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الرئيس: المؤتمر الشعبي غل
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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 

المبادرة.. واالستحقاقات!!
حلت السبت الماضي الذكرى الثانية لتوقيع المبادرة 
الخليجية وآليتها والتي وقعت عليها جميع األطراف 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١م في 
عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وبكل 
تأكيد كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بقيادة 
الزعيم المناضل علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر في 
طليعة الموقعين كون المبادرة هي امتداد لدعواته 
ــة عبر الحوار ليكون من هذا  ومبادراته لحل األزم
المنطلق المؤتمر الشعبي العام مساهمًا رئيسيًا في 
صياغة هذه المبادرة مع أشقائه في مجلس التعاون 
الخليجي, وبهذا المعنى والمضمون أراد تجنيب اليمن 
كارثة الصراعات واالحتراب األهلي وما يرتبط بكل هذا 
من إرهاب وسفك للدماء ودمار وخراب لكل المكاسب 

والمنجزات الوطنية..
دون شك هناك نجاحات تحققت خــالل العامين 
المنصرمين في تنفيذ المبادرة حمت اليمن من السقوط 
في الهاوية، لكن الصعوبات والتحديات والمخاطر 
مازالت ماثلة ألن بعض القوى لم يكن توقيعها على 
المبادرة نابعًا من قناعاتها على القبول بالتسوية 
السياسية التي حملتها وإنما تحت ضغط الراعين 
والداعمين للحل السياسي، وبالتالي كانت تضمر في 
قرارة نفسها توظيف المبادرة عبر التعاطي االنتقائي 

واالنحراف بها عن مسارها لصالح أجندتها التي كانت 
ومازالت تتعارض مع المصلحة الوطنية.. 

لقد تصدى المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصاره 
لكل هذه األساليب.. مسقطًا كل الرهانات من موقع 
استشعار مسئوليته الوطنية والتاريخية الحريصة 
على وحــدة اليمن وأمنه وحاضره ومستقبل أجياله 
في مواجهة تلك القوى والتي كلما اقتربنا من التوافق 
على الحلول النهائية لقضايا ومشاكل اليمن في مؤتمر 
الحوار صعدت من أعمالها اإلرهابية لتصل األمور إلى 

حد محاولة اشعالها نيران الفتنة الطائفية..
في هذا السياق جاء مسلسل االغتياالت السياسية 
بصورة تصاعدية وآخرها اغتيال الدكتور عبد الكريم 
جدبان عضو مجلس النواب عضو مؤتمر الحوار في وسط 
العاصمة صنعاء، وهذه الجريمة اإلرهابية البشعة تؤكد 
أن االنفالت األمني مقصود لصالح قوى سياسية تخطط 
لتصفية اآلخر لالنفراد بالسلطة، ولعل عدم كشف 
االجهزة االمنية عن مرتكبي أية جريمة رغم كثرة 
اللجان التي شكلت للتحقيق بشأنها وكشف منفذيها إال 
انها لم تحقق أية نتائج، ما افقد ثقة الشارع بجدية هذه 
اللجان، ولعل األسباب الحقيقية تكمن في األداء الحكومي 

الضعيف وعجز القائمين على رأس األجهزة األمنية.
ان هذه الجرائم كافية إلقالتهم أو رحيل الحكومة، 

والتي تستوجب إقالتهم كمصلحة وطنية.

استقبل األخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية - النائب االول لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام األمين العام - صباح أمس ، اعضاء في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - 
اعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، وهم الشيخ ياسر العواضي والشيخ حسين حازب والمهندس 
احمد الميسري والذين كانوا قد قدموا استقاالتهم من مؤتمر الحوار الوطني احتجاجًا 
على الخروقات والتجاوزات لمرجعيات الحوار الوطني من قبل بعض األطراف السياسية.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجمهورية بهم ، وناقش معهم عددًا من القضايا المتصلة 
بمسائل الحوار ونجاحه والجهود الالزم بذلها في سبيل انجاح خطواته باعتبار الحوار 

الوسيلة الحضارية التي تميز بها اليمن للخروج من االزمة والظروف الصعبة.
وأكد االخ الرئيس ان دور المؤتمر الشعبي العام دور وطني رائد حيث غلب مصلحة الوطن 

العليا على ما عدا ذلك من المصالح الحزبية والضيقة.
واشاد االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية األمين العام للمؤتمر بجهود أعضاء 
اللجنة العامة في مؤتمر الحوار.. مؤكدا اننا نمر بلحظة وطنية حاسمة والبد من استمرار 
تلك الجهود وال قبول بغير ذلك ، وان عليهم تقع مسؤولية وطنية مهمة جدا في تعزيز 

شراكتهم مع أعضاء الحوار من مختلف االطراف االخرى.
وشدد األخ الرئيس على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كانت المخرج 

المشرف للجميع وقد ارتكزت على أساس وحدة وأمن واستقرار اليمن وعلى قاعدة ال 
غالب وال مغلوب.

وقال :" اننا نرى انفسنا أمام مسؤولية وطنية كبرى في تأكيد الحفاظ على الوحدة اليمنية 
واستقرار اليمن ، وترجمة المبادرة الخليجية بكل مضامينها ومهامها المحددة.

وحسب وكالة (سبأ) فقد تمنى األخ الرئيس لإلخوة ياسر العواضي وحسين حازب وأحمد 
الميسري التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأكد رئيس الجمهورية األمين العام أن مؤتمر الحوار الوطني سيخرج قريبا بالنتائج 
الوطنية المرجوة وعلى أساس مستقبل اليمن الجديد المبني على الشراكة الوطنية دون 

إقصاء أو إجحاف بأحد واغالق صفحة الماضي.
الى ذلك عبر الشيخ حسين حازب -عضو اللجنة العامة - عن شكره وتقديره لالخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية -األمين العام للمؤتمر الشعبي- لدعوته الكريمة للقائه 

بالقيادات المؤتمرية التي قدمت استقاالتها من مؤتمر الحوار الوطني.
«الميثاق»: لقد لمسنا حرصًا شديدًا من قبل األخ رئيس الجمهورية  وقال في تصريح لـ
األمين العام ببقاء القيادات المؤتمرية في مؤتمر الحوار الوطني الستكمال مهامها الوطنية 

والمساهمة الفاعلة إلنجاح مؤتمر الحوار.

أمامنا مسؤولية وطنية كبرى للحفاظ على الوحدة
على المؤتمريين تعزيز الشراكة مع أعضاء الحوار
يجب ترجمة المبادرة الخليجية بكل مضامينها ومهامها المحددة

مؤتمر الحوار سيخرج بالنتائج الوطنية المرجوة.. قريبًا 
نشيد بجهود أعضاء اللجنة العامة وعليهم مواصلة دورهم الوطني

مستقبل اليمن سيكون مبني على الشراكة دون إقصاء ألحد

«اإلخوان».. 
القاتل والمحقق

 طاعون الطفولة
الحديدة

«الميثاق»: بـــاجيــل لـ

العزل السياسي نكبة 
على اليمن ولن نقبل به

رئيس المؤتمر يجري اتصاالت مكثفة لإلفراج عن محمد منير
< يجري الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
اتصاالت مكثفة بمشائخ ووجهاء قبيلة مراد بمحافظة مأرب على 
خلفية اختطاف الشاب محمد منير نجل شقيق محافظ تعز شوقي 
«الميثاق»  احمد هائل..وصرحت مصادر موثوقة في قبيلة مراد لــ
ان الزعيم علي عبدالله صالح يتواصل مع مشائخ ووجهاء مراد 
بشكل مستمر ويبذل الجهود والمساعي الحثيثة مع المشائخ 

الطالق سراح الشاب المختطف.
واضافت المصادر : لقد حث الزعيم مشائخ مراد على العمل 
الجاد الحتواء هذا التصرف الذي اليليق بمكانة وتاريخ قبيلة مراد 

ويتنافى كليًا مع قيمها وأخالقها وأعرافها..
وان االختطاف عمل مشين ودخيل على قبيلة بحجم مراد 
خصوصًا وانه استهدف اسرة طيبة الذكر والسمعة كبيت هائل 
سعيد أنعم. مشيرة الى ان اتصال الزعيم علي عبدالله صالح 
بمشائخ مراد كان له أثر طيب والقى تجاوبًا ايجابيًا من كل المشائخ 
والوجهاء الذين تواصل معهم...واوضحت المصادر ان مشائخ مراد 

ثمنوا تواصل الزعيم معهم وحرصه الدائم على مكانة وسمعة 
قبيلة مراد.

وجــددوا رفض قبيلة مراد رفضًا قاطعًا اسلوب االختطاف 
ألي فرد كان وتدين بشدة ما اقدم عليه البعض من ابناء القبيلة 
والمتمثل باختطاف الشاب محمد منير، وانهم لن يألوا جهدًا حتى 

يطلقوا سراح المختطف.

رفضت استقالة عدٍد من ممثلي المؤتمر في الحوار

اللجنة العامة وأحزاب التحالف تتابع مستجدات مؤتمر الحوار
التمسك بالوحدة اليمنية ورفض كل ما يخالف مرجعيات الحوار الوطني 

المؤتمر يناقش مع بن عمر وسفراء روسيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا الخروقات والتجاوزات للمبادرة
حريصون على إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في أسرع وقت

البركاني: أي محاولة لاللتفاف على الوحدة ستقود إلى نتائج كارثية

في أقوى رد فعل خارجي على «اإلخوان»

 «هيومن رايتس» تطالب مؤتمر الحوار برفض شروط فريق الحكم الرشيد

الشروط المقترحة  لتولي المناصب العليا تمييزية وتعسفية
القانون الدولي يلزم اليمن بإتاحة الحق لمواطنيه في شغل المناصب العليا دون قيود

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن رفض مقترح من شأنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق السياسية 
للمرشحين المحتملين لتولي المناصب العليا في اشارة منها الى ما قدمه فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الذي وضع بعض اعضائه ١٥ اشتراطًا 
للترشح ألي منصب في انتخابات اليمن المقبلة، في ٢٠١٤م..وأشارت المنظمة ان هذه الشروط تمثل قيودًا تمييزية وتعسفية على الحقوق، حيث 
 على شهادة جامعية.أما 

ً
تلزم المرشح لمنصب الرئيس وغيره من المناصب العليا بأن يكون مسلمًا، ومن أبوين يمنيين، وغير متزوج من أجنبية، وحاصال

 ومشهودًا له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة» فهو غامض ويفتح الباب لالستبعاد التعسفي.ومن البنود اإلشكالية 
ً
اشتراط أن يكون المرشح «مؤهال

أيضًا حظر تولي المناصب فعليًا على جميع أعضاء حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح دون أية فرصة للطعن على هذا الحظر.   > تفاصيل ص ٥

.. ويواسي أبناء الشهيد جدبان
< عبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
في اتصال هاتفي مع نجل الشهيد عبدالكريم جدبان عن ادانته 
واستنكاره لهذا الحادث اإلرهابي الذي استهدف الصوت الوطني 

المناهض لقوى الظالم..
تفاصيل صـ٨

د. الشعيبي : مؤتمر 
الحوار يستكمل مهامه

 في غضون شهر
الميثاق- خاص:

< توقع رئيس فريق المؤتمر الشعبي العام بمؤتمر الحوار 
الوطني، الدكتور يحيى الشعيبي، ان يستكمل مؤتمر الحوار 
كافة أعماله في غضون شهر، وإقرار تقريره النهائي في حال 
استمرت الفرق المتعثرة في عملها بالوتيرة الحالية، مستبعدا 
عقد الجلسة الختامية للحوار خالل الشهر الجاري، كاشفًا عن 
وجود رغبة لدى المجتمع الدولي من خالل المبعوث االممي الى 
اليمن وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها في 
التسريع في حسم قضايا الحوار واالنتهاء من كافة اعماله في 

اقرب وقت.     > تفاصيل ص ٤

< حذرت مصادر مطلعة من خسائر اقتصادية فادحة ستلحق 
باالقتصاد الوطني نتيجة قرار حكومة الوفاق األخير برهن أسهم 

الشركة الوطنية للنفط لبنوك تابعة لقيادات في حزب االصالح.
«الميثاق» بناء على معلومات مؤكدة ان الخطوة  وكشفت المصادر لــ
التي أقدم عليها مسئولون في الحكومة يأتي في اطار مخطط تآمري 
كبير يقوده حزب االصالح لالستيالء على األموال العامة وتسخيرها 
لصالحه.الفتين الى ان االصالح بدأ باستراتيجية منذ بداية االزمة عبر 

استهداف أنابيب النفط في محافظ مأرب، األمر الذي أدى الى شحة 
الموارد المالية في خزينة الدولة وعجزها عن توفير النفقات الجارية 
للحكومة بعد توقف المشاريع التنموية، األمر الذي يعطي مبررًا 

للحكومة لالقتراض من بنوك مشبوهة.
واوضحت بأن االصالح استعجل خطته حيث لم تلجأ حكومة باسندوة 
الى االقتراض عبر اذون الخزانة وانما رهن االصول المالية لشركة النفط 
بحجة توقف االنتاج..المصادر ذاتها لم تستبعد ان يكثف االصالح من 

عمليات تفجير انابيب النفط خالل المرحلة المقبلة كي التتمكن شركة 
النفط االيفاء بديونها في الوقت المحدد السترداد االصول المرهونة..
من جانبه اكد مصدر مسئول في رئاسة الوزراء فضل عدم ذكر اسمه 
حكوميًا متواطئًا كلف الدائرة االقتصادية لحزب االصالح 

ً
ان مسئوال

باعداد مسودة اتفاق يطرح خيارين الثالث لهما اعالن خصخصة 
شركة النفط والقبول باجراءات قيام مستثمرين اخوان بعرض اصول 

شركة النفط للبيع ومن ثم تملكها.

مخطط إخواني لتفجير أنابيب النفط لالستيالء على أصول شركة النفط


