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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

تشكلت حكومة باسندوة طبقاً للمبادرة الخليجية لتكون كما ينبغي   
وفاقية، لكنها لم تستطع أن تكون كذلك وظل أعضاؤها من المشترك 
برئاسة باسندوة يدورون في فلك أحزابهم يمثلون فيها مصالحها المتناقضة 
والمتعارضة مع مصلحة الوطن والشعب، وهو ما جعلها حكومة فاشلة وغير 

قادرة على انجاز شيء ولو كان بسيطاً مما هو مطلوب منها..
فحالة عدم األمن واالستقرار تزداد اتساعاً وتطوراً إلى األسوأ  أفقياً ورأسياً 
كماً وكيفاً على امتداد مساحة الوطن اليمني وعجز هذه الحكومة حتى على 
ردع وايقاف من يعتدون على الكهرباء لتصل خدمتها إلى المواطن دون 
انقطاع وقس على هذا بقية الخدمات الضرورية الملحة للناس، أما االرهاب 

وقطع الطرقات وانتشار الفوضى في كل مكان فحدث عنها وال حرج.
وبسبب أن بعض أعضاء هذه الحكومة يتلقون األوامر والتوجيهات من 
دهاليز وأقبية العقليات التآمرية في أحزابهم فإن الشعور يتزايد لدى أبناء 
شعبنا ان حكومة باسندوة سيكون منجزها الوحيد هو الفشل وتذهب 
التوقعات األكثر تشاؤمية انها إن استمرت ستقودنا إلى أوضاع أسوأ وأخطر 
مما كنا نخشاه، ومثل هذه التصورات صائبة ان واصلت مساراتها وفقاً 
للمحركات الحزبية وليس وفقاً الستحقاقات الوضع السياسي واالقتصادي 
واألمني المأزوم والمتدهور والمتزعزع الذي جاءت لحله والخروج منه 
وتجاوزه الى تعميق الوحدة الوطنية وترسيخ األمن واالستقرار وعلى نحو 
يمكننا من المضي قدماً بمسيرة التنمية والبناء والنهوض الوطني الشامل..
ولكن من أين لها هذا وهي بهذا الضعف والهزل المتجلي في كل عمل 
قامت به حتى اآلن بكل تأكيد ليس ناجماً عن عوامل موضوعية حتى 

نلتمس لها العذر إنما تعود الى طبيعة مكونات اعضائها، ولهذا اليجب ان 
تستمر ان لم يعِ ويدرك أعضاؤها انهم وزراء لوطن وليسوا ألحزاب، وبالتالي 
توجهاتهم يجب ان تكون انعكاساً الستشعار المسئولية تجاه الوطن والشعب 
ال نابعة من تمثل مصالح أحزابهم، ومن ثم الكف عن تلقي األوامر من قيادة 
األحزاب.. هذه حقيقة التحتاج إلى تأكيد بعد ان تحدث عنها في اجتماعه 
أمس األول السبت االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع الحكومة 
بوضوح فلم نجد من كلمات إزاء األخطاء الفادحة للحكومة وأعضائها وكذا 
السلوكيات والممارسات التي التنسجم مع كونها حكومة وفاق وطني سوى 
الزجر والتقريع والتوبيخ السيما وأنها بدالً من االنشغال واالشتغال بالمهام 
والمسئوليات الوطنية راحت تنفذ أجندة أحزابها لتكون بهذا المعنى حكومة 
تأزيم وليست حكومة توافق، وهي بهذه الدالالت تشكل عائقاً رئيسياً أمام 
تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة، مما يعني عدم الوصول إلى 

النهاية المطلوبة للمرحلة االنتقالية والخروج باليمن من أزمته.
هذا كله يخلص بنا إلى استنتاج ان أحزاب اللقاء المشترك ليست مقتنعة 
بالمبادرة الخليجية وهي تعمل على افشالها وهذا بات واضحاً فيما يقوم به 
ممثلوهم في حكومة باسندوة ومن خالل ذلك تبين أن مشروعهم السياسي 
خارج هذا السياق وهم يسعون جاهدين إلى اعادتنا الى المربع األول وهو 
ما اليجب السماح به من كل أبناء الوطن ومن األشقاء الراعين للمبادرة في 
مجلس التعاون الخليجي واالصدقاء في المجتمع الدولي بعد أن أصبح اخراج 
اليمن من األزمة مسئولية وطنية واقليمية ودولية وهذا يعني ان اعادة النظر 

في هذه الحكومة يجب أن يظل مطروحاً على الطاولة.

حكومة فاشلة
كلمة 

ــدر إعـــالمـــي في   ــص ســخــر م
المؤتمر الشعبي الــعــام من 
المساعي التي اعتبرها بائسة في محاولة 
إعالم المشترك وشركائه اإليقاع بين 
االخ المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية والزعيم علي عبداهللا 

صالح رئيس المؤتمر.
وقــال بــأن فخامة المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية هو 
النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام وأمينه العام وهــو األمــر الذي 
يجعل طريق النميمة شائكاً وعصياً. 
بــ»النمامين»  ناصحاً من وصفهم 
توفير جهدهم الذي لن يؤدي الى أية 

نتيجة ينشدونها.
وكانت مواقع الكترونية نشرت بأن 

ــن رفعت صــوراً  أطقماً للجيش واألم
للزعيم علي عبداهللا صالح.

وعلّق المصدر اإلعالمي في المؤتمر 
على تلك المزاعم قائالً بانها اختالقات 
سخيفة في ضوء الكثير من الحقائق 
التي يأتي في مقدمتها أن الزعيم 
علي عبداهللا صالح أصــدر أمــراً قبيل 
االنتخابات الرئاسية ٢١ فبراير الماضي 
بإنزال كل صوره من األماكن العامة 
ورفــع صور الرئيس عبدربه منصور 

هادي.
مشيراً إلــى أن من يستهدف أفــراد 
الجيش واألمــن بالعمليات اإلرهابية 
الغادرة والسيارات المفخخة والتعبئة 
التحريضية ضد أولئك األبطال،  لن 

يتردد في استهدافهم بالشائعات.

جماهير الشعب احتفلت بيوم الوفاء للزعيم
ـــت حــشــود   أحـــي

جماهيرية هائلة 
ــوفــاء ٢١ مــارس  ــوم ال ي
والذي صادف عيد الميالد 
«السبعين» للزعيم علي 
ــداهللا صــالــح رئيس  ــب ع
المؤتمر الشعبي العام في 
ميدان السبعين بصنعاء، 
تعبيراً عن مدى االمتنان 
الذي يكنه شعبنا وتقديراً 
لجهوده الوطنية العظيمة 
وانجازاته التاريخية التي 
حققها لشعبنا خالل ثالثة 
عقود هي فترة قيادته 
لليمن وهــي اإلنــجــازات 
التي يشهد بها القاصي 

والداني.
وأشادت جماهير الشعب 
عيم  لز ا حنكة  و بحكمة 
علي عبداهللا صالح الذي 

ضــرب أروع األمثلة في 
لعليا  ا لمصلحة  ا تغليب 
للوطن على ما عداها من 
المصالح الذاتية والحزبية 
وقــدم أنموذجاً مشرفاً 
اليمن  لــه على مستوى 
في  لعربية  ا لمنطقة  ا و
نقل السلطة بشكل سلمي 
وديمقراطي وآمن وعبر 
رة  انتخابات رئاسية مبكّ
افة،  ــرة ونزيهة وشفّ ح
كما سجل إنجازاً تاريخياً 
بإنقاذ الوطن واالنتصار 
للديمقراطية والشرعية 
الدستورية ليضاف إلى 
ــه التي  ــجــازات ســجــل إن
يتصدرها إعادة تحقيق 
وحــدة الوطن في الـ ٢٢ 

من مايو١٩٩٠م.
تفاصيل ص٢

السفري األمريكي يطالب حزب اإلصالح بتسليم الزنداني وأتباعه

12 ألفاً من أحرار الفرقة يتوعدون بالقبض على المنشق
1147شهيداً  و 4345 جريحاً من أبناء الجيش 

واألمن سقطوا برصاص المشترك وشركائه
محافظ شبوه: المشترك والحراك 
أسقطوا عزان وسلموها للقاعدة

ب افتراءات وتلفيقات «بي بي سي» مكتب رئيس المؤتمر يكذّ

كذّب مكتب الزعيم علي عبداهللا  
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام المزاعم واالفتراءات التي أوردها 
مراسل قناة بي بي سي في اليمن عن 
اتصال بين الزعيم علي عبداهللا صالح 
ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور 
هادي وطلب األول من الرئيس هادي 
اعتقال باسندوة وفي رواية أخرى إقالته 

على خلفية تصريحاته المسيئة.
وقال مصدر بمكتب رئيس المؤتمر- 
يوم الثالثاء إنه لم يحدث أي تواصل 

ــداهللا صالح  بين الــزعــيــم علي عــب
رئيس المؤتمر الشعبي العام ورئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هادي خالل 
الثمانية واألربعين الساعة الماضية، 
ــاءات  مضيفاً «ولــم تكن قضية اإلس
واألكاذيب واألوهام التي صدرت عن 
رئيس الوزراء محمد باسندوة موضوعاً 
للحديث بين رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ورئيس الجمهورية خالل اليومين 

الماضيين».
وأضــاف المصدر «إن الــرأي العام 

يعلم جــيــداً أن تــاريــخ بــاســنــدوة ال 
يحوي أي إنجازات حتى يتحدث عنها، 
سوى جوالته المكوكية لدى األشقاء 
الخليجيين بحثاً عن اعتمادات خاصة له 

كرئيس وزراء».
وعبر المصدر عن أسفه الستمرار 
قناة البي بي سي في بث تلفيقات 
وأكاذيب تستهدف المؤتمر الشعبي 
العام وقيادته وفي مقدمتهم رئيسه 
الزعيم علي عبد اهللا صالح خالل الفترة 

األخيرة.

مصدر مؤتمري يسخر من محاوالت 
المشترك اإليقاع بين الزعيم والرئيس

قائد الحرس يطمئن على صحة فنان اليمن أيوب طارش

تزايد أعداد المحتجين من الفرقة ضد المنشق علي محسن
هــدد أحــرار الفرقة االولــى  

مدرع بالزحف إلى مقر قيادة 
الفرقة والقبض على المنشق علي 
محسن ومحاكمته عسكرياً اذا لم يتم 
االستجابة لمطلبهم بسرعة اقالته 
ومن معه ومحاكمتهم على الجرائم 
التى ارتكبوها بحق منتسبي الفرقة 

والوطن. واكد (١٢) ألفاً من الضباط 
والجنود الذين انضموا إلى أبطال 
ــى مــدرع االحــرار أمس  الفرقة االول
األول أنهم لن يقبلوا ان يكونوا كنقابة 
مهنية ولن يسمحوا بأن يبقوا طويال 
في شارع الستين ولم يخلقوا للجلوس 
في الخيام.متعهدين بأنهم لن يسمحوا 

لمليشيات جامعة االيمان واالصالح 
باالستمرار في مصادرة مستحقاتهم 
وسرقة لقمة عيش أوالدهم وتحويل 
الفرقة إلى مرتع للميليشيات االرهابية 
التابعة لتنظيم القاعدة والعناصر 

المتطرفة.
التفاصيل ص٦

كتب/ توفيق الشرعبي

أطمأن األخ العميد الركن   
أحمد علي عبداهللا صالح 
قــائــد قـــوات الــحــرس الجمهوري 
والقوات الخاصة على صحة فنان 
اليمن الكبير أيوب طارش عبسي في 

مكالمة هاتفية أجراها معه أمس..
وأكد قائد الحرس الجمهوري أن 
الفنان الكبير أيوب طارش سيظل 
علماً وطنياً بــارزاً في حياة اليمن 

واليمنيين وأحد أهم من أثروا الساحة الوطنية والوعي 
الوطني بالقيم والمبادئ الوحدوية واالعتزاز باالنتماء 

لهذا الوطن.
وتمنى العميد الركن أحمد علي 
عبداهللا صالح لفنان اليمن موفور 
الصحة والعافية وأن يتجاوز ما ألم 

به من مرض.
إلى ذلك عبر الفنان الكبير أيوب 
طارش عبر صحيفة «الميثاق» عن 
شكره وتقديره لاللتفاتة الكريمة 
من قبل العميد الركن أحمد علي 
عبداهللا صالح- رغــم مشاغله 
والتزاماته العملية- التي تعكس 
اهتمامه بالمبدعين وتقديره لعطاءاتهم الوطنية، كما 

شكر كل من تواصل معه لالطمئنان على صحته.

رئيس الجمهورية يحذر من عرقلة مهام الحكومة
ــد فخامة األخ عبدربه   أكّ

مــنــصــور هـــادي رئيس 
تمثّل  مة  لحكو ا ن  أ ية  ر لجمهو ا
ائتالفاً وطنياً أو حكومة إنقاذ وطني 
ناتجة من الوفاق الذي كان أساس 
التسوية السياسية التاريخية في 
اليمن وليس لها أي عالقة بالحزبية 
أو العمل الحزبي بــأي شكل من 
األشكال وعليها مسئولية وطنية 
وإقليمية ودولية تتمثّل فقط في 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
ــرار مجلس األمــن،  التنفيذية وق
والعمل على تلبية متطلّبات الشعب 

وحاجياته األساسية والتموينية.
وطالب رئيس الجمهورية في 
اجتماع استثنائي لحكومة الوفاق 
الوطني بالقصر الجمهوري بصنعاء 

ــزاب بتغيير  «السبت» جميع األح
سياساتها والتصرف بكل قواها 
لتنفيذ المبادرة التي تم التوقيع 
قليمي  إ و طني  و ع  جما بإ عليها 
ـــي، والــكــف عــن المناكفات  ودول
اإلعــالمــيــة والــحــزبــيــة وتوظيف 
األحــزاب للمماحكات السياسية أو 

محاولة إفشال مهام الحكومة.
وقال «المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة تجعلكم جميعاً 
مسئولين عن تنفيذها دون االلتفات 
إلى االنتماء الحزبي ألنكم أديتم 
اليمين الدستورية على أساس خدمة 
الشعب ومصالحه وعدم االلتفات ألي 
توجيهات تأتي من خارج الحكومة أياً 

كان مصدرها».
تفاصيل ص٣

البركاني: لن يكون هناك حوار والعاصمة مشطرة

السفير االمريكي: إيران تسعى إلفشال التسوية السياسية

قال الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي   
العام ان الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
سيظل الزعيم األول في اليمن لعشر سنوات قادمة كونه خدم اليمن خدمات 

جليلة الينكرها إال جاحد.
وشدد البركاني على ان اعادة هيكلة الجيش منصوص عليها في المرحلة الثانية من اآللية 

التنفيذية للمبادرة الخليجية، في حين لم يتم االنتهاء أصالً من المرحلة األولى.. 
وقال:«قبل اعادة هيكلة الجيش يجب ان يتم أوالً انهاء المرحلة األولى وازالة المظاهر 
المسلحة وانهاء التوتر األمني وعودة القوات العسكرية الى ثكناتها والمليشيات الى 

قراها وانهاء انقسام القوات المسلحة..
تفاصيل ص٣

كشف سفير الواليات المتحدة األمريكية جيرالد فايرستاين في   
بالدنا ان عناصر في حزب اإلصالح تسبب قلقاً ألمريكا والمجتمع 
الدولي لدعمها ألعمال اإلرهاب. وقال السفير األمريكي: هناك عناصر 
في اإلصالح وبالتحديد عبدالمجيد الزنداني المصنف من األمم المتحدة 

بوصفه داعماً لإلرهاب والذي لدينا مباعث كثيرة للقلق إزاءه.
وأضاف: لقد كنا واضحين في اثارة مباعث القلق هذه مع قيادة 
حزب اإلصالح وكنا واضحين معهم وان وجود عبدالمجيد الزنداني 
ومؤيديه وأتباعه في الحزب يسبب مشكلة لنا ولبقية المجتمع الدولي 

وسنواصل النظر في هذه القضية.
من جانب آخر قال السفير األمريكي في مقابلة نشرتها صحيفة 
«الحياة» األحد: نحن قلقون جداً مما نراه من جهد أكثر شراسة 
من الجانب اإليراني لبناء عالقات في اليمن، على الخصوص مع 
الحوثيين،.. مشيراً إلى أن نية اإليرانيين هي زعزعة األوضاع ومنع 

نجاح عملية االنتقال السياسية..
الفتاً أن لدى أمريكا أدلة تؤكد أن «حزب اهللا» و«حماس» يدعمان 

هذا الدور والجهد اإليراني.


