
توفيق الشرعبي

د رئيس اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء    أكّ
القاضي محمد حسين الحكيمي أنه تم االنتهاء من 
كافة اإلجراءات التنفيذية المتعلّقة بالتجهيزات والتحضيرات 
رة المقرة في الـ ٢١ من  الخاصة باالنتخابات الرئاسية المبكّ
فبراير الجاري. وأوضح الحكيمي في حديث مع «الميثاق» أن 
ع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء  االتفاق الذي وقّ
ز على  المشترك لتشكيل لجان وفرق انتخابية مشتركة يركّ
الحشد الجماهيري وتوجيه المواطنين لإلدالء بأصواتهم 

في صناديق االقتراع.

وحثّ الحكيمي المؤتمر وحلفاءه والمشترك وشركاءه على 
تكثيف الحملة االنتخابية في المناطق التي تشهد دعوات 
للمقاطعة، وحشد أنصارهم وأعوانهم لكي تكون نسبة 

اإلقبال كبيرة.
وقال الحكيمي إن االنتخابات تمثّل اختباراً لألحزاب حول 
ما إذا كانت لديها الرغبة في تنفيذ المبادرة الخليجية من 
عدمه، وهي مؤشر حقيقي على مدى تعاون األحزاب في 
تنفيذ المبادرة، معبراً عن ثقته في تفاعل األحزاب بشكل 

إيجابي من خالل الحرص على إجراء االنتخابات.
تفاصيل ص٩

«الميثاق»- خاص 
ــدم الــركــن  ــق ــم حـــذر ال
عبدالحكيم الصفواني مساعد قائد 
الحرس الجمهوري لشئون التوجيه 
المعنوي والسياسي المتآمرين من 
االقــتــراب مــن الــحــرس الجمهوري 
والقوات الخاصة التي ستظل كياناً 
عسكرياً موحداً ومؤسسة وطنية ال 

تكسر لها شوكة وال تلين لها قناة.
ـــال الــمــقــدم الــصــفــوانــي في  وق
حديث مع «الميثاق» إن قائد الحرس 

الجمهوري سيظل كما عهده الوطن 
قائداً عسكرياً محترفاً، ومن حقه 
ــؤدي واجبه وفق  أن يظل قائداً ي
التوجيهات واألوامر الصادرة إليه من 

المستوى األعلى.
وشدد الصفواني على أن «الحرس 
الجمهوري صمد وسيصمد وسيظل 
كل  يسقط  للوطن  ــاً  ي قــو جيشاً 
التهديدات التي تستهدفه ويدمر 
كل المؤامرات والدسائس، وسيظل 
يــؤدي مهامه الوطنية بجاهزية 

قتالية وروح معنوية عالية»..  
الجيش  إلــى أن هيكلة  منوهاً 
تخطيطية  لقتالي  ا لمنظور  ا من 
ت  للمصطلحا فــقــاً  و تنظيمية  و
والمبادئ والمسميات العسكرية، 
وأن المعنى الصحيح والمقصود بها 
هو إعادة تمركز وتسليح وتنظيم 
الوحدات في مناطق معينة وفقاً 
وطبيعة  لمستقبلية  ا للتهديدات 

المهام.
تفاصيل ص٧،٦

الشك أن بالدنا تعيش اليوم مرحلة تاريخية بالغة األهمية بعد ان استطاعت ان تتغلب وإلى غير رجعة على  
لوثة الفوضى التخريبية العارمة التي طالت العديد من األقطار العربية واصابت انظمتها بأضرار جسيمة مازالت 
تعاني منها بعد ان كادت أن تذهب بها إلى محنة الحرب األهلية المدمرة.. والتي حذرنا منها في وقت مبكر من العام 
المنصرم.. وقدمنا العديد من المقترحات والمبادرات بهدف الحيلولة دون الوصول إلى ما وصلت إليه التداعيات خالل 
العام المنصرم، غير أن النزعات االنقالبية المستحكمة لدى البعض وحب التقليد ومجاراة اآلخرين في األقطار التي 
تقف اليوم على مشارف الضياع حالت دون ذلك.. حتى جاءت المبادرة الخليجية فهم أولئك البعض بأن ال مفر من الحوار 
كسبيل وحيد لوقاية البالد من شرور الفتنة التي ظلت تتربص بالجميع.. وبالوطن العزيز الغالي ومكتسبات الشعب 
العظيمة الديمقراطية واالنمائية، وبفضل الحوار الذي ظللنا ندعو إليه ونتمسك به تم توصل األطراف المتحاورة 
إلى الوثيقة المقبولة من قبل الجميع لآللية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي جعلت األخذ بخيار االنتخابات 
الرئاسية المبكرة الخطوة الجوهرية األساسية لالنتقال السلمي للسلطة، وكما دعونا لذلك في مستهل العام المنصرم 
إلى جانب االتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تكون برئاسة المعارضة وهذا ما صارت األمور إليه بفضل الحوار 
واالحتكام إلى العقل والمصلحة العليا للشعب والوطن والدعوة إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. لتكتمل صورة اإلرادة 
الوطنية الجادة والصادقة لدى جميع األطراف المتنازعة إلخراج الوطن من المحنة التي عاشها وكلفت الشعب الكثير 

من المعاناة النفسية واالجتماعية واألضرار المادية واالقتصادية والمالية وإهدار المقدرات الوطنية..
والسير معاً من أجل تجاوز هذه المحنة وتحقيق كل األهداف والمهام المتضمنة في المبادرة واآللية التنفيذية 
المزمنة لها والتطلع إلى تحقيق منجزات جديدة ينتظرها وطن الثاني والعشرين من مايو ويتطلع إليها الشعب 
اليمني كل الشعب اليمني، وبعون من اهللا سبحانه وتعالى وبمساندة ومساعدة كل األشقاء واألصدقاء.. والشك 
أن ذلك لن يكون بعيداً أبداً.. طالما اعتمدنا جميعاً على رص الصفوف وتوظيف كل االمكانيات والجهود الوطنية 
وعملنا بصدق وإخالص مع رئيس الجمهورية المنتخب.. والشك أن البداية الصحيحة والمأمولة هي في سعي 
وتفاني الجميع إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة لمرشح الوفاق الوطني األخ عبدربه منصور هادي، وقد 
حرصت أن اكتب افتتاحية هذا العدد في صحيفة الميثاق الغراء حول هذا االستحقاق الدستوري والقانوني بل 
والواجب الوطني ألؤكد على ماسبق أن دعوت إليه جميع المنتمين للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني وكل أنصارهم وفي المقدمة القيادات التنظيمية لبذل كل الجهود.. وتقديم كافة المساهمات الممكنة 
للدفع بكل الناخبين والناخبات وكل المواطنين والمواطنات الذين بلغوا السن القانونية المتالك حق التصويت 
ان يمارسوا حقهم في هذه العملية التاريخية التي اخترناها واتفقنا على القيام بها حماية للشرعية الدستورية 
وصيانة لكل المكتسبات الوطنية الديمقراطية واالنمائية وحرصاً على تأكيد مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه 
وأن ال سبيل للوصول إلى سدة الحكم إال عبر إرادة الشعب واختياره فهذا هو إيمان والتزام المؤتمر الشعبي 
العام وعقيدته السياسية النابعة من االلتزام بجوهر أهداف الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر.. وهي 
إيمان الشعب اليمني كله وسوف يشهد يوم الواحد والعشرين من هذا الشهر التجسيد الحضاري الحي لهذه 

الحقيقة جلية وناصعة بإذن اهللا..
سوف يبقى المؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي يحوز دائماً قصب السبق في انجاز المهام التاريخية مع كل أبناء 
الشعب وقواه الوطنية وخاصة وان للمؤتمر الشعبي العام سجالً حافالً في عمق التاريخ الوطني اليمني في هذا الطريق 
المضيء وفي مقدمته ما يفتخر به جميع المنتمين إليه هو صنع انتصار الوحدة اليمنية الخالدة المحصنة بالديمقراطية 
وااللتزام بالتعددية السياسية والحزبية وكفالة الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق اإلنسان ومشاركة المرأة في 
الحياة السياسية.. وحرية الصحافة من يوم أن تأسس وأقر الميثاق الوطني وادبياته ونظامه الداخلي في مؤتمره االول 
عام  ١٩٨٢ (لكل ٥٠٠ مواطن من مواطني الجمهورية في ذلك الوقت ماعدا جنوب الوطن ولكن بعد ذلك تم المؤتمر 

التكميلي وتمت اللحمة اليمنية الكاملة في انتخاب اعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة)        
في ذلك الوقت مثّل المؤتمر الشعبي العام كل ابناء الشعب اليمني على مختلف انتماءاته وتوجهاته السياسية، 
فالوحدة اليمنية الذي كان المؤتمر هو األساس في تحقيقها إضافة الى استخراج واكتشاف وانتاج الثروات المعدنية 
والنفطية وإقامة البنية التحتية من اهم منجزاته التي مكنته من تحقيق تنميه مستدامة. ان هذه المنجزات 
تعتبر تاجاً على راس الجميع ال ينكرها اال خائن او ارهابي او عميل او متخلف.. ان المؤتمر الشعبي العام الذي 
يمثل كل اطياف الشعب اليمني استطاع بتاريخه ومنجزاته العظيمة ان يصمد خالل عام كامل من االزمة.. ومن 
ورائه شعبنا اليمني العظيم في صد كل المؤامرات والتحديات التي حاكتها قوى التخلف واالرهاب وقوى الفساد 
والتي ما بات ان فشلت وكشفت عن وجهها القبيح من خالل قطع الطرقات واختطاف المواطنين واحتالل المساكن 
وطرد سكانها واالعتداء على مؤسسات الدولة والحكومة واالعتداء على المعتصمين كما حدث في ساحه الجامعة 
وذلك باعتراف احد قيادات ما يسمى بالمجلس الوطني وذلك إللصاق التهمة باألجهزة األمنية.. الرئيس تخلى 
عن حقه الدستوري طواعية وقدم العديد من التنازالت ال خوفاً وال جبناً فالجميع يعرف من هو علي عبداهللا صالح 
صغيراً وكبيراً ولكن حرصاً منه على عدم إراقة الدم اليمني دعا إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة يقوم فيها كل 
ابناء الوطن بالتكاتف والتآزر والتوحد لممارسه حقهم الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية.. الشكر لكل ابناء 

الشعب اليمني العظيم في كل أنحاء الوطن دون استثناء اال الخونة وعمالء الدوالر.

االنتخابات الرئاسية انتصار
 ِّـسريتنا الديمقراطية

كلمة 

الرئيس يدعو أبناء الشعب التصويت لمرشح التوافق الوطني
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بقلـــــــم/
 علي عبداهللا صالح

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

في اللقاء الموسع للقيادات السياسية

نائب الرئيس : اليمن سيتجاوز الوضع الصعب عبر بوابة االنتخابات
رئيس الجمهورية جنب الوطن الويالت وحفظ أمنه واستقراره
على جميع القوى السياسية رص الصفوف إلخراج الوطن من األزمة الراهنة

ــد األخ المناضل عبدربه منصور    أكّ
ـــادي نــائــب رئــيــس الجمهورية  ه
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
أن االنتخابات الرئاسية المبكرة في الحادي 
والعشرين من فبراير الجاري هي توافقية 
لفترة استثنائية والظرف استثنائي والمهمة 
استثنائية ومحددة وفقاً للمبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة وقرار مجلس األمن (٢٠١٤).
وأشار األخ عبدربه منصر هادي نائب رئيس 
الجمهورية لــدى حــضــوره اللقاء الموسع 
الكبير الذي عقد في الصالة الكبرى بالقصر 
الجمهوري بصنعاء بحضور أعضاء مجلسي 
النواب والشورى والمجالس المحلية بأمانة 
العاصمة ومنظمات المجتمع المدني بكل 
والمشائخ  والعلماء  اتجاهاتها ومشاربها 
ية  هير لجما ا و عية  جتما ال ا ت  لشخصيا ا و
ــى أن  واإلبــداعــيــة بكل أطيافها، أشــار إل
االنتخابات مسئولية تاريخية يجب أن يضطلع 
بها أبناء شعبنا اليمني جميعاً كمسئولية 
وطنية جماعية تهدف إلى إخراج وطننا وشعبنا 
اليمني العظيم من األزمة والظروف الصعبة 
والراهنة والخروج من عنق الزجاجة إلى آفاق 

التطور واالزدهار.
تفاصيل ص٣

اإلرياني: االنتخابات رسالة للعالم بأن نائب 
رئيس الجمهورية أهل لقيادة الوطن

ــــــــد   أكّ
الدكتور 
ــم  ــري ــك ــدال ــب ع
اإلرياني النائب 
ئيس  لر ني  لثا ا
المؤتمر الشعبي 
العام المستشار 
السياسي لرئيس 
الــجــمــهــوريــة 
أن االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة هي 
للعالم  ــة  ــال رس

بأننا نمنح ثقتنا لنائب رئيس 
الجمهورية عبد ربه منصور 
ــادي وقناعتنا بأنه أهل  ه
لقيادة الوطن وربان السفينة 
القادر والمقتدر على إيصاله 

إلى بر األمان.
وقال الدكتور اإلرياني في 
كلمة المؤتمر الشعبي العام 
في تدشين الحملة االنتخابية 
لالنتخابات الــرئــاســيــة أن 
االنقسامات مــازالــت قائمة 
حتى اليوم فالعاصمة صنعاء 

رة  مازالت مشطّ
ــد من  ــدي ــع وال
شــــوارعــــهــــا 
مــازالــت مليئة 
ــر  ــاه ــظ ــم ــال ب
المسلحة، وكذا 
الـــعـــديـــد من 
الطرق في أنحاء 
ــجــمــهــوريــة  ال
ـــــــت  ـــــــازال م
مقطوعة وعدد 
الخدمات  مــن 
العامة وفي مقدمتها التيار 

الكهربائي.
واعتبر الدكتور اإلرياني أن 
الوضع السائد اليوم يضع على 
عاتق الجميع مسئولية كبرى 
في العمل بكل ما نستطيع 
على حشد أعضائنا وأنصارنا 
في كل مركز انتخابي الذي 
يبلغ عددها أكثر من ٦ آالف 
مركز لإلدالء بأصواتهم في 

يوم الـ ٢١ من فبراير.
تفاصيل ص٢

الن لجان وفرق انتخابية مشتركة المؤتمر والمشترك يشكّ

اتفق المؤتمر الشعبي  
العام وحلفاؤه وأحزاب 
اللقاء المشترك وشركاؤه على 
دليل تنفيذي على تشكيل لجان 
انتخابية مشتركة على كافة 
المستويات وتحديد مهامها في 
الدليل التنفيذي للعمل سوياً من 
أجل إنجاح االنتخابات الرئاسية 
المبكرة المقرة في ٢١ فبراير 

الجاري.
وتضمن االتفاق تشكيل لجنة 
انتخابية عليا مشتركة تتولى 
مهام إقرار الضوابط واألسس 
والموجهات العامة إلدارة الحملة 
االنتخابية المشتركة لمرشح 
التوافق الوطني األخ المناضل 
عبدربه منصور هادي، وإقرار 
الخطة اإلعالمية والشعارات 

والملصقات وتكليف من تراه 
لــلــنــزول الــمــيــدانــي لقيادات 

األحزاب..
ــاق تكوين  ــف وتــضــمــن اإلن
في  مشتركة  بية  نتخا ا لجان 
المحافظات وفريق فني مشترك 

للتواصل مع مختلف الجهات.
ــع االتفاقية عن المؤتمر  وقّ
الشعبي العام وحلفائه الدكتور 
عبد الكريم اإلرياني المستشار 
السياسي لرئيس الجمهورية 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام، وعن المشترك 
وشركائه عبدالوهاب اآلنسي 
اليمني  للتجمع  العام  األمين 
لإلصالح رئيس المجلس األعلى 

ألحزاب اللقاء المشترك.
نص االتفاق ص٥

دليل تنفيذي للعمل المشترك تضمن 
لجنة انتخابية مشتركة وخطة إعالمية

نزول ميداني لقيادات المؤتمر والمشترك إلى المحافظات

رئيس اللجنة العليا لالنتخابات لـ«الميثاق»:

جاهزون إلنجاز الحدث الديمقراطي في 21فبراير
غرفة عمليات تراقب الخروقات الميدانية ستعلن نتائجها عقب االنتخابات

د أن الحرس  قادر على تأمين خارطة الوطن بطولها وعرضها أكّ

أحمد علي سيظل قائداً للحرس والقوات الخاصة
االنتخابات الرئاسية ضمان لألمن واالستقرار

مساعد قائد الحرس
 الجمهوري لـ«الميثاق»:


