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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..

نحن بألف خير..
 ماذا عنكم؟!

قوة تالحم وتماسك المؤتمر الشعبي العام من القاعدة إلى القمة نابع  
من نشأته اليمنية الحوارية الديمقراطية التي أكسبته مرونة وقدرة 
على التعامل مع أية متغيرات سلبية وتحويلها إلى إيجابيات تعزز روح المسؤولية 
ات واالنجازات الكبرى والعظيمة  الوطنية وكذلك من تاريخه الوطني الحافل بالعطاء
وفي صدارتها ومقدمتها الوحدة ومنجزها الرديف النهج الديمقراطي التعددي 
كما أنه استطاع في قيادته لليمن بزعامة القائد المؤسس موحد اليمن علي عبدالله 
صالح تجاوز فترات صعبة وحرجة ومنعطفات خطيرة صانًعا االستقرار والتنمية 
والبناء الشامل السياسي واالقتصادي والثقافي والخدمي المتجسد في آالف المشاريع 
الزراعية والسياحية والصناعية والتعليمية والصحية وفي مجاالت الكهرباء 
والطرقات وغيرها من المشاريع الحيوية واالستراتيجية التي يصعب حصرها 

وإحصاؤها وستبقى شواهد خالدة ومتجددة في ذاكرة شعبنا وأجياله القادمة.
من هذا كله يستمد هذا التنظيم الوطني الرائد وجــوده وتأثيره المتعاظم 
واستمراريته وحضوره الفاعل الذي يصعب تجاوزه أو النيل منه عبر بث اإلشاعات 
السوداء واألضاليل لتشويه صورته ومكانته ودوره ومواقفه الوطنية ومحاولة 
ة لقياداته التاريخية.. فمثل هذه اإلشاعات واألكاذيب واالتهامات الباطلة  اإلساء
ا وتوهًجا في عقول وقلوب أبناء اليمن لتفشل كل 

ً
لم تزد المؤتمر الشعبي العام إال ألق

محاوالتهم في شق صفوفه من خالل خروج بعض العناصر االنتهازية ممن كانوا 
ا عليه وهذا ما ثبت خالل أحداث عام ٢٠١١م واليوم الخالص منهم 

ً
بفسادهم عبئ

كان بمثابة الطهارة والنقاء لتكويناته السياسية والتنظيمية.. 
لذا فإن مراهنات تلك القوى واألطراف التي فشلت وانكشفت وتعرت أمام أبناء 
شعبنا خاسرة وواهمة وسقطت باألمس وستسقط اليوم وغًدا وعليهم أن يدركوا 
ويعوا أن المؤتمر الشعبي العام بألف خير.. فماذا عن أحزابكم وتنظيماتكم 
المتكلسة والمتطرفة والمهترئة والجامدة والعاجزة والمستعصية عن التغيير 
والمنهزمة التي طوال تاريخها لم تجلب لليمن واليمنيين إال الصراعات والحروب 
والدمار والخراب واإلرهــاب والفوضى.. ونقول لمن في قلوبهم مرض إن ضعفاء 
اإليمان واالنتماء لسنا بحاجة إليهم وبدونهم نصبح أصلب عودًا وأكثر قدرة على 
مواصلة مسيرتنا الوطنية فالقلوب الواجفة واأليادي المرتعشة واألقدام المرتجفة 
ال تقوى على مواجهة التحديات ومصارعة العواصف واالنتصار لشعبنا ووحدتنا 
وأمننا واستقرارنا ونماء وتطور ورقي بالدنا.. المؤتمر وزعيمه بألف خير ولتموتوا 

بغيظكم أيها الحاقدون.

كلمة 

المؤتمر قوي ومتماسك ولن يتخلى عن الرئيس هادي

في بيان صادر عن اجتماع برئاسة الزعيم

المؤتمر وحلفاؤه يقفون أمام التداعيات الخطرة في العاصمة وعدد من المحافظات

ندعو األطراف كافة للقاء تشاوري عاجل لالتفاق على خطة تعالج األزمة

ندين األحداث المؤسفة في شارع المطار وأمام مجلس الوزراء
على أطراف الصراع في مأرب والجوف إعطاء فرصة للحوار

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي  
اجتماعًا استثنائيًا األسبوع الماضي برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- للوقوف أمام التطورات الخطيرة المتسارعة التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدد 

من المحافظات وما صاحبها من توترات وتصعيد في أعمال العنف، وما يهدد الوطن لما لها من 
مخاطر كبيرة تمس وجوده ومستقبله.

تفاصيل ص٣

دعا رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي  
العام الزعيم علي عبدالله صالح كل القوى السياسية 
المتصارعة الى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة الوطن 
وأمنه واستقراره، ودعا في لقاء جماهيري له امس كل أبناء الوطن 
وكل أطياف العمل السياسي الى تغيير خطابهم اإلعالمي وتبني 
خطاب اعالمي يدعو إلى المحبة واإلخاء ونبذ العنف واإلرهاب بكل 

أشكاله وألوانه.
وقــال الزعيم علي عبدالله صالح خــالل استقباله عــددا من 
المشائخ واألعيان والوجهاء والقيادات المؤتمرية والمؤتمريين 
والمؤتمريات من أبناء محافظة الضالع: (العاصمة صنعاء عاصمة 
كل اليمنيين علينا أن نحافظ عليها كما حافظنا عليها في الستينات 
والسبعينيات وان ال نخرب العاصمة أو بقية عواصم الجمهورية).

واضاف رئيس المؤتمر الشعبي العام: (تحاوروا وانتقدوا عبر 
وسائل اإلعالم  بلغة معقولة وبالخطاب اإلعالمي المهني وليس 
الخطاب المأزوم تحاوروا وال تقلقوا امن المواطن في العاصمة وال 
تقطعوا الشوارع وال تخيموا في الشوارع عبروا عبر مسيرات سلمية 

فمن حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه عبر الذي كفله الدستور).
تفاصيل ص٢

 المؤتمريون أكبر من أن تهزهم  أكاذيب أبواق الحاقدين وأعداء الوطن  صنعاء عاصمة كل اليمنيين ويجب الحفاظ عليها 
تحاوروا.. التقلقوا المواطنين.. التقطعوا الشوارع بخيامكم.. عبروا بطرق سلمية 

المؤتمريون أكبر من أن تهزهم أبواق الحاقدين وأعداء الوطن

خالل استقباله وفد أبناء الضالع:

الزعيم يدعو القوى السياسية المتصارعة لتبني خطاب إعالمي يرسخ المحبة واإلخاء

«الميثاق»: الشيخ حسين حازب لـ

لن يتخلى المؤتمر عن الرئيس هادي
مزاعم تحالف المؤتمر مع الحوثي فرية كبرى ولدينا معلومات تقلب الطاولة على من يدعي ذلك

«الميثاق»/ توفيق الشرعبي

أكد الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة   
رئيس الــدائــرة التربوية للمؤتمر الشعبي 
العام بأن الحملة التحريضية اإلعالمية والسياسية 
الممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي وقياداته 
وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر ومواقفه الوطنية وسبقه فــي الدعوة 
لالصطفاف الوطني الشامل الذي ال يستثني أحدًا 
هي حملة مضللة وبائسة ومدفوعة األجر بهدف 
ة للمؤتمر الشعبي العام والتقليل من ايحاء تلك  اإلساء

الصورة الوفائية الرائعة التي يجسدها المؤتمريون 
وحلفاؤهم وأنصارهم وهم يتوافدون إلى منزل 
الزعيم علي عبدالله صالح لتهنئته بالسالمة من 
جريمة النفق.. وقــال حسين حــازب في تصريح 
«الميثاق»: نطمئن كل جماهير المؤتمر الشعبي  لـ
العام بأن المؤتمر كيان متماسك ومنظم ومنتظم 
وال يوجد فيه خالفات أو انقسامات ولن تنال منه 
مثل هذه الفريات والدسائس الرخيصة البائسة 

والسخيفة..
تفاصيل ص٥

احذروا..

انقالب جديد يقوده «اإلخوان»

الشيطان 
واعظًا في 
الساحات

المواجهات في صعدة وعمران والجوف 
حربًا بين «اإلصالح» و«الحوثيين»

القلق من اختالفات داخل المؤتمر طالما 
يتم حسمها وفق النظام الداخلي

لن نتحول إلى وسطاء ومبادرتنا قدمناها إلى رئيس الجمهورية

تأمين العاصمة مسئولية كل األحزاب 

حريصون على أال ينفجر الوضع ونؤمن بأن الحلول السلمية هي االنسب

أكد الدكتور أبوبكر القربي عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية   
أن المؤتمر الشعبي العام متمسك بالشرعية في تعامله مع األزمة وأن 
أي موقف يتخذه رئيس الجمهورية فإن المؤتمر يقف معه.. ولكن لن ينجر إلى 

خالفات أو صراعات بين تنظيمات حزبية..
«الميثاق»: إن قيادة المؤتمر الشعبي في  وقال الدكتور القربي في حديث لـ
اجتماعات متواصلة ويحرصون على أّال تتفجر األوضــاع في البالد، ويبذلون 

جهودهم لحل األزمة سلميًا..
وأعرب القربي عن أمله في أن تتوصل الحوارات مع الحوثيين إلى حلول تخرج 

البالد من األزمة..
وأكد القربي أنه ال قلق من أي خالفات داخل المؤتمر طالما يتم حسمها وفقًا 
للنظام الداخلي، وان اللجنة العامة معنية باتخاذ القرارات إزاء القضايا الوطنية 
باعتبارها أعلى سلطة في التنظيم.. وقلل الدكتور القربي من وجود صراع ملكي 

جمهوري.. 

«الميثاق»: د. القربي في حوار لـ

اللجنة العامة وحدها المعنية باتخاذ القرارات في القضايا الوطنية

الرئيس هادي 
يستجيب لدعوة 

مؤتمر الجوف

استجابة لــدعــوة المؤتمر الشعبي  
الــعــام وأحـــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي 
بمحافظة الجوف حــول استهداف الطيران 
الحربي لقيادات وكوادر مؤتمرية في مناطق 
تخلو من أية مواجهات مسلحة بين مليشيات 
االصــالح والحوثيين وصلت مساء أمس االحد 
على متن طائرة مروحية لجنة ارسلها الرئيس 
عبدربه منصور هادي للتحقيق في الحادثة 
وتحكيم أولياء دم المجني عليهم من القتلى 

والجرحى.
وكانت ضربة جوية استهدفت ظهر األحد 
مــنــازل عــدد مــن قــيــادات وكـــوادر المؤتمر 
وأحــزاب التحالف في قرية الــروض بمديرية 
الخلق اســفــرت عــن مقتل شخص وجــرح ٧ 

آخرين بينهم نساء وأطفال.
وحمل مؤتمر الــجــوف وحلفاؤه الحكومة 

والسلطة المحلية مسئولية القصف الجوي.
الفتًا الى ان االعتداء يكشف نوايا مبيتة لجر 

المؤتمر للصراع الدائر هناك وهو مايرفضه،
وأوضــح ان المديرية التي طالها االعتداء 
الجوي خالية تمامًا من أي مواجهات او صراعات 
بين الحوثيين واالصالح وايضًا عناصر القاعدة.
ر بموقف المؤتمر الشعبي العام وانه 

ّ
كما ذك

ليس طرفًا في الصراع الدائر منذ أشهر بين 
مليشيات االصالح والحوثيين.

تفاصيل ص٤

الحلم العربي 
الممنوع

ص
١٤ مؤامرة «الربيع» التي أجهضت ميالد اتحاد الدول العربية


