
 المبادرة الخليجية 

تنص المبادرة الخليجية المعدلة لحل األزمة اليمنية على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة  
للرئيس اليمني علي عبد هللا صالح بعد استقالته، بحسب نص الخطة الذي حصلت عليه وكالة »الصحافة 

 الفرنسية« أمس )األحد(. 
خليجي التي بدأت في مطلع أبريل )نيسان( الحتواء الجدير بالذكر أن الخطة توجت وساطة مجلس التعاون ال

شخصا منذ نهاية يناير )كانون الثاني( بحسب مصادر طبية.  130المظاهرات الشعبية بعد مقتل أكثر من 
 وقد وافق الحزب الحاكم يوم السبت على الخطة، فيما أقرتها المعارضة النيابية بشروط. 

 المطالبة برحيل صالح على الفور. لكن المتظاهرين رفضوا المبادرة وواصلوا 
 :وتقوم الخطة الخليجية المعدلة على

 أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا االتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.    -
 وأن يلبي االتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير واإلصالح.  -
النزالق للفوضى والعنف ضمن توافق وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن ا -

 وطني. 
 .وأن تلتزم كافة األطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا -
وأن تلتزم كافة األطراف بوقف كل أشكال االنتقام والمتابعة والمالحقة من خالل ضمانات وتعهدات   -

 تعطي لهذا الغرض.  
 

لخطوات التنفيذية  وتنص المبادرة على أن تنفيذ األسس المذكورة يتم عن طريق ا -
 التالية:  

منذ اليوم األول لالتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة   - -
في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ   50

 التكليف.
لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر  تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير األجواء المناسبة  -  -

 التوتر سياسيا وأمنيا.
في اليوم التاسع والعشرين من بداية االتفاق يقر مجلس النواب، بمن فيهم المعارضة، القوانين  -  -

 التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خالل فترة حكمه، الحصانة من المالحقة القانونية والقضائية. 
اية االتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات  في اليوم الثالثين من بد - -

يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي باإلنابة بعد  
 مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. 

 جب الدستور.يدعو الرئيس باإلنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بمو - -
 يشكل الرئيس الجديد )هنا المقصود المنتخب( لجنة دستورية لإلشراف على إعداد دستور جديد.   -  -
 في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.   - -
في حالة إجازة الدستور في االستفتاء يتم وضع جدول زمني النتخابات برلمانية جديدة بموجب  - -

 ر الجديد.أحكام الدستو
في أعقاب االنتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من األصوات تشكيل   -  -

 الحكومة.  
تكون دول مجلس التعاون والواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي شهودا على تنفيذ هذا   - -

 االتفاق.

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12049&artic
le=651308#.X5nOJohvaM9 

 


