
< أكد الشيخ يحيى النجار- رئيس دائرة التوجيه واالرشاد 
بالمؤتمر- على ضــرورة االستفادة من مناسبة الذكرى الـ٣٢ 
لتأسيس المؤتمر الشعبي وجعلها نقطة فاصلة بين ماٍض 

يستفاد منه ومستقبل نستعد له.
«الميثاق»: إننا في دائرة التوجيه واالرشاد أعددنا خطة  وقال لـ
متكاملة لعملنا في المرحلة القادمة وهي عند مستوى الرسالة 

الوطنية والدعوية التي يتبناها المؤتمر الشعبي العام.
ات والنزوالت  وأضاف: نحن مستمرون في إقامة الدورات واللقاء
الميدانية الهادفة إلى نشر الخطاب الوسطي والدعوة المعتدلة 
التي يرتكز عليها المؤتمر الشعبي في كل برامجه وسياساته..

 مشيرًا الى أن جهود الدائرة في هذا الجانب ستكون مضاعفة خالل المرحلة 
المقبلة نتيجة للخطاب المأزوم والطائفي والمتطرف الذي بدأ يفتك بالعقول 
وينخر في جسد الوطن والذي يتبناه الطائفيون والظالميون واإلرهابيون، 
وهذا ما جعلنا في دائرة التوجيه واالرشاد ندق أجراس الخطر ونشحذ الهمم 
نا من مشائخ وعلماء ودعاة ومرشدين على القيام بدورهم ونشر  ونحث زمالء
الخطاب المتزن الوسطي ودعــوة الناس الى اليقظة والحذر من الدعوات 

والخطابات المأزومة والطائفية والهدامة.
وأكــد الشيخ النجار على أن الدائرة أمــام تحٍد صعب ويجب أن تتجاوزه 
باقتدار والمتمثل بإنقاذ العامة من الوباء الذي يفتك بعقولهم ويشوش على 

دينهم وتوضيح الحقيقة لهم، وتنبيههم من خطورة االنجرار 
أو االنجراف وراء الخطابات المضللة التي تقود الى االقتتال فيما 

بينهم.
الفتًا الى أن الدائرة وضعت على عاتقها مهمة تحصين الناس 
من الدعوات الهدامة واألفكار المتطرفة من خالل نشر الدعاة 
والمرشدين الوسطيين المعتدلين في كل المناطق المستهدفة 
وعبر الوسائل اإلعالمية والمنابر المتاحة لتوعية الناس 
وإرشادهم الى الوسطية واالعتدال وتبصيرهم بأمور دينهم 
ودنياهم، باإلضافة الى هدف آخر للدائرة ستعمل من أجله كل 
ما بوسعها وهو تحييد المساجد وإبعادها عن االستغالل الحزبي 

أو الطائفي والنأي بها عن الخطابات المأزومة وجعلها لله فقط.
واختتم حديثه بالقول: سنعمل في دائرة التوجيه واالرشــاد ما بوسعنا 
لتضمين الدستور الجديد مادة تنص على تحييد المساجد وتجريم استغاللها 

لدعوات طائفية أو مذهبية أو مناطقية.
كما أننا سنعمل- بإذن الله- على تكثيف إنزال المرشدين الوسطيين ميدانيًا 
وعقد نــدوات توعوية في أوســاط المجتمع وإلقاء محاضرات إرشادية في 
األوساط الطالبية والمعسكرات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
لمكافحة األفكار اإلرهابية التي ألحقت ببالدنا وشعبنا اضــرارًا فادحة في 

األرواح والممتلكات.

«الميثاق»: رؤساء الدوائر بالمؤتمر لـ

هــذه أولويــاتنـــا للمرحلــــــــة القادمة

االثنين:  25 / 8 / 2014م  
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عدد مكّرس
 بمناسبة الذكرى 

الـ٣٢ لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

التزام األطراف اِّـوقعة على اِّـبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية تنفيذ االستحقاقات اِّـحددة فيهما وَّـ 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وَّـ مقدمتها إجراء 
االنتخابات الربِّـانية والرئاسية َّـ موعدها.

مشروع وثيقة المؤتمر وحلفائه
 للمصالحة الوطنية الشاملة

رئيس دائرة التوجيه واالرشاد:
سنضغط من أجل تضمين الدستور مادة تحّيد المساجد

< أشار األخ ناصر العطار- 
رئيس دائرة الشئون القانونية 
بـــالـــمـــؤتـــمـــر- الـــــى أن أزمــــة 
٢٠١١م خلفت قضايا كارثية 
على  الوطن بشكل عام وعلى 
المؤتمر الشعبي العام بشكل 
خاص، األمر الذي جعل الدائرة 
القانونية أمام مهام وتحديات 
صعبة وكبيرة تتطلب وضع 
خطة مــدروســة للتعامل مع 

ذلك.
وقال العطار: خطتنا شملت 
المهام المنصوص عليها في الالئحة الداخلية والتي تتمثل 
بالتوعية بالجوانب القانونية ألعضاء المؤتمر وبلوائح وأنشطة 

المؤتمر..
ــى إجـــراء بعض االصــالحــات القانونية على  بــاإلضــافــة ال
لوائح المؤتمر بما يتواكب مع المرحلة وتعديالت النظام 
الداخلي.. كما أن الدائرة استكملت استعداداتها للتعامل مع 
االستحقاقات الديمقراطية القادمة ضمن أنشطة المؤتمر 
بشكل عام سواًء ما يخص االستفتاء على الدستور أو السجل 
االنتخابي الجديد، حيث سيكون للمؤتمر- للتعامل مع 
هذه المرحلة وعبر الدائرة القانونية وفروعها- مسؤولون 

قانونيون من المحامين وأساتذة القانون في الجامعات.
 وأضــاف ناصر العطار: وهذا ال يعني أن الدائرة ستكون 
بعيدة عن المهام االجرائية والجنائية، حيث تعد ملفات 
خاصة بالجرائم االرهابية التي طالت قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام سواًء في األرواح أو الممتلكات أو اإلقصاء من 
الوظائف. مشيرًا الى أن الدائرة ستعمل بجد مع المحامين 
بخصوص الجريمة االرهابية التي استهدفت الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر وكبار رجال الدولة في مسجد 
دار الرئاسة ٢٠١١م وكــذلــك جريمة النفق التي كانت 
تستهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 

وأسرته والمرتادين عليه من قيادات المؤتمر.
ولن تألو دائرة الشؤون القانونية جهدًا حتى يبت القضاء 
ات التي استهدفت وتستهدف  في كل الجرائم واالعــتــداء

المؤتمريين.
 وخلص ناصر العطار رئيس دائرة الشؤون القانونية في 
حديثه الى أن كثيرًا من مهام الدائرة تفرضها سياسة المرحلة 

وتوجهات المؤتمر إزاء كل قضية.

رئيس دائرة الشؤون القانونية:
نعكف على حصر الجرائم الجنائية التي 

استهدفت المؤتمريين لتقديمها للقضاء

رئيس دائرة المرأة:
تنفيذ مخرجات الحوار الخاصة 
نا في الفترة القادمة بالمرأة همُّ

< أكـــدت األخـــت فاطمة 
ـــخـــطـــري- عــضــو الــلــجــنــة  ال
العامة- رئيس دائرة المرأة 
بالمؤتمر أن الذكرى الـــ٣٢ 
لتأسيس المؤتمر الشعبي 
ــعــام تــفــرض عــلــى الــمــرأة  ال
الوقوف بجدية أمام ما حققه 
لها المؤتمر الشعبي خالل 
هذه المسيرة التي تزيد عن 

ثالثة عقود.
«الميثاق»: بكل  وقالت لـ

تأكيد سيتضح للمتتبع لما تحقق للمرأة 
في ظل المؤتمر تاريخ حافل بالمنجزات 
والحقوق، ففي عهده وصلت الى مناصب 
صنع القرار فكانت الوزيرة وكانت السفيرة 
والبرلمانية، والوكيلة والــمــديــر العام 
والشرطية والعميدة في الكليات و.. و.. 
و.. الخ.. كما أنه سعى إلقرار كوتا لها بنسبة 
٢٠٪ في المناصب االنتخابية وقد رفعت 
هذه النسبة في مؤتمر الحوار الى ٣٠٪..
باإلضافة الى قضايا كثيرة انتصر فيها 
المؤتمر لصالح المرأة في أطره التنظيمية 
حتى أوصلها الى أمين عام مساعد، كما 
خصص لها قطاعًا خاصًا بها في أمانته 

العامة وفي كل الفروع..
ــمــرأة أكــدت  ـــرة ال وعــن طــمــوحــات دائ
فاطمة الخطري أن الطموحات كبيرة وال 
تقل أهمية عن تلك التي جسدتها المرأة 
المؤتمرية في مؤتمر الحوار الوطني الى 
جــانــب زميالتها مــن المكونات األخــرى 
ــي استطعن أن ينتزعن حقوقًا  ــالت وال
كثيرة وكبيرة فــي الحياة االجتماعية 
واالقــتــصــاديــة لــم تكن تخطر على بال 

المجتمع اليمني.
وأضافت: سنعمل في دائرة المرأة على 
المساهمة بفاعلية من أجل تنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بحق المرأة 
في العمل وتكافؤ الفرص وتولي الوظائف 
العامة ومبدأ التنافس المكفول لجميع 

المواطنين والمواطنات.
كذلك توسيع دور المرأة 
ــي الــمــؤســســات المدنية  ف
واألمنية وتفعيل حقها في 
االستثمار التجاري وتنمية 
أدوارها االقتصادية وغيرها 
مــن الــقــضــايــا الــتــي دعمها 

مؤتمر الحوار الوطني.
ــرة  ــدائ مــشــيــرة الـــى أن ال
ـــمـــرأة الــريــفــيــة  وضــعــت ال
فــي خططها المستقبلية 
وتلمس وضعها عن كثب من خالل النزول 
الميداني الى األرياف وتبني قضايا النساء..

 مؤكدة على أن الــدائــرة لن تألو جهدًا 
حتى يتم تضمين مـــادة فــي الدستور 
الجديد تضمن للمرأة منحها كوتا ٣٠٪ 
في المجالس المنتخبة والمناصب القيادية.
ولــفــتــت االخـــت فــاطــمــة الــخــطــري الــى 
ـــمـــرأة تــســتــعــد لــمــواجــهــة  ـــــرة ال أن دائ
االســتــحــقــاقــات الديمقراطية القادمة 
بــمــزيــد مــن عــقــد الــــــدورات التأهيلية 
للمرأة لتستوعب دورها في عملية القيد 
والتسجيل والدعاية االنتخابية، وسيكون 
ـــك بالتنسيق مــع الــجــهــات المانحة  ذل
والجهات المعنية بالمرأة كاتحاد نساء 

اليمن واللجنة الوطنية للمرأة.
واستطردت قائلة: كما أن الدائرة لديها 
برامج للمرأة في المحافظات تتعلق بمحو 
األمية وتحفيظ القرآن والمناشط اليدوية 
كالخياطة والتطريز واالسعافات األولية، 
باإلضافة الى عقد نــدوات تهتم بقضايا 
الــمــرأة والتعريف بحقوقها السياسية 
والمدنية واالقتصادية وكيف تكون إنسانة 
منتجة، وإقامة دورات تأهيلية النخراط 

المرأة في العمل الحكومي والمجتمعي.
واختتمت فاطمة الخطري حديثها 
ــقــول: دائــــرة الـــمـــرأة فــي المؤتمر  ــال ب
متبنية ضــرورة سن قانون يمنع زواج 

الصغيرات.

المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في الرابع والعشرين من أغسطس ١٩٨٢م جنب بحكمة قيادته  
ونظرتها الثاقبة ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح الوطن الكثير من التحديات واألخطار واألزمات، 
مغلبــًا دومًا لغة الحوار، مانعًا في مراحل ومنعطفات صعبــة االنزالق إلى كوارث الصراعات والحروب والفوضى 
وآخرها األزمة السياســية التي كادت أن تعصف باليمن وتمزق أبناءه إلى جماعات وفرق متصارعة والســقوط 
في هاوية ال قرار لها عام ٢٠١١م، بمسارعته منذ بدايتها إلى تقديم المبادرة تلو األخرى الداعية للمصالحة 
واعتماد الوســائل السياسية الســلمية إليجاد الحلول والمعالجات لمشــاكل اليمن عبر الحوار الوطني الشامل 
بين كافة اليمنيين بدون اســتثناء.. ولكن األطراف األخرى انساقت وراء مصالحها األنانية الضيقة ومشاريعها 
الصغيــرة، منتهــزة رياح الســموم الهوجاء التي هبت علــى المنطقة العربية حينها تحت عناوين ومســميات 
براقة في ظاهرها وكالحة في باطنها لم تجلب لشعوب المنطقة إال الدماء والدمار والخراب الناتج عن صراعات 
ا لســيناريوهات هدفها ضرب 

ً
اتخــذت صوًرا وأشــكاًال مناطقية وحزبية وعشــائرية وطائفية ومذهبية وفق

الوحدة الوطنية وتفكيك النسيج اإلجتماعي في هذه البلدان.

مبادرة المؤتمر للمصالحة.. 
إنقاذ لليمن قبل فوات األوان

ولوال استشعار المؤتمر الشعبي العام العالي للمسؤولية 
وحرصه على هذا الوطن وأمنه واستقراره وحاضر ومستقبل 
ا النموذج األسوأ بين الدول العربية التي داهمتها  أبنائه لكنَّ
أحداث ربيع الواهمين المزيف ليكون الجهد األكبر للمؤتمر 
للوصول إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
التي حظيت برعاية ودعــم األشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين.. وقدم 
المؤتمر الشعبي العام التنازالت من أجل الوطن، كما أن 
جهوده المشهودة أسهمت في نجاح مؤتمر الحوار الوطني 
الــذي يحاول البعض - عبر إرهابه وصراعاته العبثية - 
الحيلولة دون تنفيذ مخرجاته واستكمال التسوية السياسية 
لتبلغ تلك القوى باألوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية 
مستويات ال تقل خطورة عن أزمة ٢٠١١م إن لم تكن 

أسوأ منها..
مجددًا يسارع المؤتمر الشعبي العام من موقع استيعابه 
لخطورة مايجري اليوم والذي ينذر بمخاطر لو استمرت 
تداعيات أحداثها بتناميها الصراعي وبأشكاله السلمية 
وغير السلمية ألدت إلى انهيار الدولة والمجتمع اليمني 
وتفككه.. وفي لحظة دقيقة وحساسة يجد المؤتمر الشعبي 

وأحزاب التحالف الوطني أنفسهم مجددًا أمام مسؤولية 
تاريخية منطلقها الحرص على وحدة الوطن وأمنه 

واستقراره.. فيتقدمون بمبادرة إنقاذية انبثقت 
ة عميقة خلصت في اجتماع اللجنة  من قراء

العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى إقرار 
وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة 

الهادفة إلــى تحقيق اصطفاف 
وطني وتمثل هذه الوثيقة 

خارطة طريق ستمكن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

والمجتمعية في 
الساحة الوطنية 
مـــــن مـــواجـــهـــة 
الــــتــــحــــديــــات 
ــــهــــة  ــــاب ــــج وم

األخطار المحدقة 
باليمن واالنتصار عليها.

ــادرة في  ــمــب ــي هـــذه ال ــأت ـــة  وت ـــجـــاب ــــاق االســـت ســــي
للدعوة الموجهة من األخ المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك 
من أجل اصطفاف وطني واسع يلتزم بنصوص المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وبالثوابت الوطنية المتمثلة 
بالحفاظ على الجمهورية والوحدة وااللتزام بالدستور 
وتنفيذ مخرجات الــحــوار الوطني.. وواضــح في هذه 
الثوابت أن تضحيات اليمنيين فــي ثــورتــي سبتمبر 

وأكتوبر ومن أجل الوحدة 
والــديــمــقــراطــيــة خط 

أحــمــر غــيــر قــابــل 
لــلــنــقــاش وكــذا 
الـــــتـــــســـــويـــــة 

الــســيــاســيــة 
ــثــقــة  ــب ــمــن ال

مــن الــمــبــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وأن ما 

توافق عليه اليمنيون 
في مؤتمر الحوار الوطني 

واجب التنفيذ.. أما األهداف التي تسعى 
إلى تحقيقها هذه المبادرة فتتمثل بإنهاء الخالفات 

والصراعات التي نشأت بفعل أزمة ٢٠١١م وما تالها، عدا 
الجرائم اإلرهابية، بغية تهيئة الظروف والمناخات لمصالحة 

وطنية شاملة تحقق االصطفاف الوطني الــذي به وحده 
يمكننا أن نتجاوز كل ما يهدد اليمن وغد أجياله.. وهذا 
لن يتأتى إالَّ عبر ميثاق شرف للعمل السياسي واإلعالمي 
ملزم لكل القوى السياسية واالجتماعية التي عليها نبذ 
العنف والحروب وفرض إرادتها بالقوة ويوجب على القوى 
التي لديها تشكيالت مليشوية أن تبادر لتسليم أسلحتها 
الثقيلة والمتوسطة للدولة حتى تكون الضامنة لكل األطراف 
والمانعة ألية صراعات مستقبلية.. وعلى الصعيد اإلعالمي 
يتكامل المسار التصالحي عبر خطاب إعالمي منسجم مع 
هذه التوجهات تنتهي معه حمالت التعبئة والتحريض على 
الكراهية والتخوين والتكفير والتمييز المذهبي العرقي 

والطائفي..
 وهنا نصل إلى الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة 
المؤسسة على مبادئ التوافق المجسد في مخرجات الحوار 
ا بالعمل السياسي السلمي 

ً
الوطني الذي يشترط التزاًما صادق

ومن أجل الخروج من الوضعية المحتقنة وحالة 
االنــســداد السياسي، هناك استحقاقات ينبغي 
تنفيذها وهــي ملزمة لــألطــراف الموقعة على 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مؤتمر 
الحوار الوطني وفي صدارتها إجــراء االنتخابات 

البرلمانية والرئاسية..
 وهنا نأتي إلى المرتكز األساسي والمتمثل في 
بسط سلطة الدولة على كل مساحة اليمن وإعادة 
ترتيب أوضاع القوات المسلحة.. ولكي تمتلك 
المصالحة المؤسسة على هذه المبادرة ضمانة 
وإمكانية نجاحها وتطبيقها يشترط أن يكون 
التوقيع على مشروع وثيقة المصالحة من كافة 
األطراف والقوى السياسية واالجتماعية برعاية 
األخ الرئيس عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
ــن الــمــهــم أن تــتــوافــر اإلرادة  ــا م ــاًم وخــت
ــســيــاســيــة الــمــنــبــثــقــة مـــن فــهــم ووعـــي  ال
بــأهــمــيــة وضـــــرورة الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
ــن يــتــأتــى إالَّ  بــيــن كــافــة اليمنيين وهـــذا ل
باستيعاب الجميع على اختالف تياراتهم 
واتجاهاتهم وألوان طيفهم السياسي 
أن مصلحتهم جميًعا تتحقق 
عبر هذا الطريق وأي خيار 
آخر سيخرق سفينة اليمن 
ويغرق الجميع في صراعات 
واحتراب داخلي ال نهاية له..

 فعلينا أن نتصالح ونتسامح 
ونصطف إلنــقــاذ وطننا قبل 

فوات اآلوان.

 محمد شرف الدين


