
السلم والشراكة
يشكل التوقيع على اتفاق «السلم والشراكة الوطنية»  

مخرجًا طبيعيًا ألي صــراع أو أزمــة مهما استطالت أو 
اشتدت فالبد لها أن تعود الى تحكيم العقل والجلوس مجددًا 
ه المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي  على طاولة الحوار.. وقد وجَّ
عبدالله صالح منذ بداية األزمة دعواته كافة األطراف المتصارعة 
إلى أن تعود لجادة الصواب وتتخذ من الحوار حًال وحيدًا للقضايا 
الخالفية.. والشك أن تلك الدعوات المخلصة والصادقة انطلقت من 
إحساس عميق بمخاطر التطرف والتشدد في المواقف وترك زمام 
األمور للمغامرين، واستلهمت تجارب كثيرة يعرفها اليمنيون 
كافة في تاريخهم الذي لم يشهد حسمًا ألية مشكلة أو صراع 

بالقوة، بل انتهت كل الصراعات منذ الِقدم بالحوار واالتفاقات.
الشاهد في األمــر أن رغبة الشعب اليمني في السالم واألمن 
واالستقرار كانت سيدة الموقف وهي من فرض على االطراف 
المتصارعة العودة الى طاولة الحوار واحترام حق اآلخرين في 
الحياة والتعبير عن قناعاتهم السياسية واالجتماعية والثقافية، 

وأن توقيع االتفاق الــذي جرى باألمس ينبغي أن يكون بداية 
لشراكة حقيقية تستلهم العبرة من الماضي وتطوي صفحة 
الصراع والعنف وسفك الدماء وتدمير مكتسبات الوطن، وال يكفي 
في هذا السياق الحديث عن حسن النوايا إذ البد أن تكون الدولة 
عند مستوى هذا الفعل السياسي واالجتماعي وتعمل بكل ما 
تستطيع على تأمين حياة الناس وحماية حقوقهم الطبيعية 
في توفير الحد األدنى من احتياجات العيش الكريم من الخدمات 
والغذاء واألمن، وتعمل أيضًا من أجل مستقبل األجيال القادمة، 
فالمعاناة التي عاشها المواطن اليمني ال مبرر لها في ظل وجود 
هذا التنوع الكبير من الثروات وتلك الكوادر البشرية المنتجة، 
والبد من تبني سياسات اقتصادية ناجعة يكون من شأنها القضاء 

على الفقر والجهل والمرض واإلرهاب أيضًا..
وهنا البد من التأكيد على المسئولية المشتركة بين الدولة 
والمواطن في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من الغايات النبيلة 

التي ستكون عنوان المستقبل المشرق ألبناء الوطن.
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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

الزعيم يدعو إلى وقف العنف في كل أنحاء اليمن
جدد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  

الشعبي العام دعوته لجميع القوى السياسية إلى 
وقف العنف في كل أنحاء اليمن، وتغليب المصلحة الوطنية على 
كافة المصالح الضيقة، والتمسك بالحوار كحل أمثل لمعالجة 

المشاكل في البالد..
وشدد على أهمية اللجوء إلى الحوار ألنه مهما اشتد العنف 
والصراع فالبد أن يجلس المتصارعون على طاولة واحدة 
لحل كافة قضايا الخالف.. مجددًا إدانة المؤتمر الشعبي العام 
واحزاب التحالف أي استهداف لمؤسسات الدولة كونها ملك 

للشعب وليست ملكًا لحزب أو جماعة..

مطالبًا أنصار الله عدم االعتداء أو االستيالء على المؤسسات 
وأن ال يسلكوا السلوك الذي حصل عام ٢٠١١م..

وأوضح رئيس المؤتمر في كلمته التي ألقاها أثناء استقباله 
مشائخ وأعيان وعلماء ومثقفي محافظة شبوة أن صنعاء لم 
تتعرض لما تتعرض له اليوم حتى في حصار السبعين يومًا.. 
فقد كان الصراع منحصرًا في محيط العاصمة، واليوم يدور 

في شوارعها.
مطالبًا أبناء القوات المسلحة واألمن بأن يؤدوا دورهم المناط 

بهم في حماية المواطنين والمكتسبات الوطنية.
تفاصيل ص٢

مشاهد مـن حرب «اإلخوة األعداء»

الرئيس: لم أخّيب ظن الشعب
التوقيع على اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» 

حكومة جديدة خالل ٣٠ يومًا.. وباسندوة يعلن استقالته والرئاسة تنفي

البدء الفوري بوقف إطالق النار في العاصمة

جرت مساء أمس االحد في دار الرئاسة بصنعاء مراسم التوقيع على  
اتفاق السلم والشراكة الوطنية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

برعاية األخ عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- وبحضور ورئيس مجلس 
النواب  األخ يحيى على الراعي ومستشاري رئيس الجمهورية ومساعد أمين عام 

األمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر وممثلي األطراف 
السياسية بمن فيهم "انصار الله".

نزوح كبير للسكان وعائالت محاصرة في أوضاع سيئة
نقص حاد في الخدمات والعالج والغذاء في مناطق شمال العاصمة

تــــتــــواصــــل مـــوجـــات  
النزوح الجماعي لسكان 
العاصمة إلى المحافظات بشكل 
غير مسبوق، جراء المواجهات 
ــي دارت خــالل  ــت الــشــديــدة ال
ـــام الماضية فــي العاصمة  األي
صــنــعــاء ولـــم تـــراع أي حــق من 
حقوق المواطنين المكفولة في 
القوانين الدولية، حيث تعرض 
مواطنون وأطــفــال للقتل بدم 
بارد واغلقت المحالت التجارية 
وانعدمت السلع الغذائية بصورة 
أثــــارت هــلــع ســكــان العاصمة 
الــعــزل الــذيــن وجـــدوا أنفسهم 
أمام مليشيات تستخدم مختلف 
أنواع األسلحة في مناطق مأهولة 

بالسكان..
تفاصيل ص٩

العنف يخلف كارثة إنسانية في العاصمة

تفاصيل ص٢

«الميثاق» تنشر بنود اتفاق السالم والشراكة

وقعت االطراف السياسية أمس على اتفاق   
السلم والشراكة الوطنية بناًء على مخرجات 
الحوار الوطني برعاية األخ عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية- وبحضور المبعوث الخاص 

لألمين العام لألمم المتحدة جمال بنعمر.
وقد تضمن االتفاق عددًا من البنود يؤكد فيها 
الموقعون من االطراف السياسية التزامهم الكامل 

بدعم جهود العملية االنتقالية السلمية..
كما تضمنت عــددًا مــن الحلول العاجلة لنزع 
فتيل الحرب بين االطـــراف المتصارعة ووقفًا 
فوريًا الطالق النار مقابل تنفيذ المطالب الخاصة 
بتشكيل حكومة جديدة وإعادة النظر في الجرعة 

السعرية.
«الميثاق» تنشر نص البيان ٣

 يعين رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين من أنصار الله 
والحراك الجنوبي السلمي خالل ٣ أيام من التوقيع

 يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية 
وطنية محايدة وغير حزبية وذا كفاءة ونزاهة 

 يتم فورًا إصدار قرار جديد يحدد سعرًا جديدًا هو ٣٠٠٠ 
ريال لكل ٢٠ ليترًا من الوقود والديزل

 فور توقيع االتفاق واعتماد السعر الجديد للمشتقات واعالن رئيس 
حكومة جديد، تزال المخيمات في محيط منشآت أمنية حيوية

 تلتزم الحكومة الجديدة التنفيذ الكامل لمخرجات 
الحوار المتعلق بمكافحة الفساد

 يعمل الرئيس مع جميع المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد
 وقف التصعيد السياسي والجماهيري واالعالمي 

ورفع مظاهر التهديد والقوة


