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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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الزعيم:أدعو جميع القوى إلنجاح الحوار.. ومحاربة ثقافة الكراهية

حقائق التاريخ في اليمن..
لم تتبق سوى عدة أيام على موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من 
الشهر الجاري والذي يأمل اليمنيون من خالله أن يكون منطلقاً لتدشين مرحلة جديدة 
تطوي معها تلك اآلثار الكارثية التي خلفتها األزمة السياسية الطاحنة التي شهدتها 
اليمن خالل عام ٢٠١١م إالّ أنه بعد فترة طويلة من تلك األزمة يجلس اليمنيون 
بمختلف أطيافهم السياسية واالجتماعية مع بعضهم البعض على مائدة حوار بعد 
قطيعة وتناحر رغم وجود مخاوف مشروعة لدى البعض بأن جلوس هذه األطراف إلى 
بعضها هذه المرة ال يتم وفقاً إلرادة يمنية خالصة ولكن استجابة لتأثيرات الضغط 
الدولي واإلقليمي المستمر والقوي وبالذات من رعاة المبادرة الخليجية ووراءهم مجلس 
األمن والذين تحركهم دوافع ومصالح شتى في اهتمامهم بالشأن اليمني والتدخل فيه.

وبتأمل في حقائق التاريخ وما شهده الواقع اليمني من متغيرات وتحوالت وصراعات 

ومحطات منذ قيام الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر وعلى امتداد أكثر من نصف 
قرن من الزمان فإن ثمة حقيقة جوهرية يمكن استخالصها بيقين وهي أن اليمنيين 
ومهما كانت خالفاتهم وصراعاتهم وتبايناتهم أو حتى حروبهم ضد بعضهم البعض 
فإنهم وحدهم ومتى ما توافرت لديهم اإلرادة  السياسية والوطنية هم من يستطيعون 
حل مشاكلهم بأنفسهم وصياغة الواقع الذي يريدونه، وحيث يأتي الحل يمنياً وبعيداً 
عن تدخالت الخارج، وهذه حقيقة أشار إليها الرئيس السابق علي عبداهللا صالح خالل 
حديثه أواخر األسبوع الماضي مع عدد من القيادات المؤتمرية التي ستشارك في مؤتمر 

الحوار الوطني والذي استعرض فيه الكثير من حقائق التاريخ في اليمن.
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8 مارس وتطلعات 
المرأة اليمنية

وزراء المشترك 
خارج الخدمة

الشيخ سلطان البركاني في حوار لـ«الميثاق» :

رئيس الجمهورية يدرك أن قوته في المؤتمر ولن نتخلى عنه
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د. نجيبة مطهر لـ«الميثاق»:

«الربيع» جاء 
بلحى خيبت 
آمال العرب

إطالق السويسرية صفقة طبخها 
اإلصالح لجني أموال قطرية

مواجهات دامية تشهدها الحديدة للمرة األولى

مقتل وجرح 32 مواطناً.. والحراك 
التهامي يشيع أول الشهداء

قريباً باسندوة 
يعلن محافظات 

«إمارات» في قبضة 
«المرشد»!!

الجندي:
مجازر اإلصالح 
في عدن 
توجب اخضاعه 
للمحاكمة

إرادة الحوار.. 
هل تتغلب 

على االنفالت 
األمني؟

كتب/ رئيس التحرير

الزعيم  في حديث صحفي:

 لن أستقيل من رئاسة المؤتمر
إنجازاتي تتحدث عن نفسها في مختلف مناطق اليمن
أجندة اإلخوان المسلمين انقالبية وهم يرون أن المبادرة ليست في صالحهم

أرأس حزباً مشاركاً في السلطة ونحن محصنون بالشعب اليمني
أكد الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر  

الشعبي العام- أنه لن يستقيل من رئاسة 
المؤتمر الشعبي العام ولن يخضع لضغوط خارجية أو 
داخلية.. وقال رئيس المؤتمر في حديث مع صحيفة 
”التايمز“ البريطانية: ”هذا قرار بيد المؤتمر إذا أراد أن 
أبقى في رئاسته، التنظيم هو صاحب القرار، وإذا أراد 
استبدال شخص آخر لرئاسة الحزب فهذا شأن الحزب 
وليس من شأن مجلس األمن وال المندوب البريطاني في 
األمم المتحدة، وال الحكومة، وال أحزاب اللقاء المشترك“.
ودعا الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر إلى 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها كمنظومة متكاملة 
نصاً وروحاً لمصلحة الشعب اليمني، وليس بانتقائية 

كما يتم.
ر رئيس المؤتمر من خطورة التداعيات الموجودة  وحذّ
وثقافة الكراهية من قبل الحراك وغير الحراك في بعض 
المحافظات الجنوبية ضد إخوانهم في الشمال، معتبراً 

أن ”ثقافة الكراهية هذه هي أخطر شيء“.
تفاصيل ص٣

الحوار.. ومسئوليتنا
ثورات الدمار 

العربي

الزوكا : المؤتمر يراهن على فرسانه في االرتقاء بمستوى الحوار
30 أكاديمياً من ضمن ممثليه

أوضح االستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر ان    
المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه حرصوا على اختيار أفضل العناصر 
لخوض جوالت مؤتمر الحوار الوطني، وفق معايير الكفاءة والتمثيل لكل 

المحافظات وبما يضمن الخروج بالنتائج المرجوة من هذا المؤتمر.
وأوضح عارف الزوكا في تصريح لــ«الميثاق» ان ممثلي المؤتمر وأحزاب 
التحالف البالغ عددهم «١١٢» شخصاً بينهم «٣٠» شخصية أكاديمية 
منهم «١٨» حاصلين على درجة الدكتوراة و«١٢» حاصلين على درجة 

الماجستير.
باالضافة الى «٥١» شخصاً يحملون درجة البكالريوس والليسانس 

و«١٢» شخصاً حاصلين على دبلومات متنوعة.
وأكد الزوكا ان المؤتمر يراهن على فرسانه لالرتقاء بمستوى الحوار 
الوطني الجاد من خالل الطرح الهادف والبناء على أساس المعارف 
والخبرات المتكونة لديهم على مدى سنوات طويلة من العمل في مختلف 

المجاالت، مما يجعلهم نخبة متميزة يفتخر بها الوطن والمؤتمر.

رئيس الجمهورية يستعرض مع بن عمر 
مستجدات التحضير النطالق الحوار

التقى األخ  
عــبــدربــه 
مــنــصــور هـــادي 
رئيس الجمهورية 
ــس  بــصــنــعــاء أم
مــبــعــوث األمــيــن 
ــم  ــألم الــــعــــام ل
المتحدة جمال بن 
ــذي وصل  عمر ال
إلى صنعاء قادماً 

من دبي.
ـــــرى خــالل  وج
اللقاء استعراض 
الـــــتـــــطـــــورات 
والمستجدات على 
لتحضير  ا صعيد 
تمر  لمؤ مل  لكا ا
ــحــوار الوطني  ال
ــل الـــذي  ــام ــش ال
له  أعما ستنطلق 

في الـ ١٨ من مارس الجاري.
وأشــار بن عمر إلــى أن لقاءاته مع 
القيادات الجنوبية في الخارج في دبي 
د استشعار  كانت مثمرة وإيجابية وتؤكّ
ــأن هــنــاك فــرصــة تاريخية  الجميع ب
لمعالجة كافة القضايا اليمنية والمشاكل 
العالقة وفي المقدمة القضية الجنوبية، 
خصوصاً وأن العالم بأسره يدعم التسوية 
السياسية في اليمن على أساس المبادرة 

الخليجية وآليتها 
ــيــذيــة  ــنــف ــت ال
المزمنة وقراري 
مــجــلــس األمـــن 
 ٢٠١٤ ـــــم  رق

و٢٠٥١.
ـــــــوه إلـــى  ون
ـــــح  ـــــــه أوض أن
ـــالل لــقــاءاتــه  خ
ــادرة  ــب ــم ـــأن ال ب
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
ــــــرارات  ــــــق وال
ــاءت  ــيــة ج ــدول ال
باسم الجمهورية 
الــيــمــنــيــة التي 
انــبــثــقــت عــن 
ا  حد تو نين  كيا
ــــــــ٢٢  فـــــي ال
ــو عــام  ــاي مــن م
١٩٩٠م ولقيت 
التأييد واالعتراف من المجتمع الدولي 
كله والرعاية الدولية موجودة على 
صعيد الدول الراعية والداعمة للتسوية 
السياسية في اليمن والقرارات الدولية 

واألممية التي تصب في هذا االتجاه.
كما جــرى استعراض التحضيرات 
النهائية من حيث التمثيل واإلعــداد 
اإلداري والتنظيمي وكافة المكونات 

االنضباطية للحوار الوطني الشامل.

البقية ص٣


