
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

ال مساومة على الوحدة
مشاريع تمزيق وتشظية اليمن التي تحاول بعض القوى  تمريرها 
من خالل مؤتمر الحوار رفضها وتصدى ويتصدى لها اليوم ليس 
فقط المؤتمر الشعبي العام برئاسة األخ المناضل موحد اليمن الزعيم 
علي عبد الله صالح ومعه أبناء الشعب اليمني الشرفاء الحريصين على 
صون المكاسب والمنجزات الوطنية الكبرى والعظيمة السياسية 
واالقتصادية المجسدة بالوحدة والديمقراطية والمشاريع التنموية 
المحققة خالل العقود الماضية من عمر الثورة والوحدة، بل لقد أصبح 
المجتمع الدولي الذي تالقت مصالحه مع مصلحة اليمنيين كافة , وهو 

ما أكدت عليه االسرة الدولية مؤخرًا..
 وفي هذا المسار فإن الدور الذي كان ينبغي أن تلعبه الحكومة 
لترسيخ الوحدة بتركيزها على تنفيذ برنامجها التوافقي الذي على 
أساسه إدارة مرحلة التسوية السياسية للمبادرة الخليجية خالل 
الفترة االنتقالية وهذا يجعل مهمتها الرئيسية السير بالتوازي 
مع مراحل تنفيذ المبادرة وتحقيق نجاحات على الصعيد الحياتي 
والمعيشي والخدمي واألمني المرتبطة بإنجاح التوافق إلخراج اليمن 
موحدًا آمنًا ومستقرًا من أزمته عبر مؤتمر الحوار الوطني ليمضي 
قدمًا لمواصلة مسيرة النهوض والبناء التنموي, لكن الحكومة سارت 
باتجاه معاكس يتعارض مع مسئولياتها ومهامها التوافقية، وهذا 
جعل دعــاة االنفصال يسعون لتنفيذ تآمرهم في ظل انشغال 
الحكومة بممارسة الفساد واالفساد في البالد عبر بعض أعضائها 
المحسوبين على تلك األطراف التي افتعلت األزمة وكادت أن تقذف 
بالوطن إلى الكارثة الماحقة عبر نهجها االحاللي ألتمكيني الذي ال 
 على حساب إقصاء وتهميش اآلخر ليشهد اليمن 

َّ
يمكن تحققه إال

فسادًا لم يسبق له مثيل في تاريخه المعاصر.
وفي هذا السياق وحتى ال يفهم ما نقول بأنه يندرج في إطار 
المزايدات والمناكفات والمكايدات، يكفي اإلشارة إلى النتائج التي 
خرج بها اجتماع أصدقاء اليمن المنعقد األسبوع الماضي والتي تؤكد 
ان أسباب عدم إيفائهم بالتزاماتهم المالية المعلنة يرجع بشكل 
رئيسي إلى فقدان المانحين ثقتهم بأداء الحكومة اليمنية وعدم 
إحرازها أي تقدم في تنفيذ المشاريع التنموية واالقتصادية على 
نحٍو يمكنها عبر خطط واضحة ومدروسة من استيعاب األموال 
المخصصة لتلك المشاريع مغلبة المصالح الحزبية والشخصية على 

المصلحة العليا لليمن وأبنائه.
وهذا االستنتاج الذي خرج به المجتمع الدولي وقبله شعبنا الذي 
لمس وأحس وعانى من السياسات الفاشلة لحكومة باسندوة، لنخلص 
من كل هذا إلى استنتاج أن من كانوا وراء هذا اإلخفاق المريع هم 
من أوجد حالة االحتقان في التسوية السياسية ليجد مؤتمر الحوار 
الوطني وهو يشارف على االنتهاء في حالة انسداد بسبب المساعي 
الهادفة إلى حل القضية الجنوبية خارج السياق الوحدوي الذي 
نصت عليه المبادرة وقراري مجلس األمن، وتحويل الحوار إلى مسار 
تفاوضي لتشطير وتقسيم اليمن, وهذا نهج مدمر لليمن وحاضر 
ومستقبل أجياله، لذا نرفضه وستظل الوحدة اليمنية كما كانت 

قدر ومصير شعبنا..

الزعيم يكشف معلومات مهمة عن جريمة دار الرئاسة
الخيانة كانت من «االخوان» المدسوسين في الحرس الخاص

الرائد «الزعبلي» هو الذي انقذني
امريكا اخبرتني.. خذ حذرك هناك مؤامرة

20 صفحة50 رياالً

السنة الثالثون
أسبوعية - سياسية

االثنين  العدد (١٦٧٩)  ٢٤ / ذو القعدة / ١٤٣٤هـ - الموافق: ٣٠ / ٩/ ٢٠١٣م  

رته من وجود مؤامرة قبل محاولة 
ّ
< كشف الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق -رئيس المؤتمر الشعبي العام عن أن الواليات المتحدة األمريكية وعبر اجهزتها  األمنية  حذ

اغتياله وكبار قادة الدولة في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة بصنعاء في الثالث من يونيو عام ٢٠١١م.
وقال الزعيم علي عبدالله صالح في أول حديث يوثق لشهادته عن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة ونشر في كتاب «اليمن تحالفات القبيلة واالخوان». انه كان لديه معلومات عن محاوالت 
«اغتيال مختلفة، إحداها بالقنص، واألخرى بحزام ناسف والثالثة بعبوة ناسفة والرابعة بسيارة ملغومة، وكانت هناك مؤشرات على وجود مؤامرة الغتياله في ميدان السبعين أو في الجامع أو في 
بيته في الصافية.وأكّد رئيس المؤتمر الشعبي العام أن وراء هذه الجريمة االرهابية متطرفون من اللقاء المشترك واإلخوان، الفتًا الى أن هناك خيانة من بعض المدسوسين داخل الحرس الخاص 

الذين استقطبوا منذ حوالى ١٢ سنة الى تنظيم جماعة االخوان المسلمين.          > تفاصيل ٣

الزهيري: مذكرة الشئون القانونية 
«سياسية» ضمن مخطط لهدم 

المؤسسات الدستورية

تحذيرات دولية من الخروج عن الجدول الزمني للمرحلة االنتقالية في اليمن
< جدد المجتمع الدولي موقفه الداعم والمساند للشعب اليمني 
وخياراته الحضارية، حيث عبر اجتماع الدول والمنظمات المانحة 
والذي عقد في نيويورك عن ضرورة االلتزام بالمبادرة الخليجية 
وآليتها وعدم الخروج عن اإلطــار الزمني.. وقد شّدد االجتماع 

على إجراء االنتخابات في موعدها ٢٠١٤ ..وطالب المانحون اليمن 
بتشكيل لجنة صياغة الدستور وكذلك استكمال ميزانية اللجنة 
العليا لالنتخابات وتنفيذ النقاط الـــ٣١ لحل القضية الجنوبية.
وعلى ذات الصعيد أكدت مداوالت أعضاء مجلس األمن في الجلسة 

الخاصة بشأن اليمن عن التمسك بالجدول الزمني للمرحلة االنتقالية، 
وبهذا الخصوص شّدد طارق فهيمي وزير خارجية باكستان في 
االجتماع على أن ال يكون هناك أي تأخير في الحوار الوطني، وقال: إن 
التنفيذ الكامل للمبادرة أمر حاسم بالنسبة لمسألة االستقرار..وقال 

الكسندر بانكين ممثل روسيا إن مؤتمر الحوار الوطني كان عملية 
طويلة ومعقدة ولكنه كان يخص اليمنيين وقادة اليمن، وأنه يجب 
أن يلتزم بجدوله الزمني.من جانبه حث الميك اليكس ممثل فرنسا 
جميع األطراف اليمنية الوفاء بالتزاماتها والتمسك بالجدول الزمني.

حظر نشاطهم أولوية أمام الدول العربية

مراقبون: «االخوان» في اليمن يشكلون خطرًا يهدد دول المنطقة
< تشهد دول المنطقة العربية اندالع ثورة كبرى ضد تنظيم «االخوان» 
بهدف حظر نشاط هذا التنظيم ومصادرة ممتلكاته بعد تورطه في أعمال 
العنف والقتل والتخريب في أكثر من دولة بهدف االستيالء على نظام الحكم 
بالقوة.. ومثل قرار القضاء المصري بحل تنظيم االخوان ومصادرة ممتلكاته 
الشرارة األولى الندالع هذه الثورة لتشمل جميع دول العالم العربي، حيث 
شهد االسبوع الماضي تحركًا كبيرًا لتطهير مراكز صناعة القرار في الكويت 
من أعضاء جماعة االخوان، وذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية السبت أن 
هذه االجراءات تأتي تنفيذًا لقرار اتخذه مؤخرًا مسؤولون رفيعو المستوى في 

دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بإبعاد أعضاء االخوان عن المواقع القيادية 
والمناصب الحيوية في المؤسسات واألجهزة الحكومية في دول الخليج الست.
الى ذلك اعتبر مراقبون أعمال التصعيد والممارسات االستفزازية 
واستمرار عمليات االقصاء التي يمارسها حزب االصالح «االخوان» في اليمن 
محاولة لرفع المعنويات المنهارة ألعضاء الجماعة في الداخل والخارج، مؤكدين 
أن المنطقة العربية ستحذو حذو روسيا وسوريا ومصر لحظر جماعة االخوان 
وتصنيفها كمنظمة إرهابية. وقال المراقبون: إن عودة اإلصالح الى الساحات 
في اليمن وخروج الزنداني للتحريض على مؤتمر الحوار وتفجير الكهرباء 

واالعتداء على الجيش وغيرها من االعمال االرهابية تعبر عن حالة قلق كبير 
لدى االخوان، حيث تتجه أنظار دول المنطقة الى اليمن كونها تمثل وكرًا 

لالخوان ومصدر تهديد خطير على الدول العربية.
«الميثاق»:  أن االعمال الهستيرية التي يمارسها   وأضاف المراقبون لـ
«االخوان» مؤخرًا لن توقف إرادة دول وشعوب المنطقة سيما وأن مواقف 
المجتمع الدولي من حكومة االخوان في اليمن تظهر بتحفظهم على اإليفاء 
بااللتزامات المالية التي تعهدوا بتقديمها لليمن خشية أن تسخر لخدمة 

أعمال إرهابية.

«الميثاق»: «الميثاق»:السفير المصري  لـ الدكتور قاسم سالم لـ "الميثاق":الدكتـور قاسم لبوزة  لـ

انتصر نا على اعداء 
اليمن ومصر

نجاح الحوار مرهون
 بالحفاظ على الوحدة

نحذر من مخطط
 السقاط الدولة في اليمن

الكحالني: العالم يدعم الوحدة وعلى 
دعاة االنفصال إعادة حساباتهم

الشعيبي: المرحلة التأسيسية مجرد اطروحات.. 
وتحديد موعد الجلسة الختامية قريبًا

كتب: علي الشعباني
اعتبر االستاذ احمد الكحالني رئيس دائــرة العالقات 

الخارجية في المؤتمر الشعبي العام عضو مؤتمر 
الحوار أن تأكيد المجتمع الدولى على الحفاظ 

على الوحدة اليمنية رسالة واضحة للقوى 
ــزال تفكر في مشاريع التشطير  التى ال ت
واالنفصال .. وقال في تصريح لـ «الميثاق» 
ــي واالقليمي على عدم  ــدول ان االجــمــاع ال

المساس بالوحدة اليمنية ينطلق من الحرص 
على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وااللتزام 

بمضامين المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية.. وبالتالي على تلك 

القوى أن تفهم أنه اليمكن 
التفريط بالوحدة وعليهم 
أن يعيدوا حساباتهم...

وفيما يتعلق بأعمال الفريق 
المصغر المنبثق عن فريق 

القضية الجنوبية اوضح الكحالني ان الفريق سيعود لمواصلة 
اجتماعاته خالل اليومين القادمين، وقال: ان اجتماعات الفريق 
سوف تتواصل حتى ولو كان جمال بن عمر غير موجود 
في اليمن .. .وكشف الكحالني عن وجود محاوالت في 
الفريق المصغر للقضية الجنوبية لفرض مشاريع 
ومقترحات ليتم البت فيها من قبل فريق القضية 
الجنوبية الــذي ليس من مهامه البت في تلك 
المشاريع وخاصة ما يتعلق بالرؤى التى تقدم 

لمرحلة مابعد انتهاء الحوار.. 
وحذر الكحالني من خطورة عدم االلتزام بما 
تضمنته الــمــبــاردة الخليجية 
وآليتها التنفيذيه ســواًء في 
الجانب التنفيذي أو الزمني، 
واعتبر ان أي تجاوز للفترة 
الزمنية المحددة في المبادرة 
الخليجية سوف يجر اليمن الى 

اشكاالت هو في غنى عنها..

كتب:  منصور الغدرة
أوضح الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق 

ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب 
التحالف في مؤتمر الحوار أن هيئة رئاسة 
مؤتمر الحوار ستبدأ اليوم االثنين في 
مناقشة خارطة الفترة الزمنية والسقف 

الزمني لتسليم التقارير النهائية من قبل 
فرق عمل مؤتمر الحوار، وكــذا تحديد 

ـــرار موعد وتــاريــخ انعقاد  واق
الجلسة الختامية العامة 

لمؤتمر الحوار الوطني.
وقـــال الــدكــتــور يحيى 
لميثاق"  "ا لـ الشعيبي 
ان الحديث عن المرحلة 
ــتــأســيــســيــة مــجــرد  ال

تــصــورات ورؤى تطرحها بعض االطـــراف والمكونات 
السياسية.. مؤكدًا ان لجنة التوفيق ناقشت في االجتماع 
الذي عقدته األحد برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار 
العتواني، الخارطة الزمنية لتسليم بقية فرق مؤتمر 
الحوار تقاريرها الى لجنة التوفيق، وكذا موعد الجلسة 

الختامية لمؤتمر الحوار.
مشيرًا الى ان لجنة التوفيق طلبت في اجتماعها 
امس االحد من اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة 
تقرير الحكم الرشيد.. وتقديم تقرير 
مكتوب للجنة التوفيق عن ما 
تضمنه التقرير من توافقات 
من كل المكونات بفريق الحكم 
الرشيد والــقــرارات التي لم 
تحصل على النسبة المطلوبة 

من اصوات المكونات.

تمسك دولي بالوحدة اليمنية
السفيرة البريطانية: علي عبدالله صالح سيظل يلعب دورًا مهمًا لمستقبل اليمن

السفيرة األلمانية: يجب أن يبقى اليمن موحدًا

سفيرة االتحاد األوروبي: الوحدة اليمنية تخدم مصالحنا ولن نقبل باالنفصال 
أكدت دبلوماسيات مساندة دول االتحاد االوروبي لمخرجات الحوار الوطني في اليمن 
وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية الذي يجب أن يكون في اطار الجمهورية اليمنية.

وأعلنت سفيرة االتحاد االوروبي لدى اليمن ان االنفصال لن يجد اعترافًا دوليًا كما 
حدث ألرض الصومال.. وقطعت باتينا موتشايت الطريق أمام الدعوات االنفصالية..

من جانبها أكدت السفيرة األلمانية مولرهولتكيمبر خالل اجتماع مع شباب الحراك 
في عدن ان نظرة االتحاد االوروبي لم تتغير تجاه الوحدة اليمنية، وكررت الحديث 

عن أهمية وحدته.
على ذات الصعيد حذرت سفيرة بريطانيا جين ماريوت من تكرار سيناريو مصر 
في اليمن.. وقالت : يجب ان يشعر اليمنيون بالفخر لما وصلوا اليه اليوم خصوصًا 
عندما نشاهد الدول المجاورة وما أصبح فيها. وأضافت : ان على الجميع التفكير 
بمستقبل اليمن بشكل موسع.. مؤكدة ان الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام سيظل يلعب دورًا مهمًا في مستقبل اليمن من خالل انجاحه لعملية 

التسوية.

الظالم يخيم على مدن اليمن وازمة المشتقات النفطية تتفاقم
تشهد العاصمة صنعاء  وذمار وعدد من المحافظات أزمة 
في المشتقات النفطية في الوقت الذي تعيش فيه معظم 
المدن اليمنية انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي منذ أيام.اضافة 
الى قيام بعض أصحاب محطات الوقود في العاصمة وغيرها 
بإغالق منافذها منذ مساء األحد في محاولة للحفاظ على 

الكميات المتبقية من المواد النفطية..
الى ذلك حذر مصدر مسئول في شركة النفط من ازمة بترول 
قد تشهدها اليمن في حال عدم توفر المشتقات النفطية 

خالل اليومين القادمين.
مشيرًا الى ان هناك شحنة من المواد البترولية، ستصل غدًا 
الى ميناء الحديدة وسيتم تلبية احتياجات السوق المحلية 
منها، وانه في حال عدم وصول هذه الشحنة فان العاصمة 

ستشهد ازمة خانقة في المشتقات النفطية.
كما ابدى المصدر تخوفه من قيام جهات قبلية بتقطعات  
من شأنها تأخير وصول شحنات المواد البترولية إلى صنعاء 

والمدن المحيطة بها..
هذا وتعيش العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات ظالمًا 
دامسًا منذ أيام على إثر توقف محطة مأرب الغازية عن العمل 

جراء اعتداءات تخريبية في محافظة مأرب..

أكد رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب- احمد الزهيري، 
أن استهداف المجالس المحلية هو استمرار لمسلسل اللقاء المشترك 
ومساعيهم لهدم كل المؤسسات الدستورية في البلد، والتي دشنت 
بحملة اقصاءات واسعة للكفاءات اإلدارية في الوزارات والمؤسسات 

والمحافظات وكل مرافق الدولة وإحاللها بعناصر حزبية.
وقال  الزهيري: أن من يتحدثون عن حل المجالس المحلية اليوم هم 
أولئك الذين تحدثوا باألمس عن حل مجلسي (النواب، الشورى) وهي 

مؤسسات شرعية ودستورية..
مشيرًا إلى أنه ال احد يستطيع حل المجالس المحلية المنتخبة من 
الشعب.. وان ما ينهي شرعيتها ومدتها هو إجراء انتخابات محلية 
جديدة..وأوضح الزهيري بأن المجالس المحلية هي هيئات دستورية 
وقانونية وفقًا للمواد الدستورية رقم (٤) والمادة (١٤٦) وكذا 
المادة (١٣) من قانون السلطة المحلية، والتي حددت مدة المجالس 
المحلية ونصت على "دعوة رئيس الجمهورية للناخبين إلى إنتخابات 
محلية جديدة قبل إنتهاء مدة المجالس المحلية بـ"٦٠" يومًا على 
األقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة 
تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم إجراء انتخابات جديدة 

للمجالس المحلية".
تفاصيل ص ١٧
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