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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 

قيادات تاريخية
الهبة الشعبية في محافظة حضرموت والمحافظات الجنوبية حملت رسائل باتجاهات متعددة لكن الرسالة األهم هي  

أن أبناء المحافظات الجنوبية مثلهم مثل بقية إخوانهم أبناء المحافظات الشمالية هم ال يسعون بهبتهم استعادة 
دولة التشطير كما يروج لها أولئك االنفصاليون، وإنما يريدون استعادة دولة اليمن الموحد.. دولة األمن واالستقرار والطمأنينة 
والسكينة في مواجهة الفوضى العارمة التي اجتاحت وتجتاح الوطن من أقصاه إلى أقصاه دمارًا وخرابًا وإرهابًا.. قتًال وخطفًا ونهبًا 
وإحراقًا للممتلكات العامة والخاصة، والتي تحمل معها نذر الذهاب باليمن -الوطن والشعب- صوب مجهول ال أحد يستطيع 
التنبؤ بالمآالت الكارثية التي يمكن أن ينتهي إليها وضع هذا البلد إذا ما استمرت القوى التآمرية على اختالف توجهاتها ومشاربها 
وجلها صراعية احترابية تمزيقية, وهذا واضح في خطاب رموزها في الداخل والخارج مدفوعة بمصالح أنانية ضيقة مناطقية 
وقبلية وحزبية وشخصية لها امتداداتها اإلقليمية والدولية, جميعها تراهن لبلوغ أهدافها على إشاعة الضغائن واألحقاد بين 

أبناء هذا الشعب الواحد..
لقد أكدت هذه الهبة إن اختراق القوى الوحدوية في المحافظات الجنوبية مستحيل، وقد تجلت الصورة واضحة بالمواقف 
العظيمة لقيادات السلطة المحلية وأعضاء المؤتمر والتحالف الذين فوتوا الفرصة على المتآمرين وأسقطوا رهاناتهم الخاسرة، 
وأكدوا أنهم على مستوى عاٍل من  اإلدراك والوعي والدراية بغايات تلك الهبة وأهدافها، وهذا ما تنبهوا له ولم يسمحوا لمثيري 
الفتن بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد ركوب هذه الموجة كما حدث في الماضي، وبنتيجة ذلك وصل اليمن إلى ما وصل إليه 
من حالة سياسية واقتصادية وأمنية بائسة، فقد فيها األمن واألمان المقدم على اإليمان ,ويزداد الطين بلة في تعاطي الحكومة 

العاجزة الكسيحة مع كل ما يواجه الوطن من تحديات وأخطار وكأن األمر ال يعنيها.. 
ولذا فمن الطبيعي أن ينعدم أي وجود مؤثر للدولة وهيبتها وها هي األمور تندفع إلى هاوية ال قرار لها بعد أن أفقدت الناس 
األمل واشاعت اإلحباط الذي ال يمكن مواجهته إالَّ بيقظة شعبية تعمم هبتها على كافة أرجاء اليمن قبل أن يقع الفأس بالرأس..
ومن أجل هذا كله ندعو جميع من يهمهم حاضر هذا البلد ومستقبل أبنائه أن يرصوا الصفوف ويقفوا صفًا واحدًا إلى جانب القيادة 
الوطنية ممثلة باالخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية- األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وهو يقود سفينة الوطن 
إلى بر األمان، متصديًا لكل المخططات االرهابية التي أرادت- سواء في مجمع وزارة الدفاع باألمس القريب أو مايحدث اليوم في 
المحافظات الجنوبية- أن تمارس عليه مزيدًا من الضغوط لتمرر مشاريعها وأجندتها التآمرية، وحتمًا ستمضي اليمن نحو المستقبل 
المزدهر طالما وهي تمتلك قيادات تاريخية مجربة أمثال الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام واالخ المناضل 

عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اللذين يراهن عليهما الشعب اليمني إلنقاذ البالد من الخطر المحدق..

رئيس الجمهورية يقترح دولة اتحادية من ٦ أقاليم
«بن عمر» و«ياسين» يعيقان نتائج مؤتمر الحوار الوطني

الربيع العربي يفشل في 
تحقيق الحريات لالعالم

الشيخ / أبوراس:الشيخ / سلطان البركاني:

دعاة الحرب هم 
من دمروا الرئاسة 
والحصبة وتعز

الدولة اليمنية 
مهددة 

باالنهيار

الدكتور بن   دغر  : 

الزعيم  « صالح»  والرئيس  «هادي» 
 يلتقيـان   عبر   اجتماعات   اللجنـة   العامة

مايحدث   في   الجنوب   خروج   عن   المجتمع  و الوحدة   والدولة
المؤتمر   لن   يتراجع   ولن   تختفي   زعاماته

ـــعـــام    أكــــــد األمـــــيـــــن ال
الـــمـــســـاعـــد لــلــمــؤتــمــر 
الشعبي العام الدكتور أحمد 
عــبــيــد بــن دغـــر أن المؤتمر 
الشعبي العام هو قاطرة العمل 
السياسي وهــو الــحــزب األكثر 
شعبية وجماهيرية وهو حزب 
لديه تجربة كافية في قيادة 

الدولة.
 وأوضــح بن دغــر في حديث 
مع قناة «معين» الفضائية أن 
ميزة المؤتمر الرئيسية هي أنه 
حزب يجمع مختلف األجيال بين 

الخبرات وبين اندفاعات الشباب 
الــقــويــة وطموحاتهم الــتــي ال 
حـــدود لــهــا، وهـــو حـــزب قــادر 
بصورة أو بأخرى على أن يكّيف 
نفسه وفقًا للظروف، واستطاع 
أن يتكّيف مع ظروف االستقرار 
ومع ظروف األزمة ومع ظروف 

المشاركة في السلطة.
ــــال: نــحــن حـــزب سياسي  وق
ولسنا حــزبــًا ديــنــيــًا، ولــيــس لنا 
مصلحة إطــالقــًا مــن استمرار 

الصراع في صعدة..
تفاصيل ص١٠-١١

الزعيم: ال تفريط في الوحدة على اإلطالق
مجلس النواب هو الشرعية الوحيدة في البلد اآلن وال أحد يستطيع أن يحله

أدعو السياسيين إلى االبتعاد عن «الحشوش» ألن المرحلة حرجة
ثقافة أمين عام االشتراكي انفصالية وهو من المعطلين للحوار

جمال بن عمر موظف في األمم المتحدة وليس مندوبًا ساميًا ومشاكلنا ال تحل من الخارج

الوحدويون من أبناء المحافظات الجنوبية سيتصدون لألصوات النشاز

د الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي   
ّ
أك

العام -أنه ال تفريط على اإلطالق في الوحدة، ولن يكون 
هناك أمن أو استقرار ال في الشمال وال في الجنوب إذا لم يتم الحفاظ 

على الوحدة.
وأشار الزعيم علي عبدالله صالح في حديث مع قناة "آزال" الفضائية 
إلى مؤامرة االنفصال عام ١٩٩٤م وفشلها وانتصار الوحدة، بفضل 
كل أبناء اليمن بشماله وجنوبه وكان ألبناء المحافظات الجنوبية 

الحظ األوفر في الحفاظ على الوحدة.
الفتًا إلى أن هناك قوى وطنية وحدوية في حضرموت والمهرة وشبوة 
وأبين والضالع وعدن وفي كل مكان في الجنوب هي من تتصدى لتلك 

األصوات النشاز.
مشّددًا على ضرورة صياغة دستور جديد يتفق عليه الناس وتنظيم 

االستفتاء عليه عن طريق مجلس النواب.
تفاصيل ص٢

يرأس فخامة األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر  
الحوار اليوم االثنين اجتماعًا لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وقيادات 
حزبية الستكمال مناقشة القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة مؤتمر الحوار 

وخاصة شكل الدولة والقضية الجنوبية.
وكان رئيس الجمهورية قد عقد خالل اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة 
لمناقشة تلك القضايا في اطار الجهود المبذولة إلنهاء أعمال مؤتمر الحوار.

(تفاصيل ص٣)
على صعيد  متصل علمت «الميثاق» من مصادر سياسية مطلعة أن قيادات 
حزبية حاولت افشال اللقاء الذي ترأسه الرئيس أمس من خالل إظهار مواقف 
متشنجة ومتطرفة حيال ما طرحه رئيس الجمهورية في اللقاء وتأكيده على 
أن الوحدة اليمنية قضية مقدسة ال يمكن السماح ألي كان المساس بها.. وقالت 
المصادر: إن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة التوصل الى اتفاق معلن عن دولة 
اتحادية يمنية مكونة من ستة أقاليم.. وهو ما أثار حنق جمال بن عمر المبعوث 
الدولي وياسين سعيد نعمان األمين العام للحزب االشتراكي اليمني الذي غادر 
االجتماع وعدم المشاركة في الحوار.. وأشارت المصادر الى أن االجتماع أقر تشكيل 
لجنة من قيادات األحزاب الرئيسية والمكونات السياسية إلعادة صياغة وثيقة بن 
عمر «مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية.. اتفاق حلول حل عادل 

للقضية» بحسب ما يتفق وطبيعة اليمن وأن تكون معبرة عن اليمن واليمنيين ال 
عن غيرهم.. ويتوقع أن تقدم اللجنة اليوم رأيها حول الوثيقة الى اجتماع يرأسه 

فخامة األخ رئيس الجمهورية..
وأوضحت المصادر الى أن قيادات حزبية حاولت االعتراض على مضامين كلمة 
الرئيس في االجتماع واستجرار الماضي والصراعات التي شهدتها اليمن.. وهو األمر 
الذي أثار غضبًا واسعًا من قبل المشاركين الذين اعترضوا على محاولة افتعال تلك 
القيادات أزمات وعراقيل جديدة أمام مساعي رئيس الجمهورية إلحداث توافق 
وطني حول القضايا الخالفية في مؤتمر الحوار وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية.

وكشفت المصادر أن بعض القوى السياسية تراجعت عن مواقفها السابقة حيال 
قضية الحفاظ على الوحدة اليمنية، مشيرة الى التنظيم الناصري أيد االطروحات 

من خارج مؤتمر الحوار والتي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن.
«الميثاق» من المخاطر  الى ذلك حذر مراقبون سياسيون في تصريحات لـ
الكارثية التي تهدد اليمن والتي جاءت في مضامين وثيقة بن عمر «مخرجات 
اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية.. اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية».
وقالوا: إن الوثيقة ذهبت الى اعادة انتاج أكثر من أزمة مدمرة لمستقبل اليمن، 

على أكثر من صعيد سياسي واجتماعي واقتصادي.
البقية ص١٧

المبادرة الخليجية وضعت أسس اليمن الجديد اآلمن الموحد

اشادات واسعة بمواقف قيادات المؤتمر والشخصيات االجتماعية في مواجهة أعمال التخريب
ب حضرموت السقوط في دائرة الصراعات 

ّ
المحافظ الديني جن

عبرت أوســاط شعبية ورسمية عن ارتياحها الكبير    
للمواقف الوطنية الشجاعة التي جسدتها قيادة المؤتمر 
الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والشرقية وقيادات 
السلطة المحلية واعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف والذين 
أفشلوا مؤامرة القوى التي سعت الى جر المحافظات الجنوبية 
والشرقية الى مربع الفوضى والعنف... مثمنين في ذلك دور 
العلماء والشخصيات االجتماعية في حضرموت وشبوة وفي 
مقدمتهم المحافظ خالد الديني الذي جنب حضرموت وأهلها 
الوقوع في أتون العنف. مصادر أمنية بمحافظة حضرموت قد 

أكدت أن قوات الجيش واألمن تمكنت من استعادة السيطرة على 
مبنى وإدارة امن مديرية المكال مساء أمس األحد، وصدت قوات 

األمن هجومًا مباغتًا لمسلحين على مبنى إذاعة المكال.
وهجومين آخرين لعناصر مسلحة على مبنى أمن المحافظة 
ومبنى المحكمة الجزائية المختصة بالمكال، وفي ذات السياق 
«الميثاق» أن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة  كشف مصدر أمني لــ

ات التخريبية. شاركت في تلك االعتداء
إلى ذلك أصدر مدير عام أمن ساحل حضرموت قرارات بإجراء 
تغييرات في بعض قيادات األمن بمديريات ساحل حضرموت 

في محاولة لتالفي حالة االنفالت األمني الذي شهدته المحافظة 
خالل األيام األخيرة.

كما أفاد المصدر األمني بأن العقيد مسعد جياش أصيب بطلق 
ناري في الهجوم على معسكر الثورة وهو من قوات األمن الخاصة 
قد اصيب بطلق ناري في صدره، كما اختطفت عناصر تخريبية 
في مدينة المكال مساء األحد جنديًا في منطقة الديس كان بلباس 
مدني وبدون سالح وتم احتجازه من قبل تلك العناصر التي قامت 

بتعذيبه ثم اطالقه.
تفاصيل ص٦

اســرار وتفاصيـل تمـويل قطرقطرقطر
«االخـوان» في اليمن 


