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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..
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رئيس فرع المؤتمر بعدن لـ«الميثاق»
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سفك الدماء َّـ عدن تم بتنسيق 
بني االنفصاليني واالصالح

نحذر الرئيس من مؤامرة تحاك ضده 
عرب إقصاء «صالح» من رئاسة اِّـؤتمر

نص الحوار 5

صانعا أول تداول سلمي 
للسلطة في اليمن والمنطقة
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برئاسة الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد  وحضور الدكتور أحمد عبيد  
بن دغر األمين العام المساعد واألستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد عقدت 
قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات اجتماعاً كرس لمناقشة اإلعداد والتحضير 
رة والتداول السلمي للسلطة في الـ  لالحتفال بالذكرى األولى لالنتخابات الرئاسية المبكّ

٢١ من فبراير العام ٢٠١٢م.
وفي اللقاء حث الشيخ سلطان البركاني كافة قيادات المؤتمر على حشد الطاقات والجهود 
للمشاركة الفاعلة في هذه المناسبة التاريخية التي جسد فيها المؤتمر الشعبي العام النهج 

الديمقراطي سلوكاً وممارسة عملية أثارت إعجاب العالم.

الجدير بالذكر ان صنعاء ستشهد صباح يوم االربعاء القادم مهرجاناً جماهيرياً حاشداً 
ينظمه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني احتفاًء بمناسبة انتخاب االخ 
عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية في أول عملية تداول سلمي للسلطة ووفاًء 
للقائد المؤسس رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهللا صالح الذي حرص 

على اخراج اليمن من األزمة عبر االنتخابات الرئاسية المبكرة.
هذا وتتهيأ مئات اآلالف من جماهير شعبنا الوفي للتوافد الى العاصمة صنعاء من 
المحافظات المجاورة للعاصمة للمشاركة في االحتفال الكبير في ميدان السبعين والذي 

ستحضره قيادات المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني.

وقد استكملت اللجان التحضيرية االعداد لهذا االحتفال الكبير الذي يؤكد من خالله 
المؤتمر الشعبي العام تمسكه بالتسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 

وقرارات مجلس األمن الخراج وطننا من األزمة وانجاح الحوار الوطني.
ومن المؤكد ان المهرجان الجماهيري سيخرج بقرارات مهمة ازاء التطورات االخيرة 
في مقدمتها رفض المؤتمر والتحالف ألعمال العنف والتأكيد على الحوار لحل القضايا 
الخالفية، اضافة الى التأكيد على دعم جهود رئيس الجمهورية للخروج من األزمة الحالية.

في بيان لألمانة العامة للمؤتمر

أعمال العنف في عدن وحضرموت تهدف إلى عرقلة الحوار وإفشال جهود رئيس الجمهورية
المؤتمر يعزي أسر الضحايا ويدعو إلى تفويت الفرصة على مشعلي الحرائق وأصحاب المشاريع المشبوهة

هذا هو الزعيم
تجسيد أول عملية تداول سلمي للسلطة في بالدنا كان  

من المستحيالت، لكن ذلك تحقق في ٢١ فبراير ٢٠١٢م 
بفضل اصرار الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام ليصبح ذلك اليوم واحداً من أهم منجزاته..
 وفي وقفة سريعة أمام تاريخ هذا القائد الوطني نجد أنه قد عمل 
وبشكل ممنهج منذ تحمله لمسئولية قيادة الوطن عام ١٩٧٨م 
على تحقيق العديد من المكاسب الوطنية ومنها اعظم المنجزات 
(الوحدة والديمقراطية والتعددية) وتتجلى رؤيته االستراتيجية 
الثاقبة لتعزيز وترسيخ التجربة الديمقراطية من خالل عملية 
سياسية تطويرية تحولية نوعية توجت بالمشاركة الشعبية في 
الحكم وصناعة القرار بعد ان كان تحقيق ذلك اقرب إلى المستحيل 
في بلد لم يمض وقت طويل على مغادرته دياجير ومغارات القرون 
الوسطى والتحرر من ربق طغيان وعسف التخلف االمامي والجور 
االستعماري بقيام الثورة اليمنية المباركة ٢٦ سبتمبر١٩٦٢م و١٤ 

أكتوبر ١٩٦٣م..
لقد حرص الزعيم علي عبداهللا صالح على استمرارية التجربة 
الديمقراطية في عملية بناء مؤسسات الدولة ليكون بتحقيق 
هذه المكاسب قد أعطى للثورة اليمنية السبتمبرية واالكتوبرية 
وألهدافها زخماً غير مسبوق جسدت تطلعات الشعب اليمني في 
أن يصبح هو مصدر الحكم والشرعية ألية سلطة تتحمل مسئولية 

قيادته حاضراً ومستقبالً.
في هذا السياق يكون الزعيم علي عبداهللا صالح قد مكن الشعب 
من إمساك زمام أموره بيديه، وهذا بحد ذاته إنجاز كاف ليدون اسمه 
في تاريخ اليمن كقائد ألعظم التحوالت منذ قيام الثورة اليمنية 
سبتمبر وأكتوبر وال يمكن أبداً طمس أو تغييب منجزاته التاريخية 
العظيمة في لحظة عابرة أو اخفائها خلف الغبار الذي يثيره البعض 
محاولين تعمية رؤية الناس عن الحقائق والشواهد الماثلة للعيان.
إن أول عملية تداول سلمي للسلطة في اليمن منجز غير عادي، 
بل إنه يمثل ثورة حقيقية قادها الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام مع رفيق دربه األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية إلعادة االعتبار لحق الشعب في حكم نفسه 
بنفسه، والقضاء على أساليب الدجل أو ادعاء الحق بالحكم باسم 

الدين أو عبر همجية القوة والدم أو العصبية المقيتة.
إن عظمة منجز ٢١ فبراير قد فتحت صفحة للتسامح واالنتصار 

على ماضي الصراعات والتصفيات والنفي والسحل.
ولعل األصوات التي نسمعها تنعق اليوم مطالبة بإقصاء الزعيم 
ال تعبر إالّ عن بقايا ماضٍ يعاني من عقد النقص.. وما احوجهم إلى 
أن يواصلوا السير في الدرب الذي شقه الزعيمان هادي وصالح، 
ويستشعرون مسؤولياتهم في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ 

اليمن الحديث.

رئيس المؤتمر التقاهما أمس..

دان على أهمية دور المؤتمر في الحياة السياسية سفيرا روسيا والصين يؤكّ
التقى الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أمس   

كالً على حده السفير الصيني، والسفير الروسي بصنعاء.
وثمن الزعيم علي عبد اهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام مواقف 
روسيا والصين إزاء العالقات الثنائية بين الشعب اليمني والشعبين الصيني 
والروسي وكذلك إزاء بيان مجلس األمن الدولي بخصوص األزمة اليمنية، 
ومؤكداً التزام المؤتمر الشعبي العام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وقــراري مجلس األمن الدولي واإلسهام بشكل فاعل في مؤتمر الحوار 

الوطني.
د السفير الروسي والصيني على أهمية دور المؤتمر الشعبي العام  فيما أكّ
في الحياة السياسية اليمنية ويعوالن على إسهاماته في صياغة مناخات 

سياسية تشجع على الحوار المزمع عقده في الـ ١٨ من مارس المقبل الذي 
من شأنه أن يخرج دستوراً جديداً وانتخابات حرة ونزيهة كون المؤتمر الشعبي 
العام طرفاً رئيسياً في التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض وجهوده 
ضرورية للدفع بالحوار الوطني، وأشارا في الوقت نفسه إلى وقوف بلدبهما 

إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.
كما جرى خالل اللقاء استعراض التطورات السياسية في الساحة اليمنية 
وتقييم التحضيرات واإلعدادأ للحوار الوطني، مشيرين إلى أن اليمن قد 
قدمت في تجربتها السياسية وأسلوب معالجة األزمة أنموذجاً يمكن االقتداء 
د السفيران أن اليمنيين أمامهم مهمات كبيرة تتطلب  به في المنطقة. وقد أكّ

جهوداً متضافرة لتجاوز تداعيات وآثار األزمة السياسية.

منظمات دولية 
تطالب بالتحقيق 
الفوري َّـ أحداث عدن

عبدالرحمن مراد:

التحالف مع اإلصالح لن 
يخلق حالة وطنية مستقرة

نكبة الطائرة «سوخواي»:

الحكومة اهتمت بالصندوق 
األسود وأهملت الضحايا

اكتشاف مثلث برمودا َّـ صنعاء
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