
ب الدكتور     ــذَّ ك
ــكــريــم  عــبــدال
اإلرياني النائب الثاني 
ــس الــمــؤتــمــر  ــي ــرئ ل
الشعبي العام- القائم 
بأعمال األمين العام- 
األخبار التي تداولتها 
بعض وسائل اإلعالم 
ئه  قصا إ ص  بخصو
من منصبه من هيئة 
رئاسة مؤتمر الحوار 
الوطني عن المؤتمر 
العام وكذا  الشعبي 
تجريده من مناصبه 

التنظيمية..
ودعا الدكتور عبدالكريم اإلرياني 
ــالم إلــى تحري  بعض وسائل اإلع

الدقة والموضوعية 
وعدم فبركة األخبار 
واإلثــــــارة، مشيراً 
ـــى أن الــمــرحــلــة  إل
التي يمر بها وطننا 
المزيد من  تتطلب 
المهنية  المسئولية 
والخطاب الموضوعي 
المستلهم المصلحة 

الوطنية العليا..
وكان مكتب رئيس 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
الزعيم علي  العام 
ــداهللا صــالــح قد  عــب
أكد أن الدكتور عبدالكريم اإلرياني 
يمارس كافة صالحياته التنظيمية.
تفاصيل ص٢
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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

كلمة 
المؤتمر رائد التغيير

الرؤية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لفريق  
بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام اإلداري 
الذي ينبغي أن يكون لليمن مستقبالً جاءت ترجمة للدعوات التي 
اطلقها المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر من وقت مبكر وظل يطرحها في المراحل التي مر بها 
بعد إعالن وحدته المباركة في الـ ٢٢ من مايو العظيم, كتأكيد لنهجه 
الديمقراطي التعددي وتحقيقاً لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه عبر 
مشاركته الواسعة الجدية والحقيقية والمسئولة تجاه حاضره وغد 

أجياله القادمة.
إنه السياق الذي وقف فيه المؤتمر وفي مواجهة المواقف السلبية 
تجاه تحقيق هذه االنتقالية من قوى اعتقدت ومازالت تعتقد أن هذا 
يتعارض مع مشاريعها التي كان واضحاً منذ البداية أنها تقف على 
طرفي نقيض مع مصالحها المتضادة مع مصالح الشعب والوطن 
ووحدته وأمنه واستقراره وخياره الديمقراطي.. والجديد في هذه 
الرؤية أنه تقدم بها إلى مؤتمر الحوار الوطني وهي تهدف إيجابياً 
إلى إيجاد صيغة اتحادية يتوافق عليها المتحاورون وبما يؤدي إلى 
نظام سياسي ديمقراطي إتحادي يحقق الالَّ مركزية في إدارة 
األقاليم على أساس فدرالي يجسد إرادة المواطنين المباشرة 

وغير المباشرة لشئونهم في إطار الوحدات الجغرافية السياسية 
واالقتصادية, وعلى نحوٍ تصبح فيها المشاركة الشعبية ليس فقط 
مؤثرة في مسارات تطور األقاليم تنموياً وخدمياً, بل وصانعة 
للقرار المستجيب لمتطلبات واحتياجات المجتمعات في إطار اإلقليم 
والملبي الستحقاقات النهوض والبناء الذي يتطلعون إليه في االرتقاء 
بأوضاعهم الحياتية االقتصادية المعيشية، كل هذا يتحقق بصورة 
تكاملية متسقة ومتناغمة مع توجهات البناء السياسي واالقتصادي 
للوطن كله وبما يعمق الوحدة الوطنية بين أبنائه بحيث يكتسب 
النظام االتحادي طابع النقلة النوعية والقفزة الكبرى إلى األمام في 
مسارات التجاوز باليمن تعقيدات قضايا وتشابكات اشكالياته وكافة 
التحديات التي أوصلته مخاطرها إلى حافة كارثة الصراع واالحتراب 

الداخلي والفوضى وما يرتبط بها من دمار وخراب وفرقة وتمزق..
وهكذا فإن هذه الرؤية حول النظام اإلداري ال يمكن فصلها عن 
رؤى المؤتمر الشعبي العام تجاه حل القضايا المطروحة أمام مؤتمر 
الحوار الوطني، وفيها نتبين حرصاً صادقاً ومسئوالً على إيصال اليمن 
الوطن والشعب موحداً وديمقراطياً ومستقراً إلى بر األمان.. وفي 
هذا تتجلى ريادية المؤتمر الشعبي العام التغيرية في مسيرة بناء 

اليمن الجديد.
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 بن عمر وترشح الزعيم لالنتخابات القادمة الحكومة تسقط صنعاء القديمة ما الذي يحدث في الرئاسة؟!!

رئيس الجمهورية: أي حوار خارج اليمن ال يعنينا

قلّل األخ عبدربه منصور هادي رئيس  
الجمهورية من أهمية أي حــوارات 
تجرى خارج اليمن لبحث المشكلة الجنوبية 
أو غيرها. وقال رئيس الجمهورية لدى لقائه 
بصنعاء سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة 
الخليجية «إن ذلك ال يعنينا وال يعنيكم»، 
واعتبر أن ذلك يهدف إلى إحداث اإلرباكات وأنه 
ال حوار إال ما يجري هنا في الداخل وترجمة 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. 

داً أن الحوار مفتوح لمن اقتنع بااللتحاق به. مؤكّ
ونوه بأن الحوار يسير من نجاح إلى نجاح، 
الفتاً إلى بدء نزول فرق العمل التسعة المنبثقة 
عن مؤتمر الحوار الوطني إلى المحافظات، 
وسيكون لذلك معطيات مهمه جداً على صعيد 
التواصل واللقاء مع المجتمع وهو ما يساعد 
على صناعة الدستور المالئم والذي يحتاج 

إليه اليمن.
تفاصيل ص٢

كذب ما رددته وسائل اإلعالم 

الدكتور اإلرياني يؤكد 
ممارسته لمهامه

استجابة لدعوة الزنداني

إصالحيون يتوافدون إلى خيام جامعة صنعاء 
واللجنة العسكرية تعقد اجتماعاً

أثار عودة العناصر المتشددة الى ساحات  
اعتصامات بعض المدن اليمنية وتحديداً 
لمجيد  عبدا لدعوة  امتثاالً  ء  صنعا لعاصمة  ا
الزنداني والجناح الرافض للحوار الوطني في 
حزب اإلصالح، أثار مخاوف الكثير من المراقبين 
السياسيين.. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» 
أن البيان الذي أطلقه الزنداني األسبوع الماضي 
وعدد من علماء حزب االصالح وخصوصاً فيما 
يتعلق بالدعوة لعودة الشباب الى ساحات المدن 
بدأ العمل بتنفيذ هذا المخطط وبدأت عناصر 
من طالب جامعة االيمان وجناح الزنداني تتوافد 
الى معسكر الفرقة وخيام االعتصام جوار جامعة 
صنعاء في أخطر عملية تصعيد وتهديد للعملية 

السياسية ومؤتمر الحوار الوطني.
وأفــادت المصادر أن اللجنة العسكرية في 
اجتماعها المنعقد أمس تحاول تغطية تدفق 

الميليشيات الى العاصمة صنعاء، سيما وقد سبق 
للجنة أن أعلنت قبل أسبوع أنها قد أزالت تلك 

المخيمات لتضليل الرأي العام.
يذكر أن إعــالم حــزب االصــالح سبق أن روج 
برفع المخيمات من أمام جامعة صنعاء وزعم 
أنه لم يتبق إالّ أتباع الحوثي.. وذلك في محاولة 
استباقية للتستر على الميليشيات التي يتم 
المحافظات والتابعة للجناح  استقدامها من 

العسكري لإلصالح.
وبهذا الخصوص أعلنت اللجنة العسكرية في 
اجتماعها المنعقد أمس والذي استعرضت فيه 
مشكلة مخيمات المعتصمين في ساحة الجامعة 
أنها أقرت اتخاذ االجراءات المناسبة والكفيلة برفع 
ما تبقى من مخيمات المعتصمين، على الرغم 
أنها كانت قد أعلنت أنه تم رفع تلك المخيمات 

في وقت سابق.

تكتيك اخواني لتمديد بقائهم في السلطة

مصادر: االختالالت األمنية متعمدة إلرباك المتحاورين
تورط قيادات أمنية في إدخال السالح إلى المدن

أوضــحــت مــصــادر أمنية لـ«الميثاق» أن  
االختالالت األمنية جزء من السيناريو الذي 
ينفذه الرافضون للحوار والتسوية السياسية ويسعون 
من وراء ذلك الى إرباك المشهد اليمني بأكثر من 
مشكلة يصعب معها السير بالتسوية الى الغايات 
المرجوة. وقالت المصادر: إن الصدفة كانت وراء 
اكتشاف العبوة الناسفة التي وضعت تحت جسر شارع 
 (C٣) الستين في العاصمة والتي تزن ٧كجم من مادة
شديدة االنفجار بدليل أن أجهزة األمن أعربت أنها 

التزال تتعقب صاحب سيارة تاكسي قام بوضعها..
وكشف مصدر أمني أن العبوة وضعت قبل ساعة 
من مرور موكب األخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية علماً أن العبوة الناسفة مزودة بهاتف 

محمول معدة لالنفجار.
واعتبرت المصادر اغتيال الطيارين في لحج وإعادة 
ضرب أبــراج الكهرباء واستمرار قطع الطرق بين 
المحافظات وتغذية الصراعات بين القبائل والمناطق 
وتزايد انتشار عمليات تهريب السالح ليست عفوية.. 
مؤكدة أن اطالق مهربي األسلحة التركية من إدارة 
أمن البرح في تعز، وكذلك سماح وزيــر الداخلية 
بإدخال أكثر من عشرين قاطرة الى العاصمة تتبع 
تاجر له عالقة بتهريب السالح، وغيرها من الوقائع 
تؤكد أن هناك محاوالت محمومة إلفشال جهود 

رئيس الجمهورية.
وحــذرت المصادر من تزايد استمرار االختالالت 
األمنية وضرب الخدمات مع تزامن حملة يقودها 

متشددون في حزب االصــالح ضد الحوار الوطني 
والتحريض لرفض مخرجاته في عدد من المحافظات 

والمديريات.
مشيرين الى أنه لم يعد هناك مبررات للداخلية 
ووزراء حزب االصالح الستمرار هذه االختالالت األمنية 
على االطالق بعد قرارات (١٠) إبريل.. إلى ذلك أكد 
مدير أمن محافظة تعز العميد محمد صالح الشاعري 
أن المليشيات التي تم تجنيدها خــالل األحــداث 
٢٠١١م هي من تقف وراء االختالالت األمنية التي 
تشهدها المحافظة.. مضيفاً أن افراد هذه المليشيات 
عندما شعروا بالبطالة والجوع تحولوا إلى قطاع طرق 

يقلقون السكينة العامة وينهبون أي شيء.


