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يبقى المؤتمر الشعبي العام ورجاالته   
أصحاب المواقف الثابتة ومهما تغير الزمن 
تظل مبادئهم راسخة كونها تنطلق من قناعات 
أكيدة بأن أنصاف الحلول ال تنتج سوى مزيد من 
المشاكل والتعقيدات التي ال تلبث أن تتحول إلى 

كوارث..
ومن نافلة القول التأكيد بأن التنازالت التي درج 
المؤتمر على تقديمها من أجل مصلحة الوطن ال 
يجب أن تفهم على أنها نابعة من ضعف كامن في 
هذا التنظيم السياسي الكبير، وال يمكن القبول 
بكل هذا الظلم واالجحاف لمجرد أن الطرف اآلخر 
غير مستعد لتقديم تنازالت مماثلة من أجل 

الوطن.
ومن المؤسف أن تنحدر بعض القوى السياسية 
إلى ذلك المستوى من االبتذال والتعاطي السقيم 
مع قضية استقالة األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشيخ سلطان البركاني والتي عبرت عن موقف 
الكثير من المؤتمريين في رفضهم لهذا االجحاف 
بحق المؤتمر واغماطه في نسبة التمثيل ضمن 
المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، ورغم أن 
االستقالة رفضت باالجماع في اجتماع اللجنة 
العامة الذي عقد أمس برئاسة الدكتور عبدالكريم 
اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر إالّ أن 
البعض حاول االصطياد في الماء العكر وخرج 
بالموضوع عن مساره وقذف أسوأ ما لديه آمالً 

في إحداث شق في صفوف المؤتمر.
ويعلم الجميع أن الشيخ سلطان البركاني هامة 
وطنية لها بصمات بارزة في المشهد السياسي 
الثابتة والمبدئية  اليمني، تشكلت بمواقفه 
الخصوم،  المعهودة في مواجهة  وصراحته 
ويعتبره البعض حجر عثرة أمام طموحاتهم في 
تدمير البنية التنظيمية للمؤتمر، بسبب تحليالته 
السياسية ونظرته الثاقبة لخلفيات المواقف 
واالحـــداث وقدرته على تكوين رؤى ومواقف 

مناسبة تتصدى للمزايدين.
وبالتأكيد فإن محاوالت من هذا النوع لن تنال 
من العالقة القوية التي تربط الشيخ البركاني 
بــاألخ المناضل عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية والزعيم علي عبداهللا صالح الذي 
يمتلك قدرة خارقة في معرفة الرجال ويتمسك 
ويستأنس  كبيرة  ثقة  ويوليهم  بصداقتهم 

بآرائهم..
إن المؤتمر الشعبي العام اليوم أقوى مما مضى 
ــداث من هم  بعد أن كشفت له المواقف واالح
الرجال المخلصون األوفياء الذين يضعون مصلحة 
الوطن فوق كل المصالح وال تغريهم المناصب أو 
األموال المدنسة والملطخة بدماء اآلبرياء للتخلي 

عن مواقفهم ومبادئهم.

المؤتمر والمرجفون
كلمة 
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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

التأكيد على دور المؤتمر في حل القضية الجنوبية ومشكلة صعدة وإنجاح الحوار
التحذير من التجنيد الطائفي واستمرار إقصاء كوادر المؤتمر واحتالل المليشيات للمرافق العامة

اختتم المؤتمر الشعبي العام الخميس الماضي سلسلة لقاءاته   
التي شملت جميع فروعه بمختلف محافظات  التشاورية 
الجمهورية في إطار استعدادات المؤتمر للمشاركة في الحوار الوطني 
«المرتقب» والوقوف على مستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة.. باإلضافة إلى بلورة رؤية مدروسة لكثير من 

القضايا العالقة والمعقدة واقتراح الحلول الناجعة لها لطرحها في 
مؤتمر الحوار الوطني.

وكان الخميس الماضي عقد لقاءان تشاوريان لقيادات المؤتمر 
أحدهما في مقر األمانة بصنعاء وضم محافظات مأرب والجوف وصعدة 
برئاسة الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد واحمد الزهيري 

القائم بأعمال األمين العام المساعد..
واآلخر عقد بمحافظة ذمار وضم قيادات المؤتمر في محافظتي ذمار 
والبيضاء وفرع جامعة ذمار برئاسة الشيخ يحيى الراعي واالستاذ عارف 

الزوكا األمينين العامين المساعدين للمؤتمر..
تفاصيل ص٤-٥-٦-٧

اللقاءات التشاورية تختتم أعمالها

الشباب يسلمون الزعيم وثيقة عهد مليونية
سلم عــدد من الشباب وثيقة عهد  

مليونية شعبية للزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عاهدوه 
فيها على الوقوف صفا واحدا إلى جانب الوطن 
وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته ونبذ كل 
ما يدعو للفرقة والشتات وشق الصف الوطني.
الوثيقة تضمنت أيضا الدعوة إلى رص 
الصفوف إلنجاح المرحلة الثانية من المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية السيما والوطن 
مقبل على مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
الذي يعول عليه كل اليمنيين للخروج برؤى 
موحدة لحل كافة اإلشكاالت والتحديات التي 

تواجه اليمن.
الوثيقة أشادت باألدوار الوطنية للزعيم 
علي عبد اهللا صالح في إخراج الوطن من 
األزمــة التي كادت تعصف به مطلع العام 
الماضي من خالل تنازله عن حقه الدستوري 
في االستمرار في السلطة حتى العام ألفين 

وثالثة عشر.
تفاصيل ص٢

رئيس الجمهورية: الحوار سيهيئ الفرصة لحل عادل ومنصف للقضية الجنوبية
قال األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إن  

االحتفال بالعيد الخامس واألربعين لالستقالل المجيد 
مناسبة نستمد فيها من أبطال المقاومة والكفاح قوة العزيمة 
واإليمان وتالحم الصفوف لمواجهة تحديات الحاضر وتحقيق اآلمال 

والطموحات التي يرجوها شعبنا وفي مقدمته الشباب.
وأوضح األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في خطاب 
وجهه إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة عيد 
االستقالل المجيد الـ ٣٠ من نوفمبر أن أبطال المقاومة والكفاح 
المسلّح سجلوا أروع مالحم البطولة والفداء حينما واجهوا أضخم آلة 

عسكرية لإلمبراطورية التي لم تكن الشمس تغيب عنها. 
د األخ الرئيس حرصه الكامل على مشاركة كافة األطراف  وأكّ
والمجموعات في مؤتمر الحوار ممثّلة باألحزاب والتنظيمات 
السياسية كافة والشباب والحراك والحوثيين ومنظمات المجتمع 
المدني والمرأة، معتبراً أن الحوار يعد األول من نوعه في تاريخ 

اليمن.
وجدد األخ الرئيس الدعوة لكل هذه األطراف بمختلف مسمياتها 
وتوجهاتها للمشاركة الفاعلة في المؤتمر وعبر الحوار الديمقراطي 
الحضاري واالتفاق والتوافق لمعالجة قضايا الواقع المزمن منها 
والمستجد ووضع أسس اليمن الجديد يمن الحداثة والديمقراطية 
والحكم الرشيد والعدالة، حيث ال غالب وال مغلوب وال ظالم وال 

تهميش أو تعالٍ على أي فئة من الفئات أو منطقة من المناطق.
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المرأة ساهمت في 
تحقيق االستقالل

وفاة
 المشترك
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في تداعيات االستقالة.. 

البركاني: انتمائي للمؤتمر اليتزعزع.. وأنا موجود في صنعاء
الزهيري: اللجنة العامة رفضت استقالتي البركاني والعواضي

ـــاذ    ـــت ـــــد االس أك
أحــمــد الــزهــيــري 
األمين  بأعمال  لقائم  ا
العام المساعد للشؤون 
التنظيمية للمؤتمر في 
تصريح لـ«الميثاق» انه 
الصحة لما نشر حول سفر 
الشيخ سلطان البركاني 
األمــيــن الــعــام المساعد 
العام  الشعبي  للمؤتمر 
الى الخارج، وأوضــح انه 
مجلس  جلسة  سيحضر 
النواب اليوم االثنين كما 
سيشارك في لقاء قيادي 

سيعقد برئاسة الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام..

 وقال: ان اللجنة العامة للمؤتمر ستعقد االربعاء القادم 

اجتماعاً لمناقشة األسباب 
الــتــي أدت الـــى تقديم 
الشيخ سلطان البركاني 
والشيخ ياسر العواضي 
االستقالة بعد ان كلفت 
في اجتماعها أمس األحد 
ئها  أعضا بين  من  لجنة 
ثنائهما  وا بهما  ء  لاللتقا
عن االستقالة، وقد أبدى 
ــور عــبــدالــكــريــم  ــت ــدك ال
االريــانــي النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر استعداده 
ــى رأس  ــل أن يــكــون ع
اللجنة لاللتقاء بالبركاني 
والعواضي ان اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس قد 

رفض رفضاً قاطعاً مبدأ استقالة البركاني والعواضي.
تفاصيل ص٣

رئيس نقابة المهن لـ ”الميثاق“:

سنغلق وزارة التربية 
ومكاتبها إذا لم 
تستجب لمطالبنا

أعلن رئيس النقابة العامة للمهن  
التعليمية والتربوية محمد حنظل أن 
التربويين والتربويات سينفّذون إضراباً عاماً 
داخل المدارس غداً ”الثالثاء“ ولمدة يوم واحد 
للضغط على الحكومة ووزير التربية والتعليم 
لالستجابة لمطالبهم المشروعة، ملوحاً بنقل 
اإلضراب إلى مبنى وزارة التربية والتعليم 
وإغالقها ومن ثم االعتصام في ساحة مجلس 

الوزراء.
ر حنظل في حديث لـ ”الميثاق“ الحكومة  وحذّ
من إهمال مطالب المعلمين واالستمرار في 
تعنتها بعدم التجاوب مع مطالبهم ألن ذلك 
سيضر بالعملية التعليمية، كما ”سيعرض 
الحكومة للمساءلة أمام القضاء بل والمحاكمة 

الشعبية“.
تفاصيل ص١٢

المؤتمر يهنئ شعبنا بمناسبة عيد االستقالل

تكليف لجان لبلورة رؤى المؤتمر حول 
القضايا التي سيناقشها الحوار

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر  
الشعبي العام اجتماعاً لها برئاسة 
الشيخ يحيى الراعي االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام وقفت فيه أمام 
لساحة  ا على  لسياسية  ا لمستجدات  ا
الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة 

بمؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
وفي بداية االجتماع عبرت اللجنة 
عن تهانيها لجماهير الشعب اليمني 
والقيادة السياسية وكافة أعضاء وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد 
الخامس واألربعين لالستقالل الوطني 
الـ٣٠ من نوفمبر، مترحمة على أرواح 

شهداء الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر.

مشيرة إلى أن تزامن االحتفال بهذه 
الذكرى الغالية يأتي في أجواء يستعد 
فيه اليمنيون للولوج إلى مؤتمر الحوار 
الوطني وهو ما يتطلب استلهام دروس 
وعبر التضحيات التي قدمها الشهداء 
والمناضلون من أجل صنع فجر الثورة 
اليمنية وطرد المستعمر البريطاني 
من أرض الوطن متمنية أن تعود هذه 
المناسبة وقد تجاوزت اليمن أزمتها إلى 

غير رجعة .
تفاصيل ٣
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