
التقى الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر-   
األمين العام المساعد للمؤتمر أمس- 
جمال بن عمر- المستشار الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة بان كي- مون جرى 
خالله بحث التطورات على الساحة اليمنية وسبل 
الخروج من األزمة السياسية التي تشهدها بالدنا.. 
وأكد الدكتور بن دغر تمسك المؤتمر الشعبي 
العام بتنفيذ بنود االتفاق الواردة في المبادرة 
الخليجية بما يتفق مع دستور الجمهورية اليمنية، 
مشيداً بالدور االيجابي المشرف لمجلس التعاون 

الخليجي إزاء أمن واستقرار بالدنا..
تفاصيل ص٢

لقد كان موقف المؤتمر الشعبي العام   
بزعامة فخامة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام تجاه األوضــاع التي يعيشها اليمن واضحة 
ــة موضوعية نابعة من  وجلية وتعبر عــن رؤي
حرص مسؤول على اليمن ومصالحه العليا وأمنه 
واستقراره ووحدته.. ويتلخص هذا الموقف في 
أن ال بديل عن الحوار الجدي الصادق والشفاف 
الذي يجمع على طاولته أطراف العملية السياسية 
وتجسد ذلك في المبادرات المتتالية المصحوبة 
بدعوات الحوار المتكررة والتي مازالت مطروحة بل 
وربما اآلن بالنظر الى الوضع السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي تكسب أهمية أكثر من ذي قبل ولو أن 
أحزاب اللقاء المشترك مازالوا على حماقتهم يصرون 
على مشروعهم االنقالبي التآمري حتى بعد أن تبين 
للقاصي والداني أن رهاناتهم الداخلية المبنية 
على إثــارة الفتن بنزعاتها المذهبية والطائفية 
والمناطقية االنفصالية قد فشلت وسقطت ثم 
جاءت رياح االحداث التي هبت على المنطقة فجأة 
في بدايتها لصالحهم لكنها لم تعد كذلك لتعطيهم 
دفعاً من الوهم واالنتشاء للمضي في مشروع 
االستيالء على السلطة خارج الديمقراطية والشرعية 
الدستورية المنبثقة عنها وها هي أوهامهم تتداعى 
وتوشك على السقوط لذا نجدهم يحاولون وبطريقة 
مخادعة التعاطي مع االشقاء في مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي الذين ومن موقع الصالت 
واألواصر االخوية بادروا الى االسهام في الحل لألزمة 
وبذلوا جهوداً مشكورة مقدرة استجاب لها المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه ليس ألنها تشكل الحل 
األمثل لألزمة ولكن ال بأس ان كان فيها مصلحة 
اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ولكنها لن تؤدي اال 
الى المزيد من التأزيم إذا ظلت نصوصاً جامدة وال 
تمتلك آلية واقعية تنبثق وتعبر عن إرادة الشعب 
اليمني وال تتجاوز الدستور وهذا ما جعل الكثير من 
المراقبين يصرحون بأن المبادرة يكتنفها الغموض 
وااللتباس وال تحقق سوى أجندة األحزاب االنقالبية 
التي تريد اسقاط الشرعية الدستورية بعيداً عن 

الخيار الديمقراطي..
 لقد ظل المؤتمر الشعبي العام ومــازال حسن 
النية بالمبادرات التي تقدم بها وبدعوات الحوار 
الــذي كانت تعبر عن قناعته باعتباره الطريق 
الوحيد لحلول تخرج الوطن من األزمة التي يمر 
بها وتجاوزها الى بناء الغد األفضل للوطن وأبنائه 
وبالنوايا الحسنة يتعامل المؤتمر مع مبادرة االشقاء 
في مجلس التعاون الخليجي ما دامت منسجمة مع 
الشرعية الدستورية ومع ذلك يرى المؤتمر أن الحل 
الداخلي عبر الحوار الوطني المسؤول الصادق والجاد 
على قاعدة الثوابت الوطنية والنهج الديمقراطي 
والدستور هو المخرج الذي سيمكن اليمن واليمنيين 
من تجنيب وطنهم شرور االنزالق الى الفتن والخراب 
والدمار والفوضى دون أن يعني ذلك استبعاد 
الجهود المخلصة لألشقاء واألصدقاء، ومع ذلك فإن 
المهم هو إقالع المشترك عن مشروعه االنقالبي 
واالقتناع بأن الحل في الحوار الملتزم بالديمقراطية 

والشرعية الدستورية.

الحل في الحوار
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رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

المتخاذلون والمفرطون 
في مبادئهم ال يشرف 

الوطن والمؤتمر 
انتماؤهم إليه..
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اِّـؤتمريون يحذرون من تحديد مدة الرئيس خالفاً للدستور

مليشيات علي محسن تحاصر 
منزل النائب أبو علي 

أقدمت مليشيات مسلحة تابعة للواء علي  
محسن أمس بمحاصرة منزل عضو مجلس 
النواب عن الدائرة (٢٤١) بمحافظة المحويت 

الشيخ زيد محمد محمد أبو علي في العاصمة صنعاء.
في حي األندلس بجوار كلية الطب بجامعة صنعاء 

القريبة من الفرقة األولى مدرع.
وحسب المصادر فإن هذا العمل العدواني يأتي محاولة 
إلرهــاب النائب أبــو علي والضغط عليه على خلفية 
مساندته للشرعية الدستورية وبهدف الضغط عليه 

إلعالن تأييده لموقف أحزاب المشترك .
واعتبرت المصادر هــذا العمل دليالً على أكذوبة 
المزايدات التي تطلقها أحزاب المشترك وعلي محسن 
عن النضال السلمي ،مشيرة إلى أن هذا العمل يعد جرماً 

ومخالفة واضحة للقانون .

الشاعر الرميشي : إن قطع 
لساني فإن قلمي لن يتوقف 

أكد الشاعر وليد الرميشي استعداده للتضحية  
بنفسه وليس باللسان فقط فداء لهذا الوطن 
الغالي.. وقال إن قطع لساني فإن قلمي لن 
يتوقف عن مناصرة الحق للشرعية الدستورية نظماً ونثراً.
واعتبر الشاعر الرميشي بأن ماتعرض له من قبل 
عناصر المشترك سيظل وسام شرف يفتخر به ويفاخر 

به أبناؤه واحفاده من بعده.
جاء ذلك خالل زيارة االخ علي احمد الحجري للشاعر وليد 
في المستشفى بناًء على تكليف من محافظ إب واطمأن 

خاللها على صحته.
ونقل اليه تحيات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة 

وتمنياتها له بالشفاء العاجل.

عناصر المشترك تطلق النار 
على مقر المؤتمر بتعز

أطلقت عناصر أحزاب المشترك كانت تستقل  
دراجة نارية النار على مقر المؤتمر الشعبي 
العام بتعز قبل أن تلوذ بالفرار.. وأوضح 

مصدر محلي أن االعتداء لم يسفر عن أي إصابات. 
وتكررت حوادث إطالق النار على مقر فرع المؤتمر 
الشعبي العام بتعز من قبل عناصر المشترك عدة مرات 
حيث أطلقت مليشيات المشترك النار على مقر المؤتمر 
منتصف ابريل الماضي عقب ضبط عصابة مسلحة كانت 
توجد في فندق الجند سابقا مقابل مقر فرع المؤتمر 

وبحوزتها أسلحة وكانت تخطط ألعمال عنف . 
وأواخر ابريل المنصرم أقدمت عناصر متطرفة من 
المشترك باالعتداء على مقر القطاع النسائي للمؤتمر 

الواقع في شارع «جمال» بمحافظة تعز.  

الشباب يحذرون «توكل» من 
عسكرة اعتصامهم

خالفات شديدة سيطرت أمس على ساحة  
االعتصام في العاصمة صنعاء بعد اعالن 
توكل كرمان وعلي الجرادي من حزب االصالح 
الدعوة الى التحول الى المرحلة النهائية من ما يسموه 
بالثورة من خالل دعوة الزحف على قصر الرئاسة واحتالل 
المنشآت الحكومية واحداث فوضى عارمة في العاصمة 
ومختلف المحافظات. وكان قد صدر بيان البارحة عن ما 
يسمى بمجلس الثورة دعا الشباب الى االستعداد للزحف 

والتحرك العملي ابتداء من يوم أمس األحد .
 وكانت مجاميع من المعتصمين بايعاز من توكل 
كرمان دعت المعتصمين للزحف على القصر والمؤسسات 
الحكومية وصعد عدد من الشباب الى المنصة ينادون 
بالزحف مما جعل آخرين يــنــددون من على المنصة 
بعدم االستجابة لتلك الدعوات وحدثت حالة من الصراع 

واالشتباك باأليدي بين الطرفين . 

أمام الماليين من أبناء الشعب:
الرئيس يحذر قطاع الطرق 

من التمادي بالفوضى والعنف

اكتظت ميادين وشوارع وأحياء أمانة العاصمة   
بحشود هائلة من المواطنين الذين توافدوا من 
مختلف محافظات الجمهورية لتأدية صالة جمعة 
«األمن واالستقرار» والمشاركة في المسيرات المليونية 
التي أعقبت الصالة في ميدان السبعين الذي شهد مهرجاناً 
جماهيرياً  حاشداً تأييداً للشرعية الدستورية والديمقراطية 
ورفض محاوالت االنقالب عليها والتأكيد على التمسك 

باألمن واالستقرار ودعماً للحوار الوطني الشامل.
وأكد المشاركون في المسيرات المليونية والمهرجان 
الحاشد بميدان السبعين والذين أتوا من مختلف مديريات 
وقرى اليمن ويمثلون مختلف الشرائح ان الغالبية العظمى 
من جماهير الشعب اليمني تتمسك بالشرعية الدستورية 
وبفخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية الذي نال 
ثقة األغلبية في انتخابات رئاسية تنافسية حرة ومباشرة 

في العام ٢٠٠٦م شهد بنزاهتها العالم أجمع.
وفي كلمته أمام ماليين المؤيدين للشرعية الدستورية 
حذر فخامة رئيس الجمهورية من مغبة ما تقوم به العناصر 
الخارجة على النظام والقانون من اعتداءات على المواطنين 
والتي كــان آخرها قطع لسان أحــد الشعراء المؤيدين 
للشرعية الدستورية وأن تكون هذه بداية تليها قطع األرجل 

واأليدي من خالف ثم قطع الرؤوس.
جــدد رئيس الجمهورية رفضه للفوضى والتخريب 
واالنتقام ومشروع الحقد والكراهية والبغضاء من قبل 
أولئك النفر الخارجين على النظام والقانون قطاع الطرق 

قاتلي النفس المحرمة.
وقال فخامته للحشود الماليينية من المواطنين: «إننا 

سنقف معكم ثابتين مثل جبل عيبان وشمسان».
التفاصيل ص٦-٧

مصدر مؤتمري:حضر حفل تنصيب رئيس جيبوتي

االنقالبيون يريدون االنقضاض على نائب الرئيس يشارك في مؤتمر التنمية للدول النامية باسطنبول
السلطة عبر إراقة الدماء

< أكد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام 
أن األعمال اإلجرامية والتخريبية التي يقوم بها رموز 
في قيادة أحزاب اللقاء المشترك وأوالد عبداهللا بن 
حسين االحمر واللواء علي محسن صالح تأتي في إطار 
تنفيذ مخطط االنقالب على الديمقراطية والشرعية 

الدستورية.
 وحمل المصدر أحزاب اللقاء المشترك وحلفاءها 
مسؤولية ما يرتكب من أعمال إجرامية وتخريبية ضد 
الوطن والمواطنين، والتي ال يمكن أن تندرج في إطار 
التعبير السلمي عن الرأي المكفول طبقاً للدستور 

والقانون.
 وقال المصدر المؤتمري: إن االنقالبيين يسعون من 
خالل تلك األعمال اإلجرامية االنقضاض على السلطة 

عبر إراقة الدماء وارتكاب العنف والجرائم واألعمال 
ــاب المواطنين وإســكــات األصــوات  العدوانية إلره
المخالفة لهم وإشاعة الفوضى والتخريب ومحاولة جر 

الوطن الى أتون الفتنة والصراع المدمر.
المغامرة  الحزبية  القيادات  المصدر تلك  ونبه 
والمتحالفين معها إلى إدراك حقيقة تلك المخاطر 
التي تطرحها أمام الوطن بما ترتكبه من تلك االعمال 
الخارجة على الدستور والنظام والقانون وكل ما 
يترتب عليها من نتائج كارثية تضر بمصالح الوطن 
المكاسب  والمواطنين والسلم االجتماعي وكــل 
واإلنجازات التي حققها شعبنا على درب مسيرة ثورته 

ووحدته ونهجه الديمقراطي.
تفاصيل ص٤

ـــارك االخ   ـــش ي
ـــل  ـــاض ـــن ـــم ال
عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام األمين العام 
للدول  التنمية  في مؤتمر 
ــذي يبدأ أعماله  النامية ال
اليوم في مدينة اسطنبول 

بجمهورية تركيا الصديقة.
وأعــــرب نــائــب الرئيس 
عن أمله في أن يحقق هذا 
المؤتمر الغايات المنشودة 
ر  لثما با ينعكس  وبما  منه 
االيجابية على اقتصاديات 

الدول النامية ومنها بالدنا.
ـــان فــخــامــة الرئيس  وك
رئيس  لبشير  ا حسن  عمر 
ـــســـودان قد  جــمــهــوريــة ال
في  قامته  ا بمقر  استقبل 
جيبوتي االخ نائب الرئيس 
في اطار زياراتهما لجمهورية 
ـــس لحضور  جــيــبــوتــي أم
مــراســيــم تنصيب فخامة 
الرئيس اسماعيل عمر جيله 
لفترة رئاسية جديدة بعد 
فوزه في االنتخابات الرئاسية 
التي شهدتها جيبوتي في 

ابريل الماضي.
تفاصيل ص٢

أثناء لقائه مستشار أمين عام األمم المتحدة

بن دغر: المؤتمر متمسك بالمبادرة 
الخليجية وفقاً للدستور

رئيس الوزراء في جولة تشمل دول الخليج عدا قطر

وزير الكهرباء لــ«الميثاق» :

21 اعتداًء تخريبياً استهدف خط كهرباء مأرب-صنعاء  خالل 3 أشهر

استقبل جاللة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمس رئيس مجلس   
الوزراء الدكتور علي محمد مجور عضو اللجنة العامة، الذي نقل لجاللته رسالة 
من أخيه فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية، تتعلق بعالقات 
التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين الجارين وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت. 

وتناولت الرسالة تطورات األوضاع على الساحة اليمنية في ظل األزمة الراهنة.
وعبر فخامة الرئيس في الرسالة عن تقدير اليمن للجهود المبذولة من قبل األشقاء 
في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها سلطنة عمان الشقيقة في سبيل تجاوز هذه 
األزمة عبر المبادرة الخليجية، فضالً عن امتنان وشكر فخامته لهذه الجهود التي تسعى 

إلى حقن دماء اليمنيين وصون وحدة وأمن واستقرار اليمن.
تفاصيل ص٢

كتب : توفيق الشرعبي 
كشف وزير الكهرباء والطاقة 
في حكومة تصريف األعمال المهندس 
عوض السقطري عن تعرض خط نقل 
الكهرباء مأرب-صنعاء وأبراج الكهرباء 
لحوالى ٢١ اعتداًء خالل األشهر الثالثة 
ــة اليمنية،  الماضية من عمر األزم
وذلك من قبل عناصر تخريبية من 
أحزاب اللقاء المشترك، مما أدى الى 
التأثير على مشروع المحطة الغازية 
بمأرب البالغ كلفته حوالى ٤٠٠مليون 

دوالر. وقال السقطري في حوار مع 
«الميثاق» ان األعمال التخريبية التي 
تقع في ٦٠كيلومتر من خط األبراج 
الذي يبلغ طوله حوالى ٢٠٠كيلومتر 
أثرت بشكل مباشر على هذا المشروع 
العمالق وقللت من عمره االفتراضي، 
مما جعل المحطة وكأنها قد استغرقت 
حوالى ٥ســنــوات تشغيل وهــي لم 
تدخل الى الخدمة إالّ منذ سنة ونصف 

تقريباً.
تفاصيل ص١١

قاسم سالم لــ«الميثاق» :

المطالبة باسقاط النظام 
شعار بلطجي فاشي

ــــــــد   أك
الدكتور 
قـــاســـم 
ــالم نــائــب رئيس  س
ــى  ــل ــمــجــلــس األع ال
ـــــزاب الــتــحــالــف  ألح
الوطني األمين العام 
لحزب البعث العربي 
القومي  االشتراكي 
ان المبادرة الخليجية 
ليست كل الحل لالزمة 

الراهنة في بــالدنــا.. وقــال في 
حوار مع «الميثاق» ان المبادرات 
علي  االخ  فخامة  علنها  أ لتي  ا
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام قد 
تضمنت خطوات عملية وحقيقية 
لالصالح السياسي وتطوير النهج 
الديمقراطي والتداول السلمي 
االنقالبات  عن  بعيداً  للسلطة 
التي يريد المشترك اتباعها في 

الوصول للسلطة.
محذراً من الــزج بالشباب في 

األزمة السياسية 
الــــــراهــــــنــــــة 
واســتــخــدامــهــم 
ـــوداً للوصول  وق
الى السلطة خارج 
الدستور والقانون 
واالرادة الشعبية 
تتمسك  لــتــي  ا
بـــالـــشـــرعـــيـــة 

الدستورية.
ـــرب  ـــغ واســـت
الدكتور قاسم سالم من مواقف 
ــادات الــمــشــتــرك المصرة  ــي ق
عــلــى ســرقــة طــمــوح وأحـــالم 
الشباب وارغامهم على اقتحام 
المؤسسات الرسمية في الوقت 
الذي تنام تلك القيادات وافراد 
اسرها في بيوتهم.. الفتاً الى ان 
المطالبة باسقاط النظام شعار 
بلطجي مستورد من الفاشية 
وليس له أي سند دستوري أو 

قانوني.
تفاصيل ص٨

عبده الجندي لـ«الميثاق»:

الخليجيون واألوروبيون واألمريكيون رفضوا 
التوقيع كضامنين للمشترك لتنفيذ المبادرة

ر االستاذ عبده    حــذَّ
الجندي نائب وزير 
االعالم من تفسير 
نصوص المبادرة الخليجية 
لــالنــقــالب عــلــى الشرعية 

الدستورية.
وأكــد الجندي فــي حديث 
لــ«الميثاق» أن أحزاب اللقاء 
المشترك لن تجري انتخابات 
حتى بعد خمس سنوات إالّ إذا 
ضمنت نجاحها فيها، وهو ما 
يصعب تحقيقه في ظل وجود 

المؤتمر الشعبي العام.
موضحاً أن األخوة في دول الخليج قد تعرضوا لخداع من 
حميد األحمر واخوته الذين يقودون هذه األزمة من بدايتها، 
وال توجد لديهم نوايا حسنة تجاه الرئيس ومن عملوا معه.
وتحدث الجندي عن السيناريوهات المتوقعة لمستقبل 
المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أنه أثبت وجوده كحزب 
سياسي له جذوره الضاربة وهو قادر على البقاء بعكس 
تحالف «المشترك» الذي وصفه بأنه مرحلي وهدفه الوحيد 
هو االنتقام واالنقالب على السلطة، مشيراً إلى أن انهيار 
هذا التحالف سيبدأ عند الحديث عن السلطة وسيعمل 
االخوان على إزاحة من حولهم، وحينها سيجد المؤتمر 

فرصاً أكبر إلقامة تحالفات أوسع.
تفاصيل ص٣

الخدمة المدنية تؤكد أن إجراءات التوظيف 
الجديد تمت آلياً دون تدخل أي طرف

الحوثيون واإلصالح يمارسون تصفيات بعضهم البعض والتخلص من الشباب داخل المسيرات

علمت «الميثاق» أن صراعات شديدة بين األجنحة   
المسلحة في ساحة التغرير أمام جامعة صنعاء 
خرجت عن السيطرة، وبدأت تنحو منحى دموي 
عبر االغتياالت الغادرة والثارات السياسية بين تلك القوى 

المسلحة في الجامعة..
وقالت مصادر مطلعة: إن مسلحين من عناصر حوثية 
ومتشددين من جامعة اإليمان وعناصر القاعدة والفرقة 
األولــى مدرع يقومون بتصفية بعضهم بعضاً أثناء سير 

المسيرات باطالق الرصاص على المطلوب تصفيتهم من 
سيارات االسعاف أو من قبل عناصر تتخفى وسط الحشود 
لتقوم بتنفيذ تلك التصفيات الدامية، وترمي بالمسؤولية 

على أجهزة األمن.
وأوضحت المصادر أن رفض الشباب الخروج في مسيرات 
يرجع إلى اكتشاف تعرضهم الطالق رصاص عليهم من الخلف، 
إضافة إلى أن من قتلوا من زمالئهم اصيبوا بطلقات من الخلف 

أو من الجنب بجهة القلب..

وأبانت المصادر أن تداعيات المواجهات الدامية بين 
اإلصالح والحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب قد فاقمت 
التوتر بساحة االعتصام أمام جامعة صنعاء وتوشك أن تتفجر 
مواجهات دامية بين الجانبين خصوصاً بعد سقوط عشرات 
القتلى من اإلصالح في الجوف برصاص الحوثيين، ما دفع 
قيادات التجمع أمس األول الستنفار أعضائهم في محافظة 
مأرب للتوجه للجوف للجهاد ضد الحوثيين، إضافة إلى تسليح 

أعضائهم الموجودين في ساحة التغرير.

المؤتمريون يحذرون من تحديد فترة الرئاسة خالفاً للدستور

«الميثاق»- خاص 
 أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات 
أنها اعتمدت نظاماً آلياً لتنفيذ مختلف عمليات 
التوظيف تنفيذاً لقرار مجلس الــوزراء رقم (٩٤) لسنة 
٢٠١١م بشأن اإلجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة األخ 
علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية الخاصة بإجراءات 

التوظيف الجديد بنسبة ٢٥٪.
وقالت الوزارة في تقرير لها حول إجراءات تنفيذ التوظيف 
بنسبة ٢٥٪ لعام ٢٠١١م على مستوى الدواوين ومكاتب 
الخدمة المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات إنها حرصت 
على إرساء مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص لشغل الوظائف 
العامة في تسجيل ومفاضلة وتحديد المستحقين وفقاً للمتاح 
من الوظائف في كل تخصص وبحسب النسبة المعتمدة بما 

يساعد على ترسيخ القناعة لدى المتقدمين بمصداقية 
وجدية الدولة في تثبيت المعايير العادلة وتم ذلك من خالل 
مجموعة من الخطوات الملموسة والجادة والواضحة. وأشار 
التقرير إلى اعتماد ٢٥٪ نسبة كل محافظة، و٢٥٪ نسبة 
كل مديرية، و٢٥٪ نسبة كل تخصص في المديرية وبحسب 
األقدمية في التخرج، ثم التقدير األعلى، فيما اعتبرت 
الدواوين وأمانة العاصمة مديرية واحدة فقط. وذكر التقرير 
أن إجراء المفاضلة تم آلياً دون تدخل أي طرف وفقاً للمعايير 
التي أعد البرنامج على أساسها والتي تشكل أهم الضمانات 
في عملية االختيار وتحديد المستحقين. وأوضح التقرير أن 
نتائج االختيار أسفرت عن (٤٨٩٨١) متقدماً منهم ٢١٥ 
من حملة الدكتوراه والماجستير، و٨٤٣ معاقاً، وذلك من 

إجمالي المخصص (٥٠٠٣٩) وظيفة.

جــددت الماليين من أبناء   
كيد  لتأ ا ليمني  ا لشعب  ا
عية  لشر با لتمسك  ا على 
الدستورية لتجاوز األزمــة القائمة 
في البالد. وأوضحت أن أية حلول أو 
مبادرات ال تراعي إرادة الشعب اليمني 
مصيرها الفشل وستجر البالد إلى 
المزيد من التداعيات الخطيرة. وأعربت 
جماهير الشعب في المسيرات اليومية 
المتواصلة عن تقديرها لجهود األشقاء 
في دول مجلس التعاون الخليجي لحل 
األزمة اليمنية.. وأكدت على ضرورة 
ان تستوعب المبادرة جوهر المشكلة 

اليمنية وتالمس حقيقة التعقيدات على 
الواقع أثناء ترجمة المبادرة..

موضحة أن استمرار افتعال اشكاالت 
من قبل المشترك حول إجراءات ثانوية 
في سياق المبادرة تعكس عدم رغبة 
تلك األحـــزاب فــي تنفيذ المبادرة، 
أنها تماطل  وتعطي مــؤشــراً على 
وتختلق ذرائــع غير جوهرية تهدد 
بنسف المبادرة التي لم يبدأ العمل على 
تطبيقها حتى اآلن. مؤكدة أن االلتزام 
بالدستور واحترام إرادة الشعب اليمني 
هي المدماك القوي النجاح المبادرة 
الخليجية وأن أي تجاوز لذلك من شأنه 

أن يقود اليمن إلى حرب أهلية.
هذا وأكــد أعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
رفضهم ألي تجاوز للشرعية الدستورية 
وكذلك تحديد فترة رئيس الجمهورية 
خالفاً لما نص عليه الدستور ونتائج 
انتخابات ٢٠٠٦م في أية معالجات 
لألزمة.. معتبرين ذلك انقالباً اليمكن 
القبول به ولن يسمحوا بأي اتفاقات 
تتجاوز إرادة الشعب وتهميش المؤتمر 
الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
وتصادر ثقة الشعب التي منحته ثقتها 

في انتخابات حرة ومباشرة.


