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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

رئيس الجمهورية ترأّس اجتماعاً استثنائياً للجنة العامة

بعد  الكشف عن عبث بالمال العام..
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ترأّس األخ المناضل عبدربه منصور  
ــادي رئيس الجمهورية النائب  ه
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين 
العام األربعاء اجتماعاً استثنائياً للجنة العامة 
لبحث جملة من  العام  الشعبي  للمؤتمر 
القضايا والموضوعات المتصلة بالتسوية 
ليتها  آ و درة  لمبا ا بمقتضيات  لسياسية  ا
التنفيذية المزمنة وقــراري مجلس األمن 
٢٠١٤ و٢٠٥١، والتي اعتبرها األخ الرئيس 
من أفضل المخارج السياسية المشرفة على 
قاعدة الوفاق والوئام والسالم وتجنيب البلد 
ويالت االنقسام والحرب وما تخلفه من أضرار 

ال تحمد عقباها.
وقال رئيس الجمهورية «نحن اليوم على 
أعتاب الولوج إلى المؤتمر الوطني الشامل 
الــذي يعول عليه كل اليمنيين في رسم 

معالم المستقبل المأمول على قاعدة الحكم 
الرشيد بكل متطلباته والدولة المدنية 
الحديثة المرتكزة على الحرية والعدالة 

والمساواة».
وطالب األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية تحديد مندوبين 
من المؤتمر الشعبي العام إلى مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل قبل نهاية شهر ديسمبر 

الحالي.
هذا وقد تحدث عضو اللجنة العامة رئيس 
مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي وعدد من 
أعضاء اللجنة العامة، مؤكدين أنهم جميعاً مع 
األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي في كل 
خطواته وقراراته وإجراءاته التي تأتي وفقاً 

لترجمة المبادرة الخليجية وآليتها.
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المؤتمر سيبتر أيادي من يحاولون التطاول على قياداته
اليمنيون لن يخضعوا لتجار الحروب وهواة اإلرهاب

مراقبون: الدوحة ليست حريصة 
على نجاح التسوية
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التداعيات التي تشهدها الساحة الوطنية والتي تزداد خطورة يوماً بعد يوم كلما   
اقترب اليمنيون من طاولة مؤتمر الحوار الوطني، ولعل ما كشفت عنه األيام القليلة 
الماضية من حقائق تظهر ان ثمة مخطط تأمري يستهدف اليمن وقياداته الوطنية وفي 
المقدمة قيادة المؤتمر الشعبي العام، ولعل ما أدلى به االنتحاري صدام الواقدي من 
اعترافات خطيرة ومنها كشفه عن وجود ٤٥ إرهابياً يجري اعدادهم في أحد المنازل التابعة 
لقيادي في حزب اإلصالح «حميد األحمر» الغتيال قيادات في المؤتمر الشعبي العام تؤكد 
عن حقيقة المخاطر المحدقة بالبالد واالصرار على اجهاض التسوية السياسية وإذا كانت 
هذه االعترافات الصريحة والواضحة ال تكفي لتأكيد حقيقة تلك المخاطر فإن استمرار 
ضبط العديد من صفقات األسلحة المحرمة والتي ال تستخدمها إالّ عصابات إرهابية وفرق 
االغتياالت دليل آخر يؤكد صحة تلك االعترافات التي كشف عنها الشاب صدام الواقدي 

حول اغتيال قيادات المؤتمر..
وإال لمصلحة من يتم استيراد أسلحة الموت تلك إذا كانت احزاب المشترك قوالً وفعالً 
تسعى النجاح التسوية السياسية وحل القضايا عبر الحوار الوطني الذي يستعد له كل 

اليمنيين..
وما يزيد األجواء تشاؤماً هو ارتباط ذلك بالزيارة التي تقوم بها قيادة المشترك إلى 
الدوحة العاصمة القطرية والجميع في الداخل الخارج يدركون ان قطر انسحبت من رعاية 
التسوية السياسية وال تحرص على انجاح المبادرة الخليجية.. زد على ذلك ان أعمال 
التخريب واستهداف أهم مقومات االقتصاد الوطني المتمثلة بالمنشآت النفطية والغازية 
على أوجها.. خالفاً الستمرار مسلسل اغتياالت الضباط التي حصدت حتى اآلن العشرات 

منهم في خالل بضعة أشهر..
وعود على بدء فإن على «حميد األحمر» أن يفكر ألف مرة قبل ان تمتد يده على أي قيادي 
في المؤتمر الشعبي العام أو في قيادة البالد أو ان يستمر في سلوكه التآمري واإلرهابي، 
وعليه أن يدرك ان ممارسة هذه األعمال لن تسكت أي صوت وطني بقدر ما سيتحول هذا 

السلوك إلى وبال عليه..

إلى ذلك قال المراقبون: على «حميد األحمر» ان يدرك ان تربية االخوان المسلمين قد 
اتضحت للعالم من خالل المدرسة األساسية لالخوان في مصر وما يجري فيها من تداعيات 
يتابعها العالم أوالً بأول.. وأنه ال يسمح بأي استخفاف لمقومات البالد ومؤسسات الدولة 
وهيئاتها أو االستهتار بها أو االعتقاد أن أية أعمال إجرامية ستيهئ له أو لغيره األجواء 
باالستئثار بثروات البالد ومقدراتها، والتفكير بعمليات االغتياالت تظهر عدم االدراك بأن 
الوحدة الوطنية ودولة النظام أو القانون لم تعد محكومة بهيمنة المتنفذين أو بتدريب 
عصابات الستهداف حياة الخصوم السياسيين، حيث قد تجاوز الشعب اليمني تلك األوضاع 
وبات قادراً على إزالة كل هذه المعوقات أمام تطوره واالنتقال إلى بناء الدولة المدنية 

الحديثة دولة النظام والقانون..
وأضافوا: أنه مهما اعتقد «حميد األحمر» أو الدائرون في فلكه انهم سيكونون بمنأى 
وأمنين في المربع الذي يعيشون فيه وان الدولة لن تصل إليهم أو ان من يحاولون النيل 

منهم سيقفون مكتوفي األيدي فذلك صار من الماضي وستطالهم يد العدالة..
ولعل الحرص الذي أبدته قيادة المؤتمر ممثلة باألخ المناضل عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام والزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام من أجل السالم والحوار وحقن دماء اليمنيين والحفاظ على 
السلم االجتماعي في بلد مزقتها مراكز القوى واثقلت كاهلها.. فاليمكن لهواة األعمال 
اإلرهابية من اسقاط تلك الخيارات ألن اليمنيين جميعاً لم يعد بمقدورهم التعايش مع 
تجار الحروب ومراكز القوى التي تعيش قبل العصر وال تلتفت يميناً أو شماالً لما يجري 
حولها أو تعتقد أن أمن البالد واستقراره ووحدته ودماء رجاالته مجرد بضاعة يتاجرون بها 

أولئك الذين ال يعرفون للقيم واالخالق مسؤولية الدولة..
وان األجواء اليوم المهيئة للجوار ال تقبل معها التآمر وااللتفاف على خيار الشعب اليمني 
وإرادته وآمال وطموحاته مهما كان األمر سواًءارتدوا ثياب الرهبان أو تمسحوا بمسوح 
الشيطان وعليهم أن يدركوا أن اليمنيين قد حسموا أمرهم بأن اليمن دولة ولن تكون 

ساحة ألحد.

تثير الزيارة غير المعلنة التي تقوم بها بعض قيادات   
أحزاب اللقاء المشترك إلى العاصمة القطرية الكثير من 
المخاوف، حيث غادر- صنعاء- عبدالوهاب اآلنسي أمين عام 
التجمع اليمني لإلصالح والدكتور ياسين سعيد نعمان األمين 
العام للحزب االشتراكي وسلطان العتواني رئيس المجلس 
األعلى للمشترك، وأمين عام التنظيم الوحدوي الناصري، 
خصوصاً وأن الزيارة توحي أن هدف تلك القيادات هو تقديم 
تقرير إلى مسؤولين قطريين عن مستوى التحضيرات النعقاد 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتهيأ له اليمن.
مراقبون تساءلوا عن أهداف وأبعاد ترويكا المشترك من 
وراء زيارتهم غير المعلنة إلى الدوحة.. وما الذي تضمره 
قيادات هذه األحزاب لمؤتمر الحوار الوطني وللبالد بشكل 
عام، وكان حري بهذه القيادات ان تكثف جهودها في الداخل 
بهدف تهيئة األجواء للحوار الوطني خصوصاً وأنه ليس هناك 

اسمى وأهم وأقدس وأعظم من هذه المهمة
تفاصيل ص٤


