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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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مقابالت وأحــاديــث صحفية مؤتمرات  
وخطابات نارية فجة وحمقاء تعكس وعياً 
استعالئياً همجياً متخلفاً عقيماً وغبياً اليمكن 
تفسيرها وفهمها اال انها ترمي الى نسف التسوية 
السياسية وفقاً للمبادرة ومعها جهود االخ عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية والنجاحات 
التي حققها في قيادته للعملية السياسية على 
الصعيد الداخلي والخارجي المعبر عنها في 
النتائج االيجابية والمثمرة لجولته التي شملت 
الواليات المتحدة االمريكية وأوروبــا واختتمها 
نهاية االسبوع الماضي للشقيقة المملكة العربية 
السعودية، ومن ثم وضع العراقيل والصعوبات 
أمــام عملية االنتقال الى المرحلة الرئيسية 
المحورية المفصلية للخروج بالوطن من ازمته 
وايصاله الى بر االمان ونعني بذلك الحوار الوطني 
الشامل الذي اكد رئيس الجمهورية مــراراً انه 
مفتوح لكافة اليمنيين على اختالف اتجاهاتهم 
وتوجهاتهم، وسوف تطرح كافة القضايا على 
طاولته دون اشتراطات مسبقة او خطوط حمراء 
وهو ما ال ينسجم مع الرغبات واالهواء والنزعات 
االنانية المريضة والمدمرة لتلك االطراف والتي 
كانت دائماً ومازالت تقف على طرفي نقيض 
مع الشعب اليمني ومصالح ابنائه العليا معيقة 
مسارات تطور بناء دولته الموحدة الديمقراطية 
الحديثة وهذه غايتها اليوم من تعمدها التوتير 
والتصعيد في خطابها االعالمي والسياسي الذي 
توقيته ومكانه غير مناسبين وال مبرر له مطلقاً 
وهذا يجعل اهدافهم مفضوحة ومحل تنديد 
واستهجان جميع ابناء الوطن وبدون شك االشقاء 
واالصدقاء الذين ادركــوا مبكراً حقيقة الوضع 
في اليمن ودور تلك القوى في تأزيمه ومحاولة 
الوصول به الــى كارثة الصراعات والحروب 
والفوضى وهي ومن خالل خطابها االعالمي 
والتحريضي وتمجيد الحرب وااللغاء واإلقصاء 
تسعى الى افشال النجاحات المحرزة على طريق 
الخروج من االزمة ونسف الحوار بوضع العصي في 
دواليب حركة عربتها الى االمام محاولة االنثناء 
بها الى الخلف اوالقبول بأجندة مشاريعها القائمة 
على نعرات االستقواء القبلي لفرض هيمنتها على 
اليمن الذي صار اكبر من ان تستوعبه عقولهم 
المريضة المسكونة بمفاهيم مشبعة بغرور ادعاء 
انها صاحبة الحل والعقد الذي لم يعد له وجود 
بعد المتغيرات والتحوالت السياسية واالقتصادية 
والديمقراطية والتنموية التي شهدها اليمن خالل 
السنوات المنصرمة من عمر ثورته ٢٦سبتمبر 
و١٤أكتوبر والسيما العقود الثالثة االخيرة من 
تاريخها الخالد ..لهذا ال يجب ترك هؤالء يواصلون 
ممارستهم الهوجاء واالستمرار في غيهم عبر 
حتى  عند حدهم  بوقفهم  لعقيم  ا خطابهم 
نتمكن من العمل باتجاه توفير المناخات واالجواء 
المالئمة للحوار الذي يضعنا على طريق استعادة 
اليمن المنه وامانه والمضي قدماً صوب استكمال 

مسيرة رقيه وتقدمه وازدهاره.

الحوار وقارعو 
طبول الحرب

كلمة 
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رئيس المؤتمر يعزي بوتفليقه في 
وفاة الرئيس الجزائري األسبق

رئيس الجمهورية: الحوار الوطني لن يستثني أحداً
جدد األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية   

النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام التأكيد 
على أن اليمن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها 
األبرز الحوار الوطني الشامل الذي ال يستثني أحداً، والذي 
يتطلع إليه كل أبناء اليمن إلرساء معالم الدولة اليمنية 
المدنية الحديثة وصوالً إلى نظام الحكم الرشيد المبني 

على العدالة والمساواة بين مختلف أبناء المجتمع.
ونوه األخ الرئيس خالل لقائه أمس بصنعاء مشائخ 
وأعيان ووجهاء محافظة شبوة إلى حجم الصعوبات 
والتحديات التي تواجه الدولة ويعاني منها المجتمع في 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة وتفشي البطالة بين 

أفراد الشباب.
وقال «هذا الهم ما حملناه على عاتقنا خالل زيارتنا 
األخيرة للواليات المتحدة األمريكية وأوروبــا والمملكة 
العربية السعودية لدعم اليمن اقتصادياً وتنموياً لتحقيق 
االستقرار األمني وتدفق االستثمارات والمساعدات التي 
يمكن لها أن تخلق فرص عمل للشباب وهذا ما وجدنا 
تفهما كبيراً بشأنه ونحن على ثقة أن المستقبل القريب 
سيحمل لليمن بشائر خير إذا ما صدقت النوايا وتوحدت 
الطاقات واإلمكانات داخلياً لمواجهة التحديات الماثلة 

أمامنا».
وأشار إلى الوضع الذي تسلم فيه مقاليد السلطة في 
اليمن في ظل أوضاع صعبة ومعقدة ومــوارد محدودة 
ومنعدمة.. الفتاً إلى أن ذلك أيضاً ال يعفي الدولة من القيام 
بواجباتها في تنفيذ وتحقيق المشاريع واالستحقاقات 

المشروعة في مختلف مناحي الحياة وقطاعات التنمية 
المختلفة وفي ضوء ظروف آمنة ومستقرة.

وطالب رئيس الجمهورية أبناء محافظة شبوة بالتعاون 
مع األجهزة األمنية لمواجهة ومحاربة ما تبقى من فلول 
العناصر اإلرهابية التابعة لتنظيم القاعدة التي تحاول 
عابثة النيل من أمن واستقرار المحافظة واليمن بصورة 

عامة، والعمل أيضاً على نبذ العناصر الخارجة على النظام 
والقانون التي يغرر بها بين الحين واآلخر لخلق االختالالت 

األمنية وتفجير أنابيب النفط والغاز.
اً إياهم على «القضاء على الظواهر السلبية  حاثّ
والمدمرة للمجتمع والتنمية بصورة عامة منها آفة الثأر 

باعتبارها وباالً على المحافظة وأبنائها».

بعث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس  
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء إلى 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عبر 
خاللها عن عميق الحزن والمواساة للجزائر 
الشقيق حكومة وشعباً بوفاة الرئيس الجزائري 
األسبق الشاذلي بن جديد، والذي أعلن عن 

وفاته عن عمر ناهز الـ٨٣ عاماً.
وجاء في برقية الزعيم علي عبداهللا صالح: 
«لقد ربطتني بالراحل عالقة األخ والصديق 
وعرفته عن قرب قامة في مسيرة النضال 
الجزائري وقائداً فذاً لمسيرة التحول الحضاري 
فيه. أهله لذلك عزيمة صلبة ورأي ثاقب 
وحــرص على خدمة شعبه وأمته العربية 

واإلسالمية».
سائالً اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويلهم أهله ورفاق دربه والشعب 
الجزائري واألمة العربية واإلسالمية الصبر 

والسلوان، إنا هللا وإنا إليه راجعون..

اللجنة التحضيرية للحوار تطالب 
بعدم التحريض على الحرب

أبو راس: لن أتنازل عن دمي وبعد حكم القضاء لكل حادث حديث

ــبــت الــلــجــنــة الفنية   طــال
لإلعداد والتحضير لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل كافة القوى 
السياسية واالجتماعية ومؤسسات 
المجتمع المدني والوسائل اإلعالمية 
المختلفة بالعمل على إشاعة أجواء 
على   عد  تسا مشجعة  بية  يجا ا
الدخول والمشاركة في مؤتمر الحوار 

بما يحقق نجاحه.
دت اللجنة التحضيرية في  وأكّ
اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة 
الدكتور عبدالكريم اإلرياني أن 

الدعوة والتحريض على الحروب 
والعنف ال يتناسب وثقافة السلم والتسامح 
والحوار، حيث وقفت على إشكالية التعبئة 

اإلجتماعية واإلعالمية.

لرسمية  ا لناطقة  ا وكشفت 
باسم اللجنة أمــل الباشا عن 
االتــفــاق على تشكيل اللجنة 
التوجيهية «التسييرية» لمؤتمر 
ــي سميت لجنة  ــت ــوار وال ــح ال
وبنسبة  مناصفةً  لتوفيق»  «ا
ت  فظا لمحا ا لممثّلي   ٪٥ ٠
 ٪٥ ٠ و قية  لشر ا و بية  لجنو ا
لممثّلي المحافظات الشمالية 

والغربية.
ــي بيان  ــت الــبــاشــا ف ــال وق
صحفي إنه تم خالل اجتماع 
اللجنة إقــرار عالنية جلسات 
مؤتمر الحوار وبثّها مباشرةً على الهواء وبما 

يتسق ومبدأ الشفافية.
تفاصيل ص٦

قال الشيخ صادق أمين أبو راس  
للشئون  المساعد  لعام  ا األمين 
التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام إن إرادة اهللا 
كتبت له العيش بعد جريمة تفجير مسجد دار 
الرئاسة رغم أن الجريمة أدت إلى استشهاد 
الكثير من الموجودين بالمسجد في صالة 
جمعة رجب ٣ يونيو ٢٠١١. ورغم الحالة 
السيئة التي كان فيها جراء االنفجار الذي كان 
أحد ضحاياه، متحدثاً عن ست عشرة عملية 
أجريت له في أنحاء متفرقة من جسده وما 

نتج عنها من بتر بعض أجزائه.
د أبو راس في حديث لبرنامج «ساعة  وأكّ
زمــن» الــذي بثّته قناة «اليمن اليوم» 

الفضائية، أنه ال يمكن أن يتنازل عن دمه 
وأن القضية منظورة اآلن أمام القضاء وثقته 
بالقضاء اليمني كبيرة، مستدركاً «لكن بعد 
أن يصدر القضاء حكمه فلكل حادث حديث».
وعن تماسك المؤتمر الشعبي العام بعد 
جريمة االعتداء على مسجد دار الرئاسة، قال 
أبو راس «بعد الحادث الذي تعرضت له قيادة 
المؤتمر الشعبي العام في مسجد دار الرئاسة لو 
كان أي حزب آخر تعرض لما تعرض له المؤتمر 
النهار، لكن المؤتمر الشعبي العام بتماسكه 
وثباته استطاع أن يواصل المسيرة ليثبت أنه 

متماسك ومتجذر في كل مناطق اليمن».
تفاصيل ص٣
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أبانت أعمال التصعيد االخيرة للقوى االنقالبية عن مخطط   
تآمري يستهدف افشال الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية 

إلنجاح التسوية السياسية.
وبحسب مراقبين فإن أعمال التصعيد التي يتوزع أدوارها بين علي 
محسن وصادق االحمر وباسندوة والتي بلغت ذروتها السبت الماضي، 
موجهة بشكل واضح ضد الرئيس عبدربه منصور هادي الذي اعتبروا 

نجاح جولته الخارجية موجهة ضدهم وتتعارض مع مواقفهم.
وقال المراقبون لــ«الميثاق» ان هناك هدفاً واضحاً بين دعوة 

مايسمى مؤتمر المشائخ لمواصلة استكمال أهداف الثورة المزعومة 
وبين اصرار رئيس حكومة الوفاق باسندوة على تجاوز صالحيات 
رئيس الجمهورية وذهاب علي محسن الى الحديث عن انه الرجل 
األول في البالد.. مؤكدين ان هذه الحقائق تؤكد على ايصال رسائل 
شديدة لرئيس الجمهورية تحت مسمى القضاء على بقايا النظام 
في اشارة تبدو موجهة نحو قيادة عسكرية بالمعنى البسيط، لكنها 

موجهة بشكل واضح الى رئيس الجمهورية.
وأوضح المراقبون ان هذا التصعيد الذي تؤججه القوى االنقالبية يأتي 

قبل أيام على بدء الحوار الوطني الشامل المزمع اقامته في نوفمبر 
المقبل لتزداد أجــواء الموقف ضبابية حيث وان الخطاب المتطرف 
والمستفز للقوى االنقالبية والموجه ألبناء المحافظات الجنوبية يسير 
في اطار مخطط تآمري لدفع المتشددين من أبناء المحافظات الجنوبية 
على مقاطعة الحوار الوطني، وكذلك األمر بالنسبة للحوثي والطرفين 
أكدت المبادرة والقرارات الدولية على مشاركتهما في الحوار باعتبار ان 

هاتين القضيتين مفتاح لحل األزمة اليمنية.
تفاصيل ص٢
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