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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

مجددًا تلجأ القوى المتطرفة إلى استخدام لغة القتل واالرهاب   
لتصفية حساباتها السياسية في كل منعطف تشعر فيه 
بضعف حجتها وأعوجاج منطقها فتشهر البندقية إلقناع الخصوم 

ويصبح العنف بديًال عن التحاور واحترام منطق العقل..
لقد شكلت عملية اغتيال المفكر والسياسي الدكتور محمد 
عبدالملك المتوكل كارثة سياسية وطنية من العيار الثقيل كون 
الشهيد أحد رموز االعتدال السياسي وعرف عنه مواقفه الثابتة 
والمبدئية من كافة القضايا وهو ما جعله يعاني من صراحته ومواقفه 
الصادقة حتى في اطار تكتل أحزاب المشترك الذي سعى إلى انشائه 
في اطار الممكنات السياسية السلمية إلحداث نوع من تكافؤ القوى 
ولكن البعض لم يتفهم ذلك وحاول جر المشترك إلى مزالق االلعاب 
الخطرة التي تتنافى مع قواعد اللعبة السياسية، وهو ما ظل يتصدى 
له الشهيد دومًا رافضًا لغة العنف والخروج عن المسار السلمي، األمر 
الذي جعل اطراف في المشترك يعتبرون الشهيد متمردًا عليهم بل 
ويمثل حجر عثرة أمام طموحاتهم في االستيالء على السلطة بالقوة.
ولعل تلك المواقف المعتدلة التي أبداها الشهيد إبان أزمة العام 
٢٠١١م ومابعدها قد رفعت من نسبة الحقد عليه داخل تكتل اللقاء 

المشترك الذي ينتمي إليه..
ان اغتيال أحد رموز االعتدال في اليمن يمثل حالة من الجنون التي 

وصلت إليها بعض القوى المتطرفة.
وتــأتــي هــذه الجريمة ضمن سلسلة مــن االغــتــيــاالت السياسية 

التي استهدفت رموز الفكر وعلماء القانون والقيادات العسكرية 
والمؤتمرية وغيرهم من الكوادر الوطنية لتهيئة الساحة وإخالئها 
من كل صوت ينتصر لقيم الوسطية واالعتدال ومشروع المستقبل 

لليمن وأجيالها.
إننا اليوم أمــام فاجعة حقيقية تستهدف أمن واستقرار البالد 
والسلم االجتماعي من خالل فرض لغة العنف والقتل بدًال عن الحوار 
وتغليب لغة اإلخاء والتسامح ونبذ الكراهية والتحريض على اآلخر.. 
وتأتي جريمة اغتيال المتوكل في الوقت الذي تتعرض فيه المنشآت 
الحيوية والخدمية ألعمال تخريبية تجري على مسمع ومرأى من 

الجميع.. 
الدولة تعيش لألسف حالة من الالمباالة بعد أن أضاعت هيبتها 

وهي تقف متفرجة على كل مايجري من أحداث مؤسفة في البالد..
لقد ضحى المواطن كثيرًا من أجــل أن تتحقق حالة من الوفاق 
السياسي بما يؤدي إلى األمن واالستقرار وتنازل عن حقوقه ودفع من 
قوته ثمن الصراعات واألزمات ولم يعد باالمكان اليوم السكوت عن 
هكذا وضع تخلت فيه الدولة عن مسئولياتها الوطنية وتفرغ بعض 
مسؤوليها الفتعال صراعات ومعارك عبثية متجاهلين مصلحة الوطن 
والمواطن.. وهو مايستدعي اليوم وقفة جادة ومسئولة لمراجعة 
حساباتهم ومواقفهم والعمل الجاد من أجل منع التدهور المريع 
والحيلولة دون انهيار الدولة وفتح الباب أمام الصراعات والحروب 

األهلية.

المؤتمر يدين بشدة اغتيال المفكر والسياسي د.محمد المتوكل

سفراء الدول العشر في لقائهم األمانة العامة للمؤتمر:

المؤتمر والتحالف يفوضون الرئيس ورئيس الوزراء بتشكيل حكومة كفاءات

«الميثاق»: «الميثاق»:الزهيري لــ العيدروس لــ

بن عمر أصبح طرفًا 
في الصراع الحاصل في 

اليمن ويجب تغييره

ال المشترك وال بن عمر وال 
غيرهم قادرون على 

ابتزاز المؤتمر

المبعوث الدولي «يفّرخ» األزمات في اليمن

علي عبدالله صالح قائد تاريخي
المؤتمر يضطلع بدور مهم في حماية وتوطيد أسس التسوية 

أشاد سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بالدور  
التاريخي للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام..
وفي اللقاء الذي جمع أعضاء األمانة العامة للمؤتمر وسفراء الدول 
العشر برئاسة الشيخ سلطان البركاني أكد السفراء ان ما تتناوله وسائل 

االعالم حول مزاعم عقوبات ليست بالضرورة أن تكون متطابقة 
مع الموقف الدولي..

وأكدوا ان المؤتمر الشعبي العام يضطلع بدور مهم في حماية 
وتوطيد أسس التسوية.. مشيرين إلى أن العقوبات ليست بالقرار 
الهين، وانها خطوة خطيرة سيكون لها أثر بالغ على األوضاع الراهنة 

والهشة..
وأكدوا : ان المجتمع الدولي يحتفظ للرئيس السابق الزعيم علي 
عبدالله صالح انه قائد تاريخي قدم التنازالت من أجل حقن الدم 

اليمني وإرساء قاعدة التداول السلمي للسلطة. 
تفاصيل ص٢

تشكيل حكومة غير مسنودة بدعم القوى السياسية سيجعلها ضعيفة

فرض عقوبات دولية ضد أي شخصية يمنية سيمثل انتكاسة خطيرة للتسوية

د.بن دغر: االتفاق ال يعطي الصالحية المطلقة للرئيس ورئيس الوزراء
رئيس المؤتمر في برقية ألسرة الشهيد وكافة آل المتوكل  فوضت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  

وقيادات أحزاب التحالف بعد ثالثة اجتماعات 
عقدتها يوم السبت الماضي رئيس الجمهورية ورئيس 

ات.. الوزراء بتشكيل حكومة الكفاء
وأعرب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن أسفهم 
لمحاوالت المشترك إيصال البالد لحالة االنسداد السياسي 

وتنصلهم عن االتفاقات السابقة..
ات  وأكد المؤتمر وحلفاؤه أن تشكيل حكومة الكفاء
ستكون حكومة غير مسنودة بدعم القوى السياسية 

األمر الذي سيجعلها حكومة ضعيفة..
إلى ذلك وصف الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين 
ــذي تــم التوقيع عليه بين  الــعــام المساعد االتــفــاق ال

ات بأنه ال  المكونات السياسية بتشكيل حكومة الكفاء
يعطي الصالحية المطلقة لرئيس الجمهورية ورئيس 
ــوزراء، وأنهما ملزمان بالتشاور مع جميع المكونات  ال

السياسية دون استثناء.
وكانت األحــزاب والمكّونات السياسية وقعت اتفاقًا 
جديدًا فّوضت بموجبه األخ عبدربه منصور هادي 
ف 

ّ
رئيس الجمهورية واألخ خالد بّحاح رئيس الوزراء المكل

ات وطنية، وفقًا للمعايير المتفق  بتشكيل حكومة كفاء
عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية، وذلك بعد 
إخفاقها في تشكيل حكومة محاصصة سياسية بسبب 

الخالف على الحصص ونسب التمثيل.
تفاصيل ص١٠

هـــزت جــريــمــة اغــتــيــال الــســيــاســي الــمــخــضــرم   
والشخصية الوطنية الكبيرة واألكاديمي الدكتور 
محمد عبدالملك المتوكل مساء أمــس الــشــارع اليمني 
والعربي، بعد أن أقدمت عناصر إرهابية تستقل دراجة 
نارية بإطالق رصاصات الغدر والخيانة في شارع متفرع 
من شارعي الزراعة والعدل وسط العاصمة صنعاء لتغتال 

هامة وطنية كبيرة بحجم الشهيد محمد المتوكل..
وإزاء هذه الفاجعة دان المؤتمر الشعبي العام بشدة 
جريمة اغتيال الشخصية الوطنية الكبيرة والمفكر 
السياسي وصوت الحكمة والسالم الدكتور محمد المتوكل 

أمين عام اتحاد القوى الشعبية..
مؤكدًا أن من يقفون وراء هذه الجريمة من قوى الشر 
والخسة والغدر أرادوا اسكات صوت عاقل وشجاع في 
الذود عن الوطن واالنتصار ألمنه ووحدته ومشروع بناء 

دولته المدنية الحديثة..
وطالب المؤتمر الجهات المعنية بسرعة ضبط الجناة 
وتقديمهم للعدالة، مهيبًا بكل أبناء شعبنا وقواه الخيرة 
التنبه ومواجهة كافة المخططات الشريرة التي تستهدف 

إثارة الفتنة في الوطن.
تفاصيل ص٣

رصاصة الغدر والخيانة تغتال رجل المدنية والتصالح والسالم

هيب بشعبنا التنبه للمخططات الشريرة التي تستهدف إثارة الفتن في الوطن
ُ
ن

نعزي جماهير شعبنا وأسرة الشهيد ونطالب الجهات المعنية بسرعة ضبط الجناة

الشهيد كان مثاًال للوطني الغيور والسياسي البارع
تحلى بصفات العقالنية والتصدي لدعوات العنصرية والمذهبية والطائفية المقيتة

بعث الزعيم علي عبدالله صالح  
رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
برقية عزاء ومواساة في اغتيال الشخصية 
الوطنية الكبيرة والمفكر السياسي الدكتور 
محمد عبدالملك المتوكل- عضو المجلس 

االعلى التحاد القوى الشعبية.
وقال في برقية ألسرة الشهيد وكافة آل 
المتوكل:»لقد استهدف االعتداء االرهابي 
الجبان حياة الشخصية الوطنية الذي رفع 

رايــة الدفاع عن الوطن ووحدته ونهجه 
الديمقراطي وقيم التسامح والسالم 

ومشروع الدولة اليمنية الحديثة..
مــشــيــرًا إلـــى أن الشهيد اتسم 
بــصــفــات الــحــكــمــة والــعــقــالنــيــة 
وتصدى لكل مشاريع التمزيق 

ــة  ــصــري ــعــن ــــــدعــــــوات ال وال
والمذهبية المقيتة.. 

نص البرقية ص٣

في بيان ادانة للمؤتمر :

استشهاد ٢١ جنديًا في 
اعتداء ارهابي على نقطة 

امنية بجبل راس 
ــي محافظة   ــصــادر أمــنــيــة ف قــالــت م

«الميثاق» ان ضحايا االعتداء  الحديدة لـ
االرهابي الذي نفذته عناصر من تنظيم القاعدة 
على نقطة امنية في جبل راس ارتفع الى ٢١ 

شهيدًا من الجنود.
واوضحت ان مسلحي القاعدة هاجموا النقطة 
االمنية وإدارة االمن العام، وقد اسفر االعتداء 
عن استشهاد ٢١ جنديًا من قوات االمن الخاص 
وسبعة جنود من االمن العام  وسقوط عدد من 

الجرحى.
واشارت المصادر الى ان مسلحي القاعدة فجروا 
مبنى إدارة االمن بعد اقتحامه، وان بعض الجنود 

قتلوا ذبحًا على يد ارهابيي تنظيم القاعدة.
وقالت ان عناصر القاعدة اقدموا ايضا على 
نهب مخزن اسلحة تابع الدارة االمن كما دمروا 

اربعة اطقم خالل االعتداء االرهابي.


