
كلمة 

المطلوب العدالة والقصاص

جريمة جامع دار الرئاسة هي الجريمة اإلرهابية األخطر واألكثر بشاعة  
في اليمن هذا ما أكد عليه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية 
في لقائهم بقيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف.. وهي إذا أخذت قياسًا 
لألهمية التي يشكلها من أستهدفهم هذا العمل الدنيء والمقيت والالَّ أخالقي يمكن 
اعتبارها واحدة من الجرائم التي قل أن يوجد نظيرًا لها في التاريخ اإلنساني.. فقد 
استهدفت رئيس الدولة وكبار رجاالتها، والمخاطر الكارثية التي لم يفكر بها أولئك 
اإلرهابيون الذين خططوا لها ونفذوها مدفوعين بنوازع عقولهم المريضة بداء 
الغل والحقد وسعار الوصول إلى السلطة الذي ال شفاء منه، لو أن من استهدفتهم 
على نفس الشاكلة، لكنهم ليسوا كذلك رغم ما كان بيدهم من قوة وتأييد شعبي 
إالَّ أنهم غلبوا إيمانهم وحبهم وحرصهم على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره 
ومستقبل أبنائه وهو ما جعلهم يتسامون فوق أالمهم وجراحهم النفسية والجسدية 
التي بكل تأكيد لن تندمل إالَّ بترك العدالة تأخذ مجراها وتطال يدها كل من شارك 
تخطيطًا وتمويًال وتنفيذ عملية إرهابية بهذا الحجم وعلى هذا المستوى من الجرم 
والشناعة التي تجعل منهم أعداًء لله والوطن والشعب.. واألسوأ أنهم يواصلون 
سلوكهم الحاقد بوقاحة وصفاقة محاولين محو جريمة ال تمحى أبد الدهر ناهيك 
عن أن عدم إنزال العقاب الشرعي بهم يعني تدمير أية إمكانية لوجود دولة وطنية 

مدنية حديثة تقوم على النظام والقانون والمواطنة المتساوية..
وهكذا فإن إطالق المقبوض عليهم من المتهمين في هذه الجريمة بعد أن ثبتت 
شراكتهم بأدلة قاطعة ويعد بحد ذاته ذبحًا لهذه الدولة وأية إمكانية لوجودها 
وللقانون من الوريد للوريد، لهذا فإن ما أقدم عليه قادة حزب اإلصالح بهذا الصدد 
يعد إجرامًا ال يقل عن جريمة دار الرئاسة، ال بل يتجاوزها ألنه ينهي أية إمكانية 
إليجاد قضاء مستقل يكون هو المرتكز الرئيسي في بناء دولة النظام والقانون الذي 
يتساوى أمامه الجميع في هذا الوطن، وهذا ما دفع المؤتمر الشعبي العام أن يضع 
هذه القضية أمام أبناء شعبنا واطــالع سفراء الــدول الراعية للمبادرة الخليجية 
باعتبارها المؤشر العام لمسار التسوية السياسية ونجاحها.. وال يمكن رهن مستقبل 
اليمن لرهط من المجرمين اإلرهابيين الدمويين الذين يجب أن ينزل بهم القصاص 
العادل إحقاقًا للحق وإزهاقًا للباطل، ألن ذلك سيمكن اليمنيين من الوصول إلى بر 

األمان وصنع غٍد أفضل ألجيالهم القادمة.

سفراء الدول العشر اعتبروها أخطر جريمة إرهابية

50 رياالً السنة الثالثون20 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد (1666) 
 8 / شعبان / 1434هـ - الموافق: 17 / 6/ 2013م  

علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

المؤتمر يضع رعاة المبادرة أمام خطورة اإلفراج على المتهمين بتفجير مسجد الرئاسة

بحت في اليمن
ُ
العدالة ذ

سخط شعبي واسع من إطالق إرهابيي مسجد الرئاسة

أثار إطالق النائب العام االسبوع  
(١٧) من المتورطين  الماضي لـ
في تفجير مسجد دار الرئاسة موجة سخط 
شعبية عــارمــة تتزايد يومًا بعد يــوم.. 
باعتبار أن هذا اإلجراء االستفزازي لم يراِع 
فداحة الجريمة وال خطورتها وأساء 

لقيم العدالة والقانون ومثل استهانة بمطالب ضحايا 
وأقرباء شهداء وجرحى التفجير "اإلرهابي" ومطالبهم 
بتقديم المتورطين في تلك الجريمة الشنعاء للقضاء 
لينالوا جزاءهم الرادع.. كما ان اطالقهم مثل استهانة  
بمشاعر الشعب اليمني بأكمله .. واألخطر من ذلك أن 
عملية اإلفراج المخالفة للقانون تمثل تهديدًا جديًا 

لمسار التسوية السياسية المرتكز على المبادرة 
ــرارات مجلس األمــن الدولي بشأن  الخليجية وق
األزمــة في اليمن والتي اعتبرت تفجير مسجد 
دار الرئاسة جريمة إرهابية وطالبت بمحاسبة 

مرتكبيها.
تفاصيل ص٩

«الميثاق»: د. قاسم لبوزة لـ «الميثاق»: الشيخ/ عصام دويد لـ

ل للقاعدة
َّ

االنفالت األمني سه
 تصفية القيادات العسكرية

قيادات عليا في اإلصالح متورطة 
في جريمة دار الرئاسة

سأستقيل من الجيش ألظل عضوًا في المؤتمر الشعبي دماؤنا لن تذهب هدرًا وال مساومة في الجرائم اإلرهابية

في الحلقـة الثانيـــــة من "الذاكرة السياسية" بقناة «العربية»

الزعيم: الوحدة أكبر منجز حققته وأتشرف به
 البيض أعطى مندوب اليمن في األمم المتحدة تعليمات 

باالمتناع عن التصويت لصالح الحرب على العراق
 حسني مبارك نقل معلومات لألشقاء في 

السعودية أضرت بأكثر من مليـوني مغترب يمني
 القذافي لم يكن يفي بالتزاماته 

وليس لديه مشروع يذكر في اليمن

الحوار الوطني.. بداية الحصاد
«الميثاق»:  بن حبتور لـ

األعمال التخريبية محاولة لجر 
مؤتمر الحوار إلى مربع خاطئ

«الميثاق»: عادل الشجاع لـ

مكونات سياسية تتعمدإطالة 
مدة الفترة االنتقالية

أبو لحوم: حزب اإلصالح يعرقل الحوار بصورة مباشرة

رئيس المؤتمر يستقبل خريجي كلية اآلداب بجامعة صنعاء

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح  
رئيس المؤتمر الشعبي العام أمس 
عــددًا من الخريجين والخريجات من دفعة 
رواد األدب - كلية اآلداب - قسم انجليزي 
-جــامــعــة صنعاء ودفــعــة اختصاصيين بال 
حدود - كلية اآلداب قسم الخدمة االجتماعية 
ودفعة ٢٨ علم نفس - كلية اآلداب -جامعة 

صنعاء والدفعة الخامسة معًا للقمة.
وهنأ الزعيم علي عبدالله صالح الطلبة 
والطالبات الخريجين وتفوقهم العلمي متمنيا 
لهم أن يلعبوا دورًا مهمًا ورائــدًا في خدمة 
اليمن أثناء الفترة القادمة متسلحين بالعلم 

والمعرفة في مشوارهم الجديد.
الــى ذلــك منح الــخــريــجــون الــزعــيــم علي 

عبدالله صالح رئيس الموتمر الشعبي العام 
دروعـــًا تــذكــاريــة تقديرًا لـــدوره الوطني 
العظيم في تحقيق المنجزات التاريخية 
لشعبنا وبالدنا وحكمته في تجاوز األزمة 
وكذلك تقديرًا لما قدمه من دعم وتشجيع 
كبير ألبنائه الطالب والطالبات لاللتحاق 

بصروح العلم والمعرفة. 

 من اخالء العاصمة منهم
ً
بدال

مراقبون: تجنيد ٣٦ ألفًا من 
المليشيات مخالف لبنود المبادرة

استغرب مراقبون ان يتم التوجيه   
بتجنيد ما يقرب عن ٣٦ ألفًا من 
المليشيات في وزارتــي الدفاع والداخلية 
في الوقت الذي شددت المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وقــرارات مجلس األمن 
على اخالء العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة 

من المليشيات المسلحة.
مراقبون اعتبروا تجنيد (٢٥٠٠) شخص 
مــن المليشيات التابعة لــصــادق األحمر 
مخالفة صريحة للمبادرة الخليجية وتهديد 
ــألمــن واالســـتـــقـــرار والــتــســويــة  حقيقي ل
السياسية، خاصة وتلك المليشيات هي من 
قامت بنهب واحتالل المؤسسات الحكومة 
وقــتــل المواطنين والــجــنــود فــي الحصبة 
وصوفان وأرحب ونهم وتعز وسفكت دماء 

الحراك السلمي في محافظة عدن.

المؤتمر الشعبي يحبط أخطر مؤامرة على الوحدة

ممثلو المؤتمر يرفضون التوقيع على تقرير القضية الجنوبية والناصري والسلفيون يتحفظون
حزب اإلصالح والحراك يوقعون على تقرير يؤسس للمشاريع الصغيرة
رئيس الجمهورية يوجه بإعادة صياغة التقرير وفقًا للمبادرة وقراري مجلس األمن
اإلصالح وقع على تقرير لم يشر إلى اليمن وال للجمهورية اليمنية على االطالق

«الميثاق»- خاص 
لو المؤتمر الشعبي العام في فريق 

ّ
رفض ممث

القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني التوقيع على 
التقرير الذي أعدته رئاسة الفريق والذي يؤّسس للمشاريع 

الصغيرة في البالد.
دت مصادر سياسية لـ «الميثاق» أن ذلك التقرير الذي 

ّ
وأك

ظ عليه 
ّ
قوبل برفض من المؤتمر الشعبي العام قد تحف

أعضاء التنظيم الناصري والسلفيون، فيما اّدعى اإلصالح 
أن المؤتمر الشعبي فّرط بالوحدة عند تبنيه مقترح قيام 
دولة اتحادية من عدة أقاليم، في الوقت الذي يفاجئ حزب 

اإلصالح الجميع بتوقيع أعضائه في فريق القضية الجنوبية 
على التقرير الــذي أعدته رئاسة الفريق والــذي يؤسس 

للمشاريع الصغيرة.
وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر الشعبي تقّدم برسالة 
إلى رئاسة الفريق يبّين فيها أن ما ورد في التقرير لم يعّبر 
عن األوراق التي قّدمت من جميع األطــراف كما لم يكن 
توافقيًا كما جاء في عناوين التقرير والذي لم يعبر إال عن 
وجهة نظر الحراك الجنوبي، حيث أّسس التقرير بمضامينه 

للمشاريع الصغيرة.
البقية ص٢

التقى أمس في مبنى اللجنة الدائمة قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه برئاسة الشيخ صادق أمين  
أبو راس األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وبحضور األمناء المساعدين وعدد من أعضاء 
اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.
وجرى خالل االجتماع مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بجهود التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزّمنة والقضايا المدرجة على جدول مؤتمر الحوار الوطني ودور القوى 

السياسية في إنجاحه والخروج بمخرجات تلبي تطلعات الشعب اليمني وتضمن مستقبًال أفضل لليمن.
تفاصيل ص٢


