
أك���د ال��دك��ت��ور عبدالكريم  
االرياني -النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام، رئيس اللجنة 
طني  لو ا ر  ا للحو للتحضير  لفنية  ا
أن  الجمهورية-  رئ��ي��س  ر  مستشا
اليمنيين أمام محطة فارقة وفرصة 
أخيرة لحل اشكاالتهم واالنطالق لبناء 
الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة 
واالستفادة من الثقافة والمرجعيات 

واالرث التاريخي الحضاري لليمن.
وقال في محاضرة ألقاها األربعاء 
لسياسيين  ا م��ن  مجموعة  م���ام  أ
وأعضاء مجلس الشورى واإلعالميين 
دعم  برنامج  ونظمها  لمهتمين  وا
الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة 
بيرجهوف األلمانية بعنوان » تاريخ 
الحوار الوطني في اليمن » :إن الظروف 
واألجواء مناسبة اليوم أكثر من أي وقت 
مضى باعتبار أن القوى التي كانت 
تتصارع على الساحة في السابق قد 

احتفت.
وأض��اف :إن الحوار اليوم سيكون 
الدولة  للتصالح والتسامح وب��ن��اء 
المدنية التي ينشدها الجميع، كما 
أن صفة الحوار القادم تختلف عن كل 
ال��ح��وارات الالمحدودة التي خاضها 

اليمنيون منذ مئات السنين.
وأش��ار إلى أن ما يميز ح��وار اليوم 
أن األزم��ة الناشبة أتت بعد الحركة 
الشبابية وصراعات أسفرت عن تغيير 
يجب أن يُستغل جيدًا وي��ؤدي إلى 
األهداف المرجوة والنظام الديمقراطي 

العادل المنشود.
وشدد على ضرورة أن يفضي الحوار 
إلى شكل دولة ونظام جديد من دون 
انتقاص- نظام يواكب العصر ودولة 
تستجيب لرغبات الناس -مالم فال 

جدوى منه.
وقدم الدكتور عبدالكريم اإلرياني- 
رئيس اللجنة الفنية للتحضير للحوار، 
في سياق محاضرته عرضًا تاريخيًا 
للحوار اليمني ال��ذي يحفل بتاريخ 
طويل م��ن ال��ص��راع��ات وال��ح��وارات 
والتسويات، وهو ما دعا أحد المشاركين 
إلى التأكيد على دخول اليمنيين في 
موسوعة غينيس في عدد الحوارات 
واالتفاقات التي كان مصير معظمها 

الفشل أو االندثار.
وقال الدكتور اإلرياني: إن التفكير 
الجمعي والوعي المجتمعي عبر آالف 
ارتكز  اليمني قد  للتاريخ  السنين 
على مكونين رئيسيين هما الدولة 
التي تمتد ألكثر من »3« آالف سنة، 
وإرث الحوار ال��ذي يلجأ إليه الناس 
لحل مشكالتهم ومعالجة صراعاتهم 
عية  جتما ال ا و لقبلية  ا تهم  عا ا نز و

والسياسية وغيرها.
وأض���اف: رغ��م م��ا ك��ان يسود من 
قطيعة وخ��الف بين مختلف القوى 
حينها إال أن الحوار كان هو دائمًا الملجأ 
والمآل األخير الذي يقصده ويلجأ إليه 

الجميع.
وتناول الدكتور اإلرياني عددًا من 
المحطات التاريخية الحوارية التي 
ب��دأت منذ الدولة اليمنية السبئية 
والحميرية المندثرة، م���رورًا إلى 
التاريخية بين الملكيين  المحطات 
والجمهوريين في شمال الوطن في 
ستينيات ال��ق��رن الماضي، وص��واًل 
إلى 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 
1963. وأيضًا بين شطري الوطن 
منذ سبعينيات القرن الماضي والتي 
تركزت حول التئام شطري الوطن 
وتوحيدهما في كيان واح��د، إلى أن 
تحقق في 22 مايو 1990م.. لكن 
مسيرة الحوار ومحطاته المهمة لن 
تتوقف حيث ظلت مستمرة حتى يومنا 
هذا بالرغم من اإلخفاقات واإلنجازات 
لتفاعالت  ا تلك  ف��ي  تحققت  لتي  ا

الوطنية الحوارية والتي أكد اإلرياني 
أنها تستأنف اليوم إليجاد الحلول 
والمعالجات التي تجنب االنزالق إلى 

العنف والدماء.
وق��ال: اليوم اليمنيون يستعيدون 
إرثهم التاريخي في الحوار، وهو الحوار 
الذي يتميز باإلعداد والتحضير العالي 
وتفاصيل القضايا والموضوعات التي 
سيتناولها بشكل لم يسبق له مثيل 
عبر التاريخ، ووف��ق ضمانات دولية 
وإقليمية ودون استثناء أو انتقاص من 

دور أحد.
مستدركًا في هذا الصدد: لكن إذا 
كانت رغبة بعض القوى السياسية 
الرفض -باإلشارة إلى المطالبين بفك 
االرتباط- المفترض مشاركتها - فإن 
اللجنة الفنية للحوار لن ترغم أحدًا 

على المشاركة.
لكنه عبر ع��ن أمله ف��ي مشاركة 
الجميع وأال يحرموا من صنع مستقبل 
اليمن ال��م��زده��ر ودول��ت��ه المدنية 

الحديثة.
وأكد اإلرياني -في معرض تعقيباته 
على مداخالت المشاركين في الندوة 
النقاشية التي نظمها أكد أن مؤتمر 
الحوار الوطني سيكون سيد نفسه ولن 
يكون من حق اللجنة الفنية فرض أي 
قضية أو طريقًة ما على أي لجنة من 
اللجان ال�9. لكنه قال إن هناك شروطًا 

مرجعية يلجأ إليها الجميع.
ولفت رئيس اللجنة الفنية للتحضير 
للحوار إلى إن المبادرة الخليجية لم 
تتضمن تحديد أي قضية بعينها وإنما 
تقديرًا من اللجنة رأت أن القضية 
الجنوبية وقضية صعدة -كقضيتين 
ملتهبتين- ينبغي أن يحتال ذلك التميز 

في أجندة الحوار.
موضحًا أن النقاط ال�»20« التي رُفعت 
إل��ى رئيس الجمهورية وال��ت��ي بدئ 
التحضير لها، لم تشر رسالة اللجنة الى 
أنها شرط رئيسي إلنجاز الحوار، لكنها 
قالت إن البدء بتنفيذها سيعطي ثقة 

واطمئنانًا لدى األطراف األخرى.
مبينًا أن هناك بعض القضايا التي 
وردت وتضمنتها أجندة الحوار الوطني 
سيستمر تنفيذها إلى ما بعد العملية 

االنتقالية.
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في محاضرة حول تاريخ الحوار في اليمن

الدكتور اإلرياني: اليمنيون أمام فرصة 
أخيرة لحل مشاكلهم

إذا لم يفض الحوار إلى 
دولة ونظام جديد فال 

جدوى منه

القوى التي كانت 
تتصارع على الساحة 

قد اختفت

بن دغر: علينا جميعًا العمل 
المشترك إلنقاذ اليمن من أزمته

في كلمة المؤتمر  أمام المؤتمر العام لحزب الحق

أك��د المؤتمر الشعبي  
ال���ع���ام ع��ل��ى أهمية 
ل��وح��دة  ا منجز  الحفاظ على 
ال��ي��م��ن��ي��ة.. داع��ي��ًا األط���راف 
السياسية ومكونات المجتمع 
كافة إل��ى المشاركة الفعالة 
وال��ج��ادة ف��ي مؤتمر ال��ح��وار 
الوطني والخروج بحلول للقضايا 
التي سيقف أمامها بهدف تجنيب 

اليمن أية منزلقات خطرة.
ج��اء ذل��ك في كلمة المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام ال��ت��ي ألقاها 
الدكتور احمد عبيد بن دغر- 
األمين العام المساعد للمؤتمر 
أمام المؤتمر العام األول لحزب 

الحق الذي بدأ أعماله الخميس 
بالعاصمة صنعاء .

وفي البداية هنأ األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الدكتور احمد بن دغر حزب الحق 
بمناسبة انعقاد مؤتمره العام.. 
ناقاًل إليهم تحيات األخ عبدربه 
منصور هادي- رئيس الجمهورية 
النائب األول األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام، ورئيس المؤتمر 
الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل 
ص��ال��ح.. متمنيًا لمؤتمر حزب 
الحق التوفيق والنجاح والخروج 
بقرارات وتوصيات تعزز وتطور 
مسار حزب الحق وتدعم االتجاه 

نحو بناء وطن جديد ودولة حديثة تتحقق فيها العدالة 
والمساواة بين الناس جميعًا.

وقال بن دغر :علينا أن نعيد النظر في كل ما فعلناه 
منذ العام 1990م حتى اآلن في دولة الوحدة التي 
تحققت بدستورها الذي عبرنا به من حالة التشطير 

إلى حالة الوحدة .
مضيفًا:هذه الدولة تعيش أزمة خانقة ..تتفتت أوصالها 
وتعيش مرحلة علينا العمل المشترك من اجل إنقاذها 

ويجب أن ننقذ دولة الوحدة لننقذ الوحدة نفسها .
هذا وكانت أعمال المؤتمر العام األول لحزب الحق  قد 
بدأت صباح الخميس في المركز الثقافي بصنعاء، تحت 
شعار » المواطنة المتساوية، والعدالة االجتماعية، 

أساس بناء الدولة المدنية الحديثة«.
ويناقش المؤتمر مشروع تعديل النظام األساسي 
وإقراره، وكذا استعراض البرنامج والتقرير السياسي 
لألمانة العامة وإقراره، فضاًل عن استعراض تقارير 

اللجان التنظيمية، وتشكيل لجان 
جديدة متخصصة في الحزب، 
إضافة إلى انتخاب رئاسة للمؤتمر 
العام وهيئات جديدة للحزب وفقًا 

للنظام األساسي المُقر.
وف��ي اف��ت��ت��اح المؤتمر ألقى 
أمين عام حزب الحق حسن زيد 
كلمة استعرض فيها المراحل 
العصيبة التي مر بها الحزب منذ 
تأسيسه عام 1990م وحتى اآلن، 
والصعوبات التي واجهها وأدت 
إلى توقفه وذلك بسبب مواقفه 
تجاه بعض القضايا واألمور التي 
حصلت ف��ي ال��ب��الد ف��ي بعض 

الفترات.
وقال :« إن هذا المؤتمر ينعقد 
ونحن على عتبات مؤتمر الحوار 
الوطني الذي يعد الفرصة األخيرة 
لمعالجة القضايا الوطنية العالقة 
منذ 1990م وكذا تحديد نظام 
وشكل الدولة القادمة، ويعول 
عليه اليمنيون كثيرًا في الخروج 

بالوطن إلى بر اآلمان«.
الجدير بالذكر أن أحزاب اللقاء 
المشترك قاطعت المؤتمر العام 
ل��ح��زب ال��ح��ق ح��ي��ث ل��م يحضر 
الجلسة االفتتاحية أي ممثل عن 
المشترك وكذلك عن بقية األحزاب 
بتكتل  يسمى  فيما  لمنضوية  ا

اللقاء المشترك.
وقد أثار ذلك التغيب المتعمد استياء مندوبي المؤتمر 
العام لحزب الحق، خصوصًا وأن مقاطعتهم ألعمال 

مؤتمرهم تعد بمثابة رسالة عداء واضحة.
مراقبون سياسيون اعتبروا مقاطعة المشترك لجلسة 
المؤتمر العام لحزب الحق انعكاسًا لمستوى الخالفات 
التي تطحن أطراف مكونات المشترك، كما تبين أن 
العالقة التحالفية كانت مصلحية ومنفعية، وأن هناك 
احزابًا في المشترك تسعى ليس لمقاطعة حزب الحق 

وإنما إللغائه أو تصفية كوادره.
يُذكر أنه خالل األزمة السياسية كان يقف حزب 
الحق في ص��دارة الصفوف في اللقاء المشترك 
وكذلك خالل فترة الفوضى والعنف ظلت قيادات في 
حزب الحق واعضائه تقدم التضحيات، في الوقت 
ال��ذي كانت أح��زاب في المشترك تستغل األزمة 
وأعمال العنف لتحقيق المزيد من المكاسب المادية 

والسياسية.

نتمنى لمؤتمر حزب الحق 
النجاح والخروج بقرارات 
تعزز بناء اليمن الجديد

ندعو كل األطراف 
للمشاركة الجادة 

في الحوار

مؤتمريات ذمار ينددن بالتمرد على قرارات رئيس الجمهورية

دان اللقاء التشاوري لقيادات القطاع  
النسوي للمؤتمر الشعبي العام 
بمديريات محافظة ذمار سياسات اإلقصاء 
للكوادر المؤتمريه من الوظيفة العامة 
وجرائم االغتياالت التي طالت منتسبي 
ال��ق��وات المسلحة واألم��ن والشخصيات 

المدنية في مختلف محافظات الجمهورية.
وطالب البيان الصادر عن اللقاء التشاوري 
لقيادات القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة ذمار الذي عقد الخميس 
بذمار برئاسة االستاذة إيمان النشيري- 
المؤتمر  لفرع  النسوي  القطاع  رئيسة 
الشعبي العام بمحافظة ذم��ار وبحضور 
المؤتمر بالمحافظة  نائب رئيس ف��رع 
المسئول التنظيمي محمد أحمد العلواني 
وع��دد من القيادات التنظيمية.. طالب 
الجهات المختصة بسرعة الكشف عن نتائج 
التحقيقات في جرائم االغتياالت ومحاكمة 
المتورطين في ارتكاب جرائم مسجد دار 
الرئاسة والسبعين وكلية الشرطة وغيرها 

من الجرائم.
ودعت المشاركات األحزاب والتنظيمات 
السياسية ومختلف القوى إلى إنجاح الحوار 
الوطني مثمنات الجهود التي يبذلها رئيس 
منصور  عبدربه  لمناضل  ا لجمهورية  ا
هادي في التهيئة للولوج إلى مؤتمر الحوار 
الوطني باعتباره المخرج الوحيد نحو يمن 

آمن ومستقر.
وعبرن عن االعتزاز بالمواقف الوطنية 
المشرفة لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم علي عبداهلل صالح وتغليبه المصلحة 
وتجنيبه  للوطن  ر  واالن��ت��ص��ا الوطنية 

الصراعات.
ودع��ا اللقاء التشاوري حكومة الوفاق 
الوطني إلى االضطالع بدورها في تعزيز 
الوفاق الوطني وترجمة طموحات المواطنين 
في تحقيق األمن واالستقرار وتأمين لقمة 

العيش وتوفير متطلبات الحياة الكريمة.
وباركت مؤتمريات ذمار القرارات التي 
أصدرها رئيس الجمهورية منددات بالحملة 

اإلعالمية التي تشنها بعض وسائل إعالم 
المشترك ضد األخ المناضل عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهورية.
وانتقد البيان صمت الدول الراعية للمبادرة 
الخليجية ع��ن كشف األط���راف المعيقة 
للمبادرة التي تحاول االلتفاف عليها وعلى 

قرارات رئيس الجمهورية.
وكان اللقاء التشاوري لقيادات القطاع 
العام  المؤتمر الشعبي  النسوي لفروع 
بمحافظة ذم��ار ناقش خ��الل اجتماعه 
الدوري مستوى تنفيذ األنشطة التنظيمية 
خالل العام المنصرم وخطط وبرامج العمل 

التنظيمي للعام 2013م.

مؤتمر حُـفاش يؤكد على ضرورة إنجاح الحـــوار

مؤتمر مبين يرفض االلتفاف على قرارات الرئيس

عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام والهيئة التنفيذية  
المحويت اجتماعًا لها  بمديرية حفاش محافظة 
األربعاء ناقشت فية الصعوبات التي تواجه العمل التنظيمي 
والمتطلبات لتنشيطه وتفعيله.. وطالبت األمانة العامة بتوفير 

احتياجات الفرع ليقوم بعمله على أكمل وجه.
وجددت قيادة المؤتمر في المديرية حرص المؤتمر الشعبي 
العام على انجاح الحوار واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية 
مجددة شكرها الجزيل لكل القيادات الوسطى والقواعد 
المؤتمرية اللتفافها خالل األزمة حول قيادتها في الوقوف 
والثبات والدفاع عن المؤتمر الشعبي العام ومبادئه الحريصة 

على تجنيب اليمنيين من االنزالق في الفوضى.
وأك��دت القيادة في اجتماعها ض��رورة االهتمام بالشباب 
والطالب الجامعيين وتوفير الخدمات الالزمة لهم من سكن 
ومواصالت وغيرها.. داعية الى نزول القيادات العليا الى 
الفروع والدوائر والمراكز واإللتقاء بقواعد المؤتمر ومعالجة 
مشاكلهم وقضاياهم وإعادة الثقة إليهم.. وعبرت قيادة فرع 
المؤتمر بحفاش في بيان عن إستيائها الشديد لعدم االصغاء 
الى مطالب المؤتمر في حفاش من قبل القيادات العليا وقيادة 
الفرع بالمحافظة وعدم تجاوبهم مع تلك المشاكل التي تهدد 

وحدة المؤتمريين في المديرية ووالئهم لتنظيمهم الرائد.

حجة- مراد شلي 

عقد اجتماع موسع ضم قيادة المؤتمر  
الشعبي العام بمحافظة حجة وقيادة 
المجلس المحلي وقيادة المؤتمر بمديرية مبين، 
وكرس لمناقشة خطة المجلس المحلي وكيفية 
العمل على رفع مستوى األداء واالرتقاء بآلية 

العمل نحو انجح وأفضل الطرق.
وفي االجتماع المنعقد األربعاء ألقى الشيخ 
فهد دهشوش- عضو مجلس الشورى رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، كلمة أكد 
فيها على أهمية تالحم وتكاتف الجميع ونبذ 

الخالفات لتحقيق كل ما يصبو إليه أبناء المديرية .
إلى ذلك شددت القيادتان التنفيذية والتنظيمية بمديرية 
مبين على العمل بروح الفريق الواحد، وأك��دوا وقوفهم مع 

المؤتمر ورؤيته الوطنية ومباركتهم ألية خطوات 
يتخذها األخ المشير عبد رب��ه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وتأييدهم ودعمهم الكامل لقراراته ورفضهم ألية 

محاوالت يائسة لاللتفاف على قرارات الرئيس.
كما دانوا واستنكروا حالة االنفالت األمني وحملوا 

وزارة الداخلية واألجهزة األمنية مسؤولية ذلك.
حضر االجتماع األخوة قيادة المؤتمر بمحافظة 
حجة واألستاذ احمد عبداهلل مجيديع- رئيس 
المجلس المحلي بمديرية مبين، والشيخ دحان 
الظبري- ممثل المديرية بالمجلس المحلي 
بالمحافظة، وح��س��ن ال��م��ط��ري- أم��ي��ن عام 
المجلس المحلي، والشيخ علي صالح شمسان- رئيس المؤتمر 
بالمديرية، وأعضاء الهيئة اإلدارية وأعضاء المجلس المحلي 

وقيادة المؤتمر بالمديرية.


