
«الميثاق»: السفير المصري لـ

ــب الــمــنــاضــل زيـــد طــه عضو   طــال
مجلس الــنــواب بــإعــادة النظر في 
محتوى وثيقة المبعوث األممي جمال بن عمر 
وتهذيبها بحيث تكون وثيقة حل ال تأزيم.. 
وقال زيد طه في حديث مع «الميثاق»: إن 
القائمين على الوثيقة قد أدركــوا أن الذين 
هم ضدها أكثر بكثير ممن هم معها، وهذا 
يفرض عليهم أن يتعاطوا مع هذه المواقف 

بجدية بعيدًا عن المكابرة والعناد..
تفاصيل ص٥

المؤتمر وحلفاؤه يدعون إلى اصطفاف وطني إلنجاح الحوار
وساطات جديدة لصعدة وأرحب.. وتحذيرات من انتقال الحرب إلى صنعاء
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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..
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لن نوقع على الوثيقـة 
إّال إذا عدلت

أبناء حضرموت  ليس من 
سلوكهم العدوانية والتخريب

مناقشة تقرير المصالحة والعدالة 
تم بطريقة مخالفة

الموقف المسئول

موقف المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني من وثيقة   
اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية نابع من رؤية وطنية واعية 
وعميقة لما تشكله هذه الوثيقة من مخاطر كبرى على اليمن ووحدته 
وأمنه واستقراره، وهذا واضح وجلي في ضبابية وغموض الكثير من عبارات 
وطالسم بنودها، ناهيك وهو األهم عن ان هذه الوثيقة في صيغتها تحمل 
 بذلك تقسيمًا ديموغرافيًا 

ً
سة تهديدًا جديًا للوحدة والنسيج االجتماعي، مؤسِّ

جيوسياسيًا يؤدي الى خلق كنتونات بهويات تتنافى مع الهوية اليمنية 
التاريخية، وبالتالي التنتج حًال عادًال للقضية الجنوبية، بل  ستفتح األبواب 
لصراعات تقسيمية مدمرة، والتقدم الحل الذي يخرج اليمن من أزمته، وإنما 
المشكلة الكبرى التي سينتج عنها تمزق وتشٍظ كارثي على الشعب اليمني 

ومستقبل أجياله وسينعكس سلبًا على المنطقة والعالم بكل تأكيد.
ان موقف المؤتمر وحلفائه من الوثيقة الينبغي فهمه من قبيل المزايدة 
والمماحكات أو مصدره حسابات مصالح حزبية ضيقة- كما يسوق البعض 
اعالميًا، بقدر ماهو موقف يجسد استشعار المسئولية الوطنية التاريخية 
تجاه شعبنا الذي لن يسامحنا إذا ما فرطنا بوحدته وأمنه واستقراره ووضعه 

على طريق مجهول ومخيف.
ومن هنا كان البد من طرح هذه الوثيقة للنقاش والتوافق حول مضامينها 
واستيعاب المالحظات الموضوعية المنسجمة مع مضامين المبادرة الخليجية 
وآليتها باعتبارها المرجعية للتسوية السياسية إلنهاء األزمة، وفي نفس 
الوقت تحقق تطلعات وطموحات اليمنيين، وتشكل في مجملها ترجمة 
حقيقية للمبادرة التي أكدت على وحدة وأمن واستقرار اليمن  وايجاد حل 
عادل للقضية الجنوبية، بعيدًا عن فرض مشاريع مشبوهة التخدم أهلنا 
ابناء المحافظات الجنوبية بصفة خاصة وأبناء الشعب اليمني بشكل عام، 
فهي تحمل في طياتها بذور صراع بين هويات وهمية أنبثقت من هذه 
الوثيقة التي تحتوي على حلول مسلوقة إْن تمعنا فيها ليست إال أفخاخًا 
وألغامًا تستهدف اليمن واليمنيين، بدًال من أن تكون المخرج الذي يضعهم 
ُدمًا 

ُ
موحدين على طريق بناء دولة اتحادية مدنية قادرة على المضي بهم ق

صوب مستقبل آمن مستقر مزدهر.
ه كانوا وسيظلون ملتزمين  خالصة القول ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
بالمبادرة الخليجية وكل مرجعيات الحوار وسيعملون على انجاح مؤتمر 
الحوار الوطني ومخرجاته باعتبارهما القادرين على تجاوز اليمن الصعوبات 

والتحديات الماثلة أمامه اليوم.

مصر لن تقبل بتمزيق اليمن
جمدنا أموال أكثر من ١٠٠٠ جمعية مرتبطة بتنظيم اإلخوان االرهابي

الدول العربية أعلنت تفعيل قرار «اإلخوان» جماعة إرهابية

للمؤتمر الشعبي دور محوري في إنجاح العملية السياسية والحوار الوطني

تقارير استخباراتية تؤكد تتسلل قيادات إخوانية من مصر إلى اليمن
تنظيم اإلخوان يحمل فكرًا ارهابيًا يمثل خطورة على المنطقة والعالم
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وثيقة بن عمر تأزيم وليست حًال

تركيا تلعب دورًا محوريًا في نقل 
االرهابيين إلى اليمن وسوريا

قطر متورطة في عمليات تمويل وتدريب 
العناصر االرهابية في دول الربيع

تواصلت ردود االفعال العربية واالسالمية والدولية واليمنية خصوصًا   
المرحبة بقرار الحكومة المصرية والقضاء المصري بحل تنظيم جماعة 
االخوان واعتبارهم منظمة ارهابية وجب محاربتها واستئصالها كونها تهدد 

السلم االجتماعي وأمن المجتمعات العربية واالسالمية كافة.
ووجد هذا القرار ايضًا ترحيبًا وارتياحًا  كبيرين في اليمن خاصة انها تمثل 
المحطة الثانية والبديل المعلن النتقال قيادات الجماعة من مصر الى اليمن 
وتحريك نشاطاتها وعملياتها االرهابية منها والى بلدان اخرى في مقدمتها 
مصر وسوريا وليبيا وتونس، فضًال عن ان تمدد جماعة االخوان في اليمن -بعد 
حلها ومحاربتها في مصر- يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمعات ودول المنطقة 

واقليمها بأسره..
ورحبت العديد من االحــزاب والشخصيات السياسية واالعالمية ومنظمات 

المجتمع المدني في اليمن بقرار السلطات المصرية التاريخي للقضاء على هذه 
الجماعة االرهابية، معتبرين ان هذا القرار يمثل حكم الشعب النافذ وفي الوقت 
المناسب.. مؤكدين ان هذا الحكم يعطي المبرر القانوني لحلها وحظرها في 
اليمن... يشار الى ان تقارير امنية واستخباراتية يمنية وعربية قد كشفت مؤخرًا 
عن انتقال قيادات وجماعات من عناصر جماعة االخوان من مصر ودول اخرى الى 
اليمن وذلك في اعقاب حل الجماعة في مصر واعتبارها تنظيمًا ارهابيًا، ويأتي 

ذلك بالتزامن مع انتقال قيادات تنظيم القاعدة االرهابي الى اليمن.
وتفيد تلك التقارير -التي تداولتها العديد من وسائل االعالم -بأن عددًا من 
اجهزة المخابرات العربية قد تمكنت من انتزاع اعترافات من قيادات الجماعة 
المعتقلين لديها عن توجه الجماعة الى اليمن واالنطالق منها كونها المعقل 

الرئيس بعد القضاء عليهم في معقلهم األول في مصر.

وتوضح تلك المعلومات أن القيادات التي كانت تدير عمليات خاليا جماعة 
االخــوان في مصر تتمركز اآلن في اليمن حيث تدير منها عملياتها في مصر 

وسوريا وليبيا وتونس وقطاع غزة.
كما تشير معلومات تلك التقارير الى الدور الذي تلعبه تركيا في نقل مسلحين 
جهاديين من اليمن ودول اخرى والدفع بهم الى دخول االراضي المصرية ونشر 
الفوضى هناك، بالتوازي مع عمليات العناصر االخرى التي يتم ارسالها الى سوريا 
لمقاتلة نظام الرئيس بشار االسد ومساندة تنظيم القاعدة الذراع العسكري 

للجماعة في العديد من دول المنطقة.
كما كشفت التقارير االستخباراتية ايضًا عن تورط دولة قطر في عمليات 
تمويل وتدريب مسلحين من جماعة االخوان في اليمن قبل ارسالهم الى مصر 

وسوريا وليبيا وتونس للقيام بالمهمة ذاتها.

تصوير فيديو لمرتكب جريمة محاولة اغتيال نجل 
القيادي المؤتمري الشيخ عبدالحميد نعمان راجح

مؤتمريون : 

على قياداتنا تحمل مسئوليتهم لحماية دماء األعضاء

علمت «الميثاق» من مصادر مطلعة أن مرتكب الجريمة    
االرهابية التي استهدفت حياة الشاب «أحمد» نجل القيادي 
المؤتمري عبدالحميد نعمان قائد بن راجح قد تم تصويره من قبل 
مواطنين بما في ذلك تصويره عبر الفيديو خالفًا للتصوير بالكاميرا 

العادية وقت ارتكاب جريمته يوم الجمعة الماضية..
حيث اطلق االرهابي ٣ طلقات على نجل القيادي المؤتمري الذي 

يرقد اآلن في إحدى مستشفيات العاصمة في وضع حرج..
تفاصيل ص٤

الزعيم يطمئن على صحة أبوراس والعيدروس

اطمأن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على  
صحة األستاذ صادق أمين أبو راس األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام الذي يخضع للعالج في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، 

وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه الزعيم مع األستاذ صادق أمين أبو راس،.
تفاصيل ص٢

في اجتماع للمؤتمر والتحالف

سياسة لـيّ األذرع التخدم الوحدة الوطنية
متمسكون بالمبادرة وقراري مجلس األمن

يجب أن تحفظ مخرجات الحوار وحدة وأمن اليمن وتكفل حقوق أبنائه
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب  

التحالف الوطني اجتماعًا برئاسة الشيخ سلطان 
البركاني االمين العام المساعد للمؤتمر ، وناقش االجتماع 
عددًا من القضايا على الساحة الوطنية السيما ما يتعلق 

بمؤتمر الحوار الوطني.

وجــدد االجتماع موقف المؤتمر الشعبي واحــزاب التحالف 
الوطني المبدئي والثابت من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة وقــراري مجلس االمن الدولي رقم ٢٠١٤ و٢٠٥١ 

باعتبارها المخرج الوحيد واآلمن للوطن من أزمته .
تفاصيل ص٢

مستقبل اليمن ال يطبخ 
في«موفمبيك»

عزوف شعبي عن 
مخرجات الحوار الحزبي

الحراك يتوغل 
في سفك الدماء

«صخر» يمنع التعزيزات 
عن «خليفة بن زايد»

دويد: قوى سياسية تدفع بمكون الشباب إلى التصعيد وعرقلة الحوار
«الميثاق» - خاص : 

 كشف يحيى دويد -رئيس فريق ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف 
في مؤتمر الحوار الوطني- عن عمليات ابتزاز سياسي تمارسه بعض القوى 
السياسية في محاولة للتصعيد بهدف عرقلة نتائج مؤتمر الحوار واستغالل 
مكون الشباب لتمرير وتحقيق أجندة سياسية غايتها توتير اجواء الحوار 
والدفع باألوضاع نحو التأزيم. وقال االستاذ يحيى دويد في تصريح لصحيفة 
"الميثاق": ان لجنة التوفيق حذفت بعض المواد التي يرفضها المؤتمر الشعبي 
وحلفاؤه ومكونات اخرى، بينما اعادت صياغة البعض اآلخر من المواد بصورة 
اخرى وضمنتها تقرير العدالة االنتقالية رغم انها تحمل نفس مضامين المواد 
التي رفضناها في السابق. وأضــاف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي: ان 
التقرير الذي يتم مناقشته اليزال مليئًا بالمواد المخالفة لمرجعيات الحوار 
الوطني.. واضطرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، امس االحد، الى رفع الجلسة 

العامة الثالثة، بعد ان أثار البعض في مكون الشباب الفوضى ورفضهم مواصلة 
اعضاء مؤتمر الحوار عرض مالحظاتهم ومداخالتهم على تقرير المصالحة 
الوطنية والعدالة االنتقالية. وأكد يحيى دويد ان المؤتمر الشعبي وأحزاب 
التحالف الوطني سيقدمون، اليوم االثنين، مالحظاتهم واعتراضهم على المواد 
التي تم اعادتها في التقرير بصياغة اخرى، لكنها تحمل المضامين ذاتها التي 

كانت عليها المواد السابقة التي كانت محل خالف.
وقال يحيى دويد : ان بعض األحزاب السياسية تستخدم مكون الشباب من 
اجل التصعيد وتمرير رسائل سياسية يراد منها عرقلة مؤتمر الحوار الوطني 

وذلك من خالل المطالبة بفرض العزل السياسي والغاء الحصانة.
واضاف دويد: يعلم الجميع يقينًا انه ال يستطيع احد المساس بهذه 
القضايا- العزل والحصانة- كونها جزءًا اصيًال من المبادرة الخليجية وآليتها 

التي هي األساس الذي ارتكزت عليه التسوية السياسية..

موازنة الدولة.. لتنظيم «اإلخوان»
ميزانية مكتب الرئاسة تفوق ميزانية            جهة حكومية

ارتفاع نفقات وزارات 
اإلخوان بنسبة ١٠٠٪

ضيفت لوزارة الداخلية وتقليص 
ُ
أ

موازنة الوزارات الخارجة عن 
سيطرة الجماعة
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مليـــــارًا

كلمة 

تفاصيل ص٦


