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تواجه اليوم األمة العربية واإلسالمية أحداثاً خطيرة  ازدادت حدتها  
مع بدء مخطط ما يسمى بـ»الربيع العربي» الذي يحمل تسمية ناعمة 
وخادعة ..لكنه في الواقع  اعصار صهيوني أهوج يسعى لتدمير 
.. وحاضراً ومستقبالً..  العرب- أمةً ودوالً وشعوباً.. وتاريخاً وحضارةً
فواقع الحال العربي المزري وما يتعرض له اليوم الشعب العربي 
الفلسطيني في قطاع غزة وكل فلسطين من اعتداء صهيوني 
غاشم هو نتاج لهذا الربيع أو باألصح االعصار األجنبي المدعوم 
صهيونياً المدمر إلمكانات االمة ومكامن  قوتها.. وما هذا الصلف 
الصهيوني الذي يزداد وحشية اال نتيجة لهذا الواقع العربي الهش 
الذي اوجده االعصار الغربي باتجاه رسم خريطة سياسية جديدة 
تفرض على المنطقة بالقوة.. بعد ان نجح  هذا الربيع- الذي يقترن 
بسفك الدماء وتدمير األوطان واشعال الكراهية واألحقاد بين أبناء 
الوطن الواحد- في إخراج العرب من خنادق المواجهة لبناء وحماية 
مشروعهم الحضاري ووضع المنطقة برمتها أمام مشروع صهيوني 
غربي متطرف.. إن هذه الحقائق المؤلمة باتت تتحدث عن نفسها 
في هذه االنتكاسة القاتلة التي نشاهدها في دول ذلك الربيع حيث 
تجتاحها أعاصير صراعات (فرق تسد) العبثية، مخلفةً الخراب والدمار 
والفوضى في كل ارجائها، حاملةً معها مشاريع تمزيقية وتفكيكية 
تسعى إلى تحويل اقطارنا الى كيانات صغيرة ممزقة تكون أشبه 
بكنتينات ضعيفة وهزيلة ال هوية لها فاقدة القدرة والتأثير حتى في 

تحديد مصيرها البائس المزري الذي ستؤول إليه.
ولعل ما آلت اليه االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
واالمنية في العديد من اقطارنا العربية- بدءاً من تونس مروراً بليبيا 
ومصر وصوالً إلى سوريا وبالدنا- تبين الصورة القاتمة لحقيقة ما 
جرى ويجري في المنطقة من انتكاسة، وهي ليست بعيدة عما يجري 
في فلسطين تحديداً من عدوان صهيوني بشع وتواطؤ  دولي واضح 
..وهذا في غياب التضامن العربي وهو يؤكد انه ال مجال للتأويل 
والتفسير أو التبرير لفظاعة هذا االعصار الصهيوني المدمر لكيان 
أمتنا.. ومن يحاولون فصل هذه األحداث عن بعضها البعض إما انهم  
جزء من هذا المشروع  التآمري أو انهم عميان البصر والبصيرة في 

قراءة وفهم تداعيات  هذه التطورات الخطيرة..
وأمام هذا الوضع العربي والتداعيات الخطيرة ندعو الجميع إلى 
توحيد الصف العربي وعدم االنشغال في تأجيج الصراعات العربية- 
العربية، واالتعاظ من دروس تاريخ الحرب العالمية االولى ونتائجها 
الكارثية على العرب.. وال نحتاج هنا للتذكير باتفاقية «سايكس بيكو» 
سيئة الصيت و»وعد بلفور» ليدرك اولئك الواهمون انهم ليسوا ثواراً 
بل هم مجرد ادوات يستخدمون لتنفيذ مؤامرة كبرى ضد أمتنا 
تسعى بحقد إلى تجزيئ المجزأ إلقامة الشرق االوسط الكبير الذي 
جرى عنه الحديث دون مواربة قبل سنوات وبدئ تنفيذه عسكرياً 
بذريعة القضاء على االرهاب واسلحة  الدمار الشامل ومن ثم  الحرب 
اإلسرائيلية على لبنان عام ٢٠٠٦م، إال أنه رغم كل هذا لم يخلق 
مشروع الشرق االوسط الجديد.. وعلى العرب ان يستيقظوا ألنه قد  
يولد من داخل هذا االعصار الصهيوني المدمر أو ما يسمى بـ(الربيع 
العربي) الذي يسعى باستماتة للقضاء على امتنا العربية أو تمزيقها.. 
والذين يراهنون على االوهام ومشاريع االعداء فلن يطلب منهم بعد 
اليوم ان يبللوا رؤوسهم وانما سيجبرون على ان يحفروا قبورهم وال 
خيار آخر أمامهم.. ولهذا البد من اعادة التفكير في تحالفاتنا العربية 
وأولها قبل كل شيء عالقاتنا البينية وعدم التفريط بمشروعنا 
الحضاري.. فالمناصب زائلة، وستكون مصائب من ال يتعظون أعظم 

اذا لم يستشعروا األخطار اليوم..

اإلعصار العربي
كلمة 
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69 شهيداً و680 جريحاً والساعات القادمة تحدد الموقف

لليوم السادس.. اسرائيل تقصف غزة
يواصل الجيش اإلسرائىلي قصفه لقطاع غزة براً وبحراً لليوم السادس على التوالى، وسط نداءات   

عربية ودولية بايقاف العدوان.
واعلنت السلطات الفلسطينية أمس ان حصيلة العملية العسكرية اإلسرائىلية بلغت ٦٩ شهيداً من 
بينهم ٢٠ طفالً و٨ سيدات و٩ مسنين. وبلغ عدد الجرحى ٦٨٠ شخصاً من بينهم ٢٢٤ طفالً و١١٣ سيدة 
و٥٠ مسناً، واالصابات ما بين خطيرة ومتوسطة. وفيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد 
قمة عربية عاجلة لبحث العدوان على غزة هدد رئيس الحكومة اإلسرائىلية المحتلة بنيامين نتنياهو 

بتوسيع العملية العسكرية التي ينفذها الجيش االسرائىلي.. زاعماً أن هدفهم األساسي هو السالم..

من جانبه صرح الرئيس األمريكي باراك أوباما بأنه خالل الساعات القادمة سيعرف ما إذا كان من الممكن 
تحقيق تقدم لوقف العنف الدائر.. وبالتزامن الذي يتوجه فيه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي 
وعدد من وزراء الخارجية العرب الثالثاء إلى غزة أفادت األنباء بأن أمين عام األمم المتحدة بان كي مون 
سيزور اسرائىل بهدف إنهاء األزمة في غزة. وكانت القيادة الفلسطينية بغزة رفضت أمس استقبال وفد 
من السياسيين والنشطاء وقوافل االغاثة خوفاً من استهدافهم من الغارات اإلسرائىلية المتواصلة على 
القطاع.. يأتي ذلك بينما انتشر اآلالف من الجيش االسرائىلي على طول الحدود مع غزة مما يثير التكهنات 

حول استعدادات لعدوان اسرائيلي بري.

د أنه سيظل حريصاً وأميناً على منجز الوحدة أكّ

المؤتمر ينبه فنية الحوار ويؤكد أن 
المبادرة واضحة وال اجتهاد في النص

صرح مصدر مسئول بمكتب الزعيم علي  
عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام أن الوحدة اليمنية وثورتي سبتمبر وأكتوبر 
المجيدتين اإلنجاز التاريخي العظيم للشعب اليمني 
الذي قدم في سبيله الكثير من التضحيات وسيظل 
منجزاً مقدساً ولن يفرط فيه بأي حال من األحوال.

وأكد أن المؤتمر الشعبي العام الذي له الريادة في 
تجسيد وتحقيق هذا اإلنجاز سيظل حريصاً وأميناً 
ومحافظاً على هذا المنجز الوطني الذي تجسد 
يوم الـ "٢٢" من مايو عام ١٩٩٠ باعتباره منعطفاً 
مصيرياً جسد قدسية الوفاء لمبادئ الثورة اليمنية 
ولبى تطلعات الشعب اليمني على امتداد الوطن، 

كما أن المؤتمر يتمسك بأهداف الثورة اليمنية 
"سبتمر، أكتوبر، نوفمبر" والتي قادت الشعب اليمني 
إلى فضاءات التقدم واالزدهار وأنهت النظام اإلمامي 

واالستعمار البريطاني.
وقال المصدر إن المؤتمر الشعبي العام منفتح 
على كل االطراف ويرحب بأي مطالب أو تصورات 
أو حلول مقترحة ألي مشكلة في جنوب الوطن أو 

شماله وشرقه وغربه تحت سقف الوحدة اليمنية.
وأضــاف "وعلى اللجنة الفنية للحوار والراعين 
للمبادرة الخليجية عدم خلط األوراق فالمبادرة 

وآليتها التنفيذية واضحة وال اجتهاد في النص".
تفاصيل ص٢

طالب بوقف العدوان البربري اإلسرائيلي على قطاع غزة

المؤتمر يدعو إلى عدم التخلّي عن القضية الفلسطينية

دان المؤتمر  
الشعبي العام 
ــداء  ــت ــاؤه االع ــف ــل وح
الغاشم الذي يقوم به 
الكيان الصهيوني على 
ــزة، مطالباً  قطاع غ
بإيقاف ذلك العدوان 
البربري فوراً واالمتثال 
للمواثيق والقوانين 

الدولية.
ودعا المؤتمر في بيان 
صـــادر عنه الخميس 
المجتمع الــدولــي إلى 
ته  ليا مسئو تــحــمــل 
والعمل سريعاً من أجل 
وقــف تلك االعــتــداءات 
الدموية وحماية الشعب 
الفلسطيني مما ترتكبه 
إســرائــيــل مــن جرائم 
وانتهاكات تتعارض مع 
مبادئ حقوق اإلنسان 
ــق  ــي ــواث ــم ـــة ال ـــاف وك

والقوانين الدولية.
تفاصيل ص٢

الشعب الفلسطيني يتعرض إلبادة في ظل صمت عربي ودولي مخجل

رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر لـ«الميثاق»:

القضايا المرحلة من المبادرة تعيق تنفيذ المرحلة االنتقالية الثانية
لن ينجح الحوار إذا ظل «الحراك» و«علي محسن» يستخدمان «الفيتو»
المؤتمر الطرف الوحيد الملتزم بانجاح الحوار.. وال ندري متى سيبدأ ومتى سينتهي

غير متفائل بالقادم.. وأخشى اللجوء لخيارات أخرى
كشف االستاذ عبداهللا أحمد غانم رئيس الدائرة   

السياسية بالمؤتمر األطــراف السياسية التي 
تعمل على عرقلة الحوار الوطني..

وقال غانم : أريد أن اشير بالسبابة الى أن اللقاء 
المشترك ومايسمى بالحراك خصوصاً الذين يطالبون 
بفك االرتباط إضافة الى الحوثيين هم من يعرقلون 

الحوار.

واضاف : ان الحوار يواجه «فيتو» من قبل المشترك 
والحراك و«فيتو» آخر من قبل علي محسن، وال أحد يعلم 

متى سيبدأ الحوار ومتى سينتهي.
وأكد غانم : آن المؤتمر الشعبي العام هو الطرف 
الوحيد الذي يستعجل الحوار ويطالب بإجرائه في أقرب 

وقت ممكن.
نص الحوار ص٣

أثناء لقائه تشورمان
البركاني: نتطلع إلى دور تركي 

متوازن مع جميع األطراف اليمنية
لشيخ   ا لتقى  ا

ســــلــــطــــان 
البركاني األمين العام 
للمؤتمر  عــد  لــمــســا ا
الشعبي الــعــام اليوم 
بمقر األمــانــة العامة 
ــر بــســفــيــر  ــم ــؤت ــم ــل ل
في  كيا  تر ية  ر جمهو
فضلي  لسيد  ا ليمن  ا
تشورمان وتطرق اللقاء 
إلى العالقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين 
وســبــل تطويرها في 

مختلف المجاالت.
ـــــن الـــعـــام  األمـــــي
للمؤتمر  عــد  لــمــســا ا

ــبــركــانــي  ــان ال ــط ــل س
أشــــــاد بــالــعــالقــات 
اليمنية التركية وقال 
إنــهــا عــالقــات قديمة 

ومتطورة..
تفاصيل ص٢

برأ الكحالني والعليمي والمصري

القضاء يدين صحيفة الصحوة ومأرب برس بالكذب ونشر األخبار والوثائق المزورة
علي الشعباني

دانت محكمة الصحافة والمطبوعات االبتدائية المتخصصة   
صحيفة «الصحوة» ورئيس تحريرها محمد عبدالوهاب 
اليوسفي وموقع «مأرب برس» وناشره محمد الصالحي بجريمة 
نشر أخبار ووثائق كاذبة ومزورة منسوبة كذباً الى الغير لما من 
شأنه تكدير السلم واالضرار بالصالح العام وسب وإهانة موظف 
عام بطريق النشر. وجاء في منطوق الحكم الصادر من المحكمة 
برئاسة القاضي منصور شائع حسن الفقيه، ايضاً معاقبة كلٍ من 
محمد الصالحي ومحمد عبدالوهاب اليوسفي بالغرامة المالية 
عقاباً لهما عما اقترفاه من جرم. وبحسب مضمون الحكم رقم (٥) 
لسنة ١٤٣٣هـ في القضية رقم (٢٧) المرفوعة من النيابة العامة 

ما نشره موقع «مأرب برس» وصحيفة «الصحوة»  وثائق مزورة 
اتهم فيها النائب احمد الكحالني ورشاد العليمي بتوزيع أسلحة 
على أنصار المؤتمر لتثبت المحكمة ببرائتهما وتؤكد أن تلك 
الوثائق التي نشرت هي وثائق مزورة وال أساس لها من الصحة.. 
كما جاء في الحكم الذي حصلت «الميثاق» على نسخة منه ان كالً 
من محمد الصالحي وهو فار من وجه العدالة ومحمد اليوسفي 
قد اخال بواجبهما الصحفي علناً بطريقة النشر في صحيفة 
«الصحوة» العدد (١٢٧٤) بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠١١م في الصفحة 
األولى وفي الموقع االلكتروني «مأرب برس» كون الوثيقة التي 
قاموا بنشرها وثيقة مفتعلة وكاذبة منسوب صدورها لالخ وزير 
الداخلية السابق مطهر رشاد المصري وتحمل نصاً لمذكرة اخرى 

موثقة في كشوفات الوزارة.

باسندوة يواجه ثورة 
الحقوق والحريات

أحزاب التحالف تبعث 
رسالة لـ«بن عمر»

تـــســـتـــعـــد عــــدد   
ــات  ــم ــظ ــن مـــــن م
المجتمع المدني والنقابات 
ـــــادات تصعيد  ـــــح واالت
قية  لحقو ا تها  جا حتجا ا
ضد الحكومة خالل األيام 
القادمة وتوسيع نطاقها 
ت  فظا محا مختلف  ــي  ف
الجمهورية احتجاجاً على 
سياسات الحكومة القمعية 
ومــصــادرتــهــا للحقوق 
والحريات ورفضها تطبيق 
واالستراتيجيات  للوائح  ا
الخاصة باألجور والمرتبات 

والحقوق والحريات..
حيث اكدت قيادات عدد 
ــن الــنــقــابــات العمالية  م
والتربوية بأن احتجاجاتهم 
ســـوف تــعــم الجمهورية 
لحكومة  ا لسياسة  رفضاً 
ظفين  لمو ا لب  مطا ء  ا ز إ
والتربويين واعتبار تهديد 
ــوفــاق  رئــيــس حــكــومــة ال
بقمع احتجاجاتهم السلمية 
انتهاكاً صــارخــاً للدستور 
والقانون والمواثيق الدولية 

وحقوق اإلنسان.
تفاصيل ص١٠

اســتــغــربــت   
قيادات أحزاب 
ــف الــوطــنــي  ــتــحــال ال
الديمقراطي التجاهل 
الــــذي لــمــســتــه من 
مساعد األمين العام 
لألمم المتحدة لشئون 
اليمن جمال بن عمر 

للقاء بها.
وقــــالــــت أحـــــزاب 
فــي رسالة  التحالف 
بعثت بها إلى المبعوث 
ــم  ــي إنـــه «رغ ــم األم

المتكررة  لباتنا  مطا
لكم من خالل االتصال 
عبر  و شخصياً  بكم 
مكتبكم للقاء معكم 
بهدف طــرح مواقفنا 
وانطباعاتنا وآرائنا إزاء 
مختلف القضايا وفي 
مقدمتها سير تنفيذ 
المبادرة الخليجية إال 
أننا لم نحظ بتجاوب 
ــم الــدعــوة  منكم رغ

المتكررة».
تفاصيل ص٤
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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

في احتفال رسمي بمرور عام على توقيع المبادرة

مصادر: شروط جديدة للمشترك تهدد 
بنسف المبادرة وإفشال الحوار

رئيس الجمهورية يستعرض مع مسئولين 
دوليين ترتيبات انعقاد الحوار الوطني

التقى األخ عبدربه منصور هــادي رئيس   
الجمهورية أمس أمين عام مجلس التعاون 
الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني والوفد المرافق 
له الذي وصل إلى صنعاء في إطار الجهود اإلقليمية 
والدولية إلنجاح التسوية السياسية في اليمن على 
أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 

وقراري مجلس األمن رقم ٢٠١٤ و٢٠٥١ .
إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» ان 
احتفاالً ومؤتمراً صحفياً سيعقده االخ عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر -األمين العام بمرور عام على توقيع 

المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
 هذا وسيعقد االخ رئيس الجمهورية اجتماعاً 

مشتركاً مع األمين العام لالمم المتحدة بان 
كي مون، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي 
عبداللطيف الزياني، والمبعوث االممي جمال بن 
عمر وسفراء الــدول الراعية للمبادرة الخليجية 
للوقوف على ترتيبات عقد مؤتمر الحوار الوطني 
ــراف  اضــافــة الــى الخطوات التي قطعتها األط
درة  للمبا لتنفيذية  ا آللية  ا لتنفيذ  لسياسية  ا

الخليجية، وآليتها المزمنة.
وأفادت المصادر ان تطورات خطيرة برزت حول 
الحوار حيث تسعى أطراف في المشترك الى فرض 
شروط جديدة من أجل الدخول في الحوار متنصلة 

عن المبادرة الخليجية وآليتها..
تفاصيل ص٢


