
< وقوف المؤتمر الشعبي العام ودعمه لألخ عبدربه 
منصور هادي رئىس الجمهورية نابع من كونه الرجل 
الثاني في المؤتمر وكان مرشحه لالنتخابات الرئاسية 
المبكرة وهذا الموقف لم ولن يتغير ودعوة الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام هي  تجسيد 
لهذه الحقيقة وتؤكد بشكل قاطع خطل األكاذيب واألضاليل 
التي يروجها البعض لالصطياد في المياه العكرة في إطار 
لعبة مكشوفة تفضح القوى  التي تقف وراءها واألهداف 
المتوخاة منها وهي اختالق تباينات واختالفات في قيادة 
المؤتمر ال وجود لها إالّ في عقول اصحابها ومن يروجون 
لها وبالتالي فهي فاقدة التأثير وليست أكثر من زوبعة في 
فنجان وضجيج أواني فارغة ومحاوالت بائسة لخلط األوراق 
للهروب من االستحقاقات التي يتوجب عليهم القيام بها تجاه 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وفقاً ألولوياتها 
في مرحلتها الثانية التي في طليعتها الحوار الوطني بين كل 
اطراف األزمة الهادفة الخروج بالبالد من التداعيات الخطرة 

على الوطن والشعب وامنه واستقرار.
إن المؤتمر الشعبي العام بزعامة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر كانت وستبقى قناعاته أنه اليمكن التجاوز 
باليمن هذه األوضاع إالّ من خالل حوار صادق ومسؤول وبناء 
وهادف تطرح فيه كل القضايا على طاولته دون تحفظات أو 
خطوط حمراء تناقش فيه بصراحة وشفافية نابعة من حرص 
حقيقي على ايجاد الحلول والمعالجات الصحيحة والصائبة 
المبنية على التوافق واالتفاق الذي وحده القادر على تجاوز 

خالفات وصراعات الماضي.. 
وهذا الحرص على الحوار والتوافق واالتفاق يحاول البعض 
اعطاءه تفسيرات ملتبسة بهدف اخراجه من غايته ومقاصده 
الحقيقية علهم يتمكنون من خلط األوراق والعودة إلى نقطة 
الصفر اعتقاداً منهم انه سيحقق لهم مآربهم المرتبطة 
بحسابات أنانية لمصالحهم الضيقة التي ما كان لنا ان نكون 
فيما نحن فيه لوال مثل هذا السلوك والممارسات المغلب 
فيها الخاص الحزبي والشخصي على العام الوطني والجماعي 
ليتحمل الشعب اوزارها ويدفع أثمانها على حساب وحدته 
الوطنية وأمنه واستقراره لهذا على تلك القوى أن تتدارك 
نفسها وتثوب إلى رشدها بترك تبريراتها والعمل الجدي 
مع المؤتمر الشعبي العام في الوقوف إلى جانب األخ رئيس 
الجمهورية التوافقي ان كانوا جادين وصادقين بدالً من 
االنشغال في فبركة األكاذيب حول مواقف المؤتمر واعطائها 
تفسيرات وتأويالت فيها اسقاط لمواقفها، أما المؤتمر 

فمواقفه ساطعة سطوع الشمس في رابعة النهار.

موقف المؤتمر
كلمة 

وزراء َّـ اِّـشرتك يتاجرون باِّـناصب الحكومية بمبالغ باهظة
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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

«الميثاق»- خاص
د الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر  أكّ
الشعبي العام أن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي 
العام معنيون باإلسهام بفاعلية في التوصل 
لقواسم مشتركة بين اليمنيين، بمختلف تياراتهم 
وأفكارهم وأحزابهم ومناطقهم واهتماماتهم 
ووظائفهم وقضاياهم، من أجل الحفاظ على اليمن 
دولــةً وأرضــاً وشعباً، بقيادة فخامة األخ عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية النائب األول 

لرئيس المؤتمر األمين العام..وشدد الزعيم علي 
عبداهللا صالح في تصريح لـ«الميثاق» على أن اليمن 
لن تشهد استقراراً دون دور فاعل لقيادات وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام، الذين ليس لهم عداوات 

أيديولوجية مع أحد.
وأوضح رئيس المؤتمر أن «الحوار الوطني، هو 
الوسيلة الوحيدة التي ستضمن يمناً موحداً ومستقراً، 
ال يتفرد فيه أحد بصنع قراره، ويمنع االنقالبيين 
الذين كانوا يعتقدون أنهم باستخدامهم شعارات 

براقة وتغريرهم بكثير من خيرة شباب اليمن، 
سيتمكنون من إعادة عجلة الزمن للوراء، وإعادة 

الحكم إلى المؤامرات واالنقالبات.
وجدد رئيس المؤتمر التأكيد على دعم إنجاح 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتجاوز 
أي عقبات بروح المسئولية الوطنية، داعياً قيادات 
وقواعد المؤتمر لالستعداد للمشاركة الفاعلة في 

الحوار الوطني المرتقب..    
  تفاصيل ص٢

رئيس المؤتمر في تصريح لـ                        :

ندعو قيادات وكوادر المؤتمر لدعم الرئيس «هادي»
اليمن لن تشهد استقراراً دون دور فاعل للمؤتمر
الحــــوار سيمنع  االنقالبيين من جر البالد الى الخلف
المؤتـمر يتصدر العمل الوطني التزاماً بمسئولياته
المشترك ينتقم من الشعب ألنه رفضهم في االنتخابات السابقة

وزير السياحة ومحافظ تعز يؤديان اليمين الدستورية

المؤتمر يثمن موقف روسيا الضاغط إلخراج المعتصمين من الساحات
العام موقف  الشعبي  المؤتمر  ثمن 
السفير الروسي بصنعاء المؤكد على 
أهمية دور األحــزاب في إفــراغ الساحات 
من المعتصمين في إطار دورها لتهدئة 
األوضــاع وتهيئة األجــواء إلنجاح الحوار 
الوطني المرتقب.وكان السفير الروسي 
بصنعاء سيرجي كوزولوف أكد في اجتماع 
اللجنة الــوزاريــة المكلفة بالتحاور مع 
الشباب وقوف بالده إلنجاح الحوار الوطني 

كوسيلة وحيده إلخراج اليمن من األزمة.
وبهذا الخصوص قال أحمد الكحالني 

عضو اللجنة العامة لـ«الميثاق» إن الموقف 
ــة المؤتمر  الــروســي يؤكد صوابية رؤي
الشعبي العام والذي دعا للحوار وتمسك 
به كوسيلة حضارية لحل الخالفات وتجاوز 
التباينات منذ اللحظات األولى لألزمة مطلع 

العام الماضي.
مشيراً إلى دعوات المؤتمر ومبادراته 
المتكررة للقوى السياسية لاللتقاء على 
طاولة الحوار ونبذ العنف والتطرف وتقديم 
التنازالت لتجنيب اليمن تداعيات األزمة 
وإخراجها إلى بر األمــان هي التي اجمع 

عليها المجتمع الدولي.
وفي مستهل اجتماع اللجنة الوزارية 
الشباب برئاسة  بالتحاور مع  المكلفة 
وزير حقوق اإلنسان حورية مشهور اكد 
السفير الروسي بصنعاء أن الحوار سيخرج 
اليمن إلى بر األمان ويضع أسس وقواعد 
للعمل السياسي ويرسم خريطة جديدة 
تساعد الشعب اليمني بكل فئاته على 
بلوغ تطلعاته.. وقال: «إن على الشباب 
واألحزاب معرفة أن عملية بناء دولة مدنية 

حديثة تتطلب وقتاً طويال «.

أدى اليمين الدستورية أمام األخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس الدكتور قاسم سالّم بمناسبة 
تعيينه وزيراً للسياحة وشوقي أحمد هائل بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة تعز. وعقب أداء اليمين حثهما االخ 
المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تمثل المسئولية كاملة وبذل أقصى الجهود خصوصاً في هذا 
الظرف الراهن الذي تمر به بالدنا والذي يتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيق كل ما يصبو إليه المواطن.وقال رئيس 
الجمهورية «إننا اليوم نعيش مرحلة االنتقال السلمي للسلطة في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 

مما يستوجب علينا العمل الجاد للنهوض بأعباء المرحلة القادمة والوصول بالوطن إلى بر األمان».

بن دغر : عناصر األزمة قائمة والعاصمة مشطرة و تعز في خطر

المؤتمر يلوح باحتجاجات واسعة لمواجهة بلطجة المشترك

أحزاب التحالف تشيد  
ببطوالت الجيش في ابين

د الدكتور أحمد عبيد  أكّ
ــن الــعــام  ــي ــن دغـــر األم ب
المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام أن المؤتمر ال يوافق 
إطالقاً على دولة فيدرالية 

بشطرين..
ــن دغـــر: «نحن  ـــال ب وق
نحاول بقدر اإلمكان في 
مؤتمر الحوار الوطني أن 
نصيغ مالمح دولة جديدة ال 
مركزية مختلفة عن الدولة 

المركزية التي أماتت أطراف 
الدولة اليمنية».

مشدداً على أن المؤتمر 
مــازال ملتزماً بالمبادرة 
عم  يد هـــو  و  ، لخليجية ا
الرئيس عبدربه منصور 

هادي.
ولفت إلى حاجة األحزاب 
السياسية إلى إعادة صياغة 
الخطاب السياسي بما يحقّق 
وما  مينها  مضا درة  للمبا

يؤدي إلى خطاب إعالمي 
عاقل ومتزن ومحايد خاصةً 
الرسمي، وال بد أن تصاغ 
ــادرة في  ــب ــم مضامين ال
برنامج سياسي لألحزاب 
المؤتلفة يحقّق المصالح 
العليا للبالد وأهمها إعادة 
االستقرار والحفاظ على 

الدولة اليمنية الموحدة.
معرباً عن مخاوفه من 
انعكاس استمرار االنقسام 

ــوى  ــق ــن ال ــي الــحــاصــل ب
تطبيع  على  سية  لسيا ا

األوضاع في البالد.
ــود خــالف بين  نافياً وج
الرئيس عبدربه منصور 
هــادي، والرئيس السابق 
علي عبداهللا صالح، وأكد 
أن رئــيــس المؤتمر بــاقٍ 
في اليمن ولــم يتم بحث 

مغادرته البالد..  
تفاصيل ص٥

اوضح االستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة 
العامة الناطق باسم المؤتمرالشعبي العام 
واحزاب التحالف ان ميليشيات اإلصالح وأوالد 
األحمر والمتمردين  نفذت خالل األسبوع الماضي 
أكثر من (٣٩) اعتداء ونهب وتخريب ، ملوحا 
بلجوء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مجددا 
الى الشارع لمواجهة استفزازات المشترك عبر 
مواجهة الشارع بالشارع واالعتصام باالعتصام 

والحجة بالحجة.
وسخر الجندي من الحملة التي تحاول التطاول 
على الزعيم على عبداهللا صالح رئيس المؤتمر، 

في الصحف التابعة ألحزاب المشترك والصحف 
الرسمية التي ينفق عليها من أموال الشعب 

اليمني..

ونفي الناطق الرسمي باسم المؤتمر واحزاب 
التابعة  المواقع  التحالف  ما نشرته بعض 
للمشترك حول وساطة مزعومة لمغادرة الزعيم 
على عبداهللا صالح البالد متوجها إلى اإلمارات 
مؤكدا  إن مثل تلك األخباركاذبة وتندرج ضمن 
االفتراءات والفبركات والتلفيقات التي دأبت 

ابواق  المشترك على ترديدها كإرهاب فكري. 

أشــاد مصدر مسئول في المجلس األعلى للتحالف الوطني 
رها  الديمقراطي بالصمود األسطوري والمواقف الشجاعة التي سطّ
أفراد اللوائين ١١١ مشاة، واللواء ٢٦ حرس جمهوري من خالل 
مواجهتهم وتلقينهم لعناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي ومن يقف 
وراءهم درساً مؤلماً.وقال المصدر إن أبطال اللوائين العسكريين 
يتمتعان بحنكة قتالية سيخلّدها التاريخ وسوف تصبح دروساً 
يستلهم منه كل المقاتلين الشرفاء عنواناً للبطولة ونبل التضحية 
من أجل الوطن وأمنه واستقراره.مشيراً إلى أن ما يقوم به أبطال 
اللواء ١١١ مشاة واللواء ٢٦ حرس جمهوري بمحافظتي أبين وصنعاء 
د امتالك القوات المسلّحة قوة قتالية حقيقية ضد اإلرهاب  يؤكّ

والتطرف والغلو. تفاصيل ص٣

العميد المسمري لـ»الميثاق»: 
اطراف حزبية تدعم االرهابيين 

د العميد الركن عبدالقوى المسمري قائد اللواء ١١١ مشاة  أكّ
المرابط في أبين أن تنظيم القاعدة استغل ظروف األزمة 
والمماحكات السياسية واالنفالت األمني وتصفية الحسابات 
بين األطــراف السياسية وبــدأ بتنشيط خالياه وكثّف من 
تحركاته وعملياته.وقال المسمري في حديث لـ»الميثاق» إن 
ر أرضية خصبة لنشاط اإلرهابيين  ما يجري في بالدنا حالياً وفّ
ر حضناً دافئاً لهم ويسهل مهامهم  خصوصاً وأن هناك من يوفّ
وتحركاتهم، ويقدم الدعم المادي والمعنوي والقتالي ويبرر 

لهم جرائمهم إعالمياً وسياسياً.

العامري:مقتل ابرز قيادات 
القاعدة في البيضاء

< أشاد األخ محمد ناصر العامري محافظ البيضاء بالبطوالت 
التي سطرها منتسبو اللواء ٢٦ حرس جمهوري بالبيضاء 
واللواء ١١١ بلودر محافظة أبين واللجان الشعبية من أبناء 
محافظتي البيضاء وأبين الذين تصدوا ببسالة للعناصر 

اإلرهابية من تنظيم القاعدة في مختلف المواقع.
وأكــد المحافظ العامري لـ«الميثاق» ان أبناء محافظة 
البيضاء وبمساندة القوات المسلحة سيواصلون دك أوكار 
عناصر القاعدة أين ما وجدت ولن يسمحوا لإلرهابيين بتنفيذ 
مخططاتهم..مشيراً إلى أن األوضاع في محافظة البيضاء 
مستقرة واليوجد ما يقلق السكينة العامة في المحافظة وان 

الخسائر التي تكبدها اإلرهابيون قد افقدتهم السيطرة..
منوهاً إلى أن الضربة الجوية يوم أمس األول في منطقة 
الزاهر قد اسفرت عن مصرع ٣ من أبرز العناصر القيادية في 
تنظيم القاعدة وهم: شوقي علي أحمدالبعداني، محمد منصر 
عبداهللا الصبري الملقب «بأبو حمزة»، وعبداهللا عبدالرحمن 

عوض «المصري» إضافة إلى اصابة العديد من اإلرهابيين.

سفر وزير المالية يعطل 
مناقشة البرلمان للموازنة

أرجأ مجلس النواب في جلسته االحد برئاسة 
رئيس المجلس الشيخ يحيى على الراعي 
مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 
المالي ٢٠١٢ إلى حين حضور وزير المالية 

صخر الوجيه المعني بهذه المهمة.
واعتبر نواب الشعب أن غياب وزير المالية 
في اللحظات الراهنة والمجلس يناقش مشروع 
الموازنة العامة للدولة غير مبرر مهما كانت 
األسباب، الفتين بذلك إلى أنه كان يفترض 
عدم سفره في الوقت الراهن بأي حال من 
األحـــوال، وكــان باإلمكان أن يكلّف بالسفر 
نيابةً عنه شخصاً آخر لحضور اجتماعات البنك 

اإلسالمي للتنمية خارج الجمهورية.

الفضلي: علي عبداهللا صالح عمالق وداهية العرب
كشف طارق الفضلي عن تواصل بينه 
وبين الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بعد حفل تسليم 
الرئاسة للرئيس عبدربه منصور هادي، 
الشهر الماضي حيث طلب منه «الصفح 
والتسامح»، مؤكدا ان الرئيس كما هي 

عادته «سامحه».
ووفقاً لـصحيفة «الـــراي» الكويتية 
قــال الفضلي: «رغــم خالفي مع علي 
عبداهللا صالح، غير إني احترمته كثيرا 
لمعرفتي بذكائه وقوته، حينما شاهدته 
يسلم السلطة لخلفه، وبطريقة سلمية 
وحضارية، لم تحدث في أي مجتمع عربي، 
سوى في لبنان حيث كان بمقدوره ان 
يتحول الى قذافي أو بشار األسد اذا صح 
التعبير، إذا ما أراد ذلك، فهو يملك القوة 
الضاربة من الحرس الجمهوري والجيش، 
لكنه فضل ان ال يهدم ما بناه، وان يتجه 

للمعارضة البناءة».
ووصف الفضلي الزعيم علي عبداهللا 
صالح «بعمالق وداهية العرب، ويستاهل 

لقب الزعيم بجداره، كونه حول ثورة 
الثعابين الذي كانوا مقربين منه إلى 
أزمــة، وأكد لهم انه لن يسلم السلطة 
إال عبر الصندوق وفعال للمرة االولى 
يسلم رئيس يمني السلطة، بطريق غير 
انقالبية وبطرق انتخابية، بعدما جنن 
الشرق والغرب والجن واإلنس خالل العام 

.«٢٠١١
وعن رأيه في مرحلة ما بعد صالح، قال: 
«كما قلت لك رغم اختالفي الكبير معه 
أثناء حكمه لكن الشعب اليمني سيندم 
عليه، وحاليا ظهرت أصوات كانت معادية 
له تتحدث عن مميزاته وصبره وتسامحه، 
وله بصمات جميلة حتى في الجنوب، فهو 
رجل متسامح من الطراز األول، حيث 
لم يسبق له ان قام بتصفية خصومه 
جسدياً، وسامح كل خصومه، حتى البيض 
والحوثيين والحراك، وكان يستطيع إن 
يبيد أوالد األحمر والجنرال المنشق بعد 
استهدافه في الجامع الرئاسة هو يصلي، 

لكنه كان صبورا، رغم جراحه».

مصادر تؤكد بيع وزراء في المشترك 
للمناصب الحكومية بمبالغ باهظة

< علمت «الميثاق» من مصادر حكومية مطلعة أن وزراء أحزاب 
المشترك ورئيس حكومة الوفاق الوطني يخططون لتنفيذ جملة 
من قرارات اإلقصاء واإللغاء للكوادر والكفاءات الوطنية في العديد 
من الوزارات التي يديرونها وعلى وجه الخصوص وزارات التخطيط 
واإلدارة المحلية والتربية والتعليم..وحذر المصدر الحكومي وزراء 
المشترك من االقدام على خطوة كهذه حيث وانها ستمثل نسفاً 
لكل القرارات االنفرادية التي اتخذها وزراء المشترك ضد كوادر 

المؤتمر وأحزاب التحالف في وقت سابق.
وقالت إن أي تغيير أو تدوير البد أن يخضع للتوافق داخل 
الحكومة والبد أن يتم التعامل مع ذلك بشفافية وعالنية كاملتين 
وبما ينسجم مع روح الوفاق الوطني ويقطع دابر التعصبات 
واألهواء واستغالل الوظيفة العامة لمصالح حزبية أو شخصية 
وعائلية.وأفادت المصادر أن عدداً من الوزراء في المشترك يشكون 
من تعرض عناصرهم في وزارات اإلصالح لعملية إقصاء أيضاً 
ويؤيدون االحتكام للقانون في عملية التغيير أو التدوير الوظيفي.. 
مشيرين إلى أن هناك وزراء متورطين ببيع المناصب بمبالغ 
باهظة مستغلين مزاعم محاربة الفساد والتدوير الوظيفي طريقاً 
لتحقيق الكسب غير المشروع.. مهددين كشف تلك الحقائق في 

حالة استمرار اإلقصاء واالبعاد للموظفين.
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- عبدالمجيد الزنداني..
 صــاحــب بـــراءة خـــداع الشباب 
ودولة «الخرافة» وأحد المطلوبين 
للواليات المتحدة االمريكية بتهم 
ـــاب، لم يشأ  دعــم وتمويل االره
للتجهيز  االنتظار طويالً فسارع 
إلقامة دولة الخالفة في اليمن من 
منطقة زنــدان- مديرية أرحــب - 
حيث يتآمر على الوطن، تلك سيرة 
أكثر المفسدين في االرض الذين 

يهلكون الحرث والنسل..
ــر.. مــارســوا القتل  ــم أوالد األح
وارتكبوا كل الجرائم ونهبوا المال 
العام والخاص ويمتلكون سجوناً 
خاصة ووقــفــوا حجر عثرة أمــام 

مشاريع التنمية في عمران..
- حميد وصادق ومذحج وحسين 

وهاشم األحمر..
 نــشــأوا فــي كنف امبراطورية 
بنيت بــأمــوال مشبوهة وجهت 
لتدمير البالد.. فكثير من شركات 

أوالد األحمر المشبوهة سيطرت 
على كــل مـــوارد الــدخــل اليومي 
للمواطن.. مستخدمين الطرق غير 
المشروعة لمضاعفة أرصدتهم.. 
كما استغلوا نفوذ والدهم الشيخ 
عبداهللا بن حسين األحمر لالستيالء 
ـــي ونــهــب ممتلكات  على االراض
المواطنين.. في فساد لم تعرف 

البالد له مثيالً..

- مــحــمــد قـــحـــطـــان.. صــاحــب 
التصريحات التي دائماً ما كانت 
تصيب المواطن بالغثيان.. وهو ذلك 
الذي اليملك سوى الصراخ والعويل 
والجعجعة.. العميد محمد قحطان 
الــذي تم ترقيته لصلته بصادق 
االحمر وعالقته السابقة بالمتمرد 
«محسن» ليس سوى ذلك الرأس 
الفارغ مثل بالونة منتفخة بالهواء.. 
ففي كل تصريح يظهر الشخصية 
الغبية التي التبسها وصــار يعوي 
باسم  من جعلوا أنفسهم أوصياء 
على عقول العامة، فيما عقولهم 
وأفـــكـــارهـــم التـــتـــجـــاوز حـــدود 

«الكالشينكوف».
 وكأن هذا القحطان قد أخذ على 
عــاتــقــه مهمة تــحــريــض الــنــاس 
على االنهماك في أنشطة «حزب 

االصالح»..!!
والقائمة تطول..!!

- الجنرال العجوز علي محسن 
صالح رأس األفعى وقائد االخوان 
المسلمين للمؤامرة االنقالبية.. 
انه ذلك المفرط في الجشع للمال 
أصبحت  حينما  سقط  والسلطة، 
فضائحه وعمليات فساده وافساده 
كزبد البحر اعتباراً من كونه صانع 
األحزان الكثيرة المؤلمة والمرعبة 
فــي حــيــاة الــشــعــب.. فمن ناهب 
لــألراضــي ونــافــذ فــي الــدولــة الى 
سمسار وتاجر حرب وداعم لتنظيم 
القاعدة في اليمن منذ توليه عملية 
الشيوعي  المد  لمحاربة  التجنيد 
في ثمانينيات القرن الماضي..!! 
والتمدد جنوباً بعد ان قــاد حملة 
النهب والسلب لالراضي والممتلكات 

ومنحها لعناصر «القاعدة».
- الــظــاهــري الـــشـــدادي، محمد 
علي محسن، حميد القشيبي قادة 
سخرهم المتآمر والمتمرد إلشباع 
نزواته وأدوات اعتمد عليها لتمرير 
مخططات الخراب والدمار للوطن 
والمواطن، ولــم يكن انشقاقهم 
من المؤسسة العسكرية إال تكملة 
لمسيرة السطو والفساد ومقومات 
االفساد التي احتفى بها تاريخهم 
األسود حينما كانوا في كنف الدولة..

- أما حميد القشيبي فينهب رواتب 
أكثر من (٥٠) ألف جندي وضابط 
ينتسبون الى اللواء الــذي يقوده 
القوام  بمحافظة عــمــران، فيما 
والمنضبط اليتجاوز  لــمــوجــود  ا
عشرة آالف والبقية جنود وهميون.. 
ومــن أكبر فضائح القشيبي بيع 
٧) ماليين طلقة رصـــاص من  )
االعتماد السنوي للواء وعالقته مع 
تجار السالح فارس مناع وغيره.. 
كما يقوم ببيع المواد التموينية 
واستحقاقات تغذية الجنود ويقوم 
بجباية ١٠٪ كضريبة من مصنع 

عمران.
المنشق عبداهللا علي عليوه صاحب 
تاريخ تآمري ودمــوي منذ صغره 
وفي نهاية عمره حن الى ماضيه 
فانشق مع علي محسن كما فعل 

أتباعه حينما حفروا لهم خندقاً في 
وسط ساحة التغرير بجامعة صنعاء 
ليختبئوا فيها ولــيــواروا أنفسهم 

وفضائحهم داخلها.
والحال كذلك بالنسبة لرياض 
القرشي الذي كان يشغل وكيل وزارة 
الداخلية وكون ثروته وماليينه من 
حقوق واستحقاقات رجال األمن.. 

ــاً الــدكــتــور علي الشرفي  ــض واي
وغيرهم الكثير سيتم التطرق إلى 

فضائحهم في تناوالت قادمة..!!
ــقــرشــي.. ضبط وهو  ريـــاض ال
يحاول الفرار وبحوزته حقيبة مليئة 
بالدوالرات.. ثم عاد ليعلن انضمامه 

لالنقالبيين..

اسمعوا من يتحدث اليوم عن الفساد وانظروا إلى تلك القطط السمان التي تمرغت في المال الحرام ووضعت خدها مداساً لكل من يدفع.. ها هي اليوم تطل علينا بكل وقاحة لتمأل صفحات الجرائد كالماً 
ليس إالّ ولكن ال غرابة فقد قالوا قديماً إن أكثر من يتحدث عن الشرف هي (.......)..

تلك القطط بكروشها الممتلئة فساداً ومخالبها المخضبة بدماء الضحايا األبرياء تتصدر واجهة الخطاب المسموم للمعارضة، ومهما تغاضينا عنها تأبى إالّ أن تظهر لنا لسانها وتكيل الشتائم وترمي 
باالحجار وتنسى أن بيتها من زجاح هش..

«الميثاق» ستبدأ من هذا العدد فضح القوى االنقالبية وكشف تاريخها األسود، وما هذه إالّ مقدمة بسيطة واشارات لمن اليزال لديه نقطة حياء وإالّ فالملفات جاهزة للنشر.

االنقالبيوناالرهابيون
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حين بدأت شرارة األزمة السياسية 
ــن كــانــوا  ــذي ــن ال ـــارع الــعــديــد م س
هم  و  - لسلطة ا على  بين  محسو
بــاالصــل مــنــدســون داخـــل صفوف 
المؤتمر الشعبي العام- الى اخفاء 
«جيفتهم» وعمليات نهبهم ألموال 

وممتلكات الشعب،
 ومــن اولــئــك ثلة مــن المنافقين 
والدجالين ومن يدعون أنهم كتاب 
وصحفيون فيما هم مندسون لبسوا 
لثقة  ا لعبة  ولعبوا  المؤتمر  ثــوب 
وتقديم النصح، وهــم في األصل 
مسخ زائف قدموا من حزب اإلصالح.. 
استخدموا كل عبارات وكلمات اإلشادة 
والمدح والتمجيد ليس حباً في المؤتمر 
وانما للوصول الى غاياتهم المنشودة 
والمخطط لها من حزبهم وفكرهم 

المتطرف العفن وأمثال ذلك:
 نصر طه مصطفى آغا الذي صعد 
االعالميين  ظــهــور  على  وتسلق 
والصحفيين المؤتمريين، وألنه لم 
يتشرب أباً عن جد أخالق اليمنيين فقد 
أجاد الدور التمثيلي بطريقة النصاب 

واللص المحترف.
و نصف مليار في عام واحد جمعها 
من التالعب في مشاريع مباني فروع 
الوكالة..وغيره الكثير من االبواق 
الذين كانوا ذات يوم يتكسبون من 
المؤتمر، فيما هم في الحقيقة مجرد 
عسس ألحزابهم المتطرفة داخل 

المؤتمر على مدى سنوات.
لمليئ   ا الشرعبي  احمد  ومنهم   
بالحقد والكراهية والبغضاء.. و الذي 
حول صحف المؤتمر إلى مستعمرة 

محصورة على أبناء قريته.. يتحدث 
اليوم عن الشعب بعد أن نهب ما 

استطاع.. والجميع يعلم من هو..
ايضاً فارس السقاف صاحب عملية 
الهبر الكبيرة من هيئة الكتاب، فهذا 
المفسد استخدم قناع الفكر واألدب 
إلشباع نزواته الذاتية والشيطانية.. و 

٤٥ مليون ريــال نهبها من موازنة 
معارض الكتاب ومحال إلــى هيئة 
مكافحة الفساد بتهم اختالس وتزوير 

واستيالء على مال عام..
وأمثالهم محمد عبدالمجيد خباطي 
صاحب فضيحة الفساد الكبيرة في 

سفارتنا ببيروت

ولم يكن الجانب الحكومي 
والـــــوزراء بعيدين عمن  
ــوا بفسادهم الى  ــرول ه
هرباً  لتغرير»  «ا ساحات 
من ملفات فسادهم التي 
فحة  مكا لهيئة  م  ستقد

الفساد قريباً.
وأمثال اولئك عبدالملك 
السياني الــذي نهب وزارة 
الــنــقــل بــمــا تحتويه في 
ليها  إ يسبقه  لم  فضيحة 

أحد..
 حــتــى ســـجـــادة مكتبه 
بالوزارة وصالح سميع الذي 
عاث في وزارة المغتربين 
ــب عــشــرات  ــه فـــســـاداً ون
ـــــالوةًَ على  الــمــاليــيــن ع
ملفاته السوداء في مأرب، 
إضافة الى فضيحة ساحة 

«التغرير»..
الوزير  ابراهيم   وخالد 
الذي أصبح ملوثاً بالفساد 
في  المشبوهة  بالصفقة 

المنطقة الحرة.. 
وأما نبيل الفقيه. صاحب 
ــع الــســيــاحــيــة  ــاري ــش ــم ال

الوهمية..
فحدث وال حــرج.. وحمود 
الهتار الناهب والبائع ألموال 
وممتلكات األوقاف وموسم 
الحج قام بتحصيل اتاوات 
غير قانونية على حجاج بيت 
اهللا وتالعب في ايجارات 

مساكن الحجاج..
وصرف مباشر بلغ إجمالي 
الفساد في وزارته خالل عام 
واحد ١,٧ مليار ريال حسب 
لمركزي  ا ز   لجها ا تقرير 

للرقابة والمحاسبة.
وهـــذا غيض مــن فيض 

فسادهم وإفسادهم...

االكسسوارات

أما قائمة السفراء أو السفهاء 
الــذيــن كــانــوا واجــهــة للعمالة 
واالرتــزاق واستخدموا كوسيلة 
للتواصل مع عدد من المخابرات 
األجنبية لتدمير اليمن، ومنهم 
احمد لقمان، وصاحب ألف ساعة 

فيد في حرب صيف ٩٤م.. 
ولص آثار الفراعنة والمكاربة 
لشميري  ا لولي  عبدا لمدعو  ا
ــذي يعد دمية بيد المتمرد  ال
علي محسن.ويدير استثماراته 

وشركاته في مصر.
 له قصيدة تعتبر لسان حاله 

يقول فيها:

وظفوني حيث شئتم..
إنني لص مؤكد

وامألوا بطني ودوسوا جبهتي
وابطحوني حيث شئتم
والعنوني ما استطعتم

واجعلوني حارس البنك المهدد

 أما عبدالملك منصور  بداية 
فساده كانت مع االخـــوان في 
الثمانينيات عندما كان أمين عام 
الجماعة في اليمن واختلس منها 
٦ ماليين ريال وألف كتاباً بعنوان 

«كنت منهم».
 وعــبــداهللا الصائدي ومحمد 

لطف االريــانــي وخــالــد االكــوع 
وعبدالوهاب طواف وعبدالرحمن 

الحمدي.

 فملفاتهم تفوح منها روائح 
للنشر  يقها  طر ستجد  و نتنة 

قريباً.

الطرشان

هناك عدد من الشخصيات الحزبية 
في اللقاء المشترك.. احزاب تعيسة 
بعد ان فــرض االصــالح «االخــوان 
المسلمون» سيطرته عليها حين 
استقوى باالنقالبيين الذين تجردوا 
من قيم الوفاء وروح االنتماء وعادوا 
الى مستنقع «االخــوان» لمواصلة 
المؤامرات والدسائس وخدمة أجندة 
اقليمية ضد الوطن ووحدته وأمنه 

واستقراره..
ومن اولئك:

 عــيــدروس النقيب وحــســن زيد 
ومحمد عبدالملك المتوكل وسلطان 
العتواني وعبدالملك المخالفي الذين 
يمثلون احزابهم في المشترك فيما 

الشراكة لهم واليحزنون..

 كما ليس لهم باع والذراع في زفة 
«االخوان»..!!

وليسوا إال مجرد ظاهرة صوتية 
يستخدمها «االصالح».

 
ويــديــرهــا حميد االحــمــر لتحقيق 
رغباتهم التي ليست بخافية على 

الجميع..

ص ١٠-١١ «                        »

َّـ معسكر الصمع


