
موقف فخامة األخ علي عبداهللا صالح   
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام للخروج من األزمة التي يعيشها الوطن وتكاد 
أن تهوي به الى أوضــاع كارثية هي نتاج رؤية 
وطنية حريصة ومسئولة على وحدة اليمن وأمنه 
واستقراره، ال تتوقف عند معطيات اللحظة الراهنة 
بل تستشرف حاضر ومستقبل أبنائه، منطلقة بذلك 
من فهم عميق لطبيعة ونوعية القوى السياسية 
التي لعبت وتلعب دوراً أساسياً في افتعال هذه 
األزمة وإيصال مفاعيلها الى مستويات تصعيدية 
بغية تحقيق أجندتها التآمرية االنقالبية على 
الشرعية الدستورية بهدف الوصول الى السلطة، 
غير مبالية باألثمان التي سيدفعها اليمن وشعبه 
بسبب أن هذه المشاريع بنيت مخططاتها على 
الفتن وتأجيجها باتجاهات االحتراب والصراعات 
الدموية والتخريب والفوضى ومن ثم توظيفها على 
نحو يخدم أهداف تلك القوى واألطراف الرئيسية 
فيها وهي قيادات أحزاب اللقاء المشترك لتتكشف 
في شخصيات أكثر نفوذاً وسلطة بما تمتلكه من 

امكانات مالية واستقواء بالقبيلة.
ويؤكد هذا ما كشفته مؤخراً وثائق «ويكيليكس»، 
والتي أبانت من خاللها الوثائق السرية األمريكية 
المسربة مدى التآمر والكيد على الوطن وإن كان 
ذلك بوعي سياسي صبياني يجعلنا نقول: إن ذلك 
التآمر لو كتب له النجاح لن يقف عند تفجير اليمن 
كله بل سيتجاوز بتأثيراته الخطيرة الى كل دول 
منطقة الجزيرة والخليج وبكل تأكيد والى مجمل 
الوضع الدولي بالنظر الى أهمية موقع اليمن 

الجيوسياسي وحيويته للمصالح الدولية.
نخلص من هذا كله أن قادة االخوان كانوا يلعبون 
على الصعوبات والتحديات التي يواجهها اليمن 
واالستفادة من تداعياتها القناع أطراف خارجية 
لدعم توجهاتهم في االنقضاض على السلطة، 
وال يهم إن كان ذلك عبر الدمار والخراب والدماء 
واالشالء والفرقة والتمزق وما سينبثق عنها من 
فوضى لن تؤدي الى ما كانت تتوقعه من حكم 
اليمن في النهاية لحزب «االصالح» الذي سوقته 
لألمريكان باعتباره نسخة من حزب «الرفاه» 
التركي.. في مغالطة مفضوحة تم التعامل معها 
من قبل األمريكان بسخرية خصوصاً وحزب 
«االصالح» وراء الفوضى التي تهدد مخاطرها دول 
منطقة الجزيرة والخليج العربي وهو ما يفترض 
من األشقاء في دول مجلس التعاون التفكير ملياً 
في الكيفية التي بها ينبغي اخراج اليمن من أزمته 
وهم يقومون بمساعيهم الخيرة ويبذلون جهودهم 
المرحب بها والمشكورة.. مستوعبين حقيقة 
هذه األزمة واطرافها بحيث تصب في صالح أمن 
واستقرار اليمن ووحدته وأال تتجاوز إرادة الشعب 
اليمني وشرعيته ألن في هــذا أمــن واستقرار 

المنطقة.
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الدكتور/ بن دغر: أحزاب التحالف ترفض 
التدخل القطري 

أعــلــنــت أحــــزاب الــتــحــالــف الوطني   
الديمقراطي رفضها التدخل السافر 
الداخلي  من الحكومة القطرية في الشأن 
اليمني، والخطاب الهجين الذي تجاوز األعراف 
الدبلوماسية وعالقات البلدين الشقيقين واتجه 
نحو فرض إمــالءات مرفوضة جملة وتفصيالً 

وتستوجب العمل بالرد المناسب.
وأكدت أحزاب التحالف في بيان أصدرته تأييدها 
ومساندتها المطلقة لما جاء في خطاب فخامة االخ 
علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية واستهجنت 
الطرح المغاير الذي تجاوز األعراف الدبلوماسية 
من خالل مبادرة لم تراع الشرعية الدستورية 
وخيار األغلبية، تم تسريبها عبر وزارة الخارجية 
القطرية في مشهد يسعى الى وأد الديمقراطية 

وتهديد وحدة اليمن وسلمه االجتماعي.
تفاصيل صـ٢

األمم المتحدة تؤكد دعمها لحل األزمة عبر الحوار
الرئيس يجدد حرصه على الحوار في إطار الدستور

استقبل فخامة األخ علي عبداهللا  
صالح رئيس الجمهورية أمس جمال 
بن عمر المستشار السياسي الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي 

يزور اليمن حالياً.
وجرى خالل اللقاء بحث التعاون القائم بين 
ــم المتحدة باإلضافة إلــى تناول  بالدنا واألم

التطورات الجارية واالزمة الراهنة.
وقد أشاد فخامة رئيس الجمهورية بالتعاون 
القائم بين بالدنا ومنظمة األمم المتحدة ..مؤكداً 
التعددي  الديمقراطي  تمسك بالدنا بالنهج 
واحترام حرية الرأي والتعبير وفي اإلطار السلمي 
وبعيداً عن ارتــكــاب أعمال العنف والفوضى 
والتخريب. واستعرض فخامته التطورات التي 
تشهدها بالدنا وتداعيات األزمة التي تسببت بها 
أحزاب اللقاء المشترك.. مؤكداً حرص فخامته على 

حل تلك األزمة عبر الحوار وفي إطار الدستور.
وأشــار إلى توجيهات مجلس الدفاع الوطني 
لكافة األجهزة األمنية بتوفير الحماية لكافة 

المعتصمين سواء من المؤيدين أو المعارضين.. 
موضحاً أنه قد وجه الجهات المعنية بسرعة إحالة 
كافة المتهمين في األحداث المؤسفة التي جرت 
يوم الجمعة الموافق ١٨ مارس الماضي في حي 
الجامعة وغيرها من األحداث إلى القضاء للبت فيها 
وعلى ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة 
العامة. وتطرق فخامة األخ رئيس الجمهورية 
إلى الجهود التي تبذل حالياً من أجل الخروج من 
هذه األزمة بما يجنب الوطن الفتنة ويصون أمنه 

واستقراره ووحدته ونهجه الديمقراطي .
وقد أكد مستشار األمين العام لألمم المتحدة 
دعم األمم المتحدة لحل األزمة عبر الحوار بين 
كافة األطــراف وفي اطار الشرعية الدستورية 
والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.. 
مشيراً إلى أن االمم المتحدة تشجع على جلوس 
األطراف اليمنية مع بعضها لحل هذه األزمة في 
اإلطــار الداخلي وهم األقــدر على حل مشكلة 
وطنهم بأنفسهم وإزالــة هذا االحتقان الذي ال 

يخدم مصلحة الشعب اليمني .

جدد ماليين المواطنين في مسيرة جماهيرية   
كبرى تأييدهم للشرعية الدستورية ورفضهم 
التدخالت الخارجية السافرة في الشأن اليمني 
وأية محاوالت لالنقالب على الديمقراطية والشرعية 
الدستورية. وأكــدت الحشود الكبيرة التي اكتظت بها 
العاصمة صنعاء بميادينها وشوارعها وأحيائها التي تدفقت 
من مختلف المحافظات للمشاركة في «جمعة الوفاق» - 
مباركتها لمبادرات فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية ودعواته المتكررة للحوار الوطني الشامل 
ورفض أي مشاريع تآمرية لالنزالق بالوطن نحو ويالت 
الفتن والشقاق والتشرذم. وأعرب المشاركون عن أسفهم 
لما تتبناه أحزاب اللقاء المشترك من شعارات هدامة بما 
تسميه اسقاط النظام بالفوضى واالنقالب على الشرعية 
الدستورية والديمقراطية والمساس بثوابت الوطن 
ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية 

والوحدة والديمقراطية واالنزالق به نحو المجهول.

وأمام حشد بشري هائل بعد صالة الجمعة في ميدان 
السبعين قال فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام: انه يستمد 
قوته وثقته من قوة الشعب اليمني العظيم رجاالً ونساًء 

واليستمدها من قطر.
واضاف فخامته : نحن منكم واليكم النستمد شرعيتنا 
من قطر، هذا تدخل سافر في الشأن اليمني، ومرفوض 

ما تأتي به قناة «الجزيرة» فنحن نملك ارادتنا بأنفسنا.
وكان الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون 
الدفاع واألمن وزير االدارة المحلية في حكومة تصريف 
األعمال قد القى كلمة المؤتمر الشعبي العام واحزاب 
التحالف، أكد فيها دعمه للحوار والحل السياسي لالزمة 
التي تمر بها بالدنا ورحب بكل الجهود الخيرة الشقائنا في 
مجلس التعاون الخليجي، كما عبر عن تقديره لدوره الذي 

يؤكد حرصه على أمن واستقرار اليمن ووحدته وتقدمه.
تفاصيل صـ٦ و٧

مجزرة الفرقة األولى ترتفع إلى 8 شهداء وأكثر من 80 جريحاً

علمت «الميثاق» ان قبائل سنحان وبني بهلول وبالد   
الروس تعقد اليوم لقاًء قبلياً موسعاً يضم مشائخ ووجهاء 
وأبناء تلك القبل لبحث وتدارس موقف موحد من ابناء 
المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيات علي محسن االسبوع 
الماضي امام معسكر الفرقة االولى مدرع بحق وفد الوساطة القبلية 
االعزل. وقالت مصادر قبلية لــ«الميثاق»: ان الملتقى سيخرج ببيان 
ووثيقة قبلية موحدة لتلك القبائل التي استنكرت في وقت سابق 
تلك الجريمة واعتبرتها عيباً أسود وجريمة اليمكن السكوت عليها.
الى ذلك نفى شيخ  مشائخ قبيلة سنحان علي بن علي مقصع 

صحة البيان الزائف الذي نشره موقع «الصحوة نت».
مؤكداً في تصريح لــ«الميثاق» ان ذلك البيان اليمت الى تلك 
القبائل بكل مكوناتها بصلة، معتبراً ذلك تدليس وكذب على الرأي 
العام وتضليالً للحقيقة التي يعرفها الجميع والتي اليمكن ألحد ان 
يحجبها عن الناس.. مشيراً الى أن الوساطة كانت تضم العديد من 
ابناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس وجميعهم شاهدوا ماحدث 

بأم أعينهم وليسوا اثنين او ثالثة لكي يتم التضليل عليهم.
تفاصيل صـ١٤

وصل عدد شهداء الجريمة البشعة   
التي ارتكبتها مليشيات علي محسن 
ــدرع بحق وفد  ــام مقر الفرقة االولــى م ام
الوساطة القبلية من أبناء سنحان وبالد الروس 
وبني بهلول الى (٨) شهداء أكثر من (٨٠) 
جريحاً. حيث أقدمت مليشيات تابعة لجامعة 
االيمان وعدد من منتسبي الفرقة األولى مدرع 
وبالطجة المشترك على اطالق االعيرة النارية 
على وفد الوساطة اثناء انتظاره اللقاء بعلي 
محسن الذي ادعى مدير مكتبه انه كان في 

جولة بين المعتصمين بينما كان في مكتبه.

وقــد حاصرت تلك المليشيات الوساطة 
واطلقت عليها النار بشكل مباشر من ويتردد 
أنه كان يقود المليشيات المقدم عسكر زعيل 
-حسب ما أكده شهود عيان، والذين قالوا ان 
تلك المليشيات قامت بفتح النار على المشائخ 
الذين كانوا بانتظار علي محسن امام بوابة 
الفرقة وكان من بينهم الشقيق األكبر لعلي 
محسن محمد محسن والشيخ علي مقصع 

والشيخ قناف الظنين وعدد من مشائخ.
وقد استنكرت اوساط سياسية وقبلية هذا 
االعتداء الغاشم بالرصاص الحي على وفد 

الوساطة الذي كان يبذل جهوداً ومساعي 
خيرة تهدف الى تقريب وجهات النظر وتجنيب 

الوطن الفتنة.
إلى ذلك اقدمت مليشيات علي محسن يوم 
الجمعة على اطــالق النار بشكل عشوائي 
قرب جامعة االيمان على المواطنين ما ادى 
الى استشهاد مواطنين اثنين وهما صدام 
حسين دحان وسمير دهمس من أبناء خارف 
وذلك بعد عودتهما من المهرجان الجماهيري 
الحاشد الذي شهده ميدان السبعين بصنعاء 

تأييداً للشرعية الدستورية.

ملتقى موسع لقبائل سنحان وبالد الروس 
وبني بهلول اليوم للرد على مجزرة الفرقة

فيما الشيخ علي مقصع ينفي البيان الكاذب

خالل لقاء األمين العام المساعد بهم

سفراء روسيا وبريطانيا واسبانيا يؤكدون دعمهم ألمن اليمن في االنتقال السلمي للسلطة
قيادات حزبية وشبابية ومنظمات مدنية ترفض المبادرة الخليجية

الشعب يرفض االنقالب على الديمقراطية والشرعية
ما ورد َّـ بيان وزراء خارجية دول الخليج يتنافى مع الدستور 
اليمكن تمرير المخططات التي تستهدف إرادة الشعب
نقدر نوايا القيادات الخليجية تجاه اليمن

أكد االخ صادق امين ابوراس االمين العام المساعد   
للمؤتمر الشعبي العام ان الشعب اليمني يدعم 
الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة االخ علي 
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية ويرفض العنف والتخريب 
كان ذلك خالل لقائه ومعه االخ عبداهللا احمد غانم عضو 
اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر بسعادة سفير 
روسيا االتحادية لدى بالدنا. وقال االمين العام المساعد: ان 
المؤتمر على استعداد للحوار وقبول المبادرات المقدمة من 

االشقاء واالصدقاء في ظل الدستور والقانون.

من جانبه التقى األستاذ عبداهللا أحمد غانم رئيس الدائرة 
السياسية بسفيري اسبانيا وبريطانيا لبحث أهم التطورات 

على الساحة الوطنية واالزمة التي تمر بها بالدنا.
وأوضح غانم خطورة ما تتناوله بعض وسائل االعالم 
بالترويج لالكاذيب وعدم حياديتها ومصداقيتها في نقل 

الحقائق.
من جانبهم اكد سفراء روسيا واسبانيا وبريطانيا وقوف 
ودعم بلدانهم لوحدة وأمن واستقرار اليمن واالنتقال السلمي 

للسلطة وأهمية وضروة الحوار باعتباره مخرجاً لألزمة.

عبرت قيادات حزبية وشعبية وشبابية  
ومنظمات مجتمع مدني عن رفضها لما 
ورد في البيان الصادر يوم أمس األحد عن اجتماع 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي حول 
اليم..وقالت تلك القيادات في بيانات صــادرة 
عنها إن ما ورد في ذلك البيان قد عكس بوضوح 
ما أدلى به رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 
قبل أيام من تصريح استفزازي رفضه كل أبناء 
الشعب اليمني باعتباره يمثل تدخالً سافراً في 
الشأن الداخلي اليمني ال يمكن قبوله وحيث يتنافى 
ذلك مع دستور الجمهورية اليمنية وإرادة الشعب 
اليمني وتطلعاته التي عبر عنها في صناديق 
االقتراع وفي تلك الحشود المليونية ألبناء الشعب 
اليمني الذين أعلنوا مــراراً تمسكهم بالشرعية 
الدستورية وباألمن واالستقرار والوحدة والتداول 
السلمي للسلطة ورفض كل أشكال االنقالب على 
الديمقراطية والشرعية الدستورية. وعبرت تلك 
القيادات عن استيائها واستنكارها لموقف دولة قطر 
ووزير خارجيتها تحديداً فيما تقدمه من دعم مالي 
وسياسي وإعالمي للعناصر المتسببة في األزمة في 
بالدنا ومحاولة جرها إلى الفوضى والعنف الستهداف 
أمنه واستقراره ووحدته والذي يخدم بدرجة أساسية 
تلك األجندة الصهيونية التي تسعى إلى إثارة 
الفوضى واالضطراب في الوطن العربي وتمزيق 
صف األمة وتهديد مستقبل أجيالها وأمنها القومي 
وهو ما يتم مشاهدة ترجمتها جلية فيما جرى ويجري 
من أحداث في تونس ومصر وليبيا وسوريا والبحرين 

واألردن واليمن والقائمة مازالت مفتوحة على كل 
االحتماالت الستهداف المزيد من األقطار العربية 
وحيث ال يخفى على أحد حقيقة تلك األهداف المراد 
تحقيقها من وراء ذلك. ودعت القيادات الحزبية 
والشبابية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني 
أبناء شعبنا اليمني العظيم بكل فئاته وشرائحه 
إلى الخروج إلى الساحات العامة في أمانة العاصمة 
وبقية محافظات الجمهورية وبخاصة يوم الجمعة 
القادمة للتأكيد مجدداً على ذلك الموقف الذي سبق 
أن عبر عنه بوضوح وجالء في تمسكه بالشرعية 
الدستورية وبالديمقراطية وبأمن واستقرار الوطن 
ووحدته ومكتسباته التي حققها في ظل راية الثورة 
والجمهورية والوحدة ورفضهم لكل أشكال التدخل 

في الشأن الداخلي اليمني.
وأكدت البيانات بأن يمن اإليمان والحكمة وشعبه 
العظيم لن يسمح بتمرير مثل هذه المخططات 
المستهدفة إرادته وأمنه واستقراره ووحدته ونهجه 
الديمقراطي وشرعيته الدستورية وسوف ينتصر 
إلرادته الحرة فيما يترجم تطلعاته وأمانيه ويصون 

مكتسباته وثوابته.
وأشارت في بياناتها بأن إيمان أبناء الشعب اليمني 
وقيادته سيظل راسخاً بسالمة نوايا ونهج القيادات 
الخليجية الخيرة التي هي أحرص ما تكون على 
مصلحة الشعب اليمني واألمــة العربية وبخاصة 
في هذا الجزء االستراتيجي المهم من منطقتنا 
العربية والذي تحيط به وبأمنه واستقراره الكثير 

من التحديات المحدقة به من كل جانب.

6 من مشائخ حاشد يستقيلون 
مما يسمى بمجلس التضامن

أعلن عدد من مشائخ وأعيان   
حاشد استقالتهم مما يسمى 
بمجلس التضامن وهم: الشيخ 
نجيب سنان المنجدي والشيخ محمد 
صادق عبداهللا هراش والشيخ عبداهللا 
ــارس علي  حسين الغريبي والشيخ ف
ردمان والشيخ فراص علي صالح ردمان 

والشيخ حاشد خارف عسكر ابوشوارب.
واكدوا ان استقاالتهم جاءت احتجاجاً 
على االعتداء االجرامي الذي تعرض له 
وفد الوساطة المكون من ابناء قبيلة 
سنحان وبالد الروس وبني بهلول الثالثاء 
الماضي والذي اسفر عن استشهاد (٦) 
اشخاص واصابة اكثر من (٨٠) آخرين 
ــاص عليهم مــن قبل  ــرص بــاطــالق ال
مليشيات الفرقة األولى وطالبان جامعة 
االيمان وبالطجة احزاب المشترك، اضافة 
الى االعتداء الذي تعرض له مجموعة من 
المواطنين من بيت حرمل خارف وابو 
ذيبة الجمعة من قبل نفس هذه العناصر 
والذي ادى الى استشهاد صدام حسين 

دحان وسمير دهمه.
واتهم مشائخ حاشد تورط مايسمى 

بـ«مجلس التضامن» بالجريمتين.

قاسم سالم : «طالبان اليمن» هدفهم إقامة خالفة إسالمية

أمريكا : االنتقال السلمي للسلطة في اليمن يجب  أن يتم من خالل الحوار

ــذر نــائــب رئــيــس المجلس    ح
األعلى ألحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي الدكتور قاسم 
سالم من قيام خالفة اسالمية على يد 
«طالبان اليمن» حركة االخوان المسلمين 
والخاليا النائمة لتنظيم «القاعدة» في 
حال رحيل فخامة االخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، وتوسع تلك االمارة لتمتد الى دول 

الجزيرة والخليج العربي.
وشدد أمين عام حزب البعث العربي 

االشتراكي القومي على ان أي حل سياسي 
لالزمة الراهنة في اليمن خارج الدستور 
سيدخل البلد في متاهات اليمكن بعدها 
ان تتمكن من ضبط الشارع وايقاف النزيف 

واالنجرار الى حرب اهلية.
وقال سالم لجريدة «عمان» العمانية: 
ان الدستور هو المظلة وأي خروج عليه 
سيوصل البلد الى كارثة محققة، ألنها 
 ، سينقطع لمسبحة  ا خيط  و ستنفلت 
والدستور اليوم هو الضمانة الحقيقية 

للخروج من األزمة التي نحن فيها.

شددت الواليات المتحدة االمريكية على أن توقيت وشكل   
االنتقال السلمي للسلطة في اليمن يجب تحديدهما من 

خالل التفاوض والحوار وعلى ان يبدأ ذلك الحوار سريعاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية مارك تونر في بيان 
صدر بواشنطن: ان فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية 

قد عبر علناً عن استعداده ودعمه النتقال سلمي للسلطة.
واضاف : نشجع بقوة كل األطراف على المشاركة  في الحوار الذي 

تشتد الحاجة اليه للتوصل لحل مدعوم من الشعب اليمني.
ورحب المسئول االمريكي بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لمعالجة 

الوضع السياسي في اليمن.


