
كلمة 

قلوبنا معك يا مصر
األوضاع الكارثية في خطورتها والتي أوصل إليها حكم اإلخوان لبلد عربي كمصر في تاريخها  

الحضاري العظيم وبشعبها الذي كان واليزال مثاًال للمحبة والتسامح والوالء لوطنه والشعور 
العالي باالنتماء ألمته العربية واإلسالمية.. باستراتيجية جغرافيتها التي تتوسط قارات العالم القديم 
والحديث.. خالفًا لدورها السياسي واالقتصادي والعلمي والثقافي والفكري في ماضي وحاضر ومستقبل 
األمة هو الذي يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا في المؤتمر الشعبي العام وكافة اليمنيين ونحن نشاهد 
ما يجري في شوارع ومدن أرض الكنانة، بعد أن أوصلت سياسة التطرف والعنف واإلقصاء والتعصب 
 لشعب مصر بتنوعه الديني اإلسالمي المسيحي، 

ً
األعمى لجماعة «االخوان» التي لم ولن تكون بديلة

وبمدنيته التي تعود إلى آالف السنين إلى حالة من االنقسام الذي ينذر بفتنة لن تذهب بهذا البلد 
الشقيق والكبير في تأثيره إلى الفوضى بل ستجر معها المنطقة كلها..

 إن الذين أرادوا اختزال شعب مصر سياسيًا في أنفسهم ونهجهم المتخلف الفئوي الطائفي والمذهبي 
عليهم أن يعودوا إلى جادة الصواب ويدركوا أنهم يقفون أمام شعب مصر ولن يسمح لهم بأن تتحول 
إلى إمارة طالبانية.. وعليهم أن يفرقوا بين إدارة جمعية خيرية وقيادة شعب عمره الحضاري سبعة 
آالف عام، وهذا يعزز التفاؤل بأن مصر والمصريين قادرون على تجاوز المحنة التي وضعتهم فيها 
سياسات جماعة «اإلخوان»، دون أن يبدد الخشية من انزالق مصر في متاهات الفوضى والصراع المنذر 
بمخاطر الحرب األهلية التي مؤشراتها تجلت في ذلك الخطاب التحريضي العدائي تجاه من يخالف 
تلك الجماعة وطموحاتها غير المشروعة في الهيمنة والتفرد بالسلطة غير مبالية بما نجم عن ذلك 
من متواليات فشل على الصعيد السياسي واالقتصادي واألمني الذي يتضح في ذلك التراجع غير 
المسبوق ألوضاع المصريين الحياتية والمعيشية، وكذا غياب األمن واالستقرار وصوًال إلى تهديد 

السلم األهلي والوئام االجتماعي.
لألسف لقد نجح «االخوان» في تقسيم المصريين إلى معسكرين وإلى شارعين موصلين مصر إلى 
أضعف حاالتها وهو ما عبرت عنه سياستها الخارجية أفريقيًا وعربيًا وأسيويًا وعالميًا، ومن هنا 
البد لمصر بعد ثورة شعبها التي انطلقت أمس ان تسقط الكهنة الجدد وتستعيد دورها ومكانتها 
لتكون كما كانت دومًا قلب األمة النابض.. دولة محورية ومفصلية محددة التجاهات المنطقة والعرب 
والمسلمين، إذا ضعفت ضعف الجميع وإن قويت قوى الجميع، وإن استقرت، استقرت دول المنطقة، 
وإن ذهبت إلى الفوضى فإن الفوضى ستعم الجميع، وهذا ما نخشاه ونتمنى في هذه الفترة والظروف 
التي نعيشها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تحيط فيها األخطار بأمتنا من كل االتجاهات 

أن تستعيد مصر عافيتها واستقرارها فهي أم الدنيا، ويجب أن تبقى كذلك؟!
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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

خالفًا للمزايدات السياسية التي ظل حزب اإلصالح  من قلب الذاكرة الحية
يتشدق بها عــن رفــض التدخل الخارجي في 
الشئون اليمنية وفي مقدمتها التدخل األمريكي في محاربة 
اإلرهاب عبر الضربات الجوية للطائرات بدون طيار، فوجئ 
أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في فريق بناء الجيش واألمن 
بموقف ممثلي اإلصالح المؤيد للتدخل األمريكي المباشر 
والسماح بالضربات الجوية للطائرات األمريكية بدون طيار 

في اطار ما يسمى محاربة االرهاب.
مصادر في مؤتمر الحوار الوطني أوضحت أن ممثلي 
المكونات السياسية تفاجئوا بموقف حزب اإلصالح أثناء 
مناقشة قضية مكافحة اإلرهاب والموقف من التدخل 
األجنبي المباشر وتحديدًا األمريكي عبر اختراق السيادة 

اليمنية..
تفاصيل ص٣

مصر تثور ضد «اإلخوان»

«الميثاق»: أحمد النويرة لـ

حكومة الوفاق ال 
تفكر وال تتعامل 

مع الواقع
اإلنفالت األمني أعاد القبيلة إلى الواجهة
«الميثاق»: أحمد عوض البترة لـ

الجرعة ستحكم على 
الشعب بالجوع وعلى 
الحكومة بالسقوط

«الميثاق»: المدير التنفيذي للبنك الدولي لـ

«الميثاق»: محمد علي ياسر لـ

تقرير القضية الجنوبية 
تجاوز صراعات 
تعد من أهم الجذور

على الحكومة دعم الخبز 
والكهرباء وعدم رفع سعر

 المشتقات النفطية

رئيس المؤتمر في الجـزء الرابع مــن "الذاكرة السياسية":

ليس في ثقافتي التآمر على الخصوم أو تصفيتهم
رفضت تسليم الزنداني لألمريكيين

 لبوش بالحـرف الواحد: المتطـرفون من «القاعدة» تربيتكم
ُ

قلت

± القذافي وحمد آل ثاني اقترحا وساطة 
سيف اإلسالم للصلح بيننا وبين القاعدة

± رفضنا انتهاك القوات األمريكية ألجواء 
اليمن بعد تعرض المدمرة «كول» للهجوم

اإلصالح يبيح للطائرات االمريكية ضرب اليمنيين
المؤتمر يحبط مقترحًا إصالحيًا إلنشاء شرطة آداب في البالد

تدفق ماليين المصريين   
إلى الميادين العامة مساء 
أمس من كل محافظات مصر 
في انتفاضة عارمة للمطالبة 
برحيل الرئيس محمد مرسي 
ــات رئــاســيــة  ــاب ــخ ــت وإجــــــراء ان

مبكرة..
تأتي هذه االعتصامات متزامنة 
مع عصيان مدني غير معلن شل 
الحركة في كافة المدن المصرية 
إثر دعوة جبهة االنقاذ المصرية 
ــاط الرئيس  الــمــعــارضــة إلســق
مرسي وحكومته بعد ان سجل 
اإلخــوان فشًال ذريعًا في إدارة 

البالد.
تفاصيل ص٨

الشعوب العربية تتابع 
باهتمام ثورة شعب مصر

الجرعة مذبحة جماعية للشعب
«الميثاق»: عضو المكتب التنفيذي التحاد نقابات عمال اليمن لـ التعليم الفني..

 تدمير ممنهج لألجيال

حزب اإلصالح يعود للبرلمان 

خوفًا من الغضب الشعبي

رفض «أخونة» الجيش ومحاولة حصر مسئوليته تنسيق مشبوه الحتكار الزكاة بين االخوان والحوثة 
في الدفاع عن معتقدات حزبية أوضحت مصادر مطلعة ان تنسيقًا   

يجري بين ممثلي الحوثيين وممثلي 
حــزب االصــالح في مؤتمر الحوار الوطني 
لتشكيل هيئة مستقلة للزكاة تتولى جمع 
الزكاة وصرفها وفق رؤى وتفسيرات خاصة 

بكل طرف.
«الميثاق»: ان حزب  وذكرت المصادر لــ
االصالح يزعم ان الزكاة التصرف في غير 
مصارفها الشرعية وبالتالي فهو الحزب 

األدرى بالمصارف الشرعية، وقــد القى 
المقترح تأييدًا من قبل جماعة الحوثي 

الذين يسعون للحصول على الخمس.
ويرى مهتمون ان مثل هذه التنسيقات 
ــمــوارد الزكوية  هدفها السيطرة على ال
واحتكارها حزبيًا القامة مشاريع خاصة 
تحت مسمى استثمار أموال الزكاة وضبط 

المصارف الشرعية..
تفاصيل ص٣

أسقط المؤتمر الشعبي العام مقترحات  
قدمها حزب اإلصالح كانت تهدف إلى 
تضييق الحريات والحقوق العامة للمواطنين 
تحت مبررات دينية، على غرار ما يعرف بهيئة 
األمــر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة 

اآلداب في بعض الدول.
وكشفت مصادر خاصة في مؤتمر الحوار الوطني 

«الميثاق» أن ممثلي حزب اإلصــالح في فريق  لـ
بناء الجيش واألمن قدموا مقترحًا بوضع نصوص 
قانونية تمنح األمن صالحيات ما سموه الحفاظ 
على اآلداب العامة، وهو ما اعتبر مقدمة إلنشاء 
هيئة أو شرطة لآلداب العامة تهدف إلى التضييق 

على الحريات العامة تحت مبررات دينية.
تفاصيل ص٣

الزعيم: المؤتمر سيكون الرقم الصعب في االنتخابات القادمة

الحكومة فشلت في استيعاب دعم المانحين


