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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

انتصارات مؤتمرية خالدة
كان عام 2013 عامًا للحوار، فيه جرت أوسع عملية توافق في اليمن،  

تجربة حوارية مميزة في المنطقة. حدث فريد من نوعه في العالم 
وخاصة في البلدان النامية، مدرسة أخرى للتسامح وقبول اآلخر، وانتصار آخر 

للعقل.
بداية موفق��ة، ونهاية رائعة. إصرار رئاسي ووطني وسياسي على النجاح. اهتمام 
ودع��م خليجي وحض���ور عربي، واسنادًا ومتابعة دولية ال تخل��و من »تهديد«، 
قبول اجتماعي وسياسي ونخبوي غير مسبوق. برغم ما شابه��ا من أخط���اء قليلة 

متعمدة وغير متعمدة.
 لقد أتيحت لنا جماعات ومكونات فرصة نادرة للبحث في المستقبل، للبحث 
عن األفضل لبالدنا وشعبنا، وها قد تكللت أعمال المؤتمر بالنجاح، وخرجنا 
بوثيقة مشتركة، برؤية موحدة للكيفية التي رأيناها طريقًا ومسارًا نحو حياة 
آمنة ومستقرة. وثيقة ثمينة وقيمة في مضمونها العام حتى لو حاول البعض 
ممن أشرفوا على اإلعداد للجلسة الختامية تشويهها، والتقليل من بيانها الرئاسي. 
هروبًا من التزامات وطنية، واستحقاقات دستورية، ومحاولة غير أمينة للتقليل 

من أهميتها.
خضنا في مناقشات واسعة، وتبادلنا افكارًا ورؤى مختلفة. اختلفنا واتفقنا. وفي نهاية المطاف 
توافقنا. لم تحظ رؤية بعينها بإجماعنا، رؤانا جميعها خضعت للنقاش، والبحث، والنقد، ثم أخذنا 

ما رأينا فيه قاسمًا مشتركًا فيما بيننا. ومصلحة عليا لليمن.
وضعنا التجربة الوطنية منذ قيام الجمهورية بحلوها ومرها تحت المجهر، راجعنا محطات كثيرة 
في حياتنا. دققنا في النتائ��ج، وحاولنا استخالص عبر الماض���ي ودروسه، قمنا بذلك كله مع كثير 
من السياسة، وقليل من التجرد. وربما بعض التوتر والتحيز والتعصب لمنطقة، أو مذهب، أو حزب.

وقفنا مطواًل أمام تج��ربة البناء في العقود الثالثة الماضية من عمر الوحدة، 
والجمهوري���ة، بالغ بعضنا في نق���دها ورفضها. نقدًا مسفًا ومغاليًا، ال معن��ى له 
إال أنه كان محاول��ة سمجة إلضعاف الخصم العنيد القوي ذي الجذور التاريخية 

المتحصن باإلرادة الوطنية، المؤتمر الشعبي العام.
دافعنا عن هذه التجربة بالثقة ذاتها التي كنا نثق فيها بمبادئنا وقيمنا التي 
حكمت مواقفنا وسياستنا على مدى عقود خمسة مضت. دافعنا عن اليمن ووحدته 
وتجربته تدعمنا األرق��ام، والحقائق على األرض يسندنا التاريخ. ويقف شاهدًا 

علينا، وعلى غيرنا.
ظه�ر المؤتم���ر الشعبي العام برؤية استقطبت تأييد الحلف����اء واألصدق���اء 
ومكونات أخ��رى، ال لشيء إال ألنها انطلق����ت من مصلح���ة عليا للوطن، وكانت 
منطقية ومتوازنة مسنودة إلى برهان وحجة. لذلك استقامت، ولذلك أخذ بها البعض 
بعد أن أعلنوا عن رؤى مختلفة. وقبلنا رؤى آخرين طالما وقد توافقت مع رؤيتنا. 

 اهتمامنا مناقشاتنا.
ّ

نشير هنا إلى شكل الدولة الذي استغرق معظم وقتنا، وجل
ودخلنا مؤتمر الحوار مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، بتمثيل أقل مما 
نستحق، نكاية بنا وغدرًا.. وفي كثير من الحاالت وأمام القضايا الكبيرة والمعقدة 
أصبحنا مؤتمر وحلفائه ومكونات وطنية أخرى ساندوا موقفنا وساندناهم. انحيازًا لليمن، انحيازًا للحق.
أبدينا موقفًا عاداًل تجاه قضايا معقدة، كقضية الجنوب، وقضية صعده، إيمانًا منا بعدالة األولى، 
ورغبة أكيدة في معالجة الثانية. وقدمنا رؤى متقدمة وناضجة لمعالجة أزمة الدولة والتأسيس لحكم 
رشيد، ومؤسسات راشدة, كما رفضنا أفكارًا تعيد إنتاج هياكل الماضي وقواه، باختصار قدمنا رؤى 

تحقق الحرية والعدالة والمساواة وتضع اليمن في طريق التقدم.
البقية ص5

كلمة 

هادي: مخرجات الحوار انتصار للشعب والوحدة

دعا الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي  
العام الشعب اليمني رج��ااًل ونساًء إلى أن يحافظوا على 
الوحدة ويعضوا عليها بالنواجذ مهما كانت اإلرهاصات واإلرهاب، 

دًا أن الوحدة مكسب لكل اليمنيين واليمنيات في الشمال والجنوب 
ّ
مؤك

 رئيس المؤتمر في حديث مع قناتي "اليمن 
ّ

والشرق والغرب. وحث
اليوم" و"آزال" المؤتمريين على الصمود في وجه كل التحديات التي 

تعترض إرادتهم مثلما كانوا صامدين، والتفافهم مع بعضهم البعض 
وعلى برنامجهم السياسي ووثائق المؤتمر الشعبي العام.

تفاصيل ص 7-6

في خطابه المهم في اختتام مؤتمر الحوار الوطني

الرئيس: تجاوزنا كل الصعوبات وانتصرنا للمستقبل
أيها الفرسان.. 
فخورون بكم!!

لن أتخلى عن العمل السياسي وسأظل رئيسًا للمؤتمر
المؤتمر الشعبي حمل مشروع األقاليم كمخرج من الحرب األهلية

نتشاورحول حصتنا من الحقائب الوزارية الجديدة وسيكـون الترشيح مــن المؤتمر الشعبـي
 أسسنا للحوار ونبارك لشعبنا هذا النجاح يجب أن نحتكم للقضاء ونتحاسب حول مزاعم األموال المنهوبة

نؤيد مخرجات مؤتمر الحوار ونطالب بآلية لتنفيذهـا
الزعيم علي عبدالله صالح في حديث مع قناتي »اليمن اليوم« و»آزال«

احتف اليمنيون السبت باختتام مؤتمر الحوار الوطني  
بحضور كبار مسئولي الدولة وقيادات األحزاب والتنظيمات 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والنسوية 
والجماهيرية واالب��داع��ي��ة فضاًل عن حضور وف��ود دولية رفيعة 
المستوى وفي االحتفال الكبير الذي شهدته العاصمة صنعاء ألقيت 

العديد من الكلمات بالمناسبة ننشر أهم ما جاء فيها.
حيث رح��ب المناضل عبدربه منصور ه��ادي رئيس الجمهورية 

-رئيس مؤتمر الحوار الوطني في مستهل كلمته بالحاضرين
وقال: "هذا اليوم الخامس والعشرون من يناير الذي نلتقي فيه وقد 
اختتمنا بنجاح منقطع النظير مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستطعنا 

تجاوز كل الصعوبات والعوائق التي واجهها خالل فترة انعقاده..
تفاصيل ص3

نضال مؤتمري يتوج بإنجاح الحوار الوطني

بقلم/
د/ أحمد عبيد بن دغر

األمين العام المساعد للمؤتمر

المؤتمر وأحزاب التحالف يدينون محاولة اغتيال الوزير هشام شرف
دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني واستنكروا بشدة  

محاولة اغتيال المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام من قبل مجندين تابعين للفرقة 

المنحلة عند بوابة وزارة التعليم العالي صباح أمس.
واعتبر مصدر في المؤتمر الشعبي العام واح��زاب التحالف الوطني منع وزير 
التعليم العالي من دخول مبنى الوزارة واشهار السالح في وجهه رغم تعريفه بنفسه 

جريمة تستوجب تأديب مقترفيها، الفتًا الى أن هذه الحادثة مؤشر خطير على مدى 
حجم االختالل الحاصل في توزيع المهام واالختصاصات بين الوحدات العسكرية 
المكلفة بحراسة منشآت عامة.. ودعا المصدر قيادتي وزارتي الداخلية والدفاع الى 
سرعة اعادة تأهيل المجندين الموزعين على حماية منشآت عامة ألداء مهامهم 

بطرق حضارية بعيدا عن األساليب الهمجية .
تفاصيل ص�9

أكدت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي   
لنهائية أن المؤتمر  تضمنتها الوثيقة ا
ه قد انتصروا للقضايا الوطنية  الشعبي العام وحلفاء
العليا واس��ق��ط��وا بصمودهم المشاريع الصغيرة 
التي أرادت من خ��الل مؤتمر الحوار إيصال الدولة 
ال��ى ال��الدول��ة.. وك��ان مكون المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه قد بذلوا جهودًا جبارة وواجهوا باستماتة 
تلك المشاريع بتمسكهم ب��ال��م��ب��ادرة الخليجية، 
ورفضهم القاطع ألية محاولة تستهدف االنحراف 
بمسار الحوار أو تجاوز مرجعياته المتمثلة بالمبادرة 
وآليتها وقراري مجلس األمن والنظام الداخلي لمؤتمر 

ال��ح��وار.. واستطاع المؤتمر وحلفاؤه أن يطيحوا 
ل��ت��ي سعت بعض  بمشروع المرحلة التأسيسية ا
المكونات من خالله اسقاط المؤسسات الدستورية 
المنتخبة كالبرلمان والمحليات وإحالل مؤتمر الحوار 

بدياًل عنها..
ك��م��ا اس��ق��ط��وا م��ش��اري��ع ال��ع��زل ال��س��ي��اس��ي وإل��غ��اء 
الحصانة.. واأله��م من كل ذل��ك أن المؤتمر انتصر 
للوحدة اليمنية التي استهدفتها وثيقة بن عمر 
بنصوص تآمرية رفضها المؤتمر وحلفاؤه رفضًا 
قاطعًا وطرح مالحظاته حيالها حتى انتزع بيانًا من 
هيئة رئاسة مؤتمر الحوار أزال اللبس وضمن الحق.. 

وكانت الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني تضمنت 
نصوصًا باستمرار مجلس النواب والمجالس المحلية 
في مهامهم كاملة وصالحياتهم الدستورية حتى 
يتم انتخابات جديدة والتمديد لعام كحد أقصى 
الستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية واعتبار 
المبادئ األربعة ال��ص��ادرة عن هيئة رئاسة مؤتمر 
الحوار وثيقة عاشرة وإلغاء صالحيات لجنة التوفيق 
المخالفة للدليل التنظيمي وغيرها م��ن القضايا 
التي ناضل المؤتمر وحلفاؤه من أجلها وتحمل كل 
ة لقياداته  الضغوطات واالتهامات له بالعرقلة، واالساء

حتى حققوا النصر المبين.

السيسي يتأهب لتولي القيادة

انتخابات الرئاسة المصرية خالل 90 يومًا
ي���ت���أه���ب ال��ش��ع��ب  

ال����م����ص����ري خ���الل 
ثالثين الى تسعين يومًا إلجراء 
انتخاباته الرئاسية بحسب ما 
نص عليه الدستور الجديد 
وإعالن الرئيس عدلي منصور 
»االح�����د« ب��ت��ع��دي��ل خ��ارط��ة 
ال��ط��ري��ق السياسية ب��إج��راء 
االنتخابات الرئاسية أواًل قبل 

االنتخابات البرلمانية.
ووج�����ه ال���رئ���ي���س م��ن��ص��ور 
في وق��ت سابق اللجنة العليا 
لالنتخابات الرئاسية بممارسة 
اخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا وف���ت���ح ب��اب 
الترشح لرئاسة الجمهورية 

استنادًا للدستور المصري.
ويقبل الشعب المصري على 
انتخاب رئيسه الجديد بعد 
مرحلة عاصفة ومؤلمة ومليئة 
بالعنف واإلره����اب واإلق��ص��اء 
الذي مارسته جماعة االخوان 
خالل عام من حكمها قبل أن 
يهب الشعب والجيش لعزل 

الرئيس مرسي وكافة رموزهم 
ث��م إع��الن الحكومة تصنيف 
ج��م��اع��ة االخ�������وان ج��م��اع��ة 
اره���اب���ي���ة وج����ب م��ح��ارب��ت��ه��ا 

واستئصال كافة رموزهم.
ويسود الشارع المصري في 
أغلبه األع��م أن وزي��ر الدفاع 
الفريق عبدالفتاح السيسي، 
وال����ذي ك���ان ف��ي طليعة من 
ت��ص��دوا ل��ل��م��ش��روع االخ��وان��ي 

الفاشل، هو المرشح األج��در 
لقيادة البالد في هذه المرحلة 
العصيبة والصعبة، ويتمتع 
لذلك بشعبية جارفة وتأييد 
كبير من عامة أف��راد الشعب 
واألحزاب السياسية والمجتمع 
المدني وأفراد القوات المسلحة 

واألمن.
ذل���ك م���ا ت��أك��د ج��ل��ي��ًا خ��الل 
اح��ت��ف��االت الشعب المصري 
بالعيد الثالث لثورة 25 يناير 
حيث عمت جموع المواطنين 
م���ي���ادي���ن ال���ق���اه���رة وك��اف��ة 
محافظات البالد ترفع الالفتات 
والصور تأييدًا للفريق السيسي 
فضاًل عن إع��الن العديد من 
األح���زاب السياسية الكبيرة 
وق��ادت��ه��ا ت��أي��ي��ده��م الكامل 
للسيسي وقطع الطريق امام 
أي مرشح آخ��ر كونه األج��در 
ل��ق��ي��ادة م��ص��ر ول��ل��ق��ض��اء على 
ج��م��اع��ة اإلخ����وان وحقبتهم 

الغابرة.


