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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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في مثل هذا الشهر وتحديداً في ٢٤   
أغسطس ١٩٨٢م أُعلن عن تأسيس 
المؤتمر الشعبي العام ليكون أول تنظيم 
وطني رائــد وجامع لكل األطــراف والقوى 
السياسية والحزبية في الساحة اليمنية على 
اختالف تياراتها وتوجهاتها وألــوان طيفها 
والتي كانت قبل دعوة الزعيم علي عبداهللا 
صالح الى حــوار سياسي فيما بينها بهدف 
ايجاد تنظيم سياسي تنصهر في بوتقته 
جميعها -تعمل تحت االرض وفي ظروف العمل 
السري ألن الدستور حينها حرم العمل الحزبي 
ولتجاوز ذلك وأخرج تلك االحزاب والتنظيمات 
السياسية من دهاليز السرية وما يرتبط به 
من نشاط تآمري يتعارض مع مصلحة اليمن 
الى اطار علني يخدم هذه المصلحة ويعزز 
االستقرار والتنمية والبناء والنهوض الوطني 

الشامل باتجاه اعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
دخلت القوى السياسية واالجتماعية الحية 
ــوار انتهى الــى تــوافــق على اســاس  فــي ح
القواسم المشتركة عبر عنه في الميثاق 
الوطني الذي فيه تجسدت الروح الحضارية 
العريقة لشعبنا والنظرة المستقبلية لتطوره 

وتقدمه.. 
وهكذا تأسس المؤتمر الشعبي العام على 
الحوار الديمقراطي وانبثق عنه ليكون الحوار 
توجهاً جوهرياً في نهجه منذ قيامه وحتى 
اليوم واستطاع بهذا النهج ان يعبر باليمن 
الكثير من المراحل الصعبة بكل تحديات 
منعطفاتها الخطيرة ولم يتوقف يوماً عن 
اعتبار الحوار هو اقصر الطرق لحل أعقد 
المشاكل والقضايا منطلقاً من قناعات وايمان 
بل ايضاً من تجربة وخبرة.. في هذا السياق 
تأتي دعواته المستمرة الى الحوار الذي نجده 
في هذه الفترة الدقيقة والحساسة من تاريخنا 
الوطني يصر على أن الحل والمخرج الحقيقي 
والصحيح لليمن هو الحوار الجاد الصادق 
والشفاف والمسئول وكــان قبل تداعيات 
احــداث األزمــة التي بــدأت في مطلع العام 
الماضي ٢٠١١م ومازالت لم تنته اال بوصول 
كل األطراف الى قناعة المؤتمر الشعبي العام 
بالحوار معلنة استجابتها ووقوفها الى جانب 
االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
ألننا بذلك نستعيد للوطن أمنه واستقراره 
ونحافظ على وحدته وخياره الديمقراطي 
ونتمكن من المضي معاً مواصلين مسيرة بناء 
اليمن  الجديد ودولة المؤسسات الحديثة وأي 
طرف يفكر خارج منطقة الحوار انما يسعى الى 
الدمار والخراب والفرقة والتمزق لهذا الوطن.. 
من هنا يمكننا القول ان المؤتمر ومعه كل 
المخلصين سوف يعمل على إنجاح الحوار 
والمرحلة االنتقالية وفقاً لمضامين المبادرة 
 . لمزمنة. ا لتنفيذية  ا ليتها  آ و لخليجية  ا
داعياً في هذا المنحى أحــزاب المشترك 
وشركائهم وبقية القوى السياسية الى ترك 
نزعاتها االنانية وحسابات المصالح الضيقة 
واستيعاب استحقاقات الفترة التي يمر بها 
الوطن وانعكاساتها على حاضر ومستقبل 

اليمن.

نهج مؤتمري أصيل
كلمة 

البركاني: حكومة باسندوة ستسقط تلقائياً

اإلصالح صنع باليمن خالل األزمة مالم يصنعه كفار قريش
األوضاع تغيرت اليوم والخصوم 

صاروا حبايب للمؤتمر
المتمرد علي محسن سيغادر اليمن قريباً

وزراء المشترك سيئون وسيدخلون البالد في متاهات
قال الشيخ سلطان  

مين  أل ا ني  كا لبر ا
العام المساعد للمؤتمر: إن 
حكومة باسندوة ستسقط 
عاجزة عن  ألنها  ئياً  تلقا
توفير أي شيء وعاجزة عن 
تحقيق األمن واالستقرار 
وتنفيذ برنامج اإلنعاش 
ــر  ــي ــوف ـــادي وت ـــص ـــت االق
الخدمات ورفع القمامة من 

الشوارع..
وقال البركاني في حديث 
ــوم» :  ــي لقناة «الــيــمــن ال
في  المشترك  ء  وزرا إن 
الحكومة أسوأ من السيء 
وأنهم يريدون أن يدخلوا 

البلد في متاهات..

تفاصيل ص٤-٥

ربات بيوت: 
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ر من فتنة مذهبية يقودها  هيكل يحذّ
«اإلخوان» في اليمن

الحكومة تتراجع عن صرف العالوة

في األمسيات الرمضانية والملتقيات الجماهيرية

المؤتمريون يتعهدون بالنضال لتحسين األوضاع المعيشية ألبناء الشعب

تتواصل اللقاءات الرمضانية للمؤتمر  
وأحــزاب التحالف الوطني على مستوى 
المحافظات والدوائر والمديريات والتكوينات 
التنظيمية حيث اظهرت األمسيات الرمضانية 
االلتفاف الشعبي العظيم حول المؤتمر الشعبي 
ــزم المؤتمريين  الــعــام وقــيــادتــه، وأكـــدت ع
وأنصارهم مواصلة المسيرة النضالية والتضحية 
بالغالي والنفيس دفاعاً عن مصالح الشعب 

اليمني والثوابت الوطنية والدينية.
وكان لمشاركة أعضاء اللجنة العامة واللجنة 
الدائمة الرئيسية والمحلية ورؤســـاء الفروع 
ر  كبا و عية  جتما ال ا ت  لشخصيا ا و ئخ  لمشا ا و
المسؤولين وفي المقدمة المحافظين ووكالء 
المحافظات وقيادة «المحليات» حضور مشهود أكد 
على أن المؤتمر الشعبي سيظل رقماً صعباً وال 
يمكن تجاوزه أو النيل منه مهما حاول المتآمرون..

وحققت األمسيات الرمضانية األهــداف التي 
سعت قيادة المؤتمر إلى تحقيقها من وراء هذه 
الفعاليات واألنشطة الرمضانية، ولعل أبرزها 
كانت الرد على تخرصات المتخرصين وبقايا 
أوكــار االنقالبيين الذين قــادوا مؤامرة فاشلة 
استهدفت الوطن والمؤتمر والتجربة الديمقراطية 

والتعددية..
كما أكدت األمسيات بذلك الحضور الكبير على 
الوحدة التنظيمية القوية التي يتمتع بها المؤتمر 
الشعبي العام واستحالة النيل من وحدتهم 
الداخلية، ولقد أوصل المؤتمر رسالته للداخل 
والخارج بأنه أقوى من قبل، ومن المستحيل 
تجاوزه أو النيل من وحدته الداخلية أو ايجاد شق 
بين قيادته وقواعده.. وقد أكدت على ذلك بصورة 

واضحة األمسيات الرمضانية..
تفاصيل ص٨-٩
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المطالبة بوضع حد لإلقصاء الذي يتعرض له المؤتمريون ومعالجة االختالالت األمنية

أكد وفاء المؤتمر للشعب والدفاع عن قضاياه

الزوكا: األزمة جعلت المؤتمر أكثر قوة وصالبة
االنقالبيون حاولوا الوصول إلى السلطة عبر التخريب والتدمير للوطن 
المؤتمر يهتم برعاية الشباب ونراهن عليهم في بناء اليمن الجديد

أكد االستاذ عارف الزوكا االمين العام المساعد للمؤتمر: أن المؤتمر اليوم اكثر قوة من ذي   
قبل وأن األزمة قد كشفت نوايا أولئك االنقالبيين الذين حاولوا االنقالب على الشرعية 
الدستورية.وقال في كلمته التي ألقاها في حفل اختتام فعاليات النشاط الرمضاني الثاني 
بمحافظة ذمار: لقد أثبت المؤتمر خالل األزمة التي مر بها الوطن أنه كان األكثر صالبة وقوة.

وحمل هموم الوطن والمواطنين على عاتقه خالل العقود الماضية وسيظل وفياً للشعب ومدافعاً 
عن قضاياه.

وأكد أن المؤتمر الشعبي العام يولي الشباب الرعاية واالهتمام باعتبارهم  أمل الوطن والمؤتمر 
والشعب وعليهم يراهن الجميع لبناء اليمن الجديد  واالنتقال إلى مستقبل أفضل للشعب يواكب من 

خالله التطورات التي يشهدها العالم..
تفاصيل ص١٠

االنتقائية في تنفيذ بنود المبادرة من شأنها اختالق أزمات جديدة 
المؤتمر يثمن عالياً جهود الرئيس في اإلعداد والتحضير للحوار وإخراج البالد من األزمة

اللجنة العامة للمؤتمر تقر انعقاد اجتماعاتها أسبوعياً

أعضاء المؤتمر يقفون ضد قطاع الطرق والمعتدين على خطوط الكهرباء والنفط
دعوة االطراف السياسية لاللتزام بروح المبادرة وجوهر التسوية السياسية

أكد المؤتمر الشعبي العام مجدداً التزامه بتنفيذ المبادرة  
الخليجية وآليتها التنفيذية بحسب مراحلها الزمنية المحددة 
في اآللية.. معتبراً انتقاء بنود في المبادرة وتعطيل بنود أخرى يمثل 
حاله انتقائية غير مقبولة من شأنها اختالق أزمات جديدة اليمن في 

غنى عنها.
وثمنت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها الدوري 
الليلة قبل الماضية -ثمنت -عالياً جهود األخ عبدربه منصور هادي 

- رئيس الجمهورية - األمين العام للمؤتمر نائب رئيس المؤتمر في 
اإلعداد والتحضير للحوار وإخراج البالد من األزمة الراهنة.

وطالبت األطراف والقوى السياسية االلتزام بروح المبادرة وجوهر 
التسوية السياسية ، وتجسيد روح الوفاق والتوافق من خالل السياسات 
اإلعالمية والعمل المشترك داخل الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية 

العليا على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
 تفاصيل ص٣

الزعيم يؤكد ضرورة تحول المؤتمر 
الى حزب يواكب المتغيرات

أكد رئيس المؤتمر الشعبي  
الــعــام الزعيم علي عبداهللا 
صالح على ضـــرورة الــبــدء بتحويل 
المؤتمر من تنظيم شعبي عام إلى 
حزب سياسي منظم له بنيته السياسية 
المكتملة ورؤيته المنهجية المواكبة 
الحتياجات العصر والتي تتكيف وتلبي 

المتغيرات الوطنية والدولية.
وشدد الزعيم علي عبداهللا صالح 
لدى استقباله قيادة المؤتمر الشعبي 

العام فــرع جامعة صنعاء والهيئة 
العلمية لمعهد الميثاق، على أهمية 
اإلعداد الجيد في سياق التحضيرات 
الجارية لعقد المؤتمر العام الثامن 
للمؤتمر الشعبي العام بهدف إصالح 
االختالالت التنظيمية داخل مؤسسات 
المؤتمر..منوهاً بضرورة تفعيل معهد 
الميثاق في مجاالت إنشائه المتمثلة 

في الدراسات والبحوث والتدريب.
تفاصيل ص٢
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رؤية مستقبلية للمؤتمر 
سيتم طرحها للرأي العام


