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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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كلمة 

قرارات الرئيس انتصار لرؤية المؤتمر
لقد كان تأييد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للقرارات التي أصدرها 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية -  القائد األعلى للقوات 
المسلحة - النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- تجسيداً للرؤى 
والمواقف الوطنية التي يؤمن بها والتي دوماً تغلب الحلول السياسية 
عبر الحوار باعتباره الطريق الوحيد للتسويات التاريخية المجنبة للعنف 
والصراعات في حسم الخالفات مهما كانت كبيرة ومعقدة.. ولن نذهب 
بعيداً إذ يكفي العودة إلى كيفية تعاطي المؤتمر مع األزمة التي مر بها 
الوطن والتي بدأت عام ٢٠١١م وكادت أن توصلنا إلى كارثة حقيقية 
تعصف بكل المنجزات والمكاسب السياسية واالقتصادية المحققة 
للوطن فلقد واجهها المؤتمر بحكمة الزعيم علي عبداهللا صالح ومعه 
كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن ليكون السباق إلى دعوة حل 
تلك األزمة التي كادت أن تأتي على األخضر واليابس، من خالل حوار 
جدي ومسئول يقدم مصلحة اليمن على ما عداها من المصالح األنانية 
لبعض القوى واألطراف السياسية التي دفعتها أطماعها الشيطانية 
للوصول إلى السلطة ومن ثم الهيمنة واالستحواذ على مقدرات اليمن 
واليمنيين أو الدفع بهم إلى هاوية الدمار والخراب.. لقد ادرك المؤتمر 
خطر المؤامرة واستشعر مسؤولياته الوطنية والدينية وقدم التضحيات 
والتنازالت مستعيناً باألشقاء في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء 
لتجنيب بالدنا الكارثة.. وفعالً أثمرت تلك الجهود المبادرة الخليجية 
 وآليتها التنفيذية المزمنة، مسقطاً كل رهانات تلك القوى التي لم يبق
أمامها خيار إالَّ القبول بها والتوقيع عليها دون أن تتخلى عن رهاناتها 
بعد أن شقت القوات المسلحة واألمن، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل 
المؤتمر الشعبي لها بالمرصاد ليكون السباق بالحيلولة دون استمرار 
ذلك االنقسام، لما له من مخاطر على حاضر ومستقبل اليمن األرض 
واإلنسان، فكان الموقف النضالي للمؤتمر إلنجاح التسوية السياسية 
عبر المبادرة الخليجية هو إنهاء انقسام مؤسسة الوطن الكبرى القوات 
المسلحة واألمن, وإعادة هيكلتها وبنائها على أسسٍ تمنع تكرار مثل 
هذا العمل الخطير في المستقبل وعدم الزج بها في الصراعات السياسية 
التي تأخذ منحى مدمراً إذا ما دخل الجيش في اصطفافات انقسامية 
تحوله إلى مليشيات لخدمة اطراف حزبية وهو ما يتعارض مع والئه هللا 
ثم الوطن والثورة والجمهورية والوحدة, وواجباته الوطنية المقدسة 
بالذود عن حياض الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.. 
حقيقةً لقد ظل هذا خطراً يثير مخاوف الداخل والخارج حتى اصدر األخ 
المناضل عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- القرارات الرئاسية 
بإعادة توحيد وهيكلة المؤسسة العسكرية والدفاعية على أسس وطنية 
علمية حديثة، والتي كان المؤتمر ينادي بها ويدعو إلى سرعة إصدارها 
وإنهاء ذلك االنقسام البغيض بفارغ الصبر، وعند صدورها من الطبيعي 
أن يكون المؤتمر وحلفاؤه في طليعة من أيدها وباركها ألنها تصب في 
توجهات رؤيته لليمن الذي يجب أن يكون وتكون دولته المدنية المجسدة 
للنظام السياسي الديمقراطي التعددي المحقق لحرية الرأي والتعبير 
والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق اإلنسان، وتتجسد فيه إرادة 

الشعب في حكم نفسه بنفسه..
البقية ص٢
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أصدر األخ عبدربه منصور 
ــادي رئيس الجمهورية  ه
سلسلة قـــرارات عسكرية 
في إطــار استكمال عملية 
إعادة الهيكلة أنهى بموجبها 
انقسام الجيش، حيث تم 
استحداث مناصب عليا في 
القوات المسلحة وتقسيم 
مسرح العمليات العسكرية 
للجمهورية اليمنية وتسمية 
المناطق العسكرية وتعيين 

قياداتها ومستشارين.
وبموجب القرار الجمهوري 
رقم «٨٤» لسنة ٢٠١٣ تم 
تعيين العميد الركن أحمد 
علي عبد اهللا صالح قائد 
الحرس الجمهوري السابق 
سفيراً فوق العادة ومفوضاً 
ــارات  لليمن لــدى دولــة اإلم

العربية المتحدة.

ــس  ــي كـــمـــا أصـــــــدر رئ
القائد األعلى  الجمهورية 
ر  ا لقر ا لمسلّحة  ا ت  ا للقو
رقــم «٢٠» لسنة ٢٠١٣ 
لمنطقة  ا ئــد  قــا بتعيين 
العسكرية الشمالية الغربية 
السابق اللواء علي محسن 
صــالــح األحــمــر مستشاراً 
لرئيس الجمهورية لشئون 
ــراراً آخر  األمن والدفاع، وق
برقم «٢١» لسنة ٢٠١٣ 
معسكر  مقر  بتخصيص 
الفرقة األولى مدرع ليكون 
حديقة عامة تسمى «حديقة 

٢١ مارس ٢٠١١».
وفي المواقف رحب العميد 
الركن أحمد علي عبداهللا 
ــرارات الرئيس  ــق صــالــح ب

عبدربه منصور هادي.
تفاصيل ص٣

أمل الصيادي:

التوجد ضمانات لتنفيذ 
مخرجات الحوار

أحمد المعكر:
 قرارات الرئيس انجزت 50% من 
عمل فريق بناء الجيش واألمن

د/ دغيش:
لجان ميدانية لمعالجة 
قضايا النقاط العشرين

د. خالد بامدهف لـ«الميثاق»:صغير عزيز لـ«الميثاق»:
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قرارات رئيس الجمهورية الزبير لفريق صعدة
شجاعة ونأمل أن تتجاوز 

إلى مستويات أخرى
حل قضية صعدة مرهون بتسليم 
الحوثي األسلحة السيادية للدولة
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ممثل البرنامج اإلنمائي:
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د. خالد بامدهف لـ«الميثاق»:صغير عزيز لـ«الميثاق»:

حـوار القضايـا الساخنـة..!

في بيان تأييد وترحيب بقرارات رئيس الجمهورية

المؤتمر وحلفاؤه يؤكدون مساندتهم للرئيس في تنفيذ قرارات توحيد الجيش

القرارات ظلت مطلباً مؤتمرياً لتوحيد الجيش وإنهاء األزمة تنفيذاً للمبادرة

التأييد الكامل لكافة القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية
تحويل معسكر الفرقة إلى حديقة خطوة إلخالء المدن من المعسكرات

نشيد باختيار القيادات الكفؤة للمناطق العسكرية
رحب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بالقرارات الرئاسية التي 
أصدرها الرئيس المشير عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية 
- القائد األعلى للقوات المسلحة وهي القرارات الخاصة باستحداث 
مناصب عليا في الجيش و تقسيم مسرح العمليات العسكرية 
للجمهورية اليمنية وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها 
ومستشارين.. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه -في بيان صادر 

عنهم- أن هذه القرارات تأتي في أطار استكمال تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وإنهاء االنقسام في صفوف 
الجيش وبما يسهم في إعادة توحيد الجيش وبنائه على أسس 
علمية سليمة ومتطورة تعمل على حماية الشرعية الدستورية 

والحفاظ على سيادة الوطن.
تفاصيل ص٣

هنأ وبارك الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- التغييرات 
في القوات المسلحة التي وصفها بأنها كانت منتظرة منذ وقت مبكر، كونها 
شيئاً طبيعياً. وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام عقب صدور قرارات رئيس 

الجمهورية القاضية بإعادة توحيد الجيش..
تفاصيل ص٢

تلقّى الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية شكر من 
فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ رداً على تهنئة الزعيم 
د الرئيس الصيني  له بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية. وأكّ
إنه يولي اهتماماً بالغاً لعالقات الصداقة بين الحزب الشيوعي الصيني والمؤتمر 

الشعبي العام وبين البلدين الصديقين الصين واليمن.
تفاصيل ص٢

الزعيم: أدعو الجميع لدعم ومساندة 
القرارات للحفاظ على المؤسسة العسكرية

رئيس المؤتمر يتلقى رسالة من الرئيس الصيني

د. الشعيبي لـ«الميثاق»:

المؤتمر وحلفاؤه سلموا اعتراضهم على البيان الختامي لرئاسة الحوار
الزوكا يترأّس اجتماعاً تنظيمياً للجنة 

إسناد محور بناء الدولة
«الميثاق»- خاص

د الدكتور يحيى الشعيبي- رئيس فريق  اكّ
ممثّلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في 
مؤتمر الحوار الوطني- ان المؤتمر وحلفاءه، 
طالبوا من مؤتمر الحوار بحذف البيان الصادر 
ــى لمؤتمر  في ختام الجلسة العامة االول
الحوار.. وتوقع ان تستكمل لجان مؤتمر 

الحوار وضع تصوراتها وخطط برامج عملها 
ــى من مؤتمر الحوار خالل  للمرحلة االول

يومين.
وقـــال الــدكــتــور الشعيبي فــي تصريح 
لـ»الميثاق»: ان المؤتمر الشعبي العام 

وحلفاءه سلموا امس االول- السبت- الى
البقية ص٢

ترأّس األستاذ عارف عوض الزوكا- 
للمؤتمر  المساعد  لعام  ا األمين 
الشعبي العام رئيس لجنة إسناد 
الحوار الوطني- اجتماعاً تنظيمياً 

للجنة إسناد محور بناء الدولة.
وجــرى خالل االجتماع استعراض 

مفردات المحور وما تم بشأنها من 
وضــع تــصــورات ودراســـات علمية 
مــن شأنه  لما  وبحثية وميدانية 
اإلسهام الفعال في طرح الرؤى 

والمقترحات المتعلقة ببناء الدولة
البقية ص٢

فوضى اإلصالح تهدد تعزالقانص يتعرض لالعتداء مؤشر خطير إلرهاب 
الخصوم السياسيين

كهالن أبوشوارب: 
نجاح مؤتمر الحوار مرهون 

بمصداقية المشاركين


