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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

كلمة 
مسؤوليتنا التاريخية

المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني  كان همهم األساسي وما زال هو تفويت كافة الفرص  على تلك  
القوى التآمرية االنتهازية التي لم تترك وسيلة  اال واستخدمتها لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية غير 
مبالية بما سيترتب على ذلك من تحديات ومخاطر على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ..مقدمًا المؤتمر وحلفاؤه 
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح في هذا السياق التنازالت الكبيرة في سبيل الحفاظ على المكاسب واالنجازات الوطنية 
التي تحققت لشعبنا وفي المقدمة الوحدة و الديمقراطية والتعددية السياسية  مستوعبًا غايات أطراف بعينها بات 
اليمنيون اليوم يعرفونها جيدًا عملت وتعمل لفرض اجندتها بافتعال األزمات وإشاعة الفوضى ونشر الخراب وال 
ه امام خيار إما هي او  يهمها إن أدى ذلك إلى تدمير اليمن وتمزيقه .. هذه القوى الشريرة دائمًا تضع الوطن وأبناء
الطوفان وفي مواجهة هذا الخيار الشمشوني كانت المبادرات ودعوات الحوار هي السالح الذي استطاع المؤتمر الشعبي 
ومعه كل الخيرين والوطنيين والشرفاء من أبناء شعبنا اليمني العظيم أن يشهروه في وجوههم وعندما كانوا يردون 
ها لجأ المؤتمر وحلفاؤه إلى األشقاء واألصدقاء الذين اثبتوا أنهم أكثر حرصا على اليمن 

َ
على اليد الممدودة إليهم بعض

من بعض أبنائه أو ممن نحسبهم نحن كذلك ليتمخض عن تلك الجهود المشتركة المبادرة الخليجية لتكون خارطة 
الطريق، معولين في هذا المنحى على دعم ومساندة ومساعدة األشقاء في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء لضمان 
نجاحها.. واعين منذ البداية ان هذا النجاح مرهون بتنفيذها كما هي ووفقا للمعاني والمضامين والمقاصد الواضحة في 
بنودها وآليتها التنفيذية المزمنة وليس بالصورة المجتزأة واالنتقائية التأويلية وفقًا ألهواء ورغبات ومصالح قوى 
تحاول إفشالها وإفراغها من محتواها وهو ما نتبينه ليس فقط فيما قامت و تقوم به والحوار يشارف على نهايته 
من وضع العراقيل والتمادي باإلنحراف به عن مساره ومحاولة إيصاله الى افق مسدود بل ومن خالل ما تقوم به من 
اعمال ارهابية وتخريبية لم تتوقف عند زعزعة األمن واالستقرار بل ومن خالل التفجيرات وقتل المواطنين االبرياء 
وضرب المنشآت االقتصادية والخدمية كأنابيب النفط وابراج الكهرباء وقطع الطرقات واثارة الرعب بل امتدت الى 
استهداف منتسبي القوات المسلحة واالمن سواء عبر العمليات االرهابية لوحدات الجيش واألمن أو قيام مليشياتها 

باغتيال قيادات وضباط هذه المؤسسة الوطنية  جهارًا نهارًا في وسط العاصمة صنعاء وغيرها.. 
ختامًا وفي مواجهة المخاطر والتحديات التي تجابه وطننا وشعبنا في هذه المرحلة الحرجة والحساسة، فإن الحاجة 
ماسة الى اصطفاف كل الخيرين والشرفاء من أبناء الوطن والوقوف في وجه من يحاولون فرض مشاريعهم التآمرية 
المؤسسة على ثقافة العنف والتطرف واإلرهاب وأن يعمل الجميع على إنجاح التسوية السياسية والحوار وإخراج 
اليمن من أزمته عبر تغليب ثقافة التحاور والتوافق  والتسامح لنرتقي الى مستوى المسئولية الوطنية التي تستوجبها 

استحقاقات بناء وطن يتسع لكل ابنائه ويلبي آمال وتطلعات جيل الحاضر واألجيال القادمة. 

المؤتمر والتحالف: سنستخدم كل الخيارات للحفاظ على الوحدة اليمنية

سأستمر في ممارسة العمل السياسي والحصانة ليست هبة من أحد

لوقف جرائم االغتياالتلوقف جرائم اإلقصاء
 قوات العمليات الخاصة تتحول الى دار عجزة

 االصالح يقصي مديرة التربية بالشيخ عثمان بسبب مواقفها السياسية 
 متطرفو  االصالح يقتحمون تربية زنجبار

 اإلصالح (تفيد ) الوظائف في مؤسسات الدولة وانقلب على الجميع

 استشهاد (٣٨٠) ضابطًا في الجيش واألمن برصاص فرق الموت الخاصة
«١٠٠» شهيد  الجرائم نفذت في (١١) محافظة تصدرتها حضرموت بـ

 ٢٢٪ من االغتياالت تم تنفيذها بواسطة دراجات نارية
 الجماعات تتلقى تدريبات في أرحب ونهم وخوالن ومأرب والبيضاء وأبين وحضرموت والجوف بإشراف قيادات أخوانية

آن األوان للثورة على «اإلخوان» في اليمن
أسرار خطيرة..

االرتباط البناء 
بين أمريكا 

واالخوان

اليمن.. إلى 
م

َ
«المدنية» أ

 إلى «الخالفة»؟!

عوض حاتم:حسين حازب

التسوية لن تنجح 
إذا استمرت 

جرائم اإلقصاء 

االنفالت األمني 
أربك المتحاورين 
وأقلق المواطنين

طمأن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي الــعــام جماهير الشعب وأعــضــاء وأنــصــار 
المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني على صحته، مبديًا األسف لعدم 

استقباله المهنئين له بمنزله بمناسبة عيد األضحى المبارك.

وجدد رئيس المؤتمر الشعبي العام في حديث لقناتي 
«اليمن اليوم» و«آزال» تأكيده أن حركة االخوان المسلمين 
كانت وراء الحادث اإلرهــابــي واالجــرامــي في مسجد دار 
الرئاسة عــام ٢٠١١م، كما انها وراء عمليات اغتيال 

الضباط من األمــن والجيش بهدف تصفية الحسابات.. 
وأشــار الى أن تنظيم القاعدة فصيل من فصائل حركة 

االخوان المسلمين وخرج من عباءتهم.
تفاصيل ص٢

رئيس المؤتمر في حديث لـقناتي «اليمن اليوم» و«آزال»:

نتمنى نجاح الحوار دون تصفية حسابات

قدموا المخربين للمحاكمة وال ترموا بعجزكم على اآلخرين
«اإلخوان» وراء اغتيال ضباط األمن والجيش باسم القاعدة

اجتماع متواصل للمؤتمر والتحالف:

البنك الدولي: الحكومة فقدت مصداقيتها وليست جادة في مكافحة الفساد

نرفض أساليب االبتزاز عبر اإلقصاء أو مسمى العزل ولن نفّرط بمكتسبات الشعب اليمني
ص٣ نطالب بسرعة انجاز االجراءات الخاصة باالستفتاء على التعديالت الدستورية نشيد بموقف رئيس الجمهورية الرافض ألية محاولة للخروج عن المبادرة

ل 
صي

تفا

«الميثاق» د. سيف العسلي لـ

«اإلصالح» سيواجه نفس مصير «اإلخوان» في مصر وتونس
ر الدكتور سيف العسلي   
ّ
حــذ

وزيـــر المالية األســبــق حركة 
اإلخــوان المسلمين في اليمن «حزب 
اإلصـــالح» مــن مواجهة نفس مصير 

اإلخوان في مصر وتونس.
ــي فــــي حـــديـــث مــع  ــعــســل وقــــــال ال
«الميثاق» إن على اإلخــوان أال يعيدوا 
إنــتــاج الماضي، وعليهم التخلي عن 
حكم الحاضر بعقلية وأفكار الماضي 

وأن يفكروا بتحقيق العدل لهم ولغيرهم مستطردًا 
«إن التعامل بأن الله اصطفاهم وسّير لهم الخالفة 
فهذا الحديث مكذوب وليس له أساس من الصحة 

وهو األمر الذي أسقط اإلخوان في مصر».
كما دعــا العسلي الحوثي الــى التخلي عن وهمه 

بإقامة مملكة، واالشتراكي الى التخلي 
عن وهمه بأنه سيحقق امبراطورية 

لينين ودولة الفقراء.
وطالب العسلي المبعوث األممي 
جمال بن عمر بأن يكون واضحًا مع 
الجميع وأن يقول للجميع إن الوحدة 
اليمنية خط أحمر، فبدًال من أن يكون 
عامًال إيجابيًا في حل القضية الجنوبية 

أصبح العكس.
واعتبر العسلي أن مــن أســبــاب فشل الحكومة 
أنها جاءت بأشخاص ليس لديهم خبرة وال مهارة 
إدارية وال إبداع، وأن الوزراء ُدفع بهم دفعًا الى هذه 

المناصب من قوى وأحزاب سياسية.
تفاصيل ص٦-٧

«الميثاق»: مدير مكتب البنك الدولي لـ

ر تنفيذ 
ّ
الفساد أحد أسباب تعث

المشاريع الممولة من المانحين

«الميثاق» - جمال مجاهد 
 قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن 
وائــل زقــوت إن الحكومة لم تعِط مكافحة الفساد 
األهمية التي تستحقها ليشعر المواطن اليمني 
بااللتزام الحكومي على كافة المستويات وبجدية 
الحكومة في تحدي الفساد الشيء الــذي يفقدها 
مصداقيتها تجاه الشعب. وأكد المسؤول الدولي 
في حديث مع «الميثاق» -تنشره في هذا العدد- 
أن حكومة الوفاق لم تنفذ أي شيء من خطة النقاط 

الست لمكافحة الفساد بشكل ملموس، مطالبًا الحكومة باألفعال لمكافحة الفساد 
 زقوت الحكومة على تقديم كل الدعم وإعطاء الصالحيات 

ّ
وليس قرارات.. وحث

الى الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد لتضطلع بمهامها على أكمل وجه.. 
تفاصيل ص٥

«جلسة ثالثة» يثير قلق المواطنين فيما التمديد للحوار بـ

ممثلو المؤتمر والتحالف سيعلقون مشاركتهم إذا لم تنفذ مقترحات رئيس الجمهورية
فتح بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني األحد   

األبواب على مصراعيها لتمديد ال حدود له.. كما خلق 
حالة من اإلحباط في الشارع اليمني ومخاوف كبيرة من دخول 
اليمن في نفق مظلم حقيقي، حيث لوحظ أن برنامج الجلسة 
العامة الثالثة التي استؤنفت األحد قد تضمن جدول أعمال 

مخصصة طوال أيام االسبوع لمناقشة تقارير ال خالف عليها بين 
الفرق والمكونات السياسية، كما أن بيان رئاسة المؤتمر قد أشار 
الى أن هذه الجلسة تنقسم الى مرحلتين ليستا محددتين بسقف 
زمني، كما مددت هيئة  رئاسة الحوار لفرق الحوار اسبوعًا 
جديدًا إلنجاز تقاريرها وهو التمديد الرابع لها بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الحوار الوطني يواجه مأزقًا حقيقيًا 
وعراقيل جمة تحول دون إنجاح مهامه، من خالل افتعال 
معوقات وعراقيل أو محاولة فرض قضايا وموضوعات مخالفة 

للمبادرة الخليجية وآليتها وقراري مجلس األمن الدولي.
تفاصيل ص١٠-١١


