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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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يحتفل شعبنا بالعيد التاسع واألربعين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة التي   
أعادت األرض والسيادة الى اليمنيين بعد أكثر من ١٢٩ عاماً رزح فيها جنوب 

وطننا الغالي تحت وطأة االستعمار البريطاني.
ولعل احتفالنا اليوم ما هو إال من قبيل التذكير باألدوار البطولية التي قام بها أحرار 
اليمن من أجل الخالص من الحكم االستعماري بعد سنة من قيام ثورة ٢٦سبتمبر في 
الشمال ضد حكم االئمة لينتفض الجميع في ثورة واحدة كان مقرراً لها أن تنتزع تلك 
البراميل التي فرقت االخوة، ولكن شاء اهللا ان يتأخر الموعد الى العام ١٩٩٠م ويشهد 
اليمن انجازاً متفرداً في استعادة وحدته على يد الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 

وكل من كان لهم شرف المشاركة في صنع ذلك الحدث الخالد.
ولعل من المهام النضالية الملحة التي ينبغي للمؤتمر الشعبي العام االضطالع بها 
خالل هذه المرحلة، الحفاظ على منجز الوحدة وحمايتها من التآمر، خصوصاً بعد ان 
كشرت بعض القوى عن انيابها واهمة في اعادة اليمن الى عصر الدويالت المتناحرة، 

وتقسيم األرض كما يحلو للبعض ان يحلم.
ولعل من الضروري والمهم ان يولي المؤتمر الشعبي العام اهتماماً أكبر لحل القضية 
الجنوبية ومشكلة صعدة والبحث عن مخارج سياسية لها تضمن هامشاً من الحرية 

المكفولة دستورياً وفقاً لاللتزام بعدم الخروج على الدولة أو رفع السالح في وجهها.
وفي هذا المقام البد من الحديث عن األهمية البالغة إلعادة ترتيب وضع الجيش 

اليمني وابقائه جيشاً للوطن والحيلولة دون تحويله الى مليشيات حزبية،  كما حدث في 
التجربة اللبنانية التي انتهت بحرب دامت أكثر من ١٥ عاماً راح ضحيتها أكثر من (٨٠) 

ألف لبناني، ودمرت خاللها بلد بأكملها.
والبد ان نفكر في مستقبل األجيال وإبعاد التعليم عن السيطرة الحزبية والسياسية 
حيث يمثل مطلباً مهماً وبارزاً لبناء جيل خالٍ من االحقاد والتشوهات والتعصبات.. وعلى 
المؤتمر الشعبي العام ان يتصدى لحركة تسييس التعليم التي تنفذ حالياً بسرعة 
متناهية، استهدفت تغيير األدوار وفق معايير سياسية أبعد ما تكون عن المهنية 

ومصلحة الوطن واألجيال القادمة.
وتتطلب المرحلة القادمة ان يقوم المؤتمر الشعبي العام- كتنظيم سياسي رائد- 
بتقديم تجربة متميزة في حماية حقوق المهمشين تضاف الى أدواره المميزة التي قام 
بها خالل قيادة البلد، وكان من شأنها تحسن أوضاع تلك الفئات وتوفير الرعاية والحماية 

االجتماعية لها وفقاً إلمكانات الدولة..
ولعل القضية األكثر إلحاحاً في مواجهة التحديات القادمة هي قضية االعالم الرسمي 
المسئول وكيف يمكن ان نسخره لخدمة التنمية واألمن واالستقرار، فقد عانى الشعب 
كثيراً بسبب الحمالت االعالمية المتبادلة بين الخصوم، والبد من اصالح هذا الجهاز 
وعزله عن السيطرة الحزبية المنفردة، وهي مهمة بالغة األهمية وكانت أول ما أكد عليه 

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في خطاباته خالل األسابيع الماضية.

تحديات أمام المؤتمر
كلمة 

ثورة 
14 أكتوبر

قصة كفاح
رئيس فرع المؤتمر بعدن لـ«الميثاق»:

القضية الجنوبية بدأت مع 
رحيل آخر جندي بريطاني

النائب عبدالعزيز كرو لـ«الميثاق»:اللواء محمد الخاوي لـ«الميثاق»:

القوى التقليدية 
تحاول اسقاط 

الثورة
 اليمنية

أمام المؤتمر 
فرصة لحل
 القضية
 الجنوبية

اِّـرأة.. تطلعات ِّـشاركة فاعلة َّـ الحوار
سياسيون:

الدولة المدنية مطلب 
شعبي يقوده المؤتمر

هنأ جماهير الشعب بعيد ثورة أكتوبر

تــقــدم األخ عبدربه منصور هـــادي- رئيس   
الجمهورية- بأطيب التهاني والتبريكات ألبناء 
الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الـ ٤٩ 
لثورة الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة، داعياً اهللا عز وجل أن 
تتجدد االحتفاالت بهذه المناسبة المجيدة في السنوات 
المقبلة، وقد تحقق لشعبنا ووطننا ما يصبو إليه من 

تنمية واستقرار ونماء.
وقال األخ الرئيس في خطاب مهم وجهه إلى جماهير 
الشعب بهذه المناسبة العزيزة: إن ثورة ١٤ أكتوبر 
هي أحد أهم األحداث التي شهدها اليمن في تاريخه 

، بل إنها من كبريات ثــورات التحرر  الحديث قاطبةً
الوطني في العالم أجمع، حيث كان لها تأثيرها العميق 
في تغيير موازين القوى في العالم، ومثّلت نهاية للحقبة 

االستعمارية.
د رئيس الجمهورية أن ذكرى ثورة أكتوبر ستبقى  وأكّ
حية في نفوس وضمائر وعقول األجيال اليمنية، تمنحهم 
الفخر بما تم تحقيقه في سبيل الحرية واالستقالل، وتعزز 
ثقتهم بالنفس، وإيمانهم بقدرة شعبنا على تحقيق ما 

يصبو إليه من أهداف وطموحات مهما كبرت التحديات.
نص الخطاب ص٣

خالل لقائه أبناء شهداء مسجد الرئاسة

رئيس المؤتمر يناقش تطورات ملف القضية بعد إحالته للنيابة

ناقش رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم  
علي عبداهللا صالح مع عدد من أبناء الشهداء 
والجرحى من ضحايا الجريمة اإلرهابية التي استهدفت 
اغتيال قيادات الدولة بجامع دار الرئاسة في الـ٣ من 
يونيو العام الماضي، الخطوات واإلجراءات التي تمت 

في تحريك ملف القضية المحال إلى النيابة العامة.
وشدد أبناء الشهداء على ضــرورة التسريع بملف 
القضية بما يكفل تقديم الجناة للعدالة.. مؤكدين 

تمسكهم بعدم التفريط بدماء ذويهم من الشهداء 
والجرحى جراء هذا العمل اإلجرامي الجبان.

ــى رئيس  ــوا أنهم سيقدمون رســالــة إل ــح وأوض
الجمهورية عبدربه منصور هادي للمطالبة بتوجيه 
الجهات المعنية لتحريك ملف القضية في ضوء ما تم 
جمعه من االستدالالت وبما من شأنه تحقيق العدالة 
ونيل المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجريمة 

جزاءهم الرادع.

ثورة أكتوبرستظل مصدر فخر لألجيال

نوجه حكومة الوفاق باتباع مبادئ الحكم الرشيد وترشيد اإلنفاق 
والشفافية والمساءلة  وسرعة استيعاب المساعدات الخارجية

على الحكومة تلبية االحتياجات الضرورية للمواطنين وتثبيت األسعار
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البركاني: اليمكن للمؤتمريين التخلي عن الزعيم علي عبداهللا صالح
د الشيخ سلطان البركاني-    أكّ

األمـــيـــن الـــعـــام الــمــســاعــد 
للمؤتمر الشعبي العام- أن الزعيم 
علي عبداهللا صالح رمــز ال يمكن 
للمؤتمريين التخلي عنه، وأن المؤتمر 
لم ينهر ألن الناس ما يزالون يرون 
أن علي عبداهللا صالح موجود ولو 
السياسي ألصبح  المسرح  غـــادر 
المؤتمر «حبة ملح وذاب»، لذلك ال 
يستطيع مهرج القول إن على علي 
عبداهللا صالح مغادرة المؤتمر، ومن 

يريد أن ينافسه على رئاسة المؤتمر 
في المؤتمر العام الثامن فلينافسه.

ولفت البركاني إلى أنه تجرى حالياً رؤى نقدية 
للمؤتمر منذ نشأته األولــى الى اليوم ومراجعة 
تنظيمية وسياسية ستعلن على الناس الذين يرون 
في المؤتمر سفينة الخالص من اإلخوان المسلمين 

ويريدون أن يكون المؤتمر في المقدمة 
وربما هذا ليس داخلياً فقط بل وحتى 

خارجياً.
ــال البركاني: «الجنوب يحتاج  وق
الى أن يعتذر له جميع من حكمه من 
بعد خروج االستعمار إلى اليوم نحن 
واإلخـــوان المسلمون وبيت األحمر 
وعلي محسن األحمر كلهم أخطأوا 
بحقه، وهل كان النظام االشتراكي 
صائباً وعادالً؟ لقد أخذ الروح قبل أن 
يأخذ المال، ثم األخطاء توالت، ولهذا 
على الحزب االشتراكي وعلى المؤتمر 
واالصالح وعلى القادة العسكريين الذين يتشدقون 
اليوم بالوطنية وبيت األحمر أن يعتذروا للمواطنين 
الجنوبيين ويعالجوا أوضاعهم، فليس في هذا 

عيب».
تفاصيل ص٤-٥

رئيس الجمهورية يبحث مع بن عمر التهيئة 
للحوار  وتشكيل لجنة االنتخابات

لــتــقــى األخ عبدربه    ا
منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- أمس ،المبعوث 
األممي مستشار األمين العام 
لألمم المتحدة جمال بن عمر 

والوفد المرافق له.
وجرى خالل اللقاء بحث آخر 
التطورات والمستجدات على 
الساحة اليمنية خصوصاً على 
التسوية  صعيد سير ترجمة 
السياسية التاريخية المبنية 
على أساس المبادرة الخليجية 
لمزمنة  ا لتنفيذية  ا ليتها  آ و
ـــراري مجلس األمــن رقم  وق

(٢٠١٤ و٢٠٥١).
واستعرض اللقاء الخطوات 
ــرارات التي  ــق واإلجــــراءات وال
ــي يجب  ــت ــك ال ــل اتــخــذت وت
اتخاذها وذلك في إطار السير 
الحثيث نحو تحقيق النجاحات 
المطلوبة للمرحلة االنتقالية 
والتركيز على أهمية التعاون 
ــل الــقــوى  ــن ك ــتــكــاتــف م وال

الوطنية الحزبية والسياسية 
وكل الفعاليات المجتمعية من 
أجل التهيئة الكاملة للولوج إلى 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
لحل كافة القضايا والملفات 
العالقة وعلى أساس أن الحوار 
والحوار وحده هو بوابة الخروج 
من األزمــة وال شيء غير ذلك 
من أجل ترسيخ أمن واستقرار 

ووحدة اليمن.
كما تم التداول حول اللجنة 
العليا لالنتخابات واالستفتاء 
والسجل االنتخابي النظيف وكل 
ما يهم السير نحو تحقيق آمال 

وتطلعات أبناء الشعب اليمني.
ــد المبعوث األممي  وقــد أكّ
جمال بن عمر أن األمين العام 
لألمم المتحدة بان كي مون 
التسوية  يتابع شخصياً سير 
اً  ء ــز ج ها  يعتبر و سية  لسيا ا
مهماً من مهام األمم المتحدة 
والمجتمع الدولي من إجل إخراج 

اليمن إلى بر األمان.

المؤتمر والتحالف يناقش مع «ايفيس» وضع 
لجنة االنتخابات والسجل االنتخابي

أكد المؤتمر الشعبي العام على  
أهمية التحضيرات المبكرة 
لالنتخابات التي ستشهدها اليمن العام 
٢٠١٤م وفقاً لمضامين وبنود المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع- 
بالعاصمة صنعاء- عدداً من قيادات 
المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب 
مكتب  بمدير  لوطني  ا لف  لتحا ا
منظمة المؤسسة الدولية للنظم 
االنتخابية (أيــفــس) فــي بالدنا 

السيد/ جيرانت كيبن..
بحضور  لمنعقد  ا ء  للقا ا ــي  وف

عارف الزوكا األمين العام المساعد 
لــعــام لقطاع  ا الشعبي  للمؤتمر 
الشباب والتعليم ، والشيخ ياسر 
العواضي- عضو اللجنة العامة، 
وأحــمــد الكحالني وعــبــده محمد 
الجندي -عضوا اللجنة العامة، وعدد 
من رؤساء الدوائر المتخصصة وعدد 
من رؤساء أحزاب التحالف الوطني، 
المتعلقة  القضايا  جرى مناقشة 
بمواضيع المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية وفي مقدمتها وضع لجنة 
االنتخابات والسجل االنتخابي، وكذا 
التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني 

الشامل.
ــاء اســتــعــراض  ــق ــل ـــم فــي ال وت
لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا مواقف 
لمتصلة  ا يا  لقضا ا ــول  ح ه  ورؤا
بالعملية االنتخابية وفي مقدمتها 
اللجنة العليا لالنتخابات والسجل 

االنتخابي.
إلى ذلك أكد مسئول المنظمة 
الدولية على أهمية التحضيرات 
المبكرة لالنتخابات واالستغالل 
األمثل للوقت في اتخاذ الخطوات 
العملية الملزمة للسير نحو العملية 

االنتخابية ٢٠١٤م.


