية والحوار.
 -10طالب الحاضرون بأن يتضمن الدستور المزمع
مناقشته او تعديله او صياغته في مؤتمر الحوار الوطني
الشامل نظاما يلبي تطلعات كل أبناء الشعب ويستكمل
أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة بما يواكب مستجدات
الساحة الوطنية والمتغيرات التي يشهدها عالم اليوم
وينسجم مع كآفة أطياف تكوينات المجتمع اليمني.
 -11أكد المشاركون في اللقاء على ترشيد الخطاب
السياسي واإلعالمي لتهيئة المناخات إلنجاح مؤتمر الحوار
الوطني القادم وبما يساعد على تشكيل رأي عام جماهيري
داعم للحوار واالبتعاد عن التحريض والتضليل ,والمطالبة
بتحرير اإلعالم الرسمي من التبعية السياسية ألحزاب
بعينها وإلغاء وزارة اإلعالم وتشكيل مجلس إعالم وطني.
 -12شدّد اللقاء على ضرورة تكاتف جميع اليمنيين,
حزبيين ومستقلين ومنظمات مجتمع مدني ,من اجل بناء
دولة مدنية حديثة خالية من مظاهر الفوضى والطائفية
والجهوية والساللية والعصبية المقيتة بما يكفل التعايش
السلمي بين كل مكونات المجتمع اليمني ويكفل عدم
تذكية الصراعات الدينية والمذهبية وطمس هوية
اآلخرين.
 -13أكد اللقاء على حيادية الوظيفة العامة وعدم
إخضاعها للتقاسم الحزبي والمحاصصة مع مطالبتهم
بتطبيق القانون المنظم لذلك وإيجاد رقابة فاعلة لكشف
مواطن الخلل ومحاسبة المتسببين في قضايا الفساد ،ودان
المشاركون سياسة اإلقصاء الممنهج التي تطال كوادر
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والكوادر الوطنية المؤهلة.
 - 14ناشد المشاركون اللجنة العسكرية استكمال تنفيذ
مهامها وفقا لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
المزمنة والقضاء على المظاهر المسلحة وعوامل التوتر في
عواصم المدن وإزالة الثكنات العسكرية ونقاط التفتيش
غير القانونية إلى غير ذلك من المهام المتصلة بها
والمحددة في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
 -15شدد الحاضرون على سرعة إنهاء االنقسامات في
المؤسسة العسكرية كجزء أساس لتهيئة األجواء الالزمة
إلنجاح الحوار الوطني الشامل والنأي بهذه المؤسسة
الوطنية عن الصراعات الحزبية واالستقطابات الضيقة,
وحذر المشاركون من مخاطر التجنيد الحزبي.

> تعزيز دور المرأة وافساح المجال أمامها لتحقيق
تطلعاتها
> إيالء الشباب اهتمامًا خاصًا وابعادهم عن
محاضن اإلرهاب والغلو
> بذل الجهود لتنفيذ مشروع تحلية مياه تعز -إب

رئيس مؤتمر تعز  :نرفض اإلقصاء والمحاصصة
الوظيفية وانتقائية المبادرة الخليجية

المؤتمر يطالب بـ:

> إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مأساة أبين
> وقوف رعاة المبادرة بحزم ضد معرقلي تنفيذ المبادرة
> سرعة إنهاء االنقسامات في المؤسسة العسكرية

 -16طالب الحاضرون في اللقاء المشاركين في مؤتمر
الحوار الوطني الشامل إقرار ضمانات دستورية تحرّم على
التنظيمات واألحزاب اليمنية عسكرة العمل السياسي و
استخدام السالح والعنف للوصول إلى السلطة ,او تشكيل
مليشيات مسلحة واذرع عسكرية ,مع التأكيد على ضرورة
أن يتم حل أي حزب أو تنظيم يمارس هذه الظاهرة وذلك
حفاظا على تطوير مسيرة العمل الديمقراطي ومدنية
العمل السياسي والتداول السلمي للسلطة.
 -17ثمن الحاضرون توجيهات فخامة األخ /عبدربه
منصور هادي -رئيس الجمهورية -النائب األول لرئيس
المؤتمر األمين العام وقرار حكومة الوفاق الوطني الخاص
بإعالن محافظة تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية,
وطالبوا بتوفير كآفة اإلمكانات كي تصبح تعز العاصمة
الثقافية لليمن.
 -18دعا اللقاء التشاوري فخامة األخ /عبدربه منصور
هادي -رئيس الجمهورية -وحكومة الوفاق الوطني إلى
مواصلة ذات الجهود إلعالن محافظة إب عاصمة سياحية
للجمهورية اليمنية لتمثل تناغما رائعا مع العاصمة
الثقافية تعز.
 -19أشاد الحاضرون بالجهود الوطنية التي تبذلها
السلطة المحلية في محافظتي اب وتعز ممثلة باألخوين
القاضي /احمد عبداهلل الحجري واألستاذ /شوقي احمد
هائل سعيد لتوحيد الصف ولم الشمل والحفاظ على
النسيج االجتماعي وتحقيق النهوض الشامل ,مؤكدين
وقوفهم مع كل الشرفاء والخيرين إلى جانبهما لتجاوز كل
التحديات والتصدي لكل المحاوالت الرامية إلى النيل من
األمن واالستقرار وإعاقة عملية التنمية.
 -20أكد الحاضرون على أهمية تعزيز دور المرأة وإفساح
المجال أمامها لتحقيق تطلعاتها مع أخيها الرجل في كآفة
مناحي الحياة ,وان تمنح التمثيل المناسب في عملية صنع
القرار واألخذ بعين االعتبار اعطاء المرأة المشاركة الفاعلة
في الحوار الوطني الشامل.
 -21حيا المشاركون الدور الوطني الرائد ألبناء محافظتي
اب وتعز الشرفاء الذين انتصروا لألمن واالستقرار
والديمقراطية وافشلوا كل المحاوالت الرامية إلى تقويض
دولة النظام والقانون ..وطالب المشاركون من حكومة
الوفاق الوطني الوقوف الجاد على ما تعرضت له محافظتا إب
وتعز من أضرار أثناء األزمة بسبب أعمال العنف والفوضى
والنهب الذي طال الممتلكات العامة والخاصة ،وأكد
الحاضرون على ضرورة قيام الحكومة بتعويض المواطنين
في المحافظتين تعويضا عادال ..وطالبوا حكومة الوفاق
الوطني بتوفير االعتمادات الالزمة لمواجهة متطلبات

التنمية كون المحافظتين ذات كثافة سكانية عالية
ومساحة واسعة.
 -22أكد اللقاء على ان الشباب هم عماد األمة ومصدر
قوتها ،ورأى الحاضرون في اللقاء ان يولي مؤتمر
الحوار الوطني هذه الشريحة األولوية في جدول أعماله
واالهتمام به من حيث العمل على توفير بيئة مناسبة
لنشأته بمنأى عن محاضن الغلو والتطرف واإلرهاب
والحزبية المقيتة وتوفير الفرص الكفيلة بتحقيق آمالهم
وتطلعاتهم المشروعة.
 -23طالب اللقاء التشاوري حكومة الوفاق الوطني
اعطاء المزيد من الرعاية واالهتمام للمغتربين اليمنيين
وإشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني وحل قضاياهم
وتشجيع استثماراتهم واالهتمام بالمشاكل التي تواجه
أسرهم واعتبارهم رافدا أساسي ًا للتنمية واالقتصاد
الوطني.
 -24دعا المشاركون حكومة الوفاق الوطني إلى
االستخدام األمثل للمساعدات التي قدمتها الدول
والمنظمات والصناديق المانحة وفارق أسعار المشتقات
النفطية لتحسين الظروف المعيشية ألبناء الوطن
والتخفيف من معاناتهم التي تفاقمت أثناء األزمة التي
شهدتها بالدنا مؤخرا.
 -25حيا المشاركون الجهود المخلصة التي يبذلها األخ
 /شوقي احمد هائل سعيد محافظ تعز ،واألخ القاضي
احمد عبداهلل الحجري محافظ إب والهادفة ،إلى تنفيذ
العديد من المشاريع التنموية بالمحافظتين وفي
مقدمتها مشروع تحلية مياه تعز -اب.
 -26أق��ر الحاضرون توسيع مشاركة التكوينات
التنظيمية للمؤتمر في مناقشة القضايا المطروحة أمام
مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع المقترحات واآلراء إلى
قيادة المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
 -27دان اللقاء التشاوري بأشد العبارات العدوان
الصهيوني الغاشم على إخواننا في غزة واستهداف
المدنيين وسقوط الشهداء من النساء واألطفال ويدعو
المجتمع العربي والدولي إلى اتخاذ مواقف رادعة ضد
الكيان الصهيوني الغاشم ..مؤكدين الوقوف مع الشعب
العربي الفلسطيني الستعادة دولته الكاملة وعاصمتها
القدس الشريف.
(رَبَّنَا لاَ تُ ِز ْغ ُق ُلوبَنَا بَعْدَ ِإ ْذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ َلنَا
ً
وَهَابُ)
مِنْ َلدُنْكَ
رَحْمَة ِإنَّكَ َأنْتَ ا ْل ّ
صدق اهلل العظيم
صادر عن اللقاء التشاوري للقيادات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام
بمحافظتي(إب وتعز) والمنعقد صباح يوم الخميس  22نوفمبر 2012م

حمل رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة
تعز الشيخ جابر عبداهلل غالب حكومة الوفاق الوطني
مسئولية التقصير واالنتقائية في تنفيذ المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ،وذلك بعد مرور عام
على توقيعها في العاصمة السعودية الرياض برعاية
وحضور دولي واقليمي واسع.
وشدد القيادي المؤتمري على أهمية إنهاء انقسام
الجيش ورفع المليشيات والمجاميع المسلحة وانهاء
كافة مظاهر التأزيم والتوتر.
وأكد عضو اللجنة الدائمة والهيئة البرلمانية للمؤتمر
في كلمته الترحيبية التي ألقاها خالل اللقاء التشاوري
لقيادات ورؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي
وجامعتي تعز وإب ،أكد بالقول :إن المشكلة والعملية
االرباكية ليست في هيكلة الجيش وإنما في محاوالت
إخراج المؤسسة العسكرية عن دورها الوطني وتحويلها
إلى مليشيات حزبية وجرجرتها إلى أتون صراعات
سياسية.
وق��ال الشيخ جابر عبداهلل غالب»:يجب أن تكون
المؤسسة العسكرية واألمنية صمام أمان الوطن،
وأن تعود كل المجاميع المسلحة والتشكيالت في
المعسكرات إلى ثكناتها».
وانتقد بقاء تشكيالت عسكرية وأمنية في الشوارع
العامة والتي تتسبب في اق�لاق األم��ن واالستقرار
وقطع الطرقات وإقامة االعتصامات احتجاجاً على عدم
صرف مستحقات لهم .وفيما أيد المطالب الحقوقية
للعسكريين وحث الحكومة على منح كل ذي حق حقه
مدنياً أو عسكرياً أوضح رئيس فرع المؤتمر في محافظة
تعز أن الفعاليات االحتجاجية هي ساحة التعبير عن الرأي
للحياة المدنية ،منتقداً في هذا الصدد إهمال الحكومة
لهذا األمر وسماحها للنيل من هيبة المؤسسة العسكرية
وشرف االنتساب لها بفعل هذه الممارسات التي يصبح
المسئول فيها عن ضبط األمن وتحقيق االستقرار
عنصراً للفوضى والغوغائية في الشارع.
وثمن رئيس فرع مؤتمر تعز دور األشقاء واألصدقاء
والمجتمع الدولي على دعم اليمن للخروج من األزمة،

مطالباً بعدم غض الطرف عن انتقائية التنفيذ للمبادرة
الخليجية وآليتها المزمنة ،منوهًا إلى أن مثل هذه
االنتقائية تعمل على اإلرباك وتعقيد خطوات الحلول.
وأكد الشيخ جابر عبداهلل غالب رفض المؤتمر الشعبي
العام المحاصصة وممارسات االقصاء لكوادر المؤتمر
الشعبي العام ،مشيراً إلى أن الوفاق الوطني في تكوين
الحكومة جاء بهدف حماية أسس بناء الدولة المدنية
الحديثة وذلك من خالل اعتماد الشفافية والمحاسبة
واعتماد المعايير القانونية ومبادئ الحكم الرشيد عند
التعيينات الوظيفية مذكراً بقول الشاعر:
ال تنه عن خلق وتأتي مثله ...عار عليك إذا فعلت
عظيم
هذا وكان الشيخ جابر عبداهلل غالب رئيس مؤتمر تعز
رحب في مستهل كلمته بقيادات المؤتمر في األمانة
العامة والمشاركين في اللقاء التشاوري من عموم
مديريات محافظتي تعز وإب.

الزوكا يزور السنفاني في المستشفى
زار اإلخوة عارف عوض الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر والقاضي احمد عبداهلل الحجري عضو اللجنة
العامة والشيخ جابر عبداهلل غالب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة تعز عضو مجلس النواب والشيخ عبدالواحد
صالح رئيس فرع المؤتمر بمحافظة اب االخ محمود السنفاني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر واثنين من مرافقيه
والذين يرقدون في احد مستشفيات تعز اثر تعرضهم الحادث سير الخميس في مدينة القاعدة اثناء عودتهم
الى يريم بعد مشاركتهم في اللقاء التشاوري للمؤتمر الذي عقد انعقد بتعز .
حيث اطمئنوا على صحتهم بعد الحادث المؤسف  ،كما نقلوا لهم تهنئة قيادة المؤتمر وكل المشاركين في
اعمال اللقاء التشاوري للمؤتمر في تعز واب بالسالمة ..متمنيين لهم الشفاء العاجل والخروج من المستشفى..
هذا وقد وجه االستاذ عارف الزوكا الجمعة قيادة المؤتمر بتعز االهتمام بالمصابين ومتابعة استكمال عالجهم.

