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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..

شككت مصادر أمنية برواية محاولة اغتيال رئيس حكومة  من قلب الذاكرة الحية
الوفاق محمد سالم باسندوة بواسطة كالشينكوف قرب 

مقر األمن السياسي .
وقالت ان العملية برمتها تمثيلية مكشوفة كون سيارة باسندوة 
مدرعة مصممة لصد القذائف وحمايته من التفجيرات، ومن غير 

المعقول أن يأتي من يحاول اغتياله برصاص سالح كالشينكوف.
وكان األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية نوه في اتصال 

هاتفي تلقاه من الدكتور عبداللطيف الزياني األمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي أن اطالق النار على موكب رئيس الــوزراء محمد 
سالم باسندوة حادثة معزولة وفردية ولم يكن لها أثر يذكر سوى 
ة للحكومة بصفة  خلق فرقعة إعالمية قد يكون الغرض منها االساء

خاصة ولليمن بصورة عامة.
ــرادع وستكشف التحقيقات  وأكــد أن مرتكبها سينال الجزاء ال

مالبسة وطبيعة هذا الحادث اإلجرامي.

المؤتمر وحلفاؤه يحذرون من العدوان على سوريا ومحاولة تركيع األمة

قيادات مؤتمرية:

نطالب الرئيس التوافقي التدخل لوقف «أخونة» الدولة
الوطن يواجه مخاطر حقيقية وممارسات تدمر السلم االجتماعي ومستقبل األجيال
المبادرة لم تنص على المحاصصة للوظيفة العامة.. وأخونة المؤسسة العسكرية واألمنية ستدخل الوطن في نفق مظلم

الرئيس: محاولة اغتيال باسندوة فرقعة إعالمية

كلمة 

 الزعيم واستحقاقات المرحلة
من موقع القائد العارف والسياسي المحنك والخبير   

الــمــجــرب المثقل بقضايا شعبه وهــمــومــه تحدث 
الزعيم المناضل علي عبدالله صالح االسبوع الماضي في حواره 
الصادق الصريح والواضح الشامل مع صحيفة «الميثاق« وقناة 
«اليمن اليوم» واضعًا النقاط على الحروف مستجليًا حقائق 
الظروف واألوضــاع التي عاشها ويعيشها وطنه وشعبه في 
هذه المرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد والدقة والحساسية 
في تحدياتها ومخاطرها، مستشرفًا بنظرته الثاقبة متطلبات 
الراهن واستحقاقات اآلتي وعلى نحٍو عميق يحلل األحداث 
ويبين العوامل واألسباب التي أوصلت اليمن إلى حافة الكارثة، 
ليستنتج ويحدد طبيعة ودور القوى واألطراف التي تصدرت 
مشهد األزمــة التي مر ويمر بها شعبنا بطابعها الصراعي 
العنفي التخريبي ألتدميري اإلرهابي المجسد في ذلك التنظيم 
اإلخواني المتطرف الدموي الذي ال يتوانى عن النفاق والكذب 
والدجل وممارسة الفتنة والقتل في سبيل تحقيق أهدافه في 
الوصول إلى السلطة، والتي طالما حذر منها الزعيم في الماضي 
متنبئًا بمآل السقوط السريع في شر أعمال هذه الفئة الظالمية 

والتكفيرية ليس فقط في اليمن بل والدول العربية..
لقد كان حديث الزعيم علي عبدالله صالح قبل عام عند 
وصــول (جماعة اإلخــوان المتأسلمين) إلى السلطة وكرسي 
الحكم في مصر مؤكدًا أنهم لن يستطيعوا االحتفاظ بها 
وكانت مدة السنة التي حددها هي الكلمة الفصل وبمثابة 
ة النابعة من دراية عميقة بهذه الجماعة التي لم يكن  النبوء
انتماؤها والؤهــا لدين أو وطن أو شعب وهاهو اليوم يقول: 
اإلخوان ينهارون في كل الدول العربية بعد انتكاستهم في 
مصر.. انطالقا من الفهم واإلحاطة بمختلف جوانب تفكير 
(جماعة اإلخوان) نجح الزعيم ومعه المؤتمر الشعبي العام 
في مواجهة مشروعهم وإفشاله في اليمن وتجنيبه الكارثة 
التي كانوا يسعون إلى قذفه في أتونها من خالل مسار سياسي 
حريص على اليمن ومكتسباته وإنجازاته وفي الصدارة الوحدة 
والديمقراطية والتعددية ومرتكزه ومحوره الحوار وجاءت 
المبادرة الخليجية وآليتها برعاية ودعم االشقاء في مجلس 
التعاون الخليجي واألصدقاء في المجتمع الدولي التي كما أشار 
الزعيم الى أن هناك من يحاولون التالعب بهذه المبادرة سعيًا 
إلبقاء وضعهم الحالي في السلطة، وهو ما ال ينبغي السماح به 
اطالقًا فمؤتمر الحوار الوطني له جدول زمني محدد وواضح 
لقطع الطريق على أولئك المتالعبين ويجب أن يستكمل في 
موعده المحدد، واجراء االنتخابات في موعدها، والحزب الفائز 
بثقة الشعب من حقه أن يحكم منفردًا ليتحمل المسؤولية 
في المرحلة القادمة ألن استمرار كوكتيل الحكومة التوافقية 
قد فشل واستمرار توجيه كهذا يعني استمرارًا لألزمة, وألن 
المؤتمر حزب الوسطية واالعتدال المنبثق من الشعب اليمني 
وعقيدته وتاريخه الحضاري العريق ولم ولن يكون إقصائيًا 
وسيستمر في مد يده للتحالف مع كل القوى الوطنية المخلصة 
الشريفة الوفية ما دام ذلك من أجل اليمن ويصب في مصلحة 
أبنائه الذين عليهم أن يعملوا جميعًا في بناء حاضره المزدهر 

وغده المشرق.
إن الخالصة األهم لمعاني ومضامين حديث الزعيم تتجلى 
ة المشهد السياسي الواعي المستوعب  فيه الحكمة في قراء
لسياقات موجبات التجاوز بالوطن أوضاعه المأزومة المحتقنة 
والوصول به إلى بر األمان وبما يمكن شعبنا من المضي قدمًا 
في تحقيق تطلعاته وآماله في األمن واالستقرار والتنمية 
والنهوض الحضاري الشامل وذلك لن يكون إال بالتنفيذ الكامل 

للمبادرة وآليتها وعدم االنتقال من االنتقالية الى التمديد.

في بيان للمؤتمر والتحالف:

العدوان على سوريا يهدد أمن المنطقة ويخدم الجماعات االرهابية
هناك سيناريو لتدمير الجيوش العربية في العراق وليبيا وسوريا ومصر واليمن لصالح إسرائيل

ر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف  
ّ
حذ

الوطني الديمقراطي من خطورة التحضيرات 
والحشود العسكرية التي تتم هذه األيام لشن حرب على 

الجمهورية العربية السورية الشقيقة بذريعة استخدام 
أسلحة كيماوية في غوطة دمشق لم يتأكد للمجتمع 
الدولي استخدامها، معيدًا إلى األذهان ما حدث للعراق 

من غزو وتدمير بذريعة امتالك أسلحة دمار شامل 
وتبين في النهاية عدم امتالكه لها.

تغاصيل ص٢

عبرت قيادات في المؤتمر الشعبي العام  
عن استيائها واستنكارها الشديدين 
من االستمرار المتصاعد لعملية االقصاء وأخونة 
الــدولــة الممنهجة التي تمارسها بعض القوى 
السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وعلى 
وجه الخصوص حزب االخوان المسلمين ( التجمع 
اليمني لإلصالح ) ضد قيادات وكــوادر المؤتمر 
الشعبي الــعــام وحلفائه والــقــوى االخــــرى.. في 
مخالفة صريحة لبنود المبادرة الخليجية واليتها 
التنفيذية ونسف ألهدافها والتي سعت الى منع 
ــدم اليمني وتحقيق تسوية سياسية  اراقـــة ال
عادلة تقوم على الوفاق بين مختلف االطــراف 
الموقعة على المبادرة ووضع أسس وقواعد للبناء 

المستقبلي لليمن عبر الحوار الوطني .
واكــدت تلك القيادات بان المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية لم تنص على عمليات االقصاء 
والتقاسم والمحاصصة الوظيفية الجارية حاليًا 
حتى ادنى المستويات االدارية كما يفسرها محمد 
اليدومي وياسين سعيد نعمان والعتواني بل كانت 
مدخال لتسليم رأس السلطة سلميًا والشراكة في 
حكومة وفاق وطني من خالل المرحلة االنتقالية 
ودون ان يرتبط ذلك بأي محاصصة او تغيير في 
بنية مؤسسات الدولة سواء البرلمان او الشورى او 
بقية المؤسسات االخــرى وعلى وجه الخصوص 

المؤسسة العسكرية واالمنية.
تغاصيل ص٣

«الميثاق» مصادر لـ

«الميثاق» أن قيادات     أوضحت مصادر مطلعة لـ
متشددة في تنظيم االخوان بدأت تتوافد إلى اليمن 

بعد سقوط حكم الجماعة في مصر.. بثورة ٣٠ يونيو..
وقالت المصادر: إن الوفد االمني التركي الذي زار اليمن 
م قيادة االخوان في اليمن مخططًا سريًا أقره 

ّ
مؤخرًا سل

االجتماع لقيادة جماعات االخــوان على مستوى العالم 
والذي عقد خارج انقرة على ضوء تطورات االحداث في 

مصر.
وفيما تحفظت الــمــصــادر عــن إعــطــاء تفاصيل ذلك 
المخطط االخواني فقد اكتفت بالقول: يجب أخذ التحذيرات 

التي أطلقها الرئيس السابق علي عبدالله صالح حول تسلل 
االخوان الى اليمن بجد والتعامل معها بمسؤولية كبيرة، 
حيث وقد بدأت عناصر االخوان تتسلل الى اليمن بشكل 
كبير عبر المنافذ المفتوحة، إضافة الى وجود تواطؤ أمني 

معهم في المنافذ الرسمية.
وكشف االستاذ عبده الجندي عن مخطط تآمري تنفذه 
جماعة «االخوان» وتركيا ضد المملكة العربية السعودية 

بهدف زعزعة أمنها واالستيالء على ثرواتها.
موضحًا أن صفقات األسلحة التركية التي كــان يجري 
تهريبها عبر عدة سفن وتم ضبط بعضها كانت تهرب الى 

المملكة العربية السعودية لدعم حركة االخوان وبهدف 
السيطرة على ثروات المملكة.. 

«الميثاق» أن  وعلى ذات الصعيد أوضحت مصادر لـ
هناك عصابات تهريب تعمل على نقل تلك األسلحة عبر 
حضرموت وصعدة وغيرهما إليصالها لتنظيم االخوان 
في األراضي السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة..

وقالت المصادر إن اليمن ليس بحاجة الى تلك األسلحة 
الحديثة والباهظة الثمن والتي تستخدم لعمليات نوعية.
إلى ذلك أعلن حرس الحدود السعودي مؤخرًا عن ضبط 

كميات من األسلحة التركية القادمة من اليمن.

م «اإلصالح» خطة التنظيم الدولي لإلخوان
ّ
الوفد األمني التركي الذي زار اليمن سل

عناصر متشددة تصل اليمن من مصر ودول أخرى والمنافذ الرسمية مفتوحة 
الجندي: األسلحة التركية تهرب إلى السعودية لدعم جماعة االخوان وال حاجة لها في السوق اليمنية

قوى الغرب واالخوان يقرعون طبول الحرب ضد سوريا
أمريكا في موقف عصيب

كتب/عبدالفتاح األزهري

وقفت األسرة الدولية والمحيط االقليمي للمنطقة العربية    
باندهاش كبير للتحول الدراماتيكي خالل األربع وعشرين 
الساعة الماضية للموقف األمريكي والمسنود بقوة ودون تحفظ 
من بريطانيا وفرنسا لتوجيه ضربة عسكرية ضد الشعب العربي 
في سوريا والتي تم تجهيز مسرح العمليات اللوجستي لها من قبل 
الواليات المتحدة التي هيأت األسبوع الماضي أن الضربة أصبحت 

وشيكة لن تتجاوز األسبوع األول من شهر سبتمبر الجاري.
غير أن الموقف البريطاني التاريخي الشجاع الذي تبناه مجلس 
العموم برفض مشاركة الواليات المتحدة بضرب سوريا عسكريًا 
قلب الطاولة في وجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وخلط األوراق 
وبعثرها لدى االدارة األمريكية، وجعل من فرنسا «المتحمسة» قبل 

عيد التفكير من جديد وتبحث عن مخرج من مأزقها، خاصة 
ُ
ساعات ت

وأن معظم الفرنسيين «اثنين من كل ثالثة» ال يرغبون في مشاركة 
بالدهم في عمل عسكري ضد سوريا، ويطلبون من رئيسهم فرانسو 

هوالند أال يقوم بمثل هذا العمل.
ــدول االقليمية والذت  وإزاء ذلــك وبالتزامن تــوارت عــدد من ال
بالصمت المطبق في مقدمتها تركيا التي كانت تتبنى مع غيرها ودون 
تحفظ دعم ومساندة التوجه األمريكي بتوجيه ضربة عسكرية 
عاجلة وسريعة للشعب والقطر السوري تحت مزاعم وذريعة 
استخدامه السالح الكيماوي ضد شعبه والذي لم يثبت حتى اللحظة 
سواًء أكان من قبل مفتشي األمم المتحدة أو حتى من أركان االدارة 

األمريكية.
تفاصيل ص١٠

اإلقليم الشرقي فكرة قابلة 
للتطوير ضمن اليمن الموحد

«الميثاق»: د. بن حبتور لـ

«الميثاق»: الشعيبي لـ

التمديد غير مطروح في الوقت الراهن
خاص/ الميثاق: 

اكــد رئيس فريق ممثلي 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف  
بــمــؤتــمــر  الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل 
الدكتور يحيى الشعيبي، ان مخرجات 
مؤتمر الــحــوار سيتم صياغتها في 
وثيقة عامة قبل صياغة نصوص مواد 

مشروع الدستور اليمني الجديد.
وقــال الدكتور يحيى الشعيبي في 

تصريح لـ"الميثاق": ان جميع المكونات السياسية 
والشبابية والمدنية واالجتماعية في مؤتمر الحوار 
الوطني ستعكف خالل االسبوعين المقبلين على 
صياغة مخرجات مؤتمر الحوار في وثيقة عامة 
تسمى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، شاملة لمختلف 

القضايا والرؤى التي طرحت في جلسات 
اعــمــال المؤتمر مــن قبل المكونات 

المشاركة.
ــى أن رئــيــس  الجمهورية  مشيرًا ال
االخ عبدربه منصور هــادي، أعلن في 
االجتماع االستثنائي الــذي عقده مع 
رئــاســة هيئة الــحــوار الــوطــنــي  وقــادة  
األحزاب والمكونات السياسية بحضور 
المبعوث األمــمــي جــمــال بنعمر، عن 
ــحــوار الــوطــنــي سيتم  وثيقة نهائية لمؤتمر ال
إعدادها  بصورة نهائية خالل أسبوعين.. وقال: إن 
ذلك "سيكون انجازا وطنيا وتاريخيا لليمن بصورة  

غير  مسبوقة". 
تفاصيل ص٣


