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الحكومة تهدد االقتصاد الوطني باالنهيار وتفقد ثقة المانحين

بقلم الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر
األمين العام المساعد للمؤتمر

كلمة 

50 رياالً السنة الثالثون20 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد (1645) 
 9 / ربيع أول / 1434هـ - الموافق: 21 / 1 / 2013م  

¿ 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
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سقوط أقنعة 
المتآمرين 

وناكري الجميل
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لكي تبقى وتدوم 
الوحدة ..

أجدني مرة أخرى مضطراً للحديث عن موقفي من المشاكل التي تبدو شائكة  
اليوم، لقد حاولت منشورات صفراء أن تنقل عني حديثاً في ” مجلس الوزراء ” 

لكنها لم توفق في نقله، ال نصاً، وال مضموناً.
أما النــــص فقد أجتزئ وبدا غير متماسك، وأما المضمـــون فقد شوهه العنوان، ” 
الوحدة في خطر، واالنفصال قادم شئنا أم أبينا“ وكان الجزء األول من العنوان صحيحاً، 
نعم فالوحدة في خطر، وهذا الخطر يزحف شيئاً فشيئاً ليستولي على المشهد السياسي 

عامة.
لقد قولن أصحاب تلك المنشورات كالماً لم أقله. بالنسبة لي ولغيري، وهم كثر، 
االنفصال ليس أمراً حتمياً، وإن كنت وسأبقى أتمنى أن تكون الوحدة حتمية، ليس فقط 
من منطق وطني، بل من إيمان قومي بأن األجيال القادمة لن تقبل لهذه األمة هذا 
الهوان، فلتلتفت يميناً وشماالً وتقلب األفكار، وتقرأ التجارب، فتدرك بفعل التطور، تطور 
الوعي، وتقدم الواقع. إنها قد أضاعت وقتاً ثميناً جربت فيه خيارات كثيرة، ولم يعد أمامها 

سوى خيار الوحدة، أو االتحاد.
هناك أمل قادم، هو مؤتمر الحوار الوطني.. وكوننا نعلق آمالً على المؤتمر، فذلك ألننا 
ال نرى سواه مخرجاً نبحث في إطاره عن حل لمشكالتنا. لكن التعلق بانفراج محتمل، 

وانتظار النتائج في وضع مضطرب، هو ما يجعل حالة االنتظار هذه قلقة .
واقعنا ال يحتاج منا إلى جهد كبير لتشخيصه. هو يتبدى أمامنا في عناوين رئيسية 
وفرعية، حالة احتقان شديد في الجنوب، ونزوع واضح نحو االنفصال، لقد تبدت لنا 
األوضاع في الجنوب وبعد ١٣ يناير الماضي، صادمة خاصة لمن كانوا يعيشون حالة 
االسترخاء، هؤالء كانوا يعتقدون أن الوحدة قد أضحت في منأى عن المخاطر، عاشوا 
وربما مازالوا يعيشون في منأى عن التحوالت في وعي الناس هناك، لألسف من بين  
هؤالء قادة سياسيون ونشطاء اجتماعيون يفترض فيهم الحذر، لكنهم لألسف غارقون 

في التفاصيل وفي الخصومات حد المبالغة.
يود البعض أن ينجزوا مهاماً رأوها تتحقق في بلدان عربية أخرى، ويحاولون شحذ 
الهمم، وحشد الطاقات النجاز هذه المهام، ال يهم بعد ذلك عندهم أن يذهب اليمن إلى 
أي من مشاهد العنف والتفكك التي عاشتها أو تعيشها بعض البلدان العربية، أو كما يبدو 

لنا، ودون أن نقلل من قيمة ما يعتقدونه، ال نرى أن واقع اليمن سيسمح بذلك.
إن محاولة فرض واقع معين على الحياة السياسية، وعلى المسار الوطني عموماً سوف 
تصطدم بهذا الواقع. وحينها سوف تنهض أدوات العنف لتحل التناقض الذي سوف ينشأ 
بالضرورة بين الرغبة في التغيير وبين القدرة على تحقيقه سلمياً. فال يبقى غير العنف 

وسيلة متاحة.

البقية  ص٣

يبحث دعم اليمن في مواجهة اإلرهاب والقرصنة

رئيس الجمهورية يترأّس وفد بالدنا في القمة العربية االقتصادية
يترأّس األخ عبد ربه منصور هادي رئيس  

الجمهورية وفد بالدنا المشارك في مؤتمر 
القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 
الثالثة التي تبدأ أعمالها اليوم «االثنين» في العاصمة 

السعودية الرياض.
ووصــل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له 
الرياض أمس قادماً من مملكة البحرين للمشاركة 
في أعمال القمة، حيث كان في استقباله لدى وصوله 
مطار قاعدة الرياض الجوية األمير محمد بن سعد 
بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والسفير 
السعودي لدى اليمن علي بن محمد الحمدان والقائم 
بأعمال السفارة بالدنا لدى المملكة أحمد عبده 
الجرادي، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار 

ركن فهد بن ضعيان الحرير وعدد من المسئولين.
تفاصيل ص٣

في اجتماع للجنة العامة برئاسة الزعيم..

إقصاء المؤتمريين تمرد ومخالفة واضحة لروح التسوية
اللجنة العامة تشيد بأداء الكتلة البرلمانية وتستنكر إساءة وزير التخطيط للبركاني

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي   
الجمعة  لها مساء  اجتماعاً  لــعــام  ا
برئاسة الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر وقف أمام المستجدات على الساحة 

الوطنية.
وفي بداية االجتماع ألقى الزعيم علي 
عبداهللا صالح كلمة توجيهية حول التطورات 
على الساحة السياسية ودور المؤتمر الشعبي 
العام خالل المرحلة القادمة كحزب سياسي 
طليعي قادر على أن يواكب متطلبات الحاضر 

وتحديات المستقبل.
تفاصيل ص٢

خبراء اقتصاديون لـ«الميثاق»:

البرلمان ال يستطيع محاسبة الحكومة على الموازنة ألنها غير محددة اإليرادات والنفقات
العجز في الموازنة تجاوز الرقم المتعارف عليه في المؤسسات الدولية

الموازنة خالية من مخصصات المانحين ومخاوف من تبديد مساعداتهم

الموازنة تشرعن للفساد وتخفيه عن البرلمان والشعب

توقف الحكومة عن تنفيذ البرنامج االستثماري سيضاعف تدهور الخدمات وارتفاع البطالة

محافظ البنك المركزي: ال نستطيع 
تمويل عجز الموازنة

الحكومة لم تلتزم بآلية المبادرة 
بوضع برنامج انعاش اقتصادي

تفاصيل ص3
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  البركاني: الحكومة جندت في 8 أشهر أكثر مما جند في 3 عقود
  صوفان: تجنيد هذا العدد سيؤدي إلى كارثة في البالد
  وزير الدفاع: التجنيد لم يكن من ضمن خططنا وال علم لنا بذلك
  الباشا: تجنيد هذا العدد سيثير هلع دول الجوار

العالم يدعم التسوية في اليمن 
بجلسة استثنائية في صنعاء

كشف الرئيس عبدربه 
منصور هــادي - رئيس 
الجمهورية - عن جلسة 
مرتقبة  ئــيــة  اســتــثــنــا
ــن الدولى  لمجلس االم
صمة  لعا ا فــي  ستعقد 
صــنــعــاء وتــعــد بمثابة 
رســالــة دولــيــة وأممية 
كبيره تؤكد دعم العالم 
للتسوية السياسية في 

اليمن
ــي كلمة  جـــاء ذلـــك ف
ء  للقا ا ــالل  خ لفخامته 

الموسع ألعضاء مجلسي 
ـــــوزراء في  ــواب وال ــن ال
ــدار  الــقــاعــة الــكــبــرى ب

الرئاسة األربعاء. 
وفي اللقاء شدد رئيس 
الجمهورية على ضرورة 
اغــالق صفحة الماضي 
بكل ما لها وعليها وفتح 
ناصعة  جديدة  صفحة 
يكتب عليها  لــبــيــاض  ا
مستقبل اليمن الجديد 
وعـــدم االنـــشـــداد إلــى 

الماضي بكل صوره.

علي محسن يواصل تمرده 
على قرارات الرئيس

يواصل المتمرد على محسن قائد الفرقة (المنحلة) والذي انشق 
عن الجيش اليمني مطلع العام ٢٠١١م تمرده على قرارات رئيس 
الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الخاصة بالهيكلة وتنفيذا 
لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن بشأن 

حل األزمة. 
وفي تحد لقرارات رئيس الجمهورية التقى اللواء علي محسن أمس 
بصفته (قائدا للمنطقة الشمالية الغربية) سفيرة االتحاد األوربي 
رئيسة البعثة األوروبية لدى بالدنا السيدة بتيناموشايت ، وذلك في 

غياب الجهات المختصة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية . 
وحسب مانقله مايسمى موقع (أنصار الثورة) التابع للفرقة المنحلة 
فقد ( تم في اللقاء بحث التطورات التي حدثت في تنفيذ قرارات 

الهيكلة والسير الى طريق الحوار الوطني) .
مصادر مقربة من المتمرد علي محسن افادت حسب (المؤتمرنت) 
ان جهودا أوربية وخليجية تبذل إلقناع المتمرد محسن باخالء معسكر 
الفرقة (سابقا) وقيادة المنطقة الشمالية الغربية واالمتثال لقرارات 

رئيس الجمهورية حول الهيكلة.

المؤتمر يدين مقتل 23 رهينة 
احتجزوا في الجزائر 

دان المؤتمر الشعبي العام بشدة 
مقتل ٢٣ رهينة في عملية احتجاز 
الرهائن الكبيرة التي وقعت في 
محطة عين أميناس شرقي الجزائر، 
وانتهت أمس األول بمقتل الخاطفين 
في هجوم شنته القوات الجزائرية 

الخاصة.
وأكد بيان صادر عن األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام أمس عن دعم 
المؤتمر وتأييده للحكومة والشعب 
الجزائري في مواجهة اإلرهــاب، 
مشيراً إلى إمكانية انتصار الدولة 
على اإلرهاب بتضافر جهود األحزاب 
وتفعيل آلياتها الثقافية والسياسية 

لمحاصرة ثقافة العنف والتطرف.

تعازيه ألسر  عــن  لبيان  ا وعبر 
الضحايا والشعب الجزائري الشقيق 
وحزب جبهة التحرير الجزائري، داعياً 
المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون 
والتنسيق لمواجهة آفــة اإلرهــاب 
ــعــاون الــفــعــال مــع الحكومة  ــت وال

الجزائرية.
واعتبر المؤتمر أن درس التحرك 
ئري  لجزا ا لعسكري  وا لسياسي  ا
الحازم في التعامل مع اإلرهاب العابر 
لألقطار سوف ينعكس على مناهج 
وآليات مكافحته ومناهج استئصاله، 
وسيضع اإلرادة الدولية موحدة خلف 
الحزم الذي جسدته إجراءات الدولة 

الجزائرية.


