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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

في اجتماع للجنة العامة:

أشــادت قيادات مؤتمرية   
التي  المهمة  بالقرارات 
خرجت بها اللجنة العامة في 
اجتماعها مساء أمس برئاسة 
الــزعــيــم علي عــبــداهللا صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
ـــي تــصــريــحــات  ــــــدت ف وأك
لــ«الميثاق» ان من يريد تولي 
قيادة المؤتمر الشعبي العام 
فعليه االلتزام بالنظام الداخلي 
للمؤتمر الشعبي والتقدم الى 
أعــمــال المؤتمر الــعــام بطلب 
ــواء لمنصب  ترشيح نفسه س
رئيس المؤتمر او األمين العام، 
وكذلك بالنسبة للجنة العامة 
لما تنص عليه  وغيرها وفقاً 

اللوائح الداخلية.
مشيرين الــى ان هــذا العمل 
يأتي في اطار العمل المؤسسي 
للجميع  تتيح  لتي  ا واألنظمة 
ــافــس الــشــريــف  ــن ــت فـــرص ال
بالتساوي، وليس عبر األعمال 
االنقالبية كما جرى في العام 
ــن خـــالل ســاحــات  ٢٠١١م م
ــذي قدم أنموذجاً  التغرير، وال
سيئاً لمحاولة االنــقــالب على 
وتــرتــب عليه  الديمقراطية، 
ــي القطاع  ــة ف ــارم فــوضــى ع
العسكري والمدني بمخالفات 

جسيمة للدستور والقوانين.
ــدت قيادات المؤتمر انه  وأك

ــوال  اليجوز بــأي حــال من األح
االستمرار في التجاوز واختراق 
والنظام،  والقانون  الدستور 
وسيقف المؤتمر الشعبي العام 
بما يمثله من قوة فاعلة وضاربة 
بقيادة  الساحة  على مستوى 
الزعيم المؤسس علي عبداهللا 
صالح في وجه تلك المحاوالت 

المدمرة للوطن.
وأكدت القيادات المؤتمرية على 
فشل كل المحاوالت التي راهنت 
على انهيار المؤتمر بعد ترك 
قائده لزمام السلطة في البلد 
وخابت ظنون اولئك الواهمين 

وفشلت احالمهم فشالً ذريعاً..
السياسة  ان  ــى  ل ا مشيرين 
علم وفن وذكــاء وليست حقداً 
ــون مصبوغة  وكراهية أو ذق
وشفاه جافة أو أثواب قصيرة، 
فالسياسة هي فن الممكن، وها 
قد بدأت أوراق الربيع العربي 
الــمــزعــوم تتساقط فــي كل 
بلدانها لتبدو خريفاً قاحالً، بدأت 
بشائره ولن تنتهي إال برحيل كل 
من ركبوا الموجة كما رحل القادة 
العظام والسياسيون المحنكون 
قبلهم، وهم ليسوا أفضل منهم 
كما أثبتت التجربة بل مجرد 
عن  حتى  عاجزين  مهرولين 
اعادة االعتبار والكرامة ألنفسهم 

ولشعوبهم.

إشادات بقرارات اللجنة العامة

قيادات مؤتمرية : سنختار قياداتنا 
بالديمقراطية وليس باالنقالبات
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باسندوة يعيش حالة 
نفسية تصيب واحداً 

من مليون شخص

 uHþu� ÆÆb¹b'« sLO�«
Vð«Ë— ÊËbÐ W−Š

s�_« fK−� oK�  UODF� W�dF* …—œU³*« …UŽ— ¡«dHÝË W¹—uNL'« fOz— ¡UIK� WM'

داخل العدد

أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، تشكيل لجنة برئاسة  
الدكتور عبدالكريم االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
وعضوية عدد من قياداتها، بينهم األمناء العامون المساعدون وقيادات 
أحزاب التحالف، لعقد لقائين بكل من رئيس الجمهورية وسفراء الدول 
الراعية للمبادرة الخليجية، لتقديم طلب رسمي لمعرفة المعطيات التي 
دعت مجلس األمن الدولي للقلق مماسماه «عرقلة» رئيس المؤتمر 

الشعبي العام للحوار الوطني.
وفي لقاء ترأسه أمس، الزعيم علي عبداهللا صالح تم فيه مناقشة 
التطورات العامة ومنها بيان مجلس األمــن، وقال رئيس المؤتمر 
لالجتماع: «على المؤتمر الشعبي العام أن يتحمل مسؤليته، ويمنع كل 
مامن شأنه عرقلة العملية السياسية، ان كانت من أحد قياداته، وان 
يكشفها للرأي العام المحلي والدولي، اذا كان المعرقل من أي طرف 

كان».
وأضاف: «إن كانت العراقيل هي بقائي في البالد ورئيسا للمؤتمر 
الشعبي العام، فاني أدعو لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتحضير للمؤتمر 
العام الثامن، تقدم له القيادة الحالية استقالتها ومن يريد الترشح لشغل 

أى منصب في المؤتمر يتقدم لقاعة المؤتمر العام الثامن».
وبعد مناقشة مستفيضة تبادل فيها أعضاء اللجنة العامة، االراء، قرر 
االجتماع تأكيد، تمسك المؤتمر للشراكة مع مجلس األمن، للوصول 
باليمن الى بر األمــان، عبر استكمال االنتقال المؤسسي للسلطة، 
بمايحفظ اليمن موحدا وديمقراطيا، بانجاز الحوار الوطني، الذي سيعد 
الدستور الجديد، وصوال الى انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لمواعيدها 

المحددة.
الفتاً أن المبادرة الخليجية وآليتها، هي انجاز مؤتمري بالدرجة 

األساسية، وأن تنفيذ كل بنودها هي مطلب للمؤتمر، قيادة وأعضاء.
وأكد االجتماع، على أن سعي بعض األطراف لتحويل المؤتمر الشعبي 
العام، أو رئيسه الى هدف لمجلس األمن، يهدف الى إعاقة التسوية 
السياسية في اليمن، والتنصل عن المبادرة الخليجية وآليتها، مؤكداً 
تمسك المؤتمر هيئات وأفراداً، قيادة وأعضاء بشراكة سياسية عريضة 
مع المجتمعين المحلي والدولي، في سبيل تنفيذ المبادرة وحماية 
المؤسسات السياسية للجمهورية اليمنية، ومنها المؤتمر الشعبي 
العام، حزب التحوالت الوطنية الكبرى، وتنظيم الوسطية والوحدة 
والديمقراطية، الذي أسسه الزعيم علي عبداهللا صالح ومعه خيرة 

قيادات العمل الوطني في البالد.
وشدد االجتماع أن قيادة المؤتمر الشعبي العام، ملتزمة بلوائحه 
ونظمه، وتعتبر رئاسة هيئاته شأناً تنظيمياً خاص بالمؤتمريين 

أنفسهم، وفقا لقرارات مؤسساتهم ولوائحهم التنظيمية.
ووجه عدد من قيادات اللجنة العامة، التحية لرئيس المؤتمر الزعيم 
علي عبداهللا صالح، لمواقفه الصامدة، وعدم انجراره للمعارك الوهمية، 
والمواقف االنفعالية طيلة أيام األزمة وحتى اليوم، بمافوت الكثير من 
الفرص على المقامرين بالبلدان، وساهم في تهدئة األوضاع، والعودة 
الى طاولة الحوار، المنتظر الجلوس عليها قريبا، للحفاظ على اليمن 
المعاصر، يمن موحد وديمقراطي، يساهم مع جيرانه في تجنيب هذه 

المنطقة المهمة عالميا أهوال ومخاطر الفتن والصراعات.
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في ردود أفعال على البيان:

لسنا مسؤولين عن حياة «صالح» الخاصة والسياسية
مجلس األمن يحرص على سير التسوية وليس من اختصاصه بقاء أو سفر «صالح»

رئيس مجلس
 األمن:

الفقرة الـ 41 من ميثاق االمم المتحدة
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مراقبون: بيان مجلس األمن متناقض وعديم الرؤية لحقيقة األحداث في اليمن

لم يتحل البيان بالشجاعة وأغفل تنازل رئيس المؤتمر عن الرئاسة 
وصياغته للمبادرة ودعوته لالنتخابات الرئاسية المبكرة

د. قاسم سالم لـ«الميثاق»:

بن عمر أوصل تقارير 
نص الحوار مضللة لمجلس األمن
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