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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 

المستقبل لتنظيمنا الرائد
الدور المستقبلي للمؤتمر الشعبي العام تحدده مواقفه الوطنية الحريصة على مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه   

واستقراره ونهجه الديمقراطي والتي هي مكتسبات وانجازات تحققت ألبناء اليمن، بفضل وجود هذا التنظيم الرائد 
في طليعة مسيرته النضالية السبتمبرية االكتوبرية الوحدوية بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر، لذا نجد 
قواعد وقيادة المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة والدقيقة والحساسة يستشعرون بوعٍي عميق 

مسئولياتهم تجاه ليس فقط حاضر هذا الوطن بل وأجياله القادمة.
وهنا علينا أن نتوقف عند المواقف التي استطاع المؤتمر الشعبي أن يواجه التحديات واألخطار ويفشل كل محاوالت القوى 
التي سعت إلى جر اليمن إلى مستنقع اإلرهاب والتخريب والفوضى في كافة المراحل العصيبة وآخرها فترة األزمة السياسية 
المفتعلة بدءًا من العام ٢٠١١م وحتى اآلن والتي مازالت تلك القوى تراهن على تحقيق مآربها المرتبطة بمشاريع جهوية 
مناطقية وطائفية ومذهبية وانفصالية، ومصرة على استمرارها في هذا المسار المدمر كونها لم تضع في أجندة مشاريعها 
سوى الوصول إلى السلطة حتى وإن كان يحمل ذلك مخاطر كارثية تؤدي إلى صراعات وحرب أهلية مدمرة ال تبقي وال تذر..

ان المؤتمر الشعبي العام ومعه كل الخيرين في هذا الوطن سبق ان تقدم الصفوف وتصدى لمثل هذه المشاريع المريضة 
في الماضي، ويتصدى لها اليوم بشجاعة وحكمة وسيسقط كل هذه الرهانات، بعد أن كان قد وجه اليها الدعوة للحلول 
السياسية وعبر الحوار الذي لم تستجب له ليكون داخليًا يمنيًا صرفًا في ذلك الحين، ورغم ذلك بذل جهودًا مع أشقائه 
وأصدقائه في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي إلجبارهم على القبول بتسوية سياسية حملتها المبادرة الخليجية 
وآليتها جوهرها الخروج من األزمة عبر تالٍق وتوافق وتحاور يفضي إلى حلول ومعالجات جدية وصادقة لمشاكل اليمن 

تحفظ له وحدته وبما يحقق استقرارًا وطيدًا وراسخًا..
لقد استطاعت قيادة المؤتمر الشعبي وبفضل ماتمتلكه من حكمة وخبرة ان تحاصر وتضيق الخناق على أصحاب المؤامرات 
التمزيقية بكل أشراكها وأفخاخها بعد ان فضحتها أمام جماهير الشعب، وحتمًا سيتجاوزها شعبنا اليمني بقيادة المؤتمر 
كما سيواصل ردم األخاديد ومسح المطبات أمام مؤتمر الحوار الوطني الذي سيضع خارطة الطريق على نحٍو يلبي آمال 
وتطلعات أبناء اليمن في وطٍن موحد آمن وديمقراطي حر وسعيد خاٍل من مشعلي الفتن والمحن، متفرغ للتنمية والنهوض 
الحضاري الشامل، المبني على شراكة حقيقية بين جميع اليمنيين في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها النظام 

والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية.
إن المؤتمر الشعبي العام يدرك أن قوته وقدرته وريادته مستمدة من تجسيده لروح وقيم ومبادئ وتقاليد شعبنا 
الحضارية األصيلة، ممتلكًا في ذات الوقت القدرة على التجدد والمواكبة التي تمكنه من حمل مشروع التغيير محلقًا برايات 

ات أكثر إشراقًا ورقيًا وازدهارًا. اليمن واليمنيين صوب آفاٍق رحبة وفضاء

سقط كافة المشاريع الخدمية والتنموية من موازنة ٢٠١٤
ُ
الحكومة ت

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقــيــادات أحــزاب  
التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعًا لها االربعاء برئاسة األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب 
ناقش المستجدات السياسية على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتعلق 
بمسار مؤتمر الحوار الوطني. واستعرض االجتماع تقارير مفصلة عن سير 
أعمال مؤتمر الحوار الوطني والرؤى التي تطرح من قبل بعض المكونات 
والتي تخالف نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري 

مجلس األمن «٢٠١٤ و٢٠٥١».
من جهة ثانية جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مواقفهم الثابتة في 

التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ورفض أي خروج عنهما 
بأي حال من األحــوال باعتبار ذلك هو الضامن لنجاح مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل والخروج باليمن إلى المستقبل األمن.
وقال بيان صادر عن مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي األربعاء الماضي : تابع مكونا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي - باستغراب وأسف شديد -المحاوالت الجارية 
لالنحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن مساراته المنشودة واالنقالب على الوحدة 

بمشاريع للتجزئة ومحاولة فرض رؤى بعيدًا عن التوافق الوطني..
تفاصيل ص٣

المؤتمر والتحالف:

السلطات الدستورية المنتخبة الضامن لتطبيق مخرجات الحوار
سنجهض أية محاولة لمرحلة تأسيسية أو انتقالية جديدة

لن نقبل بالرؤى المخالفة للتوافق والخارجة عن الدستور والمبادرة.. و نطالب بسرعة تشكيل لجنة لصياغة الدستور
دعاة المرحلة التأسيسية ينزعون إلى االستبداد والديكتاتورية

الشعب لن يقبل بتمديد االنفالت األمني والتدهور المعيشي والتجنيد الحزبي ونهب المال العام

حشود جماهيرية كبيرة استقبلته في مطار صنعاء

الزعيم يلتقي البركاني بعد عودته إلى أرض الوطن

استقبل الــزعــيــم علي عبدالله  
صــالــح رئــيــس المؤتمر الشعبي 
العام السبت بمنزله الشيخ سلطان البركاني 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الذي عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة عالجية 

دامت أكثر من شهرين تكللت بالنجاح.
متمنيًا لــه التوفيق والنجاح لمواصلة 
مهامه الرسمية والتنظيمية فيما يخدم 

الــوطــن ويسهم فــي خــروجــه مــن األزمــة 
الطاحنة التي ألمت به بسالم.

من جانبه عبر الشيخ سلطان البركاني 
عــن عظيم شــكــره وتــقــديــره وامتنانه 
للزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر 
على رعايته له واهتمامه المتواصل الذي 

كان عامًال مساعدًا لتماثله للشفاء.
تفاصيل ص٢

البركاني :الرئيس والزعيم 
أحاطاني برعاية كريمة

المؤتمر يدين ويستنكر استمرار أعمال العنف في صعدة

ما يحدث في دماج من مواجهات تغذيها أطراف لتصفية حسابات
ندعو الحكومة إلى تحمل المسئولية والقيام بواجبها

عبر مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر  
ــة واستنكار المؤتمر  الشعبي الــعــام, عن ادان
الشعبي العام ألعمال العنف في محافظة صعدة وعلى 
وجه الخصوص ما يحصل في دماج بين جماعتي السلفيين 

والحوثيين, ومن يدعمهما لتصفية حساباته. 
واعــرب المصدر عن أسفه الشديد الستمرار أعمال 
العنف التي هي نتاج ثقافة متعصبة ونجدها اليوم تحصد 

أرواح األبرياء من األطفال والنساء والشيوخ.
وأكد مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام، أن مثل هذه 
األعمال مرفوضة جملة وتفصيًال وأن أيــة مساعدة أو 

مساندة من قبل أي فصيل أو قوى سياسية ألي طرف من 
األطراف المتصارعة, تعتبر خيانة وطنية.

ودعا مكتب رئيس المؤتمر جميع األطراف المتصارعة 
إلى تحكيم العقل وإعــالء مصلحة الوطن والشعب على 
الجماعات والفئات، والتسليم بدور ووظيفة الدولة على 

ما عداها.
كما دعا المصدر الدولة والحكومة إلى القيام بواجباتها 
ومسئولياتها الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة وإحـــالل األمــن 
واالستقرار في جميع أرجاء الجمهورية اليمنية, ومحاسبة 

كل من يخالف توجيهات الدولة.

حذر من كارثة إنسانية..

مدير حرض : ٥٥ ألف ُمرحل وصلوا اليمن خالل أسبوع
قــال األخ احمد شديوه مدير مديرية حرض   

بمحافظة حجة ان عدد اليمنيين المرحلين من 
المملكة العربية السعودية خالل االسبوع الماضي يزيد 
عن ٥٥ ألف عامل والذين وصلوا عبر منفذ الطوال 

الحدودي بحرض.
«الميثاق» ان األوضاع االنسانية  موضحًا في تصريح لــ
للعمال اليمنيين المرحلين من السعودية عقب تطبيق 
قرار المملكة بترحيل العمالة المخالفة ألنظمة العمل 
واإلقــامــة صعبة للغاية ألن معظمهم اليمتلك ريــاًال 

واحدًا لكي يعود الى أهله واليجدون شربة ماء..
وقال مدير عام المديرية ان الجهات المعنية والمجلس 
المحلي طلبوا من الحكومة تقديم أبسط الخدمات 
االنسانية والعالجية للمغتربين، إال أنه يتم تلبية تلك 
المطالب، األمر الذي فاقم من معاناة المرحلين نفسيًا 

وجسديًا..
وأضــاف: حتى أمــس االحــد لم تصل الينا ســوى لجنة 
خاصة من وزارة حقوق االنسان الندري ماهي طبيعة 

مهامها او ما الذي ستقدمه للمغتربين المرحلين..
داعيًا الحكومة الى تشكيل لجنة من الجهات المختصة 
للنظر فــي مــعــانــاة المرحلين وتــوفــيــر االحتياجات 

الضرورية لهم.
من جهة ثانية أفــادت مصادر محلية في حجة ان 
قيادات بارزة في االخوان والحوثيين يستقطبون العمال 

المرحلين من السعودية وينقلونهم الى معسكراتهم 
وضمهم الى جبهة الصراع بين السلفيين والحوثيين 

في صعدة.
مشيرة الى ان قيادات االخوان تستغل قطع السلفيين 
للطريق الموصل بين صعدة وحجة وتقوم باستقطاب 

المرحلين وإلحاقهم بمعسكرات تابعة لمليشياتهم في 
وادي االجبار ومنطقة حرض.

من جهة أخرى ذكرت وسائل اعالم سعودية ويمنية 
عن اعتزام السعودية ترحيل ٣٥ ألف اثيوبي وجنسيات 

افريقية إلى األراضي اليمنية.

«الميثاق»: د.الشعيبي لـ

تعليق اجتماعات فريق القضية الجنوبية الى أجل غير مسمى
مكونات في الحكم الرشيد والعدالة االنتقالية والقضية الجنوبية تعرقل الحوار
المؤتمر لن يحضر أي اجتماع إذا لم يتم حذف القضايا المخالفة للمبادرة

فشلت اللجنة المصغرة التابعة لفريق الحكم الرشيد  
بمؤتمر الحوار الوطني من التوصل الى اتفاق حول 
مناقشة وإقرار المادة المقدمة من لجنة التوفيق كمادة بديلة 
لما يسمى بالعزل السياسي والحصانة التي يعتبر المساس بها 
نسفًا للتسوية السياسية وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
وقــراري مجلس األمــن التي تعد المرجعيات للحوار.. بينما 
ة ما يسمى  تحولت الجلسة العامة المفتوحة والتي خصصت لقراء

بالتقرير النهائي  لفريق صعدة الى جلسة مغلقة بعد حالة هرج 
ومرج  نتيجة االنتقادات الحادة التي وجهت للرئاسة بسبب 
ات التصويت  األخطاء التي بني عليها التقرير ابتداء من اجراء
عليه مرورًا باألخطاء القانونية الفظيعة وتضارب توصياته- 
وليس مواده- وانتهاء بالمضمون الذي جاءت بها (٥٩ توصية) 

وليس مواد ونصوص قانونية كما يتحدث التقرير.
تفاصيل ص١٧

وزير المالية يرهن أصول شركة النفط 
(٦٠) مليارًا لبنوك تابعة لإلخوان بـ

تتواصل ردود األفعال الغاضبة إزاء إقدام حكومة باسندوة على   
رهــن أصــول شركة النفط لــدى عــدد من البنوك االسالمية في 
مقدمتها بنك سبأ التابع لحميد األحمر بمبلغ ٦٠ مليار ريال لمدة ثالثة 
أشهر لتغطية العجز المالي للحكومة بسبب انعدام وجود السيولة النقدية 

في البنك المركزي.
«الميثاق» أن شركة النفط كانت قد أودعت مبلغ  وأوضح مصدر مطلع لـ
٦٠ مليار ريال لدى وزارة المالية والبنك المركزي إال أنها عندما جاءت 
تطالب بالمبلغ لتقوم بشراء المشتقات النفطية لمواجهة األزمــة التي 
تشهدها السوق المحلية منذ عدة أيام تفاجأت بتصرف وزارة المالية 

بالمبلغ المذكور دون سابق إشعار.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة تعد كارثية 
ومؤشر على انهيار اقتصادي خطير يهدد البالد خاصة إذا ما عجزت عن 
سداد المبلغ خالل الفترة المحددة كون تلك البنوك ستحجز اصول الشركة 
التي تقدر قيمتها بمئات الماليين من الدوالرات موزعة كأصول للشركة 

على كل محافظات الجمهورية.
وأشــارت المصادر الى أن هذه الصفقة مؤامرة اخوانية الهدف منها 
خصخصة شركة النفط اليمنية وتسليمها لكبار تجار االخوان في اليمن.

«الميثاق» عن خشيتهم عــدم ايفاء الحكومة  وعبر اقتصاديون لــ
بالتزامها نظرًا لقصر أجلها، ما يعني استيالء االخوان على شركة النفط في 

أكبر صفقة فساد في تاريخ اليمن..


