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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
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كلمة 
الرهانات الخاسرة

المؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي أقام بناءه السياسي على مداميك  
القبول باآلخر والتعاطي مع آرائه وتصوراته انطالقاً من قناعة واعية بأن 
االختالف والتالقي والتوافق واالتفاق سنة من سنن اهللا في خلقه، وحل الخالفات 
يحتاج الى فهم وتفاهم ألسباب التعارض بغية الوصول الى معالجات تأخذ في 
االعتبار القواسم المشتركة لكل األطراف، من خالل التحاور فيما بينها بجدية وصدق 
ومسئولية تتجسد في طرح المشاكل مهما كانت تعقيداتها بشفافية ووضوح، حتى 
يتمكن الجميع من ايجاد معالجات مرضية ومقنعة لها.. هذه المضامين والمعاني 
هي التي جعلت من الحوار نهجاً راسخاً للمؤتمر الشعبي، عليه يقوم فكره وثقافته 
السياسية، ويعمل اليوم ممثلوه وحلفاؤه في مؤتمر الحوار الوطني مستوعبين أن 
مسئوليتهم الوطنية والتاريخية تكمن في إنجاح الحوار الوطني كونه الخيار الوحيد 

للوصول باليمن الى بر األمان.
من هنا نقول ألولئك الذين سعوا الى افشال التسوية السياسية، طبقاً للمبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة وأخفقوا.. أن يتعلموا من ذلك، ليدركوا أن مشاريعهم في 
الهيمنة والسيطرة لم تعد تناسب الواقع الموضوعي وال تواكب الوضع الداخلي 
لليمن ألن تعقيداته وتحدياته بحاجة إلى عقل ومنطق يؤمن بالحوار ويغلب مصلحة 
الوطن العليا على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.. عقل منفتح على كل 
االفكار واآلراء بكافة تياراتها واتجاهاتها، يمتلك القدرة والخبرة والتجربة في 
التعاطي مع جميع الرؤى والتصورات بهدف ايجاد حلول ومعالجات حقيقية لمشاكل 

اليمن وبما يحفظ له وحدته وأمنه واستقراره وخياره الديمقراطي التعددي، في ظل 
القيادة الحكيمة ممثلة باالخ المناضل عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- ومثل هذا التوجه ال يمكن له إالّ أن 
يكون مع الحوار ونجاحه.. أما الفكر المنغلق على نفسه في جماعة قامت على وهم 
أنها وحدها على حق وكل ما عداها على خطأ، ديدنها في تحقيق غاياتها ومراميها 
ية، وليس  العنف واالرهاب، ترى في الحوار ضرورة تكتيكية اقتضاها مبدأ التقْ
المصلحة الوطنية وهذا ما يجعلها تعمل على اعاقة الحوار وأي حلول جذرية تتجاوز 
فيه اليمن مصاعبه، فهذا يتناقض مع استراتيجية مشروعها.. ولهذا فإنها تحاول 
جاهدةً الحيلولة دون إنجاح الحوار، وتلتقي معها أطراف تبحث عن مصالحها تحت 
يافطات مشاريع تعيدنا الى الخلف، غير مستوعبة أن القوى الخيرة والمخلصة 
في هذا الوطن لها بالمرصاد، وان تنفيذ المبادرة الخليجية مسنودة بإرادة الشعب 
اليمني وبأشقائه وأصدقائه في منطقة الجزيرة والخليج والمجتمع الدولي والمعبر 
عنها قرارا مجلس األمن «٢٠١٤ و٢٠٥١».. وهكذا فإن ساحة الحوار أضيق من 
تمكين أولئك الذين يعملون على افشال الحوار عبر جملة من الممارسات وآخرها 

اللعب بورقة االنسحاب أو التهديد به.
ومثل هذه الممارسة تكشف أن مساحة المناورة ضيقة أمام تلك األطراف 
واألشخاص.. ومصلحة اليمن والعالم في نجاح مؤتمر الحوار الوطني.. وأية راهنات 

خارج هذا السياق ساقطة وخاسرة ال محالة.

علوي المشهور لـ«الميثاق»:عبدالقادر هالل  لـ«الميثاق»:

حل القضية الجنوبية بوابة 
العبور ليمن مستقر

بعض المشائخ ال يتقبلون 
المطالبة بدولة مدنية
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أبناء تعز يرفضون فوضى اإلصالح

في اتصال مع رئيس التحرير:

الزعيم يطمئن المؤتمريين وحلفاءهم وأنصارهم على صحته
الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس   طمأن 

المؤتمر الشعبي العام- كل أعضاء وأنصار 
وحلفاء المؤتمر الشعبي العام عن صحته..

وقال في اتصال هاتفي مساء أمس مع رئيس تحرير 
«الميثاق»: أنا اآلن في صحة ممتازة بفضل اهللا سبحانه 
وتعالى.. وأطمئنكم ومن خاللكم كل أعضاء وأنصار 
وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وجماهير الشعب اليمني.. 
شاكراً كل من أطمأن على صحته ســواًء بالزيارة أو 
باالتصال أو بالسؤال من داخل الوطن وخارجه.. مثمناً 
اهتمام قيادة وشعب المملكة بــه، وفــي مقدمتهم 

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وعناية األطباء 
السعوديين بصحته..

وأشــاد رئيس المؤتمر بالدور الوطني والتنظيمي 
الذي يلعبه اعالم المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم 
صحيفة «الميثاق».. وشكر الزعيم علي عبداهللا صالح 
االعالم المؤتمري على التزامه بالتهدئة لما من شأنه 

انجاح الحوار الوطني والتسوية السياسية..
داعياً االعالم الحزبي إلى االقتداء بما يقدمه إعالم 
المؤتمر وااللتزام بالتهدئة واالبتعاد عن الفبركات وتزييف 

الحقائق ومحاولة شق الصف الوطني.

رئيس الجمهورية: الحوار والسجل االنتخابي أولويات المرحلة
استقبل األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية-   

أمس -األمين العام المساعد لألمم المتحدة للقدرات 
المدنية سارة كليف التي تزور بالدنا في إطار جهود األمم 
المتحدة لدعم المرحلة االنتقالية في اليمن وتنفيذ التسوية 
السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

وقراري مجلس األمن الدولي (٢٠١٤ و٢٠٥١).
وأشار األخ الرئيس إلى أنه بفضل تلك الجهود لألمم المتحدة 
ودول مجلس األمن دائمة العضوية ودول مجلس التعاون 
الخليجي استطاعت بالدنا أن تتجاوز الكثير من الصعوبات 
والتحديات التي واجهتها خالل الفترة الماضية واستطاعت 
أيضاً أن توقف تدهور األوضاع وتجنب الذهاب إلى أتون 

صراعات ومنزلقات خطيرة.
وتطرق إلى احتياجات المرحلة الراهنة لتلبية التزامات 
استحقاقات المبادرة الخليجية والتي يأتي من ضمنها عملية 
الحوار الوطني واعتماد السجل االنتخابي بما يتطلبه من 

اعتمادات مالية إلنجاحه.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى حاجة بالدنا لمزيد من 

الجهود والدعم الستيعاب األيادي العاملة وإيجاد فرص عمل 
للشباب وكذلك لتغطية نفقات عودة أعداد كبيرة من األفراد 

والضباط والمدنيين في المحافظات الجنوبية.
من جانبها نقلت مساعدة األمين العام لألمم المتحدة 
تحيات األمين العام لألمم المتحدة.. مؤكدة أن جميع موظفي 
األمم المتحدة يقدمون كل الدعم والتعاون لليمن عبر ممثل 
األمين العام لألمم المتحدة جمال بن عمر لرعاية سير العملية 

االنتقالية في اليمن والتي تسير بصورة طيبة.
وقالت: ”إننا نثمن خطواتكم الناجحة عبر الخطوات التي 
تم تحقيقها والتي كان آخرها عملية الهيكلة في المؤسسة 
العسكرية وكذلك فيما يتعلق باللجنة العليا لالنتخابات 
واالستفتاء والتأكيد على توفير الموارد الكافية إلعداد السجل 
االنتخابي من خالل جهود الجميع ودعم من مكتب األمم 
المتحدة باليمن“.. معبرة في الختام عن سرورها بالنجاحات 
المحققة في اليمن.. مؤكدة على مواصلة الدعم في مختلف 
المجاالت لليمن باعتباره يمثل نموذجاً للتحول السلمي في 

المنطقة.

البركاني لـ«الميثاق»:

عودة الزعيم مؤكدة مائة بالمائة والصحة لما يردده المغرضون
«الميثاق»- خاص 

أكد الشيخ سلطان البركاني- األمين العام المساعد للمؤتمر- أن الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- سيعود األسبوع القادم إلى أرض الوطن بعد رحلة عالجية في المملكة العربية السعودية 

أجرى خاللها عدة عمليات تكللت جميعها بالنجاح.
وقال البركاني الذي يرافق الزعيم في رحلته العالجية في تصريح لـ«الميثاق»: إن عودة الزعيم علي عبداهللا 
صالح إلى أرض الوطن مؤكدة ١٠٠٪ وال صحة لما يهرف به المغرضون.  وأضاف: «لقد اطمأن األطباء المشرفون 

على عالج الزعيم على العمليات التي أجريت له وأكدوا شفاءه بشكل تام».
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فريق الحكم الرشيد يضع رؤيته 
للعدالة ومكافحة الفساد

شرف القليصي:

على المتحاورين التجرد من 
المصالح الذاتية والحزبية

د. مهدي عبدالسالم:

 الفيدرالية نظام 
مناسب لليمن

فاطمة الخطري:

«الميثاق»- خاص 
نفى مصدر مسئول في 
مكتب الزعيم علي عبداهللا صالح- 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
المزاعم التي يــروج لها مراسل 
قناة «الجزيرة» القطرية، المدعو 
الشلفي، واصفاً إياها بأنها «محض 
أكاذيب وافتراءات ودس رخيص».

واعتبر المصدر في تصريح لـ 
«الميثاق» أن ما يدعيه  ويردده 
ذلك البوق يندرج في إطار محاوالت 
التطاول على الزعيم علي عبداهللا 
الشعبي  المؤتمر  صالح رئيس 
العام وتاريخه النضالي والوطني 
العظيم الناصع البياض واإليقاع 
بينه وبين األخ المناضل عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية 
المؤتمر  لرئيس  األول  لنائب  ا
ــعــام، كما تــأتــي تلك  األمــيــن ال
االكــاذيــب في سياق البحث عن 
بطوالت وهمية واختالق أحداث 
ووقائع ليس لها وجود إال في مخيلة 

من قالها أو من كتبها إفكاً وزوراً.
تفاصيل ص٢

مكتب الزعيم يفند مزاعم مراسل «الجزيرة» 
ويؤكد أنها أكاذيب وافتراءات رخيصة

برئاسة الزوكا

لجنة اإلسناد تعقد اجتماعات مكثفة مع 
ممثلي المؤتمر وحلفائه في الحوار

عقدت لجنة االسناد بالمؤتمر الشعبي  
العام اجتماعات مكثفة مع ممثلي المؤتمر 

في فرق العمل بالحوار الوطني.
حيث رأس األستاذ عارف الزوكا -األمين العام 
المساعد رئيس لجنة االسناد- اجتماعات متعددة 
مع ممثلي المؤتمر في كل فريق عمل بمؤتمر 

الحوار الوطني.
وقال الزوكا ان االجتماعات تأتي لتقييم ما تم 
انجازه من المهام في مؤتمر الحوار خالل الفترة 
الماضية واالتفاق على آليات التنسيق حول القضايا 

التي ستطرح مستقبالً أمام مؤتمر الحوار.
تفاصيل ص٣
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الشعيبي لـ«الميثاق»:

 فريق القضية الجنوبية رفضت العرض الشفوي 
لرؤية المؤتمر وحلفائه عن جذور المشكلة

عبر الدكتور يحيى الشعيبي- رئيس  
لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا فريق 
وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني- عن 
أسفه لرفض بعض اعضاء فريق عمل 
القضية الجنوبية االستماع للمتحدثين 

االكاديميين الذين قدمهم المؤتمر 
وحلفاؤه لعرض رؤيتهم حول 
جذور القضية الجنوبية، مؤكداً 

ان المؤتمر وحــلــفــاءه اعــدوا 
رؤيتهم، غير انهم لم يتمكنوا 

من عــرض الــرؤيــة شفوياً 
العتذار بعض اعضاء لجنة 
القضية الجنوبية االستماع 
لهم واشــتــراط احضارها 

مكتوبة..
تفاصيل ص٤

لجنة االنتخابات تقر مشروع 
السجل االنتخابي اإللكتروني

أقرت اللجنة العليا لالنتخابات في اجتماعها أمس برئاسة   
القاضي محمد حسين الحكيمي- رئيس اللجنة- مشروع 
إنشاء وتشكيل مشروع السجل االنتخابي االلكتروني والمقدم 

من القطاع القانوني.
ويتكون الهيكل التنظيمي للمشروع من ثالثة مكونات 
تشمل مجلس اإلدارة ولجنة اإلشراف والرقابة باإلضافة إلى 
فريق للمشروع تتبعه عدد من الوحدات.. كما يتضمن القرار 
مهام واختصاصات كل مكون من تلك المكونات وتشكيالتها. 
وناقشت اللجنة نتائج لقائها مع ممثلي الحكومة وسفراء الدول 
المانحة الذي انعقد أمس األول وما خرج به من نتائج، وأقرت 
على ضوء ذلك دعوة األحزاب والتنظيمات السياسية إلى عقد 
اجتماع إلطالعهم على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة 
بالسجل االنتخابي اإللكتروني. من جانب آخر عقد فريق تنظيم 
وإعادة هيكلة اللجنة العليا لالنتخابات اجتماعاً له أمس برئاسة 
رئيس قطاع الشؤون القانونية القاضي محمد محمد القاضي، 
حيت استعرض المقترحات والتصورات المرفوعة من قطاعات 
اللجنة العليا ومديري عموم اإلدارات في تلك القطاعات بشأن 

تصوراتهم لمهام كل قطاع ومكوناته.

تفاصيل ص٢

تفاصيل ص14


