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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..

من قلب الذاكرة الحية

في اتصال هاتفي مع «الميثاق»:

 W¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*« …œUOIÐ bOA¹Ë t²×� vKŽ VFA�« ¡UMÐ√ s¾LD¹ rOŽe�«

كلمة 

من وحي «المؤتمر»
بالرغم من أننا عرفناها بأنها دولة مدنية  

حديثة ديمقراطية والمركزية.. مازال 
الكثير من رجال اإلعالم يطرحون السؤال ذاته: 
ما هو موقف المؤتمر من الدولة القادمة.. شكلها، 
مضمونها، أو محتواها.. كيف استقبلتم اطروحات 

اآلخرين حول الدولة؟
سأرجئ اإلجابة على هذا السؤال إلى حين، وأنتقل 
مباشرة إلى مؤتمر الحوار ذاته الذي مثل بانعقاده 
بارقة أمل حقيقية في نظر المواطنين، وجميع 
المراقبين للخروج خروجاً حقيقياً ونهائياً من أتون 
األزمة. وأقول بارقة أمل ألن أمام الوطن فسحة 
من الوقت، ومهلة من الزمن حتى تتحول اآلمال 
إلى حقائق على األرض، تغير واقعنا وتفرض 
نفسها كمسار ليس في مقدور أحد العدول عنه، 

أو االنقالب عليه.
ــدار الــصــراع اآلن بصورة مختلفة، تغيرت  ي
الوسائل، اختار الفرقاء جانبها األكثر أماناً، الحوار 
الوطني الشامل، إال أن الصراع كحالة واقعية متعددة الوجوه مازال قائماً، هذا الصراع 
الذي تحول إلى قاعات الحوار عليه أن يبعدنا كلية عن الفتنة ومشاعر العنف والخوف من 
حرب أهلية كنا على مشارفها، وأن يضعنا على طريق السالم الدائم في بلدنا الموحدة.. 
في هذا الصراع أيضاً كل المتحاورين يحاولون تسجيل مواقف وتحقيق تطلعات، لكن 
األحالم والتطلعات الواقعية المعبرة عن المجموع فقط هي التي ستتحقق، التطلعات 

المتحررة من رواسب الماضي، وغير المرتهنة للغير العابر للحدود.
قاعة المؤتمر بدت كفسيفساء، تختزل كل األلوان حتى المتناثرة والمتصارعة منها، 
صور التقدم والتحول ومظاهر الماضي حاضرة، وكذلك مالمح المستقبل، والمشهد 
على بعضه وفي كليته يمني أصيل، لكنه في حالة تغير وتحول دون توقف كعادة كل 

شيء في الحياة.
كانت البداية موفقة، كلمة الرئيس حملت مضامين مهمة ربما لم تعجب بعض 
الحاضرين، ولكن الغالبية الساحقة استقبلتها بحرارة، حينها كانت القاعة تغص بالرموز 
الوطنية والحضور العربي والدولي الذي بارك الخطوة، وشجع المترددين على المضي 
في العملية السلمية الذي يمثل المؤتمر (مؤتمر الحوار) وعاءها وإطارها المستند إلى 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
نص االفتتاحية  ص٣

…b¹b(« ¡UMÐ√ sŽ rKE�« l�d¹ W¹—uNL'« fOz—

o�«u²�«Ë —«u(« vKŽ wÐöI½« ÊUOÐ ‰Ë√
البترة:  البيان الختامي ال 
يمثل رأي جميع المشاركين

الحنش: هناك قصور 
من رئاسة الحوار

البعداني: نأمل من الجميع أال يظلوا أسيري الماضي

لحسون صالح مصلح لـ«الميثاق» :
د.يحيى الشعيبي لـ«الميثاق» :

 UOŠöB�« q�U� wK×� rJŠ v�≈ lKD²½  ¡UFÐ—_« ÊËdI¹  ÁƒUHKŠË d9R*«
WOÐuM'« WOCI�« q( rN²¹ƒ— حل القضية الجنوبية بحاجة إلى

قرارات جريئة تخص المواطنين
 `�UB� WKJON�« ÊuJð Ê√ vKŽ ’d×½

’U�ý√ `�UB� fO�Ë gO'«Ë sÞu�«
مقاطعو الحوار يعزلون أنفسهم 

وستطالهم المساءلة القانونية

أكــد األخ لحسون صالح مصلح عضو  
مؤتمر الحوار الوطني أنه يتطلع الى 
حكم محلي كامل الصالحيات في المحافظات 
حتى يتم معالجة أوضاع وهموم المواطنين.. 
وقال: إن القضايا العالقة والشائكة وخصوصاً 
القضية الجنوبية بحاجة الى قرارات جريئة تخص 

المواطنين..

مشيراً الى أن فريق بناء الجيش واألمن سيعيد 
هيكلة الجيش وفقاً مصالح الوطن والجيش 
وليس لصالح أشخاص.. منبهاً الى أن المقاطعين 
ءلة  لمسا ا تحت  نفسهم  أ سيضعون  ر  للحوا

القانونية..
وتطرق لحسون صالح مصلح الى قضايا مهمة..
تفاصيل ص ١١

اليمكن إقرار أي بيان في الحوار إال بالتصويت 
وحصوله على موافقة أغلبية المشاركين

د/ أحمد عبيد بن دغر
األمين العام المساعد للمؤتمر

أشــاد الزعيم علي عبداهللا  
ــس المؤتمر  ــي ــح رئ ــال ص
لكبيرة  ا ية  لرعا با لعام  ا الشعبي 
التي حظي بها من قبل األشقاء في 
المملكة العربية السعودية وعلى 
رأسهم خــادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الذي 
حرص على االطمئنان المستمر على 
صحته خالل اجراء العملية الجراحية 
العسكري  المستشفى  بنجاح في 
بالرياض، والتي بذل األطباء خاللها 
جهوداً كبيرة الستخراج بقية الشظايا 
ــراء الحادث  الكامنة في جسده ج
االرهابي الذي تعرض له وقيادات 
الــدولــة والمؤتمر فــي الثالث من 
يونيو ٢٠١١م باالضافة الى اخراج 

الصفائح المعدنية من الساق..
وعبر الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام في 
اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة 

«الميثاق» عن عظيم شكره وامتنانه 
لمملكة  ا وشعب  وحكومة  لقيادة 
العربية السعودية الشقيقة والذين 
يجسدون أصدق قيم األخــوة ونبل 
االخــالق العربية األصيلة وعظيم 
المواقف مع شعبنا اليمني ويتجلى 
ذلك من خالل حرصهم على اخراج 
اليمن من األزمة الراهنة عبر المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وتقديم الدعم السخي لشعبنا في 

مختلف الجوانب.
كما توجه الزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر بالشكر الجزيل 
لكل أبناء الوطن والجالية اليمنية 
السعودية  لعربية  ا لمملكة  ا فــي 
وبقية دول مجلس التعاون الخليجي 
والذين اطمئنوا على صحته وقدموا 
له التهاني بنجاح العملية الجراحية 

والتي اجراها أمس األول..
تفاصيل ص٢

اإلرياني: أقررنا السجل االنتخابي االلكتروني بموافقة جميع األحزاب
”الميثاق“- خاص 

قال رئيس قطاع اإلعالم والتوعية االنتخابية في اللجنة العليا 
لالنتخابات واالستفتاء القاضي عبدالمنعم اإلرياني إن اللجنة استكملت 
مشروع السجل اإللكتروني للناخبين وإقراره بصيغته النهائية بعد 
استيعاب الملحوظات والمقترحات المقدمة من أعضاء لجنة االنتخابات 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية 

”ايفس“.
وشدد اإلرياني في حديث مع صحيفة «الميثاق» على ضرورة تضافر 
جهود الجميع أحزاباً ومنظمات وهيئات حكومية ومجتمعية إلنجاز وثيقة 
السجل اإللكتروني وفقاً للبرنامج الزمني، ألن أي تأخير سيؤثّر على إنجاز 
بقية المهام.. موضحاً أن السجل اإللكتروني سيكون خالياً من العيوب 

ويعتمد على البصمة والصورة ويتصدى لعملية التكرار والتزوير.
وأشــار إلى أن االستحقاقات القادمة والمهام التي تعد لها لجنة 

االنتخابات هي التعديالت الدستورية وفقاً لما سيتمخض عنه مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل.

موضحاً أن السجل اإللكتروني سيقضي على حاالت التكرار وتشابه 
الصور التي تعاني منها السجالت االنتخابية السابقة، فالبيانات التي 
يقدمها السجل اإللكتروني باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز 
بدقة متناهية وهذا ما يعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل 

اإللكتروني والعملية االنتخابية.
وكشف عن أن لجنة االنتخابات تعاني من تضخم هيكلي ووظيفي 
له انعكاسات سلبية على أدائها، األمر الذي يفرض الحاجة إلى إعادة 
النظر في الهيكل القائم للتخلص من التكوينات التي ال حاجة لها 
وإضافة تكوينات أخرى تفرضها طبيعة المهام واالختصاصات المناطة 

بها.
تفاصيل ص ٧

في بيان دان فيه اساءة االصالح المتكررة لقيادة المحافظة

المؤتمر وحلفاؤه بتعز يعلقون مشاركتهم في الحوار المحلي
تعز تشهد مسيرات احتجاجية منددة بعنف االصالح

تفاصيل ص4


