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قدمها لمؤتمر الحوار

ورقة المؤتمر الشعبي الستكمال االستحقاقات الواردة في المبادرة

بسم الله الرحمن 
الرحيم

شكلت المبادرة 
ليتها  لخليجية وآ ا
التنفيذية المزمنة 
مخرجًا آم��ن��ًا لليمن 
وأن���م���وذج���ًا ف��ري��دًا 
ومتميزًا لحل األزمة 
اليمنية وقد تميزت 
ال��م��ب��ادرة الخليجية 
لتنفيذية  ل��ي��ت��ه��ا ا وآ
ال��م��زم��ن��ة ب��أن��ه��ا مثلت 
م���رج���ع���ي���ة أس��اس��ي��ة 
للخروج من األزم��ة وإذا 
كانت اليمن قد قدمت 

أعظم التضحيات وتحملت أفدح الخسائر في مواجهة 
أزمتها السياسية فإنها قد تمكنت من تجاوز أخطر 
تداعيات هذه االزمة بحكمة واقتدار وبدعم من 
أشقائها في مجلس التعاون الخليجي لتصل باألزمة 
وصراعاتها المعقدة وتداعياتها الكارثية الى بوابة 
االنفراج المتاح والتجاوز الممكن من خالل اتفاق 
القوى السياسية على تسوية سلمية تحقق لليمن 
الكيان واالنسان أعظم أهداف النضال الوطني في 

النهوض الحضاري الشامل .
إن تسليم السلطة من قبل المؤتمر الشعبي العام 
على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة مثلت فرصة سانحة أم��ام القوى الوطنية 
لوضع اليمن على عتبة تحول تاريخي حاسم يمكنه 
من تجاوز أزمته التاريخية وبناء الدولة المدنية 
الحديثة وإق��ام��ة الحكم الرشيد من خ��الل عملية 
الحوار الوطني الشامل التي ال تستهدف فقط معالجة 
كوارث الصراع الدموي على السلطة بل تستهدف 
حشد الطاقات الوطنية في مشروع ديمقراطي 
حضاري ينطلق بالوطن والشعب نحو المستقبل 

الواعد باالستقرار واالزدهار . 
ولقد تميزت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

أنها:-
- خ��ارط��ة ط��ري��ق دس��ت��وري��ة لتحقيق التسوية 

السياسية لألزمة عبر انتخابات رئاسية مبكرة. 
- استمرار العمل بأحكام الدستور النافذ وممارسة 
المؤسسات الدستورية لصالحياتها وفقًا ألحكام 
الدستور إال فيما تحدثت عنه المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية.
- أك��دت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة على ثوابت وطنية وفي مقدمتها وحدة 

وأمن واستقرار اليمن .

- كما حددت المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة 
استحقاقات مزمنة إلنجازها بما يكفل الخروج 

الكامل واآلمن من األزمة تمثلت فيما يلي:
1- تشكيل حكومة الوفاق الوطني . 

2 - مؤتمر الحوار الوطني.
3 - تشكيل لجنة التعديالت الدستورية.

4- االستفتاء على التعديالت الدستورية 
الجديدة . 

5- اعتماد البرلمان الحالي قانون االنتخابات 
الجديد على ضوء التعديالت الدستورية 

6- اجراء االنتخابات البرلمانية.
7- تشكيل الحكومة الجديدة من خالل 
تكليف رئيس الحزب الفائز باألغلبية أو 

األحزاب المؤتلفة.
8- انتخابات رئاسية وفق التعديالت الدستورية .
وتجنبًا ل��الن��زالق إل��ى مخالفة أه���داف وم��ب��ادئ 
ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة وال��خ��روج عن أحكام الدستور النافذ 
ل���ذي يعتبر المظلة الشرعية للمؤسسات  )ا
الدستورية القائمة في البالد والتي تعمل بموجبه 
( ،فإنه يتحتم على الجميع الحرص على إنفاذ 
استحقاقات المبادرة وآليتها المزمنة بالتراتبية 
المزمنة التي تضمنتها، »وفقًا للتفصيل أعاله« 
وعدم السماح بأي حال من األحوال باالجتهاد 
ف��ي ط���رح ح��ل��ول ت��خ��ال��ف أح��ك��ام ون��ص��وص 
الدستور ومضامين المبادرة وآليتها المزمنة 
أو ت��خ��رج ع��ن أح��ك��ام ون��ص��وص الدستور 

ل���س���ع���ي  ا و  أ
ل��ل��ت��ع��ط��ي��ل ، 
األم����������ر ال������ذي 
ق���د ي��ج��ر ال��ب��الد 
وج��م��ي��ع ال��ق��وى 
ال��س��ي��اس��ي��ة إل���ى 
متاهات وص��راع ال 
مبرر ل��ه وال طائل 
م��ن��ه أو نتيجة من 
ورائ��ه ، وف��ي سبيل 
االلتزام بتنفيذ تلك 
االس��ت��ح��ق��اق��ات ف��إن 
على الجميع االلتزام 

باآلتي :
1- ض���رورة اإلس��راع 

الحوار الوطني.بإنجاز كافة أعمال مؤتمر 
2- اإلسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور فورًا 
الستثمار الزمن بما يكفل مباشرة أعمالها بإعداد 
مشروع الدستور خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر 

من تاريخ تشكيلها.
3- بالتزامن م��ع إع���داد م��ش��روع ال��دس��ت��ور يتم 
ات الدستورية الالزمة لطرح الدستور  اتخاذ اإلجراء
لالستفتاء عليه بمجرد االنتهاء من إق��رار الصيغة 

النهائية.
4- بمجرد ظهور نتائج االستفتاء على الدستور 
يعتمد البرلمان ق��ان��ون االنتخابات الجديد على 
ضوء التعديالت الدستورية ليتم إجراء االنتخابات 

البرلمانية وغيرها وفقًا للقانون المعدل.
5- إجراء االنتخابات البرلمانية.

6- تشكيل الحكومة الجديدة من خالل تكليف 
رئيس ال��ح��زب الحاصل على االغلبية أو األح��زاب 

المؤتلفة. 
7- انتخابات رئاسية وفق التعديالت الدستورية.

الخاتمة : -

نؤكد في الختام أن لدى جميع القوى السياسية 
والمجتمعية قارب نجاة أبحرنا به ممثاًل في )المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ( وحظيت 
بإجماع محلي وإقليمي ودول��ي ، ومثلت في الفترة 
االنتقالية أنموذجًا أشاد به الجميع محليًا وإقليميًا 
ودوليًا ، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه المبادرة 
الخليجية وآلياتها المزمنة وإن��ف��اذ استحقاقاتها 
الى جانب االلتزام بأحكام الدستور النافذ كل ذلك 
يمثل طوق نجاة لليمن واليمنيين وأن أي محاوالت 
للخروج عنها أو إقحام أي قرارات او نصوص أو قضايا 

تتعارض معها لن يوصلنا الى بر األمآن.

1- االلتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعدم اعتماد أية قرارات أو نصوص 
أو شروط مخالفة لنصوصها وعدم الخروج عنها اوااللتفاف عليها وااللتزام بتنفيذ ماتبقى من 

االستحقاقات التراتبية المنصوص عليها في المبادرة وآليتها التنفيذية.
2- دستور مستفتى عليه يستوعب الموجهات الدستورية التي سيتم 

التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني.
3- إجراء انتخابات برلمانية ، ثم تشكيل الحكومة، ثم انتخاب رئيس جمهورية.

4- ان تتولى المؤسسات التشريعية والتنفيذية كل ٌ في مجاله وضع مصفوفة تنفيذية للمهام 
واألولويات التشريعية والتنفيذية الواجب اتخاذها لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل بحسب تراتبية زمنية تكفل تنفيذ كل المهام بشكل واضح وفعال.
5- التزام جميع االطراف السياسية بأي اتفاقات موقعة فيما بينها 

تعزيزًا للثقة وحفاظًا للعهود.
6- النص في الدستور على تجريم أي دعوة لتجزئة اليمن او االنفصال او 

الشروع فيه او القيام به من قبل أي منطقة او محافظة او اقليم . 
7- النص في الدستور على أن ال يكون اثنان أو أكثر من شاغلي المناصب 
التالية من محافظة أو إقليم واحد  )رئيس الجمهورية - رئيس الوزراء 

- وزير الدفاع - وزير الداخلية - وزير الخارجية (.
8- الدعم االقليمي والدولي .

ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل تتمثل فيما يلي :

1- تشكيل حكومة الوفاق الوطني . 
ت 2 - مؤتمر الحوار الوطني. يال لتعد ا لجنة  تشكيل   -  3

لتعديالت الدستورية. ا على  ء  االستفتا الجديد على ضوء 5- اعتماد البرلمان الحالي قانون الدستورية الجديدة . 4-  التعديالت الدستورية االنتخابات 
التعديالت الدستورية .8- ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة وف��ق باألغلبية أو األحزاب المؤتلفة.خالل تكليف رئيس الحزب الفائز 7- تشكيل الحكومة الجديدة من 6- اجراء االنتخابات البرلمانية.

استحقاقات مزمنة للمبادرة:
1- ض��رورة اإلس��راع بإنجاز كافة 

أعمال مؤتمر الحوار الوطني.

2- اإلسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور فورًا الستثمار الزمن 

بما يكفل مباشرة أعمالها بإعداد مشروع الدستور خالل 

فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

3- بالتزامن مع إع��داد مشروع الدستور يتم اتخاذ 

اإلجراءات الدستورية الالزمة لطرح الدستور لالستفتاء 

عليه بمجرد االنتهاء من إقرار الصيغة النهائية.

4- بمجرد ظهور نتائج االستفتاء على الدستور يعتمد البرلمان 

قانون االنتخابات الجديد على ضوء التعديالت الدستورية ليتم 

إجراء االنتخابات البرلمانية وغيرها وفقًا للقانون المعدل.

5- إجراء االنتخابات البرلمانية.

6- تشكيل الحكومة الجديدة من خالل تكليف رئيس 

الحزب الحاصل على االغلبية أو األحزاب المؤتلفة. 

7- ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة وف��ق 

التعديالت الدستورية.

على الجميع اإللتزام باآلتي: قّدم المؤتمر الشعبي العام االسبوع الماضي إلى مؤتمر الحوار الوطني ورقة عمل الستكمال االستحقاقات الواردة  
في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مضمنًا ورقته مميزات المبادرة الخليجية وآليتها وما حددته من استحقاقات مزمنة يتوجب على الجميع االلتزام 
باستكمال إنجازها بما يكفل الخروج الكامل واآلمن من األزمة.

 محذرًا من االنزالق الى مخالفة أهداف ومبادئ ونصوص المبادرة أو الخروج عن أحكام الدستور النافذ، وعدم 
القوى  وجميع  البالد  يجر  قد  الذي  األمر  ذلك..  تخالف  حلول  طرح  في  باالجتهاد  األحوال  من  حال  بأي  السماح 

السياسية الى متاهات وصراع ال مبرر له وال طائل منه أو نتيجة من ورائه..
»الميثاق« تنشر نص الورقة:


