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التغيير الذي ينشده الجميع ال يمكن الوصول اليه عن
طريق العنف وبث ثقافة الحقد والكراهية وعقلية االنقالبات

االثنين 2011 / 9 / 19 :م
الموافق  / 21:شوال 1432 /هـ
العدد)1572( :

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية

غانم :قرار الرئيس خطوة
سياسية كبيرة لحل األزمة

البركاني :التفويض بداية انتهاء األزمة
إذا وافقت أحزاب المشترك على الحوار

نقف اليوم أمام خيار الحوار لوضع آلي��ة لتنفيذ المبادرة الخليجية
أوضح الش��يخ س��لطان البركاني-
األمين الع��ام المس��اعد للمؤتمر
الش��عبي الع��ام -أن ق��رار رئي��س
الجمهورية بتفويض نائبه بالحوار
مع المش��ترك إليجاد آلية تنفيذية
للمبادرة الخليجية يأتي في س��ياق
قرار اللجنة العامة للمؤتمر ومحاولة
من الرئي��س إيجاد مخ��ارج لتجاوز
األزمة السياس��ية التي تش��هدها
البالد.
وقال الشيخ سلطان البركاني :إن صدور قرار
رئيس الجمهورية يأتي في سياق قرار اللجنة
العامة والتي أعلنت عنه في اجتماعها األخير
ويأتي منسجمًا مع طبيعة المرحلة الحالية
ومتطلبات الحوار ..وأن يفوض رئيس الجمهورية
نائبه بإجراء الحوار مع المعارضة لتنفيذ المبادرة
الخليجية أو إلع��داد اآلليات المناسبة لتنفيذ
المبادرة الخليجية فهذا هو الشيء الطبيعي
والرئيس علي عبداهلل صالح في هذا القرار يحاول
كعادته -إيجاد البدائل والسيناريوهات المناسبةلتجاوز األزمة وقدم التنازل تلو التنازل».
وأضاف« :أعتقد أننا اليوم أمام خيار الحوار من
أجل اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي
تفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة نتوقع أن تكون
خالل أربعة أشهر أو ثالثة أشهر أو ستة أشهر ذلك
متروك تحديده للزمن ألن النص في القرار أوجب
أن يحدد الموعد من قبل المتحاورين».
وأكد الشيخ سلطان البركاني أن قبول المشترك
الحوار وفقا لقرار الرئيس سيؤدي إلى تجاوز األزمة
 »:وأنا أطمئن كل اليمنيين أننا إذا قبل األخوة في
المعارضة االحتكام للعقل والمنطق والجلوس
على طاولة المفاوضات وفقاً للقرار الرئاسي فإننا
سنكون قد تجاوزنا األزمة التي جرت ذيولها والتي
أكلت الخضر واليابس على مدى ثمانية أشهر».
وأوضح األمين العام المساعد للمؤتمر أن القرار
يؤكد أن الرئيس قدم مصلحة الشعب على نفسه
وحزبه »:رئيس الجمهورية آثر الشعب على نفسه
وعلى حزبه وقال بالحرف الواحد إني انتخبت من
الشعب وال أقبل أن أسلم السلطة باتفاق سياسي
ولكني على استعداد أن أمتثل إلرادة الناخبين
وأسلمها لمن ينتخبه الشعب وأعود إلى أولئك
الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وأوصلوني إلى
سدة الرئاسة ..فأنا سأعود إليهم ألغادر من خالل
انتخابهم مرشحاً لرئاسة الجمهورية وفقاً إلرادة
الناخبين».
وقال البركاني في تصريح لفضائية اليمن:
اليمكن ليمني بأن يقبل بأن رئيسه يكون وفقًا
التفاقات سياسية ولكن كل اليمنيين يتمسكون
بخيار الديمقراطية ومن مصلحتهم ويؤمنون بأن
الرئيس هو من ينتخبونه هم وليس من يختاره
لهم اآلخرون».
وأوض��ح الشيخ سلطان البركاني أن قبول
المؤتمر والمشترك للمبادرة الخليجية بالتزمين
السابق كان مجافيًا للواقع خاصة بعد أن أوضح
األخوة في المعارضة استحالة إجراء انتخابات خالل
شهرين ،أيضًا فترة الثالثين يومًا غير مجدية،
لذلك أصبح التزمين في المبادرة الخليجية
السابقة ليس له أساس أو معنى وسيتم من خالل
اآلليات تحديد تزمين جديد لموضوع تشكيل
الحكومة وإجراء االنتخابات المبكرة والشروع في

حكومة وحدة وطنية وغيرها من
القضايا الرئيسية.
وش��دد البركاني على ض��رورة
ت��ح��م��ل ال��م��ؤت��م��ر وال��م��ش��ت��رك
لمسؤولياتهم تجاه اليمن بعد
صدور قرار التفويض الرئاسي»:
بعد ص��دور القرار لم يعد هناك
حاجة ألن نقف فريقين وإنما نعمل
كفريق واحد من أجل إعداد اآلليات
ثم االنتقال إلى تشكيل الحكومة
الوطنية بشكل عاجل إلنقاذ البلد
من أزماته وواجب على الحكومة
وعلى الحزب الحاكم والمعارضة أن
يتحملوا مسئولياتهم بشكل كامل
وسوي وأن النضيع األوقات لمجرد
الرغبات أو لمجرد تفسيرات البعض
كما تهوى البعض نفسه وليس كما
هو الواقع.».
وأض��اف األمين العام المساعد
للمؤتمر  »:أق���ول ال��ي��وم لكل
اليمنيين بصدور القرار الرئاسي
بتفويض النائب عبدربه منصور
هادي بإدارة الحوار مع المعارضة
بشأن اآلل��ي��ات الخاصة بتنفيذ
مبادرة مجلس التعاون الخليجي
نحن نضع أقدامنا على بداية
الطريق وأنا أثق إن شاء اهلل بأننا
سنصل إلى نهاية الطريق بشكل
سريع ألن عندي انطباعاً بأن الحكم
والمعارضة اليوم بدأوا يشعرون
بما يعانيه الشارع بسبب األزمة
والتي استفحلت وتوقف التشغيل
والمستوى المعيشي للمواطن
انخفض بشكل كبير كما جرت
علينا األزمة مصائب كبيرة حاالت
معاناة الكهرباء والغاز والبترول
وغيرها من نماذج ذلك».
وت��اب��ع :ال��م��ع��ارض��ة والحكم
مسئولون مسئولية كاملة بأن
يعملوا من خالل تشكيل سريع
لحكومة الوحدة الوطنية وبذل
أقصى م��ا بوسعهم ث��م العمل
سريعًا م��ع نائب الرئيس ومع
فريق العمل ال��ذي معه من أجل إع��داد اآللية
التنفيذية للمبادرة الخليجية وفقًا لتفويض
رئيس الجمهورية له واإلعداد النتخابات مبكرة
بدءاً بتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات ثم تسليم
أسماء اللجان إلى اللجنة العليا لالنتخابات بحيث
تستطيع أن تباشر مهامها بشكل سريع وينتقل
الدور على الترشيحات عبر مجلس النواب ثم
العودة إلى اللجنة العليا لالنتخابات الستكمال
كافة إجراءات الترشيح ويوم االقتراع سيكون يوماً
مشهوداً هذا هو حقيقة القرار وصيغته وهو واضح
وضوح الشمس اليقبل اللبس واليقبل التأويل».

نتوقع إج��راء انتخابات مبكرة قريباً

اليمنيون يتمس��كون بخيار الديمقراطية
وحقهم ف��ي اختي��ار رئي��س الجمهورية
ق��رار التفوي��ض يؤك��د أن الرئيس يقدم
مصلح��ة الش��عب عل��ى نفس��ه وحزبه

نتطل��ع إلى العمل كفريق واحد لتش��كيل
حكوم��ة وح��دة وطني��ة بش��كل عاج��ل

على املؤتمر واملشرتك تحمل املسئولية تجاه الوطن

عملية االنتخابات واالنتقال بعد ذلك إلى مرحلة
ثانية بعد انتخاب الرئيس ،حيث سينتقل الحوار
حول القضايا الوطنية مثل شكل النظام السياسي
وحول القضية الجنوبية وقضية الحوثيين وكل
اإلشكاليات التي يجب أن نتفق عليها وغيره من
األشكال».
وأكد األمين العام المساعد للمؤتمر أن قرار
الرئيس بتفويض نائبه يمثل بداية إلنهاء األزمة
وقال :اعتقد أن صدور القرار الرئاسي هو البداية
إلنهاء األزمة التي استفحلت واستعصت والتي
قدم المؤتمر فيها كل التنازالت وقدم الرئيس
علي عبداهلل صالح تنازالت عدة بهدف تجاوزها».
وعبر عن الشكر لألشقاء في دول الخليج»:
الشكر موصول اآلن لألشقاء في دول مجلس
التعاون الخليجي الذين لم تضق صدورهم
وقدموا المبادرة أو ً
ال وظلوا حريصين على وحدة
اليمن وأمنه واستقراره».
مشير اً إل��ى الحاجة إل��ى تطبيق المبادئ أو
األسس الخمسة التي حددتها المبادرة الخليجية
والتي تتمثل في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه
واستقراره والعمل على تلبية تطلعات الشعب
اليمني في عملية التغيير السياسي واإلصالح،
وإزال��ة التوترات السياسية واألمنية وتشكيل

وأش��اد البركاني في ختام تصريحه برئيس
الجمهورية وبنائبه ..قائ ً
ال « :ه��ذا التفويض
أعطي لشخص في موضع الثقة وموضع التقدير
واإلجالل واالحترام لدى الشعب اليمني وقد بذل
خالل األشهر الماضية جهود اً مضنية وكبيرة
للوصول بالبالد إلى بر األمان وفخامة الرئيس
فيما يقدم من حرص على المصلحة الوطنية
العليا ويؤثر الشعب اليمني على نفسه وعلى
حزبه ..ذلك هو الزعيم العظيم الذي يستحق منا
كل التقدير واالحترام والثناء وندعو له بالشفاء
العاجل والعودة السريعة والموفقة».

أكد األستاذ عبداهلل أحمد غانم -عضو
اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية
في المؤتمر الشعبي العام -أن صدور
قرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه األخ
عبدربه منصور ه��ادي بالحوار مع األط��راف
الموقعة على المبادرة الخليجية يمثل خطوة
سياسية كبيرة إلى األمام من أجل حل األزمة
السياسية التي تعصف بالبالد.وقال غانم في
تصريح لفضائية اليمن:
يسرني في البداية أن
أ ن��ق��ل لجما هير شعبنا
ا ليمني ا لكر يم تحيا ت
ف��خ��ام��ة األخ ال��رئ��ي��س
علي عبداهلل صالح الذي
تتحسن صحته يومًا إثر
يوم.
وأضاف :أما فيما يتعلق
بقرار رئيس الجمهورية
رقم  24لسنة  2011م
فهو يعتبر خطوة سياسية
كبيرة إلى األمام من أجل
ح��ل األزم���ة السياسية
والتي طالت آثارها كل
بيت ويعاني منها الناس
جميعاً في مسكنهم وفي
مأواهم وفي طرقهم وفي
تموينهم ،مشيراً إلى أنه
وم��ن أج��ل راح��ة الناس
وإخ��راج البالد من هذه
األزمة فإن الرئيس علي
عبداهلل صالح واستناد اً
إل��ى نتائج اجتماعات
اللجنة العامة التي تمت
خ�ل�ال األس���ب���وع قبل
الماضي فقد اصدر هذا
ال��ق��رار بتفويض نائبه
األخ ع��ب��درب��ه منصور
هادي بإجراء االتصاالت
والحوار وفقًا للصالحيات
ال��دس��ت��وري��ة ال�لازم��ة
للوصول مع أحزاب اللقاء
المشترك إلى آلية مزمنة
لتنفيذ المبادرة الخليجية وهذا تقدير كبير
للمبادرة الخليجية وألصحاب هذه المبادرة التي

ال يوجد غيرها كحل مناسب لألزمة اليمنية..
وأوضح األستاذ عبداهلل غانم أن الحوار يفترض
أن يفضي إلى آلية لتنفيذ المبادرة وتتضمن
تسلس ً
ال في اإلجراءات المذكورة في المبادرة
الخليجية مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية
وإزال��ة أسباب التوتر السياسي واألمني ومن
أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
تضمن انتقا ًال سلمياً وآمناً وديمقراطياً للسلطة
في البالد وبذلك تعود
كلمة الفصل ف��ي هذا
األم��ر إلى الشعب نفسه
ال���ذي سيختار رئيسه
الجديد وال��ذي سيتسلم
ال��س��ل��ط��ة م���ن فخامة
ال��رئ��ي��س علي عبداهلل
صالح.
وأك���د ع��ب��داهلل غانم
أن التفويض يعني أن
ال��رئ��ي��س س��ي��ظ��ل هو
رئيساً لليمن حتى انتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د »:وذل���ك
يعني بوضوح أن الرئيس
ع��ل��ي ع���ب���داهلل ص��ال��ح
سيظل الرئيس الشرعي
للجمهورية اليمنية إلى
حين إج���راء االنتخابات
الرئاسية المبكرة والتي
يفترض أن ت��ج��رى في
مو عد يتفق عليه بين
المؤتمر الشعبي العام
وأح��زاب اللقاء المشترك
في الوقت ال��ذي يرونه
مناسبًا سواء وفق جدول
الناخبين الحالي أو إذا أحب
األخوة في المشترك وضع
جدول ناخبين جديد ،لكننا
في المؤتمر نفضل األخذ
بجدول الناخبين الحالي.
وتمنى رئيس الدائرة
السياسية في المؤتمر
أن يقابل ق��رار الرئيس
بالترحاب والقبول من
الجميع ،ألنه يمثل آلية مناسبة إلنهاء األزمة..

الرئيس سيظل إلى حين
إجراء انتخابات رئاس��ية
التفويض يعكس حرص
الرئيس على وقف معاناة
المواطنين وحل األزمة

الصوفي :لم يعد لدى المشترك ما
يتذرع به بعد تفويض الرئيس
أكد السكرتير اإلعالمي لرئيس الجمهورية
األخ أحمد الصوفي أن قرار تفويض الرئيس
لنائبه للحوار مع المعارضة والتوقيع على
المبادرة الخليجية واالتفاق على آلية زمنية لتنفيذها
يأتي استجابة الحتياج المجتمع اليمني الذي اختبر
األزمة وتأكد له أن السبيل الوحيد للخروج منها هو
االمتثال لمبادئ المبادرة الخليجية وااللتزام بأسس
الحوار الذي يفضي إلى حلول تحافظ على مبادئ
التغيير وتضمن التوازن السياسي.
ً
مشير اً إلى أن القرار جاء متوازنا ويلبي أمرين
أساسيين النجاح المبادرة الخليجية األول أن التفويض
يجب أن يلتزم بالدستور وكذلك أن الحلول اآلمنة
والسلمية النتقال السلطة يجب أن تؤدي إلى االلتزام
بالدستور والثاني أن المعارضة كانت تتذرع بأنها ال
تستطيع التفاوض إ ّ
ال مع النائب وبالتالي منح النائب
الصالحيات الكافية والواسعة لكي يدير حواراً يؤدي إلى
انتخابات كما يؤدي إلى االستقرار ونزع اسباب التوتر..
وق��ال الصوفي في تصريحات لقناتي «االخبارية
والجزيرة» :الرئيس يصر على أن يقدم التنازالت
للخروج من األزمة حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على ايجاد حلول قانونية تتواءم
مع االحتياجات السياسية..
وتوقع أحمد الصوفي رفض المشترك لقرار التفويض بسبب أن قياداته غير موحدة الرؤية
لمستقبل الوطن وألنها دأبت على رفض كل المبادرات بكل التسويات سوا ًء المقدمة من الرئيس
أو من األخوة األشقاء في دول مجلس التعاون أو الوسطاء األوروبيين واألمريكيين باإلضافة إلى
أن المشترك ينظر لنائب الرئيس على أنه من بقايا النظام ويعول على الحسم الثوري وعلى أن
المجتمع الدولي سيوصله إلى السلطة..
وقال :لم يعد لدى المشترك ما يتذرع به للدخول مباشرة لتنفيذ المبادرة الخليجية ووضع اآلليات
المناسبة لها في أمد زمني معقول وبإشراف مباشر من القوى الدولية والشركاء واألشقاء في دول
مجلس التعاون الخليجي..
متسائ ً
ال :الكرة اآلن في ملعب المشترك ..فهل هو قادر على تجسيد وحدة رؤيته والتمتع ببرنامج
سياسي يتوافق مع احتياجات تنفيذ المبادرة الخليجية أم أنه مرهون بخيارات ثورية أو عنفية؟!

دعــا جميع األطراف لحل الخــالف عبــر الحـوار

تقرير األمم المتحدة يدين عنف المشترك ويدعو إلخالء ساحة االعتصام من السالح
متابعات «الميثاق»
دان تقرير كافة أعمال العنف والتحرشات والتهديدات
التي تمارسها أح��زاب اللقاء المشترك بحق مؤيدي
الشرعية الدستورية والذين يعبرون عن وجهات نظر مغايرة
لمشروع المعارضة االنقالبي.
ودع��ت بعثة حقوق االنسان الموفدة من االم��م المتحدة
لتقييم وضع حقوق االنسان في بالدنا -احزاب اللقاء المشترك
وشركاءهم ومن وصفتهم بــ«المعارضة المسلحة» الى اخالء
ساحات االعتصام والمسيرات من جميع االسلحة التي تتراوح
مابين االسلحة النارية وقاذفات الصواريخ والقنابل.

ودان التقرير األممي تجنيد المعارضة لالطفال وتحت سن ()18
عاماً واشراكهم في خيم االعتصام ونقاط التفتيش والمسيرات.
ودعا التقرير الذي يستند الى زيارة وفد من مكتب المفوضية
السامية لحقوق االنسان الى كل من عدن وصنعاء وتعز خالل
الفترة بين  28يونيو و6يوليو من العام الجاري  -دعا احزاب اللقاء
المشترك وشركاءهم في المشروع االنقالبي الى اطالق سراح
المحتجزين في سجون خاصة حول ساحة الجامعة ومستشفى
جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة االيمان ومنازل قيادات
معارضة..كما دعا التقرير -تلقت «الميثاق» نسخة منه -احزاب
اللقاء المشترك الى التوقف عن مهاجمة انابيب النفط وخطوط
الكهرباء وقطع الطرقات والمشاريع الخدمية واالعتراف بأن

تقطاعات الوقود والمياه والكهرباء قد ادت الى مشقة كبيرة بما
في ذلك الوفاة في بعض الحاالت للمدنيين األبرياء.
ودعت بعثة االمم المتحدة المعارضة الى التعاون مع التحقيقات
المتعلقة بأي انتهاكات ارتكبت من قبل اشخاص مسحلين من
احزاب المشترك وتطبيق اجراءات تأديبية ادارية شفافة تتوافق
مع معايير حقوق االنسان الدولية.
ودعا التقرير جميع االطراف الى االمتناع عن استخدام العنف
واللجوء الى حل خالفاتهم السياسية من خالل الحوار المفتوح
والشفاف والشامل.
وفي توجهات الحكومة دعا التقرير الى اتخاذ اجراءات للحفاظ

على المكتسبات المتعلقة بالمشاركة العامة للمرأة والمحققة
خالل األشهر الماضية وترجمتها الى انجازات دائمة من خالل
تبني تعديل دستوري يوجد حصة للمرأة «كوتا» في االنتخابات
البرلمانية.،
واتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة التفاوت في المستوى المعيشي
والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل
وهياكل الدعم االجتماعي وعلى األخص تلك التي تؤثر على
المرأة والشباب والفئات المهمشة في مختلف انحاء البلد.
واختتمت البعثة تقريرها بدعوة المجتمع الدولي لالستجابة
للنداء من أجل المساعدة االنسانية وتوفير الدعم المالي لليمن.

