
ـــال الــشــيــخ ســلــطــان الــبــركــانــي   ق
االمين العام المساعد ان تفويض 
الشعب المصري بماليينه للجيش المصري 
لمحاربة االرهــاب أمــر طبيعي وناتج عن 
معاناة شعبية واسعة ضد حكم االخــوان 
لمصر وهمجيتهم خالل العام ٢٠١٢م 
والتي طالت كل شــيء في حياة المواطن 
المصري، وهددت بسقوط أعرق دولة في 
العالم.ووصف البركاني حكم االخوان لمصر 
خالل عام بحالة طفولية وساذجة حاولوا من 

خاللها اخراج مصر من تاريخها.
واضاف بأن االخوان يبحثون عن دولة في الوهم وهذا ما 

اكدته ادارتهم وحكمهم العبثي لمصر.
ولفت البركاني الى ان القوات المسلحة 
واالمن قامت بواجبها الوطني في لحظة 

الحسم والضرورة.
وقال البركاني في حديث لقناتي «آزال 
واليمن اليوم» االسبوع الماضي انــه كان 
ة المؤسسة  على االخــوان المسلمين قــراء
العسكرية جيدًا بعد ثورة ٢٥يناير حينما 
انحازت للشعب رغم ان الرئيس مبارك كان 
أحــد أفــرادهــا ومــن كــان له بــاع طويل في 

تطويرها مع ذلك انحازت للشعب.. 
تفاصيل ص٤
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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

اللجنة العامة تطالب النائب العام بسرعة محاسبة من أصدروا فتاوى التكفير لوأد الفتنة
الرئيس «هادي» يشكل لجنة إشرافية عليا للقيد والتسجيل

المؤتمر يرفض مقترحًا إصالحيًا لفترة انتقالية «ثانية»
رئيس الجمهورية يبحث مع أوباما آفاق عالقات التعاون 

وصل األخ عبد ربه منصور هادي  
رئــيــس الجمهورية عصر أمس 
إلــى قاعدة أنـــدروز العسكرية في ضواحي 
واشنطن في زيارة رسمية تلبية لدعوة من 
الرئيس باراك أوباما رئيس الواليات المتحدة 
األمريكية. وكــان في مقدمة مستقبلي األخ 

رئيس الجمهورية لدى وصوله القاعدة الجوية 
من الجانب األمريكي نائب رئيس المراسيم 
ناتالي جونس، بحسب البروتكول المعهود 
إلــى جانب القائم بأعمال السفارة اليمنية 

بواشنطن..
تفاصيل ص٤

رؤية المؤتمر للحلول والضمانات للقضية الجنوبية
جانب الحقوق والمعالجات :الجانب السياسي :

الضمــــــانات :

شكل الدولة:
  يكون لكل إقليم حكومة محلية، تضطلع بإدارة شئون اإلقليم 

تخطيطًا وتنفيذًا وتوجيهًا ورقابة

  الجمهوريـــة اليمنية دولة اتحاديـــة، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، 
تتكــون من إقليم مدينة عدن االقتصـادي وعدد من األقاليم تديرهاحكومات محلية 

وتتكون األقاليم من عدد من المحافظات والمديريات.

 صنعــاء عاصمــة الجمهوريــة اليمنيــة، وعــدن عاصمتهــا 
االقتصادية والشتوية.

 يكــون إلقليم مدينــة عدن وضع خــاص يعيد لهــا مكانتها 
العالميةالتــي تليق بهــا كعاصمة اقتصادية وشــتوية لليمن 

ورافد أساسي لالقتصاد الوطني.

يتوجــب أن ال يكــون اثنان أو أكثر من شــاغلي المناصب ( رئيس 
الجمهورية ، رئيس الحكومــة االتحادية، وزير الدفاع ، وزير 

الداخلية) من إقليم واحد.

نظام الحكم:
 يقوم نظام الحكم في الجمهورية اليمنية على أساس النظام البرلماني.

  تشــكل الحكومة من الحــزب الحائز على األغلبية المطلوبة أو 
الكتل المؤتلفة في مجلس النواب، في حالة عدم حصول حزب 

معين على هذه األغلبية.

١-   التأكيد على استمرار التواصل الجاد من 
قبل مؤتمر الحوار الوطني مع تيارات الحراك 
السلمي والقوى والمكونات والفعاليات األخرى 
في الجنوب في الداخل والخارج، بهدف الوصول 

إلى توافق وطني شامل حول مستقبل البالد.
٢-   ضـــرورة استكمال الجهود لــعــودة ما 
تبقى من المدنيين والعسكريين ومن المحالين 
للتقاعد بغير وجــه حــق، ومعالجة مشكالت 
من فقدوا وظائفهم ألسباب تتعلق بالتأميم 

والخصخصة.
٣-   دعم الخطوات التي تمت حتى اآلن من 
خــالل اللجنتين المشكلتين لمعالجة قضايا 
المساكن واألراضـــي ( السكنية - الزراعية ) 

والبدء في اتخاذ خطوات عاجلة للتنفيذ.
٤-   سرعة إطالق أي معتقلين من الحراك 

على ذمة أحداث سياسية.
٥-   ضرورة االلتزام بوقف كل صور التكفير 
والتحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي، 

وترشيد الخطاب اإلعالمي.
٦-   معالجة جرحى الحراك السلمي واعتماد 

مرتبات للشهداء واالهتمام بأسرهم .
٧-   معالجة مشكالت من فقدوا وظائفهم 
ــيــيــن نتيجة  أو ســـرحـــوا عــســكــريــيــن أومــدن
الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة فـــي الــمــحــافــظــات 
الجنوبيةوالشرقيةمنذ عام ١٩٦٧م، واعتماد 
تعويضات عــادلــة لــهــم، واعــتــمــاد مرتبات 

للشهداء واالهتمام بأسرهم.
٨-   اســتــعــادة أي ممتلكات أو منشآت 
حكومية تم السيطرة عليها من قبل متنفذين 

في المحافظات الجنوبية والشرقية.

١- إن أولى الضمانات تكمن بااللتزام والتقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها والتنفيذية وقراري 
مجلس األمن ( ٢٠١٤ ، ٢٠٥١ ) من قبل جميع  األطراف والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار 

الوطني.
٢- التزام جميع القوى السياسية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

٣- دستور مستفتى عليه، يمثل التوافق الوطني، تخضع له كل السلطات ويسمو على كل 
القوانين، ويمثل مرجعيتها.

٤- تتخلى أطراف الصراع عما بحوزتها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وفقًا للقانون.
٥- ترعى الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي مخرجات الحوار 

الوطني وتدعم تنفيذها.
٦- ال يجوز ألي إقليم الدعوة لالنفصال، أو الشروع فيه، أو القيام به.

٧- تقوم األقاليم على أسس تعزز وحدة اليمن.
٨- ال يجوز أي نوع من أنواع التعليم خارج سلطة الدولة ورقابتها.

٩- التزام كافة القوى السياسية بنبذ ثقافة الكراهية والحروب واالنتقام السياسي، بما في ذلك 
تصحيح مناهج التعليم.

...... نص الرؤية ص٣

برئاسة رئيس المؤتمر

اللجنة العامة تدعو لاللتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها
الزوكا يشيد بجهود الفريق المساند لممثلي المؤتمر والتحالف في الحوار البركاني : بقاء االخوان في الساحات لن يعيد لهم مرسي

عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن قلقها ازاء حمالت التكفير  
 النائب العام بسرعة اتخاذ 

ً
بحق أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، مطالبة

ات الالزمة ومحاسبة كل من صدرت عنهم فتاوى التكفير لوأد الفتنة  االجــراء
وتحقيق السلم االجتماعي .

وفي اجتماع لها عقد ليلة الخميس الماضي برئاسة الزعيم على عبدالله صالح - 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- اعتبرت اللجنة العامة فتاوى التكفير تشجيعا لقوى 
التطرف واالرهاب على استباحة الدماء وزعزعة األمن واالستقرار وافشال لمؤتمر 
الحوار الوطني ، مطالبة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتحمل مسئولياتها 

تجاه حماية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
تفاصيل ص٢

أشــاد األســتــاذ عــارف عــوض الزوكا  
ــعــام الــمــســاعــد للمؤتمر  ــيــن ال األم
الشعبي الــعــام، بالجهود التي يبذلها أعضاء 
الفرق المساندة لممثلي المؤتمر وحلفائه في 
مؤتمر الحوار الوطني. وعبر الزوكا خالل ترؤسه 
اجتماعًا للفرق المساندة لممثلي المؤتمر 
وحلفائه أمس عن شكر قيادات المؤتمر الشعبي 
العام وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام- لجهود أعضاء 
الفرق المساندة وما قدموه خالل الفترة الماضية 
من رؤى ودراسات ومقترحات تضمنتها رؤى 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المقدمة إلى فرق العمل التسع في مؤتمر الحوار 
الوطني .

التنظيم العالمي لالخوان يستنفر قواعده 
إلسقاط الثورة المصرية

تواصل قيادات تنظيم االخوان اجتماعاتها  
-سريًا- في عدد من الدول العربية واالسالمية 
بهدف اسقاط الثورة المصرية «٣٠يونيو». وتفيد 
«الميثاق» ان تلك القيادات االخوانية  مصادر سياسية لـ
قررت دعم اخوان مصر بالمال والسالح والرجال بهدف 

اعادة مرسي الى الحكم مهما كان الثمن ومحاكمة قادة 
الجيش المصري وفي مقدمتهم وزير الدفاع المصري 
عبدالفتاح السيسي وكل من شارك في اسقاط حكم 

االخوان باعتبارهم خارجين على ولي األمر.
تفاصيل ص٤

المستشار السعودي د. محمد الهدالء الدوسري لـ "الميثاق":

علي محسن يقود مشروع «األخوان» 
للسيطرة على الجيش اليمني

«الميثاق»: الدكتور يحيى الشعيبي لـ

على الزنداني والحزمي وغيرهم طرح وجهات 
 من الفتاوى

ً
نظرهم على مؤتمر الحوار بدال

مراقبون: تراجع شعبية اإلصالح وراء 
طلب تمديدهم لألزمة خالفًا للمبادرة

رفض المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه  
في مؤتمر الحوار الوطني، مقترحات 
تقدم بها حــزب اإلصــالح تتبنى فترة انتقالية 
جديدة عقب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني. 
وأكدت مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام 
«الميثاق»: أن المؤتمر الشعبي وحلفائه رفضوا  لـ

بشكل قاطع المقترحات التي تقدم بها حزب 
اإلصالح والهادفة إلى إيجاد فترة انتقالية جديدة 
قائمة على التوافق وبعيدًا عن نتائج االنتخابات 
المقرر إجــراؤهــا نهاية الفترة االنتقالية التي 
حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة في ٢١ فبراير ٢٠١٤م.

لجنة التوفيق تقر رؤية المؤتمر 
الشعبي العام لبناء الدولة وتبني الكوتا

تفاصيل ص٤

تفاصيل ص٤


