
المهام والواجبات المناطة بحكومة التوافق الوطني التخرج   
على األساس الذي جاء بها وتقوم عليه المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة الموقعة من األطراف المشاركة فيها وبالتالي أولوياتها 
ينبغي ان تكون واضحة تتصدرها استعادة السكينة والطمأنينة 
الى نفوس المواطنين ليشعروا بالثقة تجاهها ونقطة االنطالق 
تحقيق هذه الغاية من التركيز على األمن واالستقرار الذي بدونه 
اليمكن مواجهة االستحقاقات االقتصادية والخدمية والمعيشية 
ومن ثم السياسية وهذا يفترض ازالة كافة اسباب وعوامل التوتر 
التي وجودها يعود الى المظاهر العسكرية والمليشيات المسلحة 
وماتقوم به من أعمال خارجة عن القانون كقطع الطرقات واستهداف 
المنشآت الخدمية وقطع االمدادات النفطية واالعتداء على المؤسسات 
الحكومية والممتلكات الخاصة والعامة واالستيالء عليها وانهاء الخوف 
والفزع الذي تنشره المتارس والخنادق في امانة العاصمة وبعض 
المدن الرئيسية.. بمعنى آخر العمل على التهدئة وتطبيع الوضع 
االمني الذي نجاحها في تحقيقه سيكون له تأثير واسهام كبير لنجاحها 

في تحقيق بقية مهامها.. 
طبعًا وبكل تأكيد البد ان يسير هذا بالتوازي مع التزام كافة األطراف 
بالتهدئة االعالمية وباحداث تغيرات ملموسة على الصعيد الحياتي 
للشعب اليمني الذي كان صبورًا طوال هذه األزمة متحماًل تداعياتها 
الثقيلة على كاهله مانعًا بذلك االنزالق الى األسوأ مجنبًا الوطن كارثة 

حقيقية كادت ان تعصف به الى الفوضى والحرب االهلية.
ان المهمة األولى التي يجب ان تبدأ منها حكومة التوافق الوطني 
اليعني ابدًا اننا نتجاهل تعقيدات األوضاع وحجم التحديات التي 
تواجهها متطلبات التصدي لها إال اننا ندرك في ذات الوقت ان هناك 
خارطة طريق ان سارت فيها بعقلية وتفكير سياسي جديد فيها يغلب 
الجميع مصلحة الوطن والمواطن على االحقاد والضغائن والعناد 
والمكابرة التي سادت الفترة الماضية بين القوى السياسية ليصل 
اليمن الى ما وصل اليه، فلهذا كله يجب على الحكومة ان تجعله 
خلف ظهرها حتى تكون قواًل وفعاًل تجسد التوافق والوفاق والشراكة 
الوطنية في المسئولية الخراج اليمن من الظروف واألوضاع المأساوية 
نتاج هذه األزمة وهذا يحتاج بدون شك الى المصداقية والشفافية في 
التعاطي مع القضايا والموضوعات ومع الشريك فيها بحيث تنتفي 
كليًا ذهنية تصفية الحسابات والروح االنتقامية التي تعكس ضيق 

أفق نابع من تفكير سياسي أناني مدمر.
لقد آن األوان لتحلي القوى السياسية في حكومة الوفاق الوطني 
بالرؤية الواقعية والموضوعية التي ستؤدي قطعًا الى الفهم العميق 
للمشكالت مهما كانت صعوباتها وبالتالي الوصول الى الحلول 
الصحيحة التي ستتجاوز بالوطن كافة معضالته للوصول الى هذا 
الهدف على الحكومة ان تعرف من أين تبدأ لنعرف اين ستنتهي وهذا 
يستدعي منها ان تعطي االمن موقع الصدارة فإن تمكنت من النجاح 
واالنجاز تمكنت من ازالة كافة المظاهر المسلحة وانهاء االختالالت 
االمنية تكون قد وضعت خطوتها االولى الصحيحة والسليمة التي 
تمكنها من استكمال مسيرة األلف ميل في مداميك بناء حاضر 

ومستقبل اليمن الموحد الديمقراطي الجديد.
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كلمة 

شفاكم اهلل يا خيرة رجال اليمن

اللجنة الدائمة تقر هادي مرشحًا للرئاسة ومجور أمينًا عامًا للمؤتمر
الرئيس: سنقدم التسهيالت لحكومة الوفاق لتنفيذ مهامها

أقرّت الدورة االستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية   
لمنعقد  ا اجتماعها  في  لعام  ا الشعبي  للمؤتمر 
برئاسة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر ترشيح األخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام، مرشّح المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني، والمرشّح 
التوافقي في االنتخابات الرئاسية المبّكرة التي ستجرى في 

21 فبراير 2012م. كما أقرّت ترشيح الدكتور علي محمد 
مجوّر عضو اللجنة العامة، رئيس الوزراء السابق، أمينًا عاما 
للمؤتمر الشعبي العام واستكمال إجراءات انتخابه في الدورة 
الموسّعة التي ستضم اللجنة الدائمة الرئيسية واللجان 

الدائمة الفرعية في فبراير 2012م. 
ــرورة التزام الطرف  ــدّدت اللجنة الدائمة على ض وش
اآلخر المتمّثل في أحزاب اللقاء المشترك وشركائه بتنفيذ 

االلتزامات الموجبة عليهم في المبادرة واآللية التنفيذية. 
وأوصــت اللجنة الدائمة بتشكيل فريق تواصل ولجنة 
شعبية تقوم بمتابعة ومراقبة عملية تنفيذ المبادرة ورصد 
كل الخروقات وإبالغها أواًل بأول إلى األشّقاء في دول الخليج 
واألمم المتحدة وأهابت بمنظمات المجتمع المدني القيام 

بدورها في هذا المجال.
تفاصيل ص6-5-4-2

تعزيز الحوار مع الشباب وجعلهم يف قلب صناعة التحوالت املستقبلية
العمل من أجل تطبيق اآللية التنفيذية وفقًا للجدول الزمني المحدد

 دع��وة املشرتك إىل تحمل مسؤولياته 
الوطنية والوفاء بالتزاماته السياسية

 حث املؤتمريني على االستعداد للنهوض 
باملسؤوليات واألعباء املستقبلية

  تعزيز دور املؤتمر يف التحوالت 
الوطنية واستحقاقات التغيري املنشود

 تحميل متطريف املشرتك مسؤولية 
العنف والتخريب والقتل وما يرتتب 

عليه قانونًا

 تثمني ج��ه��ود امل��ؤت��م��ر يف سبيل 
تخفيف أعباء املواطنني وحمايتهم

 الحد من نزعات العنف والتطرف واالرهاب 
وعودة الحياة الطبيعية إىل الوطن

 قيام حكومة الوفاق بواجبها يف 
توفري خدمات التعليم والطاقة 

والخدمات األخرى
 استعادة وترية العمل واإلنتاج وحماية 

حقوق االنسان من االنتهاكات

من قرارات وتوصيات دائمة المؤتمر

ترأس أول اجتماع لحكومة الوفاق الوطني

نائب الرئيس: المحك األول للحكومة إزالة أسباب التوتر السياسي واألمني

ترأس األخ المناضل عبدربه منصور   
ــادي نائب رئيس الجمهورية  ه
السبت بالقصر الجمهوري بصنعاء االجتماع 
األول لحكومة الوفاق الوطني بحضور 
رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وقال نائب رئيس الجمهورية إن شعبنا 
اليمني العظيم يعوّل كثيرًا على نجاح 
حكومة الوفاق الوطني في إخراجه من 
األزمــة، فالحكومة معنية بالوقوف أمام 
كل عناصر ومسبّبات األزمــة وتفكيكها 
ومعالجتها ووضع حلوٍل عملية لكل وقائعها 

على األرض.
وأّكــد نائب الرئيس أن المحك العملي 
والتحدي األول لهذه الحكومة هو إزالة 

أسباب التوتّر السياسي واألمني.

وقال نائب رئيس الجمهورية »عليكم أن 
تنسوا خالفاتكم السياسية فأنتم أعضاء 
في حكومة الوطن اليمني الموحّد، وأنتم 
ال تمّثلون أحزابكم فحسب، وإنما تمّثلون 

الماليين من أبناء اليمن«.
وأّكــد األخ عبدربه منصور هادي نائب 
ــه سيدعم جــهــود ومساعي  الرئيس أن
الحكومة للقيام بحصر األضرار ووضع خطة 

إلعادة اإلعمار في أسرع وقت ممكن.
وحــّث الحكومة على التعاون مع لجنة 
ــدأت أعمالها  الشئون العسكرية التي ب
لفض االشتباكات بين القوات المسلحة 
لجماعات  وا لميليشيات  وا لتشكيالت  وا
المسلحة األخرى وضمان عودتها الفورية 

إلى ثكناتها ومعسكراتها دون إبطاء.

نائب الرئيس يشدد على انجاز مهام 
اللجنة العسكرية خالل ديسمبر

شدد األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب   
رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه االجتماع األول 
للجنة الشؤون العسكرية على تنفيذ اللجنة للمهام 
الملقاة عليها خالل شهر ديسمبر الجاري والمتمثلة 
في العمل على وقف اطالق النار، وااللتزام الصارم من 
جميع األطراف بعدم االختراق مهما كانت األسباب حتى 
يتسنى للجنة السير في تنفيذ برنامجها في األزمنة 
المحددة، والعمل على منع التنقالت غير المشروعة 
والمسلحة من مدينة إلى اخرى أو داخل إطار المدينة 
نفسها، ومنع االستحداثات التي تؤدي دومًا إلى توتر 
وخصوصًا في المدن الرئيسية، وكــذا العمل على 
منع استخدام المنشآت الحكومية والفنادق والمباني 
كأماكن للتحصن من قبل المسلحين بعد انسحابهم 
من الشوارع، كما شدد نائب رئيس الجمهورية على 
منع االعتداء على المنشآت الحكومية والمشاريع 
الحيوية واالقتصادية للدولة مثل خطوط أنابيب 
النفط والغاز، ومحطات وابــراج وخطوط الكهرباء، 
والطرق الرئيسية، والتقطع لقاطرات النفط والغاز، 
واقتحام ونهب المنشآت الحكومية، ويتحمل المسئولية 
ــدام واالعــتــداء عليها،  القانونية كل من حــاول اإلق
باالضافة إلى متابعة وقف اطالق النار في محافظة 
تعز ومديرية أرحب ونهم في محافظة صنعاء وإزالة 
اسباب التوتر فيها وفتح الطرقات العامة أمام الدولة 

والمواطنين إليصال الخدمات .
كما تقوم اللجنة بتنفيذ الخطة األمنية إلزالة وإخالء 
المظاهر المسلحة بشتى أنواعها في أمانة العاصمة 

ابتداء من تاريخ 10 ديسمبر 2011م.

خالل استقباله رئيس مجلس الوزراء والوزراء السابقين

رئيس الجمهورية: على الجميع تجنيد كل الجهود واإلمكانات لتحقيق أهداف مرحلة الوفاق الوطني
استقبل فخامة األخ علي   

عــبــداهلل صالح رئيس 
الجمهورية السبت الدكتور علي 
محمد مجور رئيس مجلس الوزراء 

السابق والوزراء السابقين.
ــال رئيس الجمهورية إن  وق
حكومة الدكتور علي محمد مجوّر 
كانت أول حكومة تلتزم وتطبّق 
قانون الذمة المالية وتفعّل كافة 
باإلصالح  لمرتبطة  ا نين  لقوا ا
المالي واإلداري وأضافت رصيدًا 
مهمًا في لبنات بناء الدولة المدنية 
الحديثة فضاًل عن مؤازرة السلطة 
يات  غا تحقيق  فــي  ئية  لقضا ا

اإلصالح القضائي واألمني.
تفاصيل ص3

المؤتمر يوقف المسيرات لتهيئة 
األجواء لحكومة الوفاق

مراقبون: القرارات المستعجلة لبعض الوزراء التخدم المصلحة العامة

بن عمر يشيد بجهود اللجنة األمنية خالل زيارته لتعز وعدن:

قيران : استشهاد 54جنديًا ونهب 38آلية و40مؤسسة عامة وخاصة
أشاد مبعوث امين عام االمم المتحدة جمال   

بن عمر بالتقدم المهم للعملية السياسية 
بعد التوقيع على اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية 
والتي مثلت خارطة طريق لحل األزمة اليمنية. وشدد 
المبعوث االممي لدى لقائه امس بالسلطة المحلية 
بمحافظة تعز على ضــرورة تكاتف الجهود إلنهاء 
مظاهر التوتر والعنف بشكل كامل للمدينة.الى 
ذلك لفت محافظ تعز حمود خالد الصوفي الى ماتم 
تحقيقه على يد لجنة التهدئة من المحافظة او اللجنة 
العسكرية لتثبيت التهدئة وتفكيك كثير من المشاكل 

والعقد التي حالت دون تنفيذ اجراءات التهدئة.
من جانبه اكد الدكتور ناصر عبدربه الطاهري 
رئيس اللجنة العسكرية المكلفة بالتهدئة في تعز 
التزام جميع األطراف بشكل ايجابي وانسحاب الجيش 
والمسلحين من المواقع المستحدثة وكذا المنشآت 

العامة.
مبينًا بأنه تم قطع شوط كبير وان األمور تسير نحو 
اعادة االمن والطمأنينة للناس.. واستعرض مدير 
أمن تعز العميد الركن عبداهلل قيران تقريرًا تفصيليًا 
يوضح اسباب ودوافع األزمة ومراحلها التي اسفرت 

عن استشهاد 54جنديًا من رجال األمن ونهب )38( 
آلية واقتحام ونهب 36مؤسسة حكومية و4 مؤسسات 

خاصة.
وعلى صعيد متصل قلل االخ عبدالكريم شائف امين 
عام محلي محافظة عدن من شأن االحتجاجات التي 
تشهدها المحافظة واشاد شائف لدى لقائه المبعوث 
االممي جمال بن عمر امس بالجهود التي يبذلها بن 
عمر واالشقاء في مجلس التعاون واالصدقاء من أجل 
اخراج اليمن من أزمته الراهنة ومتابعة تنفيذ المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار رقم )2014(.

على المؤتمر أال يسمح بتمرير قرارات تخالف القوانين وتنحرف بالحكومة عن مهامها

قــرر المؤتمر الشعبي   
العام ايقاف التظاهرات 
االسبوعية المؤيدة للشرعية 
الدستورية والتي تقام عقب 
ــتــزامــا منه  صـــالة الجمعة ال
باستحقاقات التسوية السياسية 
والتهدئة لتهيئة األجواء من أجل 
تنفيذ المبادرة الخليجية وبما 
يمكن حكومة الوفاق الوطني من 
انجاز مهامها في ظروف بعيدة 
لمكايدات  وا المشاحنات  عن 

السياسية واإلعالمية.

وقال بيان صادر عن المؤتمر 
الشعبي العام الخميس: ان قراره 
هذا يضيف دلياًل جديدًا على 
حرص المؤتمر الشعبي العام 
على تغليب مصلحة الوطن العليا 
والبدء بإنهاء األزمة السياسية 
انطالقًا من إزالة أسبابها وفي 
اإلعالمية  لتهدئة  ا مقدمتها 
والسياسية معبرا عن أمله في 
قيام شركائه في حكومة الوفاق 

بإجراءات مماثلة.
تفاصيل صــ8

وصف مراقبون القرارات المستعجلة التي اتخذها بعض الوزراء من قائمة   
المشترك بأنها قرارات جاهزة ومعلبة سلفًا، كونها اتخذت قبل استالم 

العمل واالطالع على األوضاع اإلدارية لوزاراتهم بشكل واضح.
وأوضحوا في تصريح لـ»الميثاق« أن هذه القرارات تتعارض مع القوانين 
والتوافق وآلية المبادرة الخليجية وتحمل عقليات شمولية اجتثاثية، ودعوا 
المؤتمر أال يسمح بتمريرها وال يقبل باالنحراف عن مهام الحكومة التي حددتها 
اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية.. وسخروا من تلك الشعارات الكاذبة التي ظل 
يلوكها البعض، حول الفساد والصفقات المشبوهة، مشيرين إلى أن وزير المالية 
صخر الوجيه قد استهل أعماله باستقبال مدير شركة نكسن النفطية التي يرأس 
مكتبها نجل المنشق علي محسن ووعد بتقديم كافة التسهيالت للشركة التي 

أشاد بدورها في عمليات االستثمار النفطي.
وعلى نفس الصعيد باشرت وزيرة حقوق اإلنسان عملها بالنزول إلى ساحة 
الجامعة برفقة قيادي إصالحي متطرف من منظمة هود لالطالع على ما اعتبرته 

انتهاكًا لحقوق اإلنسان في الساحة.
وانتقد المراقبون اغفال الوزيرة للسجون الخاصة الموجودة خارج نطاق القانون 
بمعسكر الفرقة المنشقة ومنازل تتبع أوالد األحمر يقبع بها المئات من المعتقلين 
والمختطفين من المواطنين األبرياء بما فيهم العشرات من شباب الساحات الذين 
أبدوا اعتراضًا على الممارسات القمعية التي تقوم بها مليشيات الفرقة وحزب 
اإلصالح.. وتمنوا لو بادرت الوزيرة بزيارة تلك المعتقالت لتؤكد احترامها لحقوق 

االنسان.
وشدد المراقبون ان على رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة تصويب أي 
إجراءات أو قرارات تحمل طابع االنتقام والعودة للماضي من أجل ضمان نجاح 
الحكومة في المهام الكبيرة المنوطة بها التي تتطلب تفرغ الوزراء لتنفيذها بداًل 

من تصفية الحسابات التي ال تخدم المصلحة العامة.
وأكدوا على ضرورة وضع أولويات للمرحلة القادمة التخرج عما تضمنته المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

تشكيل لجنة مدنية 
للرقابة على أداء الحكومة

كتب : نجيب علي

يعتزم  التحالف المدني للسالم   
عقد ندوة وطنية تشارك فيها 
آلية  المدني لبحث  منظمات المجتمع 
تفعيل دورها في الرقابة على أداء حكومة 

الوفاق الوطني خالل المرحلة المقبلة.
وتأتي هــذه الخطوة لضمان حق 
الشعب في عدم اجتزاء حقوقه ومتابعة 

تنفيذ تطلعاته من قرارات الحكومة.
ومن المتوقع ان تشكل المنظمات 
لجنة رقابة مجتمعية تعمل على اظهار 
الحقائق ومنع انحراف مهام الحكومة 
عن مايحقق مصلحة الوطن بعيدًا عن 
ــوالءات  المصالح الحزبية الضيقة وال

الشخصية.

وزير االتصاالت يشدد 
على العمل النجاح 
مهام حكومة الوفاق

ــور أحمد    ــت ــدك أكـــد ال
عبيد بن دغــر األمين 
العام المساعد وزير االتصاالت 
وتقنية المعلومات، على أهمية 
تضافر الجهود لتحقيق مزيد من 
النجاحات التي يتميز بها قطاع 

االتصاالت.
وأشــــار خـــالل لــقــائــه أمــس 
القيادات االشرافية بالوزارة 
والقطاعات التابعة لها إلى أهمية 
المرحلة القادمة وما تتطلبه من 
الجميع إلنجاح أعمال حكومة 
الوفاق الوطني والحفاظ على 
السياسية  القيادة  أنجزته  ما 
لهذا الوطن ممثلة بفخامة األخ 
الرئيس على عــبــداهلل صالح 
رئيس الجمهورية خالل السنوات 
الماضية من عمر الوحدة اليمنية 

المباركة .
الفتا إلى إن اجترار الماضي 
ســيــعــوق تحقيق أي أهـــداف 
اقتصادية وتنموية وسياسية 
الجميع  مــا يحتم على  ــو  وه
المزيد من التفاؤل المصحوب 
بالعمل الجاد للمضي باليمن 

نحو المستقبل األفضل.

 )24( اعتداء وخرقًا 
التفاق التهدئة

استشهد وأصيب 26مواطنًا في  
تعز برصاص مليشيات االصالح 

والفرقة المنشقة خالل االسبوع الماضي
وفي تقرير حصلت عليه »الميثاق« أقدمت 
تلك المليشيات على ارتكاب )44( اعتداء 
وخرقًا التفاق التهدئة طالت المواطنين 
ومنتسبي الجيش واألمن والممتلكات العامة 

والخاصة بمدينة تعز..


