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برئاسة رئيس المؤتمر:

اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف يناقشون المستجدات 
في الساحة والقضايا المتصلة بالحوار

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر  
الشعبي العام وقيادات أحزاب 
الحالف الوطني اجتماعاً مشتركاً مساء 
الجمعة برئاسة الزعيم علي عبداهللا 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
جرى خالله مناقشة العديد من القضايا 
والتطورات على الساحة الوطنية في 
بمؤتمر  لمتصلة  ا يا  لقضا ا مقدمتها 
الحوار الوطني ورؤى المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني إزاءها 
وبما من شأنه بناء الــدولــة اليمنية 
الحديثة والموحدة القائمة على أساس 
العدالة والمواطنة المتساوية والحفاظ 

على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وقد جرى نقاش واسع ومسئول إزاء 
مختلف القضايا المدرجة على جدول 
أعمال االجتماع وتم استعراض مختلف 
الرؤى ووجهات نظر المؤتمر الشعبي 

العام وأحزاب التحالف الوطني .
واستمع االجتماع إلى تقارير رؤساء 
الفرق عن سير إجراءات أعمال مؤتمر 
الحوار والدراسات والرؤى المقدمة من 
المساندة والتي تنطلق من  اللجان 
حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني على أهمية بناء دولة 
مدنية حديثة ال مركزية تتيح المشاركة 

الشعبية الواسعة في صنع القرار وخدمة 
أهـــداف التنمية والنهوض الوطني 

الشامل .
وتركز النقاش حول قضية بناء الدولة 
وشكل نظام الحكم والنظام االنتخابي 
وذلك في إطار استخالص كافة التجارب 

والمتغيرات ومــا شهده الــوطــن من 
تفاعالت وتطورات منذ قيام الثورة 
اليمنية الخالدة «٢٦ستبمبر والرابع 
عشر من أكتوبر» وإعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 

١٩٩٠م .
وأكد االجتماع على تمسك المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وقراري مجلس األمن الدولي (٢٠١٤ 
و٢٠٥١) وضرورة التزام كافة األطراف 
بها ســواء في السلطة التنفيذية أو 
التشريعية أو غيرها نصاً وروحاً والتعامل 
قابلة  معها كمنظومة متكاملة غير 
للتجزئة أو االنتقائية.. مشيراً إلى أن أي 
تجاوز للمبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات 
مجلس األمن سيمثل انتكاسة لجهود 
التسوية السياسية وسيدخل الوطن 
في متاهة العودة إلى مربع الصراع مرة 

أخرى .
وجـــدد االجــتــمــاع حــرص المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
على إنجاح جهود التسوية السياسية 
ومؤتمر الحوار الوطني والخروج منه 
بالنتائج المرجوة التي تحقق تطلعات 

أبناء الشعب اليمني.

الوقوف أمام قضية بناء 
الدولة وشكل نظام 

الحكم والنظام االنتخابي
أي تجاوز للمبادرة وآليتها وقراري 

مجلس األمن سيمثل انتكاسة 
لجهود التسوية السياسية

المؤتمر وأحزاب التحالف 
يجددون التأكيد على 

إنجاح التسوية ومؤتمر 
الحوار الوطني

مناقشة رؤى المؤتمر وأحزاب التحالف بشأن بناء الدولة اليمنية الحديثة الموحدة
االجتماع يستمع الى تقارير رؤساء الفرق 

حول اعمال مؤتمر الحوار الوطني
التأكيد على حرص المؤتمر والتحالف لبناء دولة مدنية ال مركزية

ترأس الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس  
المؤتمر الشعبي العام- اجتماعاً تنظيمياً 
لقيادات الفرق التسعة للمؤتمر الشعبي في مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل، كرس لمناقشة تطورات 
الحوار واالطالع على تقارير االداء لممثلي المؤتمر 
الشعبي العام، لما من شأنه الوصول الى مخرجات 

تخدم التحديث والتطور للدولة اليمنية.
وأكد الزعيم علي عبداهللا صالح في كلمته التي 
ألقاها في بداية االجتماع على ضــرورة استلهام 
تجربة المؤتمر الشعبي العام والرؤى التي قدمها 
لشركاء العمل السياسي على مدى سنوات، وكانت 
تقابل بالرفض ومنها المبادرة التي تم اطالقها في 
مطلع عام ٢٠١١م حول االنتقال للنظام البرلماني 
ــة  في دولــة اتحادية ضمن أحــدث النظم االداري

واالنتخابية التي عرفها العالم.
وقال الزعيم: ان المؤتمر الشعبي العام، غير معني 
بخوض النقاش حول الماضي، إال الستلهام الدروس 
والعبر، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي يعتبر الحوار 
الوطني فرصة تاريخية إلنجاز تحوالت كبيرة في 
مسار الدولة الوطنية، وتجنب اسباب الصراع التي 
عانت منها الدولة اليمنية، بشطريها شماالً وجنوباً، أو 
كدولة واحدة، واالنتقال لشكل جديد يلبي طموحات 
الشعب اليمني، ويتجاوز العراقيل التي كانت تضعها 
بعض القوى التي تعتقد أن تحديث النظام السياسي 

يحد من مصالحها.
وقال: «لقد عرفت الدولتان الشطريتان، صراعات 
سياسية مــرة، حــول السلطة، ســواء بين الدولة 
والحزب، أو في نظام الحزب الواحد في جنوب الوطن، 
أو بين مراكز القرار كما كان في شمال الوطن، وحين 
حكم المؤتمر الشعبي العام استطاع حماية الكرسي 
األول في الدولة، وصنع استقراراً لمدة طويلة، وحان 
الوقت لكي ينتقل هذا االستقرار الى التشريعات 
ــداث تعديالت  والــى تغيير النظام السياسي وإح

توافقية، ينحاز الجميع لتطبيقها».
وأضاف: «لقد كان المؤتمر الشعبي العام، يعاني 
من رفض قوى اجتماعية لبعض االصالحات، كما 
كان بعض المعارضين السياسيين ينحازون للصراع 
بدالً من ان يدعموا المؤتمر لتحقيق مصالح عليا 
مستقبلية.. وتمنى أن يكون الجميع اليوم قد وصل 
الى قناعة أن تحديث النظام السياسي ليس مجاالً 
للصراع او المزايدات، وان النقاش بين الجميع للخروج 
بأفضل الصيغ هو الطريق االمثل لخدمة اليمن 

حاضراً ومستقبالً».
هذا وقد قدمت قيادات الفرق ايضاحات حول طرق 
ــرؤى، وفقاً لبرنامج زمني تتواصل فيه  إعــداد ال
اسهامات المؤتمر الشعبي العام، في مؤتمر الحوار 
عبر رؤى تحلل الماضي بعين مسؤولة، هدفها 

المستقبل وليس عودة الجدل حول الصراعات».

البركاني يرأس اجتماعاً لممثلي المؤتمر 
وحلفائه في فريق صعدة

ترأس الشيخ سلطان البركاني االمين   
العام المساعد ومعه االخ عارف عوض 
الزوكا االمين العام المساعد رئيس لجنة 
اسناد الحوار الوطني وبحضور د. يحيى 
الشعيبي عضو اللجنة العامة رئيس فريق 
ممثلي المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار 
الوطني اجتماعاً أمس األحــد ضم االخوة 

ممثلي المؤتمر وحلفائه في فريق محور 
صعدة.. حيث استعرض مجريات سير عمل 
الحوار في فريق صعدة والرؤى التي قدمت 
والــوقــوف أمــام برنامج الفريق للمرحلة 
القادمة.. مؤكدين على أهمية انجاح الحوار.. 
مثمنين الجهود التي تبذل من قبل ممثلي 

المؤتمر وحلفائه في فريق صعدة.

رئيس المؤتمر يناقش رؤى المؤتمر 
مع رؤساء الفرق في الحوار

المؤتمر غير معني بخوض النقاش حول الماضي

الحوار فرصة تاريخية إلنجاز تحوالت كبيرة في مسار الدولة
الشعب سيتجاوز القوى التي ترفض تحديث النظام السياسي


