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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

< الرئيس علي عبداهللا صالح شخصية   
وطنية وزعامة تاريخية تحمل مسئولية 
قيادة الوطن في فترة سياسية عاصفة المثيل 
لظروفها وأوضاعها الصعبة والمعقدة والخطرة 
في تاريخ اليمن واستطاع بشجاعته أن يقود 
سفينة الوطن إلى بر األمان واالستقرار ومحققاً 
انجازات وطنية عظيمة في مجاالت التنمية 
والبناء والوحدة والديمقراطية ومختلف مناحي 
حياة اإلنسان اليمني لتظل انجازاته الكبرى 
والعظيمة شواهد لعظمة هذا القائد الفذ 
وخالدة في الذاكرة الوطنية وسفر التاريخ 
تتناقلها األجيال، ففيه تتجلى الروح اليمنية 
األصيلة التي بلغت أعلى درجات تساميها في 
ذلك الترفع ونكران الذات المجسد فيها أعلى 
درجات استشعار المسئولية والحرص على وحدة 
اليمن وأمنه واستقراره وتجربته الديمقراطية 
التعددية والتي فيها ترجم حقيقة أن السلطة 
مغرم وليست مغنماً وأن المسئولية تكليف ال  
تشريف مقدماً بذات الشجاعة والحكمة على 
ترك السلطة حتى يجنب وطنه وشعبه ويالت 
الصراعات وكارثة الحرب األهلية، مفضالً 
مصلحة اليمن وأبنائه، مبرهناً بشكل حاسم 
أن المكان في عقله ووجدانه للمصالح الحزبية 
والشخصية كما هو حال البعض ممن اليزالون 
يلهثون وراء مصالحهم الذاتية والتدميرية لكل 

ما هو عظيم ونبيل في هذا الوطن.
إن علي عبداهللا صالح بما يملكه من خبرة 
وتجربة وحنكة سياسية فذة شهد له بها العدو 

قبل الصديق يشكل أهمية كبرى للوطن فهو 
كان وسيظل مصدر خير وعطاء الينضب في 

الحاضر والمستقبل..
ومن حسن حظ اليمن والمؤتمر الشعبي العام، 
أن الزعيم علي عبداهللا صالح سيظل حاضراً 
وفاعالً في الحياة السياسية من موقعه كرئيس 
للمؤتمر الشعبي العام ليسهم في اخراج اليمن 
من محنته الناتجة عن األزمة ويمضي لمواصلة 
دوره الوطني في تنفيذ خارطة الطريق المتمثلة 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
ــى باالنتخابات  التي اجــتــازت مرحلتها األول
الرئاسية المبكرة وبقيت المرحلة األصعب 
والتي يحتاج عبورها لمخزون الخبرة المتراكمة 
عبر سنوات طوال من قيادة علي عبداهللا صالح 
للمعترك السياسي في بلد اقترن حكمه بركوب 
الليث.. وهذه حقيقة يدركها االخ المناضل 
هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام سيما وأن الزعيمين لن 
يستغنيا عن بعضهما حتى يصل اليمن إلى بر 
األمان موحداً مستقراً وديمقراطياً ليتمكن من 
مواصلة مسيرة التنمية والنهوض الحضاري 

الشامل قدماً.
من هذا كله نخلص إلى أن الدور السياسي 
للرئيس علي عبداهللا صالح كــان وسيبقى 
ضرورة وطنية إلخراج اليمن من أزمته وحل 
ومعالجة كل قضاياه من خالل حــوار شامل 
يتجاوز الماضي منتقالً إلى المستقبل اآلمن 

والمستقر والمزدهر.

حكيم اليمن
كلمة 

كتب/ نجيب شجاع الدين

ــادة ومسئولون من    يحضر ق
أنحاء العالم اليوم االحتفال 
الــذي يقام في دار الرئاسة بصنعاء 
لتأكيد تهنئتهم للرئيس علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
على خروج اليمن من الظروف الصعبة 
الكبير  ــذا تهنئته على الحرص  وك
ــداه من أجل تعزيز العملية  الــذي أب
الديمقراطية في اليمن وانجاز مبدأ 

التداول السلمي للسلطة.
وأكد مصدر إعالمي بمكتب رئيس 
الجمهورية أن االحتفال يعتبر الستقبال 
الضيوف أما بالنسبة لما يسمى حفل 
التنصيب فقد تم ذلــك في مجلس 
الــنــواب بعد أن تسلم األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية شهادة 
الفوز في االنتخابات الرئاسية بمنصب 

رئيس الجمهورية من اللجنة العليا 
لالنتخابات وأدائه اليمين الدستورية.

وكان األخ الرئىس عبدربه منصور 
هــادي أدى اليمين الدستورية أمام 
مجلسي الــنــواب والــشــورى متعهداً 
في كلمته بالحفاظ على وحدة اليمن 
عدة  لقا ا عناصر  جتثاث  ا بعة  ومتا
اإلرهابية كواجب ديني ووطني.. ودعا 
إلى حوار وطني شامل من المتوقع أن 

يتم في مارس المقبل.
العليا لالنتخابات  اللجنة  وأعلنت 
واالستفتاء مساء الجمعة فوز مرشح 
المؤتمر الشعبي العام األخ عبدربه 
منصور هــادي لرئاسة الجمهورية 
لحصوله على األغلبية المطلقة من 
أصــوات الناخبين وبعدد (٦ ماليين 
١٩٢) صوتاً وبنسبة  و٦٢٥ ألــف و

٩٩,٨٪ من إجمالي المقترعين.

اليمنيون يهنئون الرئيس الصالح بسالمة العودة وتجاوز اليمن األزمة
في احتفاء مهيب بدار الرئاسة

الزعيم 
التاريخي

الحرس الجمهوري 
وجامعة اإليمان!!

46 جمعة من
 الصمود  اِّـؤتمري

وزراء المشترك يواصلون 
إقصاء المؤتمريين

 من المؤسسات

المؤتمر يبارك للشعب انتخاب المشير عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية

رئيس المؤتمر يهنئ رئيس الجمهورية  
ويدعو الشعب إلى مساندته 

هنأ الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رفيقه المشير  
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الثقة الجماهيرية الكبيرة التي منحت 
رة،  له وتجلت بصورة اإلقبال الشعبي على صناديق االقتراع في االنتخابات الرئاسية المبكّ

متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة.
د الرئيس علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر عقب وصوله إلى مطار صنعاء  وأكّ
الدولي قادماً من الواليات المتحدة األمريكية السبت، بعد رحلة عالجية ناجحة- وقوفه 
خلف القيادة السياسية الجديدة الممثّلة بالمشير عبد ربه منصور هادي إلعادة بناء ما 
دمرته األزمة.. داعياً كل أبناء الشعب اليمني للوقوف إلى جانب الرئيس عبدربه منصور 

هادي بكل قوة وإخالص ولما فيه مصلحة وأمن واستقرار الوطن.
تفاصيل ص٣

المؤتمر يهنئ عبدربه منصور 
هادي لفوزه برئاسة الجمهورية

«الميثاق»- خاص 
هنأ المؤتمر الشعبي العام 
المناضل عبدربه منصور هادي النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام على انتخابه 

رئيساً للجمهورية.
وبـــارك المؤتمر فــي بيان صــادر 
ح  نجا جــمــع  أ ليمني  ا للشعب  عنه 
لمتمثّل في  ا الديمقراطي  العرس 
رة وانتخاب  االنتخابات الرئاسية المبكّ
المشير عبدربه منصور هادي رئيساً 

للجمهورية اليمنية.
ــد المؤتمر أنه بكافة أعضائه  وأكّ
ـــوادره وأنــصــاره وحلفائه كانوا  وك
لجمهورية  ا رئيس  مــع  وسيظلون 
داعمين ومساندين له لتنفيذ واجباته 
فــي خدمة  والقانونية  الدستورية 
الشعب اليمني خالل الفترة االنتقالية 
وبما يساهم في تنفيذ بنود المبادرة 
ويخرج  لمزمنة  ا ليتها  وآ لخليجية  ا
ــان، ويحافظ على  اليمن إلى بر األم

أمنه واستقراره ووحدته وسيادته 
واستقالله.

ــال البيان: المؤتمر يفخر أنه  وق
بقيادته وأعضائه وأنصاره وحلفائه 
كانوا هم من أسهموا في الوصول إلى 
صنع يوم ٢١ فبراير سواء عبر دفاعهم 
عن الشرعية الدستورية وإصرارهم 
على التمسك بالنهج الديمقراطي 
والعودة إلى الشعب الختيار من يحكمه 
عبر صناديق االقتراع، مروراً بتوقيع 
فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام والمؤتمر 
وحلفاءه على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة وصوالً إلى إنجاح 
االنتخابات الرئاسية يوم ٢١ فبراير 
وانتخاب المناضل المشير عبدربه 

منصور هادي رئيساً للجمهورية.
ــد المؤتمر التزامه باستكمال  وأكّ

تنفيذ اتفاق التسوية السياسية..

تفاصيل ص٤

أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

رئيس الجمهورية: لنفتح صفحة بيضاء لبناء اليمن الجديد
الشعب لن يتعاطى مع من يبيعه األوهام أو يعيده إلى الخلف

دعا األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية  
إلى فتح صفحة جديدة بيضاء لبناء اليمن الجديد 

الذي يتسع لكل أبنائه دون تمييز.
وقال رئيس الجمهورية عقب أدائه اليمين الدستورية 
أمام مجلس النواب السبت: إن الفترة القادمة تحتاج إلى 
حوار جاد يرسم معالم الحكم القادم عبر دستور جديد 
يلبي الطموحات الوطنية التي تنقله من الشرعية 
التقليدية إلى الشرعية الوطنية المبنية على أسس 
ومبادئ الحكم الرشيد وبناء دولة قوية من خالل إيجاد 

وتفعيل المؤسسات.
د األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية  وأكّ
أن «الشعب بأكمله قدم بتفاعله مع العملية االنتخابية 
رسالة للعالم بأنه قد منح التغيير الشرعية».. وشدد 
على أن الشعب لم يعد يقبل بأنصاف الحلول أو يتعاطى 
مع من يبعيه األوهام أو يكون سبباً في إعادة خطواته 

إلى الخلف.
وأوضح أنه يتوجب إسقاط منطق القوة من رؤوس 
كل من يجاري خداع نفسه باعتبار أن السلطة اليوم 
صارت مسنودة بشرعية شعبية ال يمكن التشكيك بها 

أو االنتقاص منها.

بن دغر وبن عمر يبحثان مهام المرحلة االنتقالية الثانية 

أكد أن مكافحة االرهاب ستظل في مقدمة أولوياته

ر من استمرار الحمالت اإلعالمية ضد المؤسسة العسكرية واألمنية المؤتمر يحذّ

التقى الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام  
المساعد للمؤتمر الشعبي العام - جمال بن 
عمر ممثل األمين العام لألمم المتحدة - الذي أبدى 
ارتياحه بالنتائج الكبيرة التي حصل عليها المناضل 
المشير الركن عبدربه منصور هادي في االنتخابات 

الرئاسية المبكرة.
وفي اللقاء جرى الحديث حول المهام المستقبلية 
الملحة أمام اليمن في المرحلة الثانية من المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية، وبالذات حول القضايا 
المتصلة بمؤتمر الحوار الوطني، والذي من المفترض 
أن تدعى إليه مختلف األطراف السياسية بما في ذلك 

الحوثيين والحراك.
كما جرى الحديث عن حاضر المشهد السياسي 
في البالد والمسارات المتوقعة للعملية السياسية 
في ضوء المبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن رقم 

.٢٠١٤

دان مصدر مسئول في األمانة  
لعام  ا الشعبي  للمؤتمر  لعامة  ا
بشدة الحادث اإلرهابي الذي استهدف حراس 
بوابة القصر الجمهوري بمدينة المكال 
بمحافظة حضرموت وأدى إلى استشهاد 
٢١ من أفراد الحرس الجمهوري المرابطين 
ــرأة، وإصابة ٩ آخرين بجروح  هناك، وام

بينهم ثالثة مواطنين.
واعتبر المصدر أن الحمالت اإلعالمية 
ضد المؤسسة العسكرية واألمنية وفي 
مقدمتها الحرس الجمهوري، تقدم مبررات 
مسبقة تشجع عناصر اإلرهاب في تنظيم 
القاعدة ومن يتحالف معهم لتنفيذ أعمالهم 

اإلجرامية واإلرهابية.
تفاصيل ص٤

الحرس الجمهوري يتوعد «القاعدة» 
برد قاسٍ وسريع

كتب/ توفيق الشرعبي

أكد مساعد قائد الحرس الجمهوري والقوات   
الخاصة لشئون التوجيه المعنوي والسياسي 
أن الجريمة اإلرهابية التي ارتكبتها عناصر القاعدة، 
السبت، والتي استهدفت حراسة القصر الجمهوري 
بالمكال بسيارة مفخخة وراح ضحيتها (٢١) شهيداً 
و(٨) جرحى من أبطال الحرس والقوات الخاصة لن 

تمر دون عقاب قاسٍ وسريع..
وقال العقيد الركن عبدالحكيم الصفواني في 

تصريح لـ«الميثاق»: إن تلك الجريمة اإلرهابية لن 
تثني قوات الحرس والقوات الخاصة عن أداء واجبهم 
الوطني واستمرار تسطيرهم المالحم البطولية 
الستئصال شأفة اإلرهاب من اليمن وتطهير تربته 

من تلك البذرة الشيطانية..
متوعداً بمواجهة التحدي بالتحدي وأنه ال قبل 
لإلرهابيين على الصمود أمام أبطال الحرس والقوات 

الخاصة في هذه المعركة..
تفاصيل ص٨

المشترك يتعمد تعميم االنفالت األمني ويهدد التسوية بساحات التغرير
وسط صمت من وزراء المؤتمر تجاه حرب اإلقصاء 

في    ء  ا وزر يـــواصـــل 
المشترك أعمال اإلقصاء 
واإلبعاد لموظفي الدولة وتعيين 
 بديالً عنهم من أحزابهم في تحد
صــارخ اليستهدف فقط أعضاء 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
ــا كــل الـــكـــوادر الوطنية  ــم وإن
والكفاءة في مختلف  المؤهلة 

أجهزة الدولة..
وفي تصعيد خطير أقدم مدير 
ــس بتغيير أربعة  ــن تعز أم أم
مــن مــديــري الــعــمــوم وتعيين 
ــدالً عنهم مــن حــزب اإلصــالح  ب
والفرقة المنشقة، يأتي هذا في 
الوقت الذي يسعى وزير التربية 

إلى تغيير مديرة مدرسة اسماء 
للبنات بتعز.. أيضاً في مخالفة 
واضحة وصريحة للقانون وتجاوزاً 
لمحلية  ا لسلطات  ا لصالحيات 
إضافة إلى التحريض على العنف 

والتخريب للمؤسسات..
وكان وزراء الكهرباء والتعليم 
الفني واإلعالم قد قاموا بإقصاء 
العديد من المسؤولين بصورة 
انتقامية التزال تداعياتها تؤثر 

على الوفاق إلى اليوم..
ــذروا من خطورة  مراقبون ح
استغالل الوفاق لالنتقام الحزبي 
واستمرار أعمال الفوضى في 
المؤسسات فــي ظــل التسيب 

األمني وعــدم ضبط المجرمين 
وقطاع الطرق والقتلة والمتاجرة 
ــذي يهدد التسوية  بالسالح وال
السياسية برمتها كونها تقوم 
على تــوافــق.. مهدد باالنهيار 
أمام متاريس الحصبة ومليشيات 
التغرير  المشترك في ساحات 
ــال االنتقامية لـــوزراء  ــم واألع

المشترك..
واستغرب المراقبون من صمت 
وزراء المؤتمر في حكومة الوفاق 
إزاء االنــتــهــاكــات والمخالفات 
للقوانين النافذة، والتي شجعت 
أحــد وزراء المشترك للمطالبة 

بتقاسم المحافظين..

تساءلوا عن سر اختفاء الماليين في ساحة التغرير 
وعشرات اآلالف من مليشيات محسن

مراقبون: المشترك لم 
يصوت للرئيس هادي

صنعاء- «الميثاق» 
< كشفت القراءات األولية لنتائج التصويت 
لالنتخابات الرئاسية ان أحزاب المشترك لم تصوت لألخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في االنتخابات 

الرئاسية التي شهدتها بالدنا الثالثاء الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» أن مراكز االقتراع 
الواقعة في ساحة التغرير بصنعاء وأيضاً الخاضعة 
لسيطرة الفرقة المنشقة على سبيل المثال لم يتم فيها 
التصويت من قبلهم لصالح مرشح التوافق الوطني بعد 
أن كشف القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة 
العليا لالنتخابات في المؤتمر الصحفي العالن النتائج 
الجمعة الماضية أن عدد المصوتين بـ«نعم» لعبدربه 
منصور هادي في ساحة التغيير جامعة صنعاء قليل.. 
مشيراً إلى ان عدد (٥٥) صندوقاً لم تتضمن سوى (٢٤) 

ألف صوت فقط..
مراقبون اعتبروا هذا المؤشر تأكيداً على اصدار 
المنشق علي محسن وقيادات المشترك توجيهات 
لمليشياتهم المسلحة في ساحة التغرير بعدم التصويت 
لعبدربه منصور هادي.. متسائلين عن ماليين الشعب 
الذين يتحدث عنهم المشترك في ساحة التغرير وسبب 
اختفاء حوالي ١٠٠ ألف شخص طالب علي محسن 
بتجنيدهم، خالفاً إلجمالي المعتصمين وأكدت المصادر 
أن تلك األصوات التي اعطت الثقة للمناضل عبدربه 
منصور هادي هي اصوات المؤتمريين القاطنين في 

تلك األحياء..
الجدير بالذكر أن قيادات مؤتمرية كانت قد حذرت 
من تكرار اإلصالح لخديعة انتخابات ١٩٩٩م التي لم 

يصوتوا فيها لعلي عبداهللا صالح.


