
هناك ملفات معقدة البد من مواجهتها عرب الحوار املسؤول
> االنتخاب��ات الرئاس��ية وما أس��فرت عنه م��ن نتائج 
ومؤشرات ومعطيات.. في نظركم الى أي مدى مثلت 
بداية جديدة لعهد جديد وما الرس��الة التي وجهتها 

هذه االنتخابات على الصعيدين الداخلي والخارجي؟
- االنتخابات بحد ذاته��ا تمثل ثقافة ونهجًا س��لميًا آمنًا 
الدارة الحك��م وت��داول الس��لطة، وعندم��ا نتحدث عن 
االنتخاب��ات الرئاس��ية االخي��رة فإنن��ا نعدها اس��تئنافًا 
لمسيرة ديمقراطية كان المؤتمر الشعبي العام أول من 

رفع قواعدها منذ تأسيسه عام 1982م.
لكن نستطيع القول ان خصوصية هذه االنتخابات باتفاق 
جميع القوى السياس��ية على المرش��ح التوافقي المش��ير 
الركن عبدربه منصور هادي مثلت تجربة جديدة في حل 
خالفات الديمقراطية بالديمقراطية نفسها.. وهي رسالة 
حكيمة لبلدان أخرى بأن تصل��ب المواقف والعنف لن يزيد 
األزمات السياسية إال تعقيدًا، وقد تقودها الى الهاوية.. فما 
حدث في اليم��ن كان رهانًا عل��ى الديمقراطية ذاتها التي 
سعى البعض الى تش��ويهها بالفوضى من أجل خلق ردود 
فعل رافضة لها ومن ثم قتلها والع��ودة بالبلد الى العهود 
الرجعية والشمولية.. وهو ما تنبه له االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام.. فراهن ومعه كل الخيرين 
في بالدنا على مزيد م��ن الديمقراطية لمعالجة الفوضى 

والتداعي��ات الخطي��رة لالزمة السياس��ية 
ومنع انزالق البلد الى فتن كبرى قد يصعب 

اطفاء حرائقها لسنين قادمة.

األمن أواًل

> المرحلة القادمة تتطلب التعاطي مع 
تحديات كبيرة، في نظركم ما أبرز هذه 
التحدي��ات التي ينبغي عل��ى الرئيس 

الجديد التعامل معها..؟
- ال شك أن هناك تحديات كبيرة وكثيرة، 
لكن األولوية -باعتقادي- تعطى للمسألة 
األمنية، ألن االمن واالستقرار هو الشريان 
االساس��ي لكل أنش��طة الحياة االخرى.. 
وينبغي ان يكون هذا التوجه بحش��د كل 

الجهود والطاقات العادة رصّ الصف الوطني وتذويب كل 
الخالفات والقفز فوق مخلفات األزمة، ألن ترس��يخ األمن 
واالستقرار ليس مسئولية اجهزة الداخلية والدفاع وحدها، 
بقدرما هي مسئولية وطنية تكاملية تشترك فيها مختلف 

القوى السياسية والمدنية.
أعتقد ان أمام االخ المش��ير الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية تحديات أخ��رى منها موضوع القضية 
الجنوبية وصعدة، فهي ملفات وان كانت معقدة البد من 
بذل جهود جبارة لتسويتها في اطار مؤتمر الحوار الوطني 
الذي نصت عليه المب��ادرة الخليجية.. أم��ا التحدي الذي 
يتطلب وقتًا وعماًل طوياًل وشاقًا فهو التنمية االقتصادية، 
اذ تحتاج الى خطط وتمويالت وتهيئة مناخات استثمارية 
وحشد جهود وطنية هائلة بعضها العادة اعمار ماخربته 
األزمة وبعضها اآلخر إلعادة تأهيل قطاعات معينة وتنمية 

مشاريع جديدة ورسم سياسات مستقبلية طويلة األمد.

ثقافة تحاورية
> المؤتم��ر الش��عبي الع��ام وف��ي ظ��ل المتغي��رات 
والتحوالت الراهنة ذات العالقة بالمرحلة االنتقالية.. 
هل بات يمتلك الجندة كاملة يخوض من خاللها الحوار 

القادم..؟
- المؤتمر الش��عبي العام حزب يمتل��ك القواعد واالرادة 
الوطنية والتجارب الكبيرة، وقد كانت نشأته األولى وليدة 
ثقافة سياس��ة تحاورية بدأت بصياغة مش��روع الميثاق 
الوطني، وبالتالي فإن الحوار يمثل للمؤتمر االستراتيجية 
الوطني��ة التي تدور في نطاق الثواب��ت والمصالح العليا 
لليمن، فأي حوار اليخدم اليمن أرضًا وانسانًا سيكون هشًا 
وغير مفيد.. م��ا يريده المؤتمر الش��عبي العام هو حوار 
ديمقراطي شفاف يخدم الهوية الوطنية واليضع اعتبارًا 
ألي تصنيفات مناطقية او مذهبي��ة او قبلية.. ومن حق 
الجميع في أي جزء من اليمن أن يحصلوا على فرص عادلة 
ومتكافئة في الحياة الكريمة، وهذا حق إلهي ودستوري 

قبل ان يكون مطلبًا مؤتمريًا.
> قدم المؤتمر الشعبي العام خالل المرحلة الماضية 
العديد م��ن التنازالت والمب��ادرات الت��ي هدفت الى 
استكمال بناء متطلبات اليمن الجديد.. ما طبيعة هذه 

االجندة التي يستعد إلعدادها حاليًا..؟
- أؤك��د لك��م أن المؤتمر ليس ح��زب أيديولوجي��ًا مقيدًا 
بمس��ارات محددة، وانما هو حزب برامج��ي يؤمن بالبناء 
المرحل��ي للدول��ة وف��ق معطي��ات عصره��ا وضروراته 
الوطني��ة.. وبالتال��ي ف��إن المؤتم��ر، باس��تثناء الثوابت 
الوطنية، ليس في أجندته أي امالءات مسبقة أو اشتراطات 

طالما ظل التوافق هو عنوان المرحلة االنتقالية.
اليوم اليمكن توقع أي تنازالت في أجندة المؤتمر بعد ان 
تنازل رئيسه االخ علي عبداهلل صالح عن حقه الدستوري 
في اكم��ال فترته الرئاس��ية.. بل س��يكون الحديث عن 
استحقاقات، فبرامجنا س��توجه لتعزيز الوحدة الوطنية 
ثم كل أش��كال الحق��وق المدنية بدءًا بالحري��ات العامة 
والممارس��ات الديمقراطي��ة والعدل والمس��اواة وانتهاًء 
بمفردات التنمية االقتصادية.. فنحن نسعى الستكمال 
مش��وارنا في بناء الدولة المدنية ولكن من موقع الحزب 
الش��ريك ولي��س الحاك��م، فمازلن��ا- من وجه��ة نظري 
-بعيدين عن الوص��ف بحزب معارض طالم��ا أن فخامة 
رئيس الجمهورية المش��ير عبدربه منصور هادي صعد 
إلى الس��لطة من موقع أمين عام المؤتمر الشعبي العام 

ومثل خيارنا األول..

سبب النجاح

> هناك من يرى أن المبادرة التاريخية التي 
أطلقها الزعي��م علي عب��داهلل صالح رئيس 
المؤتم��ر الش��عبي الع��ام قاضي��ة بانتقال 
البالد الى النظام البرلماني مع اعتماد نظام 
االقاليم ..والسؤال هل هذه المبادرة مازالت 

حية وتستجيب لمتطلبات الواقع اليمني..؟
- من أهم أسباب نجاح الزعيم علي عبداهلل 
صالح والذي ظل موضع اعج��اب المحللين 
السياس��يين هو أنه زعيم يتمتع ببعد نظر 
في قراءة األحداث، وقد رأينا كيف أن رؤيته 
لحل األزمة السياسية قبل اندالع الفوضى.. 
عاد الجميع للتوافق عليها بعد أكثر من عام 
عل��ى اطالقها لتصب��ح هي المخ��رج اآلمن 

للبلد..
لذلك فإن مبادرته تقترح االنتقال إلى النظام البرلماني 

واعتماد نظام االقاليم.. الخ..
بات اليوم في ظل التطورات التي تش��هدها اليمن ربما 
هي األقرب لتمثيل مطالب المرحلة الراهنة.. وأتوقع من 
معظم القوى التي رفض��ت المبادرة في حينها أن تعض 

عليها بالنواجذ قريبًا في أي حوار وطني ستخوضه..

االنفتاح هدفنا
> المؤتمر الشعبي العام إلى أي مدى يمكن أن ينفتح 
مع المعارضة في الخارج.. وهل هناك ما يمكن االشارة 

إليه على هذا الصعيد..؟
- لم يسبق للمؤتمر الش��عبي العام أن أغلق على نفسه 
األبواب في وجه أي قوى وطنية.. وكما قلت سابقًا المؤتمر 
في أساس نش��أته هو وليد تجربة حوارية في زمن كان 
الالحوار وتحريم الحزبية دستوريًا.. فلجنة الحوار الوطني 
التي شكلها- حينذاك- الرئيس علي عبداهلل صالح سنة 

1980م لم تبق تيارًا لم تشركه..
فالمؤتمر ليس حزبًا أيديولوجيته متشددة ومتصلبة بل هو 
األحرص على االنفتاح على كل القوى السياسية، والتحاور 
معها طالما ف��ي ذلك مصلح��ة وطنية علي��ا.. والمعارضة 
الموج��ودة ف��ي الخ��ارج بمختل��ف انتماءاتهم السياس��ية 
والفكرية وأس��باب مغادرتهم الوطن هم حقيقة مواطنون 
يمنيون من حقهم الدس��توري المش��اركة ف��ي أية عملية 
سياسية داخل اليمن، وربما يتذكر الجميع أن هناك قرار عفو 
صدر بحق معظم من في الخارج وكذلك تعهدات بحمايتهم 
ودعوات مفتوحة للمشاركة السياسية.. وهناك فعاًل مجاميع 

عادت وموجودة اآلن على مسرح األحداث السياسية.
 لكن المس��ألة الوحيدة التي ظل المؤتمر يشترطها ألي 
انفت��اح او حوار م��ع المعارضة في الخارج ه��و ان تكون 
الثوابت الوطنية سقفًا للحوار والعمل المشترك، فالثوابت 

الوطنية ليس من حق أحد التفريط بها.

تحول كبير
> هذا يقودنا إلى س��ؤال عن طبيع��ة المتغيرات التي 
يمكن أن تطرأ على خارطة المش��هد السياسي خالل 

الفترة االنتقالية..؟
- من المؤك��د ان المعارضة في الخ��ارج إذا ما قررت لعب 
أدوار سياس��ية في الداخل من ش��أنها التأثي��ر كثيرًا في 
معادلة ت��وازن الق��وى الوطنية في الس��احة في مختلف 
المحافظات وباألخص المحافظات الجنوبية التي تحتفظ 
بنسبة الغالبية العظمى في اعداد المعارضين على خلفية 
تداعيات حرب 1994م.. وبامكانها احداث تحول كبير في 
مسارات الحراك الجنوبي اذا ما سعت الى توحيد فصائل 
الحراك والنضال تحت سقف المطالب العادلة واالنخراط 
في عجلة العملي��ة الديمقراطي��ة والتنافس السياس��ي 
الفاعل، وهو ما نتمناه في المؤتمر الشعبي العام ألن ذلك 
يعزز اللحمة الوطنية  ويحقق األمن واالستقرار المطلوبين 

ألية عملية سياسية انتقالية او اقتصادية وتنموية.

محطة مهمة
> يع��د المؤتمر ووفق��ًا لدعوة الرئيس ل��ه باالعداد 
النعقاد المؤتم��ر العام الثامن.. ف��ي نظركم ما الذي 
يعنيه هذا المؤتمر من أهمية.. وما أبرز القضايا التي 

سيقف أمامها..؟
- انعقاد المؤتمر العام الثامن اح��دى الضرورات الملحة 
الس��تيعاب المتغيرات السياس��ية التي ش��هدتها الفترة 

الماضي��ة.. فالمؤتمر قد يعي��د النظر في 
بعض هياكله التنظيمي��ة، ويدخل بعض 
التعدي��الت عل��ى نظام��ه االساس��ي بما 
ينس��جم ووضع��ه الحال��ي واآللي��ات التي 
يعتزم العمل وفقها خالل المرحلة القادمة.. 
والمؤتم��ر الثامن س��يمثل محط��ة العادة 
التقيي��م والمراجع��ة والتخطي��ط الالزمة 
لتفعيل ادواره في الساحة الوطنية خاصة 
في ظل م��ا يتمتع ب��ه من قاعدة ش��عبية 
واسعة تفرض على قيادة المؤتمر مواصلة 
تمثيل ارادتها وتحقي��ق تطلعاتها وحماية 

مصالحها الوطنية.
كما اعتقد ان المؤتمر يواجه حاليًا تحديات 
جديدة تس��تدعي رص صفوفه لمواجهتها 
كما هو الحال لبعض دعوات االجتثاث التي 
تتبناها بع��ض القوى، وحم��الت االقصاء 

المنظم لكوادره من المؤسس��ات الحكومية وغيرها من 
المس��تجدات التي خلفته��ا االزمة السياس��ية والبد من 
تحديد س��بل مواجهتها بم��ا يعيد للحي��اة الديمقراطية 

رونقها السابق.

نخب جديدة
> بالمناسبة المؤتمر العام الثامن يمثل دورة انتخابية 
هل تتوقعون الدفع بدماء جديدة لقيادة المؤتمر على 

مستوى مختلف تكويناته..؟
- بالتأكيد فقد أفرزت األزمة نخبًا شبابية على قدر عال 
من الوع��ي والهمة واالحس��اس بالمس��ئولية الوطنية.. 
ونتوقع ان تحظى هذه النخب بثقة الناخبين، وألفت هنا 
الى ان المؤتمر يعد من أكثر االحزاب اليمنية تجديدًا في 
قياداته وهذه حقيقة يؤكدها الواقع الملموس وتؤكدها 

جميع الدراسات المحلية والخارجية.

ثالثة محاور
> ايضًا ما ال��ذي يتطلبه المؤتمر حاليًا من أنش��طة 
وفعاليات على صعيد خطة تحركه السياسي والتنظيمي 

خالل هذه المرحلة؟
- ان أهم ما يتطلبه المؤتمر من أنشطة وفعاليات تتوزع 
على ثالث��ة مح��اور : األول داخلي��ًا في اط��ار المكونات 
التنظيمي��ة المختلف��ة من أج��ل رص صفوف��ه وتفعيل 
دوائره وبناء الخطط والبرامج.. والثاني خارجيًا في نطاق 
ارتباطاته مع القوى السياسية والمدنية الفاعلة من أجل 
ادارة الح��وارات وتنس��يق التحالف��ات وتعزي��ز االرتباط 
بالمنظم��ات والهيئ��ات الوطني��ة والدولي��ة المختلفة.. 
وثالثًا التحرك ذهنيًا س��واءُ في الجانب الفكري والثقافي 
او االعالم��ي بروح الوس��طية واالعتدال ال��ذي اليتوقف 
عند فرز الحقائق ومواجهة حمالت التضليل والتشويه.. 
وانما يتعداها الى تعزيز البناء الفكري والتوعوي للساحة 
الش��عبية واالس��هام في تفجي��ر الطاق��ات الجماهيرية 
الخالقة على طريق التصحيح والبن��اء.. فالمؤتمر ليس 
حزب ش��عارات وهتافات وتنظير وانما حزب بناء وتغيير 

وتسامح..

هوية يمنية
> البعض يرى ان هناك حاجة ماس��ة الجراء اصالحات 
هيكلية وتعديالت على صعيد الميثاق الوطني الدليل 
الفكري والنظري للمؤتمر خالل هذه المرحلة.. بماذا 

تعلقون..؟
- عندما ت��م صياغة مش��روع الميثاق الوطن��ي ما كان 
هناك أي بع��دٍ حزبي، وانما حرص عل��ي عبداهلل صالح 
حينذاك على ان يستلهم الميثاق الوطني القيم الفكرية 
والثقافية والعقائدية للشعب اليمني بكل فئاته ومواهبه 
وانتماءاته.. لذلك كان االلتفاف حول الميثاق الوطني هو 
ايمان بتمثيله هوية يمنية وطنية خالصة التبدلها حقب 
التاريخ او احداثه او تعاقب األنظمة.. وهذا األمر يتطلب 

منا اعادة ترسيخ مبادئ وقيم الميثاق الوطني.
> تحدثت��م كثيرًا عن أهمية دور معه��د الميثاق لكنه 
حديث يظل أسير االمكانات الالزمة والسؤال ما الذي 
يتطلب��ه المعهد م��ن امكانات عاجلة حتى يس��تطيع 

التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة..؟
- مازال الكثير يجهلون حقيقة م��ا آل اليه معهد الميثاق 
للتدريب والدراسات والبحوث من تطور نوعي في ادائه 
الوظيفي بما يفوق أي مؤسس��ة فكري��ة مماثلة لدى أي 
قوة سياس��ية اخ��رى.. فالمعه��د يمتلك 
أكبر هيئة علمية من أفضل االكاديميين 
اليمنيين تتولى اعداد الدراسات والبحوث 
والن��دوات ف��ي كل م��ا يتعلق بالش��أن 
اليمني، ويضاف جهدهم الى جهود نخبة 
م��ن المحللي��ن السياس��يين البارعي��ن، 
واللجان التخصصي��ة االخرى التي جعلت 
من المعهد مرجعًا حقيقيًا سواء للمؤتمر 
وللباحثين، خاصة مع وجود مكتبة جيدة 
وموق��ع الكتروني بالمعه��د ثري ببعض 

البحوث والدراسات.
والش��ك كان طموحنا أكث��ر ولكن ضعف 
االمكان��ات المادية اعاق نش��ر عش��رات 
الدراس��ات والبح��وث القيم��ة.. كما كنا 
نضط��ر الخت��زال العدي��د من ال��دورات 
التدريبي��ة والتأهيلية خاص��ة لف��روع المحافظات التي 

تتطلب انفاقًا أكبر.
اعتقد ان جزءًا من المش��كلة مرتبط بالثقافة السياس��ية 
السائدة لدى مختلف االحزاب والتي التتخذ لنفسها مرجعية 
علمية تس��تند الى نتائجها في بناء الخط��ط والبرامج او 
استلهام اتجاهات العمل السياسي والتنموي والمخرجات 
المتوقعة.. فقد ج��رت العادة ان يكون االجتهاد هو س��يد 
الموقف.. لذلك ظلت تجربة المعهد البحثية شبه مجهولة 
لدى االحزاب وذات أولوية ثانوية لدى المؤتمر رغم النتاج 
البحث��ي لمعهد الميث��اق يضاهي نتاج كثير م��ن المراكز 

البحثية الكبرى، وموجه نوعيًا لتلبية الحاجات الوطنية.

اختبار
> عل��ى صعيد االبح��اث والدراس��ات التي يق��وم بها 
المعهد خالل المرحلة.. ما هي أبرز هذه الدراسات من 

وجهة نظركم..؟
- لقد كان��ت األزم��ة السياس��ية بمثابة اختب��ار حقيقي 
للمؤتمر نجح ف��ي اجتيازها بامتياز ومع��ه حلفاؤه وكل 
المواطني��ن المخلصي��ن بقيادت��ه للبلد الى ب��ر األمان، 
وباصرار قيادة رئيسه االخ علي عبداهلل صالح على فرض 
الديمقراطية كخيار وحيد للتداول الس��لمي للس��لطة.. 
ونتمنى م��ن الجميع االلتفاف بصدق وهم��ة عالية حول 
قيادة المشير الركن عبدربه منصور هادي لمواصلة حمل 
راية األمن واالستقرار والبناء والتنمية والتطور والتي هي 
شرف عظيم أبت جماهير شعبنا إال أن تنقلها ديمقراطيًا 

من يدٍ مؤتمرية أمينة الى يدٍ مؤتمرية أمينة.
أخيرًا نس��أل اهلل عز وجل ان يدفع عنا كل بالء وأن يعم 
األمن واالستقرار ربوع وطننا الحبيب وان يعمل الجميع 
باخالص وبنوايا صادقة وان يجعل��وا من الحوار ضرورة 
وطنية عاجلة ومهمة أكثر من أي مرحلة سابقة من أجل 
تأمين الوط��ن من المخاطر ألن الحوار مبدأ ش��رعي من 
مب��ادئ عقيدتنا االس��المية التي أمر فيها اهلل س��بحانه 
وتعال��ى رس��وله الكريم صل��ى اهلل عليه وس��لم قائاًل : 

»وجادلهم بالتي هي أحسن« صدق اهلل العظيم.

املؤتمــر لن يقدم أي تنــازالت مسـتقبلية
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األمن واالستقرار 
مسؤولية 
الجميع

مبادرة الزعيم لالنتقال
 إىل النظام الربملاني األقرب

 للمرحلة الراهنة

º                                            

º

الثوابت 
الوطنية البد 

أن تكون سقفًا 
ألي حـــوار 

º                                            

º

أي حوار 
اليخدم 
اليمن 

سيكون هشًا 
وغير مفيد

رسائل الزعيم
عبدالولي المذابي

> الي��زال البعض عاجزًا عن 
فهم الطور السياسي الذي دخلت 
فيه اليمن عقب اجراء االنتخابات 
الرئاسية المبكرة في فبراير الماضي، 
والذي أعاد األمل الى اليمنيين بزوال 
الغمة والبدء بمرحلة جديدة عنوانها 
التوافق وأداتها المبادرة الخليجية وآليتها 

الموقع عليها من األطراف السياسية.
ويبدو واضحًا أن أحزاب اللقاء المشترك 
لم تتحرر حتى اآلن من هيمنة المأزومين 
داخلها والذين يعلنون والًء صريحًا 
لصناع الفوضى والتخريب وممولي 
الفتنة، وعلى رأسهم أوالد األحمر الذين 
خولوا ألنفسهم إدارة مجلس المشترك 
وجعله أداة لتنفيذ رغباتهم الحاقدة 

ونزعاتهم االنتقامية.
ولعل خطاب الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
لجميع  واضحة  األخير حمل رسائل 
الموقعة على  السياسية  األط���راف 
المبادرة الخليجية والمستفيدة منها 
أيضًا، تؤكد في مجملها أن تنازله عن 
السلطة كان من منطلق الحرص على 
اليمن ودماء اليمنيين، ومحاولة مخلصة 
إلنقاذ البلد من الدخول في أتون حرب 
أهلية خطط لها ومولها أوالد األحمر 
المنشق علي محسن  الفرقة  وقائد 
األحمر، وكان سعيهم إليها واضحًا بعد 
انكشاف أوراقهم وامبراطوريتهم التي 
نشأت من الفساد والنهب المنظم للمال 

العام والممتلكات الخاصة للمواطنين.
ورغم كل التنازالت التي قدمها الزعيم 
علي عبداهلل صالح ومن خلفه المؤتمر 
الشعبي العام اليزال هؤالء يستمرؤون 
الفوضى ويعتقدون أنهم قد انتصروا بها 
عندما تنازل الرئيس عن السلطة، غير 
مدركين أن ذلك التنازل كان من مصدر 
قوة وكان محل تقدير اقليمي ودولي 
ومثار فخر لكل اليمنيين في الداخل 

والخارج.
حديث الزعيم علي عبداهلل صالح عن 
مؤامرة الربيع العربي بعد خروجه من 
السلطة يمثل وقفة تقييمية لما حدث 
التشوبها شبهة التمسك بالسلطة وهو 
مايعطي هذا الخطاب مصداقية عالية، 
وأهمية كبيرة كتحليل متجرد صادر 
عن قامة سياسية تمتلك خبرة طويلة 
في العمل السياسي وادارة األزم��ات، 
ولعل ما تمخضت عنه تجارب البلدان 
العربية التي عصفت بها هذه المؤامرة 
تؤكد أن وراءها أطرافًا معادية للوطن 
العربي والشعوب العربية، بدليل أنها لم 
تحقق حتى اآلن سوى مزيد من الدمار 
والتخريب وصارت تلك الشعوب تتمنى 

العودة إلى ما قبل هذه المؤامرة.
وإذا ما أخذنا اليمن كمثال سنجد أن 
أقصى طموحات أبناء الشعب اليوم هو 
عودة األوض��اع إلى ما كانت عليه في 
العام 2010م بعد ان افتقدوا األمن 
واالستقرار وتوفر الخدمات والطريق 
اآلمن وحتى األسعار التي كان المواطن 
يشكو ارتفاعها باتت اليوم حلمًا صعب 
المنال بعد أن تجاوزت أسعار السلع كل 

الحدود.
لقد أكد الزعيم علي عبداهلل صالح 
أن المؤتمر سيقف بكل كياناته خلف 
الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة 
الوفاق الوطني من أجل انجاز االتفاق 
السياسي وتنفيذ ما تبقى من المبادرة 
الخليجية، ول��ن يسمح ب��أي ح��ال من 
األحوال بالتراجع عنها أو االلتفاف عليها، 
ألن ذلك يمثل اعتداء واض��رارًا بأمن 
واستقرار ووحدة الوطن، وتهديدًا واضحًا 
لمصالح الشعب وطموحاته في التغيير 
االيجابي المنشود، والذي وضعه المؤتمر 
الشعبي العام هدفًا سيعمل بكل ما 

يمتلك من طاقة لتحقيقه.
وإذا ك��ان البعض الي��زال غير قادر 
على فهم تلك الرسائل فاأليام القادمة 
كفيلة بأزالة العلة التي اعترت النفوس 
المريضة والشعب لن يقبل المزيد من 

المتاجرة بآالمه.

القيادي المؤتمري محمد حسين العيدروس- عضو اللجنة العامة رئيس مجلس إدارة معهد الميثاق- فتح قلبه وعقله 
لـ»الميثاق« في حوار ضاف، تطرق إلى مجموعة من القضايا الوطنية والمؤتمرية..

العيدروس أكد على مراهنة فخامة األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على المزيد من الديمقراطية 
وممارستها في الحياة اليمنية.. مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام كتنظم سياسي يمني مازال تنظيمًا قويًا يمتلك الفاعلية والرؤية 
الصائبة التي من شأنها خدمة البالد.. مشيرًا إلى أهمية اصطفاف مختلف القوى لترسيخ وتجذير األمن واالستقرار حاضرًا 
ومستقباًل.. مؤكدًا أن المؤتمر العام الثامن سيمثل محطة مهمة ليس في المؤتمر فحسب وإنما في مسار الوطن.. وإلى التفاصيل..

لقاء/ يحيى علي نوري

محمد حسين العيدروس لـ»الميثاق«:

معهد الميثاق يحضر لعقد ندوة مؤامرة مايسمى بــ»الربيع العربي«
كتب : فيصل الحزمي

عقدت الهيئة العلمية لمعهد الميثاق اجتماعًا استثنائيًا وقفت 
خالله أمام الدعوة الموجهة من الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام للمعهد والمتضمنة التهيئة 
واالعداد لعقد ندوة كبرى لكشف ملفات وأجندات مايسمى 

بالربيع العربي على مستوى اليمن والمنطقة عمومًا.
وفي تصريح ل��»الميثاق« قال محمد حسين العيدروس 
رئيس مجلس ادارة معهد الميثاق رئيس الهيئة العلمية ان 
االجتماع وقف أمام االطار العام للندوة، مبينًا ان محاور الندوة 
سوف تتركز على العديد من القضايا المتصلة بما يسمى 
بالربيع العربي، مشيرًا الى ان نخبة من الكتاب والمهتمين 

والسياسيين يشاركون في الندوة.

أبناء المخا يقطعون الطرق رفضًا إلقصاء 
مدير أمن المديرية 

  أفادت مصادر محلية في مديرية المخا- محافظة تعز - أن المواطنين من أبناء 
المخا خرجوا في مظاهرات غاضبة احتجاجا على قرار مدير امن محافظة تعز علي 
السعيدي بعزل مدير امن المديرية ومحاولته فرض مدير آخر عليهم.. على الرغم 

من انه مطلوب في قضايا جنائية - حسب ما ذكرت المصادر .
مشيرة الى أنه تم قطع الطرقات في منطقة الميناء وجبل النار وعند محطة 
التحلية ما أدى إلى توقف الحركة في تلك المناطق، معلنين رفضهم لقرار مدير 
أمن المحافظة بإقصاء مدير أمن المديرية الذي كان قد عُين في هذا المنصب 

خالل العام المنصرم.
وأوضحت المصادر أن هذا التعيين جاء استجابة لضغوطات مارسها عضو مجلس 

النواب محمد مقبل الحميري على مدير أمن تعز محمد السعيدي.


