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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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كلمة 

لكي ينجح الحوار
سعي المؤتمر الشعبي العام على إنجاح مؤتمر الحوار نابع من حرصه على اليمن  

ووحدته وأمنه واستقراره ليواصل أبناؤه مسيرة النماء والبناء والنهوض الشامل 
في ظروف ومعطيات جديدة يتجاوز فيها األزمات بصورها المفتعلة والحقيقية مستوعباً 
التحديات التي تواجه الحوار وتضع العراقيل والمعيقات أمام توافق واتفاق اليمنيين 
تجاه حل كل قضاياهم ومشاكلهم على نحوٍ يتطلب التسامي على أمراض نزعات بعض 
القوى واألطراف التي مصالحها مرهونة ببقاء اليمن في دوامة الخالفات والصراعات.. 
ويتضح ذلك من خالل سعيهم إلى إذكاء نار الضغائن واألحقاد بمواجهة جهود مداواة 
جراح الماضي عبر تغليب ثقافة التسامح والمحبة واإلخاء على ثقافة العنف والكراهية 
المناقضة لمعاني مفهوم الحوار الذي طالما دعا إليه الزعيم علي عبداهللا صالح وقيادة 
المؤتمر الشعبي وأعضائه مراراً وتكراراً إليه وعملت على ترسيخه كنهج في حياة شعبنا 
ليشكل األساس لمعالجة كافة القضايا السياسية واالقتصادية واألمنية، خصوصاً بعد أن 
حسم الخيار الديمقراطي التعددي موضوع الصراع على السلطة باعتماد مبدأ تداولها 
سلمياً وعبر إنتخابات تنافسية حرة ونزيهة بين كل القوى ليكون االحتكام إلرادة الشعب 
المعبر عنها في صناديق االقتراع.. إن الديمقراطية بهذا المعنى لم ترض أولئك الذين 
لم يغادروا التفكير التآمري االنقالبي، فظلوا يعملون لتحقيق مراميهم وفقاً لمنطق 

تفكيرهم الشمولي مفتعلين األزمات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه, وهم اليوم يحاولون 
بذات العقلية إفشال الحوار ومن خالله ينسفون التسوية السياسية للمبادرة الخليجية 
ليعيدوا اليمن إلى نقطة الصفر غير مبالين بما سيترتب عن ذلك من مخاطر كبرى على 

اليمن ومستقبل أبنائه.
في هذا السياق فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وكل الخيرين المشاركين في مؤتمر 
الحوار الوطني سوف يقفون بكل ما يملكون من حب ووفاء لليمن الوطن والشعب للحيلولة 
دون تمكين تلك األطراف المتطرفة من نيل مأربها وتفويت الفرصة عليها من خالل 
تصويب مساراته في االتجاهات المؤدية إلى نجاحه وإخراج اليمن من أزمته وقطع الطريق 
أمام أية إمكانية للعودة إليها مهما كانت الصعوبات والتحديات بل لن يتردد المؤتمر من 
تقديم التضحيات وبذل الغالي والنفيس من أجل بلوغ الحوار الغايات التي من اجلها أجتمع 
اليمنيون على اختالف فئاتهم وشرائحهم منطلقاً بذلك المؤتمر من استشعار مسؤوليته 
الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والتي ال يمكن حل تعقيداتها ما لم يكن 
جميع المشاركين فيه واعين لموجبات استحقاقات الحلول التي ينبغي أن يخرج بها الحوار، 
والتي تحتل القضية الجنوبية ومشكلة صعدة موقع الصدارة باعتبارهما مفتاح بوابة خروج 

اليمن من أزمته إلى بر األمان وشواطئ السالم واالستقرار واالزدهار.
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عندما تغادر 
المرأة مملكتها
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عبداهللا غانم: 

حل القضية الجنوبية 
في إطار الوحدة

د/ يحيى الشعيبي:

على الحراك أن يعي بأن 
العالم يدعم الوحدة

جابر غالب:

 لمسنا تفاعالً مع 
القضية الجنوبية

أحمد مساعد: 

الحوار المكان المناسب 
لمعالجة قضايا  الوطن

باجيل:

 المتحاورون يدركون المسؤولية 
الموكلة إليهم

الدكاك: 

الكلمة األخيرة ستكون 
لمكونات الحراك
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د. عبدالعزيز بن حبتور لـ«الميثاق» االستاذ عبدالحميد الحدي لــ«الميثاق»:

متفائل جداً بالحوار ورعاة المبادرة 
ملتزمون بتنفيذ النتائج

 �UÝQ…  تفاعل مسئول التحفظ على المواقف تجاوز التمترس
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داخل العدد

مكتب رئيس المؤتمر:

نرفض استغالل قضية المغتربين للتحريض من قبل المتطرفين

على األطراف السياسية عدم إدخال اليمن 
في خالفات إقليمية أو دولية

دعا مصدر مسئول في مكتب الزعيم علي  
عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
األطراف السياسية، لعدم إدخال اليمن في أية خالفات 
إقليمية أو دولية، والسعي دومــاً لتحقيق المنافع 
المشتركة على قاعدة ال ضرر وال ضــرار، وتجنب 
تحويل أي خالفات يمكن التفاهم حولها، إلى محطات 
للتحريض والتعبئة المتطرفة، متمنياً أن «تبادلنا 

الدول األخرى ذات األداء».
وقال المصدر إن المؤتمر الشعبي العام، يحثّ 
حكومة الوفاق، باعتبارها المخولة دستوراً وقانوناً 
بمتابعة أي قضايا تخص المواطنين، أو عالقات اليمن 

بالدول الشقيقة أو الصديقة، في كل األحوال، وإيالء 
االهتمام الذي تستحقه قضية مثل قضية المغترب 
اليمني، وعدم ترك القضايا بدون اهتمام، لتجنب 

د المعالجات. مزيد من التطورات السلبية التي تعقّ
ونفى المصدر ما يتم ترويجه بأن الزعيم علي 
عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام قام 
باالتصال بخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، 
لمناقشة تطورات أوضاع المغتربين اليمنيين في 

المملكة.
تفاصيل ص٢

تلبية لدعوة الرئيس بوتين
رئيس الجمهورية يقوم بزيارة تاريخية لروسيا

مباحثات هادي وبوتين تتناول األوضاع الراهنة لليمن والمنطقة
من المقرر ان يبدأ رئيس الجمهورية عبدربه منصور   

هادي اليوم «االثنين» زيارة رسمية الى جمهورية 
روسيا االتحادية على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك تلبية 

لدعوة من قبل الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
وقالت مصادر ديبلوماسية يمنية في بالغات صحافية ان 
تعزيز عالقات التعاون بين البلدين في المجاالت السياسية 
واالقتصادية والعسكرية واألوضاع الراهنة في اليمن والمنطقة 
ستتصدر مباحثات القمة بين الرئيسين هادي وبوتين باالضافة 
الى بحث تطورات األوضاع في الساحة اليمنية وخاصة فيما 
يتعلق بتنفيذ التسوية السياسية التاريخية في اليمن، وجهود 

انجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الجاري حالياً.
وتتزامن هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية والتي تستمر ٤ 
أيام مع حلول الذكرى الــ«٨٥» لتوقيع اتفاقية التعاون والتجارة 
والتبادل الثقافي بين اليمن واالتحاد السوفييتي «سابقاً». 
وبحسب مصادر صحفية ان الرئيس عبدربه منصور هادي 

سيلتقي خالل زيارته الى موسكو عدداً من كبار المسئولين 
في روسيا االتحادية من أبرزهم رئيس الوزراء ورئيسة مجلس 

االتحاد للبرلمان الفيدرالي الروسي.
ويرى ديبلوماسيون وسياسيون ان هذه الزيارة مهمة بكل 
المقاييس وستعطي دفعة قوية لتعزيز التعاون بين البلدين 

الصديقين في مختلف المجاالت.
وكان السفير الروسي بصنعاء سيرغي كوزلوف قد اشار في 
تصريحات صحافية خالل هذا االسبوع الى أهمية هذه الزيارة 
في االرتقاء بمسيرة العالقات التاريخية والمتميزة بين اليمن 

وروسيا.
وفي ذات السياق أكدت السفارة اليمنية بموسكو في بيان 
لها «السبت» الماضي ان زيارة الرئيس هادي الى روسيا تحمل 
أهمية كبيرة من حيث توجهها لتطوير وتفعيل عالقات البلدين 

الصديقين في مختلف المجاالت.
تفاصيل ص٣

مصدر بالمؤتمر:
 تصريحات السفير األمريكي تتنافى مع أصول العمل الدبلوماسي

أعرب مصدر مسؤول في  
المؤتمر الشعبي العام، عن 
أسفه إزاء التصريحات التي يطلقها 
السفير األمريكي من وقت إلى آخر 
حول األوضاع في بالدنا.. والمؤتمر 
الشعبي العام.. وكأنه صاحب القرار، 
ملغياً إرادة وقرارات قوام المؤتمر 

العام البالغ سبعة آالف عضو.
ــال المصدر: «نجدد تذكير  وق
سعادة السفير، بأن اليمنيين االن، 

منصرفون لترتيب مستقبلهم عبر 
الحوار الوطني، الذي كان المؤتمر 
الشعبي العام هو من دعا له من 

وقت مبكر».
وأضاف: «نحن في قيادة المؤتمر 
الشعبي، نتمنى على جميع سفراء 
الدول الراعية للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية، تجنب كل مامن 
شأنه توتير الرأي العام بتصريحات 
ضد أي مكون من مكونات مؤتمر 

الحوار، سواء أكان المؤتمر الشعبي 
العام أم غــيــره»، ونعتقد أنــه ال 
يمكن ألي سفير أن يدعي أنه أدرى 
بمشكالت اليمن وحلولها، أكثر من 
اليمنيين أنفسهم»، والتاريخ يؤكد 
أن «أي حل ألية مشكلة في بالدنا 
يتم فرضه على اليمنيين، بأي آداة 

خارجية اليكتب له النجاح».

تفاصيل ص٢

المؤتمر متمسك بأنظمته ويرفض أي تدخل في شئونه

اليمنيون منصرفون لترتيب مستقبلهم عبر الحوار الوطني

أقترح نظام الديمقراطية التوافقية بمجلس
نص الحوار  جمهوري تمثل فيه المرأة
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