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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

كلمة 

عبثية صناع األزمات
حرص المؤتمر الشعبي العام على نجاح التسوية السياسية طبقًا للمبادرة الخليجية  

وُمخرجات مؤتمر الحوار والعبور باليمن إلى بر األمان مواقف واضحة ال يمكن 
المزايدة عليها وكل مساعيه كانت ومازالت وستبقى تصب باتجاه إنهاء األوضاع السياسية 
واالقتصادية واألمنية المأزومة التي وصلت إلى حدود ال تطاق وفوق احتمال أبناء شعبنا 
ها وتسعى باستمرار لفرض هيمنتها  الذين باتوا على دراية ومعرفة بالقوى التي تقف وراء

التي بكل تأكيد تتعارض مع مصلحة الوطن والشعب وأمنه واستقراره.
في هذا السياق جاء اللقاء التشاوري لمكوني المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني في 
مؤتمر الحوار واجتماع اللجنة العامة واللذين ترأسهما الزعيم علي عبد الله صالح، وفيهما 
تم وضع النقاط على الحروف تجاه مجمل القضايا الحيوية واإلستراتيجية التي تمكن اليمن 
الخروج من أزمته موحدًا وديمقراطيًا ومستقرًا من خالل حلول ومعالجات جدية وصادقة 

تجسد النهج الحواري التوافقي.
ان تلك المحاوالت البائسة التي تقوم بها بعض األطراف لحرف وتغيير مسار التسوية 
ومؤتمر الحوار الوطني في اتجاهات عبثية وتتضح للجميع في التعاطي مع المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة وفقًا ألهوائها ورغباتها وليس باعتبارها كًال متكامًال ال تقبل 
االنتقائية أو إخضاعها لتفسيرات وتأويالت تفرغها من معانيها ومضامينها.. كما أن العبث 
بالمدد الزمنية يهدف الى عرقلة االستحقاقات وغايات تلك األطراف من وراء ذلك هو إفشال 
التسوية ونسف كل الجهود التي بذلت وتبذل من الخيريين المخلصين الشرفاء وكذا جهود 
األشقاء في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء في المجتمع الدولي غير عابئة بما يمكن أن 
تؤدي إليه ممارساتها ومسلكياتها التي ال تعكس سوى محدودية وضيق رؤاها وتفكيرها 
األناني اإلقصائي والذي ال يجيد إّال إنتاج األزمات وزرع الفتن وجر الوطن إلى الخراب والدمار 
والفوضى.. أن هذه األطراف بحكم ثقافتها الشمولية عاجزة عن إنتاج الحلول الوطنية ألنها 
ال تملك عقلية حوارية توافقية, لذا فهي تعمل جاهدة على عرقلة مؤتمر الحوار والحيلولة 
دون انجاز مهامه، وأهمية إعادة البالد من جديد إلى حافة الكارثة وهو ما ال يمكن السماح 
به من اليمنيين وفي طليعتهم المؤتمر الشعبي العام واألشقاء واألصدقاء الراعين للمبادرة 
الخليجية وآليتها والتي تشكل خارطة طريق للخروج اآلمن باليمن موحدًا يعيش في ظله 

كل أبنائه متعاضدين في وئام يسعون جميعًا من أجل نمائه وتطوره وازدهاره.

المؤتمر يقّدم رؤيته لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار

جدد مكونا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي  
في مؤتمر الحوار الوطني موقفهما الثابت المؤكد على ضرورة االلتزام 

بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وعدم السماح بالخروج عنها.
وشدد مكونا المؤتمر وأحزاب التحالف في اللقاء التشاوري الذي عقد الجمعة 
برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على ضرورة االلتزام 
بنصوص المبادرة وآليتها المزمنة وقراري مجلس األمن رقم "٢٠١٤" و"٢٠٥١" 
والمهام التي حددتها اللجنة الفنية لفرق الحوار التسعة وعدم السماح بالخروج 

عن ذلك أو محاوالت التعطيل أو االنتقائية. وأكد مكونا المؤتمر والتحالف أن نجاح 
مؤتمر الحوار الوطني يتطلب االلتزام بتراتبية االستحقاقات الواردة في المبادرة 
وآليتها المزمنة والمتمثلة في االستفتاء على الدستور، وتقديم حكومة الوفاق قانون 
االنتخابات الجديد إلى مجلس النواب الحالي إلقراره، وإجراء االنتخابات البرلمانية، 
وتشكيل الحكومة من خالل تكليف رئيس الحزب الفائز أو األحزاب المختلفة، وإجراء 

انتخابات رئيس الجمهورية..
تفاصيل ص٢

 العبث بالمبادرة تشجيع على الفوضى واالنفالت األمني  
 لن نقبل االنحراف بالحوار حرصًا على الوطن
 يجب االلتزام الصارم بتطبيق المبادرة وآليتها

مصدر: المؤتمر عمل على تسهيل مهمة بن عمر وال خالف بينهما

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام السبت اجتماعًا لها برئاسة الزعيم  
علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وجرى خالل االجتماع استعراض نتائج أعمال مؤتمر الحوار الوطني وتقييم أداء ممثلي 
المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي باعتبار إنجاح الحوار الوطني يعد استكماًال 
الستحقاقات المبادرة الخليجية والتي مثلت نقلة نوعية آمنة ومخرجًا من األزمة وضع 
اليمن في مركز فريد كما أنها تعد المرجعية األساسية لكل متطلبات التسوية السياسية.
وأكدت اللجنة العامة أن التنازالت التي قدمها المؤتمر الشعبي العام في كل مراحل الحوار 

الوطني كان الهدف منها توفير الدروب اآلمنة لبناء شراكة وطنية وخلق المناخات المناسبة 
لتكاتف الجهود الستكمال مهام المرحلة االنتقالية وفقًا لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية.
ونوهت اللجنة العامة إلى أن إقحام القضايا وتقديم تأويالت وتفسيرات مغلوطة والتالعب 
بالفترات الزمنية لالستحقاقات الملزمة يعد عبثًا وإعاقة صريحة من قبل بعض األطراف.
وشّددت اللجنة العامة مجددًا على أهمية التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

باعتبارها خارطة طريق للعبور إلى بر األمان والخروج باليمن من األزمة.

في اجتماع للجنة العامة برئاسة الزعيم:

المبادرة الخليجية المرجعية األساسية لكل متطلبات التسوية
حرصنا على تقديم التنازالت في الحوار لبناء شراكة وطنية
هناك أطراف تعبث بإقحام قضايا وتقديم تفسيرات مغلوطة للمبادرة

تواصل التحضيرات لدورة اللجنة 
الدائمة الرئيسية

تــواصــل اللجان الفرعية التحضيرية  
النعقاد اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية 
والمشكلة من دوائر األمانة العامة اجتماعاتها 
بوتيرة عالية.. حيث ستقدم خــالل اليومين 
لفت بها 

ُ
القادمين تقاريرها عن المهام التي ك

من قبل اللجنة التحضيرية الرئيسية المكلفة 
من اللجنة العامة.

حيث عقدت اللجان التنظيمية السياسية 
ــة ولـــجـــان االســتــقــبــال  ــي ــاب ــرق واالعـــالمـــيـــة وال
والسكرتارية وغيرها اجتماعات مكثفة خالل 
اليومين الماضيين ُبغية االسراع في إنجاز المهام 

المكلفة بها، وبما يسهم فــي حسن اإلعــداد 
والترتيب إلنعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية.

هــذا وكــانــت اللجنة التحضيرية الرئيسية 
المكلفة من اللجنة العامة قد عقدت اجتماعًا 
موسعًا لها برئاسة األستاذ عارف الزوكا األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام نائب رئيس 
اللجنة األسبوع الماضي.. وجرى خالل االجتماع 
مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المرتبطة 
بــاإلعــداد والتحضير النعقاد اجتماع اللجنة 
الدائمة.. وتم توزيع المهام والتكاليف الخاصة 

بذلك على اللجان المعنية..

اعتبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بيان مؤتمر الحوار الوطني بشأن  
ما أسمي (حملة إعالمية موجهة ضد مساعد األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه 

لليمن جمال بنعمر)، بأنه محاولة لالصطياد في الماء العكر.
وقال المصدر: أن السيد جمال بنعمر واحد من دعاة حرية اإلعالم، وهو كمسئول دولي، 
وسيط محايد، ال يمكن أن يكون خصمًا لطرف أو أن يعطي لمبدأ الخصومة مكانًا في حياته 
ومهامه.. لحرصه على نجاح مهمته في تجاوز اليمن لمحنته أكثر من التفاته إلى ما يقال 

هنا أو هناك.
تفاصيل ص٦

د. الشعيبي لـ"الميثاق":

لغى القضايا التي تمس الوحدة
ُ
«الجنوبية» حتى ت مكون المؤتمر سيقاطع اجتماعات الفريق المصغر لـ

إعادة تقرير الحكم الرشيد إلى الفريق الستيعاب المالحظات
أكد الدكتور يحيى محمد الشعيبي، رئيس فريق   

ممثلي المؤتمر الشعبي العام أن مكون المؤتمر 
الشعبي العام في مؤتمر الحوار، سيقدم اليوم االثنين 
رؤيته الخاصة بالضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل.. 
«الميثاق» : ان مكون المؤتمر  وقــال في تصريح لــ

حافظ على التناغم والتوفيق بين نصوص مرجعية 
الحوار والتسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن الدولي المتعلقين 
بحل االزمة السياسية في اليمن وبين مخرجات وقرارات 

مؤتمر الحوار وفقًا لنظامه الداخلي.
تفاصيل ص٤

«الميثاق»: الدكتور نجيبة مطهر لـ
مؤتمر الحوار ليس محكمة تفتيش

توفيق الشرعبي

ــــــــــــــــــدت    أك
الــــدكــــتــــورة 
نجيبة مطهر عضو 
مؤتمر الحوار الوطني 
أنها لم تبلغ من قبل 
ـــاط  ـــضـــب لـــجـــنـــة االن
بالقرار المنشور في 
ــمــواقــع االخــبــاريــة  ال
بخصوص توقيفها 

ــحــوار، ولم  عــن جلسات مؤتمر ال
تتسلم نسخة منه.

«الميثاق»:  وقالت في تصريح لـ
تفاجأت كغيري بهذا اإلجراء الذي 
ال أعيره أي اهتمام كونه غير مبني 

ــى أســــس ســلــيــمــة أو  عــل
قانونية.

وأضافت: أنا من تقدمت 
للجنة االنضباط بشكوى 
بخصوص رســائــل بذيئة 
لــى «موبايلي»  وصلتني ا
مــن رقــم قيل أنــه إلحــدى 
الــقــيــادات الــنــاصــريــة ضد 
ممثلي المؤتمر الشعبي في 
الحوار.. ومنذ أن تقدمت 
للجنة ولم  بالشكوى لــم تطلبني ا
تستمع ألقوالي فكيف ستصدر حكمًا 
بتوقيفي غيابيًا دون اشعاري بذلك أو 

مواجهتي بخصومي الوهميين.
البقية  ص٣

 كهنة رئاسة مؤتمر الحوار 
والتهديد بطرد وسائل االعالم
 حكومة باسندوة تحاكم الصحفي 

مدابش وتتجاهل مخربي الكهرباء

 كهنة رئاسة مؤتمر الحوار 

حرية اإلعـــالم في خطـــر
بيان مؤتمر الحوار.. 

بوق للتحريض الحزبي

«أخونة» األمن 
تهدد الوطن

المسوري يكشف تفاصيل مؤامرة 
جديدة على قضية جريمة دار الرئاسة

تــقــوم أحــــزاب الــلــقــاء المشترك   
ــدة  بــأعــمــال تــصــعــيــديــة جــدي
بهدف عرقلة الحوار والتنصل عن تنفيذ 
مخرجاته وفقًا للمبادرة الخليجية، حيث 
تقوم حاليًا بمحاولة اطالق سراح عدد من 
المتهمين بجريمة مسجد دار الرئاسة، 
في محاولة لجر أسر الشهداء والجرحى 

الى ردود فعل غاضبة وعنيفة..
وبهذا الخصوص أوضح المحامي محمد 
«الميثاق»: أن الضغوط التي  المسوري لـ

تمارسها قيادات أحزاب المشترك على النائب العام غير مجدية 
كون النائب ليس له أية اختصاصات في ذلك حيث أصبحت القضية 

منظورة أمام القضاء.
البقية ص٣

 المؤتمر يرفض:
- المساس بالوحدة 

- العزل السياسي
- إلغاء الحصانة

- المرحلة التأسيسية.. 

 يتمسك بإنجاز:
- االستفتاء على الدستور

 - تقديم الحكومة لقانون االنتخابات 
الجديد إلى مجلس النواب الحالي إلقراره
- إجراء االنتخابات البرلمانية

- تشكيل الحكومة من خالل تكليف رئيس 
الحزب الفائز أو األحزاب المختلفة
- انتخابات رئيس الجمهورية وفقًا 

للتعديالت الدستورية..

و


