
أكد ان موقف الجيش والشرطة المصرية جاء استجابة لدواعي األمن القومي

السيسي : لن نسكت أمام محاوالت تدمير مصر
أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء   

القائد العام وزير الدفاع المصري ان من يتصور ان العنف سيربك 
الدولة المصرية والمصريين يجب ان يراجع نفسه، واننا لن نسكت أمام 

تدمير البالد والعباد وحرق الوطن وترويع اآلمنين.
وقال ان على من يردد استيالء الجيش على السلطة لنا شرف 
حماية ارادة الشعب اعز من حكم مصر وليست لنا رغبة في 

سلطان او اقصاء ألحد..

مضيفًا اننا اكثر حرصًا على االسالم بمفهومه الصحيح الذي لم يكن 
ابدًا اداة للتخويف والترويع والترهيب لآلمنين.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خالل لقائه أمس مع عدد من قادة وضباط 
القوات المسلحة والشرطة المصرية.

مؤكدًا ان موقف القوات المسلحة المصرية جــراء التطورات التي 
شهدتها مصر لم تتم بالتنسيق او التعاون خارجيًا مع أي دولة.. مشددًا 

ان المصلحة العليا لمصر تقتضي وضع أمنها القومي فوق أي اعتبار.

كلمة 

نهاية «اإلخوان»
تأسس تنظيم (اإلخوان المسلمين) قبل أكثر من ثمانية عقود في مصر معتمدًا على  

 التسمية تشير إلى حقيقة 
َّ

أيديولوجية دينية اقصائية انعزالية تكفيرية متطرفة, ولعل
 إلى تقديم نفسها بأنها 

ً
تكوينهم لكن هذه الجماعة تدثرت باإلسالم إلخفاء حقيقة أهدافها إضافة

دعوية تسعى إلى حماية الدين وهي في حقيقة األمر تواجه المشروع التنويري النهضوي الذي يحرص 
رواده على االنتقال باألمة العربية من حالة الجمود والتخلف إلى رحاب العصر والتطور وجميعهم إن 
لم يكونوا علماء دين فإنهم كانوا جميعًا على قناعة أن اإلسالم أساس توجهاتهم الفكرية والسياسية 
وأن اإلسالم دين علم ومعرفة وحضارة وتقدم، واعتبر رواد النهضة اإلسالم هوية تاريخية حضارية 
تمتد من الماضي إلى المستقبل- والمشكلة في من كانوا قائمين على هذا الدين وحاكمين باسمه، هذا 
الفهم اصطدم باألوضاع المتخلفة للمجتمعات العربية, فكان البد أن تفرز الفهم النقيض المتعصب 
للدين الذي ال يؤمن بالتطور والتقدم المعادي لكل ما هو جديد, وكانت جماعة اإلخوان المسلمين 
هي التجسيد إلسالم خاص بالجماعة يريدون من خالله إعادة األمة إلى ظلمات القرون الوسطى التي 
عاشتها أوروبا, والتي سيطر الكهانة على عقول الناس ليتحولوا إلى كائنات ال تعقل وال تفكر وال 
تملك من أمر نفسها شيئًا ألن بعض رجال الدين أدعوا أنهم يفكرون بالنيابة عنهم، وعليهم أن 
يتبعوهم حتى يفوزوا بدنياها وأخرتهم، ومن يخرج عنهم فهو كافر ومهرطق وساحر ومصيره 
المحرقة ليتطهر من ذنوبه, وهذا هو جوهر منطق اإلخوان المسلمين مع فارق التسميات, فصار 
من ال ينتمي إليهم إما كافر أو علماني أو زنديق.. وواضح أن الغاية لم تكن دينية وإنما سياسية, ومع 
ظهور اإلسالم السياسي ظهر اإلرهاب الذي بدأته هذه الجماعة في اغتياالت الخصوم السياسيين 
في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي ليصبح نهجًا رافق المسيرة اإلخوانجية التي من رحم فكرها 
ولدت الجماعات اإلسالمية مستبدلة سماحة اإلسالم بالتعصب والتطرف والعنف واإلرهاب المعادي 
للحضارية اإلنسانية التي جاء اإلسالم ليقيمها ويتمم مكارم أخالقها, إالَّ أن هؤالء المتبعين ألهوائهم 
لم يصنعوا لهذه األمة إالَّ الدمار والخراب وسفك الدماء مشوهين صورة اإلسالم بما يقترفونه اليوم 
من أعمال إرهابية في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن وغيرها تعكس أبشع صور ثقافة الكراهية 
والحقد والوحشية التي ال يقرها دين وال عرف، ومثلما كانت البداية مصر فإن النهاية لهذه الجماعة 
الظالمية الظالمة مصر بعد أن انكشفت حقيقتهم وخزعبالت أفكارهم وزيف أهدافهم القائمة على 
الدجل والتضليل والكذب الذي أصبح ديدنهم الوحيد.. لتكن سنة واحدة في الحكم كافية لفضحهم 
وكشفهم للبشرية أنهم ليسوا إالَّ جماعة ضالة جعلت من اإلرهاب طريقا إلى السلطة وباإلرهاب أرادوا 
أن يحكموا مصر ولكن ما كان لشعٍب ينتمي لحضارة عمرها سبعة آالف عام أن يقبل قوى متخلفة 

تحكمه بثقافة الحقد والكراهية والتكفير واإلرهاب.
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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

حظر مرتقب لجماعة اإلخوان اإلرهابية في مصر

الشعب اليمني يطالب الرئيس هادي  بموقف داعم لمصر ضد اإلرهاب

المؤتمر يشعل الشمعة الـ٣٢ لتأسيسه
الزعيم يشيد بموقف خادم الحرمين ويؤكد وقوف المؤتمر مع إرادة الشعب المصري

«الميثاق» مصادر لـ

السلطات المصرية تجمد أرصدة 
وأنشطة قيادات إصالحية

ــب الــفــعــالــيــات     تــطــال
الوطنية والجماهيرية 
واالبـــداعـــيـــة األخ/ عــبــدربــه 
ــــــــادي رئـــيـــس  مــــنــــصــــور ه
الجمهورية بموقف يعبر عن 
دعم الشعب اليمني للشعب 
المصري في معركته الراهنة 
ضــــد االرهــــــــاب والـــتـــطـــرف 
والغلو وبما يجسد العالقات 
ـــــذي تــربــطــه  ــة ال ــخــي ــاري ــت ال
ــي  ــت ــشــعــب الـــمـــصـــري وال ــال ب
ــتــزجــت بـــالـــدم والــمــصــيــر  ام

المشترك على مر التاريخ.
وقالت شخصيات سياسية 
ـــة وقــــيــــادات  ـــمـــاعـــي واجـــت
ومنظمات مدنية ومثقفون 
«الميثاق» إن األخ  وكــتــاب لـ
الــمــنــاضــل عــبــدربــه منصور 

هــادي رئيس الجمهورية رئيس توافقي ويعبر عن 
إرادة أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الفاعلة 
والتي تؤيد تأييدًا مطلقًا ثــورة ٣٠ يونيو والقيادة 
المصرية التي جاءت على أنقاض حكم االخوان مطالبين 
رئيس الجمهورية بإعالن هذا الموقف التاريخي الداعم 
ات التي اتخذتها الحكومة المصرية ورفض  لــالجــراء

التدخل في الشؤون الداخلية 
لمصر الشقيقة.

 واعتبروا استمرار الصمت 
اليمني وتحويل االرض اليمنية 
الى ساحة يسرح ويمرح فيها 
االخوان ويشنون حربًا من على 
أرضها ضد االشقاء في مصر 
تطورًا خطيرًا يتعارض مع 
موقف الشعب اليمني الــذي 
يــحــرص عــلــى عـــدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لآلخرين 
خالفًا لــألضــرار التي ستلحق 
ــحــهــا جـــراء  ــيــمــن ومــصــال ــال ب
تحويلها الى جبهة تعمل ضد 
االشقاء في مصر والسعودية 

ودولة االمارات.
الــجــديــر بــالــذكــر أن حــزب 
االصــــــالح وحـــســـب مــصــادر 
سياسية اليــزال يحول دون إصــدار بيان يمني يدين 
ات  أعمال العنف واالرهاب في مصر ويدعم ويؤيد إجراء
الحكومة المصرية للحفاظ على االمن واالستقرار أسوة 
ــدول العربية واإلسالمية التي أعلنت  بالعديد من ال
مواقف كهذه عقب تصريح خادم الحرمين الشريفين 

حول االحداث في مصر.

ــثــاق» مــن مــصــادر     ــمــي عــلــمــت «ال
مطلعة أن  توجهًا مصريًا لتجميد 
أرصدة وأنشطة قيادات أخوانية يمنية 
تحرض ضد مصر وتتدخل في شؤونها 

الداخلية..
وكشفت المصادر أن أسماء لقيادات 
في حزب االصالح قد وضعتها السلطات 
المصرية في قائمة سوداء بعد أن جمعت 
عنها المعلومات الكافية باتجاه تجميد 

أرصدتها ومنعها من الدخول الى أراضيها 
وإشــعــار السلطة فــي اليمن باألنشطة 
التحريضية التي تقوم بها تلك القيادات 

ضد أمن واستقرار مصر..
ـــدت الــمــصــادر أن قــنــاة «سهيل»  وأك
التابعة للقيادي االصالحي حميد األحمر 
ضمن االســمــاء الــتــي وضــعــت السلطات 
المصرية أكثر من عالمة عليها واعتبرتها 

قناة معادية.

يواجه تنظيم االخوان المسلمون في العالم مستقبًال مجهوًال   
على إثر التداعيات الخطيرة واالعمال االرهابية التي ينفذونها 
في مصر وعدد من الدول العربية وما أفرزته من ردود أفعال عربية 
رسمية وشعبية غاضبة إزاء ما اقترفوه من جرائم في مصر وغيرها 

من الدول العربية لخدمة أجندة خارجية.
 وفي الوقت الذي تتواصل ردود األفعال العربية والدولية المؤيدة 
لموقف خادم الحرمين الشريفين إزاء االحداث في مصر والرافضة 
التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وحقها في التصدي لالرهابيين 

والحاقدين في الوقت ذاتــه يتزايد الضغط باتجاه حضر عمل 
جماعة االخوان المسلمين في العديد من الدول العربية واعتبارهم 
كإرهابيين نظرًا لما يقترفونه من أعمال مخالفة للدين والقوانين 
االنسانية.. وهو التوجه الذي يبدو قيد التنفيذ في القريب العاجل 
خصوصًا في مصر وسوريا ولبنان ودول الخليج والجزائر وجيبوتي 
وغيرها.. في الوقت الذي ترشح تونس وليبيا واليمن للحاق بهذا 

الركب في القريب العاجل.
تفاصيل ص٥

المؤتمر يجّدد وقوفه إلى جانب الشعب المصري ويؤيد خياراته
ثّمن الزعيم على عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام  

موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
تجاه األحــداث في مصر.. وعّبر الزعيم علي عبد الله صالح ورئاسة 
المؤتمر الشعبي العام في بالغ صحافي عن تقديرهم لعظمة الموقف 

السعودي المعلن لرجل المواقف خادم الحرمين الشريفين.
وتابعت رئاسة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبد الله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ما صدر عن خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 
الشقيقة بشأن األوضاع التي تعيشها جمهورية مصر العربية الشقيقة 
حاليًا والممارسات العابثة بأمنها واستقرارها ويعرض مقدراتها 

ومكتسباتها الوطنية للخطر.
وأّيدت قيادة المؤتمر ما تضمنه تصريح الملك عبد الله من موقف واضح 
وصريح للمملكة العربية السعودية شعبًا وحكومة مع مصر وخياراتها 
ورفضًا للضالل والفتنة واالرهاب وحق الحكومة المصرية بردع العابثين 
والدعوة للعرب والمسلمين إلى الوقوف مع مصر وهي تتعرض لكيد 
الكائدين والحاقدين وما تشكله بعض المواقف الخارجية من إيقاد للفتنة.
تفاصيل ص٣

«الميثاق»: الشيخ سلطان البركاني لـ

من يفشل في ادارة الدولة عليه أال يذهب إلى القتل واالرهاب
شعار «االسالم هو الحل» سقط ولحق بالمشاريع الشيوعية والقومية
المؤتمر قام على احترام ا آلخر والوالء الوطني المطلق ولم يكن حزبًا عقائديًا

قال الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد   
للمؤتمر الشعبي العام إن سقوط االخوان المسلمين 
في مصر وقــرب سقوطهم في تونس وليبيا دفــع حزب 
االصالح الى التفكير في تأجيل االنتخابات القادمة والتمديد 
لرئيس الجمهورية األخ عبدربه منصور هادي ألنه يرى أن 

االنتخابات لنتقدم له شيئًا جديدًا وربما يخسر المقاعد 
البرلمانية الحالية له. 

وأوضح البركاني في حديثه مع «الميثاق» بمناسبة الذكرى 
الـ٣١ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر يراهن 
في األساس على إجراء االنتخابات ألنه يرى ضرورة احترام 

المواعيد الزمنية لالنتخابات التي تعتبر التزامًا ال يمكن 
تأجيله وكل حزب ملزم بخوضها شاء أم أبــى.. موضحًا أن 
المؤتمر استعد بشكل كامل لالنتخابات المقررة في فبراير 

. ٢٠١٤
تفاصيل الحوار ص٦-٧

الشعيبي لـ»الميثاق»: 

فريق بناء الدولة أقر معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور 
«الميثاق» : نائب فنية المؤتمر لــ

لجنة االنتخابات ارتكبت أخطاًء في اختيار المشاركين لعملية القيد والتسجيل
- خاص/ الميثاق: 

أقر فريق بناء الدولة 
في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
فــي الجلسة الــتــي عــقــدهــا، امس 
االحـــــد، مــعــايــيــر تــشــكــيــل لجنة 
صياغة الدستور. بينما ال تزال فرق 
عمل مؤتمر الحوار متوقفة عن 
العمل نتيجة غياب ممثلي الحراك 
الجنوبي عن مؤتمر الــحــوار منذ 
انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك، 

نــظــرًا الشــتــراطــات جــديــدة قدمها فــي رسالة 
رفعها لرئاسة الحوار واالمــانــة العامة االسبوع 
الماضي،القيادي في الحراك، رئيس فريق القضية 

الجنوبية، محمد علي احمد.
وقـــال رئــيــس فــريــق ممثلي 
المؤتمر الشعبي العام واحزاب 
الــتــحــالــف الــوطــنــي فــي مؤتمر 
الحوار، الدكتور يحيى الشعيبي 
لـ»الميثاق»:  ان فريق بناء الدولة 
بمؤتمر الــحــوار اقــر في جلسة 
امـــس مــعــايــيــر تشكيل لجنة 
صــيــاغــة الــدســتــور، وان تقوم 
لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار 
باالشتراك مع الحكومة بتشكيل لجنة صياغة  
الدستور من المكونات السياسية المشاركة في 

مؤتمر الحوار.

بليغ الحطابي

قال نائب رئيس اللجنة الفنية باالمانة العامة  
خالد ابــو عيده ان اللجنة العليا لالنتخابات 
ارتكبت اخطاًء ومخالفات لم تراعها عندما أقدمت على 
اتخاذ قرار أن يكون المشاركون في اللجان االنتخابية 
لعملية القيد والتسجيل القادمة عبر اعتماد الطريقة 
االلكترونية الراغبين عبر موقع اللجنة. ولفت نائب رئيس 
اللجنة الفنية بالمؤتمر -وفي حوار مع «الميثاق» ينشر 
العدد القادم- الى عدد من االشكاالت والسلبيات التي 
رافقت اعالن لجنة االنتخابات للراغبين في المشاركة في 

اللجان االنتخابية لمشروع السجل االلكتروني.
مشيرًا الى حرمان كثير من الشباب المؤهلين لذلك 
نتيجة عدم توافر خدمة االنترنت في أكثر المناطق 
ما يترتب عليه تدني مستوى مشاركة اولئك في اللجان 

وتعمد حرمانهم باالعتماد على تلك الطريقة التي 
اسفرت عن الكثير من االخفاقات والتكرار واسقاط 
اسماء اشخاص حصلوا على ارقــام قيد ما يؤكد حسب 
ة هذه العملية ما ينعكس سلبًا على  ابو عيده تدني كفاء
عدم شفافية المشروع االنتخابي االلكتروني والعملية 
االنتخابية برمتها. وطالب نائب رئيس فنية المؤتمر 
ات  لجنة االنتخابات باعادة النظر في آلياتها وكافة االجراء
والخطوات التي من شأنها ان تحدث انتكاسة في السجل 

االنتخابي االلكتروني والعملية الديمقراطية القادمة.
كما دعا الى مراجعة قراراتها بشأن عملية االقصاء 
لمدراء فروع اللجنة في «٧» فروع كون تلك القرارات 
التستند الى أي معيار قانوني وانما وفق رغبات حزبية 
لــحــزب االصـــالح الـــذي يــديــر اعــمــال اللجنة مــن خلف 

الكواليس وعبر مندوبه في اللجنة. تفاصيل ص٨


