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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..

اإلرهاب.. واستراتيجية مواجهته

كلمة 

العملية اإلرهابية االجرامية التي ذهب ضحيتها العشرات من  
الشهداء المتقدمين المتحان القبول لكلية الشرطة في العاصمة 
صنعاء يــوم األربــعــاء الماضي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس 
مستهدفة صحيفة "شارلى إبدو" وذهب ضحية هذا العمل إرهابي الجبان 
اثنا عشر شخصًا وقبل هاتين الجريمتين العملية اإلرهابية التي شهدتها 
مدينة رداع وذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من التلميذات 
والمواطنين األبرياء وفي نفس اليوم شهدت باكستان جريمة تعرض لها 
تالميذ المدارس وهناك العشرات من الجرائم اإلرهابية التي يشهدها أكثر 
من بلد عربي ومسلم.. لكن هذا ليس موضوعنا والمقارنة بين ما حدث في 
اليمن وفرنسا وباكستان من جرائم إرهابية دموية شنيعة وبشعة هي فقط 
مثال لتأكيد طبيعة اإلرهاب كظاهرة لم تعد منطقة أو دولة في العالم 
قــادرة على تأمين نفسها منه ومثلما يتوجب علينا في اليمن مواطنين 
وسياسيين وإعالميين ومثقفين واقتصاديين وفعاليات اجتماعية 
ومنظمات مجتمع مدني االصطفاف والعمل مًعا جنًبا إلى جنب مع منتسبي 
المؤسسة األمنية والدفاعية في التصدي لظاهرة اإلرهاب والحد من جرائمه 

الهمجية الشنيعة والبشعة.
في هذا السياق ندرك أن القضاء على هذه اآلفة ال يتحقق عبر العمل األمني 
المباشر فقط بل هو يحتاج إلى استراتيجية وطنية تستوعب موجبات 
ومقتضيات مكافحة العناصر اإلرهابية وما تحمله من فكر إقصائي تكفيري 
متطرف دخيل على شعبنا المؤمن الذي كان يجسد طوال تاريخه المبادئ 

والقيم الوسطية التسامحية المعبرة عن جوهر ديننا اإلسالمي الحنيف.
وهنا ينبغي التنبيه إلى أن أية استراتيجية وطنية لمكافحة اإلرهاب لن 
تحقق النجاح المطلوب مالم تكن جزءًا من استراتيجية دولية وهو ما دعونا 
إليه في اليمن ونجدد دعوتنا على أن تكون مبنية على أسس واضحة وأهمها 
وضع تعريف دقيق لإلرهاب يتجاوز ماهو حاصل اليوم من تعاٍط برجماتي 
نتبينه في ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الظاهرة العابرة لحدود 
الدول واألقاليم والقارات ليكون التعاون مع من يمولها ويخطط لها وينفذها 
كمجرمين ال دين لهم وال وطن..ولعل في هذا المنحى المظاهرات التي 
شهدتها العاصمة الفرنسية وحضرها إلى جانب الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هوالند مايقارب الخمسين من زعماء وقادة دول العالم كتعبير عن موقف 
تضامني دولي جماعي ال ينبغي أن يقتصر على فرنسا بل كل الدول التي 
تتعرض ألعمال إرهابية بشكل يومي وبصورة دموية أكثر مما تعرضت له 
باريس ومن بينها اليمن والكثير من الدول العربية واإلسالمية عبر تحويل 
التضامن مع فرنسا إلى منطلق يؤسس الستراتيجية جديدة في الحرب على 
اإلرهاب الغاية منها القضاء عليه واستئصال شروره من أرجاء المعمورة 
وليس تحويل هذه الحرب الى حرب عالمية ضد االسالم والمسلمين، وبداية 

تعبئة ضد الجاليات االسالمية في دول الغرب

المؤتمر يدين الجريمتين اإلرهابيتين في صنعاء وباريس
فرنسا تحشد العالم ضد اإلرهاب.. وغضب في الشارع اليمني لعدم اكتراث الدولة بدماء مواطنيها

«هادي»
خفايا رحلة المستشارين الى صعدة

التمديد.. كان الهدف

حتى ال يكـون 
«المالكي»!!

إدانة واسعة لجريمة محاولة اغتيال القيادية المؤتمرية أمل القمري
الزعيم يطمئن على صحتها

نجاح العملية الجراحية وحالتها الصحية مستقرة

قوبلت محاولة اغتيال القيادية المؤتمرية د.   
أمل القمري عضو اللجنة الدائمة عضو المجلس 
المحلي بمحافظة لحج بإدانة واستهجان كل الفعاليات 
الوطنية والتي نــددت بجريمة إقــدام مسلحين مساء 
أمس األول على محاولة اغتيالها، حيث أطلقوا وابًال من 
الرصاص على منزلها في وسط مدينة الحوطة أسفرت 

عن اصابتها بعدة طلقات.
وعلمت «الميثاق» أن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر اتصل لالطمئنان على صحة القيادية المؤتمرية 
ووجه قيادة المؤتمر بمتابعة حالتها ونقلها الى الخارج 

إذا استدعت الــضــرورة.. هــذا وقــد أجريت للدكتورة 
أمل القمري عملية جراحية صباح أمس  بعد تعرضها 
إلصابات بالغة، وتم استخراج الطلقات النارية التي 
أصيبت بها جراء ذلك االعتداء االجرامي الجبان وحالتها 

حسب مصادر «الميثاق» مستقرة.
الى ذلك اطمأن الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب 
األول لرئيس المؤتمر وعارف الزوكا األمين العام واألمناء 
العامون المساعدون على صحتها.. مطالبين الجهات 

المختصة سرعة القبض على الجناة.
تفاصيل ص٤

إجمــاع غيـر مسبــوق للمطالبـة برحيـل الرئيــس
«الميثاق»: «الميثاق»:د. قاسم سالم لـ اللواء الصوملي لـ

لن نقبل بدستور ملغوم والضلع األعوج
 إذا لم يستقم سيكسر
اليمن  تعيش  فراغًا دستوريًا غير مسبوق
عندما ال يستطيع أي رئيس القيام بمهامه يقوم 
البرلمان بمسئولية قيادة البالد

الهيكلة لم تأخذ اتجاهها الصحيح 
واستهدفت رموزًا مهنية

الوضع الذي تعيشه البالد غير مقبول
على القيادة السياسية النظر إلى الوطن 

والشعب وال تراهن على الخارج

أكاديميون:

ضعف الدولة 
زاد من بطش 

اإلرهاب

١٣ يناير
ومذبحة 

معسكر «بدر»

تابع اليمنيون باهتمام كبير المعجزة التي اتخذتها القيادة   
الفرنسية لمواجهة االرهاب وحشد العالم إلى جانبها في 
هذه المعركة عقب تعرضها لعملية ارهابية واحدة ذهب ضحيتها 
١٧ قتيًال.. في الوقت الــذي أسفرت عملية ارهابية واحــدة في 
اليمن عن سقوط أكثر من ٤٣ شهيدًا و٨٠جريحًا ولم تتحرك 
قيادة الدولة اليمنية وتوجه بتنكيس العلم او تعلن حتى يومًاِ 
واحدًا للحداد حزنًا على أبناء هذا الشعب الذين يبادون يوميًا جراء 
األعمال االرهابية. وعبر الشارع اليمني عن سخطه من نظام أصبح 
اليكترث بحياة أبناء شعبه وغير جاد في مكافحة االرهاب، ويسخر 
كل جهده ووقته من أجل االستمرار في الحكم ولو على حساب 

دماء وأشالء اليمنيين.
واستهجن الشارع اليمني هذا الصمت ازاء هذه المذابح التي 

يتعرض لها اليمنيون بشكل يومي بمختلف المحافظات، مطالبين 
بضرورة الوقوف بحزم ازاء أعمال االرهــاب ومحاربتها من خالل 
االستفادة من المدرسة الفرنسية التي قلبت العالم رأسًا على عقب، 
بينما يتعرض اليمن لعشرات العمليات االرهابية والتثيرها قيادة 
الدولة في المحافل االقليمية والدولية مكتفية بالشجب والتنديد 

وارسال برقيات التعازي.
وأعــرب مراقبون عن أسفهم لتقصير رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة وعدم توضيحها للرأي العام حقيقة ما تتناوله وسائل 
االعالم حول تلقي أحد منفذي جريمة باريس تدريبه في اليمن 

في العام ٢٠١١م.
مطالبين إياهما بكشف الجهة التي قامت بتدريب االرهابي 
سعيد كواشي.. معتبرين السكوت عن هذه الحملة االعالمية التي 

تستهدف بالدنا وشعبنا تسترًا على االرهابيين داخل اليمن.
وفي سابقة هي األولــى من نوعها، تحولت العاصمة الفرنسية 
باريس «امــس» إلى ساحة تضامن عالمية مليئة بالمتظاهرين 
الرافضين للعمليات االرهابية وآخرها التي شهدتها العاصمة قبل 
أيام بالهجوم المسلح على مجلة «شارلي ايبدو» سقط على اثرها 
١٧ ضحية. استقبلت باريس تظاهرة حاشدة ارتدت طابعًا دوليًا 
ضد االرهاب، قادة من جميع دول العالم احزابًا ونقابات ومجموعات 
دينية مسيحية ويهودية ومسلمة لتتحول الى مسيرة عالمية 
تاريخية، بمشاركة رؤوساء وقيادات من خمسين دولة بينهم قادة 
عرب ومسلمون استقبلهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند قبل 

انطالقهم في المسيرة رافعين شعار «ال لالرهاب».
تفاصيل ص٦

فيما اتهمه «ميدل إيست» بانهيار اليمن

الشارع اليمني يطالب هادي بالرحيل
دشن الشارع اليمني والعديد   

ـــــزاب والــمــنــظــمــات  مـــن األح
لفعاليات الوطنية عام  المدنية وا
٢٠١٥م بحملة تبدو عفوية تطالب 
ــرئــيــس هــــادي أو تقديم  بــرحــيــل ال
استقالته وإعــــالن إجــــراء انتخابات 
مبكرة.. واعتبر مراقبون سياسيون 
هذا اإلجماع تأكيدًا على فشل الرئيس 
في إدارة السلطة وإيصال البالد الى 
حافة الكارثة. مشيرين الى أن االنفالت 
األمــنــي وأعــمــال االرهـــاب واستمرار 
تمديد األزمة واالنقالب على المبادرة 
الخليجية واتــفــاق السلم، إضافة الى 
استمرار النهب المنظم للمال العام 

وإذكاء الصراعات بين القوى السياسية 
خالفًا للتدهور االقتصادي المريع، كلها 
وراء ظهور اصطفاف وطني يسعى 
إلنــقــاذ اليمن مــن السقوط فــي حرب 

أهلية يسعر نيرانها الرئيس هادي.
وشــهــد االســـبـــوع الـــجـــاري أعــمــاًال 
تصعيدية بهذا الشأن تتمثل بخروج 
قيادات حزبية للمشاركة في مسيرة 
فــي العاصمة تطالب برحيل هــادي 
فــي تــزامــن مــع تصعيد فــي الخطاب 
اإلعالمي والسياسي للعديد من قيادات 
الــمــكــونــات السياسية عــبــر مختلف 

وسائل اإلعالم.
بقية ص٦

المجلس التأديبي للمؤتمر يحقق 
في مخالفات الميسري وبن حبتور

عقد المجلس التأديبي المشكل بقرار من  
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح برئاسة سلطان البركاني األمين العام 
المساعد وعضوية كل من محمد العيدروس ومحسن 
النقيب عضوي اللجنة العامة ، المختص بالتحقيق في 
المخالفات التنظيمية المنسوبة لعضوي المؤتمر الشعبي 
العام أحمد الميسري عضو اللجنة العامة وعبدالعزيز 

صالح بن حبتور عضو اللجنة الدائمة- جلسته األولى .
بقية ص٦

الحكومة تحذر «اللجان الثورية» 
من التدخل في شئونها

أكدت الحكومة   
فــي اجتماعها 
االســتــثــنــائــي المنعقد 
األحد رفضها للتدخالت 
ــتــي وصــفــتــهــا بالغير  ال
قانونية للجان الثورية 
التابعة لجماعة انصار 
الـــلـــه.. وأوردت وكــالــة 
«سبأ» ان مجلس الوزراء 
قد جــدد رفضه الكامل 

ـــدخـــل فــــي أداء  ألي ت
عمل مؤسسات الدولة 
مهما كــانــت الــمــبــررات 
والـــحـــجـــج..  واعــتــبــرت 
الحكومة هذه التدخالت 
ــــق ســـــوى  ــــحــــق ـــــــن ت ل
الــعــشــوائــيــة والــفــوضــى 
وتكريس الفساد بــدًال 

من محاربته..
بقية ص٦

أزمة غاز تشتعل في صنعاء 
والعديد من المحافظات

ــعــاصــمــة والـــعـــديـــد من   ـــة ال ـــان تــشــهــد أم
المحافظات أزمـــة خانقة فــي مـــادة الغاز 
المنزلي منذ عدة أيام. وعلى الرغم من أن السعر الرسمي 
لالسطوانة الواحدة محّدد بـ ١٢٠٠ ريال، إال أنها تباع 
في المعارض والمحطات وفي األوقات الطبيعية بسعر 
يتراوح بين ١٧٠٠- ٢٠٠٠ ريــال وغير متوافرة. 
ــغــاز فــي الــمــعــارض  ــعــدام ال وشــكــى مــواطــنــون مــن ان
والمحطات المخّصصة للبيع الغاز، كما أن األسطوانة 
تباع بضعف ثمنها في سوق سوداء تعتمد على المعرفة 

الشخصية وعلى الباعة المتجّولين بالعربات.. 
بقية ص٦

العالم يتضامن مع فرنسا والسلطات اليمنية تتستر 
على من درب مرتكبي جريمة باريس


