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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..

سمير النمر عبده الجندي

المؤتمر الشعبي العام ومواقفه الوطنية بدون تطبيق النظام ستبقى الحكومة مقبرة لآلمال

إرهاب غادر وجبان
ما اقترفته عناصر اإلرهاب من جريمة شنيعة وبشعة جبانة  

مساء يوم الجمعة الماضية على قارعة الطريق ضد مسافرين 
آمنين من منتسبي القوات المسلحة لم يكونوا في معركة وال ذاهبين إلى 
مواجهة مع تلك العناصر، بل متوجهين لقضاء إجازاتهم مع أسرهم، وهذا 
هو كل ما كانوا يفكرون فيه ويدور في خلدهم، غير متوقعين أن وحوشًا 
بشرية تتربص بهم شرًا.. متجردة من أي انتماء لدين أو قيم أو مبادئ ومن 
أية روح آدمية أو أية مشاعر إنسانية سوى التعطش للدماء قتًال وذبحًا 
لألبرياء وعابري السبيل بتلك الصورة الغادرة والجبانة التي تقشعر لها 
األبدان وتهتز لها الجبال من هول ما أقدمت عليه تلك الكائنات الشيطانية 
التي استحقت بفعلتها هذه لعنة الله واليمنيين واإلنسانية جمعاء، ليصبح 
الحرب على هذه الفئة المارقة المسكونة بشرور لم يشهد له التاريخ مثيًال 
فرض عين دينيًا وواجبًا وطنيًا وإنسانيًا ال تنتهي إالَّ بالخالص من جرثومة 
اإلرهــاب وعناصره الذين ُيعدون ألد أعداء اإلسالم وأخطرهم كونهم 
يّدعون زورًا وبهتانًا أن ما يرتكبونه من جرائم باسم اإلسالم وهو منها براء.
إن رسالة اإلســالم جاءت رحمة للعالمين وما تحمله من مبادئ تحث 
على المحبة والتسامح واإلخاء، فهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون عند الله 
من سفك دم امرٍئ مسلم، فكيف باألمر وهؤالء يرتكبون هذه المذابح 
الفظيعة ويعيثون في األرض فسادًا ويقتلون النفس التي حرمها الله، 
ويشعلون الفتن بين أبناء األمة، ويسعون إلى تقسيم وتفتيت األوطان 
والشعوب، وينتهكون الحرمات ويقطعون الطرق، وينشرون الفوضى، 

ويدمرون الحياة.
ومن أجل مواجهة هؤالء اإلرهابيين المطلوب منا جميعًا في وطن الحكمة 
واإليمان الوقوف صفًا واحدًا مواطنين وسياسيين وإعالميين وعلماء ودعاة 
ومرشدين جنبًا إلى جنب مع أبطال قواتنا المسلحة واألمن في التصدي 
ها والتي باعت  بحزم وحسم لتلك العناصر اإلرهابية ومن يمولها ويقف وراء
نفسها للشيطان ولم يعد ممكنًا إعادتها إلى جادة الصواب، لذا يجب القضاء 
عليها واجتثاث شجرتها الملعونة من جذورها.. فاالنتصار على اإلرهاب 
ضرورة وطنية ودينية إن أردنا أن نتجاوز باليمن وأبنائه أزماته وأوضاعه 
السياسية واالقتصادية واألمنية، ونعيد له األمن واالستقرار، لنتفرغ لبناء 
حاضره ومستقبله الجديد الخالي من التطرف والعنف واإلرهاب والفتن 

والصراعات، انتصارًا لغد أجيالنا القادمة.

كلمة 

المؤتمر يجدد تأكيده الوقوف إلى جانب الرئيس والجيش الجتثاث اإلرهاب

الزعيم وقيادات المؤتمر والتحالف يستقبلون الفريق األممي لتقصي الحقائق
فريق الخبراء يعبر عن شكره للمؤتمر والتحالف لتوضيحهم مجمل القضايا المتعلقة بالتسوية

ــزعــيــم   اســتــقــبــل ال
علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 
واألمناء المساعدون للمؤتمر 
الشعبي العام وعدد من أعضاء 
اللجنة العامة وقيادات أحزاب 
الــتــحــالــف الــوطــنــي -الــســبــت- 
بمقر اللجنة الدائمة الفريق 
الفني المشكل بموجب قرار 
مجلس األمن ٢١٤٠ حيث تم 
في هذا اللقاء توضيح األحداث 
التي مرت في اليمن منذ بداية 
األزمة السياسية والدور الذي 
قام به المؤتمر الشعبي العام 
فــي تقديم الـــرؤى واقــتــراح 
الحلول والمبادرات الهادفة 

إلى إنهائها والحرص على عدم 
إراقة الدم اليمني.

كما بين فــي االجتماع دور 
قيادات المؤتمر الشعبي العام 
فــي احــتــواء أحـــداث ٢٠١١م 
بعد أن عملت بعض األطراف 
على الدفع باألمور نحو العنف 
وعسكرة المظاهرات السلمية 
وارتـــكـــاب عـــدد مــن الــجــرائــم 
اإلرهابية مما أدى إلــى إزهــاق 
ـــــة الـــدمـــاء من  األرواح وإراق
أبناء القوات المسلحة واألمــن 
والــمــواطــنــيــن األبـــريـــاء والــتــي 
توجت بارتكاب جريمة تفجير 

جامع دار الرئاسة..
تفاصيل ص٢

الزعيم علي عبدالله صالح:

ندين بشدة ما اقترفه اإلرهابيون في حضرموت
المذبحة الشنيعة يجب أن تدان إقليميًا ودوليًا وفرض عقوبات على اإلرهاب ومموليه

نجدد دعوتنا لكل القوى 
إلى المصالحة والمصارحة

االخوان أرادوا الوصول إلى السلطة 
باالنقالب أو صوملة اليمن

يجب خلق اصطفاف وطني للحفاظ على الثورة 
والوحدة والجمهورية والديمقراطية

دان الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام  
بشدة الجريمة اإلرهابية التي ارتكبتها العناصر اإلرهابية في 

محافظة حضرموت والمتمثلة بقتل ١٤ جنديًا ذبحًا.
وقال الزعيم: «أتحدث مع وسائل اإلعالم وقلبي يقطر دمًا جراء تلك 
المذبحة الشنيعة التي اقترفها اإلرهابيون في حضرموت والتي ليس لها 

مثيل ال في األقطار العربية وال األجنبية».
مضيفًا: «هذه الجريمة ال عالقة لها وال صلة باإلسالم، فهؤالء متمردون 

إرهابيون يعدمون الجنود ذبحًا. وتعطشًا للدماء».
وشّدد رئيس المؤتمر الشعبي العام على أن هذه المذبحة يجب أن 
تدان ليس فقط محليًا بل إدانتها إقليميًا ودوليًا وفرض عقوبات على 

اإلرهابيين ومن يقف وراءهم ويمّولهم.
وجّدد رئيس المؤتمر الشعبي العام الدعوة إلى المصالحة الوطنية وخلق 
اصطفاف وطني.. وقال: «نحن ندعو كل القوى السياسية إلى المصالحة 

والمصارحة باستثناء القضايا اإلرهابية»..
تفاصيل ص٣

في موكب جنائزي مهيب تقدمه رئيس الجمهورية

الوطن يشيع المناضل خودم
ودعــت اليمن، السبت، فقيد الوطن علي محمد خــودم- محافظة   

محافظة المهرة عضو اللجنة العامة للمؤتمر- في موكب جنائزي 
مهيب تقدمه األخ/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- والمئات من 
قيادات المؤتمر الشعبي العام.. وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أن رحيل خودم- 

(٤٨) عامًا- خسارة كبيرة على المؤتمر والوطن بشكل عام..
وقال رئيس الجمهورية أثناء مراسم التشييع: إن الفقيد خودم كان من 
الشخصيات السياسية واالجتماعية الفاعلة.. مشيدًا بإسهاماته الوطنية خالل 

حياته ومن خالل كافة المواقع التي تقلدها..
من جانبه قال الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام: لقد 
عرفت الفقيد عن قرب فقد كان شجاعًا مقدامًا وقياديًا ناجحًا اتسم بالنزاهة 

ة والشرف والصدق.. والكفاء
تفاصيل ص٤

اإلرهاب
جريمة قتل ١٤ جنديًا ذبحًا 

تكشف خطر اختراق االرهابيين 

للجيش بعد أزمة ٢٠١١

شاهد عيان يروي 
التفاصيل الكاملة 

للجريمة 

الجيش يحظر الحركة في سيئون وشبام والحوطة
الطيران يواصل ضرب أوكار اإلرهاب في حضرموت

«الدواعش» و«بالعيد والنظاري» نفذا المذبحة «اليدومي» هدد بـ
محللون: المذبحة رد فعل على سقوط عمران

يعيش الشارع اليمني حالة غضب  
غير مسبوقة جـــراء استمرار 
الــمــذابــح البشعة الــتــي ترتكبها عناصر 
االرهاب ضد منتسبي الجيش واألمن والتي 

كان آخرها مذبحة الجمعة بحضرموت..

وطالب مواطنون ومنظمات مدنية 
واحــزاب الدولة الضرب بيد من حديد 
الجتثاث عناصر االرهاب وتخليص بالدنا 
مــن شــرورهــم وســرعــة ضبط مرتكبي 
الجرائم االرهابية السابقة وتقديمهم 
لــلــعــدالــة.. ومحاسبة كــل المسئولين 
المقصرين في هذه المعركة الوطنية 

ضد اإلرهاب.
ــــطــــورات مــذبــحــة  ـــاق ت وفـــــي ســـي
حضرموت التي ذهــب ضحيتها ١٤ 
جــنــديــًا تفيد مــعــلــومــات عــن تــورط 
قــيــادات إصالحية في الجريمة، وهو 
مالم ينفه حــزب االصــالح حتى اآلن.. 
حيث تــداول مواقع الفيسبوك صورة 
ــي بــلــعــيــد وبــجــانــبــه «حـــارث  ــاب ــالره ل
النظاري» القيادي في حزب اإلصالح 
الدائرة «١٥» وهما في مدينة سيئون 
قبيل ارتكاب الجريمة.. كما تداولت 
صورة تذكارية لمجموعة من منشدي 
وفناني «حــزب اإلصــالح» مع اإلرهابي 

«بالعيد» الذي ارتكب المذبحة..

كما تداولت المواقع ما سبق وأن نشره 
رئيس حــزب اإلصــالح «اليدومي» على 
«الدواعش»  صفحته من تهديدات بـ
ــقــادمــة إلـــى الــيــمــن عــلــى إثـــر سقوط  ال

عمران.
ــك ذكـــرت مــصــادر محلية في  ــى ذل ال
«الميثاق» ان هناك انتشارًا  حضرموت لــ
كثيفًا للجيش واألمن في سيئون وشبام 
والــقــطــن بحضرموت فــي ظــل تحليق 

للطيران الحربي.
وأوضحت المصادر ان عددًا من أوكار 
االرهــابــيــيــن فــي المناطق الجبلية قد 
تعرضت لضربات جوية خالل اليومين 
الماضيين.. كما تم ضرب حوش كانت 
تــخــزن فيه كمية كبيرة مــن البترول 
والــديــزل يقع مابين الحوطة وشبام.. 
ــــزودون ســيــارات  ــون ي ــي ــاب ـــان االره وك
عناصرهم بالبترول من هذا الحوش بعد 

ان قاموا بنهب عدة قاطرات قبل أيام.

تفاصيل ص١٠-١١

في بيان صادر عنهم

المؤتمر والتحالف يدينون بشدة الجريمة االرهابية التي ارتكبها االرهابيون بحق ١٤ جنديًا بحضرموت
نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على اإلرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم

ندعو كافة القوى السياسية إلى االصطفاف لمحاربة االرهاب والتطرف
دان المؤتمر الشعبي الــعــام وأحــــزاب التحالف الوطني  

الديمقراطي بشدة الجريمة اإلرهابية البشعة المتمثلة 
بإقدام عناصر الشر واإلرهــاب بإعدام ١٤ جنديًا بطريقة وحشية 
الجمعة الماضية وهم على حافلة نقل مدنية وبلباسهم المدني في 

محافظة حضرموت.

وقال المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في بيان صادر عنهم نصه ص٥..
ــت األحـــزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني   إلــى ذلــك دان
والشخصيات السياسية واالجتماعية وجميع أبناء الشعب اليمني هذا 
العمل االجرامي الجبان الذي استهدف الجنود في حضرموت.. مطالبين 

الدولة بالضرب بيد من حديد وسرعة إلقاء القبض على االرهابيين..

التفاصيل ص٧

«الميثاق»: أمين عام المجلس المحلي بعمران لـ

عمران عادت إلى الدولة بعد زيارة الرئيس
أكد الشيخ صالح المخلوس أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران أن كافة القوى السياسية وأنصار  

الله متفهمون للوضع في المحافظة وقدموا رؤى مهمة للعمل المشترك الى جانب السلطة المحلية 
لتجاوز ما حدث وإعادة تطبيع الحياة. وقال المخلوس في حوار مع «الميثاق»: نحن في السلطة المحلية رسمنا 

مع كافة القوى السياسية خطوطًا عريضة وقدمناها لمحافظ المحافظة الذي بدوره قام بتحويلها الى 
برنامج تنموي مستقبلي يشمل كافة مديريات المحافظة في مختلف مناحي الحياة.

منشدون ونشطاء إصالحيون في صورة تذكارية 
مع اإلرهابي بالعيد في ساحة الجامعة

القيادي «االصالحي» حارث النظاري مع االرهابي بالعيد وسط مدينة «القطن» بحضرموت


