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رئيس المؤتمر  يدعو القوى 
السياسية إلى االبتعاد عن 

المكايدات الحزبية
”الميثاق“- خاص

دعا الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام القوى السياسية إلى االبتعاد عن المكايدات 
والمناكفات الحزبية والحقد الدفين ونشر ثقافة الكراهية 
التي تضر بالوفاق الوطني وعملية التسوية السياسية واستقرار 
وأمن البالد، والتحلّي بثقافة المحبة واإلخاء والتسامح لما فيه 
المصلحة العليا للوطن وضرورة تكاتف كل الجهود الخيرة لبنائه 

وإعماره.
وقال رئيس المؤتمر لدى استقباله خريجي الدفعة الثالثة ”دفعة 
الزعيم“ من مركز الزهراوي للتدريب والتأهيل الطبي التابع لجمعية 
صنعاء أمس، قال إن الوطن ملكاً للجميع وليس ملكاً لحاكم أو 
محكوم، وعلى الجميع في السلطة والمعارضة الحرص على أمن 
واستقرار الوطن ومعالجة اآلثار والتداعيات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية التي لحقت بمختلف قطاعات الحياة خالل األزمة التي 

عصفت بالبالد منذ مطلع العام الماضي.
وهنأ الزعيم علي عبد اهللا صالح الشباب والشابات من خريجي 
”دفعة الزعيم“ وكل أبناء الشعب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان 
المبارك، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المستقبل والمشاركة 

الفاعلة في بناء الوطن الذي يحتاج لجهود جميع أبنائه.

كتب/ رئيس التحرير
د الزعيم علي عبد اهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام  أكّ
أن يوم الـ ١٧ من يوليو عام ١٩٧٨ مثّل نقلة تاريخية ونوعية 
في ظل ظروف قاسية وصعبة عاشها الوطن، حيث انسحبت كل 
القيادات والشخصيات السياسية والقبلية ورفضت قبول منصب 
الرئاسة وذلك بعد مقتل الرؤساء إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي وسالم 

ربيع علي.
وأوضح الزعيم على عبد اهللا صالح في حديث خاص لـ «الميثاق» 
أن ظروف اليمن كانت صعبة سواًء في الشمال أو في الجنوب، وأن أي 
اختالالت في السياسات األمنية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية 
كانت تحدث في الشمال كانت تعكس نفسها على الوضع في الجنوب 

والعكس صحيح.
وقال الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر : لقد استطعنا أن 
نعمل مع كل القيادات الوطنية والشريفة من أبناء الوطن شماالً وجنوباً 
لتحقيق األمن واالستقرار، ووصلت الدولة إلى كل المحافظات ألنها كانت 
محصورة في مثلّث صنعاء- الحديدة- تعز وكان هذا المثلّث هو الدولة، أما 
في المناطق الشرقية والشمالية فلم يكن هناك وجود للدولة إال شكالً. 
كما تمكنا من العمل مع كل القيادات الوطنية سواًء كانت مدنية أو 
عسكرية أو سياسية أو ثقافية، من أجل تحقيق األمن واالستقرار وإيصال 
الخدمات األساسية إلى كل ربوع الوطن وإيجاد بنية تحتية قوية غيرت 
من وجه الحياة اليمنية ونقلت البالد من حالة الجمود الى حالة البناء 
واالعمار والمواكبة للتحوالت التي يعيشها العالم وعلى وجه الخصوص 

في المحافظات الشمالية في ذلك الوقت من عام ٧٨ إلى أن تحققت 
الوحدة المباركة.وأكد الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر  أن 
الوحدة المباركة التي تحقّقت في الـ ٢٢ من مايو عام ١٩٩٠م،  أوجدت 
األمن واالستقرار، كما أوجدت استقراراً نفسياً لدى كل المواطنين 
واستقراراً سياسياً رغم أنه كانت هناك تباينات وصراعات سياسية، 
ولكنها خالفات مترفعة عن الصغائر.. خالف غير مؤدلج، وليس كما هو 
حاصل اآلن من نشر لثقافة الحقد والكراهية والتعصب األعمى الذي لم 

يكن موجوداً سابقاً ألن الجميع يمقت ذلك.
لت خطوة  وقال االخ علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر إن «الوحدة  شكّ
عظيمة ليس على مستوى اليمن فحسب بل على مستوى المنطقة 
والوطن العربي ألنها جاءت بطريقة سلمية وحضارية وبقناعة تامة من 
كل القيادات وأبناء الشعب في الشمال والجنوب، وعندما قامت الوحدة 
هلّلت وكبرت بعض القوى لها، ونحن اعتبرناها مكسباً إال أن تلك القوى 
ذة والحاقدة، ومع ممارسة الديمقراطية التي تضمنها دستور  المتنفّ
دولة الوحدة استغلت مناخات التعددية السياسية والرأي والرأي اآلخر 
وحرية الصحافة وبدأت بنشر ثقافة الكراهية والحقد والترويج للدعوات 
المناطقية المقيتة، وبما حصل من تراكمات في الجنوب حتى وصلنا إلى 
حرب صيف ١٩٩٤م.. مشيراً الى ان تلك االحداث جرت نفسها إلى عام 
٢٠٠٦ ومن يومها وحتى عام ٢٠١١ برزت إلى السطح ثقافة الكراهية 
والمماحكات السياسية بصورة غير مسبوقة انعكست سلباً على األمن 

واالستقرار والتنمية والسلم االجتماعي في البالد.
د الزعيم علي عبد اهللا صالح أنه منذ بداية األزمة المفتعلة وحتى  وأكّ
اآلن لم تضع الحكومة طوبة واحدة في المشاريع الخدمية والتنموية 
على مستوى الوطن، وكل ما يحدث هو التسابق للحصول على المرتبات 

فين.وفيما يتعلق بهيكلة الجيش أوضح الزعيم  واالمتيازات وإقصاء الموظّ
علي عبداهللا صالح إنه ال توجد هيكلة، ولم يقدم أحداً حول ذلك رؤية 
ال يمنية وال أمريكية وال أوروبية، وما يجري هو ابعاد واقصاء للموظفين 
بصورة غير مسبوقة وكل وزير أو مسئول يأتي بأقاربه، ويرمون بالتهم 
على مايسمونه بالنظام السابق.. ونحن نتساءل: ماذا تفعل حكومة 

فين من األقارب وأبناء المنطقة. الوفاق غير إبعاد وإقصاء وإحالل موظّ
ودعا الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر أبناء الشعب بمناسبة 
االحتفال بيوم الـ١٧ من يوليو إلى التآخي والحفاظ على األمن واالستقرار 
وااللتفاف حول القيادة السياسية بزعامة االخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، ودعمها ومساندتها من أجل تثبيت األمن واالستقرار 

والتنمية.. 
وقال: ان الوطن ملك للجميع وليس ملك لحكومة أو أشخاص بل 
هو ملك جميع اليمنيين واليمنيات، وعلى الجميع بمختلف توجهاتهم 
السياسية االبتعاد عن نشر ثقافة الكراهية والحقد بين أبناء الوطن 

الواحد.
وأشــار الزعيم علي عبداهللا صالح الى أن مشاريع البنى التحتية 
والخدمات األساسية وصلت إلى كل محافظة ومديرية وعزلة وقرية 
خالل السنوات الماضية، كما تم توفير فرص العمل وجذب االستثمارات، 
واالهتمام ببناء اإلنسان والتنمية البشرية والتدريب والتأهيل ألن 
االنسان هو الثروة الحقيقية ألية أمة. .ولفت الى أن من أبرز المنجزات 
العمالقة هي استخراج وتصدير النفط في عام ١٩٨٦، وتصدير الغاز 
الطبيعي المسال منذ عام ٢٠٠٩ من خالل مشروع استثماري عمالق 
بكلفة (٥) مليارات دوالر، فضالً عن إعادة بناء سد مأرب وعشرات السدود 

الكبيرة والصغيرة.

المؤتمر يدين االعتداء على 
طالب الشرطة ويدعو مجددا 

لمواجهة ثقافة التطرف
عبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام عن 
إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة االرهابية البشعة 
التي استهدفت طالب كلية الشرطة أثناء خروجهم 

لإلجازة األسبوعية  االربعاء .
وأكد المصدر أن كافة األعمال اإلرهابية التي استهدفت أفراد 
األمن والقوات المسلحة في أبين وكذا أفراد األمن المركزي في 
ساحة العروض بميدان السبعين يوم ٢١ مايو ٢٠١٢م واغتيال 
اللواء سالم قطن قائد المنطقة الجنوبية جميعها تمثل حلقات 
مترابطة وتصدر عن ذات الجهة التي تستفيد من اإلرهاب، وتشيع 
ثقافة التطرف وتستدرج الفتيان والشباب إلى طريق الفوضى 
وسفك الدماء الزكية.وأضاف المصدر أن المؤتمر الشعبي العام 
برئاسة الزعيم علي عبداهللا صالح يعتبر ان اإلرهاب يمثل اليوم 
تحدياً سياسياً وامنياً للدولة والمجتمع وإن مهمة القضاء عليه ال 
تنحصر على الدولة وحدها وإنما المجتمع اليمني وفي مقدمتها 

االحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الثقافية.
مطالباً القوى السياسية على اختالف اتجاهاتها توحيد ارادتها 
السياسية وتنسيق جهودها ورص صفوفها في الحرب على 
اإلرهاب، داعياً كوادر وقواعد المؤتمر في كل محافظات الجمهورية 
إلى العمل بشكل وطيد مع األجهزة األمنية في كشف من ينفذ 
ويخطط ويمول ويسهل ألعمال اإلرهاب وكذا التعاون مع األمن 

في مالحقة عناصره وتدمير أوكاره .
واختتم المصدر ان قيادة المؤتمر ترفع عظيم المواساة إلى 

الشعب اليمني وأسر الضحايا وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل .

الزوكا : برحيل الفقيد أحمد هائل 
فقد المؤتمر مناضالً وقيادياً بارزاً

شارك األستاذ / عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر يوم االثنين الماضي بتشييع جنازة فقيد 
الوطن والمؤتمر المناضل الحاج أحمد هائل سعيد أنعم. وقام األمين العام المساعد ومعه اإلخوان 
عبد اهللا مجيديع عضو اللجنة العامة وجابر عبد اهللا غالب رئيس فرع المؤتمر في تعز عضو اللجنة 
الدائمة وقيادات وقواعد وانصار المؤتمر واحزاب التحالف الوطني بالمحافظة بأداء صالة الجنازة على 
الفقيد في مسجد السعيد بمدينة تعز ومرافقة الجثمان إلى مديرية حيفان حيث ووري الفقيد الثرى في مسقط 

رأسه بقرية (قرض) عزلة األعروق.
وفي تصريح خاص للميثاق قال األمين العام المساعد: إن الوطن خسر برحيل القيادي المؤتمري الفقيد 
المناضل أحمد هائل سعيد اقتصاديا محنكاً ومناضالً جسوراً لعب أدواراً وطنية في مختلف المحطات التي مر بها 
الوطن قبل تحقيق الوحدة وبعدها. مشيرا إلى أن الفقيد كان عضواً في خلية تنظيم األحرار في عدن لمقاومة 
االستعمار البريطاني والتخلص من الحكم اإلمامي أيضاً.مشيدا بدور الفقيد البارز وحبه لألعمال الخيرية وتقديما 

للمحتاجين سواء داخل الوطن او خارجه ..
وأوضح الزوكا أن المؤتمر يعيش حزنه الخاص والعميق لرحيل الفقيد المناضل الحاج احمد هائل سعيد ألنه 
كان أحد مؤسسيه وظل محافظاً على انتمائه للمؤتمر الشعبي العام إلى أن اختاره اهللا إلى جوار ربه..داعيا اهللا 

أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

«الميثاق» تنشر نص رد الشيخ الشايف في مجلس النواب
ــن ناجي  رد الــشــيــخ محمد ب
الشايف في جلسة مجلس النواب 
, في كلمة مقتضبة , على ما اثير 
حول مداخلته في الجلسة الماضية 

لمجلس النواب.
«الميثاق» تنشر نص الكلمة 

المقتضبة للشيخ الشايف :
نزوال عند رغبة والــدي العزيز 
الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف 
شيخ مشائخ بكيل كبير مشائخ 
اليمن , ورغبة رئيس المؤتمر 
ــام الــزعــيــم علي  ــع الشعبي ال
عبداهللا صالح..واحتراماً لرئيس 
الجمهورية فخامة االخ الرئيس 

عبدربه منصور هادي .
واجالال لشهداء وجرحى التفجير 
االرهابي في جريمة تفجير مسجد 
دار الرئاسة في جمعة االول من 

رجب الحرام .
وتقديرا لكتلة المؤتمر الشعبي 

العام.. ومن اجل شهداء الحصبة 
وصوفان الذين سقطوا على يد 

عصابات البدرومات .
ومن أجل نصرة شعبنا المظلوم 

في جريمة رفع أسعار الديزل , 
ولكي اليظل هذا مبررا لذبح هذا 
الشعب فإنني اعلن سحب كالمي 

في الجلسة السابقة .

فيما مليشيات اإلصالح تحاصر منزل رئيس الجمهورية وتهدد بالتصعيد المسلح

أحزاب في المشترك تتمرد على قرار الرئيس وتتوعد بإفشال الحوار
علماء اإلصالح: نحن أهــل الحل والعقد وليس النســاء

النواب يتضامنون مع الشائف
 ضد الحملة المسعورة

عبر أعضاء مجلس النواب المنتمين لكتلة المؤتمر 
الشعبي العام عن تضامنهم مع عضو مجلس النواب 
الشيخ محمد ناجي الشائف إزاء الحملة المسعورة 
واإلرهابية التي تتناول شخصه،باعتبار ان عضو 

المجلس ال يؤاخذ عن أدائه أو عمله داخل المجلس.
مستنكرين محاولة بعض العناصر والقوى االستغالل 
السيئ لما جرى بمجلس النواب لتحقيق أهدافهم وأحقادهم 

ومآربهم الشخصية .

مؤتمر تعز يناقش القضايا التنظيمية 
ويعد برنامج النشاط الرمضاني

رأس جابر عبداهللا غالب رئيس 
لعام  ا لشعبي  ا لمؤتمر  ا ــرع  ف
بمحافظة تعز اجتماعاً تنظيمياً 
ــــاء فـــروع الـــدوائـــر/ ــم رؤس ض
المديريات، تــم فــي االجتماع مناقشة 
العديد من القضايا التنظيمية والمستجدات 
على الساحة الوطنية.وتم اتخاذ القرارات 
المناسبة بشأن ما تم مناقشته واإلجراءات 
الكفيلة لمعالجة تلك القضايا وبما يعزز 
آلية العمل التنظيمي والسياسي واإلعالمي 
للمؤتمر بالمحافظة.وأكد االجتماع ضرورة 

بذل كل الجهود في سبيل إنجاح المهام الموكلة الى قيادة الفروع 
والعمل بشكل جماعي عبر آلية العمل التنظيمي وقنواته بمختلف 

التكوينات.
وكان الشيخ / جابر عبداهللا غالب الحاج رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة تعز- عضو اللجنة الدائمة- رأس اجتماعاً تنظيمياً 
ضم أعضاء قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة حيث وقف االجتماع على 
المستجدات في الساحة الوطنية وناقش وضع قيادة فرع المحافظة 
وآلية تفعيل النشاطات المختلفة،كما استعرض االجتماع وضع 
المحافظة سياسياً وأمنياً وتنموياً وتنفيذ توجيهات الزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر ،واستعراض الشواغر في عضوية اللجنة الدائمة 

الرئيسية والمحلية واقتراح ملء تلك الشواغر.
واقر االجتماع إعداد برنامج نشاط لشهر رمضان المبارك ،وضرورة 
بذل كل الجهود والطاقات في سبيل إنجاح المهام الموكلة إليهم 

والعمل بشكل جماعي.

مؤتمر الضالع يطالب المشترك
 الوفاء بوعوده االنتخابية

قــال أحمد عبادي المعكر-رئيس فرع 
أحــزاب  إن  الضالع-  بمحافظة  المؤتمر 
المشترك هي الحاكم في محافظة الضالع 
منذ ٢٠٠٦م عندما فاز مرشحوها بأغلبية 
لمحافظة  ا في  لمحلي  ا لمجلس  ا مقاعد 
والمديريات معتبرا ذلك الفوز تأكيداً للنهج 
الديمقراطي الذي تعيشه البالد منذ تحقيق 
الوحدة اليمنية.وقال المعكر إن المؤتمر 
الشعبي العام في الضالع يأسف للوضع الذي 
وصلت إليه المحافظة والمديريات من تدهور 
في المشاريع الخدمية والنظافة ومشاريع الصرف الصحي حتى بات 
المواطن يتساءل ماذا قدمت المجالس المحلية منذ ٢٠٠٦م .وطالب 
المعكر المجلس المحلي (المشترك) في المحافظة والمديريات الوفاء 
بالوعود االنتخابية التي أنزلوها أثناء االنتخابات المحلية ٢٠٠٦م، 
وقال بأنه الداعي التهام المؤتمر بعرقلتهم والتضليل على المواطنين 
ألن الكل يعرف بأنه قد تم صرف سيارات للهيئة اإلدارية لمحلي الضالع 

فقط في ظل حكومة المؤتمر .

لع على اثار جريمة جامع دار الرئاسة وفد من منظمة العفو الدولية يطَّ
زار فريق من منظمة العفو الدولية بالتعاون مع البيت القانوني مسجد دار الرئاسة الذي شهد جريمة استهداف 
اغتيال رئيس الجمهورية السابق علي عبداهللا صالح وكبار قيادات الدولة- أثناء أدائهم صالة أول جمعة من رجب 
الحرام الموافق الثالث من يونيو ٢٠١١م - وأدى إلى استشهاد نحو ١٤ من المسئولين والضباط على رأسهم 
شهيد اليمن األستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وإصابة البقية بمن فيهم الرئيس السابق 

ورؤساء البرلمان والحكومة وقيادات في المؤتمر الشعبي العام .
واطلع الفريق خالل الزيارة على كثير من الحقائق الميدانية المرتبطة بالتخطيط للجريمة وتنفيذها .

كما اطلع الفريق على الجهود التي يبذلها عدد من المحامين في متابعة قضية تفجير مسجد دار الرئاسة وسعيهم إلى 
ضبط المجرمين واإلرهابيين الذين قاموا بالتخطيط للجريمة وتنفيذها وتقديمهم إلى العدالة .

علي الشعباني
< في انقالب واضــح على الشرعية الدستورية 
وقرارات االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
هددت أحزاب في اللقاء المشترك وما يسمى «المجلس 
الوطني» ومشائخ حزب االصالح بإفشال الحوار  ونسف 
التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها إذا لم يعد رئيس 

الجمهورية النظر في قرار تشكيل اللجنة 
الفنية للحوار الوطني الصادر أمس األول، 
وإضافة علماء اإلصالح ضمن قائمة اللجنة 
التي تضم ٢٥ شخصاً يمثلون (٨) مكونات 

سياسية..
حيث هــدد االصالحي محمد الحزمي 
ــوار  إذا لــم يــعــد رئيس  ــح بــإفــشــال ال
الجمهورية النظر في أعضاء اللجنة الذي 
قال انهم شخصيات ال يتبعها أحد وخص 
بالذكر الناشطة الحقوقية أمل الباشا التي 
انتقد تعيينها في اللجنة بدالً ممن أسماهم 

«أهل الحل والعقد من علماء اليمن».
وهاجم النائب المتشدد محمد الحزمي  
شخص رئيس الجمهورية وقــال- في 

تصريح صحفي نشر في مأرب برس- إن قرار اللجنة لم يكن 
مدروساً وغير موفق وصياغته ركيكة ألن من فيها ال يعتبرون 
القوى الفاعلة في الساحة..الى ذلك حاصرت مليشيات االصالح 
عصر أمس منزل االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
في تصعيد خطير وخرق سافر للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس 
األمن الدولي، حيث رددوا شعارات استفزازية، مهددين بتصعيد 

مسلح في حال عدم االستجابة لمطالبهم وتلبية رغباتهم.
في ذات السياق شنت أبواق اللقاء المشترك «وحزب االصالح» 
حملة تحريضية ضد رئيس الجمهورية وقرار تشكيل اللجنة الفنية 
للحوار الوطني، حيث تداولت تلك الوسائل تصريحات لعدد من 

نواب االصالح المتطرفين وشخصيات محسوبة على المتمرد علي 
محسن وعيال االحمر، منضوية بما يسمى بـ«المجلس الوطني» 
تهدد بإفشال الحوار وتحرض على الشرعية والتسوية السياسية 
تمهيداً لالنقالب على المبادرة الخليجية والعودة باألوضاع  الى 

المربع األول.
من جانبهما أصدر حزبا البعث العربي االشتراكي والحق  بياناً 
مشتركاً رفضا فيه قرار رئيس الجمهورية ودعيا الى تبني ما 
يسمى بالنقاط (١٢) التي تبناها المشترك 

من بيان الحزب االشتراكي.

أما علماء الزنداني فقد أصدروا بيانات 
وتصريحات صحفية يوم أمس تصف قرار 
رئيس الجمهورية بأنه ال يخدم اليمن وال 
يريد لها الخير، محرضين عناصرهم على 
زعزعة االمن واالستقرار بمبررات أن قرار 
تشكيل اللجنة الفنية للحوار  قرار أجنبي 
وضعته قوى خارجية الستبعادهم منه 
رافضين لذلك القرار ألنه بدون العلماء 
لن يكون حواراً مثمراً حسب زعمهم ولن 

يسمحوا له بالنجاح.
من جانبه تطاول حمود الهتار على رئيس 
الجمهورية وهدد بإعاقة الحوار الوطني وإفشاله بسبب ما أسماه 

ركاكة في النص وتناقضاً في األلفاظ.
< من جانب آخر قالت عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني 
الناشطة أمل الباشا انها تلقت أمس رسالة تهديد على صفحتها 
في «الفيسبوك» من مجموعة قالت الباشا إنها مجموعة 
تكفيرية تقوم بحملة إساءة ضدها وأشارت الى أن أحد أعضاء 
تلك المجموعة يدعى الصلوي قد هددها بشن حملة ضدها في 
وسائل االعالم والساحات وتكفيرها إذا لم تقدم استقالتها من 
اللجنة وهو ما رفضته الباشا وقالت: إن التهديد والوعيد معها لن 

يثنيها عن مهامها.

علماء اإلصالح:
 نحن أهل الحل والعقد 

وليس النســـاء

الهتار يتطاول على 
رئيس الجمهورية ويحرض 

على رفض قراراته 


