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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 

الرسالة.. موقف الشعب
إنجاز التسوية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وانهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني،  

والبدء بتنفيذ مخرجاته وفي مقدمتها تشكيل لجنة لصياغة الدستور واالستفتاء عليه يلي ذلك اجراء االنتخابات.. 
هو وحده الكفيل بنجاح التسوية والتجاوز باليمن أزمته وإيصاله إلى بر األمان, هذا ما بذل من أجله المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح قصارى جهودهم مقدمين التنازالت في سبيل الوصول إلى هذه الغاية التي تمثل 
نجاحًا ليس فقط للشعب اليمني وقواه الخيرة، بل ولألشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي وتحديدًا الدول 

العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. 
بيد أن اختزال كل هذا في المبعوث الدولي مرفوض خصوصًا عندما  اليكون على مسافة واحدة من كل األطراف السياسية 

اليمنية..
كونه أثبت أنه وسيط منحاز ويدعم ويحرض طرفًا ضد آخر من أطراف العملية السياسية، وكان المفترض عليه ان يسهم في 
تبديد المخاوف والمساعدة في إزالة العراقيل وتقريب وجهات النظر بين مكونات مؤتمر الحوار الوطني وبما يخدم التوافق 
للخروج بأفضل الحلول والمعالجات لكافة القضايا والمشاكل لتصب في مجملها في مسارات الخروج باليمن موحدًا آمنًا ومستقرًا.

في هذا السياق ال بد من اإلشارة إلى أن المبعوث الدولي - الذي طالما توسمنا به خيرًا - تجاوز مهمته كوسيط ليصل به األمر 
إلى تبني مواقف تتعارض مع مضامين المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقراري مجلس األمن الدولي ٢٠١٤- ٢٠٥١ 
, كل هذه التجاوزات اضطرت المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وتحت ضغط واستياء قواعدهم وجماهير الشعب اليمني إلى 
بعث رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى رئيس وأعضاء مجلس األمن بهذا الخصوص منطلقين بذلك من الحرص على 
إنقاذ التسوية السياسية في اليمن لتشكل أنموذجًا لقدرة اإلرادة الوطنية والجهد اإلقليمي والدولي في إيجاد تسويات تنزع 

فتيل تحويل الخالفات إلى صراعات.. 
لكن ما حصل من المبعوث الدولي لم يكن مطمئنًا وال يسير في مسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ليس بتجاوز 

المدة المحددة وإنما بإيصال مؤتمر الحوار إلى طريق مسدود بالتمديد الجديد.
لذا اتخذ المؤتمر وأحزاب التحالف قرارهم بهذا الخصوص وهو قرار يعكس إرادة الشعب اليمني على إنجاح هذه التجربة 

اليمنية، ومن يعتقد أن بإمكانه أن يفرض مندوبًا ساميًا على اليمن عليه أن يتذكر أن اليمن كانت وستظل مقبرة الغزاة.
وما ملحمة انتصار ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م التي اجترحها شعبنا اليمني ضد االمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس واصراره 

على وحدة واستقالل اليمن والقضاء والى األبد على المندوب السامي في بالدنا إّال عبرة لمن يريد أن يعتبر.

 مرحلة تأسيسية وتأخير صياغة الدستور واالستفتاء عليه
 تصريحات مستفزة للموتمريين وحلفائهم وقطاع 

واسع من أبناء الشعب اليمني
 خطابات وتصريحات تعقد األزمة

ئم  لشتا وا لتهم  ا كيل   
لقيادات وطنية بدون أدلة

 محاوالت لفرض رأيه 
المنافي للمبادرة وآليتها

  التدخل السافر في 
الشئون الداخلية للمؤتمر 

الشعبي العام
  سياسة التهديد والوعيد 
لــألطــراف السياسية التي ترفض مقترحاته 

الخارجة عن المبادرة
  اإلساءة للمؤسسة التشريعية

«الميثاق» تنشر نص رسالة المؤتمر والتحالف الى األمين العام لألمم المتحدة

 عدائية بن عمر تعيق إنجاح التسوية

 يتجاهل كل ما قدمه المؤتمر الشعبي وحلفاؤه 
من تنازالت ورؤى إلنجاح الحوار

 يشجع الخروج على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة
 يدعم أطروحات المشترك الداعية لتمديد األزمة

 يغالط مجلس األمن بتقارير غير محايدة
 يحرض الجنوبيين على الشماليين والعكس

م المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف  
ّ
سل

الوطني الديمقراطي إلــى األمين العام لألمم 
المتحدة بان كي مون وإلى رئيس وأعضاء مجلس األمن 
الدولي رسالة بشأن تصريحات ومواقف مساعد األمين 
العام لألمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر التي 
تتنافى ودوره كوسيط وعدم التزامه بالمبادرة الخليجية 
وقواعد الدور الحيادي للمنظمة الدولية ودورها في اليمن.
دت رسالة المؤتمر والتحالف أن الثقة بالمنظمة 

ّ
وأك

الدولية والحل السياسي تتعرض إلى الضعف نتيجة 

بعض المواقف وسيل التصريحات التي تم رصدها 
للمبعوث جمال بنعمر مما يدفع للتساؤل حول مضمون 
وحــدود مهمته فتصريحاته ومواقفه تشير إلى أنه 
تخلى عن قواعد التسوية فبدًال من تذليل العقبات 
نجده يعمق الخالفات ويطلق من التصريحات عبر 
وسائل اإلعالم المختلفة مما أظهر تحيزًا في مواقفه 
وخروجًا عن مبادئ وأسس المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة.
تفاصيل ص٥

في بيان بمناسبة العيد الوطني الـ٤٦ لالستقالل

المؤتمر يجدد تمسكه بالمكتسبات الوطنية وحرصه على إنجاح الحوار

جدد المؤتمر الشعبي العام حرصه وتمسكه بالوقوف في مقدمة الصفوف  
دفاعًا عن مكتسبات الثورة اليمنية وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن 

ونظامها الجمهوري ونهجها الديمقراطي..
وأكد المؤتمر- في بيان أصدره بمناسبة احتفاالت جماهير الشعب اليمني بالذكرى 
الـ "٤٦" لعيد االستقالل الوطني ٣٠ نوفمبر الذي يأتي متزامنًا مع الذكرى الثانية 
لتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزّمنة وقرب انتهاء مؤتمر الحوار 

ه لقيم الثوار والمناضلين والشهداء وحرصه على إنجاح مؤتمر  الوطني- أكد وفاء
الحوار الوطني وفقًا لمرجعياته المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها المزّمنة وقراري 
مجلس األمن ٢٠١٤ و٢٠٥١ والتي نصت جميعها على الحفاظ على وحدة وأمن 
واستقرار اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة مدنية حديثة قائمة 

على المساواة والعدل والحرية والديمقراطية.
نص البيان ص٤

طالب ومنظمات يكرمون الزعيم الصالح تقديرًا لدوره في إخراج اليمن من األزمة
كرم طالب وطالبات كليتي التجارة واآلداب في جامعة صنعاء   

وخريجي وخريجات التربية واآلداب والعلوم في خوالن 
ومنتسبي مؤسسة روح الشباب للتنمية- الزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام بشهادات ودروع تقديرًا وعرفانًا بما 
قدمه للوطن خالل مسيرة حكمه لليمن.

تفاصيل ص٢

 مرحلة تأسيسية وتأخير صياغة الدستور واالستفتاء عليه
 تصريحات مستفزة للموتمريين وحلفائهم وقطاع 

واسع من أبناء الشعب اليمني
 تصريحات مستفزة للموتمريين وحلفائهم وقطاع 

واسع من أبناء الشعب اليمني
 تصريحات مستفزة للموتمريين وحلفائهم وقطاع 

 خطابات وتصريحات تعقد األزمة

لقيادات وطنية بدون أدلة

المنافي للمبادرة وآليتها

لــألطــراف السياسية التي ترفض مقترحاته 
الخارجة عن المبادرة

لــألطــراف السياسية التي ترفض مقترحاته 
الخارجة عن المبادرة

لــألطــراف السياسية التي ترفض مقترحاته 

  اإلساءة للمؤسسة التشريعية

 يشجع الخروج على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة
 تصريحات مستفزة للموتمريين وحلفائهم وقطاع  يدعم أطروحات المشترك الداعية لتمديد األزمة يدعم أطروحات المشترك الداعية لتمديد األزمة

منظمات مدنية توجه رسالـة ألمين عام األمم المتحدة

ممثلكم يتعامل مع اليمن 
كأنها تحت الوصاية الدولية

حقائق تفضح دوره المشبوه ضد 
الطرف الرئيس في المبادرة

تفاصيل ص١٠-١١

بن عمر يتبنى:

مشكلة الفقر.. وتواطؤ األمن

من قتل 
بشرى؟

محكمة الصحافة تحيل باسندوة 
وسميع وصخر لهيئة مكافحة الفساد  

نطالب الدولة والحكومة إيالء أسر وأبناء شهداء ومناضلي الثورة كامل الرعاية
حريصون على بناءدولة مدنية حديثة قوامها المساواة والعدل والحرية والديمقراطية

االستقالل مهد الطريق نحو تجاوز الشعب لعهود التخلف والتمزق

المؤتمر والتحالف: بن عمر لم يعد مبعوثًا محايدًا

«الميثاق»:  الشعيبي لـ

رؤية المؤتمر تضع ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار وليس تمديدًا

اليوم.. رئاسة الحوار تحسم الخالف حول تقرير المصالحة والعدالة االنتقالية
الميثاق- خاص: 

 اكــد الــدكــتــور يحيى 
لعامة،  للجنة ا الشعيبي عضو ا
عضو لجنة التوفيق بالحوار، ان 
جميع االحـــــزاب الــرئــاســيــة في 
مؤتمر الــحــوار الوطني الشامل 
ـــا حول  استكملت تقديم راؤه
ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار، متوقعًا حسم الخالفات 
حــول تقرير المصالحة الوطنية 

والعدالة االنتقالية هذا االسبوع، وان اجتماعات 
لــفــريــق المصغر للقضية الجنوبية ســوف  ا

تستأنف مطلع االسبوع المقبل. 
وقال الدكتور يحيى الشعيبي لـ"الميثاق": كل 
االحزاب الرئيسية قدمت رؤيتها حول الضمانات 
لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.. مضيفًا" انه تم 
االحد تلخيص كل الرؤى المقدمة من المكونات 

الى لجنة التوفيق".

وأشــار الى وجــود لجنة مختصة 
تقوم بإعداد تقرير يلخص رؤى 
المكونات حول ضمانات مخرجات 
مؤتمر الحوار، وكان مفترض ان 
تستعرضه لجنة التوفيق االحد، 
ــاء، حيث  ــثــالث لكنه تــأجــل الـــى ال
ستعقد لجنة التوفيق للتقريب 
بــيــن وجــهــات الــنــظــر المختلفة 
للمكونات حــول ضمانات تنفيذ 

مخرجات مؤتمر الحوار.
وقال الشعيبي: ان رؤية المؤتمر لضمانات 
تنفيذ مخرجات مؤتمر متماشية مع رؤية 
مجلس االمن الدولي  لكن هناك اشكالية بالنسبة 
للمواعيد والمواقيت الزمنية الجراء كل هذه 
القضايا- االستحقاقات الدستورية المفترض 

اجراؤها خالل هذه الفترة المتبقية.
تفاصيل ص٤

تغيير رئيس الجمهورية أو البرلمان اليتم إال بانتخابات 


