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خالل اتصاله برئيس الجمهورية
الزياني: التوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية نجاح كبير لمؤتمر الحوار

تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء الجمعة اتصااًل هاتفيا من األمين   
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.

جرى خالل االتصال بحث المستجدات على الساحة اليمنية وما حققه مؤتمر الحوار الوطني من 
نجاحات.

وهنأ الدكتور الزياني األخ الرئيس على النجاح الكبير الذي تحقق من خالل التوقيع على وثيقة 
الحل العادل للقضية الجنوبية .. معتبرا التوقيع عليها بأنه يمثل نجاحًا كبيرًا لمؤتمر الحوار الوطني 

الشامل، مشيرًا الى أن حل القضية الجنوبية مفتاحًا لحل كافة القضايا.

كما عبر الدكتور الزياني باسم مجلس التعاون الخليجي عن التهاني لألخ الرئيس بهذه االنجازات 
كخطوة أولى لبناء مستقبل اليمن الجديد واآلمن والمزدهر.

من جانبه ثمن الرئيس عبدربه منصور هادي مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لليمن 
وأمنه واستقراره .. ووقوفهم إلى جانبه بمختلف الظروف.

وأشار الى أن ذلك النجاح الذي تحقق هو نجاح للجميع فضاًل عن كونه إحدى نتائج المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. مشيدًا في الوقت ذاته بجهود األمين العام لمجلس 

التعاون الخليجي المساند لليمن.

رئاسة الحوار تصدر وثيقة من 4 بنود

ال خروج عن المبادرة.. ال تشطير.. ومعالجة مظالم الصراعات السياسية
مؤتمر الحوار يقر الضمانات 

األربع وثيقة من مخرجاته
أقر أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة  

العامة الثالثة المنعقدة، اعتبار البنود األربعة 
الصادرة عن جلسة هيئة رئاسة المؤتمر ضمن مقررات 

مؤتمر الحوار الوطني.
وقال مصدر بمؤتمر الحوار إن اعضاء المؤتمر صوتوا 
باألغلبية العتبار تلك المواد ضمن المخرجات األساسية 

لمؤتمر الحوار.
وأعلن مؤتمر الحوار الوطني الشامل تأييده للنقاط 
الواردة في البالغ الصادر في ختام اجتماع هيئة رئاسة 
الحوار في اجتماعها الثالثاء برئاسة األخ عبدربه منصور 
ه��ادي -رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار، 
واعتبرها وثيقة من وثائق المؤتمر جاء في بيان أصدره 
األربعاء مؤتمر الحوار عقب جلسته برئاسة نائب رئيس 

مؤتمر الحوار سلطان العتواني..

عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل مساء اليوم اجتماعًا برئاسة  
فخام��ة األخ عبدربه منصور هادي - رئي��س الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل. وقد صدر عن االجتماع البالغ الصحفي التالي نصه:

عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل مساء اليوم الثالثاء 7 يناير 2014م اجتماعًا لها برئاسة فخامة 
األخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقد ناقشت في االجتماع 
الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها واتخذت بشأنها القرارات الالزمة، كما وقفت امام ما يتم تداوله في 

الوسائل اإلعالمية حول وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية.
وقد اكدت هيئة الرئاسة ان كثيرًا مما يثار حول الوثيقة ال أساس له من الصحة ووضحت في هذا الصدد اآلتي :

1- إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم ال يمكن لها أن تتعارض مع 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس االمن »2014 و 2051«.

2- إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس ألية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه 
واستقراره، وبأنها ستضمن حاًل ع��اداًل وشاماًل للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي 

وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.
3- ان مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود 

إمكانات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية.
4- ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصًا قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضًا وإنسانًا وتمنع أية دعاوى 

تخل بذلك.

الفتين الى ان الحجج والبراهين التي قدمها المؤتمر الشعبي واحزاب 
التحالف لرئيس الجمهورية -ومنها رأي قانونيين عرب واجانب والتي 
كشف عن بعضها الدكتور احمد عبيد بن دغر- أكدت ان المؤتمر 
الشعبي العام سيظل حزبًا وطنيًا من الطراز األول حيث قدم األدلة التي 
جعلت األخ عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر 
الحوار الوطني- يتخذ قرارات تاريخية ستحدث تغييرات كبيرة في 
البالد بتلك النقاط األربع التي تضمنها بيان رئاسة مؤتمر الحوار الوطني.
مشيرين الى ان تصويت اعضاء مؤتمر الحوار بذلك االجماع يؤكد 
طبيعة االلتفاف الوطني الكبير حول الرئيس هادي ودعم ومساندة 

موقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف من الوثيقة.
موضحين ان االجماع الوطني حول بيان رئاسة مؤتمر الحوار والذي 
تجلى بأبهى صوره في مؤتمر الحوار أسقط كل المشاريع الصغيرة 
والسيناريوهات التآمرية التي كانت تستهدف البالد، وبينوا ان انجرار 
بعض االحزاب للتوقيع على وثيقة بن عمر كان بسبب قلة الخبرة وعدم 
فهم المترتبات الخطيرة على تنفيذ الوثيقة على أمن وسالمة اليمن 

وسلمه االجتماعي ونسيجه الوطني مستقباًل.
واستغرب المراقبون قيام أبواق جماعة االخوان بشن حملة من الكذب 
والدجل لتضليل الرأي العام واستهداف قيادات المؤتمر الشعبي العام 

واحزاب التحالف من خالل الترويج لمزاعم عن صفقات او غيرها من 
االكاذيب التي ال أساس لها من الصحة.

مؤكدين ان هذه االساليب تعكس حالة افالس حزب االخ��وان الذي 
تثبت الحقائق انه تنظيم يسعى لتحقيق مصالحه ويلهث وراء صفقات 
غير آبٍه بالوطن ومستقبل أجياله ويمكن ان يضحي بالوحدة اليمنية 
مقابل ثمن بخس وإال لماذا هبت قيادة االخ��وان للتوقيع على وثيقة 

مشبوهة كهذه.
وسخر المراقبون من تلك التهديدات التي سبق ان اطلقها االخوان عبر 
عناصرهم في الجيش واألمن الذين ذهبوا لدعم ومساندة وثيقة بن عمر 
بناء على توجيهات من قيادات االخوان في حزب االصالح، سعيًا منهم 
إلرغام المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف على التوقيع على الوثيقة بكل 

صالفة وسوء استخدام للسلطة.
كما أشاد المراقبون بالقيادة التاريخية للمناضل عبدربه منصور هادي 
-رئيس الجمهورية- الذي حسم المعركة لصالح شعبنا ووحدته وأمنه 
واستقراره بتلك المضامين التي جاءت في بيان رئاسة مؤتمر الحوار 
والتي تمثل طوق نجاة لليمن واليمنيين للسير نحو بناء المستقبل الذي 

يتطلع اليه كل ابناء الشعب اليمني.
هذا وتنشر »الميثاق« تفاصيل هذا االنجاز..

> ارتياح كبير يعم الش��ارع اليمني إزاء موقف مؤتمر الحوار الوطني الذي صوت باالجماع على بيان رئاس��ة مؤتمر الحوار، بعد ان بددت النقاط األربع التي تضمنها بيان رئاس��ة الحوار كل المخاوف التي كادت  
أن تفجر أكثر من مشكلة في البالد.

واشادت الفعاليات الوطنية بالمواقف الشجاعة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف التي أصرت على اجراء تعديالت على وثيقة بن عمر أو عمل ملحق اضافي كشرط للتوقيع على الوثيقة..
»الميثاق« انه لوال موقف المؤتمر الش��عبي واحزاب التحالف والرش��اد بدرجة اساس��ية ألس��قطت وثيقة بن عمر اليمن في حروب وصراعات ال آخر لها، مش��يدين بحكمة وحنكة قيادات  مؤكدين في تصريحات ل��
المؤتمر الش��عبي بزعامة االخ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الذي بفضله تم تجنيب اليمن مؤامرة خطيرة اس��تهدفت حاضرها ومس��تقبلها، عبر ذلك االصرار الش��جاع على موقفه الرافض للوثيقة وتمس��كه 
بضرورة اجراء تعديالت عليها وعدم القبول بها  مهما كانت الضغوطات التي مورست عليه إلجباره على التوقيع على وثيقة تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن وتخلق صراعات بين ابنائه وتجيز التدخل الخارجي 

بشئون البالد.

 إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور 
القادم ال يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس االمن »2014 و 2051«.

 إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس ألية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة 
 للقضية الجنوبية في إطار دولة 

ً
 وشامال

ً
 عادال

ً
اليمن وأمنه واستقراره، وبأنها ستضمن حال

موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.

12 الضمانات األربع 
لمخرجات

 الحوار الوطني

المؤتمر بقيادة الزعيم انتصـــــــــر للوحــدة ومستقبـل اليمــن

الموقف الشجاع للمؤتمر والتحالف 
أنقذ الوطن من أخطر مؤامرة

الرئيس هادي حسم المعركة لصالح الشعب ووحدته وأمنه واستقراره
»االخوان« في اليمن وقعوا على الوثيقة 

طمعًا في صفقة ومصلحة حزبية

أعضاء مؤتمر الحوار يصوتون باإلجماع عل�������������ى بيان رئاسة الحوار واعتباره من مخرجاته


