
أكد المؤتمر الشعبي العام مجددًا 
التزامه بتنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية بحسب مراحلها 
الزمنية المحددة في اآللية.. معتبرًا انتقاء 
بنود في المبادرة وتعطيل بنود أخرى يمثل 
حاله انتقائية غير مقبولة من شأنها اختالق 

أزمات جديدة اليمن في غنى عنها.
وثمنت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
في اجتماعها الدوري الليلة الماضية -ثمنت 
-عاليًا جهود األخ عبدربه منصور هادي - 
رئيس الجمهورية - األمين العام للمؤتمر 
نائب رئصيس المؤتمر في اإلعداد والتحضير 

للحوار وإخراج البالد من األزمة الراهنة.
وطالبت األطراف والقوى السياسية االلتزام 
بروح المبادرة وجوهر التسوية السياسية ، 
وتجسيد روح الوفاق والتوافق من خالل 
السياسات اإلعالمية والعمل المشترك داخل 

الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية العليا 
على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.

وفي االجتماع عبرت اللجنة العامة للمؤتمر 
عن إدانتها واستنكارها الشديد لالعتداء 

اإلرهابي اآلثم والذي أسفر عن استشهاد 
مدير كلية القيادة واألرك���ان ف��ي وزارة 
الدفاع العميد عمر سالم بارشيد بمدينة 
المكال محافظة حضرموت ، كما دان��ت ما 

تعرض له مقر حزب اإلص��الح في الدائرة 
11 بأمانة العاصمة وكل أعمال االرهاب 
والعنف والتطرف من أية جهة كانت وفي 

كل محافظات الجمهورية.

واكدت اللجنة العامة للمؤتمر مجددًا أهمية 
تحقيق األم��ن واالستقرار وف��رض هيبة 
وسيادة القانون ومحاسبة كل المتورطين 

بهذه العمليات اإلرهابية.
مؤكدة مساندة اعضاء وك��وادر وانصار 
المؤتمر لجهود رئيس الجمهورية وأبناء 
القوات المسلحة واألمن ضد كل الجماعات 
اإلرهابية والخارجين على القانون وممارسي 
العنف والفوضى واالعتداء على المصالح 
للطرقات  قطع  من  لتنموية  وا الخدمية 
واالعتداء على الكهرباء والنفط ومثيري 

الفتن والنعرات المناطقية والمذهبية.
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر استهلت 
اجتماعها باستعراض القضايا التنظيمية 
والمستجدات على الساحة السياسية وأقرت 
في هذا السياق انعقاد اجتماعاتها أسبوعيًا 

خالل الفترة القادمة.

االثنين : 13/ 8 / 2012م 
 الموافق :25 / رمضان / 1433هـ 

العدد: )1623( متابعات3
 في اجتمــــاع للجنة العــامة:

المؤتمر يطالب األطراف السياسية االلتزام بروح المبادرة وجوهر التسوية 
انتقـــاء بنـــود في المبادرة  وتعطيل بنــود أخـــرى حالة  انتقائية غير مقبولة

< نُثمــن عاليــًا جهــود الرئيس فــي االعــداد والتحضير للحــوار وإخــراج البالد مــن األزمة
< عل��ى الحكومة تجس��يد روح الوف��اق وتغلي��ب املصلحة الوطني��ة العلي��ا على املصال��ح الحزبية
< مســاندة جهــود رئيــس الجمهوريــة والجيــش واألمــن ضــد االرهابييــن
< التص��دي ألعم��ال العن��ف والفوض��ى واالعت��داء عل��ى املصال��ح الخدمي��ة والتنموي��ة
< الوقــوف ضــد ُقطــاع الطــرق والمعتديــن علــى  خطــوط الكهربــاء والنفــط
< عل��ى  اعض��اء املؤتم��ر مواجه��ة مث��ري الفت��ن والنع��رات املناطقي��ة واملذهبي��ة

في الذكرى األولى الستشهاد عبدالعزيز عبدالغني

أبناء تعز يطالبون رئيس الجمهورية إحالة المجرمين للقضاء ووقف عسكرة تعز

> عبر قادة الرأي والمشائخ والشخصيات االعتبارية 
وقادة منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز عن 
دعمهم الكامل للجهود المخلصة التي بذلها محافظ 
المحافظة االستاذ شوقي أحمد هائل، ويواصل بذلها 
في نهارات ومساءات الشهر الفضيل إلعادة االعتبار 
لتعز األرض واإلنسان على مختلف المستويات بعد 
أن كادت تفقد خصائصها التي تميزت بها كالوعي 
لمة  لمسا ا وطبيعتهم  ئها  ألبنا لرفيع  ا لثقافي  ا

ونزوعهم نحو العمل واالنتاج..
 وقالوا: لقد كان للجهود المبذولة من قبل المحافظ 
الدور الكبير في جميع أبناء المحافظة على موقف 
واحد يعلي من شأن تعز ويجعلها فوق كل االعتبارات 
الحزبية والشخصية والوالءات الضيقة.. وقد استطاع 
من خالل اللقاءات المفتوحة مع مختلف الشرائح في 
أيام وليالي الشهر الكريم، ان يقرب وجهات النظر 
بين مختلف االطراف وبناء جسر متين من اللقاء بين 
المواطن والسلطة المحلية مجسدًا في هذا الشهر 

الكريم المعاني الحقيقية لروحانية رسالة الصيام.
ودع��ا األط��راف السياسية وجميع أبناء تعز إلى 
دعم جهود محافظ المحافظة الهادفة إلى حل كل 
مشكالت المحافظة في الجانب التنموي وحفظ األمن 
واالستقرار وتطوير المدينة من المليشيات المسلحة 
والقضاء على ظاهرة انتشار السالح والتي باتت تؤرق 
الجميع وتهدد السلم االجتماعي، فقد أدى انتشار 
هذه الظاهرة إلى توسع رقعة جرائم القتل وأعمال 

العنف والسرقة واالختطاف..
 وجاءت جريمة يوم الجمعة 3 / 8 / 2012م والتي 
أدت إلى مقتل 7 من أبناء المحافظة األبرياء وجرح 
16 آخرين لتدق جرس االنذار عن الخطر الذي يهدد 

أبناء تعز جميعًا..
وأعربوا عن إدانتهم لهذه الجريمة النكراء، مطالبين 
السلطة المحلية بالقضاء على ظاهرة حمل السالح 
بمختلف الوسائل القانونية وفرض هيبة الدولة على 

الجميع ودون استثناء.

ان تعز تعيش هذه األيام حزنها األليم في الذكرى 
السنوية لمرور عام على رحيل ابنها البار االستاذ 
الشهيد عبدالعزيز عبدالغني والذي ذهب ضحية 
جريمة جامع دار الرئاسة العام الماضي وراح ضحيتها 
كوكبة من أبناء اليمن األبطال.. وخسرته تعز في 
مرحلة كان الوطن في  أمسّ الحاجة إلى حكمته 
وإخالصه ووطنيته، وفي غمرة هذا الحزن العميق 
الذكرى األليمة لرحيله تطالب منظمات  بهذه 
المجتمع المدني وقادة الرأي والمشائخ والشخصيات 
االعتبارية بمحافظة تعز األخ/ عبدربه منصور هادي 
-رئيس الجمهورية اعطاء ملف جريمة جامع دار 
الرئاسة أولوية قصوى وأهمية خاصة كونها جريمة 
إرهاب وستكشف عن االطراف التي أرادت ان تكون 
اليمن ساحة لإلرهاب والتطرف، وال تريد أن يطوي 
ملف النسيان هذه القضية كونها األولى من نوعها 

في تاريخ اإلنسانية كلها.

العواضي يتلمس هموم 
طالب اليمن  في مصـــر

قامت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في جمهورية مصر العربية 
بزيارة الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة ونائب رئيس 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر لالطمئنان على صحته حيث يوجد في 
العاصمة المصرية القاهرة لمواصلة عالجية جراء تعرضه لالصابة 
في االعتداء االرهابي الذي استهدف حياة الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة اثناء ادائهم صالة 

الجمعة االولى من شهر رجب العام الماضي 3 يونيو 2011م.
وخالل الزيارة استمع الشيخ ياسر العواضي إلى المشكالت 
والهموم التي تواجه فرع المؤتمر في جمهورية مصر واطلع على 

أوضاع الطالب الدارسين وأبناء الجالية.
ووعد العواضي بنقل الهموم والمشكالت الى القيادة بالداخل 
بهدف وضع المعالجات، مثمنًا الجهود الجبارة التي يبذلها الفرع 
ومنتسبو المؤتمر الشعبي العام، مبديًا إعجابه بسير العمل 
وتكاتف القيادة بفرع مصر واسهاماته الواضحة في العمل الطالبي 

واالجتماعي الذي يشمل مختلف األطياف.
وكانت قيادة فرع المؤتمر بجمهورية مصر اطلعت القيادي 
المؤتمري الشيخ ياسر العواضي على الخطة المستقبلية لفرع 
المؤتمر ، وأش��اد الشيخ ياسر العواضي بالعمل ب��روح الواحد 

لمنتسبي المؤتمر في مصر.

ميثاق شرف بين أبناء تعز من 14 بندًا..شارك في صياغته اكثر من ألف شخصية 

من أجل.. تعز »آمنة ، منتجة ، ناهضة.. وجاذبة لالستثمار«
خرج ملتقى تعز األول الذي عقد أمس األحد بمشاركة أكثر 
من ألف شخصية يمثلون كافة أطياف أبناء محافظة تعز 
من أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني 
وشخصيات اجتماعية وعلماء ورجال أعمال وإعالميين 
وممثلين عن المكونات الشبابية والنسوية خرج برؤية 
موحدة حول مختلف قضايا المحافظة وتم إعالن هذه 
ــالء سيادة  ــي وأخــالقــي إلع الــرؤيــة كميثاق شــرف أدب
النظام والقانون والقيم األخالقية التي ترفع من مكانة 

المحافظة...
»الميثاق« تنشر نص ميثاق الشرف..

الوثيقة المرجعية المتضمنة المبادئ والثوابت القيمية التي تعاهد 
عليها ابناء تعز بكافة مكوناتهم وش��رائحهم وتوجهاتهم من أجل 

بناء محافظة تنموية مدنية مستقرة:
ان أبناء تعز بفئاتهم وتنظيماتهم ومكوناتهم السياسية واالجتماعية 
والتنظيمية قرروا ان يجتمعوا على موقف واحد - بعد ان تدارسوا مع 
محافظ المحافظة أوضاع المحافظة األمني��ة ومتطلباتها التنموية 
والخدمية - واتفق الجميع على ميثاق ش��رف يض��ع الجميع في إطار 
ش��راكة وتعاون مع قيادة المحافظة لمواجهة تلك المخاطر سالمة 
للمحافظة واس��تقرارها وأمنها ودم��اء أبنائها وس��كانها وتنميتها 

وينطلق هذا الميثاق من المبادي والقواعد التالية :-
1- إن محافظة تعز بهويتها المدنية وتاريخها النضالي والتي تمثل 
القيمة الحضارية التي ينتمي اليها أبناؤها والذين يعتبرون ان دورهم 
في بناء الدولة اليمنية المدني��ة الحديثة يبدأ من جعل محافظتهم 

أنموذجا لالستقرار واألمن والتنمية والتَّوَحد حول المصلحة العامة 
ونية والصراعات، والخالفات  للمحافظة والوطن ، وتجاوز المصالح الدُّ

.
2- إن تعز وأمنها واستقرارها مسئولية مجتمعية ، يستدعي تحققها 
تكامل الجهود الرس��مية والش��عبية، مع التأكيد على أهمية ِإنَْفاذ 
القانون وتطبيقه على الجميع ورفض كل المشاهد والمواقف المُخِلَّة 
باألمن واالس��تقرار ، ودعم التوجه الهادف الى إزالتها وتخليص تعز 

منها .
3- إن أي اعتداء أو عنف او سلوك من شأنه إقالق األمن والسكينة أو 
التَّسبب في س��فك الدماء يعتبر عمال من اعمال اإلفساد في األرض 
ويستحق ِإعْمال الشرع والقانون فيه وأن من يقوم بمثل هذه األعمال 
يعتبر خصما لكل أبناء تعز ويُجَرَّم كل من يدعم أو يحرض أو يأوي 
أو يحمي أو يخفي أو يتس��تر على أولئك الذي��ن يقومون بمثل هذه 
قًا لجهود التحول  األعمال ،ويعتبر عدوًا لمسيرتها التنموية ، ومُعَوِّ
النوعي في بيئة السلطة المحلية واتجاهات التغيير الذي قدم ألجلها 

أبناء تعز قوافل من الشهداء والجرحى .
4- ضرورة التَّوَحد وااللتحام بصف واحد إلشاعة السلم االجتماعي 
والس��كينة المجتمعية ومنع أي محاولة لتعكيره وتحويل المحافظة 
الى ساحة مضطربة وقلقة اجتماعيًا ومنفلتة أمنيًا ، تحت أي ذريعة أو 
مبرر هو عمل مُدَانٍ ومرفوض بكل عَِللِه وذرائعه ، وعلى الجميع 
مواجهته وردعه بالصيغ التي تعيد من قام به الى جادة الحق وطريق 

الصواب .
5- إخالء المدينة من السالح ، وعدم التجول به في األسواق واألمكنة 

العامة ، من جانب المواطنين
6- - عودة العسكر الى معسكراتهم كخطوة أولى نحو خروجهم من 
المدينة ، وبما يجعل من المدينة ومحيطها بيئة س��لمية خالية من 
لها التاريخي وهويتها المدنية ، وتُعَبِّر  السالح تترجم معاني تَشَكُّ
عن وجهها الثقافي ومش��روعها الحضاري ، الداعي للدولة المدنية 

والمناصر لقيمها ومعانيها ورسالتها.
7- يعمل الجميع على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي والقبول 
باألخر بين أبناء المحافظة ،وتجس��يد ثقافة الح��وار وحق االختالف 
في الرأي ونبذ االحتكام للقوة بأنواعها ووس��ائلها وااللتجاء للقضاء 
للدفاع ع��ن حقوقهم الديمقراطي��ة ومصالحهم وتعزي��ز االحتكام 
للقانون وس��يادته على الجميع وتشكيل لجنة للتس��امح والتصالح 
بين ابن��اء تعز وذلك لتحقيق االنتقال م��ن الخصومات الى االئتالف 
والمحبة والمودة ومعالجة كل الخصومات االجتماعية ، وخصومات 
الرأي بالحوار وتسيده واعتباره خيارًا ال خيار بعده ، واعتبار من يخرج 

عنه ويستخدم العنف يقوم بعمل مُجرَّما ومُدَانا .
8- يدعو أبناء تعز السلطة السياسية والحكومة الى اإلسراع بتشكيل 
لجنة التحقيق الوطنية الخاصة بموضوع انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
وفقا للقرار األمم��ي 2014 والمبادرة الخليجي��ة وآليتها التنفيذية 
والتدقيق بكل الجرائم التي ارتكبت ، كونها الوسيلة المثلى لمعالجة 

اآلالم في الفترة البائسة من تاريخ المحافظة والمحافظات االخرى .
9- يُْلِزم هذا الميثاق جميع المسئولين والوجاهات بمختلف مواقعهم 

اإلدارية والمس��تويات ف��ي الجهازين المدني والعس��كري واألمني 
باالنضب��اط لقواعد المس��ئولية وس��لطة القان��ون والتخلص من 
المظاهر المسلحة المرافقة لهم ، والتخلي عن المرافقين استجابة 

لهذا االتفاق ووفقا القانون ..
10- دعم جه��ود المحافظ ف��ي إقرار األم��ن واالس��تقرار وإحداث 
التنمية ومعالجة االختالالت المجتمعية في سياق التخفيف من الفقر 
وامتصاص البطالة ، وحش��د الطاقات المجتمعية إلس��ناده وتوفير 

البيئة الحاضنة له ..
11- دعم ومساندة إحداث التغيير المطلوب باعتباره سنة من سنن 
الحياة وانه جزء من طبيعة المرحلة الراهنة وضرورة حياتية للنهوض 

والنمو والتطوير المستمر .
12- - يعد هذا االتفاق مدخاًل ومرجعية لمؤتمر محلي للحوار يعالج 
فيه كل ما يتصل بشئون المحافظة والرؤى المختلفة حولها في سياق 
الرؤية الوطنية الش��املة وبما يس��توعب خصوصية تعز ومتطلبات 
االستقرار والنهوض فيها ، والخلوص الى وثيقة عمل وتضامن ألجل 

تعز )آمنة ، منتجة ، ناهضة وجاذبة لالستثمار( .
13- يؤك��د جمي��ع أبن��اء تع��ز بفئاته��م وأحزابه��م ووجاهاتهم 
وتنظيماتهم التزامهم بهذا الميث��اق وأي إخالل في هذا االتفاق أو 
الخروج عنه ، يُخْضِع الفاعل للعقوب��ة المجتمعية ، ويُعَدُّ ِبفِعلِه 
خارج الجماعة المجتمعية ، وخصمًا لها ، وعلى الجميع ردعه وإلزامه 
بالع��ودة . ، ولالتفاق قوة عرفيه وأخالقية، والخ��روج عنه خروج عن 

العرف والشرع و القانون.
14-  يعد هذا االتفاق وثيقة شرف وتضامن من اجل تعز, والموافقة 
عليه يمث��ل التزامًا مجتمعي��ًا )أخالقيًا وعقديًا( ، وتلت��زم كل الفئات 
واإلطراف المنتمية له��ذا الميثاق ايضا بضرورة توعية المجتمع في 
المدن واألرياف بمقتضيات هذا الميثاق ، واهلل نسال السداد والرشاد 

وهو ولينا ونعم النصير.
األحد 12 / 8 / 2012م


