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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

المشروع االنقالبي االخواني لالنقضاض على السلطة وعلى   
الشرعية الدستورية والديمقراطية ومبدأ التداول السلمي 
للسلطة كان أخطر مراحله يوم ١٨ مارس ٢٠١١م.. فالتآمر الذي عرفوا 
به أوصل أحداث األزمة إلى تلك الصورة المأساوية التي أُريقت فيها 
الدماء وأُزهقت األرواح البريئة، معتقدين أن ذلك أقصر الطرق للوصول 
إلى بغيتهم وتحقيق مشروعهم اإلجرامي للوطن.. غير مستوعبين انه 
قد تجاوزهم في وعيه وان األساليب التي اتبعوها لم تعد تنطلي إالّ 
سلت أدمغتهم بفكر الغلو والتطرف وثقافة الكراهية والحقد  على من غُ
على الوطن وأبنائه، وهذا يفسر دفعهم األمور باتجاه إما السلطة وإما 
الطوفان، وهو ما حدث في ذلك اليوم الذي لم يستطيعوا فيه إخفاء 
حقيقة طبيعتهم التي أوصلها هوسها بالسلطة إلى سلوك طريق 
التآمر والفوضى، الذي فشل بفضل حكمة القيادة السياسية لتنتصر 

الديمقراطية والشرعية الدستورية.
لقد رسمت خياالت االنقالبيين ومن لف لفهم ان سفينة الوطن توشك 
على الغرق، بينما فسادهم وجرائمهم وتآمراتهم هي التي جعلتها 
تتأرجح، وعندما تقافزوا منها استطاع ربانها الماهر الزعيم علي 
عبداهللا صالح أن يعيد إليها توازنها ويوصلها إلى بر األمان بروح مسؤولة 
وحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ومكاسبه، مؤكداً بشكل ال 
يقبل الجدل والتأويل ان السلطة لم ولن تكون له غاية في ذاتها وإنما 

وسيلة لبلوغ آمال وتطلعات الشعب.

باألمس أراد باسندوة ان يكرر تلك المأساة بكلمته التحريضية المؤججة 
للحقد والكراهية.. محاوالً نسف التسوية السياسية واعادة الوطن إلى 

مربع العنف واالقتتال.
بكل تأكيد لقد عم االستياء الشارع اليمني وهو يشاهد غربان الشؤم 
تنعق من جديد وتسعى جاهدةً لتحويل الوطن إلى مقبرة آلمال وأحالم 

الشعب اليمني.
إن المؤتمر الشعبي العام الذي افتدى بدماء قادته سالمة الوطن 
والمواطن يدرك يقيناً أن باسندوة كان باألمس مجرد ساعي بريد حمل 
أجندة االرهابيين وبرامجهم ونزعاتهم الشيطانية الهادفة تدمير الوطن 

وسفك دماء أبنائه في حرب عبثية..
لذا سيظل المؤتمر متمسكاً بالحوار مغلباً مصلحة الشعب والوطن 
على كل المصالح، مؤمناً بأن الجميع قادرون على التمييز بين يمن 

األمس واليوم.
فماذا ينتظر من رئيس وزراء تحول إلى كتلة لهب تريد حرق الجميع، 
غير مستشعر مسئوليته الوطنية، وبصالفة يتحدث عن البلطجة وهو 

مجرد بوق ينفث به البالطجة الحقيقيون أمراضهم.
كان األحرى به االتعاظ من دروس ١٨ مارس  ليفتح أمام الجميع صفحة 
جديدة.. إال انه عاجز عن ذلك وسيظل كذلك.. فاليمن لن يحدد مصيرها 

مرضى النفوس.. والشعب أقوى من كيد الكائدين.

وتنعق الغربان من جديد!!
كلمة 

أصدر األخ المناضل عبدربه   
ــــادي- رئيس  مــنــصــور ه
الجمهورية النائب األول لرئيس 
ــرارات  المؤتمر األمين الــعــام- ق
تنظيمية قضت بترفيع عدد من 
أعضاء المؤتمر إلى عضوية اللجنة 

الدائمة المحلية.. 
حيث أصــدر قــراراً برقم «٣٠» 
بتصعيد  قضى  ٢م  ٠ ١ ٢ لسنة 

االخوة:
١- عبدالرحيم مطيع ٢- د. نصر 
٣- خيرية  محمد ناجي الحجيلي 

محمد اسماعيل
الدائمة  اللجنة  ــى عضوية  ل إ  

المحلية بمحافظة إب.
وقضى القرار رقم «٣١» بتصعيد 

األخوات:
محمد  لكريم  عبدا مية  سا  -١

العواضي

٢- نديمة عبداهللا يحيى الوادعي
٣- أروى عبدالكريم محمد مرشد

ئمة  لدا ا للجنة  ا عضوية  ــى  ل إ
المحلية بمحافظة ريمة.

وقضى القرار رقم «٣٢» بتصعيد 
األخوين:

١- حسين قائد زيد
٢- عبدالسالم عبدالرحمن عنبه

ئمة  لدا ا للجنة  ا عضوية  ــى  ل إ
المحلية بمحافظة صنعاء.

وقضى القرار رقم «٣٣» بتصعيد 
األخوين:

١- جالل محمد حمود اليمني
٢- الشيخ محمود علي داحش 

الشيبري
ئمة  لدا ا للجنة  ا عضوية  ــى  ل إ

المحلية بمحافظة حجة.

تفاصيل ص٢

المؤتمر وأحزاب التحالف تشكل لجنة لمتابعة التطورات في الساحة
في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر

حقائق تكشف ألول مرة عن جريمة 18 مارس
من هو الرائد عبداهللا اِّـخالَّـ؟تفاصيل الواقعة وأسبابها من هو الرائد عبداهللا اِّـخالَّـ؟تفاصيل الواقعة وأسبابها  تحقيقات النيابة العامة

 من يعرف عدد الشهداء؟

المؤتمر يتمسك برحيل مفتعلي األزمة

رئيس الجمهورية- األمين العام للمؤتمر يصدر قرارات تنظيمية

استياء واسع من وصف باسندوة للشعب بالبلطجة
تواصل اِّـسريات اِّـطالبة بإقالة اِّـنشق علي محسن ومحاكمته

د الزعيم علي عبداهللا صالح-    أكّ
رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
أن اليمن تمر بمرحلة دقيقة وتستلزم 
تضافر الجهود النضالية، مشدداً على 
أهمية تفعيل عمل مكونات التحالف 
االستراتيجي بين المؤتمر وأحــزاب 
التحالف الوطني على كافة المستويات.

ولفت رئيس المؤتمر- لدى ترؤسه 
اجتماعاً تنظيمياً مشتركاً لألمانة العامة 

للمؤتمر وأمناء أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي- إلــى الـــدور الطليعي 
للمؤتمر في إنجاز المهام التاريخية 
وخاصةً  السياسية  بالقوى  المناطة 
دعم جهود القيادة السياسية الجديدة 
في تنفيذ المبادرة الخليجية المزمنة 
وكذا االلتزام بتنفيذ ما تبقّى منها خالل 

المرحلة القادمة.
تفاصيل ص٢

اليمن تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تضافر الجهود
يجب دعم القيادة السياسية الجديدة لتنفذ المبادرة وآليتها المزمنة
تفعيل عمل مكونات التحالف على مختلف المستويات

خالل لقائه أمين عام رابطة الصحفيين القومين

رئيس المؤتمر: الحوار مع اإلرهابيين ومن يقف وراءهم

الشباب العربي ممتن إلنجاز الرئيس االنتقال السلمي للسلطة
بن عمر: الرابطة تكرم الرئيس الصالح وتدعوه لرئاستها

كتب/ علي الشعباني

أكد الزعيم االخ علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- ان المؤتمر وقيادته   
وكل أعضائه وحلفائه مع الحوار الوطني الذي يضم القوى كافة في كل االحزاب السياسية، 
كونه الحل األمثل والوحيد إلنهاء العنف ونبذ القطيعة والخصومة بين أبناء الوطن الواحد، ولكونه 

أيضاً يفوت الفرصة على كل من يخل باألمن واالستقرار..
جاء ذلك خالل لقائه الدكتورة/ عايدة بن عمر- األمين العام لرابطة الصحفيين القوميين- والتي 

دعته ألن يكون رئيساً شرفياً للرابطة نظير مواقفه الداعمة والمناصرة للقضايا العربية..
البقية ص٢

اللجنة التنفيذية تعد خطط 
العمل المستقبلي للمؤتمر

عقدت اللجنة التنفيذية باألمانة  
العامة للمؤتمر الشعبي العام- 
أمس- اجتماعاً لها برئاسة األستاذ عارف 
الــزوكــا عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام رئيس اللجنة التنفيذية، 
ناقش فيه أعضاء اللجنة المكونة من 
ــاء الــدوائــر المتخصصة باألمانة  رؤس
العامة، اإلعداد والتهيئة للدورة االنتخابية 
التنظيمية المرتقبة أواخر العام الجاري 

٢٠١٢م.
واستعرض االجتماع المهام المناطة 
باللجنة على ضــوء المستجدات التي 
تشهدها الساحة ، مشدداً على أهمية 
تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام في 
مختلف القطاعات والتكوينات في عموم 

المحافظات والمديريات.
وأقر تشكيل عدد من اللجان إلعداد 
المشاريع والخطط والــبــرامــج التي 
سيتم العمل على ضوئها خالل المرحلة 

القادمة.

الحكومة فشلت في انجاز العمل 
الوطني وتنفيذ المبادرة

«الميثاق» - خاص 
أوضح مصدر برلماني 
لـ «الميثاق» أن مجلس النواب 
طلب من الحكومة تقديم تقرير 
ما  يتضمن  لشعب  ا ــواب  ــن ل
أنجزته من أعمال ومهام ترتبط 
بتنفيذ برنامجها العام وتوصيات 
بموجبها  نالت  لتي  ا المجلس 
الثقة، وما يتعلق ببنود المبادرة 
ية  لتنفيذ ا ليتها  آ و لخليجية  ا

المزمنة.
ـــد الــمــصــدر أن حكومة  وأك
باسندوة عجزت حتى اآلن وبرغم 
وعودها عن إعــادة الخدمات أو 
حتى تحسينها، فانقطاع الكهرباء 
مستمر نتيجة اعتداءات عناصر 
المشترك على خط نقل الكهرباء 
مأرب- صنعاء، وإمدادات المياه 
فة، كما  إلى المنازل ال تزال متوقّ

تظهر بين الحين واآلخر أزمات 
في المشتقات النفطية وخاصةً 
مادتي البنزين والديزل في ظل 
وجود السوق السوداء التي تفاقم 
من معاناة المواطنين، الذين لم 
يلمسوا أبداً فارقاً بين أوضاعهم 
المعيشية والحياتية خالل األزمة 
واآلن، خالفاً على أن العاصمة 
والمظاهر  ــت مشطرة  ل ــازا م
المسلحة التبعد أمتاراً عن مكتب 

باسندوة..
وطالب نواب المؤتمر باسندوة 
توضيح من هم البالطجة، وكيف 
يتجرأ أن يتطاول على نواب 
الشعب الذين منحوه ثقتهم.. 
مهددين باستخدام صالحياتهم 
الدستورية إذا لم يعتذر باسندوة 
عــمــا صـــدر مــنــه بــحــق رئيس 

الجمهورية وقيادة المؤتمر.

صرح مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام، أن   
على عناصر األزمة أن ترحل بناًء على اتفاق مسبق كان قد تم 
التوصل إليه بين رئىس الجمهورية السابق علي عبداهللا صالح، وعلي 
محسن األحمر في منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قبل 
الجريمة اإلرهابية الخبيثة التي استهدفت تصفية قيادة المؤتمر والدولة 

بجامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب العام الماضي.
وقال المصدر: إنه تم االتفاق بأن يرحل الجميع من السلطة من أجل 
استقرار وأمن اليمن، وذلك من خالل تخلي األخ علي عبداهللا صالح- 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة- عن حقه الدستوري 
في الفترة الدستورية المتبقية له، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة 
مقابل أن يرحل «علي محسن صالح، عبدالمجيد الزنداني، محمد 

اليدومي، عبدالوهاب اآلنسي، حميد األحمر، منصور الحنق، مذحج 
األحمر، هاشم األحمر، حسين األحمر، محمد علي محسن».

وأكد المصدر أن هذه التسوية التي بادر إلى تنفيذها الرئيس علي 
عبداهللا صالح تجعل المجتمع الدولي ملزماً بتنفيذ الجانب الثاني 
المتمثل بمغادرة عناصر األزمة في البالد بعد أن التزم الرئيس علي 
عبداهللا صالح وترك السلطة طوعاً وأفشل المؤامرة التي تستهدف 

مستقبل وأمن وتطلعات أبناء الشعب.
ودعا المؤتمر الشعب اليمني إلى متابعة تنفيذ هذا األمر بصورة 
عاجلة حتى يتسنى للبالد الخروج من األزمة، وعدم إتاحة الفرصة لتلك 
العناصر التالعب بمصيرها، والعبث بمكاسبها وفرض أعباء إضافية 

على كاهل الشعب.

مصدر مؤتمري..

د مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام أن األستاذ   أكّ
محمد سالم باسندوة- رئيس حكومة الوفاق الوطني- يعلم 
علم اليقين من هم أبطال مسرحية ١٨ مارس ٢٠١١م ومخرجوها 

ومنفّذوها.
وحمل المصدر رئيس الحكومة مسئولية دماء أبناء القوات المسلحة 
والمدنيين والجرحى من ضحايا اعتداءات تنظيم القاعدة في أبين 
والبيضاء وحضرموت وعدن، وذلك بتوفيره أقصى درجات الحرية 
لتحرك واتصاالت عناصر القاعدة ورفعه حق الخدمة األمنية التي 
ن األجهزة األمنية من متابعة القاعدة كما هو الحال في دول العالم. تمكّ

وقال المصدر المؤتمري: إن اللواء المنشق علي محسن اعتقد أن ما 

فعله وشركاؤه يوم ١٨ مارس كاف إلسقاط النظام الذي عمل معه ٣٣ 
عاماً، وأنه بذلك سيستلم السلطة ومن خلفه اإلخوان المسلمون الذين 
زينوا له أن كل شيء قد تم على خير ما يرام، وأن وصوله للسلطة 
صار أمراً محتوماً وليس كما ادعى األستاذ باسندوة وشهد دون أن 

يرى وهرف بما ال يعرف.
وأشار المصدر إلى أن عجز الحكومة بين وواضح وضوح الشمس 
في رابعة النهار، أما تغني باسندوة بتوافر المشتقات النفطية فنقول 
له: إن ذلك ليس فعلك وال فعل حكومتك ولكنه كرم خادم الحرمين 

الشريفين.
تفاصيل ص٢

باسندوة يتحمل مسئولية جرائم القاعدة على الجيش
على باسندوة إثبات صحة اتهاماته للنظام باألدلة والبراهين

إعادة خدمة «سبأ فون» وتجاهل الخدمة األمنية
ر للقاعدة حرية التحرك ومواصلة مجازرها قرار رئيس الحكومة وفَّ

ُ


