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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز 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..

التوافق وصنع التاريخ

وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يجب أن تكون توافقية وتعكس األسس والمبادئ التي قامت عليها التسوية السياسية  
وفي صدارتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس األمن الدولي رقم( ٢٠١٤- ٢٠٥١).

إن المصلحة الوطنية تستوجب إعداد هذه الوثيقة وصياغتها من قبل كل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وأن 
تكون واضحة وشفافة في كلماتها وعباراتها ومصطلحاتها خالية من الغموض وااللتباس التي تفتح الباب للتأويالت والتفسيرات 
وفقًا ألهواء ورغبات مصالح طرف بعينه أو أطراف كانت ومازالت وستبقى مشاريعها تتعارض وتتناقض مع مصالح الشعب 
اليمني ووحدته وأمنه واستقراره, ومع غايات العملية السياسية للمبادرة الخليجية والتي هي انجاز تسوية تاريخية تتجاوز 
سلبيات الماضي دون التنكر إلى إيجابياته وبما يحقق التصالح والتسامح والشراكة في بناء يمن المستقبل الذي ننشده جميعًا 
ونصنع تاريخه معًا فالتاريخ ال يصنعه طرف بعينه, بل الشعب بكل فئاته وقواه االجتماعية السياسية واالقتصادية والثقافية 
والفكرية, أما محاولة فرض طرف أو قوى سياسية بمفردها فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار أسباب وعوامل الصراعات واالحتراب 
التي شهدها تاريخنا المعاصر وبصوٍر أكثر خطورة, ذلك أن هذا سيتجدد ولكن في ظروف وأوضاع جديدة لتصبح بعد أن كانت 

في تصورنا هي الحل هي المشكلة والمصيبة التي ستؤدي إلى تمزيق وتشظي وتدمير اليمن الوطن والشعب.
وفي هذا السياق فإن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في رفضهم واعتراضهم لمشروع وثيقة مؤتمر الحوار 
التي قدمت في الجلسة الختامية مجسدين بذلك حرصهم على أن تكون مخرجات الحوار الوطني تعبر عن توافق جامع مانع 
ألية اختالفات في عملية تطبيقها على الواقع مستقبًال في إطار بناء اليمن الجديد الذي نتطلع إلى تشييد بنيان نظامه السياسي 
ودولته االتحادية على أساس عقد اجتماعي جديد يحفظ له وحدته ونظامه الجمهوري بالصيغة االتحادية التي اتفق عليها 
المتحاورون, وطبقًا للمعنى والمضمون الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التي أكدت على جوهرية ومركزية أن تؤدي 
جميع الحلول إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وليس التعاطي معها وكأنها قضية هامشية، ومثل هذا التعاطي 
ما كان لقوى وطنية ناضلت وقدمت التضحيات في سبيل الوحدة كـالمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني أن تقبل به مدركين 
أن ال مستقبل للجميع إالَّ بيمن موحد هوية واصطالحا تعبر عنه دولة ونظام جمهوري يمني اتحادي عادل متصالح ومتسامح 

ينعم فيه الجميع بالمواطنة المتساوية التي يجسدها الحكم الرشيد.

كلمة 

الرئيس: األقاليم ستحقق التمازج االجتماعي وإذابة الطائفية والعنصرية والمناطقية

» تنشر اعتراضات ومالحظات المؤتمر والتحالف على مشروع الضمانات والبيان الختامي في مؤتمر الحوار »

«الميثاق» أن يتم خالل االيام القليلة    توقعت مصادر سياسية لـ
القادمة اإلعالن عن لجنة تحديد األقاليم الذي سيصدر قرار من 
قبل األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعد أن فوضه مؤتمر 

الحوار بذلك.
وكــان الــحــزب االشــتــراكــي اليمني قــد أعلن رفضه تفويض رئيس 
الجمهورية رغم أنه ظل طوال فترة الحوار يكرس مصطلح التفويض 
للمبعوث الدولي بصورة دائمة أثارت استغراب المراقبين خصوصًا بعد 

أن غادر أمين عام الحزب االشتراكي البالد في إصرار على إعاقة الحوار.
اته أمس بعدد من  الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية أوضح في لقاء
األكاديميين والقياديين وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني والمشائخ واألعيان 
والفعاليات السياسية واالجتماعية من أبناء محافظات حضرموت وشبوة 
والمهرة وسقطرى أن األقاليم التي لم يحسم عددها حتى اآلن ستكون 
موزعة على أساس من الترتيب العلمي الحديث والتمازج االجتماعي 
من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق الى أقصى الغرب 

تسوده المفاهيم الحديثة وتذوب فيه الطائفية والمذهبية والعنصرية.
ونــوه األخ الرئيس عبد ربه منصور هــادي إلى أن الثروات البترولية 
والغازية والذهب والحديد والزنك والنحاس موجودة بكمية تجارية 
ضخمة في جميع مناطق اليمن وباالمن واالستقرار والعمل الدؤوب 
سيتم االستفادة القصوى من هذه الثروات بصورة علمية وشفافة وبحيث 
تعرف كل مدينة ومحافظة مستحقاتها من هذه الثروات بعيدا عن 

العشوائية واالرتجال وعدم االنصاف في التوزيع.
مؤكدًا أن نظام اإلقليم سيكون مجففا للفساد ألن العمل اإلداري 
واالشرافي سيكون عن قرب والجميع متعارفون ويستطيعون متابعة 

كل شيء وتثبيت االمن ومالحقة اإلرهاب بصورة اكثر اقتدارا ".
واختتم األخ الرئيس حديثه بالقول :"إن المجتمع الدولي وفي المقدمة 
الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس االمن معنا ويؤيدون 
هذا االتجاه بقوة ويعتبرونه األساس للحفاظ على الوحدة اليمنية والبناء 

الديمقراطي».

بصمات فرسان المؤتمر 
الشعبي واضحة في الحوار  

بن دغر: انتصرنا 
للقضايا الوطنية

حازب: المؤتمر الشعبي دافع عن الوطن 
والشعب رغم اتهامه بالعرقلة

دويد: التزمنا  بمرجعيات الحوار 
ورفضنا أي مخرجات تعارضها

الخطري: مكون المؤتمر معترض على 
إلغاء الحصانة وفرض العزل السياسي

الدعيس: نجحنا في تقنين سن الزواج 
وأقررنا حق السكن والنفقة للمرأة

أبو حليقة: لدى المؤتمر تحفظات على  
بعض مخرجات الحكم الرشيد

دهشوش: أسقطنا الكثير من 
األطروحات التي تضر بالجيش

القليصي: بصمات المؤتمر واضحة في 
جميع مخرجات استقاللية الهيئات

المجتمع الدولي يدعم األقاليم بقوة للحفاظ على الوحدة اليمنية

رئيس المؤتمر: الشعب المصري لفظ القوى الظالمية بنجاح االستفتاء على الدستور  هنأ الرئيس المصري 
بنجاح االستفتاء

رئيس المؤتمر يهنئ الرئيس المصري بنجاح االستفتاء على الدستور

االستفتاء مثل انتصارًا كبيرًا للشعب المصري في ترسيخ الديمقراطية

قال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية الــســابــق -رئــيــس المؤتمر 
الشعبي العام: إن جمهورية مصر العربية 
قــدمــت ألمتها أنــمــوذجــا متمّيزًا لقوة 
ورسوخ الوحدة الوطنية، وصالبة الموقف 
الرافض لكل أنواع التطرف والغلو والعنف 

واإلرهاب.
وأضــاف الزعيم : أن المصريين لفظوا 
باستفتائهم التاريخي على الدستور القوى 

الظالمية وأهالوا عليها التراب في عملية 
االستفتاء غير المسبوقة في تاريخ الشعب 

المصري الشقيق.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح للرئيس المصري المستشار عدلي 
منصور بمناسبة نجاح عملية االستفتاء 

على دستور جمهورية مصر العربية .
تفاصيل ص٢

أبرز مالحظات واعتراضــــات المـؤتمر والتـحالف على وثيقة الضمانات والبيان الختامي لمؤتمر الحوار

مشروع البيان أسقط ضمانات الحفاظ على الوحدة اليمنية
 استمرارالمؤسسات الدستورية بممارسة كل 
صالحياتها المنصوص عليها في الدستور النافذ

 تعّمد استخدام مصطلح ٨+٨ 
رغم تصحيحه في كل وثائق الحوار

 االلتزام بتشكيل لجنة المتابعة التي 
تضمنها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار

ب اإلشادة بدور مجلس التعاون الخليجي 
ّ
 تجن

في رعاية وانجاح التسوية السياسية

رئيس الجمهورية ومجلس النواب المنتخب والحكومة الجديدة هي المؤسسات الضامنة والملتزمة بتنفيذ كل االستحقاقات للفترة التي تعقب االنتخابات

«الميثاق»: د.عدنان الجفري لـ

االتصاالت تحذر باسندوة 
من كارثة اقتصادية

المؤتمر رقم صعب في معادلة 
التسوية السياسية

تصدير الشائعات للمرة الثالثة

٣٤ جريمة اختطاف ألجانب «اإلخوان» يحبون الرئيس ميتًا
في عهد حكومة باسندوة

القاعدة تطلب ٣ ماليين دوالر فدية للصحفي األمريكي

أكـــــــد  
عــضــو 
ــحــوار  مــؤتــمــر ال
الــوطــنــي عدنان 
ـــــجـــــفـــــري أن  ال
المؤتمر الشعبي 
ــــعــــام مـــكـــّون  ال
ـــي  ـــــــس ف ـــــــي رئ
مؤتمر الــحــوار.. 
وحــــــزب فــاعــل 
ورقم صعب في 
معادلة التسوية 

السياسية ونصيبه في نجاح 
التسوية السياسية يساوي 

حجمه على الواقع.
وقال الجفري في حديث مع 

ــاق»:  ــث ــمــي «ال
إن مــن يقول 
إن الــمــؤتــمــر 
الشعبي العام 
ــــم يـــكـــن لــه  ل
دور فاعل في 
ما وصلنا إليه 
من تقدم في 
إنجاح التسوية 
ــــــــحــــــــوار  وال
الــوطــنــي فهو 
مخطئ، حيث 
أن تـــاريـــخ هـــذا التنظيم 
حافل بالكثير من االنجازات 

والخبرات.
تفاصيل ص٥

تقرير المصالحة والعدالة يشرع للثأر وُيبشر اليمنيين بإثارة نزاعاتهم
اعــتــرض مــكــون المؤتمر  

الشعبي العام على مشروع 
تقرير فــريــق المصالحة الوطنية 
والــعــدالــة االنتقالية، الــذي لــم يتم 
التصويت عليه بحسب النظام الداخلي 

لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وتضمنت اعتراضات المؤتمر التي 
قّدمها الدكتور مهدي عبد السالم أن 
مشروع التقرير لم يتضمن أية مادة 
تخص المصالحة الوطنية برغم أنها 

األصل والهدف الرئيسي من أهداف 
التسوية السياسية ومؤتمر الحوار 
الوطني الشامل ولم تخصص لها أية 

مادة على اإلطالق.
تفاصيل ص١٨

التفاف شعبي حول السيسي للترشح للرئاسة

أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في بيانه الرئاسي «أمس» حول   
نتائج االستفتاء على الدستور الجديد على أن الرئيس القادم لمصر يجب أن 
يحظى بتأييد وأغلبية كبيرة من الشعب وأن يكون قويًا وقادرًا على قيادة البالد أمام 
التحديات الماثلة.. وهو األمر الذي اعتبره العديد من السياسيين بأنه اشارة واضحة 
للفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي والذي بات يحظى بالتفاف شعبي واسع. 
ويتوقع المراقبون والسياسيون في مصر أن يعلن الرئيس منصور وبحسب صالحياته 
من الدستور الجديد عن إجراء االنتخابات الرئاسية قبل النيابية لتمثل المرحلة الثانية 

من خارطة الطريق التي بدأت بإجراء االستفتاء على الدستور.

 قدمت مصر العروبة أنموذجًا متميزًا في الوحدة الوطنية

في تقرير لجهاز الرقابة :

حرمان الدولة من ٦٠ مليار و ١٣٠ مليون دوالر ضرائب
 ٥٤٧٫٥  مليارات  إعفاءات جمركية خالل عام ٢٠١٢م  

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن  
امتناع العديد من الجهات الخاضعة للرقابة عن 
تمكين الجهاز من ممارسة اختصاصاته في مراجعة حساباتها 
وأنشطتها منها سبع وحدات مشمولة بالموازنة العامة للدولة 
والبالغ استخداماتها الفعلية لعام ٢٠١٢ «٤٣٢٫٨» مليار 

ريال وأربع وحدات اقتصادية.

وأظهر «بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية 
للموازنات العامة للسنة المالية ٢٠١٢» المقّدم إلى مجلس 
النّواب، التدني الكبير في مستوى اإلنجازات الفنية لدى الوحدة 
فين والمكاتب الضريبية 

ّ
التنفيذية للضرائب على كبار المكل

بأمانة العاصمة والمحافظات..
تفاصيل ص١٧

تفاصيل ص٨


