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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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مهام ومسئوليات الجلسة 
العامة لمؤتمر الحوار

  اقرار مشروع جدول اعمال المؤتمر
 تشكيل فرق العمل

  تقديم مالحظات ومقترحات لفرق العمل
 اتخاذ القرار في مــا تتوصل إليه فرق 

العمل
  دراسة ومناقشــة التقارير المرفوعة من 

لجنة التوفيق واتخاذ القرارات بشأنها
  االســتعانة بالخبراء والمختصين 

عند الحاجة
  إصدار بيانات واعالنات عامة بحسب 

ما تراه مناسبا
  إقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي
من النظام الداخلي

كلمة 

الحوار من أجل اليمن
تدشين االخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب  

األول لرئيس المؤتمر األمين العام ألعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
اليوم في العاصمة صنعاء يعد بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام انتصاراً للنهج 
الذي وضعناه ألنفسنا منذ قيام تنظيمنا الرائد الذي أسس وبني على الحوار 
على يد القائد المؤسس الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر، وسيظل 
هذا النهج غاية عليا طوال مسيرتنا السياسية، فقد استطاع المؤتمر بفضل 
ذلك على مواجهة أعقد القضايا وأصعب التحديات, ومن خالل الخبرة والتجربة 
كان يعي أن ال حل للخالفات إالَّ بالحوار في إطار عملية سياسية جادة يتخلى 
المشاركون فيها عن أهوائهم ورغباتهم كما يتوجب على أولئك الذين استوطنت 
عقولهم ثقافة العنف والكراهية التخلي عن أحقادهم وضغائنهم.. وقد حان 
الوقت لتقديم التنازالت والتالقي مع األطراف األخرى لوضع المعالجات من فهم 
متبادل للمصالح الوطنية تجاه القضايا المطروحة والعمل على إيجاد القواسم 

المشتركة والبناء عليها إلخراج الوطن من أزمته..
وليكن يوم ١٨ مارس يوماً النطالق الحوار الوطني المسئول واعالن  تفرغ 
اليمنيين لمداواة جراح تداعيات األزمة وأحداثها المؤسفة على مختلف الصعد 
على قاعدة أن اليمن بيت الجميع، والتوافق واالتفاق هو أفضل الطرق لتجاوز 
هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي ستمكننا من االنطالق صوب أفاق جديدة 

لمسارات المشروع الوطني الحقيقي لبناء الغد األفضل.
لقد راهن البعض على فشل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها والوصول إلى 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني باعتباره المحور األهم في نجاح المبادرة وإنجاز 
التسوية السياسية, ولكن تعاطي األخ المناضل عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية- الصبور والحكيم مع األزمة بكل تشابكات تعقيداتها ومحاوالت 
البعض زرع األلغام أمام حركتها والسعي إلى االنجراف بها لتحقق مشاريعهم 
في الهيمنة والسيطرة على مفاصل السلطة عن طريق اإلقصاء وصنع القرار 
خارج السياق الوطني الذي أجمع عليه أبناء اليمن في تحقيق التصالح بين كل 

مكونات المجتمع اليمني وبما يحفظ له وحدته ويرسخ أمنه واستقراره, ويحقق 
الوئام والسكينة والمحبة بين أبنائه في كل ربوعه.. في كل هذا عمل المؤتمر 
الشعبي العام برئاسة القائد المؤسس الزعيم علي عبداهللا صالح على تقديم 
المزيد من التنازالت وامتصاص ضربات مؤامرة االقصاء واالجتثاث التي يتعرض 
لها أعضاؤه بحكمة واستشعار لمسئولياته الوطنية والتضحية في سبيل إنجاح 
جهود األخ رئيس الجمهورية الصادقة والحريصة على اليمن األرض واإلنسان، 
وتفويت الفرصة على تلك القوى المراهقة والمهووسة باالنقضاض على السلطة 

ولو كان الثمن خراب ودمار وتمزيق الوطن..
اننا اليوم ونحن على اعتاب مرحلة جديدة لنؤكد أن الوصول الى ١٨مارس كان 
عمالً شاقاً ومضنياً، لكن يظل الطريق الى المجد ومصاف االحداث والتحوالت 
التاريخية ليست مفروشة بالورود، ولهذا ظل المؤتمر وحلفاؤه بقيادة الزعيم 

المؤسس يحرصون منذ بدء األزمة على الحوار..
اليوم وقد اتضحت الحقائق وسقطت الكثير من أقنعة الطابور الخامس 
الذي أشعل حرائق «الربيع العبري» لم يعد باإلمكان العودة بالوطن إلى ذلك 
الماضي، ولن يسمح المؤتمر لهم بذلك أبداً.. والبد أن يفرقوا بين الخروج الى 
الشارع للفوضى، وبين الخروج على قرارات رئيس الجمهورية واالجماع الوطني 

والمبادرة الخليجية واالرادة الدولية..
ومع ذلك سيظل المؤتمر الشعبي العام يحرص على انجاح مؤتمر الحوار 
الوطني  ودعم ومساندة المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
وتقديم الغالي والنفيس حتى يتمكن شعبنا من عبور هذه المرحلة الخطرة 

والوصول إلى بر األمان بسالم.. 
واليفوتنا هنا وأمام حدث تاريخي كهذا أن نشيد بدعم األشقاء واألصدقاء وفي 
مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين 
الذين وقفوا مع شعبنا وقفة عظيمة إلخراجه من محنته، وسيظل هذا الموقف 

محفوراً في ذاكرة أجيال اليمن، ولنن نساه لهم إلى أبد اآلبدين.

بمشاركة 565 عضواً وحضور عربي ودولي
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”الميثاق“- خاص
برئاسة المناضل عبدربه منصور 
ــادي رئيس الجمهورية النائب  ه
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
األمين العام تبدأ في دار الرئاسة 
بصنعاء اليوم ”االثنين“ أعمال مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل وبمشاركة 
٥٦٥ عضواً يمثّلون مختلف القوى 
السياسية والحزبية واالجتماعية 
وبحضور شخصيات عربية ودولية 
رفيعة في إطــار الرعاية األممية 
للحوار الذي يأتي تنفيذاً للمبادرة 

الخليجية وآليتها المزمنة.
ويتطلّع اليمنيون إلى أن يتواصل 
الــحــوار على مــدى ستة أشهر إلى 
تحديد عملية صياغة الدستور بما 
في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور، 
ووضع العناصر الرئيسية لإلصالح 
الدستوري بما فيها هيكل الدولة 
وغير ذلك من القرارات الجوهرية 
المرتبطة بالنظام السياسي، وحل 
القضية الجنوبية، ومختلف القضايا 
ذات البعد الوطني بما فيها أسباب 
التوتر في صعدة، وتحديد المزيد 
من الخطوات اإلضافية نحو تعزيز 
النظام الديمقراطي وإصالح الخدمة 
المدنية والقضاء، وتحديد المزيد 
من الخطوات الهادفة إلى تحقيق 
المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية 

والتدابير التي تضمن عدم حدوث 
انتهاكات لحقوق اإلنسان، واقتراح 
اعتماد سبل قانونية تعزز حماية 
حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها 
األطفال والسبل الالزمة للنهوض 
بالمرأة، واإلسهام في تحديد أولويات 
برامج التعمير والتنمية االقتصادية 

واالجتماعية المستدامة..
هذا وكان األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية قد أصــدر قــراراً 
جمهورياً برقم ”١١“ لسنة ٢٠١٣ 
قضى بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل..
وتشهد العاصمة صنعاء إجراءات 
لنقاط  أمنية مشددة واستحداثاً 
وحواجز تفتيش في الطرق والشوارع 
والميادين العامة في إطــار خطة 
الــحــوار بمشاركة  لتأمين مؤتمر 
٦٠ ألف جندي من ١٩ وحدة أمنية 

وعسكرية.
وتهدف إلى تأمين خطوط السير 
ومواقع إقامة الوفود ومقرات جلسات 
انعقاد المؤتمر وتوفير كافة الخدمات 
األســاســيــة مــن المياه والكهرباء 
واالتصاالت والصحة وضمان عدم 

انقطاعها أثناء سير أعمال المؤتمر.
هـــذا ومـــن الــمــتــوقــع أن تشكل 
وبموجب النظام الداخلي للمؤتمر 

تسع فرق عمل..

المؤتمر وحلفاؤه يبدون استعدادهم للتعاون مع لجنة 
االنتخابات العداد السجل االنتخابي االلكتروني

المؤتمر يشكل لجاناً إعالمية مساندة لتغطية مؤتمر الحوار

التقى الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام  ورئيس المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني 
الدكتور قاسم سالم وممثلو أحزاب التحالف الوطني بأعضاء اللجنة 
العليا لالنتخابات واالستفتاء . وفي اللقاء أطلعت لجنة االنتخابات 
ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف على مجمل الترتيبات 
الجارية التي تنفذها اللجنة العليا لالنتخابات في سبيل إعداد وتنفذ 

السجل االنتخابي اإللكتروني والتي تضمنتها وثيقة المشروع.
وقد أبدى ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه استعدادهم 

وتعاونهم مع اللجنة العليا لالنتخابات لتنفيذ السجل االنتخابي.
إلى ذلك عقدت اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء اجتماعاً لها 

رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي.
تفاصيل ص٨

عقد الفريق اإلعالمي للمؤتمر الشعبي 
العام الخاص لمؤتمر الحوار الوطني 
الشامل اجتماعاً له أمس األحد خصص 
لمناقشة االستراتيجية اإلعالمية الخاصة 
بالتغطية اإلعالمية المواكبة لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل الذي ستنطلق 

فعالياته اليوم بالعاصمة صنعاء.
وركزت االستراتيجية اإلعالمية على 
الشاملة واليومية  التغطية  ضـــرورة 
لفعاليات مؤتمر الحوار الوطني وبما 
يتوافق مع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار 

ويساهم في إنجاح المؤتمر.
وأكد االجتماع ضرورة اإلسهام الفاعل 
من قبل وسائل إعالم المؤتمر الشعبي 
العام المركزية والمحلية في مختلف 

المحافظات في إبــراز أهمية الحوار 
الوطني وضرورة حشد الدعم والمساندة 
الشعبية لمؤتمر الحوار وتوعية الرأي 
العام بمجرياته وبما يساعد على توفير 

األجواء المناسبة إلنجاح مؤتمر الحوار.
وأكد االجتماع ضرورة استلهام توجهات 
ومواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
المساندة والحريصة على انجاح الحوار 
الوطني باعتباره فرصة تاريخية أمام 
اليمنيين لحل كافة مشاكلهم وقضاياهم 
ــار تنفيذ  على طاولة الــحــوار وفــي إط
التنفيذية  وآليتها  الخليجية  المبادرة 
المزمنة والتي كان المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه هم من نادوا بها منذ أول يوم 

لألزمة السياسية التي شهدتها اليمن.

وشــدد االجــتــمــاع على أهمية دعم 
ومساندة جهود قيادة المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وممثليهم في مؤتمر 
الحوار الوطني ومساندة جهود فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
إنجاح  على  يساعد  وبما  الجمهورية 
فعاليات مؤتمر الحوار الوطني ويسهم 
في حل أزمات الوطن والحفاظ على أمن 

واستقرار ووحدة بالدنا.
هذا وشكل االجتماع لجاناً إعالمية 
مساندة على مستوى المحافظات وبما 
التي  الرئيسية  المحاور  مــع  يتوافق 
سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

تفاصيل ص٨


