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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

رئيس الجمهورية يتسلم رسالة البرلمان بتغيير الحكومة

الحكومة الكارثة!
ــى األخ   رســالــة أعــضــاء مجلس الــنــواب المرفوعة ال

عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- بشأن 
طلب تغيير حكومة الوفاق بعد تعمد قوى سياسية عرقلة 
سحب الثقة عنها والحيلولة دون التوافق الملزمين به طبقًا 
للمبادرة الخليجية،  وتغليبًا للمصلحة الوطنية سيما وأن 
هذه الحكومة التي كان يفترض ان تنجز مهمتها الرئيسية 
عند تشكيلها وهي إدارة البالد في فترة استثنائية بتأدية 
رئيسها وأعضائها مهامهم وواجباتهم على نحو يرتقي الى 
مستوى استحقاقات الخروج من الظروف واألوضاع السياسية 
واالقتصادية واألمنية التي زج بها الوطن بفعل أزمة  ٢٠١١م 
التي افتعلها اإلخــوان وما أفرزته من تداعيات أوجبت على 
الجميع ضرورة تهيئة المناخات إلنجاح التسوية السياسية 
طبقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والعمل على 
استتباب االمن واالستقرار ورفع المعاناة عن الشعب حياتيًا 
ومعيشيًا وخدميًا.. لكن الحكومة لألسف سعت إلى تحقيق 
أجندة بعض األطراف السياسية المشاركة فيها والتي اتضح 
بمرور الوقت انها تتعارض مع الهدف الذي جاءت من اجله وهو 
العمل بروح وطنية توافقية جادة ومسؤولة النهاء االحتقانات 
التي ولدتها االزمة عبر تجسيد نهج تصالحي تسامحي يجعل 
منها االداة والوسيلة الفاعلة اليصال التسوية السياسية الى 

غايتها المنشودة والخروج باليمن إلى بر األمان.
لكن مثل هذا الفهم لم يتناسب مع مشروع االخونة  بما يعنيه 
من هيمنة وتمكين للسيطرة على مفاصل الدولة وممارسة 
الفساد المالي واالداري بصورة المثيل لها بعد أن تعطلت 
التنمية تمامًا.. لذا كان من الطبيعي ان تنتهي الى فشل ذريع، 
واألبشع من ذلك هو اصرار الحكومة على تحميل المواطن نتائج 
فشلها وما مارسه بعض اعضائها من فساد بشع، ونتبين ذلك 
في اعتبارهم ان الحل للعجز يكمن في جرعة قاتلة تتمثل برفع 
اسعار السلع وافتعال أزمة المشتقات النفطية واالنفالت األمني 
والتدهور االقتصادي في ظل استمرار تغول الفساد برعاية 
رسمية من هذه الحكومة خالفًا ألخونة الوظيفة العامة وغيرها 
من االنتهاكات التي تهدد التسوية بالفشل بعد أن أوصلت هذه 

الحكومة اليمن الى ان تصنف ضمن الدول الفاشلة..
أمام تحديات ومخاطر كهذه لم يكن أمام من يهمهم امر 
هذا الوطن وابنائه إالَّ الخالص من حكومة باسندوة الكارثية 
وتغييرها كضرورة وطنية ومطلب شعبي حتى ال يقع الفاس 
بالرأس.. وحــان الوقت لتشكيل حكومة وطنية قــادرة على 
العمل بروح الفريق الواحد إلخراج الوطن والشعب من األزمات 
القاتلة والسير باتجاه تنفيذ ماتبقى من استحقاقات المرحلة 
االنتقالية وفــي مقدمتها االستفتاء على الدستور وخوض 

االنتخابات..

كلمة 
«الميثاق»: الدكتور قاسم سالم لـ

الرئيس صاحب الحق في سحب الثقة عن الحكومة

«الجرعة» تعلن اليمن دولة منكوبة
 « الميثاق »  تنشر   ١١   سببًا   ألزمة   المشتقات   المفتعلة

وزير   المالية   وحكومة   اإلخوان   أوقفوا   التنمية   
 وكل   المشاريع   الخدمية ..  وسبق   أن   رفعوا  
 سعر   المشتقات   النفطية   مائة   في   المائة ..  فلماذا  

 يحدث   عجز   في   الموازنة   العامة   للدولة .. ؟
إن مؤامرة تجويع الشعب وإذالل ممثليه في البرلمان 
هي غاية اإلخوان وحكومة باسندوة بهدف نهب المزد 
من المال العام ولو كان ذلك على حساب قتل شعب 
بكامله.. هذه الحقائق تكشف ان المشكلة ال تكمن 
في الدعم وإنما في الفساد المستشري في الجهاز 
الحكومي للدولة ورفــع أسعار المشتقات   ال   يعني  

 مزيدًا   من   الدعم   للمفسدين   وتجويع   الشعب .. 
 الحقائق   الـ   ١١كشفها   تقرير   اللجنة   الخاصة   المكلفة  
 من   البرلمان   لدراسة   األسباب   التي   تقف   خلف   أزمة  

 المشتقات   النفطية  ..
 «الميثاق»  تنشر   هذه   الحقائق  ص ٩

ارتياح شعبي واسع لقرار البرلمان وإشادة بمواقف كتلة المؤتمر
المجلس يهيب بالرئيس اتخاذ القرار بصورة عاجلة وبما يضمن الكفاءة والنزاهة

بعد التصويت باالجماع على مقترحات رؤساء الكتل

بعد وصول االخوان للسلطة ازداد الفساد 

أضعافًا وانعدم األمن وكثرت األزمات

«الميثاق»: نائب رئيس الدائرة الفنية  للمؤتمر لـ

التسجيل االلكتروني في الدائرة 
العاشرة لم يتجاوز ٦٠٪ 

االستاذ/ عبده الجندي:

اإلخوان يكذبون 
على الشعوب

< علمت «الميثاق» من مصادر سياسية مطلعة ان   
االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تسلم 
عصر أمس رسالة هيئة رئاسة البرلمان بشأن طلب تغيير 
حكومة الوفاق الوطني.. وأكــدت المصادر أن هيئة رئاسة 
مجلس النواب وبناء على ما تمخضت عنه جلسة المجلس أمس 
رفعت مقترح الكتل البرلمانية الى رئيس الجمهورية لتغيير 

الحكومة..
هذا وكانت جلسة مجلس النواب جلسة تاريخية حيث وألول 
مرة توافق البرلمان على مقترح رؤساء الكتل البرلمانية بشأن 

تغيير الحكومة وجرى التصويت عليه باإلجماع.
كما أجمعت الكتل البرلمانية على فشل الحكومة في حل 
ومعالجة األزمات المتفاقمة التي تشهدها البالد وفي مقدمتها 
أزمة المشتقات النفطية واالختالالت األمنية التي تزداد تفاقمًا 
ات الكهربائية وغيرها من القضايا المتعلقة بحياة  واالنطفاء
المواطنين. هذا وقوبل قرار البرلمان بارتياح شعبي كبير، 
حيث والمواطنون يعانون من ســوء أداء الحكومة وفشلها 
في تحمل مسؤولياتها الوطنية أو تنفيذ المهام المحددة 
في المبادرة، وانعكس هذا األداء في تردي األوضاع  داخليًا 

وخارجيًا، حيث مثل فشل وعجز الحكومة وتفشي الفساد 
ونهب المال العام وتعطيل التنمية مخاوف لدى المانحين 
ورعـــاة الــمــبــادرة والــذيــن أحجموا عــن تقديم المساعدة 
للشعب اليمني خشية تسخير األموال لتحقيق أجندة حزبية 
ومصالح شخصية أو لتنفيذ مخططات تهدد أمن واستقرار 
المنطقة. واعتبر مراقبون سياسيون أن قرار البرلمان جاء 
تأكيدًا لتحذيرات المؤتمر الشعبي العام التي أطلقها مبكرًا 
من انحراف أداء حكومة باسندوة عن المهام المطلوبة منها 
وعجزها عن توفير الخدمات األساسية للمواطنين، وانشغالها 

بالسفريات والتوظيفات الحزبية المشبوهة.
وفي تطور جديد رفضت وسائل اإلعالم الرسمية نشر خبر 
البرلمان، في تمرد واضح على إجماع ممثلي الشعب، وتأكيد 
رة من ِقَبل جماعة  أن وسائل اإلعالم الرسمية أصبحت مسيَّ

اإلخوان المتشددة.
إلى ذلك أفادت مصادر «الميثاق» أن وزراء سارعوا إلى إصدار 
 إلى نهب أموال عامة 

ً
قرارات أخونة للعديد من المناصب إضافة

من الوزارات التي يشغرونها..
تفاصيل ص٣

نهنئكم بنجاح االنتخابات الرئاسية وانجاز مهام المرحلة االنتقالية دون تلكؤ
الزعيم في برقية تهنئة للرئيس المصري عدلي منصور

بعث الزعيم علي عبدالله صالح-     
رئــيــس المؤتمر الشعبي الــعــام- 
برقية تهنئة لرئيس جمهورية مصر 
العربية المستشار عدلي منصور بمناسبة 
نجاح االنتخابات الرئاسية التي شهدتها 
الشقيقة مــصــر، ومـــا ســادهــا مــن أجـــواء 

ديمقراطية نزيهة وتنافس شريف عّبر 
من خاللها الشعب المصري عن إرادتــه 
الحرة عبر صناديق االقتراع في اختيار 
ــي المشير  ــجــديــدة ممثلة ف قــيــادتــه ال
عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، 

للعبور به نحو المستقبل المزدهر.

وأعرب الزعيم علي عبدالله صالح عن 
ــى رؤيـــة مصر الــعــروبــة قوية  تطلعه إل
عزيزة مزدهرة رائدة في دورها لخدمة 
آمال وتطلعات الشعب المصري وأبناء أمتها 

العربية واإلسالمية..
نص الرسالة ص٣

قال الدكتور قاسم سالم وزير السياحة رئيس المجلس األعلى ألحزاب  
التحالف الوطني الديمقراطي إن مجلس النواب أعطى الثقة للبرنامج 
الذي تقدمت به الحكومة وليس للحكومة، وبالتالي إذا قصرت الحكومة في 
تنفيذ البرنامج يتم تحديد القصور وإلزام الحكومة بتنفيذه بما هو متاح مع 

عدم إغفال صعوبة المرحلة وتعقيداتها.
وأعرب سالم في حديث مع "الميثاق" عن أمله "أن يكون عمل مجلس النواب 

تكامليًا مع الحكومة من أجل اليمن وليس كما نشاهده اليوم من قبل البعض 
ى اليمن".

ّ
الذين يريدون أن تتشظ

ورأى سالم أنه ال يمكن ألحد سحب الثقة من الحكومة إال األخ الرئيس عبد 
ربه منصور هادي إذا رأى أن بقاء هذه الحكومة غير مجد بعد أن يجلس معها 

ويناقشها.
تفاصيل  الحوار ص٥

مصر تغلق حقبة «االخوان» إلى األبد
 جديدًا لألمة العربية

ً
فوز السيسي يمثل أمال

بعد انتخاب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر بما يشبه   
االجماع يدخل المصريون عهدًا جديدًا ينهون به حقبة جماعة االخوان 
ه كمًا هائًال من  بعد عام من تجربة فاشلة في حكم اكبر البلدان العربية تاركًا وراء
التداعيات السلبية والتي تحتاج الى سنوات لمعالجتها وتجاوزها. ومن المفترض ان 
يتولى المشير عبدالفتاح السيسي منصبه رئيسًا لمصر خالل األيام القادمة بعد االعالن 

النهائي لنتائج االنتخابات وأداء اليمين الدستورية.
وتشير األرقام قبل النهائية الى انتصار كاسح للمشير عبدالفتاح السيسي بحصوله 

على أكثر من ٩٣٪ مقابل حوالى ٣٪ فقط لمنافسه حمدين صباحي.
ويدرك الشعب المصري الذي وضع ثقته الكبيرة في عبدالفتاح السيسي ان حجم 
التحديات كبيرة وان الطريق صعب لتحقيق آمالهم العريضة إال ان هذه الثقة نفسها 
ستكون المعين القوي للمشير السيسي إلنهاء حقبة جماعة االخوان والقضاء على 

الظلم والفقر ومعالجة االقتصاد ومحاربة االرهاب وترسيخ الحرية والعدالة وغيرها 
من الملفات العاجلة التي ستفتح الطريق للمصريين للعيش الكريم والنهوض 

ببالدهم.
وتعتبر العالقات الخارجية لمصر واحدة من أهم أجندة الرئيس الجديد إلصالح ما 
أفسده جماعة االخوان، ويبرز في مقدمة ذلك ملف ليبيا والتي أصبحت بؤرة للجماعات 

االرهابية وفي مقدمتها جماعة االخوان التي هربت فلولها اليها من مصر.
ويتفق اللواء خليفة حفتر قائد ثورة الكرامة في ليبيا مع النسق المصري وهو ما لخصه 
في تصريحاته بأنه سيكون مع المشير السيسي يدًا واحدة حول هدف واحد هو القضاء 

على االرهــاب وعلى جماعة االخــوان.. واعدًا بتسليم كل 
العناصر االخوانية المصرية المتواجدة على االراضي 

الليبية الى القيادة المصرية الجديدة.


