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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

كلمة 

أنتم األحق بالعزل!!
حرص المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي  

العام على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره دومًا كانت وما تزال هي الحاضرة والمحركة 
لمسيرته النضالية.. وكان وسيبقى المؤتمر وفيًا ملتزمًا للمبادئ واألهــداف والعظيمة التي 
عبر عنها وجسدها سلوكًا في كل المراحل التي مر بها الوطن، وهو اليوم وفي المستقبل أكثر 
استشعارًا للمسئولية تجاه اإلنجازات والمكاسب الكبرى التي تحققت لشعبنا وفي مقدمتها 

الوحدة والديمقراطية.
هذا هو السياق الذي على أساسه بادر إلى مواجهة القضايا والمشاكل عبر الحوار باعتباره الطريق 
اآلمن الذي السير فيه تصب دائمًا في مصلحة اليمن مقدمًا التنازالت عبر مبادرات وطنية آخرها 
تعاطيه مع أحداث األزمة المؤسفة عام٢٠١١م, ومن مبادرته انبثقت التسوية السياسية وفقًا 
للمبادرة الخليجية التي نصوصها واضحة وغير قابلة للتفسيرات والتأويالت والتخريجات التي 
يحاول البعض فرضها عبر ذلك االلتفاف البائس بدافع أجندة مصالحهم الضيقة والتي كادت أن 
تذهب باليمن إلى كارثة لوال تصدي المؤتمر الشعبي ومعه جماهير شعبنا اليمني مخططاتها 
الشريرة والهادفة الى تمزيق اليمن وجره إلى ما هو أسوى من المربع الخطير الذي كان فيه قبل 
التسوية، واالنحراف بالحوار الوطني عن مساره وبشكل يناقض المعاني والمضامين الواضحة 
 متكامل، وأية ابتسار لتلك البنود يعني نسفًا للحوار وللجهود 

ً
للمبادرة وآليتها التي هي كل

التي بذلت طوال أكثر من ستة أشهر توافق خاللها اليمنيون على الغالبية العظمى من الحلول 
والمعالجات لقضاياهم في إطار الوحدة التي هي بالنسبة لنا في المؤتمر موضوعًا ال يقبل المساومة 
مهما كانت الضغوطات واالبتزاز الذي وصل حدوده القصوى بالحديث عما أسموه بالعزل السياسي 
الذي هو ورقة ضغط الهدف منه فرض خيار تجزئة وتشطير اليمن وتشظيته على المؤتمر 
الشعبي وحلفائه تمهيدًا إلحاقة الخراب به وبأبنائه الذي لن تقوم لهم قائمة بعده أبداء, لذا فإن 
مفهوم العزل السياسي ينبغي أن يطبق على من يهددون به كونهم يتحملون كامل المسئولية 
عن األوضــاع التي آلت إليه اليمن بسببهم والتي تستدعي التفكير بما سبقنا اليه االشقاء في 
التعامل معهم، وإذا أخذناه بمراميهم العزل فإنه سيشمل الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية 
ومستشاره لشئون الدفاع واألمن وكل من ارتبط بهم وحتى أصغر سياسي شارك في أي موقع في 

المرحلة الماضية سلطة ومعارضة, وهذا بالطبع خارج مقاصدهم التآمرية الدنيئة.
ل إذا كنا سنصل إلى هذا فما الداعي منذ البداية إلى التسوية والمبادرة والحوار من  وهنا نتساء
أجل التوافق واالتفاق على أساس الشراكة الوطنية المبنية على انتماء الجميع لهذا الوطن والحفاظ 

عليه موحدًا آمنًا حاضنًا لكل أبنائه الذين عليهم معًا بناء غده األفضل تحت .

خفايا الحرب القذرة على الجيش
 من القتلة.. الحراك.. أم تجار المخدرات.. أم القاعدة

 تناول الجنود وجبة مخدرة في شبوة، وفي المكال ألزموا بتوريد األسلحة للمخازن
ً
 هل فعال

 ما دور القضاء العسكري
؟

تفاصيل ص٥

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
ــى فخامة الرئيس  الشعبي الــعــام برقية تهنئة إل
المصري عدلي منصور هّنأه فيها والشعب المصري 
الشقيق وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 
األربعين لنصر السادس من أكتوبر العظيم عام 

١٩٧٣م.
د الزعيم علي عبدالله صالح في البرقية أن نصر 

ّ
وأك

أكتوبر حققت به القوات المسلحة المصرية ومعها 
القوات المسلحة السورية والقوات المسلحة األردنية 
ملحمة تاريخية عظيمة في الفداء والتضحية أعادت 
بها االعتبار لألمة العربية واإلسالمية وقضت على 
أسطورة العدو الذي ال يقهر حين ألحقت الهزيمة 

النكراء بالعدو الصهيوني الغاصب.
تفاصيل ص٢

الرؤية التي تحظى باإلجماع لشكل الدولة تتمثل في دولة اتحادية من عدة أقاليم
لن نسمح ألحد الحديث عن القضايا الداخلية للمؤتمر الشعبي
العزل السياسي لن يستثني أحدًا وسيعيدنا إلى المربع األول
الدولة االتحادية أصدق تعبير عن واقع يمني في نطاق التاريخ والثقافة والحضارة

دعــا المؤتمر الشعبي العام  
ــاؤه أحــــزاب التحالف  ــف وحــل
الوطني الديمقراطي الى إقامة تحالف 
وطني واسع يصون ويدافع عن الوحدة 
ويجعلها مقبولة لدى أبناء الشعب اليمني 

عامة.
 وأوضح األمين العام المساعد للمؤتمر 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر في مؤتمر 
صحفي عقد بصنعاء أمــس أن اليمن 
تحتاج الى التوحد والى تحالف سياسي 
كبير يوحد جميع القوى للحفاظ على 

الدولة الموحدة ويقنع جميع المناطق 
التي تحاول الخروج عن الوحدة بالبقاء.

وشدد بن دغر على أن دولة اتحادية 
من خمسة أقاليم سوف تحفظ لليمن 
وحدته وسوف تعيد تنظيم عالقاته 
الداخلية وتعيد بناء دولته التي تعرضت 
لمخاطر شديدة.. مؤكدًا بأن الذهاب الى 
دولة اتحادية بين شطرين «إقليمين» 
هو في واقع األمر تمهيد وخطوة نهائية 

وأخيرة نحو االنفصال.
تفاصيل ص٦-٧

ئ الرئيس المصري 
ّ
الزعيم يهن

والفريق السيسي

سميرة   قناف  :أروى عثمان:نبيلة الزبير:د .  محمد   علي  مارم أحمد   النويرة يحيى دويد :

سبعة مكونات 
رفضت تقرير 
العدالة االنتقالية

القوى التقليدية 
تخاف على 
مصالحها

إجماع على تحديد  
 سن   زواج   الفتيات  
 بـ   ١٨سنة 

المخرجات فوق 
الطموح و«لوبي» 
التكفيريين فشل

القضايا  «الخالفية»  
 لم   ترجع   إلينا   من  
 لجنة   التوفيق

المخرجات 
تستحق 
التقدير  

موقف المؤتمر: 

 رفض تمزيق اليمن تحت أي مسمى
 رفض التفويض ألي طرف خارجي في قضايا الحوار

 رفض أي خروج عن مسار المبادرة وآليتها

 رفض أي نوع من التهديدات واالبتزاز السياسي
 رفض أية محاولة لالنحراف بمسار الحوار

 رفض التدخل في شؤون المؤتمر الداخلية

مصادر دبلوماسية 
«الميثاق»: لـ

م» و «الجندي»
ّ
 في مؤتمر صحفي لـ «بن دغر» و «سال

المؤتمر يدعو إلى تحالف وطني واسع للدفاع عن الوحدة

مؤتمر الحوار الوطني يبدأ جلساته الختامية

«الميثاق» - خاص : 
 تبدأ غدًا «الثالثاء» برئاسة األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية الجلسة الختامية 
لمؤتمر الحوار الوطني المنعقد بصنعاء منذ الـ١٨ 
من مارس الماضي، بمشاركة ٥٦٥ عضوًا يمثلون 
مختلف األحزاب والقوى السياسية والشباب والمرأة 
ومنظمات المجتمع المدني، وذلك تنفيذًا لما أكدت 
عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وقرارات مجلس األمن بهدف حل األزمة اليمنية.. 
ومن المقرر أن تستمر الجلسة الختامية الى ما 
بعد عيد األضحى المبارك.. ويتطلع اليمنيون الى 
تقديم فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر 

الحوار مقترحات حلول شاملة وجذرية للعديد من 
القضايا الوطنية والملفات الشائكة  والمتمثلة في 
القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة وبناء 
الجيش واألمن واستقاللية الهيئات والحكم الرشيد 
والحقوق والحريات والتنمية الشاملة ليتم اقرارها 

من قبل المؤتمر في جلسته الختامية.
وبهذا الخصوص قدم فريق الحقوق والحريات 
تقريره النهائي الى األمانة العامة لمؤتمر الحوار 
بعد التصويت على كافة الــمــواد التي تضمنها 
التقرير بعد توقيع أعضاء الفريق على مسودته 

من قبل جميع المكونات عدا االصالح والرشاد..
تفاصيل ص ١٠-١١

«الميثاق»: مصادر دبلوماسية لـ

تحركات دولية لحظر 
جماعة االخوان

«الميثاق» أن هناك    كشفت مصادر دبلوماسية لـ
جــهــودًا قومية مكثفة لحظر جماعة االخـــوان 
المسلمين في الدول التي تمارس الجماعة أنشطتها فيها 
ضمن توجه عربي ودولــي لمناهضة أفكار وأعمال هذه 
الجماعة.  وقالت المصادر: إن مجموعة الدول التي ينشط 
االخوان فيها تضع خطة محكمة لمواجهة أي ردود أفعال 

قد تنتج عن الجماعة.
وأضافت: إن الخطة مبنية على ما أفرزته ما تسمى «بثورات 
الربيع العربي» التي كشفت التفاصيل الدقيقة ومكامن 
الخطورة لجماعة االخوان على مستوى النشاط والقيادات 
والموارد وجهات الدعم والعناصر المدسوسة في الجيش 

واألمن ومؤسسات الحكم وغيرها من المواقع المهمة.
ولفتت المصادر إلى تحركات دبلوماسية غير معلنة لتبادل 
المعلومات بين دول المنطقة بهذا الشأن.. مؤكدة أن اليمن 
تقع في صدارة هذه الدول التي يجب أن تحظر فيها أنشطة 
جماعة االخوان نظرًا لموقعها االستراتيجي المرتبط بأمن 
دول المنطقة، باإلضافة الى أن الجماعة اتخذت من اليمن 

جبهة متقدمة في معاركها المستقبلية.
وأوضحت المصادر أن دول الخليج حددت موقفها الواضح 
والداعم لحظر أنشطة االخوان المسلمين نظرًا لما تشكله 
هذه الجماعة من تهديد خطير ألمن واستقرار المنطقة.

ويأتي هذا التوجه بعد أن كشفت مايسمى بثورات الربيع 
عن وجود أجندة خارجية تسعى مع جماعة االخوان الى رسم 
خارطة سياسية لدول المنطقة بعد اإلطاحة بكافة األنظمة 

القائمة تحت شعارات دينية.

»الميثاق»- خاص: 
ــتــوفــيــق  ــة ال ــن ــج ــد ل ــعــق ت
اجتماعًا لها الــيــوم االثنين لمناقشة 
تقرير فريق الحكم الرشيد المثير 
لــلــجــدل ورفـــض عـــدد مــن المكونات 
السياسية والشبابية ومنظمات المجتمع 
المدني، التوقيع عليه لتضمنه قرارات 
ليست من اختصاصاته. فيما ال تزال 
جميع التقارير المسلمة من قبل فرق 

العمل معلقة لعدم التوافق عليها من 
قبل مكونات الحوار عدا تقريري فريقي 
التنمية واستقاللية الهيئات في الوقت 
الذي التزال ثالثة تقارير عصية على 
اخراجها الى حيز الوجود، وهي تقارير 
القضية الجنوبية وصعدة وبناء الدولة.

وفي تصريح لـ"الميثاق" قال الدكتور 
للجنة العامة  يحيى الشعيبي عضو ا
رئيس فريق ممثلي المؤتمر الشعبي 

الــعــام واحــــزاب التحالف الــوطــنــي في 
مؤتمر الحوار الوطني: ان لجنة التوفيق 
ستجتمع اليوم االثنين لمناقشة تقرير 
فــريــق الــحــكــم الــرشــيــد الـــذي رفضه 
المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف 
وعدد من ممثلي المكونات السياسية 
والشبابية ومنظمات المجتمع المدني 

المشاركة في مؤتمر الحوار.
تفاصيل ص٣

الشعيبي لـ"الميثاق":

 المؤتمر يرفض العزل السياسي ويؤكد: 
ليس من حق الحكم الرشيد مناقشة ذلك

تحذيرات من توزيع عناصر متطرفة ضمن 
حراسات السفارات والوزارات والشركات

حذرت مصادر أمنية من موجة اغتياالت في البالد بعد تسلل المئات من العناصر   
المتطرفة إلى الجيش واألمن بصورة مخيفة..

«الميثاق»: إن تسلل أعــداد كبيرة من العناصر المتطرفة وتوزيعهم  وقالت المصادر لـ
كحراسات على الوزارات والمؤسسات والسفارات ومقار الشركات األجنبية يمثل تهديدًا حقيقيًا 
لحياة الكثير من القيادات في البالد. وأوضحت المصادر أن كل الحراسات لتلك المرافق الحيوية 
تم استبدالها أو إضافة عناصر متشددة من الفرقة األولى أو ممن تم تجنيدهم مؤخرًا، حيث 

يتلقون توجيهات من قبل جهات مجهولة.
وأعربت المصادر عن مخاوفها الشديدة من دورة عنف جديدة خصوصًا بعد توزيع قوات 
النجدة ونقلهم الى خارج العاصمة. مشيرة الى أن ما يتعرض له األجانب في العاصمة وخصوصًا 
بعد جريمة اغتيال الدبلوماسي األلماني واختطاف خبير باليونسيف أمس له عالقة بتسلل عناصر 

متطرفة في الحراسات ورصد تحركات العناصر المستهدفة من قبل االرهابيين.

مصدر أمني : 
قتلة األلماني بحده هم ذاتهم من 

اختطفوا موظف اليونسيف
قال مصدر أمني ان المسلحين الذين قتلوا األلماني الذي  

يعمل ضمن الطاقم األمني للسفارة األلمانية هم ذاتهم 
من اختطفوا عامًال في اليونسيف .

ونقل موقع براقش عن مصدر أمني ان المسلحين الذين يستقلون 
سيارة سنتافي هم ذاتهم من اعترضوا سيارة اليونسيف في 
جولة عمران وقاموا باختطاف األجنبي الذي يحمل جنسية دولة 

" سيراليون " .

وحسب المصدر فــإن المعلومات التي جمعت أشـــارت الــى ان 
مواصفات السيارة التي استهدفت األلماني هي ذاتها التي اختطفت 

العامل في اليونسيف .
مبينًا ان المسلحين قطعوا مسافة طويلة من امام سوبر ماركت 
الجندول في حدة الى جولة عمران دون تنبه قوات االمن رغم زحمة 
السير خالل وقت الظهر .. مبينًا ان العمليتين المتتاليتين تكشفان 

عن خلل أمني كبير في منظومة األمن بالعاصمة صنعاء .


