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فائقة السيد: المؤتمر قوي ومتماسك 
وال يكترث لهذيان أصحاب الفتاوي

القيادي الشيخ العمري 
ينجو من محاولة
 اغتيال في إب

  دانت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب محاولة االغتيال 
اآلثمة التي استهدفت الشيخ عبدالوارث العمري عضو قيادة فرع المؤتمر 

الشعبي العام بالمحافظة عضو اللجنة الدائمة..
 وكانت عناصر اجرامية مسلحة أطلقت وابًال من الرصاص على منزل 
الشيخ عبدالوارث وسيارته بعد وصوله الى منزله مباشرة قادمًا من 
محافظة تعز ما أدى إلى اصابة امرأة بمنزل مجاور والحاق اضرار بالغة 

بالمنزل وبالسيارة ومنزل مجاور.
وطالب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب 
علي محمد الزنم األجهزة األمنية بسرعة ضبط الجناة وإحالتهم الى النيابة 
ات القانونيه في حقهم ، محمال األمن مسؤولية الحوادث  التخاذ اإلجــراء

المتكررة ومسلسل االغتياالت الممنهجة ضد قيادات وأعضاء المؤتمر.

قالت االستاذة فائقة السيد باعلوي عضو اللجنة العامة للمؤتمر  
الشعبي العام ان المؤتمر سيظل قوة صلبة متماسكة تتحطم عليها 

كل مشاريع واحالم الواهمين والمرجفين ، بعد ان تجاوز مخطط ٢٠١١م.
واكدت فائقة السيد في اتصال هاتفي من بيروت مع الميثاق نت على اهمية 
االلتزام بالنظام الداخلي وادبيات ووثائق المؤتمر الشعبي العام التي تنظم 
الحياة الداخلية للمؤتمر او ما يتعلق بعالقاته مع االخرين في الساحة وتحديد 

مواقفه فيما يتعلق بالقضايا الوطنية..
واضافت :نحن لسنا بحاجة الى هذيان اصحاب الفتاوي الذين عليهم ان يبحثوا 

ألنفسهم عن معالجات لخيباتهم وفشلهم الذريع في الحياة .
وقالت: ان المؤتمر الشعبي العام بزعامة القائد المؤسس علي عبدالله صالح 
يستطيع ان يعالج قضاياه ويخرج الوطن من اية محنة او ازمة 

تترصده ..
ودانت فائقة السيد الجريمتين االرهابيتين التي استهدفت 
المتظاهرين في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء والجنود في 
احدى النقاط بحضرموت ، واعربت عن تعازيها الحارة ألسر 
الشهداء ، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها وحماية دماء ابناء 
الوطن وامن واستقرار الوطن والتصدي بقوة لمن يحاولون ضرب 

الوحدة الوطنية والسلم االحتماعي.

كلشاتالمعكرحازب ابو حليقة دويد

دويد: قوى سياسية ومراكز نفوذ يسعون لتفصيل رئيس الحكومة على مقاسهم
أبــو حليقة: التعثر األكبر سيكون عند توزيع الحصص واختيار الــوزراء

حـــازب: أجــنــدات خارجية وراء عــدم البت فيمن سيشكل الحكومة
المعكر: كلما تــأخــر تشكيل الحكومة تــأكــد فشلها مسبقًا
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عجلة التغيير مضت بقوة صوب المستقبل ومن يحلم بعودتها 
الى الوراء واهم وال يعي حقائق التاريخ

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

 عبر عدد من أعضاء اللجنة العامة ورؤساء فروع المؤتمر 
الشعبي العام عن قلقهم من عدم البت في تشكيل الحكومة 
الجديدة وفقًا التفاق السلم والشراكة الوطنية.. وقــالــوا في تصريحات 
«الميثاق»: إن التعثر الماثل أمام اختيار رئيس وأعضاء الحكومة يكشف  لـ
عن عدم تغير العقليات لدى بعض األطراف ومراكز القوى ممن يسعون 
لتفصيل شخص رئيس الــوزراء على مقاسهم..محذرين من استمرار هذا 

التعثر على واقع ومستقبل الوطن وأمنه واستقراره ووحدته.

لقاءات: توفيق الشرعبي

كلشات: لوظلت األحزاب تراوح عند حساباتها فلن تتشكل الحكومة على المدى القريب

مؤتمر حجة يدين
 استهداف

 الشيخ علي الحمدي
دان الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
وحلفاؤه محاولة االغتيال التي 
تعرض لها الشيخ علي محسن 
الحمدي رئيس لجنة الخدمات 
بالمجلس المحلي بمديرية كحالن 
عفار- حجة حيث قام مسلحون 
ــون يــســتــقــلــون ســيــارة  مــجــهــول
هيلوكس االثنين الماضي بوضع 
ـــام مــنــزلــه أدت  عــبــوة نــاســفــة أم
لتدمير سيارتين وألحقت أضرارًا 
بالغة بمنزل الشيخ الحمدي ومنزل 

مجاور.
ــمــر حــجــة هــذه  واعــتــبــر مــؤت

الجريمة النكراء على منزل الشيخ 
عــلــي الــحــمــدي اســتــهــدافــًا لكل 
المؤتمريين الشرفاء المتمسكين 
ــاء الــدولــة  ــن ــوطــن وب بمصلحة ال

المدنية الحديثة.
وطالب المؤتمر وحلفاؤه الجهات 
األمنية القبض على الجناة وحملها 
مسؤولية إفالتهم مــن العقاب 
مؤكدًا أن هذه الجرائم تأتي ضمن 
مسلسل االســتــهــداف االجــرامــي 
لــقــيــادات الــمــؤتــمــر والــتــحــالــف 
الثنائهم عن تمسكهم بالثوابت 

الوطنية.

وكشفوا عن موقف واضــح يعتزم المؤتمر الشعبي 
اتخاذه خالل األيام القادمة إزاء الوضع السياسي المتردي.
حيث قال الشيخ حسين حــازب عضو اللجنة العامة 
رئيس الدائرة التربوية بالمؤتمر إن عدم البت في اختيار 
رئيس الحكومة رغم كل هذا الوقت ينبئ بأن القوى التي 
وقعت على اتفاق السلم والشراكة الوطنية التزال تعمل 
لمصالحها الذاتية خصوصًا وأنها وضعت في االتفاق 
معايير وهي تدرك صعوبة تطبيقها على المرشحين 
لرئاسة الحكومة وبالتحديد معيار االستقاللية في بلد 
ديمقراطي يعج بــاألحــزاب ويصعب وجــود شخصية 
غير حزبية قادرة على قيادة الحكومة في هذا الظرف 

االستثنائي.
ل حازب عن المانع أن يكون رئيس الحكومة  وتساء
حزبيًا وعندما يتم التوافق عليه يقدم استقالته من 

حزبه ويلتزم بالحياد في مهمته.
الفتًا الى أن التأخر في تشكيل الحكومة يضع البالد على 
حافة الهاوية وينذر بتفاقم األزمات وتزايد المشاكل 

في مختلف المجاالت.
 ودعا حازب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
ومستشاريه الى التركيز على الشخص القوي األمين 

القادر على تحّمل المسؤولية والتزام الحيادية..
كما أرجع الشيخ حسين حازب التأخر في اختيار رئيس 
الحكومة الى رغبة البعض في تفصيل المنصب على 

شخص محدد، نزوًال عند أجندات خارجية.
 وأشــار الى أن هناك دورًا مهمًا سيقوم به المؤتمر 
الشعبي العام خالل االيام القادمة لحلحلة الوضع الراهن 
انطالقًا من استشعاره لمسؤوليته الوطنية والتاريخية 
والثقة الممنوحة له من قبل السواد األعظم من أبناء 

الشعب اليمني.
الكارثة في توزيع الحصص

الى ذلك اعتبر الدكتور علي أبو حليقة عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر عدم البت في تشكيل الحكومة وفقًا 
التفاق السلم والشراكة المزمن مؤشرًا واضحًا بأن الوضع 

السياسي متأزم جدًا.. 
 وقــال أبو حليقة: التعثر القائم في اختيار رئيس 
الحكومة سيكون له تأثير سلبي على الواقع السياسي 
وسينعكس على الوضع المعيشي واالقتصادي واالمني 

والثقافي والنفسي للمواطن.
وأضــاف: جريمة التحرير االرهابية انعكاس لهذا 
التعثر، وكذلك تجميد المانحين لدعمهم حتى يتم 
اختيار رئيس للوزراء انعكاس لهذا التعثر أيضًا وأمور 
أخــرى أكثر خطورة سيخلفها عدم البت في اختيار 

رئيس الحكومة من قبل الرئيس ومستشاريه.
وتوقع الدكتور أبو حليقة بأن األزمة لن تتوقف عند 
التوافق على من يشكل الحكومة فحسب وإنما سيمتد 
الخالف الــى موضوع توزيع الحصص بين المكونات 
السياسية، وهو ما لم تحسب له القوى السياسية حسابًا 
وهــي تتجاوز بنود المبادرة الخليجية وآليتها عند 

وضعها التفاق السلم والشراكة الوطنية.
مؤكدآً بأن الخروج من هذا الوضع المتردي يتطلب 
إرادة من قبل القيادة السياسية وتنازالت صادقة من 
قبل المكونات الموقعة على االتفاق ما لم فإن الوضع 
سينزلق الى ما ال يحمد عقباه وحينها سيصعب على 

الجميع تداركه.
وكشف عن دور كبير للمؤتمر الشعبي العام عبر 
لجنته العامة التي هي في انعقاد دائــم للوقوف على 
المشهد السياسي الراهن والخروج خالل أيــام قليلة 
بموقف واضح وسيحدد رأيه إزاء المشهد الذي تعيشه 

اليمن.
الوالءات في الترشيحات

من جانبه يرى الشيخ يحيى دويد عضو اللجنة العامة 
ــرة الشباب والــطــالب بالمؤتمر بــأن اتفاق  رئيس دائ
ل انفراجة ونافذة ضوء للخروج من 

ّ
السلم والشراكة مث

النفق المظلم الذي حشرت فيه البالد والقوى السياسية 
ولكن التعثر الماثل أمام التوافق على شخصية وطنية 
لتشكيل الحكومة ناتج عن عدم تغير العقلية لدى 

بعض المكونات السياسية وبعض مراكز القوى التي 
تسعى لتفصيل رئيس للحكومة على مقاسها دون إدراك 

طبيعة وخطورة وتعقيدات المرحلة.
وقــال دويــد: كــان يفترض عند ترشيح شخصيات 
لهذا المنصب أن تتجه أنظار القوى السياسية وقيادة 
ة  البالد نحو شخصية وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاء
والنزاهة، شخصية قوية وشجاعة تستطيع أن تعتد 
بنفسها وبقدرتها على قيادة الحكومة بمسؤولية عالية 

ات الضيقة. بعيدًا عن الوالء
وأضــاف: لكن لألسف الحظنا أن الترشيحات ذهبت 
ات الشخصية أو الحزبية وهذا عكس  باتجاه كسب الوالء
نفسه بشكل كبير جدًا على تعقيد المشهد وتأزيمه 

أكثر..
الفتًا الى أنه ما لم تذهب القوى السياسية باتجاه تغليب 
مصلحة الوطن فإنها تساهم بهدم سقف المعبد على 

الجميع.
 وتوقع الشيخ دويد انتهاء هذه األزمة بمجرد التوافق 
على من سيشكل الحكومة ما لم يسع مكون ما لالستئثار 
أو االستقواء لصالح طرف محدد، أو تفسير المعايير 
المطاطية الختيار الــوزراء وفقًا للرغبات أو تكييفها 

وفق ما تريد.
منوهًا الى أنه ال مانع من استبدال المعايير بأخرى أكثر 
وضوحًا سواًء لألشخاص أو لتوزيع الحصص بين األحزاب 

بما يضمن الشفافية.
واستطرد عضو اللجنة العامة بالقول: على الجميع أن 
يدركوا بــأن البلد لم تعد قــادرة أن تتحمل أكثر مما 
تحملته خالل الفترة الماضية في ظل اقتصاد هش بشكل 
كبير جدًا وفي ظل غياب المؤسسة العسكرية واألمنية 

وفي ظل تناحر القوى السياسية.
مختتمًا حديثه عن الدور المأمول من المؤتمر الشعبي 
العام الذي حمل واليــزال الهم الوطني قائًال: المؤتمر 
لن يتخلى عن دوره الوطني وما نأمله هو أن تضع القوى 
السياسية في حسابها الدور الذي لعبه المؤتمر إلخراج 

البالد من أزمتها بتقديمه للتنازالت الكبيرة وأال تكون 
انتهازية طالما وهناك طرف معين يحمل كل الهم 
الوطني ويضع المصلحة العامة فوق مصالحه الشخصية، 
وبالتالي يجب أال يرموا بالحمل كامًال على المؤتمر الشعبي 
العام ألننا في مرحلة تفرض على كل القوى السياسية 
أن تتحمل مسؤولية وطنية وتصدق ولو في جزء من 
شعاراتها المرفوعة.. فالمرحلة محك فعلي وعملي لمدى 
إثبات كل األطراف حبهم لهذا الوطن وحرصهم على 

أمنه واستقراره وبقاء وحدته.
زرعوا اليأس

وفي ذات السياق قال األخ أحمد المعكر رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بالضالع: إن المماطلة في تشكيل 
الحكومة قد ألقت بظاللها على المشهد اليمني في 

مختلف المجاالت.
وأضاف: هناك من يريد إحباط الناس وزرع اليأس في 
نفوسهم من خالل هذه المماطلة والتعثر في تشكيل 
الحكومة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين بأن اليمن 

بخير.
وحمل رئيس فــرع المؤتمر بالضالع من يقف وراء 
تعقيد وتأزيم الوضع من خالل مساعيه لتفصيل رئيس 
الوزراء على مقاسه كل ما تشهده البالد من جرائم وأعمال 
ارهابية وسقوط المئات من الضحايا األبرياء نتيجة هذا 

العبث بمصير ومستقبل البالد.
موضحًا بأنه كلما تأخر تشكيل الحكومة تأكد للشعب 
بالفشل المسبق لهذه الحكومة التي تفصل على مقاسات 

معينة..
واختتم المعكر حديثه بالقول: يجب أن يتخذ المؤتمر 
الشعبي العام موقفًا حازمًا إزاء هــذا الوضع وال يظل 
ينتظر ما سيسفر عنه هذا التعثر المخيف باختيار 

الحكومة أو من سيشكلها.
اقطعوا حبل التمديد

وفي ذات الصعيد قال األخ عامر سعد كلشات رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة المهرة: إن أي تأخير 

أو مراوغة في تشكيل الحكومة ستزيد األمور تعقيدًا 
واألوضاع مأساوية وستفتح مشاكل جديدة وسيشرع 
األبــواب لطرح آراء قد ال تخدم اختيار رئيس وأعضاء 

الحكومة.
وأضاف: ربما هناك قوى وأحزاب لها حساباتها في هذا 
الموضوع وتسعى لتحقيق أهدافها من خالل اختيارات 
ــن تخدم  مــحــددة وهـــذه الحسابات بكل تأكيد ال ول

المصلحة الوطنية.
مؤكدًا بأنها لو ظلت األحــزاب تــراوح عند حساباتها 
في اختيار رئيس وأعضاء الحكومة فلن يكون هناك 
تشكيل على المدى القريب وقد تذهب البالد حينها 
أدراج الرياح قبل أن تتوافق المكونات السياسية على 

تشكيل الحكومة.
ودعــــا عــامــر كــلــشــات جــمــيــع الــمــكــونــات الوطنية 
والسياسية أن تقطع حبل التمديد وتقديم التنازالت 
من الجميع للتوافق حول شخصية وطنية نزيهة لها 
اسهامات وطنية سابقة ولديها خبرات مهنية وعلمية 
تمكنها من قيادة الحكومة في هذا الظرف الحساس 
والمرحلة االستثنائية لمحاولة الخروج بالبالد من هذه 

األزمات الخانقة والنفق المظلم.
الفتًا الــى أن أبناء المهرة ورغــم بعدهم عن مسرح 
االحــداث اال أنهم يشعرون بقلق بالغ من المستقبل 
المجهول الذي ترسمه سياسات الكواليس في صنعاء 

لليمن الموحد.
واختتم كلشات حديثه عن دور المؤتمر في المرحلة 

الراهنة قائًال: 
ات وخبرات مشهود  المؤتمر الشعبي العام لديه كفاء
لها بالنزاهة واستشعار المسؤولية وهذا يفرض عليه 
ات والخبرات  في هذه المرحلة أن يسخر هذه الكفاء
في الدفع نحو إخراج اليمن مما حل بها من أزمات وأن 
يحدد موقفه ويقدم رؤيته ويوحد رأيه وقراره تجاه 

كل القضايا الماثلة والمشاكل العالقة.

«الميثاق» : في احاديث لــ


