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ـــــــــــويت وريمة» في لقائهم التشاوري:

ـــاميـــة فــي مؤتمـر الحـوار
البيان الختامي :المؤتمر ملتزم بمسئوليته التاريخية تجاه قضايا الوطن والشعب
صدر على اللقاء الشاوري بالمحافظات األربع بياناً ختامياً جدد فيه التأكيد على التزام المؤتمر الشعبي العام
بمسئوليته الوطنية والتاريخية ،وذلك من أجل تغليب المصلحة الوطنية ،التي ظلت تمثل همه األول ووضعها
فوق كل اعتبار حزبي أو ذاتي..
وفيما يلي نص البيان:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال تعالى( :والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما
رزقناهم ينفقون) صدق اهلل العظيم
انطالقاً من المؤتمر الشعبي العام ومكانته ودوره الرائد المستلهم للتطلعات
الوطنية وحرصاً منه الوفاء بالتزاماته في استشعار واجباته ومسئوليته التاريخية
وكما هو دأبه دائماً في التشاور مع أعضاءه وقياداته وإشراكهم في اتخاذ القرار
إيمانًا منه بالحقوق والواجبات لألعضاء وبخاصة في ظل الظروف والتحديات
الراهنة التي يواجهها الوطن وانعقد اللقاء التشاوري للجان الدائمة المحلية
لمحافظة (الحديدة ،حجه ،المحويت ،ريمه وجامعتي الحديدة وحجة) وذلك في
محافظة الحديدة بتاريخ 2012/11/22م.
وبعد نقاش جاد ومسئول خرج اللقاء التشاوري باآلتي:
 .1يؤكد المؤتمر التزامه بمسئوليته الوطنية والتاريخية ،وذلك من أجل تغليب
المصلحة الوطنية التي ظلت تمثل همه األول ووضعها فوق كل اعتبار حزبي
أو ذاتي.
 .2يجدد الدعم لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي  -رئيس الجمهورية -
النائب األول لرئيس المؤتمر  -األمين العام في تحقيق األمن واالستقرار وتحقيق
تطلعات أبناء الشعب اليمني.
 .3يؤكد المؤتمر مجدداً التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها والتي التزم بتنفيذها
مع حلفائه أحزاب التحالف الوطني والمتصلة بقضايا الحوار الوطني وبناء الدولة
المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدل والمساواة.
 .4يؤكد االلتزام بالتفاعل اإليجابي واإلسهام الفاعل في إنجاح الحوار الوطني
بما يسهم في حل كافة القضايا المطروحة على طاولة الحوار ومنها القضية
الجنوبية في إطار الحفاظ على الوحدة المنجز التاريخي الذي كان للمؤتمر الشعبي
العام شرف الريادة في تحقيقه والدفاع عنه مع كافة القوى الخيرة في مجتمعنا.
 .5يؤكد على القيام باألنشطة الهادفة إلى التشجيع على ثقافة الحوار والتسامح
والوئام التي تهم كافة أبناء الشعب اليمني بما يعزز وحدة اليمن باعتبارها
األساس في الحفاظ على األمن واالستقرار ليس في اليمن فحسب بل وفي
المنطقة عموماً.
 .6يؤكد المؤتمر على ضرورة أن يكون التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني
متوازناً ومتناسباً مع حجم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الساحة الوطنية،
معبرين عن تطلعهم بأن يخرج مؤتمر الحوار بالنتائج المرجوة منه في إخراج
اليمن نحو عهد جديد يكفل بناء يمن جديد وآمن ومستقر ومزدهر.
 .7أشاد المؤتمرون بجهود األشقاء في دولة مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء
رعاة المبادرة من أجل إخراج اليمن من وضع األزمة التي ظل يعانيها ،ومساعدته
للتغلب على التحديات ،على أن تواصل الدول الراعية للمبادرة جهودها لإلشراف

المؤتمر يؤكد على:
االلتزام بتنفيذ املبادرة الخليجية
التفاعل االيجابي واالسهام الفاعل يف
انجاح الحوار الوطني
القيام باألنشطة الهادفة واملشجعة على
ثقافة التسامح والحوار والوئام
ضرورة أن يكون التمثيل يف مؤتمر الحوار متوازناً
ومناسباً مع حجم املؤتمر وحلفائه
أخذ القضية التهامية بعني االعتبار يف مؤتمر الحوار
االهتمام بقضايا املزارعني والصيادين ووضع حد
للجرف القاعي املضر بالبيئة البحرية

على تطبيق المبادرة وآليتها التنفيذية كمنظومة متكاملة.
 .8أخذ القضية التهامية بعين االعتبار في مؤتمر الحوار وإعطائها ما تستحقه
من االهتمام ومعالجة القضايا المتصلة باالعتداء والسطو على األراضي والحصول
على الحصة الكافية من الوظائف وتشجيع االستثمار في مجال التنقيب عن النفط
والغاز في المنطقة الغربية وسواحل البحر األحمر واالهتمام بالمنطقة الصناعية
وتنظيم عملية االصطياد ودعم الصيادين المحليين ومنع التراخيص للشركات
األجنبية التي تقوم بأعمال االصطياد بطريقة تضر بالثروة السمكية ،وإعطاء
أولوية كبيرة لمعالجة أوضاع الصرف الصحي والنهوض بالخدمات الصحية وتوفير
حصة المحافظات من المقاعد في الكليات العلمية والعسكرية.
 .9يؤكد المشاركون في اللقاء التشاوري لمحافظات (الحديدة ،حجه ،المحويت،
ريمه) أهمية إيالء القضايا التي تهم المواطنين في هذه المحافظات وفي مقدمتها
القضايا المتصلة بهموم التنمية وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم وتوفير الدعم
الالزم للمشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها هذه المحافظات.
 .10يؤكد المشاركون االهتمام بقضايا المزارعين والصيادين والمطالبة بإيجاد
التشريعات واإلجراءات الالزمة للحفاظ على الثروة السمكية ووضع حد للجرف
القاعي الذي أضر بالبيئة البحرية واحرم الصيادين من رزقهم على اعتبار أن
البحر األحمر لم يعد يحتمل العبث نتيجة لما عاناه من الجرف في السنوات السابقة
أدى إلى تدمير مراعي األسماك والحيلولة دون الجرف العشوائي وتدمير البيئة

ايجاد حلول للمشاكل املتفاقمة يف محافظة الحديدة
االهتمام بميناء الحديد والبنية التحتية لجامعة حجة
اصدار قرار انشاء جامعة املحويت
ايالء مشاريع التنمية يف ريمة أهمية بالغة
االهتمام الحكومي بقضايا املرأة والشباب
البحرية وإعطاء االمتيازات المجحفة للشركات على حساب مصالح الصيادين
ومصادر رزقهم.
 .11يطالب المشاركون في اللقاء بسرعة ايجاد الحلول للمشاكل المتفاقمة
التي تواجه المواطنين في مدينة الحديدة والمتعلقة بانهيار مشروع الصرف
الصحي.
 .12كما يطالب المشاركون في اللقاء على ضرورة االهتمام بميناء الحديدة
المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة وإيجاد مشروع متكامل لتحديثه وتطوير

ــــــني المؤتمر للقضية التهامية
خطة تحرك المؤتمر
السياسية والتنظيمية،
وان ن��ج��د ال��ن��ش��اط
المؤتمري القادم يصب
بصورة فاعلة اهتمامه
وج��ه��وده على هذين
الصعيدين.
وق���د ت��اب��ع الجميع
ح���رص ال��ق��اع��ة وم��ا
ت��م ط��رح��ه م��ن رؤى
وتصورات ومقترحات
على صعيد كل القضايا
المدرجة بجدول اعمال
اللقاء ..وأضاف :اتفق
¿ دهشوش
في الرأي مع ما ذهب
اليه الكثير من التأكيد
أن اللقاءات التشاورية قد بعثت بآمال وتطلعات
كبيرة ل��دى الوسط المؤتمري على مستوى
الجمهورية ..وما تبقى أن نقوله هو اننا سنظل
في حالة ترقب للنشاط المؤتمري القادم والذي
نتمنى أن يحرك كافة أطره باتجاه تعزيز دور
المؤتمر في الحياة اليمنية.
من جانبه تحدث الشيخ فهد دهشوش -عضو
اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر في حجة،
قائ ً
ال :المؤتمريون دائماً وكما تعرفون يعقدون
اللقاءات التشاورية من وقت آلخر ،وتلك ميزة
مؤتمرية تدلل على حرص المؤتمر على ضرورة
اشراك قواعده في عملية التهيئة للحوار ،وهي
فرصة من وجهة نظري -ان هذه اللقاءات -كونها
مناسبة للوقوف امام مختلف القضايا التي تهم
المؤتمر وخاصة على صعيد تفعيل انشطته
والتي باتت من الضرورة أن تكون قوية ومعبرة
عن الحجم الحقيقي للمؤتمر وان تضع حد اً
ألقاويل المرجفين في أبواقهم بأن المؤتمر
الشعبي العام قد اشرف على األفول عن الساحة،
وهو قول وادع��اء ك��اذب وجدناه يتحطم على
صخرة اللقاءات التشاورية ..ومن جهتنا كقيادات
سنعود الى قواعدنا لنحيطهم بنتائج هذا اللقاء
ونعمل على إعداد برامجنا القادمة على ضوئها،
ونأمل من قيادة المؤتمر الوقوف امام نتائج
مختلف اللقاءات وتعد من خاللها تصورها لخطة

¿ ردمان

¿ خرجين

تحركها السياسية والتنظيمية خالل المرحلة
القادمة.
األخ علي صغير الجبارة عضو اللجنة الدائمة
نائب رئيس فرع المؤتمر في محافظة ريمة-
قال :نتطلع الى أن تكون المرحلة القادمة مليئة
باألنشطة واللقاءات الموسعة للمؤتمر ..وحول
نتائج اللقاء يقول :النتائج ايجابية وأوصلنا
رسالة واضحة أو ً
ال الى قيادة المؤتمر مفادها
أن المؤتمريين مازالوا قادرين على العطاء
ومواصلة تقديم كل ما من شأنه ان يخدم
اليمن ..والرسالة الثانية ان الحوار الوطني يعد
واحدة من أبرز مهام المؤتمريين ،وهي مهمة
تتطلب من الجميع بذل خالص جهودهم من
أجل انجاح الحوار ..ونقول هنا إن دور المؤتمر
جوهري وأساسي خاصة وأنه التنظيم الذي
يملك الرؤية الصائبة لمعالجة كل مشاكل اليمن
وهو من خالل كوادره المثقفة والمتخصصة في
مختلف الجوانب من سيقدم المعالجات الناجعة
المجسدة للوسطية واالع��ت��دال التي تتفهم
طبيعة شعبنا وتجنبه مزالق الوقوع في أتون
الصراعات التي نسأل اهلل أن يجنب اليمن من
كل تأثيراتها وتداعياتها.
وقال نائب رئيس فرع ريمة :راض��ون تمامًا
بالنتائج التي خلص اليها اللقاء ونطالب الدكتور
احمد عبيد بن دغر -األمين العام المساعد-
وزمالءه من اعضاء اللجنة العامة ايصال هذه

النتائج الى قيادة المؤتمر التي
نأمل أن نجدها في القريب تعمل
على بلورتها ،ليس ما يتعلق
بلقاء الحديدة فحسب وانما جميع
اللقاءات التشاورية التي مازالت
تتواصل..
األخ��ت ن��ورة الحاشدي -عضو
اللجنة الدائمة ،رئيسة القطاع
ا ل��ن��س��و ي للمؤ تمر بمحا فظة
الحديدة -قالت :النتائج التي خرج
بها لقاء الحديدة ايجابية بكل ما
تعنيه الكلمة وعرضت بموضوعية
مختلف المشكالت التي تعاني منها
المحافظات ومنها القضية التهامية
وغيرها م��ن القضايا المتصلة
بعملية ا لتنمية ا ال قتصا د ية

واالجتماعية.
مشيرة الى أن اعضاء المؤتمر في لقاء الحديدة
قد أدوا واجبهم تجاه وطنهم أو ً
ال وتجاه تنظيمهم
ثانياً وان شاء اهلل نجد هذه النتائج التي عبر عنها
البيان الختامي تحظى باهتمام قيادة المؤتمر
ويتم بلورتها وخاصة المتعلقة بالقضية التهامية
التي ينشد الجميع ادراجها في اطار جدول أعمال
الحوار الوطني الشامل.
وكم هو فخر للمؤتمر وأعضائه أن يكونوا هم
الذين عبروا عن هذه القضية وسبقوا اآلخرين
إليها ..ونتمنى أن تجد القضية التهامية تفاعل
األح���زاب والتنظيمات السياسية بعيد اً عن
المهاترات والمماحكات السياسية.
وأخيراً تحدثت األخت قدرية محمد بطيلي-
عضو اللجنة الدائمة -قائلة :أجزم أن المؤتمر
ال أكبر وخططاً
في المرحلة القادمة سيشهد تفاع ً
وبرامج أكثر تعبيراً عن الواقع المحيط به ،وهو ما
نتطلع اليه بكل شوق لبلوغ خطة شاملة تجنب
المؤتمر الوقوع في األنشطة المناسباتية التي لم
تعد تستجيب اليوم للواقع الراهن ،وعلينا الذهاب
بتنظيمنا الى ما هو أعظم وأجل حتى يواصل
مسيرته التاريخية المنتصرة دوماً لليمن..
وأخيراً نحن جميعًا بانتظار ترجمة كل نتائج
اللقاءات التشاورية للمؤتمر على مستوى
الجمهورية..

بنيته التحتية وتزويده بالمعدات الالزمة وتوفير االعتمادات الالزمة لذلك وبصورة
عاجلة وبما يجعله قادراً على خدمة االقتصاد الوطني خاصة في ظل ما يشهده
حالياً من انحسار في حركة قدوم السفن الكبيرة إلى الميناء نتيجة الحاجة إلى
توسيع مجراه مما انعكس ذلك في حجم النشاط التجاري في الميناء لصالح موانئ
أخرى في المنطقة وبما يمكنه من تقديم خدمات تنافسية تضاهي الموانئ
المجاورة لها مع االهتمام بميناء ميدي والصليف والخوخة وتطوير هذه الموانئ
وجعلها قادرة على استقبال أنواع السفن بمختلف أشكالها وأحجامها كونها مؤهلة
للتطوير.
 .13يشيد المشاركون بدور محافظ محافظة الحديدة ويدعموا كافة الجهود
الخيرة والمثمرة التي يتعامل معها من منطلق المسئولية الوطنية العليا إلخراج
المحافظة إلى بر األمان في ظل ما يواجهه من صعوبات وتحديات.
 .14الحظ المؤتمرون أن هناك انتقائية من قبل حكومة الوفاق في تطبيق
المبادرة الخليجية والمؤتمرون يطالبون بتنفيذ المبادرة الخليجية مع آليتها
التنفيذية طبقاً لما ورد في المبادرة بنداً بنداً وبحسب تسلسها.
 .15يندد اللقاء التشاوري بما يتعرض له أعضاء وكوادر المؤتمر من إقصاء من
وظائفهم دون مسوغ قانوني ودون الرجوع إلى لوائح الخدمة المدنية ويحملون
حكومة الوفاق ذلك اإلقصاء.
 .16يوصي المشاركون باستكمال البنى التحتية لجامعة حجة وتنفيذ توجيهات
فخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
 .17يوصي المؤتمر بمزيد من االهتمام بمحافظة ريمه باعتبارها محافظة
ناشئة.
 .18يطالب اللقاء باستكمال المشاريع المتعثرة في المحافظات األربع.
 .19يوصي اللقاء بضرورة إصدار قرار إنشاء جامعة المحويت.
 .20مطالبة حكومة الوفاق الوطني باالهتمام بقضايا المرأة والشباب.
 .21يؤكد اللقاء أن المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيماً رائداً موحداً ومتماسكاً
على مستوى قياداته وأعضائه وعلى مستوى الوطن كله وي��درك واجباته
ومسئولياته الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين مجدداً العهد لكافة أبناء الشعب
ولتلك الجماهير الوفية التي منحته ثقتها عبر كل المراحل لالنتصار إلرادتها
وتجسيد تطلعاتها وآمالها والدفاع عن مصالحها وخدمة المصالح العليا للوطن
والشعب ويرفع المشاركون برقية شكر وتقدير لكل من فخامة رئيس الجمهورية
المشير عبدربه منصور هادي ورئيس المؤتمر الزعيم علي عبداهلل صالح كما
يتوجه اللقاء بالشكر والتقدير ألعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه
على كل مواقفهم الشجاعة وصمودهم وعلى مواقفهم الثابتة في كل المراحل
وأثناء األزمة وندعوهم إلى مواصلة مشوار العمل التنظيمي والسياسي على
مختلف المستويات واألصعدة وبما يعزز من الدور الريادي للمؤتمر الشعبي
العام .قال تعالى (وقل أعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق
اهلل العظيم

صادر عن اللقاء التشاوري األول للجان الدائمة املحلية للمؤتمر الشعبي العام يف
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مشاهدات ميثاقية
 ۹أدار الدكتور أحمد عبيد بن دغر أعمال
اللقاء بأسلوب ديمقراطي وكان بصدر
رحب يستمع لكل المداخالت مهما كانت
حدتها ويعطي الوقت الكافي ألصحابها
لتقديم آرائهم بصورة كاملة.
 ۹الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،وأحمد الزهيري
 وأحمد النويرة ،وعبده بورجي عضواللجنة العامة ،يتابعون من عشية انعقاد
اللقاء كافة ترتيبات اللقاء أو ً
ال بأول
ويسهلوا كل الصعاب.
 ۹رفعت الفعاليات المؤتمرية الفتات الترحيب
في ش��وارع المدينة الرئيسية وعبرت
مضامينها على أهمية انعقاد اللقاء
وحيوية المؤتمر.
 ۹العديد من اعضاء المؤتمر بالحديدة رفعوا
شعار المؤتمر على سياراتهم احتفا ًء
بانعقاد اللقاء بمدينتهم.
 ۹المحافظون أكرم عطية وعلي القيسي
وعلي الخضمي وأح��م��د علي محسن
شاركوا بفعالية في اللقاء التشاوري.
 ۹إعالميو المؤتمر بالحديدة شاركوا باهتمام
بالغ في تغطية الحدث وموافاة مختلف
اإلصدارات بتقارير شاملة.
« ۹المؤتمر بخير» ..قالها سائق التاكسي الذي
أوصلنا الى مقر االنعقاد.
 ۹القطاع النسوي للمؤتمر كان حاضراً في
اللقاء بصورة الفتة حيث حرصت كافة
القيادات النسوية على الحضور من
مختلف دوائر المحافظات وفرع الجامعة.
 ۹ش��ارك��ت ال��ق��ي��ادات النسوية بقوة في
المناقشات والمداخالت وقدمن تصورات
ومقترحات مهمة استطاعت من خاللها
تأكيد وجودها وقدرتها على العطاء
المثمر في مختلف الجوانب.
 ۹اللجنة األمنية وشرطة المرور كان لهم
دور فاعل في تأمين مقر اللقاء وتسهيل
عملية الوصول اليه بانسيابية بالغة.
 ۹أبو «شريحتين» وهو مصطلح مؤتمري
تكوَّن مع األزمة الراهنة تعرضوا لحملة
ش��دي��دة وم��ن ذل��ك ض���رورة وض��ع حد
لممارساتهم غير المسئولة.
 ۹التدافع على الميكرفون من قبل الكثير من
المشاركين أكد عظمة الحضور المؤتمري
واالس��ت��ش��ع��ار بالمسئولية الوطنية
والتنظيمية والحرص على المشاركة
الفاعلة واالستغالل األمثل للقاء اليصال
افكارهم ورؤاهم.
 ۹تشكيل لجنة البيان الختامي للقاء التشاوري
تم بأسلوب ديمقراطي رائ��ع عبر عن
رغبة المشاركين واشراكهم في تسطير
آمالهم وتطلعاتهم.
 ۹اللقاء كشف عن التنوع الرائع الذي يمتلكه

المؤتمر في وسطه التنظيمي المشارك
ف��ي ال��ل��ق��اءات م��ن أس��ات��ذة ودك��ات��رة
ومتخصصين في مجاالت عدة وشخصيات
ووجاهات اجتماعية وقبلية.
 ۹اللجان المساعدة ألعمال اللقاء التشاوري
انجزت مهامها بنجاح ،ونخص هنا فريق
العمل المصاحب لألمين العام المساعد
والقائم بأعمال الشئون التنظيمية.
 ۹انعقاد اللقاء التشاوري خلق حالة من االرتياح
لدى المشاركين ،وقد اعتبر المشاركون
اللقاء بشارة خير سيزفونها للوسط
التنظيمي في أطرهم تؤكد أن المؤتمر
مازال قادراً على العطاء.
 ۹المشاركون في اللقاء عبروا عن استغرابهم
لعدم صدور صحيفة «الميثاق» بصورة
يومية واعتبروا الصدور اليومي بمثابة
رسالة مهمة لكل المؤتمريين والمراقبين
والمهتمين مفادها أن المؤتمر يرصد
معهم بدقة كافة التحوالت والمتغيرات
التي تشهدها البالد يومياً.
 ۹طالب الكثير من المشاركين بضرورة اعادة
النظر في اسلوب التوزيع لالصدارات
المؤتمرية وأكدوا على أهمية وصولها
الى كل مديرية وعزلة.
 ۹رصدنا انهمار دموع العديد من المشاركات
في اللقاء فرحًا بمجرد سماعهن صوت
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر
والذي حرص على مخاطبة المشاركين
عبر الهاتف ،بل لقد زغ��ردن ابتهاجًا
بمهاتفة القائد المؤسس للمشاركين.

 ۹أقام رجل األعمال المعروف أحمد العيسي
مأدبة غداء بمناسبة االنعقاد دعا اليها
العديد م��ن الشخصيات االجتماعية
والقيادية المؤتمرية واعضاء الهيئات
الوزارية والتنفيذية والبرلمانية.
 ۹لم يسمح في اللقاء ب��ق��راءة القصائد
الشعرية كون االجتماع تشاوريًا مكرسًا
للنقاشات ،وتفهم ذلك الشعراء.
 ۹لجنة صياغة البيان الختامي برئاسة
االستاذ عبده بورجي عضو اللجنة العامة
أخذت وقتاً غير بسيط في مناقشة كافة
مضامين البيان ،حيث أخ��ذت اللجنة
بكل اآلراء والمقترحات ،األمر الذي عبر
عن رغبة وتطلعات المشاركين بدقة
متناهية.
 .تفعيل عملية االتصال والتواصل مع مختلف
الفعاليات كان مطلب الجميع حيث عبروا
عن رفضهم للقاءات المناسباتية.
 ۹تعرض رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام
بمديرية الضحي بمحافظة الحديدة،
لحادث سير مؤلم خالل قدومه الى مدينة
الحديدة ،وتمنى المشاركون له الشفاء
العاجل ووجهوا له ومرافقيه آيات الشكر
والتقدير ..وسالمات.
 ۹النائب البرلماني عبده ردمان رئيس كتلة
المؤتمر بالمحافظة كان وجوده فاع ً
ال
خالل وقبل انعقاد اللقاء التشاوري
وكان بسماحته وبشاشته المعهودة
يمثل األنموذج للقيادي المؤتمري
والميداني.

