
تحل الذكرى التاسعة والعشرون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وبالدنا  
تواجه أخطر أزمة سياسية في تاريخها المعاصر، ورغم الصعوبات 
والتعقيدات فقد أثبت المؤتمر انه عند مستوى المسؤولية الوطنية، فهو اليوم 
أكثر مقاومة وتصدياً لالنهيار والفوضى التي تحاول قوى متشددة جر البالد 
اليها، كما اختبرت هذه األزمة اإلرادة القوية لقيادات المؤتمر الشعبي العام وفي 
مقدمتهم االخ علي عبداهللا صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر- الذي زادته 
صالبة وتمسكاً بالحوار والديمقراطية وتقديم المصالح العليا للوطن على كل 
المصالح، كما اختبرت إرادة أعضاء المؤتمر وانصاره الذين ازدادوا تماسكاً وتالحماً 
ووالًء وطنياً وتنظيمياً واهتماماً بقضايا شعبهم في أحلك الظروف، والعمل في 
سبيل التخفيف من حدة األزمة وما تبعها من تنافرات سياسية واجتماعية، في 
حين اتجهت قوى أخرى نحو التصعيد والتخندق وراء العصبيات الضيقة غير مبالية 
بنتائج سلوكها المدمر، وتحلى المؤتمريون بالصبر والحكمة في مواجهة الحمالت 
التحريضية التي استهدفت أمن واستقرار الوطن بالتزامن مع استهداف مقرات 

التنظيم تخريباً وحرقاً سعياً إلثارة الفتنة من خالل ردود فعل انتقامية.
إن المؤتمر الشعبي العام تمسك عبر تاريخه، واليزال متمسكاً، بنهج الحوار 
والعمل السياسي الرشيد الذي طالما آمن أنه أحد أسس السلوك الديمقراطي 

الذي يؤمن التنمية والسلم االجتماعي والتطور الديمقراطي.
 ونؤكد اليوم بهذه المناسبة تمسكنا بهذا النهج لتجاوز األزمة - والتي التزال 
ضمن مجال تحكمنا وتحكم مختلف القوى السياسية واالجتماعية - يجب علينا 
أن نركز على أسبابها ومعالجتها بعقل مفتوح وحكمة، فتعطيل الحوار الوطني 
والدعوات المتكررة الى النزول الى الشارع في مظاهرات فوضوية وتجاوز 
الدستور وتقليد تجارب من خارج الحدود، إضافة الى ظهور النزعات نحو العنف 
وتجاوز الشرعية وكل ذلك من أسباب هذه األزمة، التي نجزم أن المخرج منها 
يجب أن يكون سلمياً وعبر الحوار الوطني المسؤول وال خيار غير ذلك يمكن 
القبول به، إذ أننا نؤمن أن التوافق بين أطراف المنظومة السياسية حول مختلف 
القضايا هو المعيار السياسي الذي يمكن الحكم من خالله على مصداقية الرغبة 
في تجنيب الشعب مزيداً من الويالت، والعمل معاً على اتخاذ قرارات وطنية تنقل 
البالد الى مرحلة جديدة تستأنف فيها السير على الطريق الصحيح إلنجاز جميع 

االصالحات المطلوبة.
لقد بذل األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الفترة 
الماضية جهوداً كبيرة مع مختلف أطــراف األزمــة في مسعى مخلص لوقف 
المواجهات المسلحة من خالل تثبيت وقف اطالق النار في بؤر التوتر في العاصمة 
وفك االشتباك، وتلى ذلك تشكيل لجنة لمعالجة المشكلة االمنية التي استجدت 
في محافظة تعز وكادت تأخذ منحى خطيراً لوال الوصول الى حالة من التهدئة، 
وإزالة كافة مسببات االختالف والعنف والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتحقيق 
الوئام االجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين في األمن واالستقرار، وعلى ذات 
الصعيد حرصت قيادة المؤتمر على التواصل مع القوى السياسية في المعارضة 
لمناقشة مختلف القضايا من أجل الوصول الى الحلول الممكنة وعبر حوار 
مسؤول، والعمل من أجل كبح نزعات الطيش التي تحاول أن تتجه بالبالد نحو 

مزيد من الفوضى.
إننا وبهذه المناسبة نؤكد على أهمية الدور المجتمعي في حماية المصالح 
الحيوية وبمشاركة المواطنين أنفسهم، وان ال تكون عرضة للتخريب في أية 
منازعات سياسية، فتخريب هذه المنشآت لممارسة ضغوط سياسية سلوك مقيت 

ومجرم يجب أن يرفع الجميع أصواتهم ضده واالقالع عنه فوراً.
إننا ننتهز حلول الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
لتهنئة قياداته وأعضائه وأنصاره، ونثني على مثابرتهم ويقظتهم خالل هذه 
األزمة والى جانبهم أبناء شعبنا اليمني العظيم الذي نعده مرجعيتنا ويعتمد 
المؤتمر على كل فئاته التي طالما أيدته استناداً الى تجربته الوطنية المشرفة، 
وهو الشك تأييد بني على مفاضلة واعية بين مختلف االحزاب والتنظيمات 
السياسية.. كما ندعو المؤتمريين أينما وجدوا الى مزيد من االلتحام بالشعب 
واالهتمام بقضاياه، والبحث المستمر عن أساليب وطرق جديدة لتطوير األداء 
التنظيمي، وترميم الفجوات التي أحدثتها األزمة في الحياة االجتماعية، إذ يجب 
االعتراف أن هذه األزمة قد أوجدت انقساماً اجتماعياً وشرخاً في النسيج الوطني 
بسبب السلوك غير الرشيد للقوى التي تثير االحقاد وتستدعي المناطقية 
والعصبية القبلية وتروج للكراهية، وال يمكن إنكار تأثر المجتمع باالنقسام 
السياسي وخطورة تداعياته على الوحدة الوطنية، ومن هنا يأتي الدور الطبيعي 
للمؤتمريين وحلفائهم في مقاومة هذه اآلفات التي وجدت لها مكاناً في نفوس 
وسلوك االفــراد الذين يعانون من ضعف الثقافة السياسية، فقد استغلت 
بعض األحزاب هذا الضعف لتعبئة أولئك األفراد تعبئة خاطئة ضد مجتمعهم 
وضد أنفسهم ايضاً، مع إيماننا أن معظم أبناء شعبنا أصبحوا اليوم يتحلون 
بالوعي السياسي وملمين إلماماً كافياً بما يدور حولهم ويستطيعون تكوين 
مواقف صحيحة على ضوء خبراتهم مع هذه األزمة، ويخطئ الذين يعتقدون أن 

المواطنين اليمنيين غير قادرين على تحديد مواقف صحيحة منها.

المؤتمر.. 29 عاماً 
من العمل الوطني
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كلمة 

شفاكم اهللا يا خيرة رجال اليمن

نائب الرئيس: الرئيس يجدد الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة
بشائر طيبة ومهمة في طريق انفراج األزمة

جدد فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية   
رئيس المؤتمر الشعبي العام الدعوة ألحزاب المعارضة 
إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والوصول الى السلطة عن طريق 
صناديق االقتراع ال عن طريق االنقالبات، للخروج بالوطن من 

األزمة التي افتعلتها بعض القوى السياسية.
 وقال فخامته- في كلمة متلفزة وجهها الى المؤتمر العام 
لقبائل اليمن- إن مشروعه هو الحرية والديمقراطية والتعددية 
السياسية والتداول السلمي للسلطة وإنشاء سلطة محلية بكامل 
الصالحيات، أما مشروع ما يسمى بثورة الشباب المعتصمين في 
ساحة الجامعة فقد سرق من أصحاب المصالح الضيقة عديمي 
التفكير بثقافة قبلية مقيتة وقديمة موروثة من العهود الماضية، 
بقطع الطرق واالعتداء على مؤسسات الدولة ومعسكرات القوات 
المسلحة واألمن في كل من أرحب وبني حشيش ونهم وعصيفرة 
في تعز، ومنع الغاز والبترول والديزل عن المواطنين وتفجير أبراج 

الكهرباء.
اع  وأوضح رئيس الجمهورية أن االنتهازيين وتجار الحروب وقطّ
الطرق والمتاجرين باألراضي ومهربي النفط الى خارج الوطن 

هؤالء الذين سرقوا ما يسمى بثورة الشباب والشابات.
تفاصيل ص٢

أكــد األخ المناضل عبدربه   
منصور هادي- نائب رئيس 
النائب األول لرئيس  الجمهورية 
المؤتمر الشعبي العام األمين العام- 
أن هناك بشائر طيبة ومهمة في 
طريق حلحلة األمور واالنفراج في 

مسار األزمة السياسية الراهنة.
وأوضح نائب الرئيس- خالل لقائه 
السبت أعضاء اللجنة التحضيرية 
وممثلي المؤتمر العام لقبائل اليمن 
الذي اختتم أعماله مؤخراً بصنعاء: 
اليوم أفضل من قبل في  «نحن 
الطريق الى األمام وتجنيب اليمن 
ويــالت االنــزالق والحروب والخراب 
والولوج الى المرحلة اآلمنة وحل 
القضايا العالقة بالطرق السياسية 

والسلمية».
وقــال نائب الرئيس: إن علينا 

جميعاً دون استثناء أن نعي بأن 
اليمن تتعرض ألسوأ أزمة سياسية 
وأمنية واقتصادية في تاريخ اليمن 
المعاصر خصوصاً وأن اقتصادنا 
يعتبر من االقتصاديات الضعيفة 
قبل أن يتعرض لمثل هذه العواصف 
والزوابع. ولفت نائب الرئيس الى أن 
المجتمع الدولي يجمع على أهمية 
الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة 
اليمن، ويؤكد على ذلــك في كل 
اللقاءات والمشاورات واالتصاالت 
ويدعو الى التعاون الكامل والمطلق 
من أجل خروج اليمن من هذه األزمة 
الراهنة التي انعكست بصورة غير 
مسبوقة على الوضع االقتصادي 
بناء  أ لجميع  لمعيشية  ا ة  لــحــيــا وا

المجتمع اليمني.
البقية  ص٣

االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر 
كتب: يحيى علي نوري

ــادم الوسط    ــق يحتفل االربــعــاء ال
المؤتمري العريض وأنــصــاره على 
امتداد الساحة الوطنية بالذكرى الـ٢٩ 
لتأسيسه، حيث رفعت التكوينات المؤتمرية 
القيادية والقاعدية برقيات التهاني والتبريكات 
الى القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر 
الشعبي العام وعلى رأسها القائد المؤسس 
فخامة األخ علي عــبــداهللا صــالــح- رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- وإلى 
نائبه المناضل عبدربه منصور هادي- النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام- والدكتور 
عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني.. أكدت 
خاللها على عظمة المعاني والمدلوالت التي 
تحملها هذه الذكرى الغالية والتي تمثل عامل 
دفع قوي لها في تفاعلها الراهن مع القضايا 

المهمة مستلهمة بذلك القيم الميثاقية التي 
تعبر عن فكر ومسار المؤتمر والتي من شأنها 
ان تعزز من مسار المؤتمر نحو خدمة االهداف 
لتقدم  ا نحو  لشعبنا  لعظيمة  ا لتطلعات  وا

واالزدهار.
مؤكدين أن اصطفافهم وتوحدهم وتكاتفهم 
في مواجهة التحديات انتصار آلمال الشعب 
الذي منح المؤتمر ثقته في االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية والمحلية. هذا وعلمت «الميثاق» 
أن الفعاليات المؤتمرية ستقيم بهذه المناسبة 
العديد من الفعاليات والمناشط االحتفالية في 
العاصمة والمحافظات والمديريات.. ويأتي في 
مقدمتها االحتفال الذي سيقام مساء غد في 
ميدان التحرير والذي ستحضره قيادات المؤتمر 
الشعبي وأحزاب التحالف وجمع غفير من أعضاء 

وأنصار المؤتمر.

مدير مكتب رئاسة الجمهورية لـ«الميثاق»:
إنجاز 80% من التحقيقات في جريمة استهداف الرئيس
قيادة الفرقة والمشترك يحمون القاعدة
المساعي الدولية تحث على الحوار ونقل السلطة عن طريق االنتخابات
مصرع المئات من عناصر القاعدة  بينهم أجانب وتحديد هوية 80 عنصراً

كشف االستاذ علي محمد   
ــي مــديــر مكتب  ــس اآلن
رئاسة الجمهورية رئيس جهاز 
األمن القومي عن انجاز ٨٠٪ من 
التحقيقات في الحادث االرهابي 
الـــذي اســتــهــدف حــيــاة فخامة 
االخ علي عبداهللا صالح رئيس 
تمر  لمؤ ا ئيس  ر ية  ر لجمهو ا
الشعبي العام وكبار مسؤولي 
الدولة في مسجد دار الرئاسة، 
مشيراً إلــى أنــه سيتم قريباً 
ــالن عن تفاصيل الحادث  اإلع
االرهابي والعناصر المتورطة 

من خالل محاكمة علنية.
وأوضح علي محمد اآلنسي في 
حوار مع «الميثاق» أن التحقيقات 

تجرى من قبل فرق تحقيق متخصصة وبمشاركة 
فريق أمريكي، وهي على وشك االنتهاء منها 
وسيتم كشف جميع العناصر المخططة والمحرضة 

والمنفذة لهذا العمل االرهابي.
ونفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية وجود ضغوط 
تمارس على بالدنا لنقل السلطة، مؤكداً أنه اليمكن 
انتقال السلطة إالّ من خالل جلوس جميع األطراف 

على مائدة الحوار..
وأوضح األستاذ علي اآلنسي 
أن أبطال الــقــوات المسلحة 
واألمـــــن تــمــكــنــوا مـــن صد 
العناصر االرهابية من تنظيم 
أبين،  القاعدة في محافظة 
وإلحاق خسائر بشرية كبيرة 
ــي صفوفهم وصــلــت الــى  ف
المئات، مبيناً أنه قد تم معرفة 
مصرع أكثر من ٨٠ عنصراً من 
اإلرهابيين وباالسم ما بين 
قيادي ومقاتل ومن جنسيات 
يمنية وأجنبية، باإلضافة الى 

عشرات الجرحى والمصابين.
ــن  ـــال رئــيــس جــهــاز األم وق
القومي إن الوحدات العسكرية 
واألمنية المقاتلة في محافظة أبين ومعهم المواطنون 
الشرفاء من أبناء المحافظة قد افشلوا مخطط عناصر 
القاعدة الذين توافدوا من مختلف المناطق بهدف 
اسقاط أبين والسيطرة عليها واالنتقال للسيطرة على 
مدينة عدن نظراً لموقعها االستراتيجي المتميز بهدف 

تهديد المالحة البحرية الدولية.
تفاصيل ص٣

أبوراس لـ«الميثاق»:
 المؤتمر سيظل صانع التحوالت الوطنية الكبرى

توفيق الشرعبي

ــوراس- األمين العام    أكد الشيخ صــادق أمين أب
المساعد للمؤتمر- أن االحتفاء بذكرى تأسيس 
المؤتمر الـ٢٩ يأتي وهو يقف حامياً ومدافعاً عن 
مكاسب الثورة والوحدة والديمقراطية ويتصدى للدعوات 
الشمولية ويقدم التضحيات من أجل انتصار قضايا الوطن 
دون تردد.. مشيراً إلى أن المؤتمر سيظل صانع التحوالت 
الكبرى لبناء المجتمع المدني الحديث الذي ينشده اليمنيون 
كافةً من خالل إيمانه بالديمقراطية ودفاعه عنها وجعله 
المصالح العليا للوطن فوق كل االعتبارات والحسابات 
الشخصية أو الحزبية الضيقة. وشدد أبوراس في  حوار مع 
«الميثاق» على أن المؤتمر له جذوره في أعماق الحركة 

الوطنية وله حضور فاعل في كافة القرى والعزل وهو مترسخ في قلوب أبناء الشعب، مؤكداً 
بأن األزمة الحالية التي يمر بها الوطن قد أظهرت المعدن األصيل ألعضاء المؤتمر وأنصاره 

والشرفاء من أبناء الشعب وفضحت الوصوليين واالنتهازيين.
تفاصيل ص٥

بن دغر : تنظيم 
أصيل وجذوره ثابتة

قال األمين العام المساعد  
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  للمؤ
ــر: ان  الدكتور أحمد عبيد بــن دغ
المؤتمر الشعبي العام أثبت أنه حزب 
أصيل وجــذوره عميقة في التاريخ 
وشعبيته كبيرة. مشيراً إلى أن ما 
حدث في ٢١مارس دليل على قوته 
وتماسك صفوفه، إذ لو حدث في بلد 
آخر النهار النظام السياسي، واضاف: 
تركت  لتي  ا لمتمردة  ا المجموعة 
المؤتمر الشعبي العام في مارس 
لم تؤثر عليه واستطاع أن يمتص 

الصدمة ويستوعبها.
وأعرب بن دغر عن أمله في التوصل 
الــى اتفاق حــول موضوع االنتقال 
السلمي للسلطة دون التفريط في 
وحدة اليمن واستقراره، داعياً أحزاب 
المشترك الى الدخول في انتخابات 
ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة تحت 

رقابة عربية ودولية.
وحــذر األمين العام المساعد من 
السعي نحو حسم الخالف بالقوة لما 
له من عواقب وخيمة على مستقبل 

البلد.
تفاصيل ص٤

د. حمد لـ«الميثاق»:
تأسيس المؤتمر االنطالقة 

الحقيقية للمرأة
أكدت الدكتورة   

ـــــرزاق  ــــة ال أم
حــمــد- األمــيــن العام 
للمؤتمر  لــمــســاعــد  ا
الشعبي العام وزيــرة 
عية  جتما ال ا ن  لشئو ا
والعمل- أن تأسيس 
ـــي ٢٤  ــر ف ــم ــؤت ــم ال
أغسطس ١٩٨٢م مثّل 
عالمة فارقة في تاريخ 
اليمن الحديث، كونه 
التنظيم الذي جمع كل 

فرقاء العمل السياسي على اختالف أطيافهم حول فكر 
واحد ورؤية واحدة جسدها «الميثاق الوطني». وأشارت 
األمين العام المساعد في حوار مع «الميثاق» إلى أن 
تأسيس المؤتمر الشعبي العام كان نقطة االنطالقة 
الحقيقية للمرأة اليمنية التي أصبحت شريكاً أساسياً 

في البناء والتنمية..
وطالبت الجميع بالحفاظ على كل المكاسب 
التي تحققت للشعب اليمني وأن يكون النهج 
الديمقراطي والحوار واحترام الشرعية والقانون 
والحرص على التداول السلمي للسلطة هو أساس 

العمل السياسي.
تفاصيل ص٦

غانم : قدرة على الصمود 
في أحلك الظروف

لشعبي   ا تمر  لمؤ ا
العام تنظيم حقيقي 
ــادر على  ــه ق أثبت فعالً ان
الصمود في أحلك الظروف 
والمناسبات وانه قادر على 
التجديد والعطاء، كما انه 
تنظيم سياسي متحرك وهو 
يرفع راية التغيير ليس فقط 
فــي قمة السلطة بــل في 
كل المجتمع وكل مفاصله، 
ويرفض كل مظاهر الفساد 
 . لــظــلــم. ا و لمحسوبية  وا
واليـــزال ينتهج التسامح 

والحوار.

البركاني : رصيد ضخم من اإلنجازات والتأييد الشعبي
المؤتمر سيواصل مسيرته ألنه يمتلك  

رصيداً ضخماً من االنجازات ويمتلك تأييداً 
شعبياً كبيراً على مستوى الساحة الوطنية.. قاعدته 
العريضة من االعضاء واالنصار والحلفاء تجعله باقياً 
وممارساً للعمل السياسي بشكل كبير، واعتقد ان 
الرئيس علي عبداهللا صالح بقيادته للمؤتمر في 
الماضي وتفرغه لقيادته في المستقبل سيكون 

للمؤتمر شأن كبير جداً.. والقائد الذي وهب حياته 
لهذا الوطن وعمل على تأسيس المؤتمر عام ١٩٨٢م 
وما يمتلكه من رصيد ضخم سيساعد المؤتمر على 
اسقاط كل الرهانات الخاسرة والمحاوالت البائسة 
التي عمل البعض من خاللها على االساءة للمؤتمر 
وابتزازه او النيل منه او من التحوالت الوطنية التي 

انجزها الرئيس علي عبداهللا صالح.

عيدكم مبارك
 تتقدم أسرة تحرير «الميثاق» وجميع العاملين فيها بأزكى آيات 
التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وقيادته السياسية 
بزعامة فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر- حفظه اهللا وشفاه- وإلى األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام- بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس المؤتمر الشعبي 

العام وقرب حلول عيد الفطر المبارك..
كما نتقدم بأجمل التهاني إلى قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام.. متمنين من اهللا العزيز القدير أن يمن على بالدنا 
باألمن والخير ودوام التقدم واالزدهار، وأن يجنبنا جميعاً كل مكروه، 
وأن يعيد علينا هاتين المناسبتين الغاليتين وشعبنا وبالدنا في عزة 

ورخاء.
وبهذه المناسبة نود التنويه لقرائنا الكرام أن الصحيفة ستحتجب 
عن الصدور وستعاود إصدارها بعد إجازة عيد الفطر المبارك- إن 

شاء اهللا.
تقبل اهللا منا ومنكم صالح األعمال.. وكل عام والجميع بخير.


