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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز 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..

مصر تعود
غدًا.. سيهيل الشعب المصري التراب على التاريخ األسود الذي خلفه حكم   

جماعة االخوان المسلمين اإلرهابية خالل عام..
المصريون سيضعون غدًا الثالثاء باستفتائهم على الدستور اللبنة االساسية لدولتهم 
المدنية التي استعادوها في الــ٣٠ من يونيو ٢٠١٣م بتلك الثورة العظيمة التي هزت 
العالم عندما خرجت الماليين من أبناء الشعب المصري الى الميادين والساحات والتحموا 
مع الجيش المصري العظيم بقيادة البطل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع 

الذي فوضوه لمواجهة ومحاربة االرهاب.
الشعب المصري األبي الذي ظل واليزال منبع الحضارة ومصدر اشعاع لمستقبل الشعوب 
العربية واالسالمية والقارة االفريقية بالتأكيد سيخرج بنفس ذلك الزخم العظيم ليصوت 
على الدستور بـ: نعم الجتثاث االخوان اإلرهابيين.. نعم ألمن واستقرار مصر، ليصوت 
على وحدة وتعايش مجتمعه.. نعم لمصر دولة قائدة للمنطقة.. كما سيقول الشعب 

المصري: ال للفوضى واإلرهاب والعنف .. والعبث بأمن واستقرار بلدهم.
إن أنظار كل االحرار والشرفاء والثوار في العالم ستتجه غدًا نحو الحدث األبرز والذي 

تشهده مصر..
مصر غدًا تعود الى وضعها الصحيح والتاريخي في قيادة الشعوب العربية وتمضي 

بأمتنا نحو الزمن الجميل مجددًا.
ومن خالل تدفق أبناء الشعب المصري على مراكز االستفتاء في مختلف دول العالم على 
عقد اجتماعي جديد هو ايضًا استفتاء على نجاح خارطة الطريق.. استفتاء على االخوان 
المسلمين تنظيمًا ارهابيًا.. استفتاء على مواقف الجيش واألمن الى جانب الشعب المصري 

واستفتاء على البطل عبدالفتاح السيسي كمرشح للرئاسة المصرية القادمة..
إننا في الوقت الذي نراقب ونتابع باهتمام ما تشهده مصر من تحوالت عظيمة، ونؤيد 
نضال الشعب المصري الستعادة دولته المدنية واخراجها من النفق المظلم الذي أدخلها 
فيه حكم االخوان المسلمين اإلرهابي- نتطلع اللحظة التي نرى فيها شعبنا اليمني وهو 

يصوت على دستوره الجديد ويدلف من خالله نحو الدولة المدنية الحديثة.
ولن نألو في المؤتمر الشعبي العام ومعنا كل القوى الوطنية الحية جهدًا في قيادة 
المشروع المدني للوصول الى دولة اتحادية يتشارك الناس إدارتها.. دولة تقوم على أسس 

من العدالة والحرية والمساواة..

كلمة 

 إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات 
للدستور القادم ال يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس االمن 
«٢٠١٤ و ٢٠٥١».

 ان مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى ١
معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية 

كافة، وفي حدود إمكانات الدولة وفي إطار مبادئ 
العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية.

٣  إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس ألية كيانات شطرية 
 
ً
أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وبأنها ستضمن حال

 للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي 
ً
 وشامال

ً
عادال

وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.

ضرورة تضمين الدستور الجديد ٢
نصوصًا قاطعة تصون وحدة 

اليمن وهويته أرضًا وإنسانًا وتمنع 
أية دعاوى تخل بذلك.

٤ الضمانات األربع 
لمخرجات

 الحوار الوطني

 تهديد المؤتمر في بيانات الجيش واألمن المؤيدة للوثيقة أظهر خطورة األخونة الموقف الشجاع للمؤتمر والتحالف أنقذ الوطن من أخطر مؤامرة
 بتصويت أعضاء مؤتمر الحوار باإلجماع على بيان الرئاسة سقطت المؤامرة «االخوان» في اليمن وقعوا على الوثيقة طمعًا في صفقة ومصلحة حزبية

الزياني: التوقيع على وثيقة حل القضية 
الجنوبية نجاح كبير لمؤتمر الحوار

القربي: بيان الرئاسة جزء
 ال يتجزأ من وثائق المؤتمر

الباشا: المؤتمر حقق نصرًا بحمايته 
لوحدة اليمن وسيادته

سفيرة بريطانيا: الحوار الوطني 
في اليمن.. الطريق إلى النجاح

١٠٢٧١١

أعضاء الحوار يصوتون باإلجماع علـى بيان رئاسة الحوار واعتباره وثيقة رئيسية

مؤتمر الحوار يفوض الرئيس بتشكيل لجنة لتحديد عدد األقاليم
المؤتمر والتحالف: ال عالقة لنا بأية مظاهرات تصعيدية

الخميس.. الجلسة الختامية للحوار و٢٥ يناير احتفاء محلي ودولي بنجاحه

المؤتمر يطالب بآلية إلنفاذ مضامين بيان رئاسة مؤتمر الحوار
مصدر في مكتب رئيس المؤتمر: 

«ال» للدستور مصري واحد من الجالية في اليمن يصوت بـ

ارتياح كبير يعم الشارع اليمني إزاء موقف مؤتمر الحوار الوطني الذي صوت باالجماع على بيان   
رئاسته، بعد ان بددت النقاط األربع التي تضمنها بيان رئاسة الحوار كل المخاوف التي كادت أن 

تفجر أكثر من مشكلة في البالد.
واشادت الفعاليات الوطنية بالمواقف الشجاعة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف التي أصرت على 

اجراء تعديالت على وثيقة بن عمر أو عمل ملحق اضافي كشرط للتوقيع على الوثيقة..
«الميثاق» انه لوال موقف المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف والرشاد بدرجة  مؤكدين في تصريحات لــ
اساسية وتفهم األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمالحظاتهم ألسقطت وثيقة 
بن عمر اليمن في حروب وصراعات ال آخر لها، مشيدين بحكمة وحنكة قيادات المؤتمر الشعبي بزعامة 
االخ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الذي بفضله تم تجنيب اليمن مؤامرة خطيرة استهدفت حاضرها 
ومستقبلها، عبر ذلك االصرار الشجاع على موقفه الرافض للوثيقة وتمسكه بضرورة اجراء تعديالت 
عليها وعدم القبول بها  مهما كانت الضغوطات التي مورست عليه إلجباره على التوقيع على وثيقة 

تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن وتخلق صراعات بين ابنائه وتجيز التدخل الخارجي بشئون البالد.
تفاصيل ص١٠-١١

ــد المؤتمر الشعبي العام  
ّ
أك

وأحــزاب التحالف الوطني أنه 
ال عالقة لهم بتظاهرات يوم ١٤ يناير 
«إلسقاط الحكومة من خالل تظاهرات 
شعبية» ال من قريب أو بعيد أو الدعوة 
إليها. وطالبوا في بيان بعدم تنظيمها 
وأن يراعي القائمون عليها الظروف التي 

تعيشها البلد والعقل والمنطق وليس 
الرغبات الشخصية.

وعّبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن 
رفضهم أي فّعاليات تسعى إلى خلق أزمات 
ليس إال وال تخدم روح التصالح والوفاق في 

ظل الظروف التي تعيشها البلد.
نص البيان ص٢

دوا أنه ال عالقة لهم بمظاهرة ١٤ يناير
ّ

أك

المؤتمر والتحالف: نرفض أية أعمال تصعيدية 
تخلف أزمات جديدة في البالد

عبر مصدر  
إعــالمــي في 
ــزعــيــم علي  مــكــتــب ال
عبدالله صالح رئيس 
الـــمـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
العام، عن التطلع إلى 
اختتام مؤتمر الحوار 
ــي ومــخــرجــاتــه  ــوطــن ال
ــاره  ــاعــتــب ــجــه ب ــائ ــت ون
ــة  ــي ــفــصــل ـــحـــطـــة م م
مـــهـــمـــة فـــــي مـــســـار 
لــتــســويــة السياسية  ا
وفقا للتجربة اليمنية 
الفريدة والمشهود لها 
ة والتميز في  بالكفاء
حل الخالفات واألزمــة 
السياسية عبر الحوار 
وفقا للمبادرة الخليجية 
لتنفيذية  ــيــتــهــا ا ل وآ

المزمنة.
ـــمـــصـــدر،  وجـــــــدد ال
التأكيد على التمسك 
بــــاتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة وفـــقـــًا 
ــمــبــادرة الخليجية  ــل ل
ــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة  وآل
الــمــزمــنــة، باعتبارها 
مثلت وتمثل واجهة 
ـــة ومــكــســبــًا  حـــضـــاري
ورصيدًا وطنيًا يجسد 
معاني ودالالت الحكمة 
الــيــمــنــيــة ورجــــاحــــة 
الـــقـــيـــادة الــتــاريــخــيــة 
لليمن التي جنبت البلد 
وأهله ويالت التطاحن 
ـــآســـي الـــصـــراعـــات  وم

المكلفة.
تفاصيل ص٢

استعدادات الختتام مؤتمر الحوار الوطني
فوضت أغلبية كبيرة من اعضاء مؤتمر   

الــحــوار الوطني االخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار 
بتشكيل لجنة لتحديد عدد األقاليم، وذلك في 

جلسة الحوار المنعقدة يوم أمس.
هذا وتشهد العاصمة صنعاء تحركًا سياسيًا 
غير مسبوق استعدادًا الختتام مؤتمر الحوار 
الوطني، حيث أكد الرئيس خالل لقائه بسفراء 
الدول العشر أمس األول ان اختتام مؤتمر 
الحوار سيشهد حضورًا دوليًا وعربيًا كبيرًا 

ليكون عند مستوى الحدث والتجربة الفريدة 
التي انتهجتها اليمن من خالل مؤتمر الحوار، 
وأعرب عن تطلعه ألن يكون اختتام مؤتمر 
الحوار حدثًا وطنيًا هامًا يدون في التاريخ 
اليمني المعاصر وتنتقل الــبــالد الــى واقــع 

جديد.
وبهذا الخصوص وصــل الــى العاصمة صنعاء 
مساعد األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه 

الخاص إلى اليمن جمال بنعمر.
تفاصيل ص٣

بن دغر في حوار مهم :

المؤتمر لن يصادق على وثائق مؤتمر الحوار 
مالم يكن البيان الرئاسي من ضمنها

أكد الدكتور احمد عبيد بن دغر االمين العام   
المساعد للمؤتمر الشعبي العام ان بيان هيئة 
رئاسة مؤتمر الحوار بعد التصويت عليه باالجماع 
من قبل اعضاء الحوار الوطني اصبح وثيقة مهمة من 
ضمن وثائق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومرجعية 

رئيسية عند صياغة الدستور الجديد.
منوهًا الى أن المؤتمر الشعبي العام لن يصادق على 
وثائق مؤتمر الحوار في الجلسة الختامية إذا لم يكن البيان 
الرئاسي  الذي صوت عليه اعضاء مؤتمر الحوار باإلجماع 

من ضمنها.
تفاصيل مهمة ص ٦-٧

«الدستور» ٩٩٪   من   المصريين   في   اليمن  قالوا:  نعم   لـ
 » الميثاق »-  جمال   مجاهد

أعلن   سعادة   السفير   المصري   لدى   اليمن   أشرف   عبد   الوهاب   عقل   أن٩٩   ٪   من   
 أبناء   الجالية   المصرية   في   بالدنا   الذين   شاركوا   في   التصويت   على   مشروع   الدستور  

 الجديد   قالوا   نعم   للدستور . 
وأوضــح السفير عقل في تصريح لـ «الميثاق» أن عدد الناخبين الحاضرين الذين أدلوا 
بأصواتهم بلغ ١٠٦، صّوت منهم ١٠٥ قالوا: «نعم» للدستور مقابل شخص واحد فقط 

صّوت بـ «ال». مشيرًا إلى أن الجالية المصرية تضم بضعة آالف سّجل منهم في كشوف الناخبين 
٥٥٩ ناخبًا فقط.

واعتبر السفير المصري أن هذه النتيجة مؤشر واضح جدًا على مدى التأييد الشعبي الكبير 
عًا أن تكون نسبة المشاركة في التصويت 

ّ
الذي يحظى به الدستور المصري الجديد، متوق

الذي سيجرى بمصر يومي الثالثاء واألربعاء كبيرة جدًا وأن الدستور سيحظى بأعلى نسبة من 
الموافقة تسّجل   في   أهم   استحقاق   دستوري   عقب   ثورة   ٣٠   يونيو . ٢٠١٣ م.  


