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«الميثاق» تنشر نص مبادرة المؤتمر والتحالف لحل األزمة
تشكيل حكومة شراكة وطنية تلبي تطلعات الشعب

إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه سيظلون حريصين على كل ما 
من شأنه خدمة مصالح الشعب وصيانة مكاسب الوطن.. ويهيبون 
بالجميع التمسك بالخيارات السلمية في حل كافة القضايا عبر 
الحوار وبروح المسئولية الوطنية التي تحافظ على الوطن وثوابته 

وتضمن له وألجياله المستقبل اآلمن والمزدهر بإذن الله.
 

صادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
بتاريخ ٢٦-٨-٢٠١٤م

عقــدت اللجنــة العامة للمؤتمر الشــعبي العام وقيادة أحــزاب التحالف الوطني  
الديمقراطي اجتماعًا لها، الثالثاء الماضي، برئاسة األخ يحيى علي الراعي األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جرى فيه مناقشة العديد من القضايا والتطورات 
علــى الســاحة الوطنية وفي مقدمتهــا التداعيات الخطيــرة المتصلة باألزمــة الراهنة، 
والتي تهدد الســلم االجتماعي واالستقرار في الوطن باإلضافة إلى مناقشة المستجدات 

المتصلة بجهود المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق االصطفاف الوطني بين الجميع.
وقد جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني موقفهم الحريص على أمن 
واستقرار وسالمة الوطن ووحدته ونبذ كل أشكال العنف واإلرهاب أو اللجوء إلى القوة 
من أي طرف كان والتمسك بالحوار كسبيل حضاري أمثل لمعالجة كافة القضايا وبروح 

المسئولية الوطنية التي تجنب الوطن االنزالق إلى متاهات الصراع والعنف وخلق مناخات التوتر والتأزيم.
ويدعو المؤتمر الشــعبي العام وحلفائه كافة األطراف المتصارعة في الســاحة الوطنية إلى االحتكام إلى العقل 

وتغليب المصلحة الوطنية في معالجة كافة قضايا الخالف.
وانطالقــًا مــن حرص المؤتمر الشــعبي العام وحلفائــه على تجــاوز المخاطر واألوضاع 
الراهنــة المتأزمــة وخاصة في العاصمــة صنعاء وبعض المحافظــات والتي تهدد الوطن 
بكــوارث مأســاوية فإن المؤتمر الشــعبي العام وحلفائه يؤكدون علــى ما ورد في وثيقة 
المصالحــة الوطنية الشــاملة من أجل تحقيــق االصطفاف الوطني المقدمــة من المؤتمر 
الشــعبي العام وحلفائه والتي أكدت على التمسك بالثوابت واألسس المتمثلة في الحفاظ 
علــى الجمهوريــة والوحــدة والديمقراطيــة وااللتزام بالدســتور والمبــادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
ومــن أجل الخروج مــن التداعيات الخطيرة الراهنة وما آلت إليــه األمور في الوطن، فإن 
المؤتمــر الشــعبي العام وحلفــاءه وانطالقًا من حرصهم علــى المصلحة الوطنية العليا وتجنــب اإلنزالق نحو ما 

يهدد سالمة الوطن والمواطنين يتقدمون بالمبادرة التالية:

إعادة النظر في الجرعة وتخفيض سعر البترول والديزل لتخفيف األعباء على المواطنين

إتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملةإلزام كافة وسائل اإلعالم بالتهدئة

   ١
تشكيل حكومة شراكة 
وطنية تلبي تطلعات 
الــمــواطــنــيــن عــلــى أن 
تتولى الحكومة الجديدة تنفيذ 
منظومة متكاملة من اإلصالحات 
ـــة الجادة  االقتصادية واإلداري
والشاملة وبــمــا يــخــدم مصالح 
لمواطنين بمختلف فئاتهم  ا

وشرائحهم.

  ٢
إعــادة النظر في الجرعة 
الــســعــريــة لــلــمــشــتــقــات 
النفطية واالكتفاء بالسعر 
العالمي لمادتي البترول والديزل 
وتحمل الدولة ألي تكاليف داخلية 
بما فيها النقل وغيرها، األمر الذي 
سيؤدي إلى تخفيض السعر الحالي 
لمادتي البترول والديزل وتخفيف 

األعباء على المواطنين.

  ٥
إلزام كافة وسائل اإلعالم الرسمية 
والحزبية بالتهدئة وإيــقــاف كافة 
أشكال التحريض والتعبئة واالبتعاد 
عن كل ما يثير الخالفات ويهيئ المناخات 
للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة .

 ٦
- اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة 
بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة 
من أجل تحقيق االصطفاف الوطني 
بين الجميع وبما يصون أمن الوطن واستقراره 

ووحدته.

   ٣
مخرجات  تنفيذ 
ـــحـــوار الــوطــنــي  ال
ــج  ــام ــرن ــب وفـــقـــًا ل
زمني محدد يضمن تنفيذ 
كافة االستحقاقات وفي 
مقدمتها إجــراء االستفتاء 
ــى الـــدســـتـــور وإجـــــراء  عــل
االنــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة 

والرئاسية.

تنفيذ مخرجات 
الحوار وفقًا 

لبرنامج زمني

إنهاء كافة مظاهر 
التوتر في العاصمة 
وبقية المحافظات

 ٤ ــة   ــاف ــــهــــاء ك إن
مظاهر التوتر 
في العاصمة صنعاء وبقية 

المحافظات.

في مهرجان ألبناء حجة:

المؤتمر األقوى في الساحة وسيظل بعيدًا عن المناطقية والمذهبية
نظم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة حجة حفًال  

خطابيا بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام والتنديد بمحاولة 
اغتيال رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار قيادات الحزب.

وألقى يحيى على موسى في الحفل الذي حضره قيادات المؤتمر واحزاب التحالف 
بالمحافظة والمديريات والشخصيات االجتماعية والفعاليات الشبابية والنسوية، 
ومنظمات المجتمعي المدني كلمة قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة تطرق 
فيها لألدوار الوطنية التي قدمها المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في ٢٤ أغسطس 
١٩٨٢ م.. كما نقل تبريكات وتهاني قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
إلى القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح وكذا للنائب االول لرئيس المؤتمر االمين 
العام فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وإلى كافة أعضاء اللجنة 

العامة بهذه المناسبة العظيمة في قلب كل المؤتمريين 
وأعرب عن تنديد مؤتمريي حجة وحلفائهم بالجريمة النكراء التي كادت تودي بحياة 
الزعيم وقيادات المؤتمر الشعبي العام عبر حفر نفق الى تحت منزله، مطالبا في 
ذات الصدد اللجنة األمنية المشكلة من فخامة رئيس الجمهورية بالعمل الجاد لكشف 

مالبسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة لينالوا عقابهم الرادع.
بعد ذلك ألقى الشاعر عبده يحيى عمران قصيدة شعرية نالت استحسان الحاضرين 
ومن ثم ألقت االستاذة حنان يحيى شيبان كلمة المرأة والتي أشادت فيها بالتجربة 
السياسية للمؤتمر الشعبي العام خالل مسيرته طوال٣٢ عامًا من العمل السياسي 
الذي انتصر دومًا للوطن وللمواطن ،معتبرة ما جرى من محاولة اغتيال للزعيم علي 

عبدالله صالح - رئيس المؤتمر، هي محاولة للنيل من الوطن واستقراره .
ثم ألقي االستاذ خالد عبدالكريم سعد كلمة المنظمات المدنية والتي أكد فيها 
أهمية دراسة التجربة السياسية لمسيرة المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه خاصة 

في العمل المدني.
ثم ألقي االستاذ اسماعيل المهيم وكيل المحافظة كلمة قيادة المحافظة هنأ فيها 
المؤتمريين بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام , مؤكدًا أن تأسيس الحزب 
رسميًا في ٢٤ أغسطس ١٩٨٢ م كان بمثابة بدء مرحلة جديدة في العمل السياسي 

في اليمن باعتبار أن معظم الحركات السياسية كانت تعمل آنذاك بشكل سري.
وتطرق في كلمته إلى أن وجود مختلف المكونات واألطياف المنضوية داخل بوتقة 

المؤتمر الشعبي العام بعيدًا عن المناطقية والمذهبية جعل منه الحزب السياسي 
األكثر شعبية واألقوى تماسكًا رغم المؤامرات التي حيكت ضده للنيل منه خاصة 

في العام ٢٠١١م ولكنه صمد وخرج من كل تلك المصاعب اكثر تماسكًا وشعبية.
وفي نهاية الحفل ألقى األستاذ محمد عسكر حامي بيانًا خاصًا باسم المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة حجة دانوا فيه بشدة تلك الجريمة النكراء 
التي حاولت اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر وأفراد أسرته وكل 
مرتاديه من القيادات المؤتمرية عبر حفر نفق الى تحت منزله.. كما طالبوا فخامة 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التشديد على اللجنة المكلفة بالتحقيق 
في الجريمة سرعة كشف نتائج التحقيق للرأي العام وتقديم المتورطين ومن يقف 

وراءهم للعدالة.
مؤكدين بأن المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد لن يظلوا مكتوفي األيدي تجاه ما 
ات لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام. ات واقصاء يحدث من استهداف واعتداء

وأيد مؤتمريو حجة وحلفاؤهم المبادرة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام لحل 
األزمة الراهنة.


