
كلمة 

١٧ يوليو.. عهد مجيد
ذكرى يوم الــ ١٧ يوليو تستمد أهميتها في تاريخ اليمن    

المعاصر من تراجيديا االحداث العاصفة التي شهدها القرن 
الماضي والتي ماكان لليمن ان يواجه تحدياتها وأخطارها واالنتصار 
عليها وتجاوزها لوال تحمل مسئولية قيادته الزعيم علي عبدالله 
صالح وهي مسئولية أحجم عنها وهــرب منها أكثر الطامعين 
والطامحين بالسلطة وكرسي الحكم بعد أن أصبح يثير هذا الطموح 
الخوف والهلع بذهاب ثالثة رؤساء من الشمال والجنوب في أقل من 
بضعة أشهر فكان حينها أهون ركوب الليث من حكم اليمن التي 
كانت تحتاج إلى قائد شجاع ومقدام وحكيم قادر على انتشال وطنه 
من هاوية كارثة ماحقة ليكون بذلك الزعيم علي عبدالله صالح 
المنقذ الذي تقدم الصفوف.. وفي لحظة فارقة انتقل فيها اليمن 
من مخاوف نذر الصراعات والحروب المدمرة الى األمن واالستقرار 
والتنمية والبناء والديمقراطية والحوار الذي يعد أعظم تجلياته 
تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي انصهر في بوتقته كافة القوى 

السياسية في الساحة الوطنية على اختالف تياراتها واتجاهاتها 
وألوان طيفها ليكون التنظيم الرائد والجامع تحت مظلته كافة ابناء 
اليمن لتصب جهودهم باتجاه التنمية والنهوض الحضاري والسير 
نحو استعادة وحدة الوطن اليمني بوسائل سلمية وديمقراطية 
ليتوج منجزها العظيم في يوم الثاني والعشرين من مايو ١٩٩٠م 
الزعيم علي عبدالله صالح وتكون الديمقراطية والتعددية هي 
المحور الرديف لذلك، ومما سبق نخلص الى حقيقة ان الزعيم علي 
عبدالله صالح كان وسيبقى قائدًا وطنيًا تاريخيًا ألنه وضع األسس 
الراسخة والمداميك القوية لبناء الدولة المدنية وهذا ما سيجعله 

خالدًا في ذاكرة شعبنا اليمني وأجياله القادمة..
لذا يكتسب يوم الــ ١٧ يوليو ذكراه المجيد التي فيها أعيدت 
االنطالقة الحقيقية لسياق الثورة اليمنية «سبتمبر واكتوبر» 
المجيدة معيدة ألقها بأن تصبح واقعًا ناصعًا في حياة الوطن 

وابنائه.
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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..

من قلب الذاكرة الحية

المؤتمريون يطالبون بموقف حازم من «أخونة» الدولة
تدشين األمسيات الرمضانية في العاصمة والمحافظات

قيادات مدنية تحذر 
من ثورة ضد اإلقصاء

بعد سقوط اإلخوان في مصر

خيارات صعبة 
قائد أمام اإلصالح

التغيير 
في اليمن

اإلخوان فرطوا 
باألمن القومي

«الميثاق» : عدنان الجفري لـ «الميثاق»: السفير المصري لـ

الضرورة الوطنية تتطلب 
التمسك بالرئيس «هادي» 

إلكمال مهمته

الكرة في 
ملعب 
الحكومة

احذر هؤالء وراقب تحركاتهم!! رسالة إلى 
«السيسي» قائد 
الجيش المصري

علي عبدالله 
صالح إرث ال 
تخطئه عين

تنظيم االخوان يعقد مجلس حرب في تركيا 
التحفظ على أموال ١٤ قياديًا اخوانيًا والببالوي يشكل الحكومة

تالحقت االحداث عاصفة في جمهورية   
مصر العربية في اعقاب ثورة ٣٠ يونيو 
الشعبية والمساندة من القوات المسلحة التي 
اطاحت بحكم االخوان المسلمين وعزل الرئيس 
ات عاجلة من قبل  محمد مرسي، وســط اجـــراء
الرئيس المؤقت عدلي منصور ومشاورات يجريها 
ــوزراء المكلف حــازم الببالوي لتشكيل  رئيس ال
حكومته، ذلك بالتزامن مع فشل جماعة االخوان 
المسلمين في تنفيذ مخططها المعلن بالزحف 
على القاهرة وميادينها للمطالبة باعادة الرئيس 
المعزول محمد مرسي. وقالت مصادر قضائية ان 
النائب العام في مصر أمر «امس» االحد بالتحفظ 
على أمــوال ١٤ من زعماء االخـــوان المسلمين 
والتيار االســالمــي بمن فــي ذلــك المرشد العام 
للجماعة محمد بديع. وبحسب المصادر ان أوامر 
التحفظ شملت ايضًا نائب المرشد العام خيرت 

الــشــاطــر ورئــيــس حزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة سعد 

الكتاتني ونائب رئيس الحزب عصام العريان.
من جانبه أكــد القائد العام للقوات المسلحة 
المصرية وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي 
ان الفرصة متاحة لكل االطــراف للمشاركة في 

العملية السياسية.

ودافــع السيسي خــالل لقاء بعدد من قيادات 
القوات المسلحة عن قرار عزل الرئيس السابق 
محمد مرسي، وقــال ان الرئيس المعزول فقد 
الشرعية بسبب االحتجاجات الحاشدة على حكمه.
الى ذلك واصل رئيس الــوزراء المكلف تشكيل 
حكومته الجديدة لقيادة البالد في اطار «خارطة 
طريق مدعومة من الجيش  للعودة الى الحكم 
المدني، فيما ســاد الــهــدوء الــشــوارع بعد عزل 

الجيش الرئيس السابق محمد مرسي.
ــًا» وهــو  ــام ــبــالوي «٧٦ ع ــب ــرشــح حــــازم ال وي
اقتصادي ليبرالي تم تكليفه بتشكيل الحكومة 
االســبــوع الماضي شخصيات مــن التكنوقراط 
والليبراليين الدارة البالد بموجب اعالن دستوري 
مؤقت لحين اجراء االنتخابات البرلمانية خالل ستة 

أشهر تقريبًا.
تفاصيل ص٩-١٧

النيابة المصرية تنظر في وثائق تورط «االخوان» 
في جريمة دار الرئاسة باليمن

كتب: علي الشعباني

نقلت مصادر اعالمية عن النيابة العامة في مصر انها تسلمت  
وثائق خطيرة من قبل المخابرات المصرية تثبت تورط القيادة 
العالمية لتنظيم االخوان (مكتب االرشاد) في جريمة مسجد دار الرئاسة 
التي استهدف فيها الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة 

في ٣ يونيو ٢٠١١م .
وذكــرت عدد من المواقع االخبارية المصرية ان المحتجين الذين 
اقتحموا المركز العام لجماعة االخوان االسبوع الماضي سلموا الوثائق التي 
وجدوها في مكتب (االرشاد) للنيابة العامة كونها تكشف مخططات 
تخريبية وارهابية خطيرة تستهدف امن واستقرار مصر والمنطقة 
بشكل عام ومن ضمنها مراسالت بين قيادات التنظيم في اليمن ومصر 
تحتوى على توجيهات وتعليمات ومخططات خطيرة .. كان مكتب 
االرشاد  يزود بها قيادات حزب االصالح  للتعامل مع مختلف االحداث 

التي شهدتها اليمن خالل عامي ٢٠١١م و٢٠١٢م .
واكدت ان الوثائق التي ُعثر عليها والتي قدمت من قبل المخابرات 
المصرية  للنيابة تثبت تورط قيادات في االخوان في مصر بجريمة دار 
الرئاسة في اليمن وهو ما كانت التحقيقات الرسمية اليمنية قد اثبتته في 
محاضرها المنشورة والتي اتهمت فيها قيادات بارزة في حزب االصالح.
الجدير بالذكر ان ائتالف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" 
قد تقدم بطلب الى النائب العام المصري للتحفظ على وثائق وأرشيف 
مكتب التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين في مصر وضبط قياداته 
والتحقيق معهم نظرا لوجود قرائن وأدلة قوية تثبت ارتباطهم بجريمة 
مسجد دار الرئاسة التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المصلين 

داخل الجامع.
واعتبر ائتالف "شركاء" ذلك هو بالغ رسمي منه للنائب العام المصري 

للبدء في إجراء تحقيق في هذه الجريمة االرهابية البشعة.


