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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

ال لفرض
 اإلرادات بالقوة

الوطن يمر بفترة خطرة وحرجة لم يسبق لها مثيل والكل يدركها ويعيها   
ويحذر منها على الصعيد الداخلي والخارجي اإلقليمي والدولي إالَّ األطراف 
المتسببة فيها وإيصالها إلى ما وصلت إليه من احتقان وانسداد سياسي وتدهور اقتصادي 
وانفالت أمني وإذا لم تحكم تلك األطراف عقولها وتغلب مصلحة اليمن العليا ووحدته 

وأمنه واستقراره فإن السقوط في هاوية ال قرار لها بات حتميًا.
في وضع وظرف كهذا ما كان يمكن للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه أن يقفوا موقف 
المتفرج لمشهد كهذا ينذر بكارثة ماحقة تستطيع تلك األطراف أن تحدد بدايتها 
لكنها لن تستطيع التحكم بمساراتها ونهايتها فالتحريض والتحشيد والتطويق 
بالمسلحين للعاصمة صنعاء نحن لطالما نبهنا وحذرنا من وقت مبكر من عواقب 
اللجوء إلى السالح وفرض اإلرادات بالقوة والعنف واإلرهاب مستوعبين أن حل قضايانا 
ومشاكلنا ال يكون إال بالوسائل السياسية السلمية وعبر الحوار ومن أجل هذا دعونا وقدمنا 
المبادرات والتنازالت حتى وصلنا إلى عملية سياسية تجنب اليمن الوطن والشعب هذه 
المخاطر ونجحنا مع الخيرين من أبنائه واألشقاء واألصدقاء في الوصول إلى التسوية 
السياسية الُمعبر عنها في المبادرة الخليجية المزمنة مسهًما المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه في انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وإنجاحه في الخروج بوثيقة الحوار الوطني 
رغم محاوالت بعض القوى إفشال التسوية على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية 

والحوار..
 واليوم ذات القوى تسعى إلى الحيلولة دون تطبيق مخرجاته عبر إصرارها على تفجير 
الوضع والزج بالوطن في لهيب حرائق الفتن الحزبية والمناطقية والطائفية والمذهبية 
التي لن تبقي ولن تذر.. في ظرف ووضع كهذا يستحيل الحياد من تنظيم سياسي وطني 
رائد كان دوًما حامًال لمشعل آمال وتطلعات اليمنيين بالوحدة والديمقراطية التعددية 
واألمن واالستقرار والتنمية والبناء وتحويلها إلى إنجازات كبيرة وعظيمة بقيادة الزعيم 

علي عبدالله صالح لتصبح واقعًا معيشًا في حياة شعبنا الحضاري العريق.
تأسيًسا على ما سبق فإن موقفنا حاسمًا وحازمًا تجاه من يحاول اللعب بالنار متجاوزًا 
الخطوط الحمراء والخروج عن الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة 
والديمقراطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من أولئك الحمقى والمغامرين الذين 
يريدون فرض مشاريعهم الصغيرة بقوة السالح ومرفوض أن تكون صنعاء العاصمة 
التاريخية لليمن الموحد ساحة لتصفية الحسابات فالوطن ومستقبل أبنائه أهم وأكبر من 
أية حسابات مصلحية وشخصية وحزبية ضيقة وال خيار إالَّ التفاهم والتوافق والتالقي 

على طاولة الحوار.

كلمة 

خالل ترؤسه  اجتماعًا استثنائيًا للجنة العامة:

الداخل والخارج يراهنون على المؤتمر ووسطيته لتجاوز التحديات
رئيس الجمهورية- األمين العام: المؤتمر سيظل في المقدمة حامًال المهام الوطنية الجسام

أكد األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس  
المؤتمر- األمين العام أن المؤتمر الشعبي العام ظل متماسكا على قاعدة شعبية 
راسخة وواسعة منذ قيامه في أغسطس عام ١٩٨٢م ومــرورًا بالكثير من المحطات 

الفارقة.

وقال خالل ترؤسه اجتماعًا استثنائيًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الخميس: "وبكل 
فخر كان اكبر وأعظم منجزات المؤتمر إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ٢٢ من مايو 
عام ٩٠م من القرن الماضي وكان حامًال لمهام وطنية جسيمة وعظيمة ومرورًا بمحطات 

اخرى وهو في المقدمة ال يتزعزع وال تؤثر عليه الزوابع.

ونوه الرئيس بان اهم محطة تجاوزها المؤتمر الشعبي العام بكل صعوباتها كانت عند نشوب 
األزمة مطلع عام ٢٠١١م، وقال: "إن القوى السياسية في الداخل والخارج تنظر إلى المؤتمر 

الشعبي العام بصفته السياسية الوسطية القادرة على تخطي العقبات والتحديات".
تفاصيل ص٣

» تنشر نص مبادرة المؤتمر وأحزاب التحالف »

اللجنة العامة في انعقاد دائم لمتابعة التداعيات الخطيرة لألزمة

تشكيل حكومة شراكة وطنية ١  
تلبي تطلعات المواطنين على 
أن تتولى الحكومة الجديدة 
تنفيذ منظومة متكاملة من اإلصالحات 
االقتصادية واإلداريـــة الجادة والشاملة 
وبما يخدم مصالح المواطنين بمختلف 

فئاتهم وشرائحهم.

تنفيذ مخرجات الحوار ٣   
الوطني وفقًا لبرنامج 
زمــنــي مــحــدد يضمن 
تنفيذ كافة االستحقاقات وفي 
مقدمتها إجــراء االستفتاء على 
ــــراء االنــتــخــابــات  الــدســتــور وإج

البرلمانية والرئاسية.

إلزام كافة وسائل اإلعالم ٥   
الـــرســـمـــيـــة والــحــزبــيــة 
ـــتـــهـــدئـــة وإيــــقــــاف  ـــال ب
كافة أشكال التحريض والتعبئة 
واالبتعاد عن كل ما يثير الخالفات 
ويهيئ المناخات للتفاهم وتحقيق 

المصالحة الوطنية الشاملة .

اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات ٦   
الــعــمــلــيــة الــكــفــيــلــة 
لحة  لمصا ا بتحقيق 
الــوطــنــيــة الــشــامــلــة مـــن أجــل 
تحقيق االصطفاف الوطني بين 
الجميع وبما يصون أمن الوطن 

واستقراره ووحدته.

إنـــــهـــــاء ٤ 
ـــــة  ـــــاف ك
مــظــاهــر 
التوتر في العاصمة 
صـــنـــعـــاء وبــقــيــة 

المحافظات.

إعادة النظر في الجرعة السعرية ٢ 
ء  الكــتــفــا لنفطية وا ا للمشتقات 
بالسعر العالمي لمادتي البترول 
والديزل وتحمل الدولة ألي تكاليف داخلية 
بما فيها النقل وغيرها، األمر الذي سيؤدي إلى 
تخفيض السعر الحالي لمادتي البترول والديزل 

وتخفيف األعباء على المواطنين. درة
مبا

د ال
بنو

تواصل مسلسل 
استهداف المؤتمريين

٢٠ ساعة مفاوضات مع الحوثي

 تنشر نص تقرير 
اللجنة الوطنية الرئاسية 

وسط مشاعر وطنية فياضة بالحب والتقدير  
مازالت جموع من المواطنين األوفياء تتوافد 
إلى العاصمة صنعاء لزيارة الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام لتهنئته على نجاته من 
المؤامرة اإلجرامية الغادرة التي كانت تستهدف حياته 
وحياة أسرته والمحيطين به، وكل سكان الحي الذي 
يقطنون بجانب منزل الزعيم وتستهدف قبل كل 

ذلك الوطن الذي مازال يعاني الويالت والمآسي التي 
تسبب في نشوبها أولئك النفر الذين تطفح نفوسهم 
بنزعة االنتقام، واقلقوا األمن واالستقرار، وأشعلوا 
نار الفتن وشجعوا اإلرهــاب وأعمال العنف، وأثــاروا 
الضغائن واألحقاد بين أبناء الوطن الذين ينشدون 

السالم والعيش في كرامة واطمئنان.
تفاصيل ص١٠-١١

المؤتمر ُيفِشل ضغوطات للتحالف مع 
االخوان أو دفعه لالنضمام للحوثة

المؤتمر والتحالف يرحبون بمبعوث األمين العام لمجلس التعاون الخليجي الى اليمن

أفشل المؤتمر الشعبي العام كل الضغوطات التي مورست ضده إلعادة تحالفه  
مع جماعة االخوان المسلمين عبر مختلف األساليب، ومحاولة توظيف تداعيات 

األزمة لتنفيذ هذا المخطط.
وقد جددت اللجنة العامة ورئيس المؤتمر التأكيد في البيانات والتصريحات الصادرة 
مؤخرًا على الموقف الثابت للمؤتمر الشعبي العام بأنه سيظل حزب الوسطية واالعتدال 
وأال يقف مع طرف ضد طرف آخر، في رد على الحملة المحمومة التي تشنها أبواق االخوان 

والتي ذهبت الى اتهام المؤتمر وقياداته بدعم جماعة الحوثي.
البقية ص١٧

رحب المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني  
بقرار المجلس الــوزاري لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي بتسمية الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ، 
مبعوثًا ألمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الى اليمن.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام واحــزاب التحالف الوطني 
تعيين الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ممثال ألمين 

عام مجلس التعاون الى اليمن يأتي في اطار دعم و رعاية 
االشقاء في دول الخليج العربي لليمن في شتى المجاالت 
وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز وحرصهم على تجنيب اليمن ويالت االحتراب 

والفوضى.
مشيرين الى ان قرار المجلس الــوزاري الخليجي بتعيين 

ممثال لألمين العام لمجلس التعاون الى اليمن سوف يخدم 
عملية انجاح التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني والمضي قدما بجدية الستكمال تنفيذ مضامين 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة الموقعة في 
العاصمة السعودية الرياض في ٢٣ نوفمبر عام ٢٠١١م.
البقية ص١٧

الزعيم: الحكومات وجدت لخدمة الشعوب ال لتجريعهم المنغصات المعيشية

قلق محلي ودولي من تصعيد الحوثي وتدهور األوضاع في العاصمة صنعاء

«الميثاق»: سياسيون لـ

البد من قرارات شجاعة 
إلنقاذ اليمن من الكارثة


