
الزعيم علي عبدالله صالح:

مستعدون ألية مناظرة تلفزيونية مع أي طرف حول مشاكل اليمن

المبعوث الدولي لن يدعم طرفًا يمنيًا ضدآخر
الصراعات لن تنتهي إال حين يتحاور اليمنيون مع بعضهم البعض

ال يمكن ألي طرف إلغاء الوحدة ألنها إنجاز الشعب

اللجنة العـامة وقيادات التحالف تواصل اجتماعاتها برئاسة الزعيم

المؤتمر والتحالف يرفضون التفاوض الشطري ويشددون على اقامة دولة اتحادية من عدة أقاليم
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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

جــّدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضهم ألي  
مخالفات لمرجعيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
وفي مقدمتها نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزّمنة وقرارات مجلس األمن ولوائح مؤتمر الحوار، وذلك في 
لو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في فريق 

ّ
رسالة رفعها ممث

العدالة االنتقالية إلى هيئة رئاسة المؤتمر أمس.
وكانت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
أقّرت يوم الجمعة ثالثة مبادئ رئيسية الستمرار فريقها في 
مداوالت مؤتمر الحوار الوطني، وتحديدًا فريق القضية الجنوبية. 
وتضمنت وثيقة الثوابت المؤتمرية التي سلمت لمبعوث األمين 
العام لألمم المتحدة جمال بنعمر وسفراء الدول العشر رفض 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أي اتفاق أو وثائق 

أو مخرجات تمس الوحدة اليمنية بأي شكل من األشكال.
وأجمعت قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف برئاسة الزعيم 
علي عبدالله صالح في اجتماعات للجنة العامة خالل االسبوع 
الماضي على رفض أي نص يخالف المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزّمنة.
تفاصيل ص٦-٧

في لقاء مع بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة

 المؤتمر والتحالف يوضحون رؤيتهم حول حل القضية الجنوبية وبناء الدولة
بن عمر: اللجنة المصغرة اتفقت على حل القضية الجنوبية في إطار يمن موحد

بن دغر: نحرص على مسار حواري يحافظ على وحدة واستقرار اليمن
السفراء يعبرون عن تفهمهم لرؤية المؤتمر والتحالف ويؤكدون حرصهم على إنجاح الحوار وفقًا للمبادرة

التقت اللجنة المكلفة من االجتماع المشترك لقيادات   
ــعــام واحـــــزاب الــتــحــالــف الوطني  الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي ال
الديمقراطي- الخميس الماضي- بالمبعوث االممي جمال بن عمر 
وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية الخميس الماضي حيث 
قدم االخوة اعضاء اللجنة شرحًا تفصيليًا لوجهة نظر المؤتمر 
الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وطبقًا للرؤية 
المقدمة منهم لمؤتمر الحوار حول حل القضية الجنوبية وبناء 

الدولة. 
وقد اكد اعضاء اللجنة على المواقف الثابتة للمؤتمر الشعبي العام 
واحزاب التحالف الوطني حول حرصهم على انجاح مؤتمر الحوار 
الوطني وطبقًا لاللتزام بالنظام الداخلي الذي يحكم أعماله وبعيدًا 
عن االنحراف به عن تحقيق اهدافه وغاياته وطبقًا لما يتم التوافق 

عليه بين مكوناته وبما يخدم مصلحة اليمن واليمنيين ويحافظ 
على وحدة الوطن. 

مجددين الرفض ألي حــوار يتم على اســاس شطري كشمال 
وجنوب واي مخرجات شطرية تنتج عنه سواء من حيث الشكل 
او المضمون ، مشيرين الى اهمية استمرار الحوار والتئام فريق 
اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية على اساس 
النظام الداخلي الذي يحكم اعمال مؤتمر الحوار ويؤكد االلتزام 

بالثوابت التي تحافظ على وحدة اليمن وامنه واستقراره. 
مؤكدين مجددًا التزام المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف 
الوطني بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصًا وروحًا وعدم 

الخروج عنها بأي حال. . 
تفاصيل ص٦

كلمة 

أعلن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أنه مستعد  
ألي مناظرة أو نقاش مفتوح عبر القنوات، مع كل األطراف بمن فيهم األخ 

عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لتأكيد 
أن مشكالت اليمن يحلها اليمنيون بينهم البين مهما كانت خالفاتهم.

وأوضــح رئيس الجمهورية السابق في تصريحات لوكالة خبر لألنباء أنه حاضر 
ومستعد لمناظرة تليفزيونية مع مختلف القوى السياسية سواء من أنصاره أو 

مناصريه، أو أعدائه وخصومه ومخالفيه، ومستعد ألي حوار وجهًا لوجه 
وعبر كل القنوات دون استثناء.

الدكتور يحيى الشعيبي لـ"الميثاق":

نرفض مخالفات فرق الحكم الرشيد والعدالة والحقوق.. ونطالب االلتزام بمرجعيات الحوار
أطراف سياسية تضع العراقيل أمام مخرجات الحوار ألنها تهدد مصالحها الشخصية والحزبية

اكد الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق ممثلي المؤتمر   
الشعبي العام واحزاب التحالف في مؤتمر الحوار الوطني، 
ان ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف، لن يعودوا الى جلسات اعمال 
فرق الحكم الرشيد والحقوق والحريات والعدالة االنتقالية،  
بمؤتمر الحوار الوطني، ما لم يتم الغاء تلك القرارات التي تحاول 
بعض القوى السياسية تمريرها وفرضها على الحوار بصورة 
مخالفة للمرجعيات القانونية والسياسية لمؤتمر الحوار، وتوقيف 

ات المخالفة للوائح ومرجعيات مؤتمر الحوار الوطني. كافة االجراء
وقال الدكتور يحيى الشعيبي لـ"الميثاق": ان المؤتمر الشعبي 
العام وأحــزاب التحالف الوطني تقدموا برسالة الى رئاسة هيئة 
مؤتمر الحوار تتضمن رفضهم واعتراضهم على المخالفات 
الصريحة التي ارتكبتها فــرق عمل الحكم الرشيد والحقوق 
والحريات والعدالة االنتقالية، لمرجعيات مؤتمر الحوار الوطني.

تفاصيل ص٣

التحذير من الدعوات لحل مؤسسات الدولة

الزهيري: المجالس المحلية بقاؤها إلزامي ولن نسمح بانهيار المؤسسات الدستورية
أبوحليقة: «المحليات» قائمة وتمارس نشاطها حتى زوال الظروف القاهرة

أكــد األخ علي أبــو حليقة رئيس اللجنة   
الدستورية والقانونية في مجلس النواب 
«الميثاق» أن صالحيات المجالس  في تصريح لـ
المحلية مازالت قائمة .. موضحًا أن المادة (١٣) 

مــن قــانــون السلطة المحلية أكـــدت أن فترة 
المجالس المحلية أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع 
تعقده ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية الناخبين 
الى انتخاب مجالس محلية جديدة قبل انتهاء 

(٦٠) يومًا، وإذا تعذر  فترة المجالس القائمة بـ
ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة 

تمارس نشاطها حتى زوال تلك الظروف.
تفاصيل ص٣

المؤتمر والمسئولية  التاريخية

موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الحازم  
والرافض للمساعي والمحاوالت االلتفافية 
الحثيثة على التسوية السياسية والمبادرة الخليجية 
ــي ٢٠١٤ و  ــدول وآلــيــتــهــا وقــــراري مجلس األمـــن ال
٢٠٥١,والــتــي جميعها نصت بشكل واضح وصريح 
ال مــجــال فيه لاللتباس والــتــأويــل ان كــافــة الحلول 
والمعالجات لالزمة السياسية يجب أن تكون في إطار 
الوحدة اليمنية, وهو موقف نابع من االستشعار العالي 
ـلها المؤتمر  للمسؤولية الوطنية التاريخية التي تحمَّ
الشعبي العام وكل الخيرين الشرفاء المخلصين في 

الوطن تجاه منجز الوحدة العظيم وأجياله القادمة.
وهــكــذا فــإن الــوحــدة اليمنية هــي المبدأ األساسي 
الذي توافق عليه اليمنيون بكل فئاتهم وشرائحهم 
وأحزابهم على اختالف توجهاتهم ومنه انطلقوا إلى 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكان المحدد للوائحه 
وآلياته والقضايا التي سيناقشها المتحاورون ووفقًا 
لها تشكلت فــرق العمل من كل المكونات  لتكون 
القضية الرئيسية بهذا المضمون هي القضية الجنوبية 
وبالتالي فإن االنحراف بها خارج سياق هذا المسار يعد 
نسفًا للمبادرة الخليجية والحوار والتسوية السياسية 
برمتها، وهذا المعنى التدميري لذلك الشطط الذي 
ظهر في بداية تشكيل اللجنة المصغرة المنبثقة عن 
فريق القضية الجنوبية بهدف تمزيق اليمن وتفتيت 
لحمته الوطنية كون ذلك يأخذ األمور إلى منزلق كارثي 
معه تتحول العملية السياسية من حوار إلى التفاوض 
على تقسيم اليمن وتشظيته بما سيفتحه هذا التوجه 
من صراعات وحروب ال نهاية لها.. وما كان لتنظيم 
وحدوي ديمقراطي مثل المؤتمر الشعبي أن يسمح 
بذلك، فكان تعاطيه الجدي والمسئول مع نهج خطير 
كهذا ال يعني في محصلته سوى خيانة لكل التضحيات 
ريقت في مختلف مراحل مسيرة 

ُ
ودماء الشهداء التي أ

النضال الوطني المعاصر لشعبنا وحركته الوطنية 
وتفريط بحاضر ومستقبل الوطن وأبنائه.

لقد ناقش المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وعلى كافة 
المستويات ومختلف أطره وتكويناته القيادية وعلى 
رأسهم األخ المناضل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر واألخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية نائب رئيس المؤتمر- األمين العام هذه 
القضية ليكون موقفه مختزًال في رفض أي اتفاق أو 
مخرجات تمس الوحدة اليمنية بأي شكل من األشكال- 
أو أي نص يخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة, وكذا رفض الجلوس الشطري كون الحوار هو 
بين مكونات وطنية يمنية، وهكذا يكون المؤتمر كما 
كان دومًا مجسدًا اإلرادة الوطنية الحريصة على مصالح 
اليمن العليا برؤية استراتيجية تأخذ في االعتبار ليس 
فقط معطيات المرحلة الراهنة وإنما استحقاقات إنجاز 
متطلبات شعبنا لجيل الحاضر واألجيال القادمة التي من 
حقها علينا أن تنعم بيمن موحد آمن مستقٍر ومزدهر 
يسوده اإلخاء والمحبة والوئام والتعاضد على قاعدة 

راسخة من التصالح والتسامح.

تفاصيل ص٢


