
ــة   ــي ــب ــل ت
لــــنــــداء 
الواجب الوطني 
والــتــنــظــيــمــي 
تمر  لمؤ ا فــي 
لعام  ا الشعبي 
ــو  ــض قـــــــرر ع
مة  لعا ا للجنة  ا
الــشــيــخ ياسر 
الــــعــــواضــــي 

واالستاذ احمد الزهيري قطع 
رحلتهما العالجية خارج الوطن 
ــه السرعة  ــودة على وج ــع وال
أعمال مؤتمر  للمشاركة في 

الحوار الوطني.
من الصعب القاء التحية عليهما 
بتهنئة السالمة والشفاء كون 
الزهيري والعواضي 

تــركــا آالمهما 
ـــجـــســـديـــة  ال
جانباً ورأوا ان 
لتي  ا ة  نا لمعا ا
يمر بها اليمن 
هـــي األولــــى 
منهما بالعالج 
ــــل  ــــب ــــق والت
ــل أو  ــي ــأج ــت ال
لن  و حيل  لتر ا
م  بعد نفسهما  أ عــلــى  يقبال 
المساهمة في تضميد الجراح 
والتغاضي عن حاجة الوطن لهما 
في هذه المرحلة الدقيقة إلبعاده 

عن تداعيات الظروف الحرجة..
ــر هــكــذا  ــم ــؤت ــم فـــرســـان ال
يكونون عندما يسأل اليمن عن 

أصالتهم..!

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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الزعيم رجل الحوار األول باليمن

> اليوم الثامن عشر من مارس ٢٠١٣م تبدأ 
في عاصمة دولة الوحدة صنعاء أولى جلسات 
مؤتمر الحوار الوطني والــذي من شأنه وشأن 
نجاحه ان يقدم لليمانيين فرصاً حقيقية للولوج 
إلى آفاق المستقبل اآلمن، المزدهر، المستقر، 
الحاضن لطموحات شعب وأماني جيل.. وفي هذه 
الوقفة ونحن نتحدث عن اهمية مؤتمر الحوار 
الوطني وعن أهمية أن نقول الصدق باعتباره 
اقصر مسافة بين نقطتين.. والصدق كل الصدق 
أننا ما كنا سنصل إلى مؤتمر الحوار الوطني ما 
لم يكن فخامة األخ الزعيم علي عبداهللا صالح 
قد قبل بالمبادرة الخليجية وقبل التنازل عن 
السلطة مع انه الرئىس الشرعي للبالد حتى 
سبتمبر ٢٠١٤م وإننا لم يكن بإمكاننا الخروج 
باليمن من أزمة الحرب األهلية مالم يكن علي 
عبداهللا صالح لديه االستعداد الكامل والحرص 
الشديد والمسؤولية الوطنية األكيدة بأن يوقف 
نزيف الحرب لتجار الحروب ويذهب إلى االشقاء 
في المملكة العربية السعودية وبحضور ممثلين 
عن العالم وبمشاركة المعارضة، ليوقع فخامة 
الزعيم القائد علي عبداهللا صالح على المبادرة 
الخليجية ويوقف نزيف الحروب ويصيب تجار 
الموت والخراب في مقتل، لذا فقد امكن اليمن 
الوصول إلى نقطة انطالق مؤتمر الحوار الوطني 

والذي يشهد العالم اليوم أولى جلساته.
> إذاً اليوم الثامن عشر من مارس ٢٠١٣م 
العالم كله يتابع أولــى جلسات مؤتمر الحوار 
الوطني والذي بفضل تخلي فخامة األخ الزعيم 
علي عبداهللا صالح عن الرئاسة وعــن حقه 
الشرعي في االمساك بزمام أمور البالد والعباد 
حتى سبتمبر ٢٠١٤م ليس هذا فحسب بل 
ان التزامه الكامل وحرصه على نجاح المبادرة 
الخليجية هو ما دفعه من واقــع مسؤولياته 
الوطنية باعتباره زعيم اليمن األول واألب واألخ 
واإلنسان والقائد فهو من تنازل عن حقه في 
الرئاسة حرصاً على ايقاف مسلسل اهدار دم 
اليمانيين.. وهو من دعا قيادات عسكرية كبيرة 
إلى االلتزام الكامل بقرارات الرئيس عبدربه 

منصور هادي..
والزعيم علي عبداهللا صالح هو من أقنع 
المؤتمريين االلتزام بقرارات حكومة الوفاق 
حتى وهي تقصي قيادات وكفاءات وشخصيات 
ورجاالت مؤتمرية دونما وجه حق وال عدالة وال 

اعتبار ألبسط حقوق اآلدمية.
> اليوم الثامن عشر من مارس ٢٠١٣م العالم 
كله يتابع جلسات الحوار في اليمن.. وهنا لوال 
تضحيات الزعيم علي عبداهللا صالح وصبره 
ومسؤولياته الوطنية وحبه وحرصه على مستقبل 
وطنه وأمن واستقرار مواطنيه، ما كان لمؤتمر 
الحوار الوطني ان يتم وال كان لجلساته ان تبدأ.. 
بل وما كانت ألفــواه البنادق ان تصمت.. وال 
للمدافع ان تنام وتترك اطفالنا وامهاتنا واحالمنا 
تصحو وتكبر.. ويزداد ايمانه قناعة بأن اليمن في 
الغد ستكون أفضل، ولكن األفضل محتاج لرجال 
بهمة وعزم وتضحيات وصبر وجلد وكرم وعطف 
وعزم رجال على شاكلة الزعيم علي عبداهللا 

صالح..
أخيراً.. اليوم مؤتمر الحوار الوطني 
ـــى جلساته والــعــالــم كله  يــبــدأ أول
يتابعنا وينظر إلينا وإلى الكيفية التي 
سيستطيع بها اليمانيون الخروج من 
أزمتهم وتقديم األنموذج األفضل 
واألصلح واألبقى للعالم العربي الذي 
يضج بفوضى ثورات الربيع العربي 
والتي مع األسف لم نر ربيعاً لهم وال 

ورداً وال ياسمين..
الــيــوم.. يبدأ مؤتمر الحوار أولى 
جلساته.. وعلى المشاركين فيه ان 
يدركوا ان مستقبل اليمن يقع بين 
أيديهم.. وان مستقبل الشعب يجب 

ان يحتل أولى اهتماماتهم..
على المشاركين في مؤتمر الحوار 
ان يعرفوا ان فخامة الزعيم علي 
عبداهللا صالح هو الذي أوصلهم إلى 
قاعة مؤتمر الحوار الوطني من خالل 
سلسلة طويلة من التضحيات التي 
ضحى بها من أجل اخراج اليمن من 
أزمته.. فتلك التضحيات العظيمة 
التي قدمها الزعيم للشعب غير 
آسف عليها.. لكنه سيكون آسفاً 
اشد األسف لو أخفق المشاركون 
في مؤتمر الحوار الوطني- الذي 

دعمه ويدعمه فخامة الزعيم- في 
الخروج باليمن إلى افق من القرارات 
تمنحه األفضل واألصلح واألبقى ألن 
اليمن يحتاج منا أشياء كثيرة ولكنه ال 

يحتاج للمزيد من الفرقة والخصومة 
والكراهية.. فأحبوا اليمن يحبكم اهللا 

عز وجل.

تتجه انظار العالم اليوم االثنين الموافق 18 مارس 2013م إلى العاصمة صنعاء والتي تحتضن مؤتمر الحوار  
الوطني وذلك بمشاركة وطنية واسعة وبحضور عربي ودولي رفيع المستوى وبمشاركة فاعلة من أهم هيئة دولية 

في العالم وهي منظمة األمم المتحدة ومجلس أمنها الدائم.
> اليوم االثنين الثامن عشر من مارس 2013م يضرب اليمانيون األنموذج والمثل األهم لألسرة الدولية بأهمية الحوار 
لحل مسألة التداول السلمي للسلطة وليؤكدوا أن الحوار هو حجر الزاوية في حل كافة المشكالت بصورة عامة.. فاليمانيون 
ارتضوا المبادرة الخليجية واعتبروها خارطة طريق تضع حلوالً لكافة المشكالت وتؤسس لمرحلة جديدة للدولة اليمنية 

محمد علي سعدتعزز فيها مداميك الديمقراطية وحرية الرأي والرأي اآلخر.. الخ.

إذا لم يوقع الزعيم على اِّـبادرة 
لكانت اليمن َّـ أسوأ حاالت الدمار

تنازل الزعيم عن السلطة تنازل 
األقوياء هو ما حافظ على أمن 

واستقرار البالد
لوال حرص الزعيم على اليمن ِّـا 

صمتت البنادق وال نامت اِّـدافع 
اليوجد َّـ اليمن من قدم تضحيات 

لشعبه أكثر من الرئيس الصالح
على اِّـشاركني َّـ مؤتمر الحوار أن 

يدركوا أن مستقبل اليمن بني أيديهم

رجال إجماع األمة

ــرر اليمنيون أن   حين ق
يعيدوا وحدتهم الوطنية 
لــم يجد الــفــرقــاء غير شخص 
الزعيم علي عبداهللا صالح ليكون 

رئيسهم!!
الكبرى  لفتنة  ا أثيرت  وحين 
في البالد العربية وقرر العقالء 
أن يجنبوا البالد ويالت الحرب 
األهلية والــصــراع الــدمــوي لم 
يــجــدوا غير شخص عبدربه 
ــــصــــور  ــــن م
هــادي ليكون 
رئـــيـــســـهـــم 

التوافقي.
وحــيــن قتل 
الــمــتــآمــرون 
الــــشــــهــــيــــد 
ــز  ــزي ــع ــدال ــب ع

عبدالغني فــي حــادثــة الجرم 
العظيم الذي شارك به أعداء اهللا 
في الداخل والخارج وأراد أعضاء 
مجلس الشورى اختيار رئيس 
لهم بدالً عن الفقيد، لم يجمعوا 
إال على شخص عبدالرحمن محمد 

علي عثمان ليكون رئيساً لهم.
وحين تقرر تشكيل لجنة فنية 
للسير في تنفيذ بنود المبادرة 
الخليجية وآليتها واإلعداد لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل، لم تتوافق 
إرادة اليمنيين إال على شخص 
الدكتور عبدالكريم االرياني ليقود 

هذه اللجنة الهامة.
الجامع بين هذه الشخصيات التي 
أنقذت اليمن ووحــدت واجتمعت 
عليها إرادتهم، أنهم كلهم من 

المؤتمر الشعبي العام.

 عبدالجبار سعد

رئيس مؤتمر ذمار ينفي عالقته بتكتل التصحيح
 

استغرب حسن محمد عبدالرزاق- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، إيراد 

اسمه ضمن قائمة ما يسمى بالمجلس األعلى للتكتل الوطني. 

واستنكر عضو مجلس الشورى ايراد اسمه ضمن قوائم اعضاء هذا التكتل دون الرجوع اليه، 
نافياً اي عالقة له به.

بعودة العواضي والزهيري.. 
مشاركة المؤتمر كاملة التكوين

النفاق صورة تتكرر!!

المؤتمر يكتسح مقاعد نقابة موظفي 
مكتب المالية بمحافظة البيضاء

عندما جد الجد واحمر البأس  
في غزوة أحد ألقى المنافق 
عبداهللا بن أبــي بن سلول بيانه 
البائس وانسحب بحوالي ثالثمائة 
ـــارس قــبــل احــتــدام المعركة  ف
بدقائق تحت اعذار واهية معتقداً 
انه سيخذل المسلمين وسيقوض 
مشروعهم العظيم بفعله المشين..

تلك الفعلة السيئة وغير المدروسة 
تترأى أمامنا اليوم من البعض الذين 
يظنون بانسحابهم من المشاركة 

في مؤتمر الحوار الوطني أنهم 
استكمال  مــشــروع  سيقوضون 
بناء الدولة المدنية التي يتطلع 
اليها اليمنيون بمختلف شرائحهم 
وانتماءاتهم، ويرسمون مالمحها 
اليوم بتفاعل منقطع النظير مع 

جدول أعمال مؤتمر الحوار..
بــشــرفــائــه  لـــوطـــن  ا سينتصر 
وسيذهب المنافقون الى حيث ذهب 
«سلولهم» القديم الطامح لتاج 

الملك..!!

ــيــة  ــــرت بــمــكــتــب الــمــال ج
بمحافظة البيضاء االسبوع 
لقيادة  انتخابات  الماضي 
نــقــابــة مــوظــفــي وعــمــال 

ــاد  ــح الــمــالــيــة نظمها االت
ــام لــنــقــابــات عمال  ــع ال
اليمن وبحضور مكتب 
ــشــؤون االجتماعية  ال
فظة  لمحا با لعمل  ا و
.. وقــد اسفرت نتائج 

ــوز  ـــن ف االنـــتـــخـــابـــات ع
المرشحين بقائمة المؤتمر 

الشعبى العام في جميع مقاعد مجلس 
النقابة.

يذكر ان االنتخابات جرت بطريقة 
ديمقراطية وعبر االقتراع السري..

هذا وقد أشاد رئيس لجنة التخطيط 
والمالية بالمجلس المحلي بالمحافظة 
سيالن مسعد الخضري ومديرعام 
فظة  لمحا با لــيــة  لــمــا ا مكتب 
ي  لجعد ا علي  لجليل  ا عبد
بوعي منتسبي النقابة 
وحرصهم على ترسيخ 
بية  لنقا ا ليد  لتقا ا
وبالروح األخوية التي 
سادت عملية االنتخابات 
والتي تجسد مبدأ النهج 

الديمقراطي..


