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اللقاء الوطني الموسع يقر باإلجماع مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية

صنعاء / سبأ
رئيس  ــادي  ه منصور  ــه  رب عبد  الرئيس  األخ  رأس 
الجمهورية أمس اللقاء الوطني املوسع الذي عقد يف الصالة 
الكربى بالقرص الجمهوري بالعاصمة صنعاء بحضور رئيس 
مجلس  ورئيس  الراعي  عيل  يحيى  األخ  النواب  مجلس 
الوزراء األخ محمد سالم باسندوة ورئيس مجلس الشورى 
رئيس  ومستشاري  عثمان  عيل  محمد  عبدالرحمن  األخ 
والشورى  والــوزراء  النواب  مجالس  وأعضاء  الجمهورية 
وقيادات وممثيل األحزاب والتنظيمات السياسية واملكونات 
والشخصيات  املدني  املجتمع  ومنظمات  الوطنية  والقوى 

االجتماعية وعدد من املسؤولني يف الدولة والحكومة.
من  آي  وتالوة  الجمهوري  بالسالم  بدئ  الذي  اللقاء  ويف 
الذكر الكريم ألقى األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية كلمة قال فيها:
اإلخوة واألخوات

ممثلو الفعاليات السياسية واملدنية واملجتمعية الحضور 
جميعا .

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم
بفرتة  يمر  الوطن  أن  إىل  سابق  لقاء  يف  أرشت  قد  كنت 
عصيبة وأنه يقف بني مفرتق طرق هما خيار الحياة والتنمية 
واملجهول،  واالنفالت  الفوىض  وخيار   ، الجديد  واليمن 
أبناء  ويقظة  الفئات  مختلف  من  الشعب  أبناء  يقظة  لكن 
نادر  الحياة يف اصطفاف  أن تختار  إال  أبت  املسلحة  القوات 
التنمية كبديل عن أوهام  أظهر خوف هذا الشعب عىل حلم 
فيها هو وطننا  املغلوب  بينما  فيها  التي ال غالب  الرصاعات 

الحبيب وأحالم أطفالنا الغضة.
يوم  الناس عندما توجهوا النتخابي يف  بأن  وأكدُت مرارا 
واالستقرار،  األمن  لهم  أحقق  لكي  ذهبوا  فرباير2012م   21
كما ذهبوا لكي أساهم يف عبور اليمن هذه املرحلة االنتقالية 

الشائكة.
ال  املسؤولية  هذه  لعظم  مستشعرا  املكان  لهذا  أتيت  وقد 
راغبا يف تحقيق مجد شخيص وال ساعيا وراء سلطة ومنصب 
هموم  أحمل  وثقلها،  املسؤولية  عظم  من  مشفقا  أتيت  بل 
الوطن عىل كاهيل وأدعوكم ملساندتي جميعا كل من موقعه 

للوصول بسفينة الوطن لرب األمان.
أميل  ال  اليمنيني  لكل  رئيس  بأنني  لكم  العهد  أجدد  كما 
لطرف عىل حساب آخر وال أقدم مصالح حزبية أو مناطقية 

أو مذهبية عىل مصلحة وطننا الغايل.
يا أبناء شعبنا الصابر:

االحرتام  بكل  لصربكم  وأنظر  تماما  معاناتكم  أستشعر 
واإلجالل فهذا الشعب الذي صنع الحضارة منذ مهد التاريخ 
ينجر  ولم  الظروف  أحلك  يف  وسلميته  مدنيته  عن  يتخل  لم 
وراء الدعوات الضالة التي تنهال عليه من كل حدب وصوب 
والحكمة  يمان  اإليمان   " الرشيف  النبوي  الحديث  مجسدا 
يمانية " فرضب للعالم أروع األمثلة وأظهر لهم أّال صوت يعلو 

فوق صوت الوطن.
هذا الشعب يستحق أن نتكاتف ألجله لتحقيق مكتسباته 
الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  أقرتها  التي  الوطنية 

الشامل ولتحقيق أحالمه التي طال أمد انتظاره لها .
أقول ذلك وأنا أعلم بأنه ال يزال أمامنا الكثري من التحديات 
فيه  تتحقق  مستقبل  نحو  الطريق  يف  ماضون  ذلك  مع  لكننا 
الرشاكة واملواطنة املتساوية والنهج الديمقراطي عىل أسس 

وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأؤكد لكم أال عودة ملايض القهر والضيم وال عودة لدائرة 
اإلنسان  بناء  يف  األسايس  هدفنا  عن  ألهتنا  التي  الرصاعات 

وبناء الوطن.
املشرتك  التعايش  أسس  عىل  تحافظوا  أن  أناشدكم  كما 
النظر  وجهات  يف  واختالفات  دعوات  أية  عليكم  تؤثر  ال  وأن 
أو مواقف متباينة فذلك هو سبيلنا إىل الوطن اآلمن املستقر 
ولنجعل  البناء  فلنواصل   ، جميعا  له  نطمح  الذي  املزدهر 
سواء  األمل  فقدوا  ممن  لكثري  أمل  شعاع  اليمنية  التجربة 

داخل اليمن أو يف وطننا العربي.
أكدت حريص عىل تجنيب اليمن لويالت االقتتال وتمسكي 

أمنح  كنت  لذا   ، لحظة  آلخر  عليه  وحريص  السلم  بسيف 
الوطني  بمرشوعنا  العميق  إليماني  الفرصة  تلو  الفرصة 
الذي ابتدأناه بصنع توافقات كانت تبدو مستحيلة يف مؤتمر 
الحوار ولكنني يف ذات الوقت لن أسمح ألي عابث بأن يتهدد 

أمن الوطن واستقراره.
أنني سأتعامل بحزم مع أي محاوالت لزعزعة  أؤكد  كما 

األمن وبث الفرقة.
لنحصد  باألمس  التوافق  صنع  من  انتهينا  نحن  وها 
السابقة..  ولقاءاتنا  اليوم  لقاؤنا  جسده  عريضا  اصطفافا 
فهل يعقل أن نسمح ألي أحد بأن يعيدنا إىل الوراء ألي سبب 
؟ هل تقبلون بذلك ؟ .. هل ستسمحون بذلك ؟.. وهل هذا ما 

يستحقه شعبنا الصابر املكافح ؟.
راهنت دوما  لقد  وألف ال،  نيابة عنكم، ال  أقولها  ودعوني 
ولم  الظروف  أحلك  يف  ووعيه  الشعب  هذا  يقظة  عىل  وكثريا 

يخب رهاني بكم أبدا.
حول  والتفافهم  وأهلها  العاصمة  ثبات  عىل  أثني  وهنا 
محاوالت  رغم  الوطنية  وثوابته  واستقراره  وأمنه  الوطن 
بالحق  الناس سواًء  البلبلة بني  العامة ونرش  السكينة  إقالق 

أم بالباطل.
يا أبناء قواتنا املسلحة واألمن .. يا أبطال التضحية 

والفداء..
الوطن  عن  الدفاع  معركة  يوم  كل  يف  تخوضون  زلتم  ما 
كنتم  فقد  كانوا  أينما  والتخريب  اإلرهاب  دعائم  وتقوضون 
الحامي، نؤكد عىل رضورة رفع  الوطن وسياجه  دائما رهان 
وبمعنويات  دائمة  يقظة  عىل  تظلوا  وأن  القتالية  جاهزيتكم 
رعايتنا  محل  دائما  ستكونون  بأنكم  لكم  ونقول  مرتفعة، 

واهتمامنا ومصدر فخر ألبناء شعبكم.
الذي  الحوار  نهج  إن  العظيم..  اليمني  شعبنا  أبناء  يا 
آفاق  صوب  الوطن  ليقود  لنا  مالزما  سيكون  ارتضيناه 
االزدهار والتقدم والنماء ومهما حاولوا أن يحرفوا بوصلتنا 
عن اليمن االتحادي القائم عىل املواطنة املتساوية والرشاكة 

والحكم الرشيد فإن البوصلة ثابتة لن تحيد.
مجلس  يف  أشقاءنا  نشكر  أن  املوقف  هذا  يف  يفوتنا  وال 
التعاون الخليجي، وأصدقاءنا يف املجتمع الدويل عىل دعمهم 

وحرصهم عىل أمن واستقرار اليمن وعمليته االنتقالية.
كما أجدد شكري للدول الشقيقة والصديقة عىل بياناتها 
التي عربت فيها عن قلقها عىل اليمن، فاليمن عمق اسرتاتيجي 

 ، العربي بل للعالم  للمنطقة وأهميتها ليست فقط ملحيطها 
والجميع يتطلع بقلق لنا ونحن نجتاز هذه املرحلة من أجل 
إنجاح عملية االنتقال السلمي إلرساء نموذج ناجح يحتذى 
به لدول املنطقة، وكما قلت دائما وسأقول "فإن الفشل ليس 

خيارا لليمنيني".
اإلخوة واألخوات..

كل  من  املشكلة  الرئاسية  الوطنية  اللجنة  كلفت  قد  كنت 
كل  بتدارس  تقوم  لكي  واملرأة  والشباب  السياسية  القوى 
الوطنية  والقوى  األحزاب  من  تقديمها  تم  والتي  املبادرات 
ذوي  الوزراء  من  عدد  اجتماعاتهم  أثناء  معهم  حرض  وقد   ،

العالقة لتدارس الخيارات االقتصادية املتاحة واملمكنة .
خاللها  استحرضوا  عظيمة  جهودا  جميعا  بذلوا  وقد 
مصلحة الوطن وقبل كل يشء كانوا بحق بحجم ذلك الوطن، 
ويكفي أن أشري بأني كنت معهم ليلة أمس حتى الواحدة بعد 
منتصف الليل يف نقاش لم ينترص فيه أحد سوى الوطن، ولم 

يكن فيه غالب أو مغلوب، كما أؤكد دائما.
واليوم أدعو اللجنة الستعراض توصياتها النهائية، وأؤكد 
الضعف ولكن من  تأتي ليس من موقف  املبادرة  أن هذه  لكم 
أجل تغليب مصلحة الوطن والشعب وحقنا للدماء .. حفظ 

الله اليمن وشعبه من كل مكروه.

الدكتور  الرئاسية  الوطنية  اللجنة  رئيس  تال  ذلك  بعد 
أحمد عبيد بن دغر مرشوع مبادرة من اللجنة جاء فيها :

الوطني  اللقاء  عن  الصادر  البيان  يف  جاء  مما  انطالقا 
عبدربه  الرئيس  األخ  برئاسة  صنعاء  يف  املنعقد  املوسع 
1435م  شوال   16 بتاريخ  الجمهورية  رئيس  هادي  منصور 
الثاني  املوسع  الوطني  واللقاء  2014م  أغسطس   20 املوافق 
بتاريخ 30 أغسطس 2014م واستنادا إىل املبادرة الخليجية 
عىل  وبناء   ، الوطني  الحوار  ومخرجات  التنفيذية  وآليتها 
قامت  وما  الرئاسية  الوطنية  للجنة  املوسع  اللقاء  تكليف 
زيارتها  عند  األطــراف  كافة  مع  وتواصالت  لقاءات  من  به 
األحزاب  مبادرة  استعراض  وبعد  عودتها،  وبعد  صعدة  إىل 
وتجنيب  الوطني  التوافق  عىل  وحفاظا  السياسية،  والقوى 
البالد االنقسام وحرصا عىل املصلحة الوطنية العليا تويص 

اللجنة الوطنية الرئاسية كما ييل:
تحقيق  يضمن  بما  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  أوال: 
اآلليات  أساس  عىل  الوطنية  والرشاكة  والنزاهة  الكفاءة 

التالية:
الوطني  اللقاء  اجتماع  يف  الجمهورية  رئيس  إعالن   -  1
سيشكل  من  بتكليف  أسبوع  خالل  سيقوم  أنه  املوسع 

الحكومة بالتشاور مع املكونات السياسية.
الوزراء  وتعيني  اختيار  التحديد  وجه  عىل  للرئيس   -  2
الداخلية،  الدفاع،  وزارات،  وهي  السيادية  الــوزارات  يف 

الخارجية، واملالية.
املكونات  مع  بالتشاور  الجمهورية  رئيس  يحدد   -  3
والكفاءة  الوطنية  الرشاكة  تجسيد  متطلبات  السياسية 
املبادرة  طريف  مشاركة  حجم  تحديد  ذلك  يف  بما  والنزاهة 
الخليجية والقوى السياسية األخرى وأنصار الله والحراك 

الجنوبي السلمي واملرأة والشباب.
4 - ُيختار الوزراء عىل أساس التخصص والكفاءة والنزاهة 
وعىل املكون الذي سيشارك تقديم اسمني لكل منصب وزاري 
الجمهورية  رئيس  ويختار  الجمهورية،  رئيس  إىل  له  محدد 

بالتشاور مع رئيس الوزراء اسما من بني اإلسمني املقدمني.
فرتة  السياسية  للمكونات  الجمهورية  رئيس  يحدد   -  5
زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف ال يقدم 
مرشحيه يف املوعد املحدد أو يعزف عن املشاركة يف الحكومة 
وفقا  مناسبا  يراه  الذي  القرار  اتخاذ  الجمهورية  لرئيس 

لصالحياته الدستورية.

يف  النظر  بإعادة  قرارا  الجمهورية  رئيس  يصدر  ثانيا: 
الكلفة املضافة عىل السعر الدويل بما يؤدي إىل تخفيض سعر 
كل من مادتي الديزل والبرتول (500ريال) بحيث يصبح سعر 

مادة الديزل (3400ريال) وسعر مادة البرتول (3500ريال).
النظر يف  يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة  ثالثا: 
من  حزمة  وتنفيذ  والنقدية  واملالية  االقتصادية  السياسات 
الرشاء  بطرق  النظر  إعادة  ذلك  يف  بما  العميقة  اإلصالحات 
متحركا  السعر  جعل  يضمن  بما  والبرتول  الديزل  ملادتي 
وفقا لألسعار الدولية مما يؤدي إىل مزيد من تخفيض السعر 
وجعل املشرتيات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء 
آثار  ملعالجة  مزمنة  اقتصادية  قرارات  واتخاذ  والعموالت 
املزارعني  عن  للتخفيف  النفطية  املشتقات  عن  الدعم  رفع 
والصيادين وتحسني التحصيل الرضيبي والجمركي وجميع 
وتعميم  الوظيفي  االزدواج  وإنهاء  للدولة  العامة  اإليرادات 
نظام البصمة والقضاء عىل كل مظاهر الفساد والعبث املايل.

الحد  رفع  الجديدة  الحكومة  برنامج  يتضمن  رابعا: 
األدنى لألجور.

خامسا: التأكيد وااللتزام من جميع املكونات والفعاليات 
آلليات  وفقا  الوطني  الحوار  مخرجات  بتنفيذ  السياسية 
الدستور  وإقرار  لصياغة  املتبقية  املهام  واستكمال  مزمنة، 

واالستفتاء عليه.
والخاصة  الرسمية  اإلعالمية  املؤسسات  تلتزم  سادسا: 
واألطراف املشاركة يف مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني 
وداعم  وإيجابي  بناء  إعالمي  وخطاب  إعالمية  سياسة 
الوطني  الحوار  وملخرجات  عام  بشكل  السياسية  للعملية 
وكرامتهم  األشخاص  من  النيل  بعدم  وتلتزم  خاص  بشكل 
املذهبية  للرصاعات  يدعو  ما  تبني  أو  وخصوصياتهم 
والعنف  الكراهية  عىل  التحريض  أو  واملناطقية  والطائفية 
املناسبة  اآلليات  بوضع  الوطنية  الوحدة  حكومة  وتكلف 

لذلك.
املكونات والفعاليات  التأكيد وااللتزام من جميع  سابعا: 
املخلة  واألعمال  والتطرف  العنف  ورفض  بنبذ  السياسية 
املتمثلة  التوتر  أسباب  بإزالة  بدءا  البالد  واستقرار  بأمن 
إزالة  خالل  من  وداخلها  بالعاصمة  املحيطة  التجمعات  يف 
سيطرة  بسط  واستكمال  االعتصامات  وفض  املخيمات 
يف  املسلحة  املواجهات  ووقف  عمران  محافظة  عىل  الدولة 

محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة عىل كافة أراضيها.
ثامنا: يدعو اللقاء الوطني املوسع واملكونات والفعاليات 
للمشاركة  الله  وأنصار  الحوثي  عبدامللك  األخ  السياسية 
وحفاظا  الوطنية  للرشاكة  تجسيدا  الوطني  الحل  هذا  يف 
عليه  ما  تنفيذ  خالل  من  اليمن  ووحدة  واستقرار  أمن  عىل 
السادسة  الفقرات  يف  وخاصة  االتفاق  هذا  يف  التزامات  من 

والسابعة من هذه املبادرة.

وبالله التوفيق ،،،
الوطني  اللقاء  عن  املنبثقة  الرئاسية  الوطنية  اللجنة 

املوسع :
املؤتمر   .. اللجنة  رئيس  دغر  بن  عبيد  أحمد  الدكتور 

الشعبي العام
االشرتاكي  الحزب   .. عضوا  اصبع  أبو  منصور  يحيى 

اليمني
عبدامللك املخاليف عضوا .. التنظيم الوحدوي النارصي
محمد محمد قحطان عضوا .. التجمع اليمني لإلصالح

حسن محمد زيد عضوا .. حزب الحق
عبدالعزيز جباري عضوا .. حزب العدالة والبناء

سلطان الربكاني عضوا .. املؤتمر الشعبي العام
جالل الرويشان عضوا .. جانب حكومي

عبدالحميد حريز عضوا .. عضو مجلس الشورى
مبارك البحار عضوا ..ممثل الشباب يف الهيئة الوطنية

نبيلة الزبري عضوا .. ممثلة املرأة
من  املقدمة  املبادرة  املوسع  الوطني  اللقاء  أقر  وقد  هذا 

اللجنة الوطنية الرئاسية باإلجماع.

الرئيس : الفشل ليس خيارًا لليمنيني .. وهذا الشعب يستحق 
أن نتكاتف ألجل مكتسباته وتحقيق أحالمه

أجدد العهد لكل اليمنيني بعدم الميل لطرف على حساب آخر أو تقديم أية مصالح حزبية أو مذهبية على مصلحة الوطن الغايل

ماضون رغم التحديات الكثرية نحو مستقبل تتحقق فيه الشراكة الوطنية المتساوية والنهج الديمقراطي

لم أرغب يف تحقيق مجد شخصي أو أسع وراء منصب بل جئت إىل السلطة مشفقًا من عظم المسؤولية وطالبًا مساندة الجميع

أناشدكم  المحافظة على أسس التعايش المشرتك ولنجعل التجربة اليمنية شعاع أمل يف العالم

املبادرة تتضمن:

■  تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية

■  تخفيض أسعار مادتي الديزل والبرتول ٥٠٠ ريال ورفع الحد األدنى لألجور

■  إعادة النظر يف السياسات االقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من اإلصالحات العميقة

■  تنفيذ مخرجات الحوار وفقًا آلليات مزمنة واستكمال صياغة وإقرار الدستور واالستفتاء عليه

■  التزام المؤسسات اإلعالمية الرسمية والخاصة بخطاب إعالمي إيجايب وداعم للعملية السياسية

■  تأكيد االلتزام من جميع المكونات السياسية بنبذ العنف والتطرف وإزالة أسباب التوتر

■  دعوة عبدالملك الحوثي وأنصار اهللا للمشاركة يف الحل الوطني للحفاظ على أمن الوطن ووحدته
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