
أك��د ال��دك��ت��ور احمد   
عبيد بن دغر االمين 
العام المساعد للمؤتمر بأن 
تنفيذ المبادرة الخليجية 
يمثل بداية لتحول سياسي 
أعمق ستشهده اليمن في 
ال��س��ن��وات المقبلة عقب 
نجاح مؤتمر الحوار الوطني 
وتحديد كيف وأين ومتى 
لدولة  ا ء  بنا عملية  تبدأ 

المدنية الحديثة.
ونوه الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر في محاضرة ألقاها 

االحد أمام قادة وزارة الداخلية نوه باالطار 
القانوني لكامل نصوص وبنود المبادرة 

في  لمتمثل  ا و لخليجية  ا
الحفاظ على اليمن موحدًا 

ومستقرًا وآمنًا.
محذرًا في الوقت ذاته من 
ان دواف��ع ال��ص��راع مازالت 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى 

السياسي والعسكري.
وأش���ار ب��ن دغ��ر إل��ى دور 
المؤتمر الشعبي العام في 
اخراج اليمن من أزمته حيث 
قدم التنازالت حفاظًا على 
وحدة البالد وأمنها كما نجح 
في الحفاظ على كيانه  كقوة 

فاعلة في الساحة الوطنية.
»الميثاق« تنشر نص المحاضرة ص5

اللجنة العامة تعقد اجتماعًا مهمًا غدًا

عام مضى على حكومة باسندوة التي كان يجب وفقًا للمبادرة الخليجية  
وآليتها المزمنة أن تكون حكومة وفاق وطني يفترض منها إنجاز مهام ترتبط 
بالمرحلة االنتقالية إالَّ أن من يرأسها أخرجها عن هذا السياق وانحرف بمسارها لتخدم 
توجهات تتعارض مع متطلبات المرحلة وبداًل من أن تكون جزءًا رئيسيًا من الحل 
أصبحت هي المشكلة, وهي سبب كل اإلخفاقات التي تواجهها البالد على الصعيد 
السياسي واالقتصادي واألمني، وهذا ما بات مُدركًا ومستوعبًا وملموسًا من كافة 
أبناء اليمن، فالتقطعات وأعمال التخريب التي طالت وتطال المنشآت االقتصادية 
والخدمية كاالعتداء على أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء وكابالت االتصاالت 
تتزايد بصورة مخيفة ألن حكومة باسندوة عاجزة أو ال تريد أن تلقي القبض على 
من يقومون بهذه االعمال اإلجرامية.. كما هو ديدنها مع كل من يرتكب عماًل إرهابيًا 
أو مخربًا أو قاطع طريق او قاتاًل رغم أنها ملزمة بتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاء 
ما اقترفوه من جرم بحق الوطن والمواطن، ناهيك عن تراجع  األحوال الحياتية 
والمعيشية ألبناء الشعب وبشكل مخيف يبعث على الخشية من العودة إلى نقطة 
الصفر وإلى وضٍع كارثي أسوأ من الذي كان قبل التوقيع على المبادرة الخليجية 

وآليتها وتشكيل حكومة الوفاق.
والمؤسف حقًا أن باسندوة رغم إخفاقه المريع في ترؤسه وإدارته لهذه الحكومة 
يتباهى ويتفاخر بنجاحات ال وجود لها إال في ذهنه، واألسوأ أنه يبني مواقف شخصية 
وسياسية عليها ملقيًا االتهامات جزافًا على المؤتمر الشعبي وقيادته متناسيًا أن 
المؤتمر كان األحرص على الوطن وهو يقدم التنازالت للوصول إلى الحل الذي 
تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكان األحرص على االلتزام بها وتطبيقها 
وفقًا آلليتها التنفيذية المزمنة, وأنه شريك في هذه الحكومة التي أخرجها رئيسها عن 
صيغة التوافق منحرفًا بها عن الطريق الذي ينبغي السير فيه إلخراج الوطن من أزمته 
وتجاوز التداعيات التي أفرزتها وإيصال اليمن إلى بر اآلمان.. كل ما قام به باسندوة 
لمداراة عجزه وفشله هو الهروب إلى تحميل المؤتمر وقياداته مسئولية كل ذلك، ولم 
تقف األمور عند هذا الحد بل صار يعتبر أبناء اليمن الذين يقفون في وجهه ليقولوا له 
حقيقة التردي الذي وصل إليه الوضع إلى اعتبارهم بالطجه وخونه على ذلك النحو 
الذي حصل يوم أمس في المؤتمر األول لحقوق اإلنسان مع أنه يرأس حكومة توافق 
وطني وأن هذا الموقع يستوجب منه أن يكون أحرص الناس على التوافق والتناغم 
داخل حكومته بداًل من العمل على خلق التشاحن والفرقة بين أطرافها بانحيازه 
الواضح لطرف سياسي بعينه لنتبين أنه مصر على جلد ذاته مستمرئًا دور الضحية، 

وهو دور مضحك مبكٍ ليجد اليمنيون أنفسهم أمام شر البلية باسندوة.

شر البلية
كلمة 

50 ريااًل السنة الثالثون20 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد )1639( 
 26 / محرم / 1434ه� - الموافق: 10 / 12 / 2012م  

¿ علي عبداهلل 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 رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

اشتراطات جديدة 
للمشترك لعرقلة الحوار

مأرب الغازية على 
وشك االنفجار

»أخبار اليوم« 
تطالب  باقالة 

حكومة باسندوة

الزوكا يرأس اجتماعًا تنظيميًا 
مع قيادة فرع ذمار

ترأس األستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد   
لقطاع التعليم والشباب أمس اجتماعًا تنظيميًا ضم 
رئيس وأعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
ذمار جرى خالله استعراض مستوى األداء التنظيمي ومناقشة 

الصعوبات التي تواجه أداء الفرع لمهامه التنظيمية.
وحث األمين العام المساعد قيادات المؤتمر في محافظة 
ذمار على بذل مزيد من الجهد والمثابرة إلنجاز المهام الموكلة 
اليهم، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف 
والتعاون في سبيل اخراج البلد من األزمة المفتعلة التي 
كادت أن تعصف به لوال عناية اهلل وحكمة القيادة السياسية 

والتنظيمية.
هذا وقد خرج االجتماع بعدد من القرارات والتوصيات المهمة 

لمعالجة العديد من االشكاالت التي تم بحثها في االجتماع .

علمت »الميثاق« من مصادرها السياسية الرفيعة أن اللجنة   
العامة للمؤتمر الشعبي العام ستعقد اجتماعًا لها يوم غدٍ الثالثاء 
برئاسة األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام، حيث ستناقش مختلف األوضاع على 
الساحة الوطنية واألوضاع التنظيمية والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني 
وسيتم في االجتماع تسليم األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
وجهة نظر المؤتمر بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ولوائحه 

الذي أعدته اللجنة الفنية للحوار..
إضافة إلى المالحظات التي يراها المؤتمر على تلك الوثائق بأنها 
تؤدي إلى انجاح انعقاد مؤتمر الحوار وسالمة مداوالته، ومداوالت لجانه 
الفرعية وإدارته التنظيمية وسالمة مخرجاته، كما سيطالب المؤتمر في 
االجتماع رئيس الجمهورية والحكومة باتخاذ اإلجراءات الصارمة ضد 
كل من يمارسون أعمال العنف واالعتداء على المشاريع الخدمية وأعمال 
القتل والتقطع ومحاكمتهم علنيًا.. إضافة إلى ذلك سيتم التوقف أمام 
النقاط الرئيسية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لم تنفذ، 
وأهمية اطالع الرأي العام في الداخل والخارج باالطراف التي لم تنفذ 

التزاماتها والتي تعيق وتمارس أعمال العنف والقتل وقطع الخدمات 
على المواطنين. هذا ويقدر المؤتمر خاصة وأبناء الشعب اليمني عامة 
الدور الوطني لالخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام الذي قاد المرحلة بنجاح وتحمل 
المسؤولية الوطنية بشجاعة وحكمة وحنكة في احلك الظروف.. وهو 
اليوم يبذل كل ما بوسعه النجاز المهام المحددة بالمبادرة واآللية والمهام 
المحددة للحكومة دستورًا وقانونًا وتلبية احتياجات الناس من المشاريع 

والخدمات وتوفير األمن واالستقرار في البالد..
ويعمل المناضل عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام بكل ما بوسعه لضمان انعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق النتائج المرجوة للوصول باليمن 
إلى دولة مدنية حديثة وديمقراطية وشفافة من خالل اإلصالحات 
الدستورية واألسس التي سيتوصل إليها مؤتمر الحوار الوطني ووضع 
الحلول المناسبة للقضية الجنوبية ومشكلة صعدة وفقًا لما حددته 
المبادرة واآللية وقرارات مجلس األمن وما يتطلع إليه الشعب اليمني، 

وهو ما يتطلب من جميع األطراف التعاون مع رئيس الجمهورية..

الجدير بالذكر أن جميع مداوالت اللجنة العامة في اجتماعاتها المتتالية 
خالل األيام الماضية أكدت على الوقوف صفًا واحدًا خلف رئيس الجمهورية 
وان يتحمل المؤتمر مسؤوليته باعتباره الحزب الذي يتطلع الشعب 
والشركاء الدوليون ان يلعب دورًا رئيسًا الخراج اليمن من أزماتها باعتباره 
يحمل رؤية ثاقبة لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تؤمن مختلف الجهات 
انه األقدر على ذلك لما يمثله من وسطية واعتدال وإلرتباطه الوثيق 
بجماهير الشعب وما يمتلكه من تأييد شعبي كبير وما يحمله من تجارب 
وتطلعات وقبول باآلخر واستعدادًا للعمل مع الجميع، إضافة إلى ما تحمله 
قيادات المؤتمر من ايمان مطلق في أن المؤتمر هو الحزب الذي يشكل 
صمام أمان للوطن ويؤمنون بالتطور المستمر وتلبية التطلعات ألبناء 
الشعب اليمني وللضرورات الوطنية بعيدًا عن العصبية واإلقصاء واإللغاء 
أو التمترس خلف نظريات ومعتقدات ال تتفق وروح العصر، وهو الحزب 
الذي قام على مبدأ الحوار منذ نشأته األولى واحترام كل اآلراء والنظرية 
التي اتت من أعماق الوجدان اليمني، وأثبتت األحداث والوقائع أن المؤتمر 
هو حزب الشعب وحامل آمال وتطلعات الجماهير اليمنية والمدافع عن 

مكاسب الوطن وثوابته.

مناقشة القضايا الوطنية واستعراض مستوى تنفيذ املبادرة الخليجية
المؤتمر يسلم أمينه العام رؤيته حول النظام الداخلي لمؤتمر الحوار

برئاسة رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر

برئاسة رئيس المؤتمر

اللجنة العامة تطالب بعدم الخروج على المبادرة الخليجية
مناقشة معايير اختيار ممثلي المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني
التأكيد على استيعاب مالحظات أعضاء المؤتمر لصنع التحوالت الوطنية

المؤتمر يشدد على أهمية انسجام النظام الداخلي لمؤتمر الحوار مع مضامين المبادرة
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمس اجتماعًا  

لها برئاسة الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام جرى خالله مناقشة العديد من القضايا المدرجة 
على جدول أعمالها وفي مقدمتها التطورات الراهنة على الساحة 

الوطنية والتحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني.
واستمعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى تقارير 
اللجان المشكلة حول معايير اختيار ممثلي المؤتمر الشعبي 
العام إلى مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، مشدّدة على أهمية 
استيعاب كافة اآلراء والمالحظات ألعضاء وك��وادر وقواعد 
المؤتمر في مختلف محافظات ومديريات وقرى الجمهورية 
وبما  لتاريخية  ا التحوالت  وتعزيز مشاركتهم في صنع 

ينسجم مع أدوارهم النضالية وإسهاماتهم في كافة المراحل 
والمنعطفات.

وفي االجتماع جرى استعراض ومناقشة مشروع النظام الداخلي 
لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وشدد االجتماع على أهمية 
انسجام النظام الداخلي لمؤتمر الحوار مع مضامين وبنود المبادرة 
الخليجية وقرارات مجلس األمن وبما يمّكن أطراف التسوية من 

اإلسهام الجاد النجاز تطلعات الشعب اليمنى.
وأك��دت اللجنة العامة مجددًا حرصها على إنجاح الحوار 
وتمسكها بما ورد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضرورة 
التزام كافة األطراف بما جاء في المبادرة وعدم الخروج عنها بأي 
حال من األحوال وبما يحقق أهداف وغايات التسوية السياسية 

للخروج بالوطن إلى بر األمان والحفاظ على أمنه واستقراره 
وترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة.

وعبّرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن إدانتها 
واستنكارها لألعمال التخريبية التي تمس مصالح الوطن 
والمواطنين وتنال من األمن واالستقرار ومنها أعمال تخريب 
أنابيب النفط وكابالت الكهرباء والهاتف واأللياف الضوئية 

وقطع الطرقات واالعتداء على المحاكم والنيابة العامة .
وطالبت الجهات األمنية بسرعة ضبط مرتكبي تلك األعمال 
التخريبية واإلجرامية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.
كما اتخذت اللجنة العامة عددًا من القرارات واإلج��راءات 

المتصلة بالمهام المستقبلية والتنظيمية.

بن دغر : دوافع الصراع مازالت قائمة 
وأدعو الخصوم لبدء االتفاق

اليمن من أكثر الدول العربية فسادًا للعام 2012م
ك���ش���ف ت��ق��ري��ر  

لمنظمة الشفافية 
الدولية ان اليمن من اكثر 
الدول العربية فسادا عام 
2012م وك��ذل��ك دول 
ماتسمى بالربيع العربي 
..ح��ي��ث ج��اء ف��ي مؤشر 
ال��ف��س��اد ل��ل��ع��ام 2012 
وال���ذي ت��ص��دره منظمة 
عن  لدولية،  ا الشفافية 
الفساد  ترتيب معدالت 
ب��ي��ن 174 دول���ة ح��ول 
العالم، باإلضافة إلى إلقاء 
الضوء على أب��رز ال��دول 
ال��ت��ي ال��ت��زم��ت بمعايير 
الشفافية األمر الذي دفع 
بها إلى قائمة أقل الدول 
فسادًا. اعتلى قائمة الدول 
من  لمية  لعا ا و بية  لعر ا
حيث انتشار الفساد، كل 
من الصومال والسودان، 
اللتان جاءتا في المركزين 
174 و173 على التوالي، 
تلتهم العراق في المرتبة 
169، ثم ليبيا في المركز 
الرابع عربيًا و160 عالميًا.
وج��اء في القائمة، التي 
من  زليا  تنا ترتيبها  ت��م 
ال��دول األكثر ف��س��ادًا إلى 
أك��ث��ره��ا ف��س��ادًا، اليمن 
 ، عربيًا لخامس  ا لمركز  ا
وسوريا   ، لميًا عا  158 و

ال��س��ادس��ة عربيًا و144 
ع��ال��م��ي��ًا، ب��اإلض��اف��ة الى 
لبنان السابع عربيًا، و122 
دوليًا، ومصر الثامنة عربيًا 
و118 عالميا. وجاءت كل 
المرتبة  من الجزائر في 
التاسعة على مستوى الدول 
العربية والمرتبة 105 على 

مستوى العالم.

شباب الساحات يطالبون بإسقاط الحكومة
صنعاء- »الميثاق«

أجبر مجموعة من شباب ساحات   
االعتصام رئيس الوزراء محمد 
سالم باسندوة على مغادرة قاعة 
مؤتمر حقوق اإلنسان المنعقد أمس 

بصنعاء..
وقد اصطحب باسندوة مجموعة 
من وزراء حكومته الذين حضروا 
الفعالية إلى جانب عدد من ممثلي 
بالدنا  في  لدبلوماسية  ا لبعثات  ا

هربًا من االحتجاجات وعدم رضى 
الشباب عن سياسة باسندوة ووزيرة 
حقوق اإلنسان في اختيار ممثلين 
عن الشباب من الساحات وليس من 
شباب اإلصالح وتيارات محسوبة على 
االخوان المسلمين على إثر اتهامات 
باسندوة للشباب بالعمالة واالرتزاق 

لنظام الزعيم علي عبداهلل صالح.
وأصدر الشباب بيانًا شديد اللهجة 
عبروا فيه عن امتعاضهم الشديد 
من سياسة حكومة باسندوة وبعض 
وزرائ��ه في االلتفاف على مطالب 
الشباب وتجاوزهم لمسؤولياتهم 

ومهامهم الوطنية..
كما حذروا حكومة باسندوة من أي 
تجاوز للشباب في هذه المرحلة.. 
مؤكدين أن مؤتمر حقوق اإلنسان هو 
ستار يختفي خلفه كثير من منتهكي 

حقوق اإلنسان في اليمن.
وك��ان مجموعة م��ن الشباب قد 
انتفضوا وصرخوا في وجه باسندوة 
اثناء إلقائه كلمته في مؤتمر حقوق 
اإلن��س��ان أم��س م��رددي��ن شعارات 
داخل قاعة المؤتمر تطالب برحيل 

الحكومة..
تفاصيل ص8

جهز مكتبًا في منزله بـ »15«مليونًا

باسندوة ينفق أكثر من )500( مليون لتوسعة قصره
أكدت مصادر مقربة من رئىس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم   

باسندوة انه قام بتأثيث مكتبه داخل منزله الذي قام بطالئه خالل 
الفترة األخيرة باللون األبيض بتكلفة تزيد عن )15( مليون ريال ومن خزينة 
الدولة ويقوم بممارسة عمله اليومي من مكتبه بمنزله بعد أن فشل في 
إدارة الحكومة من مقر رئاسة الوزراء وفشل في معالجة أبسط المشاكل 

الروتينية فيه.
وأوضحت المصادر ل�»الميثاق« إن باسندوة انفق ما يزيد عن )500( مليون 
ريال لبناء وتوسيع قصره خالل العام الماضي على الرغم ان راتبه الشهري 
المخصص من خزينة الدولة ال يغطي ربع ذلك المبلغ وهو ما يجعل اليمنيين 

يتساءلون عن حقيقة تلك األموال التي حصل عليها باسندوة.
وكشفت المصادر ان باسندوة قد تملك عددًا من الشقق الفاخرة خارج 

اليمن وتحديدًا في لندن والقاهرة واإلمارات وقطر.

ّ


