
آل األحمر بين حربهم مع الحوثي ومراجعة 
مواقفهم مع قبيلتهم واإلخوان

حزب اإلصالح..

 أكبر مالك لألسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة
 متورط حتى النخاع في كل الحروب والصراعات 

التي تشهدها البالد
 أطاح بالسلفيين في دماج وأوالد األحمر في حاشد

 سعى بخبث لتوريط الجيش في حرب ال ناقة 

للدولة بها فيها وال جمل
 عمل على عدم إتاحة الفرصة ألنصار الله 

للمشاركة في حكومة الوفاق
 يحاول توريط رئيس الجمهورية في حروب 

تخرجه من السلطة ن 
رو

ني
صر

لع
صنعاءا

خـــط أحمــــر
أبو فاس في «الصحوة» و«الثوري»
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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

اليوم المشؤوم!!
ثالث سنوات عجاف هن من أسوأ ما مر به شعبنا اليمني في تاريخه المعاصر.. سنوات غاب   

فيها االمن االستقرار وتوقفت عجلة التنمية، طغى فيها مشهد الدماء والعنف واالغتياالت 
واالرهاب والتخريب والفساد على كل شيء وعمت فيها الفوضى وفتحت االبواب للتدخالت الخارجية 
والوصاية الدولية وبرزت بصورة لم يسبق لها مثيل نزعات تمزيقية واستبدلت فيها خالل هذه 
الفترة اختالفات وتباينات اطراف العملية السياسية المحكومة بالمنظومة الديموقراطية التعددية 
بصراعات وحروب مناطقية وقبلية ومذهبية لتسود ساحة اليمن المشاريع الصغيرة.. ولوال حكمة 
الزعيم علي عبدالله صالح واستشعار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لمسئوليته الوطنية التاريخية 
وحرصه على وحدة اليمن وامنه واستقراره بحاضره ومستقبل اجياله لوقعت الكارثة الماحقة وذهبنا 
-وطن وشعب- الى ماال يحمد عقباه بما قدم ويقدم من تنازالت من اجل اليمن وتجلى هذا منذ بداية 
افتعال ازمة ١١ فبراير ٢٠١١م من قبل تلك القوى التآمرية االنتهازية االقصائية االرهابية التي 
رفعت زورا وبهتنا شعارات التغيير لتغطية اهدافها الشيطانية.. في ظل هذا كله كانت دعوات 
ومبادرات المؤتمر الشعبي وحلفائه للحوار والبحث عن حلول ومعالجات توافقية لقضايا ومشاكل 
الوطن.. اال ان تلك القوى ابت واستكبرت واصرت مدفوعة بهوسها بالتسلط والهيمنة وسفك الدماء.. 
ولم يكن امام المؤتمر إلنقاذ اليمن إالَّ اللجوء الي االشقاء عبر المبادرة الخليجية والتي مثلت خارطة 
طريق النتقال سلمي للسلطة وتجنيب اليمن العودة الي مربع العنف والصراعات لكننا ومعنا ابناء 

شعبنا اليمني العظيم افشلنا مساعيهم واسقطنا رهاناتهم..
وكانت المسيرة خالل المرحلة االنتقالية صعبة وشاقة سيما وقد ظلت تلك القوى المتطرفة تزرع 
األلغام لنسف المبادرة، وتم تفويت الفرصة عليها بذلك االصرار على انجاح أعمال مؤتمر الحوار، 
وكذلك القبول بتجديد المرحلة االنتقالية حرصًا على مصلحة البالد وبدًال من الذهاب الى الخيارات 
المدمرة.. ولكن على ما يبدو ان نفس هذه القوى المتطرفة اليزالون سادرين في غيهم وهذا ما 
نتبينه في استمرارهم السير الشعال الحرائق وسفك الدماء والخراب من جديد، محاولين اضفاء 
شرعية وهمية لثورة ال وجود لها اال في اذهانهم المريضة وليس أدل على ذلك هو دعوتهم لجعل 
هذا اليوم المشؤوم في تاريخ شعبنا اليمني مناسبة  وطنية ،غير آبهين بما عاناه ويعانيه الشعب 
من تدهور مريع في أمنه وأمانه ومجمل اوضاعه الحياتية المعيشية وكأنه لم يكفيهم ما ألحقوا 
به من ويالت ومآٍس خالل هذه االعوام.. مواصلين صلفهم في انجاز مشروعهم التدميري غير 
مستوعبين ما اصبح عليه من بؤس واهتراء.. فالشعب اليمني اليوم تواق الي العودة لطريق مواصلة 
مسيرته التنموية النهضوية المحققة آلماله وتطلعاته في التطور والتقدم والرقي واالزدهار ال 

السير في نفق القوى الظالمية واالرهابية.

كلمة 

ن انجازات الزعيم على مستوى النضال الوطني والقومي ـّ نقيب المعلمين السوريين: نثم

نقيب المعلمين السودانيين: ستظل في قلوب األمة بما جسدته من مواقف شجاعة دفاعًا عنها

اتحاد المعلمين العرب يكّرم الزعيم تقديرًا ألدواره القومية
الزعيم يطالب مساعدة الدول العربية بعدم التدخل في شئونها

طالب الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام المجتمع   
ل في الشئون الداخلية لليمن والدول العربية، وذلك 

ّ
الدولي بعدم التدخ

لدى لقائه وفد اتحاد المعلمين العرب الذي قدم إلى اليمن للقاء الزعيم وتقديم 
درع اتحاد المعلمين العرب ودرع نقابة المعلمين السوريين عرفانًا بدوره 

التاريخي في تجسيد تطلعات األمة العربية.

وقال الزعيم علي عبدالله صالح إن المنظمات الدولية تقدم مساعدات مالية 
لتمزيق الدول العربية وتدمير ثقافتنا وشبابنا، بدًال من مساعدتنا على تعزيز 
رًا من هذا االستعمار الجديد وخطورة إعادة الوطن 

ّ
األمن واالستقرار. محذ

العربي إلى ما قبل فترة الستينيات.
تفاصيل ص٣

الشيخ/ صادق أمين أبو راس في حوار مع «الميثاق»:

أخشى أن ينجر أوالد األحمر إلى تفـكيك قبيلة حـاشد
الكثير لجأوا إلى «الحوثي» هربًا من تجبر وإقصاء «اإلصالح» لهم

حيابهم إذا رفعوا سعر 
اتفاقية بيع الغاز

 من فوضى الشوارع
ّ
المشهد السياسي ضبابي والشعب مل

لو ُبعث «حسن البناء» ألنكر 
ما يقترفه «اإلصالح»!

حذر الشيخ صادق امين ابوراس االمين العام المساعد من الصراعات   
والحروب التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن وخطورة ذلك على 

مخرجات الحوار الوطني. 
الفتًا الى ان فوضى الشارع والمظاهرات لم تعد مرغوبة لدى المواطنين الذين 

أصبحوا يبحثون عن األمن واالستقرار وأبسط مقومات الحياة. . وقال في حوار 
مع صحيفة «الميثاق»  ان المشهد السياسي في اليمن ضبابي واليستطيع أحد 

ان يميز مايدور فيه، 
نص الحوار ص٦-٧

صنعاء أمام سيناريوهات خطرة
اإلخوان يبرزون عضالتهم ويستنفرون مليشياتهم

ة لحماية الجمهورية بَّ
َ

خطباء «االصالح» يهاجمون الرئيس «هادي» ويدعون الى ه

(انقالب)  إصرار على زج الدولة في الحرب أو التهديد بـ

اجتماعات متواصلة للقيادات القبلية والعسكرية والدينية 
لإلخوان وخطاب سياسي وإعالمي ينذر بحرب مرتقبة

تشهد الــســاحــة الوطنية أعمال   
تصعيد وتحريض غير مسبوقة 
على كافة المستويات لجماعة االخــوان 
المسلمين في إصرار على فرض أجندتهم 
الحزبية على القضايا الوطنية ومستقبل 

البالد والشعب.
ففي الوقت الذي بدأت مليشيات اإلصالح 
العودة الى أعمال الفوضى والعنف من خالل 
تحشيد عناصرهم المتطرفة مع جنود 
الفرقة «المنحلة» وطالب جامعة االيمان 
والذين شاركوا في المسيرة المسلحة التي 
شهدتها العاصمة صنعاء السبت ومنتصف 
االسبوع الماضي للعودة بالبالد إلى المربع 
األول، وقد تزامن ذلك مع حملة تحريض 

على مختلف المستويات لوحظت بشكل 
أكبر في خطبتي الجمعة حيث شن خطباء 
حزب اإلصــالح هجومًا على الرئيس هادي 
واتهموه بالتخلي عن أبناء الشعب ودعم 
ومساندة الحوثي والـــذي يهدد بإسقاط 
النظام الجمهوري، وغيرها من المزاعم 
بهدف الضغط على الرئيس وزج الجيش 
واألمن في مواجهات جديدة مع الحوثي، كما 
سبق لهم تحقيق ذلك في الحروب السابقة.
ـــوا هــذه  ــون وصـــف ــاســي مـــراقـــبـــون ســي
الــتــداعــيــات بالخطرة ألن ثمة مخططًا 
اخوانيًا خطيرًا يجري اإلعـــداد له بشكل 

واسع وعلى مختلف الجوانب..
التفاصيل ص٨

في بيان مهم..

المؤتمر وحلفاؤه يدعون إلى االلتزام 
بمخرجات الحوار والعمل على تنفيذها
نجدد تأكيدنا العمل على إنجاح المرحلة القادمة من التسوية
ندعو جميع القوى إلى نبذ العنف 

واالحتكام للنظام والقانون

على كافة القوى االصطفاف والتوحد 
وتغليب مصلحة الوطن العليا

نشدد على دور البرلمان والحكومة في تعزيز حقوق االنسان واعطائها أولوية خاصة

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحـــزاب التحالف الوطني  
الديمقراطي اجتماعًا برئاسة يحيى علي الراعي األمين العام المساعد للمؤتمر 

الشعبي العام لمناقشة مجمل القضايا على الساحة الوطنية.
وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف تهانيها لجميع أبناء الشعب اليمني وفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي بنجاح مؤتمر الحوار الوطني وما نتج عنه من مخرجات. 
ويعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن ما تم إنجازه هو نجاح لليمنيين جميعًا، ويؤسس 

لمرحلة قادمة تحتم على الجميع االلتزام بمخرجات الحوار الوطني والسير نحو تنفيذها.
 وقواعد سيعملون على إنجاح المرحلة 

ً
ه قيـــادة إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء

القادمـة كما عملوا في المرحلة االنتقالية منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية وما تبعها من خطوات حيث قدم المؤتمر وحلفاؤه في سبيل نجاحها الكثير 

ة. من التنازالت واالسهامات البناء
تفاصيل ص٢

حصاد «إخوان» اليمن في ٣ سنوات فوضى

شركة في مجال التعدين 
غادرت اليمن نهائيًا 

بعد ٢٠١١م

 ألف طفل ُحِرموا 
من التعليم بسبب 

فوضى ٢٠١١م

 شركة يمنية وأجنبية 
غادرت البالد بسبب 

االنفالت األمني

شركة مقاوالت كانت تعمل 
قبل ٢٠١١م واليوم يقبع 

 في السجون
ً «٢٧٠» مقاوال

٨٠٠

١٨٦

٣٠٠

١٢  أكثر من ١٠ ماليين نسمة يعانون من انعدام األمن الغذائي
 تراجع اليمن في مؤشرات الفساد الى المرتبة 

«١٦٧» عام ٢٠١٣م
ات التخريبية على   مليار ونصف خسائر االعتداء

كابالت االتصاالت خالل عام
 فشل حكومة الوفاق في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد

 ٥٨٪ من سكان اليمن يعانون من أزمة انسانية بسبب فوضى االخوان
 ١٣ مليون شخص يفتقدون إلى مصادر مياه و٨ ماليين ال 

يحصلون على رعاية صحية
 حصل اليمن على ١٨ درجة فقط من ١٠٠ في تقرير منظمة الشفافية

م وتوقف النمو
ّ
 ٥٠٪ من أطفال اليمن يعانون من التقز

 تراجع اليمن أربع مراتب في تقرير ممارسة أنشطة األعمال ٢٠١٤م
 إرتفاع معدل سوء التغذية بين األطفال إلى ثاني 

معدل عالمي بعد افغانستان
 مئات اآلالف مشردين بسبب ثورة  فوضى  الحروب الداخلية
 ٥٤٪ من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر

اإلخوان يقرعون طبول الحرب إلفشال تنفيذ مخرجات الحوار

قادة اإلصالح وعيال األحمر وعلي محسن غرماؤنا في جريمة مسجد الرئاسة


