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إنسانيـــة الزعيـــم
تتجلى حقيقة «من أحبه الله أحبه الناس» في أروع صورها بشخص  

الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي يجسد 
اعظم القيم االنسانية في حياته مع اآلخرين بصورة يومية.

يعلمنا كقائد أن الجروح مهما كانت تنزف من الجسد إّال أنها تهون عليه عندما 
يسمع تأوه هذا أو ذاك من رفاق حياته..

كبير أنت ايها الزعيم وأنت تسمو بقيم واخالق الشعب اليمني العظيم الى 
أعلى المراتب.. ووحدك أيها الزعيم في وسط هذه األجواء الملبدة باألحقاد 
والكراهية والصراعات العبثية التي تحرق األرض والنسل تفتح لنا آفاقًا رحبة 
تضيئ لنا الدرب اآلمن الذي يجب أن نسير عليه وهو درب التسامح والتآخي 

والتصالح ونبذ العنف والكراهية ومغادرة الماضي بكل آالمه وأحزانه.
ليس جديدًا على الزعيم علي عبدالله صالح أن يطمئن على صحة 
ــه.. لكن هذه المرة وربما ليست هي األولــى أن  الكثير من رفــاق درب
يتواصل مع العديد من الشخصيات في وقت الشدة والشدائد.. ويتلمس 

همومهم ويخفف من آالمهم.
األسبوع الماضي لوال الدكتورة انتصار عبدالسالم كرمان نشرت خبر تواصل 
الزعيم مع والدها وارسال طبيب لمتابعة حالته الصحية.. لما عرف عن ذلك أحد.. 
فهذا هو الزعيم علي عبدالله صالح الذي يحب الشعب ويبادل الوفاء واالستعداد 

بالتضحية من أجله.

هذا هو القائد االنسان الذي من أجله وقف أحد محبيه مخاطبًا سفيرًا أجنبيًا 
قائًال له: إن كنتم تريدون المساس بالزعيم علي عبدالله صالح فعليكم أن 
تسيروا على جثثنا أوًال قبل أن تمسوه بسوء.. فسالم عليك أيها األب القائد 

االنسان.
علمًا أن الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر .. ال يريد= كما قالت 

انتصار كرمان- ضجيجًا إعالميًا وال غير ذلك..
«الميثاق» تنشر نماذج من إنسانية الزعيم ودروسه االخالقية عسى أن يتعلم 
معصوبو الضمائر ومن يفجرون في الخصومة.. «إنها األمم األخالق ما بقيت، 

فإن ُهم ذهبت اخالقهم ذهبوا»..

االثنين:  6 / 1 / 2014م  العدد:  (١٦٩٢)متابعات
42 / ربيع أول / 1435هـ

.. ويطمئن على كرمان 

من اليشكر الناس اليشكر 
الله

شكرًا للرئيس السابق علي 
عبدالله صــالــح فقد كــان أول 
السائلين عن والدي، أرسل أحد 
األطباء إليه يوم السبت الماضي ( 
٢٨ ديسمبر ) ليتفقده ويبلغه 
ه له بالشفاء العاجل  سالمه ودعاء
وأمـــره بمتابعته واالطمئنان 

عليه بين الحين واآلخر.
تواصل أكثر من ٣ مــرات رغبة في الحديث مع والدي 
لالطمئنان عليه بنفسه كل ذلك دون أي تسليط إعالمي 

إطالقًا ( فاهمين دون أي تسليط إعالمي نهاااااائيًا) .
ال تحاججوني بمواقفه السياسية وطريقة حكمه 
لتها مرارًا 

ُ
كرئيس دولــة، لطالما حمل هذا اإلنسان وق

-على المستوى الشخصي- سمات التسامح واإلنسانية، 
وحمل في قلبه صفات الحب والوفاء، وأتحداكم كبيركم 
وصغيركم وعلى وجه الخصوص الساسة والقادة ومتقلدي 
المناصب اإلدارية والقيادية أن تحملوا مثقال ذرة من سمو 

أخالقه ونبل فضائله.
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وإذا كان شكري له سيسمني بـ "بالبلطجية" فأنا بلطجية 

وأفتخر. 

عن  كرمان،  عبدالسالم  انتصار  الدكتورة  كشفت 
بوالدها  صالح  عبدالله  علي  الزعيم  أجراه  اتصال 

لإلطمئنان على صحته ..
(الفيس  على  لها  منشور  في  كرمان  وقالت 
عبدالله  علي  السابق  للرئيس  "شكرًا  بوك): 
صالح فقد كان أول السائلين عن والدي، أرسل 
 ٢٨) الماضي  السبت  يوم  إليه  األطباء  أحد 
ديسمبر) ليتفقده ويبلغه سالمه ودعاءه له 
واالطمئنان  بمتابعته  وأمره  العاجل  بالشفاء 

عليه بين الحين واآلخر".
نص المنشور:

.. ويطمئن على صحة 
العيدروس 

.. ويطمئن على صحة 
الكاتب العربي الجار الله  

أجرى الزعيم علي عبدالله 
ــمــؤتــمــر  ـــيـــس ال ـــح رئ صـــال
الشعبي العام، اتصاًال هاتفيًا 
باألخ األستاذ محمد حسين 
الــعــيــدروس- عضو اللجنة 
لــعــامــة للمؤتمر الشعبي  ا
ـــــعـــــام.. عــمــيــد مــعــهــد  ال
ــاق.. عــضــو مؤتمر  ــث ــي ــم ال
الحوار الوطني الشامل، الذي 

يخضع للعالج في إحدى مستشفيات 
األردن، وذلــك لالطمئنان على صحته 

من المرض الذي ألمَّ به.
وتمنى الزعيم علي عبدالله صالح 
للعيدروس الشفاء العاجل والعودة 
بسالمة الله إلى وطنه لمواصلة مشواره 
العملي واإلســهــام في مسيرة العمل 
الــوطــنــي فــي هـــذه الــمــرحــلــة المهمة 
والخطيرة التي يمر بها الوطن اليمني 
بشكل عــام والمؤتمر الشعبي العام 
خاصة، والذي كان لألستاذ العيدروس 
بصماته الواضحة في االرتــقــاء بــاألداء 
التنظيمي والفكري واإلعالمي المتمّيز 

للمؤتمر.
ــيــس الــمــؤتــمــر الــمــواقــف  ــمــن رئ وث
الوطنية الــوحــدويــة لــألســتــاذ محمد 

حـــســـيـــن الــــعــــيــــدروس 
وتمسكه بالثوابت والقيم 
التي ناضل من أجلها كل 
أبناء الوطن الشرفاء وفي 
مقدمتها قــيــم الــوحــدة 
والحرية والديمقراطية، 
الـــخـــيـــار االســتــراتــيــجــي 
لــســامــي لشعبنا اليمني  ا
وقــــواه الــوطــنــيــة، وقــدر 

ومصير كل اليمنيين.
ــر األســـتـــاذ مــحــمــد حسين  وقـــد عــّب
العيدروس عن شكره وامتنانه الهتمام 
الزعيم بصحته ومتابعته المتواصلة 
لسير عالجه منذ أن ألــمَّ بــه المرض 
ســـواًء أثــنــاء الــعــالج فــي الــوطــن أو في 
األردن الشقيق، مطمئنًا إياه بأن صحته 
ــه يتماثل  تتحسن -ولــلــه الحمد- وأن
للشفاء بفضل من الله ثم بعناية األطباء 

والرعاية الصحية التي يحظى بها.
مبتهًال إلى الله -سبحانه وتعالى- أن 
يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن 
يكلل كل أعماله بالنجاح لما فيه خدمة 
الوطن والحفاظ على سالمته ووحدته 

وأمنه واستقراره. 

أجـــــرى الـــزعـــيـــم علي 
ــح رئــيــس  ــلــه صــال عــبــدال
المؤتمر الشعبي العام 
اتــصــاًال هاتفيًا باألستاذ 
أحــمــد الــجــار الــلــه رئيس 
تحرير صحيفة السياسة 
ـــكـــاتـــب  الـــكـــويـــتـــيـــة وال
ـــي  ـــعـــرب والــــصــــحــــفــــي ال
القومي وذلك لالطمئنان 
عـــلـــى صــحــتــه بـــعـــد أن 
أجــرى عملية فــي إحــدى 

مستشفيات الكويت. 
وخــالل االتصال أشــاد الزعيم بمناقب 
األســتــاذ الــجــار الــلــه الوطنية والقومية 
اته  وتفّرده بالمواقف المبدئية وبعطاء
ــي تحقيق  ــتــي أســهــمــت ف الــمــتــمــّيــزة ال
النهوض لمستوى الصحافة الكويتية 
يا  لقضا لعربية وتسخيرها لخدمة ا وا
العربية واالنتصار إلرادة الشعوب التواقة 
ــى الحرية والديمقراطية واالزدهـــار  إل
والتقدم والسالم وذلك من خالل الكلمة 
الصادقة والرأي الحر الذي طالما عّبر عنه 
الكاتب والصحفي الــبــارز األســتــاذ أحمد 
الجار الله عبر مسيرته الصحفية الحافلة 
بالعطاء والتميز لما فيه مصلحة وطنه 
الكويت ومصالح األمة العربية واإلسالمية.
متمنيًا له الشفاء العاجل ليعود لمواصلة 
دوره التنويري والفكري في عالم الصحافة 
ــرأي والفكر المستنير المتجرد من كل  وال

مظاهر االنغالق والتحجر والكبت.
مقدرًا له مواقفه النبيلة والشريفة مع 
قضايا اليمن وتطلعات اليمنيين نحو حياة 
آمنة ومستقرة في ظل راية الوحدة اليمنية 

الخالدة والنظام 
ـــهـــوري  ـــم ـــج ال
الــــقــــائــــم عــلــى 
ــــة  ــــتــــعــــددي ال
والـــــــحـــــــريـــــــة 
والديمقراطية.

مـــــن جـــانـــبـــه 
عــّبــر األســتــاذ 
أحـــمـــد الــجــار 
الــــلــــه رئــيــس 
تحرير صحيفة 

الــســيــاســة الــكــويــتــيــة عـــن جــزيــل 
ــره لــهــذه  ــقــدي شــكــره وعــمــيــق ت
للفتة الكريمة مــن قبل الزعيم  ا
وعلى مشاعره األخــويــة الصادقة، 
ولما يتحلى به من صفات إنسانية 
عظيمة، مطمئنًا إياه بتحسن صحته، 
سائًال المولى عز وجل أن ينعم على 
األخ الزعيم بموفور الصحة والسعادة، 
وأن يكتب له النجاح والتوفيق في كل 
مهامه الوطنية وفي مقدمتها النهوض 
بــدور المؤتمر الشعبي الــعــام ليظل 
حزبًا فاعًال ورائــدًا ومتميزًا بوسطيته 
واعتداله، وعطائه الدائم من أجل الوطن 
اليمني وسالمة أراضيه ورسوخ وحدته.

كما عّبر األستاذ الجار الله عن صادق 
أمنياته لليمن بالخروج اآلمن من األزمات 
التي يعيشها والوصول بالحوار الوطني 

الـــشـــامـــل إلـــــى مــــا يــحــافــظ 
عــلــى وحــــدة الــيــمــن وأمــنــه 
ــق  ــحــق واســـــتـــــقـــــراره، وي

تــطــلــعــات كــل اليمنيين في 
مستقبل أفضل ومزدهر. 

دعا الى االصطفاف من أجل إنجاح الحوار

المؤتمر: سياسة لـيّ األذرع التخدم الوحدة الوطنية

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر  
الشعبي العام واحزاب التحالف 
الوطني اجتماعًا برئاسة الشيخ سلطان 
البركاني االمين العام المساعد للمؤتمر 
، وناقش االجتماع عــددًا من القضايا 
على الساحة الوطنية السيما ما يتعلق 

بمؤتمر الحوار الوطني.
وجـــدد االجــتــمــاع مــوقــف المؤتمر 
ــــزاب الــتــحــالــف الوطني  الشعبي واح
المبدئي والثابت من المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة وقــراري 
ـــن الــدولــي رقـــم ٢٠١٤  مجلس االم
و٢٠٥١ باعتبارها المخرج الوحيد 

واآلمن للوطن من أزمته .
ـــاع عـــلـــى ضـــــرورة  ـــم ـــت وشــــــدد االج
االصطفاف الوطني والعمل على انجاح 
ــوصــول الى  مؤتمر الــحــوار الشامل وال
مخرجات تحفظ وحدة وأمن واستقرار 
اليمن وكذلك حل القضايا العالقة بما 
يكفل حقوق أبناء الشعب اليمني كافة 

شماله وجنوبه وشرقه غربه ، والوصول 
ــى شــاطــئ األمـــان بعيدًا عــن كل  بها ال
مايثير االنقسام والكراهية بين أبناء 

الشعب الواحد .
ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
االحــــــزاب الــســيــاســيــة وكـــافـــة الــقــوى 
والمكونات السياسية على الساحة الى 
الــنــأي بالوطن عــن سياسة لــي االذرع 
واقتناص المواقف ، كون ذلك اليخدم 

الوحدة الوطنية.. 

متمسكون بالمبادرة وقراري مجلس األمن

يجب أن تحفظ مخرجات الحوار وحدة وأمن اليمن وتكفل حقوق كل أبنائه

يطمئن على صحة أبوراس
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، متمنيًا له 
الشفاء العاجل من اإلصابات التي تعرض لها أثناء االعتداء اإلرهابي الغاشم 
والغادر الذي تعرض له جامع دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب 
الحرام ٢٠١١م والذي كان يستهدف قيادات الدولة والحكومة وجموع 
المصلين األبرياء،سائًال الله سبحانه وتعالى أن يَمَن عليه بالشفاء العاجل وأن 

يمتعه بالصحة والعافية.
مشيدًا باألدوار الوطنية لألخ صادق أمين أبو راس في مسار العمل الوطني 
اته  وفي تاريخ المؤتمر الشعبي العام الذي سيظل يتذكر مواقفه وعطاء

الوطنية بكل اإلجالل والتقدير.
وقد عّبر األستاذ صادق أمين أبو راس عن شكره وامتنانه للزعيم علي 
عبدالله صالح على اتصاله واطمئنانه على صحته، مقدرًا له المشاعر النبيلة 
والصفات اإلنسانية التي يتحلى بها دائمًا، متمنيًا له التوفيق والنجاح في 

قيادة المؤتمر الشعبي العام.. التنظيم الرائد في الساحة اليمنية.


