
ظلت مشكلة االنتقال السلمي للسلطة في اليمن قروناً   
مليئة بالقصص الدامية.. والنهايات المرعبة والكارثية 
مهما ارتدت أقنعة دينية أو رفعت شعارات ثورية ضد الطغيان 

واالستبداد..
كان الوصول الى كرسي الحكم يمر فوق دماء وجماجم تمأل 
االرض حتى بعد قيام الثورة اليمنية ٢٦سبتمبر و١٤ اكتوبر 
المجيدة وانتزاع الحكم من اسرة حميد الدين ومن السالطين 
واألمراء والمستعمر الى الشعب اليمني، اال أن عملية االنتقال 
السلمي للسلطة ظلت تسير عبر الدماء والدمار والحرائق والمذابح 
واالغتياالت واالعتقاالت وكانت تحسم إما بالسيوف أو الرصاص أو 

باستخدام قوة الدبابات..
وجدير بنا اليوم ونحن نحتفي بالذكرى الـ٣٤ النتخاب الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيساً لليمن في ١٧ يوليو ١٩٧٨م ان نقف 
أمام مسيرة أول زعيم يمني في تاريخنا القديم والمعاصر جسد 

حقيقة أول تبادل سلمي للسلطة في البالد.
فمنذ البداية أصر الزعيم علي عبداهللا صالح  بشدة على ضرورة 
الوصول الى كرسي الحكم من خالل االحتكام إلرادة الشعب 
وعبر انتخابات ديمقراطية.. رافضاً االساليب االنقالبية سواء 
عبر استخدام الجيش لذلك أو المؤامرات الحزبية ومراكز القوى 

للوصول للرئاسة..
قبل ٣٤ عاماً أصر الزعيم علي عبداهللا صالح أن الشعب يجب أن 

يكون القوة الوحيدة التي عبرها يصل الحاكم الى كرسي السلطة 
وليس  غير ذلك.

وهو الموقف الذي تمسك به خالل أزمة ٢٠١١م بقوة وبإصرار 
شديد وأكد أن ال انتقال للسلطة في البالد اال عبر صناديق االنتخابات 
ورفض باستماتة أن يسلم السلطة للقوى االنقالبية والفوضوية تحت 
أي مسمى وكذا كل الضغوط والتكالب الداخلي والخارجي وتمسك 

بالديمقراطية ودافع باستماتة عن إرادة الشعب حتى انتصر.
لقد استطاع الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام في انتخابات ٢١فبراير ٢٠١٢ إفشال المشروع االنقالبي 
الذي حاول أعداء الشعب والديمقراطية والتعددية السياسية 
والوحدة أن يعيدوا اليمن الى عهد الفوضى واالحتراب والدماء 
والصراع السياسي  تنفيذاً  ألجندة خارجية تستهدف شعبنا وبالدنا.
وعلى الرغم من بشاعة المؤامرة التي سخرت لها االموال 
الباهظة واستخدم الدين ودماء االبرياء واالعالم واالغتياالت 
واستغل فيها حتى براءة االطفال والنساء وتم المتاجرة بدمائهم 
لكسب تعاطف الخارج إلسقاط النظام.. زد على ذلك تورط دول 
خارجية سخرت أموالها وإمكاناتها في هذه المؤامرة.. اال أن 
االنقالبيين فشلوا حتى بعد جريمة االعتداء على جامع النهدين 
الذي استهدف  حياة علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية وكبار 

مسؤولي الدولة والمؤتمر في ٣ يونيو ٢٠١١م.
البقية ص٥

صانع أول انتقال سلمي للسلطة
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

رئيس الجمهورية يصدر قراراً جمهورياً بإنشاء من قلب الذاكرة الحية
لجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني

أصدر فخامة األخ  
عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية 
ـــراراً جمهورياً رقم  ق
 ٢٠١٢ لسنة   «٣٠ »
لفنية  ا للجنة  ا ء  بإنشا
لتحضير  وا د  لـــإلعـــدا
لمؤتمر الحوار الوطني 
الشامل تتكون من ٢٥ 
عضواً يمثّلون مكونات 
الــمــجــمــوعــات المقرر 
مشاركتها في مؤتمر 
الحوار وفقاً لما حددته 
اآللية التنفيذية لمبادرة 
مجلس التعاون الخليجي 
وهى «االئتالف الوطني 
الشعبي  ــر  ــم ــؤت ــم ل (ا
وحــلــفــاؤه)، والمجلس 

الوطني (أحــزاب اللقاء 
المشترك وشركاؤه)، واألحــزاب السياسية 
واألطــــراف السياسية الفاعلة األخـــرى، 
والحركات الشبابية، والــحــراك الجنوبي، 
والحوثيون، ومنظمات المجتمع المدني، 

والقطاع النسائي.
وتضم اللجنة في عضويتها «أحمد عوض 
مبارك، وأمــل الباشا، وتمام محمد علي 
باشراحيل، وتوكل عبد السالم كرمان، وجعفر 

سعيد با صالح، وحسام 
الــشــرجــبــي، وحسين 
محمد عرب، وراقية عبد 
القادر حميدان، ورضيه 
ــد عــبــدالــمــلــك  ــم ــح م
المتوكل، وسلطان حزام 
صالح  ود.  لعتواني،  ا
علي بــاصــرة، وصالح 
ــرة، وصــالح  أحــمــد هــب
مصلح صالح الصيادي، 
وعبد القادر علي هالل، 
ود. عبد الكريم اإلرياني 
ود. عبد العزيز صالح 
بــن حبتور، وعبد اهللا 
األصنج،  لمجيد  ا عبد 
وعبد الوهاب اآلنسي، 
ومــاجــد فيصل سعيد 
المذحجي، ومحمد عبد 
السالم، ومحمد علي أبو 
لحوم، وليزا حيدرة محمد، ونادية عبد العزيز 
اف، ونصر طه مصطفى، ود. ياسين  السقّ

سعيد نعمان».
وبموجب القرار تبدأ اللجنة الفنية أعمالها 
فى اإلعداد والتحضير في غضون عشرة أيام 
من إصدار هذا القرار، وتنتخب رئيساً للجنة 

ونائباً أول ونائباً ثاني ومقرراً.

بمناسبة الـ17 من يوليو .. الزعيم علي عبد اهللا صالح لـ «الميثاق»: 
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الوحدة أوجدت األمن السياسي والنفسي

أدعو الجميع إلى التآخي والحفاظ على األمن واالستقرار وااللتفاف حول الرئيس «هادي»

منذ بداية األزمة توقفت كل المشاريع ولم تضع الحكومة طوبة واحدة
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د الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام-  أكّ
أن يوم الـ ١٧ من يوليو عام ١٩٧٨م مثّل نقلة تاريخية ونوعية لليمن 
في ظل ظروف قاسية وصعبة عاشها الوطن، حيث انسحبت كل القيادات 
والشخصيات السياسية والقبلية ورفضت قبول منصب الرئاسة وذلك بعد 

مقتل الرؤساء إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي وسالم ربيع علي.
ولفت رئيس المؤتمر في حديث خاص لـ ”الميثاق“ إلى أن الوحدة التي 

تحقّقت في الـ ٢٢ من مايو عام ١٩٩٠م أوجدت األمن واالستقرار، كما  
أوجدت استقراراً نفسياً لدى كل المواطنين واستقراراً سياسياً رغم أنه 
كانت هناك تباينات وصراعات سياسية، ولكنها صراعات حضارية وخالف 
سياسي غير مؤدلج وغير متعصب، وليس كما هو حاصل اآلن من نشر 

لثقافة الحقد والكراهية التي لم تكن موجودة سابقاً.

مستشار رئيس الجمهورية لـ«الميثاق»

قرار تشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني يستجيب لمهام المرحلة
أكد األستاذ عبداهللا أحمد غانم مستشار رئيس الجمهورية عضو  

اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  ان قرار األخ المناضل 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل اللجنة الفنية 
لإلعداد والتحضير للحوار الوطني جاء مستجيباً للمهام التي طرحتها 
اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمتعلقة باهم مرحلة من مراحل 
تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية اال وهي انعقاد الحوار الوطني 

الشامل .
وقال االستاذ عبداهللا أحمد غانم في تصريح لـ»لميثاق» تنشره في 
عددها الصادر غداً األثنين : نظراً ألن اللجنة فنية  فلم يكن مطلوب ان 
تكون موسعة او ان تشترك فيها كل المكونات الن المشاركة الواسعة 

ستكون متاحة حينما ينعقد المؤتمر الوطني للحوار الذي ستشترك فيه 
جميع االحزاب والتنظيمات السياسية بدون استثناء كما ستشترك فيه كافة 
المكونات ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الشخصيات الوطنية 
واالجتماعية وهو األكثر أهمية من المشاركة في اللجنة الفنية لإلعداد 

والتحضير لمؤتمر الحوار .
وأوضح األستاذ عبداهللا غانم ان مؤتمر الحوار الوطني المرتقب هو الذي 
سيتخذ القرار بشأن كيفية بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة وهو الذي 
سيحدد المهام الدستورية للدولة وافاق التطور الدستوري الالحق وغير ذلك 
من المسائل االستراتيجية التي ينتظرها شعبنا بفارق الصبر كمخرج من 

األزمة التي طال انتظار حلها .

أحزاب في المشترك تتمرد على قرار الرئيس وتتوعد بإفشال الحوار

علماء اإلصالح: نحن أهل الحل والعقد وليس النساء
الهتار يتطاول على رئيس الجمهورية ويحرض على رفض قراراته 

في انقالب واضح على الشرعية الدستورية   
وقــرارات االخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية هددت أحــزاب في اللقاء المشترك وما 
يسمى «المجلس الوطني» ومشائخ حزب االصالح 
بإفشال الحوار  ونسف التسوية السياسية والمبادرة 
الخليجية وآليتها إذا لم يـعد رئيس الجمهورية النظر 
في قرار تشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني الصادر 
أمس األول، وإضافة علماء اإلصالح ضمن قائمة اللجنة 
التي تضم ٢٥ شخصاً يمثلون (٨) مكونات سياسية..

حيث هدد االصالحي محمد الحزمي بإفشال الحوار  
إذا لم يعد رئيس الجمهورية النظر في أعضاء اللجنة 
الذي قال انهم شخصيات ال يتبعها أحد وخص بالذكر 
الناشطة الحقوقية أمل الباشا التي انتقد تعيينها في 
اللجنة بدالً ممن أسماهم «أهل الحل والعقد من علماء 

اليمن».
وهاجم النائب المتشدد محمد الحزمي  شخص 
رئيس الجمهورية وقال- في تصريح صحفي نشر 
في مأرب برس- إن قرار اللجنة لم يكن مدروساً وغير 

موفق وصياغته ركيكة ألن من فيها ال يعتبرون القوى 
الفاعلة في الساحة.

الى ذلك حاصرت مليشيات االصالح عصر أمس 
منزل االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
في تصعيد خطير وخرق سافر للمبادرة الخليجية 
وقرارات مجلس األمن الدولي، حيث رددوا شعارات 
استفزازية، مهددين بتصعيد مسلح في حال عدم 

االستجابة لمطالبهم وتلبية رغباتهم.
تفاصيل ص٢

قاسم سالم : المشروع الوطني للزعيم 
تجربة تستحق الدراسة

قال رئيس المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي  
الدكتور قاسم سالم ان يوم السابع عشر من يوليو مثل بوابة 
العبور ليوم الثاني والعشرين من مايو المجيد، ويعتبر ميالداً لشعب 
وقائد عظيم أنهى بتسلمه السلطة فصالً من الصراع الدامي واعاد لليمن 
األمن واالستقرار وحصن الوطن بالديمقراطية، وخلق مناخات جديدة 

مليئة بالحيوية والعطاء والتنمية.
وأشار سالم في حوار لـ«الميثاق» الى ان الزعيم علي عبداهللا صالح 
حرص طوال فترة حكمه على انهاء الصراعات واالقتتال بين أبناء الوطن 
الواحد وعمل بجهد كبير لتهيئة األجواء المناسبة إلعادة تحقيق وحدة 
الوطن، ودشن عهده بإجراء حوارات وطنية موسعة استطاع من خاللها 

تحقيق اجماع وطني حول القضية الرئيسية للشعب اليمني.
ودعا الدكتور قاسم سالم الى دراسة تجربة الرئيس علي عبداهللا صالح في 

الحكم واالستفادة منها بعيداً عن التحسس والمكايدة  والحسابات الضيقة..
تفاصيل صـ٣

كتب/ محمد أنعم

تحدثوا بمناسبة 17 يوليو 

أبو غانم: الزعيم 
أفضل من حكم اليمن 
على مر العصور

النصيري: وحد اليمن 
ودشن مسيرة الحوار 

والديمقراطية

حوباني: أنهى عهود 
االقتتال وأوقف نزيف الدم

الحيفي: حقق 
انجازات عمالقة وال 

ينكرها إال جاحد

نصر طه مصطفى:

 التسامح ميزة 
علي عبداهللا 
صالح

فارس السقاف:

الرئيس صالح 
حكم اليمن 

بجدارة واقتدار
االشموري: لهذه االسباب لم 
يسلم الصالح السلطة لإلصالح

لتكون بديالً عن المعاهد العلمية
معلومات تكشف منح وزير التربية لمستثمرين 

«اصالحيين» تراخيص فتح مدارس أهلية
أعــادت سيطرة حــزب االصــالح على وزارة    

التربية والتعليم المخاوف من انتشار الفكر 
المتطرف الذي انتجه «االصالح» إبان المعاهد العلمية 
التي أسسها ووظفها من أجل ذلك الفكر الذي خلف إرثاً 
كبيراً من السلبيات التي اليزال الوطن يدفع ثمنها الى 

اليوم، فقد كشفت معلومات لـ«الميثاق» أن هناك إقباالً 
كثيفاً من قبل مستثمرين اصالحيين في مجال التعليم 
لعام ٢٠١٢ - ٢٠١٣م للحصول على تراخيص لفتح 

مدارس أهلية وخاصة.
تفاصيل ص٧

تفاصيل صـ٢

تفاصيل صـ٤

أهالً رمضان
 يهل علينا بعد أيام الشهر الفضيل.. وبهذه المناسبة الدينية 
العظيمة يسر صحيفة «الميثاق» أن ترفع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى قيادتنا السياسية والتنظيمية ممثلة باالخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية واالخ الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، والى كافة القيادات والتكوينات 
المؤتمرية وحلفائهم والى جماهير الشعب بمناسبة قدوم شهر 

رمضان المبارك.
سائلين اهللا ان يحله على وطننا وشعبنا بالخير والبركات واألمن 

واالستقرار واالزدهار..
أسرة تحرير «الميثاق»


