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العجي يؤكد ضرورة تفعيل 
العمل التنظيمي والرقابي

> ناقش االس��تاذ نجي��ب ناصر العج��ي رئيس هيئ��ة الرقاب��ة التنظيمية 
والتفتيش المالي عضو اللجنة العامة في اجتماع عقد األربعاء مع قيادة هيئة 
الرقابة التنظيمية ممثلة بنائب رئيس الهيئة والنائبة لشؤون المرأة ورؤساء 

الدوائر بالهيئة ونوابهم العديد من 
الجوانب التنظيمية والرقابية اضافة 
الى تقييم األنش��طة واألعمال التي 
تم تنفيذه��ا خالل الع��ام المنصرم 
2013م. وأكد العج��ي على ضرورة 
تحم��ل الجمي��ع المس��ؤولية كل في 
مجال اختصاص��ه في إنج��از المهام 
المناط��ة بالدوائ��ر وعل��ى أن تكون 
الرقاب��ة التنظيمية ه��ي القدوة في 
االلتزام واالنضب��اط والمتابعة لكل 

قطاعات األمانة العامة.
 وخ��رج االجتم��اع بالعدي��د م��ن 
الق��رارات الت��ي م��ن ش��أنها تعزيز 

وتطوير النشاط التنظيمي والرقابي خالل العام 2014م باعتبار أن المرحلة 
مهمة وتحتاج الى تظافر الجهود ورفع الوتيرة في العمل التنظيمي والرقابي 
لما يحقق االه��داف المرجوة من توجهات المؤتمر الش��عبي العام في خدمة 

الوطن وتحقيق آماله وطموحاته.
 من جانب آخر تم اس��تعراض التقارير الميدانية للجان المكلفة بالزيارات 
الميداني��ة الى محافظ��ات حجة، ذم��ار، والمكلف��ون من أعضاء م��ن مختلف 
قطاعات األمانة العامة وهيئ��ة الرقابة والنتائج المحقق��ة من تلك الزيارات 
الميدانية والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز عملية االتصال والتواصل 
التنظيمي بين مختلف التكوينات، وقد أك��د االخ رئيس الهيئة على أن هذه 
الزيارات الميدانية الى ف��روع المؤتمر بالمحافظات ته��دف إعادة تفعيل 
انش��طتها وتعزيز وتطوير تواصلها م��ع أعضاء المؤتم��ر وكافة جماهير 

الشعب.

المؤتمر وحلفاؤه بالمحويت يدينون محاولة اغتيال نجل المحافظ

مؤتمر حضرموت: لجنة اإلدارة المحلية مارست عملها حزبيًا وتلهث وراء التقاسم
كشفت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت عن 
قيام اللجنة التي وصلت المحافظة بتاريخ 8 يناير برئاسة وزير اإلدارة 
المحلية، بأنش��طة ولقاءات في إطار »حزبي، سياسي« ضيق وبأجندة 
مركزية جاهزة. وأوضحت قيادة المؤتم��ر بمحافظة حضرموت- في 
بيان لها األربعاء، أن تلك اللجنة تجاهل��ت عمدًا مختلف ألوان الطيف 
السياسي واالجتماعي غير آبهين بما تواجهه المحافظة من تحديات 

وما تمر به من ظروف استثنائية معقدة .
مشيرة الى أن اللجنة تجاهلت مختلف ألوان الطيف السياسي وحاولت 
اختزال اهداف ومطالب واستحقاقات حضرموت األساسية واظهارها 
وكأنها مجرد صراع سياس��ي حزبي باعثه األول واألخير عدم تقاسم 

المحافظة ومؤسساتها على أسس حزبية وفئوية ضيقة تحت ذريعة 
الوفاق والتوافق. وقال البيان: كان األجدر بهذه اللجنة -التي تزعم انها 
رئاسية- أن تتمثل توجهات القيادة السياسية في لم الشمل وتوحيد 
الكلم��ة وخل��ق روح الوف��اق والتوافق الحقيق��ي بين أبن��اء المحافظة 
بمختلف مكوناتهم وشرائحهم السياسية واالجتماعية والعمل على 

خلق اصطفاف وطني شامل دعمًا ومساندة لمخرجات الحوار.
وأك��د المؤتمر الش��عبي العام بمحافظ��ة حضرموت عل��ى االلتزام 
بالمعايير واألسس العلمية لشغل الوظيفة العامة وفقًا ونظم ولوائح 
الخدمة المدنية وبعيدًا عن التقاس��م والمحاصصة الحزبية المقيتة 

والوصاية المركزية.

دانت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة المحويت محاولة االغتيال التي تعرض لها نجل محافظ  
المحافظة عبد المنعم احمد علي محس��ن من قبل عصابة مسلحة تعرضت له في مدخل احد الشوارع الجديدة بمدينة المحويت وقامت بنهب 

سيارته وجنبيته ومحاولة اختطافه
وحذروا في بيان من اس��تمرار جرائم االغتياالت ومحاوالت اس��تهداف قيادات وكوادر المؤتمر الش��عبي العام  وان تتحمل  وزارة الداخلية 
واألجهزة األمنية المسئولية في ضبط الحالة األمنية وسرعة التحقيق في محاولة اغتيال نجل المحافظ وتقديم الجناة للعدالة على وجه السرعة.

رئيس سياسية المؤتمر في إب يرد 
على بيان المشترك

ق��ال عل��ي محم��د 
ئي��س  ر ن��م  لز ا
الدائ��رة السياس��ية 
لش��عبي  ا تمر للمؤ
الع��ام بمحافظ��ة إب 
أن��ه ينحاز ال��ى الكثير 
من المطال��ب الواردة 
في بيان أح��زاب اللقاء 
المشترك بالمحافظة 
داعي��ًا ال��ى تحدي��د 
األولوية ف��ي المطالب 
وأن تق��دم أح��زاب 
ض��ع  لو ا ك  لمش��تر ا
األمن��ي ف��ي الص��دارة 

ليتم اتخاذ خطوات عاجلة في استعادة 
الوضع الطبيعي للمحافظة والتي تشهد 
انفالتًا أمنيًا غير مسبوق لم تشهده في 
أي��ام األزمة ع��ام 2011م وطالب الزنم 
بوض��ع النقاط عل��ى الح��روف وتحديد 
المسئولية عن ما وصلت إليه المحافظة 
في الجان��ب األمن��ي أو غيره وس��يكون 
المؤتمر في مقدمة من يساندون مطالب 
أبناء المحافظه غير المسيسة والمنحازة 
لطرف أولح��زب بعينه وذلك بعيدًا عن 
البيانات التي تلقي بالالئمة على السلطة 
المحلي��ة ف��ي الوقت ال��ذي نج��د أن أمن 
المحافظة مختطف من قبل حزب بعينه 

ولم يعد المواطن يطمئن له ..

ل��ى  إ ن��م  لز ا ع��ا  د و
عق��د لق��اء عاج��ل يضم 
ك  لمش��تر ا ب  ا ح��ز أ
ئ��ه  حلفا و تمر لمؤ ا و
ب  ا ح��ز أل ا ممثل��ي  و
الجدي��دة م��ع قي��ادة 
للجن��ة  ا و فظ��ة  لمحا ا
قش��ة  لمنا مني��ة  أل ا
أس��باب االنف��الت األمني 
واالس��تماع ال��ى مات��م 
التوصل إليه من نتائج في 
قضية طالبتي جامعة إب  
وقضايا القت��ل والتقطع 
األخ��رى وك��ذا الوق��وف 
أمام أس��باب االس��تقاالت الت��ي قدمت 
من عددمن ضب��اط األم��ن والدعوة الى 
عمل معالجات جادة لتالفي هذا الجانب 

المهم.                         
واختتم رئيس الدائرة السياسية علي 
الزن��م تصريح��ه بالقول: علين��ا تهيئة 
األجواء على مستوى المحافظة خصوصًا 
والوطن بشكل عام وذلك النجاح مؤتمر 
الحوار الوطني واالس��تعداد الستقبال 
مخرجاته التي نتطل��ع نحن في المؤتمر 
الش��عبي العام الى أن تك��ون ملبية لكل 
آمال وتطلعات أبناء الشعب  اليمني وأن 
تحف��ظ أمن واس��تقرار ووح��دة وطننا 

اليمن.

ألغى التقرير الحصانة التي أّصلتها المبادرة الخليجية وآليتها 

احتوى على العديد من المواد والقرارات التي تخالف 
بشكل واضح وصريح مرجعيات الحــــــوار

المشروع يؤدي إلى إثارة نزعـات االنتقام ويؤسس
 ألعمال المالحقات وفتح مجال واســع ألعمال الثأر

التقرير لم يتضمن  مادة تخص المصالحة الوطنية برغم أنها األصل والهدف الرئيسي من أهداف التسوية السياسية

األخوة/أعض��اء هيئة رئاس��ة مؤتمر الحوار الوطني الش��امل 
المحترمون

األخوة واألخوات أعضاء المؤتمر المحترمون

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

في البداية فإننا نسجل كلمة شكر لألخوة واألخوات في رئاسة 
وعضوية فريق المصالح��ة والعدالة االنتقالي��ة على الجهود 
الطيب��ة التي بذلت خ��الل فترة العم��ل الطويلة اثن��اء إعداد 
مش��روع التقرير مقدرين الصعوبات الكبي��رة التي اعترضت 
عمل الفريق والمحاوالت الجادة لتجاوز التباينات التي نشأت 
نتيجة حساس��ية الموضوعات التي ناقشها الفريق ومن خالل 
اطالعنا في مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع التقرير 
النهائي وبالعودة الى النقاشات المطولة التي دارت في الفريق 
وما تالها من اجراءات فإننا قد رصدنا العديد من المالحظات 
الجوهرية ف��ي الجانب الش��كلي واإلجرائي والبع��ض اآلخر في 
الجانب الموضوعي والتي نرى بأنها قد أخلت بمشروع التقرير 

وأفرغته من بعض محتواه ونسردها على النحو التالي:

أواًل: في الجانب اإلجرائي:
- لم يتم اجراء أي تصويت على التقرير في الجلس��تين األولى 
والثانية على التقرير بالمخالفة ألحكام المادة »41« الفقرة »أ« 
فيما يخص القرارات الموضوعية وكذا الفقرة »ب« من نفس 
المادة »د« في الدلي��ل التنظيمي لمؤتمر الحوار الوطني األمر 
الذي يجعل عرض مش��روع التقرير بهذا الشكل على الجلسة 

العامة مخالفة اجرائية جسيمة.

ثانيًا: في الجانب الموضوعي:
1- لم يتضمن مش��روع التقرير أية مادة تخ��ص المصالحة 
الوطني��ة برغم انه��ا األص��ل والهدف الرئيس��ي م��ن أهداف 
التس��وية السياس��ية ومؤتم��ر الح��وار الوطني الش��امل ولم 

تخصص لها أية مادة على االطالق.
2- خالف مشروع التقرير أحكام الفقرتين »ح - خ« من المهام 

والنتائج التي حددها القرار الرئاسي لمؤتمر الحوار الوطني.
3- مشروع التقرير يحتوي على العديد من المواد والقرارات 
التي تخالف بش��كل واضح وصريح مرجعيات الح��وار الوطني 

المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
ثالثًا: المالحظات على المواد والقرارات والتوصيات التي 

تضمنها التقرير:
- المادة »2« الكشف عن الحقيقة.

 الى إثارة نزاعات االنتقام 
ً
النص الوارد فيها قد يؤدي فع��ال

وتؤس��س ألعمال المالحقات وفتح مجال واس��ع ألعمال الثأر 
وبالذات في مجتمع قبلي مازالت األعراق والتقاليد تحكمه الى 

حٍد كبير.
- المادة »5« المساءلة.

هي في األص��ل البحث عن الحقيقة ولي��س الوصول الى إثبات 
الحقيقة وهذا األمر يتناقض مع قواعد االثبات الش��رعي في 

الشريعة االسالمية وقانون االثبات.
- الم��ادة »70« وحول الفقرة »ج« فإن الن��ص الوارد في تلك 
الفقرة يؤسس لجرائم تتعلق بجوانب جنائية وليس من مبادئ 

المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية.
- وكذا الفقرة »د« من نفس المادة فهذا النص س��يؤدي الى 

أعمال ث��أر خاصة ف��ي مجمع قبل��ي ال يؤم��ن بإس��قاط الدماء 
 فيما ندر.

ّ
ومتمسك بالحق في الثأر إال

- أما الفقرة »و« من ذات المادة.
ه��ذه الفقرة ترم��ي بصراحة الى إلغ��اء الحصان��ة التي أصلها 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهذا ما يجعل هذا النص 
مخالفًا لتلك المرجعيات باالضافة الى كونه قانونًا س��ياديًا ال 

يجوز الطعن فيه أو إلغاؤه.
- المادة »71« القيام بالتحقيقات والكشف عن االنتهاكات 

الجسيمة الخ.
فهي ال تخ��رج في فحواها ع��ن محتوى الفقرة الس��ابقة التي 
تهدف الى حرف القان��ون الخاص بالحصانة المش��ار إليها في 
الفق��رة الس��ابقة والذي أع��د وفق��ًا للمب��ادرة الخليجية التي 
أسس��ت لمصالحة وطنية شاملة وفق األس��س التي تضمنها 

ذلك القانون.
- المادة »78« في مشروع التقرير المتعلقة بإنشاء الهيئة.

 فقد أغفلت موضوع المصالحة الوطنية وهي في الواقع اساس 
العدالة االنتقالية والهدف الرئيسي للقانون.

- الم��ادة »81« بش��أن تش��كيل الهيئ��ة وتحدي��د نس��ب 
التمثيل فيها هذا األمر يخل بشكل كامل باستقاللية الهيئة 
وحياديته��ا، ويفت��رض أن تك��ون الهيئة مس��تقلة ويخضع 
ش��غلها لش��روط ومعايير موضوعية وال يخضع للمحاصصة 

مطلقًا.
- ونفس األمر ينطبق على الفقرة »و« من الشروط التي تخل 

بالحيادية تمامًا.
- المادة »82« جميع اإلج��راءات والمعالجات وكل ما يصدر 

عن الهيئة من قرارات وأحكام الخ.

هذه المادة تح��ول عمل الهيئ��ة من اختصاص ف��ي العدالة 
االنتقالية الى عدالة جنائية وتمنحها سلطات قضائية تصدر 
بموجبها قرارات وأحكام ادانة وغير قابلة للنقض وهذا ليس 

من اختصاصها أو أهدافها أبدًا.
- الم��ادة »86« يتمت��ع ضحاي��ا حق��وق االنس��ان بمجانية 

التقاضي.. الخ.
 للشك ما ذهبت اليه المادة 

ً
وهذه المادة تؤكد بما ال يدع مجاال

»82« في منح الهيئة صالحيات قضائية وحق اصدار األحكام 
وممارسة صالحيات عدالة جنائية كون العدالة االنتقالية في 

األساس ال يجوز فيها أي شكل من أشكال التقاضي.
- المادة »91« الترضية والضمانات بعدم التكرار.

الفق��رة »د« تقدي��م االعتذار بما ف��ي ذلك االعت��راف علنًا 
بالوقائع وتحمل المسئولية.

هذه الفقرة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من المواد 
التي يستحيل تطبيقها كونها ستؤدي الى التأسيس ألعمال 

الثأر واالنتقام.
- المادة »102« يمنع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة ومما ال 
 للشك من تولي الوظائف والترشح لالنتخابات العامة.

ً
يدع مجاال

هذه المادة تتقاطع وتختلف مع قواعد ومبادئ العدالة من 
حيث:

أ- فتح المجال للتصرفات واالتهامات الكيدية بغية الوصول 
الى العزل السياسي.

ب- الم��ادة تخالف مبادئ الش��ريعة االس��المية وأحكام كل 
 بموجب حكم 

ّ
القوانين الناف��ذة حيث أن التهم��ة ال تثب��ت إال

قضائي بات.
ج-الم��ادة تخضع للتفس��ير واالجتهاد وتخال��ف كل قواعد 

االثبات الشرعي.
د- المادة تهدف الى فرض العزل السياسي على طرف بعينه 

بصورة غير مباشرة وستفتح بابًا للصراع مجددًا.
ه�- األصل أن القض��اء وحده هو صاحب الوالي��ة العامة ولكل 
ذي مصلحة اللجوء للقضاء دون الحاجة الى مثل هذه النصوص.

عن مكون المؤتمر الشعبي العام
د.مهدي عبدالسالم.

اعترض مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع تقرير فريق المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية، الذي لم يتم التصويت عليه بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.. واوضحت  اعتراضات 
المؤتمر 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.

كما احتوى مشروع التقرير على العديد من المواد والقرارات التي تخالف بشكل واضح وصريح مرجعيات الحوار الوطني المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
واعترض المؤتمر على أن مشروع التقرير قد يؤدي فعاًل إلى إثارة نزاعات االنتقام وتؤسس ألعمال المالحقات وفتح مجال واسع ألعمال الثأر وبالذات في مجتمع قبلي مازالت األعراق والتقاليد تحكمه إلى حٍد كبير.
ومن شأن مشروع التقرير أن يؤّدي بصراحة إلى إلغاء الحصانة التي أصلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهذا ما يجعل هذا المشروع مخالفًا لتلك المرجعيات باإلضافة إلى كونه قانونًا سياديًا ال يجوز 

الطعن فيه أو إلغاؤه.
"الميثاق" تنشر نص اعتراض ومالحظات المؤتمر الشعبي العام على التقرير:

»الميثاق« تنشر نص اعتراضات ومالحظات المؤتمر الشعبي على مشروع تقرير فريق المصالحة الوطنية

التقرير يفتح المجال للتصرفات واالتهامات الكيدية  ويشرع للعزل السياسي

النيابة تستدعي نائب رئيس مؤسسة "الثورة" للصحافة للتحقيق في تهم فساد
وجهت نيابة األموال العامة االبتدائية بأمانة العاصمة باستدعاء نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، 
للمثول أمامها على خلفية تسريب وتهريب ورق روالت صحفية من مخازن المؤسسة الى جهة غير معروفة والتي تبلغ )25 طنا - 62 
(. وشددت عريضة االستدعاء الصادرة من النيابة، األحد، وفقًا لموقع »خبر« على سرعة حضور نائب رئيس مجلس اإلدارة للشئون 

ً
روال

المالية والموارد البشرية الى النيابة، الثالثاء الموافق 21يناير الجاري للتحقيق معه حول القضية.


