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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..

المؤتمر.. كان وسيبقى حزب اليمن  كلمة 

المؤتمر الشعبي العام وجد ليبقى ألنه تنظيم وطني يمني وحدوي  
رائد انبثق من عملية سياسية ديمقراطية حوارية شاركت فيها كل 
القوى السياسية واالجتماعية الحية والفاعلة من كل التوجهات والتيارات بعد 
ان حددت األسس التي ينبغي ان يقام عليه بناء اطار جامع على أساس يستند 
للتاريخ الحضاري العريق لهذا الشعب العظيم والنتمائه العروبي واإلسالمي 
واإلنساني في عام ١٩٨٢م بمشاركة كافة اليمنيين وهكذا منذ البداية لم 
يكن هناك مكان للمناطقية والجهوية متجاوزًا وجود الدولة الشطرية القائمة 
آنذاك الى حقيقة ان الوحدة اليمنية غايته األسمى في مسيرته النضالية التي 
خاضها طوال ثمان سنوات مكرسًا بصورة منهجية على الصعيد السياسي 
واالقتصادي والتنموي والثقافي كفاحه السلمي الديمقراطي إلعادة التئام 
اللحمة اليمنية التي رفعت رايتها في ٢٢ من مايو االغر عام ١٩٩٠م بقيادة 
الزعيم علي عبدالله صالح متحمًال على عاتقه مسئولية الدفاع عن منجزها 
العظيم وترسيخه في قلوب وعقول ووجدان كل المؤتمريين وأنصارهم 

وكل جماهير الشعب.
هذه هي القوة الكامنة التي أفشلت كل محاوالت النيل من قوة وصالبة وتماسك 
المؤتمر، هذا الطود الشامخ الراسخ رسوخ جبال اليمن والتي كانت في كل مرة 

رهاناتها تسقط وتصاب بالخسران المبين.
ت في سياقها المنطقي كنتاج للديمقراطية   واذا كانت تلك المساعي جاء
التعددية السياسية والحزبية التي مثلت المنجز الرديف للوحدة عام ١٩٩٠م 
والمتمثلة في خروج بعض األطراف من صفوف المؤتمر لتشكيل أحزابها ليتوهم 

البعض ان ذلك سيؤثر على المؤتمر ووجوده وحضوره ودوره الوطني الفاعل 
سلبًا اال ان أصحاب ذلك الفهم أصيبوا بخيبة كبيرة بعد ان تبين ان المحصلة 
كانت ايجابية وأن ما جرى ال يخرج عن عملية فلترة جعلته أكثر نقاًء وتحررًا من 
االلتزامات تجاه من كان تحت مظلته ممن يحملون توجهًا أيديولوجيًا يتنافى 
مع المضمون الفكري لوثيقته النظرية الميثاق الوطني ليصبح في مواقفه ورؤاه 
وتصوراته تجاه القضايا الوطنية موحدًا منسجمًا ومتناغمًا مع مبادئ وأهداف 
الثورة اليمنية المجسدة لروح هذا الشعب المعبرة عن تطلعاته في االمن 

واالستقرار والتنمية والبناء النهضوي الشامل.
وتتالت مثل هذه المحاوالت المستهدفة للمؤتمر الشعبي العام وفي كل مرة 
كانت تبدو أكثر بؤسًا من سابقاتها ولعل ما حصل بنتيجة أزمة ٢٠١١م هو المثل 
األبرز كونه أدى الى الخالص من األدران التي علقت في جسد هذا التنظيم العمالق 

ولم يزده ذلك اال قوة والتفافًا جماهيريًا حوله منقطع النظير..
وهكذا سيكون الحال مع من يحاولون اعادة الكره ولكن باللعب على ورقة 
الجهوية والمناطقية والشطرية غير مستفيدين من دروس من سبقهم 
ليستوعبوا ان المؤتمر الشعبي العام ال يمكن ان يكون اال تنظيمًا وطنيًا وحدويًا 
لليمن كله.. اما اللعب على ورقة النعرة التقسيمية الجنوبية الشمالية فهي ليست 
اال محاولة من عقلية قزمية ال تتسع اال للمشاريع الصغيرة التي فشلت في الماضي 
وستفشل في الحاضر والمستقبل.. ونقول لهؤالء المفلسين ان المؤتمر الشعبي 
العام سيظل موحد الصفوف متماسك البنيان في موقعه الطليعي يحمل راية 

قيادة شعبه نحو يمن جديد موحد ومستقر متقدم ومزدهر.

في اجتماع برئاسة الزعيم

اللجنة العامة تقر الدعوة لمؤتمر عام استثنائي

الشيخ ياسر العواضي  :

الخائفون من االنتخابات مددوا 
االنتقالية لتقاسم السلطة
الزياني: 

اليمن أصبح على حافة الكارثة 
وال مبادرة خليجية ثانية

تفاصيل تنشرها "الميثاق"

فضيحة فشل التدخل األمريكي 
في اليمن بمقتل المختطفين

تــرأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي العام صباح االثنين الماضي اجتماعًا للجنة 
العامة وقفت خالله امام مستجدات االوضاع في الساحة الوطنية.
واستهل الزعيم حديثه للجنة العامة بتهنئة الشعب اليمني 
بالذكرى السابعة واالربعين لالستقالل الوطني - الحدث الذي مثل 
تحوًال مهمًا في مسيرة الشعب الوطني وسعيه للتقدم والوحدة 
وكان يوم الثالثين من نوفمبر الحدث الذي شكل اساسًا لوحدة 
الشعب اليمني في الثاني والعشرين من مايو العظيم وتتويجًا 

لنضاالت ثورتيه المجيدتين سبتمبر واكتوبر.
وأقــرت اللجنة العامة الدعوة لعقد مؤتمر عــام استثنائي 

وشكلت لجنة تحضيرية لإلعداد والتحضير لذلك.
ووقفت اللجنة العامة امام المستجدات على الساحة الوطنية 
وعبرت عن اسفها الستمرار حالة التدهور في االوضاع االمنية 
وسفك الــدمــاء وتــراجــع دور الــدولــة في مختلف المستويات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية..
تفاصيل ص٢

بمشاركة الزوكا األمين العام

األحزاب اليمنية تناقش االسراع بعملية االنتقال 
السياسي باليمن في لقاء يعقد بالمانيا

ــاذ عـــارف عوض    يــشــارك االســت
الزوكا االمين العام للمؤتمر في 
اجتماع تشاوري رفيع المستوى واالمناء 
العامون لألحزاب والتنظيمات السياسية 
اليمنية، باالضافة إلى مستشاري رئيس 
الجمهورية بــدأ أعماله أمــس االحــد في 
مدينة يوتسدام في المانيا والذي يعقد 
برعاية مــن وزارة الخارجية االلمانية 
ومؤسسة بــرجــروف ومنتدى التنمية 
السياسية وستستمر أعماله إلــى ١٠ 

ديسمبر.
ويناقش االجتماع قضايا العمل على 
تعزيز وحماية االسراع بعملية االنتقال 
السياسي في اليمن والتأكيد على أهمية 
بناء اجــمــاع وطني حــول مــبــادئ وآليات 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل وكذا مكامن القوة ونقاط الضعف 
في عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
ة الوضع الراهن والمخاوف من تباطؤ  وقراء

تنفيذ استحقاقات المرحلة االنتقالية.

مناقشة كافة القضايا ستتم في المؤتمر العام االستثنائي الذي دعت إليه اللجنة العامة

رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات الجنوبية:

أي دعوات باسم المؤتمر ال تتبع األطر التنظيمية مخالفة وال تمثل إال أصحابها
المؤتمريون لن يستجيبوا لمحاوالت شق وحدة تنظيمهم

دعت قيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية  
والشرقية الى تفويت الفرصة على كل من يريد المساس بوحدة 
المؤتمر وتماسك جبهته الداخلية. وأكدوا في بيان عدم شرعية بطالن 
الدعوات المنادية لعقد مؤتمر باسم المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات 

الجنوبية..  واضافوا في بيان : طالما وقد دعت اللجنة العامة لعقد مؤتمر عام، 
باعتبار المؤتمر العام هو أعلى سلطة تنظيمية وصاحب االختصاص األصيل، 
فهو المكان الطبيعي لمناقشة الشأن التنظيمي والوقوف أمام كافة القضايا.
تفاصيل ص ٦

ـــادة   ـــي ـــــــرت ق أق
المؤتمر الشعبي 
العام في اجتماعها المنعقد 
أمس االحد احالة االخوين: 

- أحمد الميسري عضو 
اللجنة العامة.

- عبدالعزيز بن حبتور 
رئــيــس فــرع المؤتمر في 

جامعة عدن
ـــة  ـــاب ـــرق ــــــى هـــيـــئـــة ال ال
ــف  ــي ــوق ــتــنــظــيــمــيــة وت ال
ــا  ــشــاطــهــم ـــد ن ـــجـــمـــي وت
التنظيمي بــشــأن ماصدر 
مـــن قــبــلــهــمــا مـــن اعــمــال 
وتصرفات مخالفة للنظام 
الداخلي للمؤتمر الشعبي 
العام ولوائحه التنظيمية 
وعــلــى هيئة الــرقــابــة رفع 
تقريرها خالل عشرة ايام 

طبقًا للنظام الداخلي..

بالغ أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
نهب ٢٠٠ مليون دوالر من صندوق المبعدين لشراء الوالءات وتفريخ األحزاب

الشيخ بن عزيز ينجو من محاولة اغتيال واستشهاد ثالثة من مرافقيه
المؤتمر يدين الجريمة وينتقد عجز الحكومة واألجهزة األمنية

علمت «الميثاق» من مصادر مطلعة أن أمواًال باهظة من المال العام   
الى جانب منح ومساعدات قدمت لبالدنا  يجري صرفها من قبل عناصر 
ات  متنفذة في محاولة لشق المؤتمر الشعبي العام وضرب وحدته وكسب والء
مناطقية. وأوضحت المصادر أن من بين تلك األموال المساعدة المقدمة من 
دولة قطر لدعم صندوق المبعدين التي تتجاوز٢٠٠ مليون دوالر من قبل 

 من إجمالي المبلغ  إال مليون دوالر فقط.
َ

أحد المتنفذين ولم يتبق
وطالبت المصادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سرعة التحقيق 

في قضية أموال صندوق المبعدين وإظهار الحقائق للرأي العام في أسرع  
وقت ممكن.

وقالت إن روائح قضية أموال صندوق المبعدين بدأت تفوح بين باألوساط 
الدبلوماسية وخصوصًا بين سفراء ومدراء مكاتب الدول والمنظمات المانحة، 
وتثير مخاوفهم من تقديم أي دعم أو مساعدات أو قروض لليمن بعد فضيحة 
نهب أكثر من ٢٠٠ مليون دوالر من صندوق المبعدين خشية من أن تلقى 

نفس مصير أموال صندوق المبعدين.

نجا الشيخ صغير حمود بن  
عــزيــز- عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام من محاولة اغتيال 
آثمة استهدفت حياته، مساء أمس االحد، 
بالعاصمة صنعاء.. وبحسب مصدر مطلع 
فقد أطلق مسلحون النار على القيادي 
المؤتمري أثناء تواجده في مجلس عزاء، 

ما أدى إلــى إصابته بثالث طلقات نقل 
على اثرها للمستشفى، فيما استشهد 
ثالثة من مرافقيه نتيجة االعتداء وجرح 

آخرون.
وعلمت «الميثاق» أنه أجريت مساء 
أمس عملية جراحية للشيخ بن عزيز 
إلخــراج إحــدى الرصاصات التي تعرض 

لها، كما أجريت عمليتان بكتفه وإحدى 
يديه حيث أصيب بثالث رصاصات في 
االعتداء االجــرامــي.. وقد أثــار اإلعتداء 
حالة سخط واسعة في الشارع اليمني 
والمؤتمري وفاقم من تعقيدات األوضاع 

على الساحة الوطنية..
تفاصيل ص٦

خالل ثالث سنوات

«الميثاق» عن سقوط«١٥» ألف قتيل في «٥» محافظات يمنية مصادر تكشف لـ
شـــــــدد مــــراقــــبــــون   

ـــة  ـــدول ـــــأن عـــلـــى ال ب
والحكومة المشكلة حديثًا 
سرعة العمل على انهاء حالة 
االنفالت األمني وبسط هيبة 

الدولة في أنحاء البالد كافة.
منوهين إلى أهمية تزامن 
ذلــك مــع انــجــاز مــا تبقى من 
مــهــام الــمــرحــلــة االنتقالية 
وبــطــرح الــدســتــور الجديد 
لالستفتاء والـــذي مــن شأنه 
تحديد شكل الدولة اليمنية.. 
ــات  ــاب ــخ ــت وكـــــذا اجــــــراء االن

البرلمانية والرئاسية.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــصـــــادر 
«الـــمـــيـــثـــاق» ان الــثــالثــة  لــــ
األعــــوام الــمــاضــيــة شهدت 
فصوًال دامية عمقت جراح 
الشعب اليمني الــذي يصحو 

ويستفيق على مشاهد القتل 
والتخريب، ففي محافظات 
ــيــن وحــضــرمــوت وشــبــوة  أب
ـــبـــيـــضـــاء قــتــل  ـــــــأرب وال وم
مايقارب خمسة عشر ألف 

مواطن يمني.
وأوضح المراقبون ان هذا 
الرقم المهول يكشف بجالء 
أحد أسباب سخط المجتمع 
اليمني مما حــل بــه واصابه 
ــادة الــدولــة  ــي ـــراء عــجــز ق ج
عن ادارة المرحلة باقتدار 
تــحــفــظ حــيــاة وممتلكات 

المواطنين.
منوهين الــى ان استمرار 
تدهور الوضع في اليمن دون 
تــحــريــك ســاكــن بـــات ينذر 
برحيل المسئولين المباشرين 

في أسرع وقت ممكن.

االنتربول يالحق القرضاوي وغنيم والعشرات من قيادات االخوان
ــع االنــتــربــول    ــول الــمــصــري م ــرب ــت نــجــح االن

الــدولــي بعد مفاوضات مضنية فــي وضع 
٤٢ من قيادات جماعة االخــوان الهاربين على 

رأســهــم يوسف الــقــرضــاوي ووجـــدي غنيم 
بالنشرة الحمراء بجميع دول العالم، وذلك 
تمهيدًا الستعادتهم إلى مصر في القضايا 

المتهمين فيها والمحكوم عليهم بها.
وتعتبر هذه الخطوة بداية لخطوات أخرى 
لمالحقة قيادات جماعة االخــوان المسلمين 
بالقانون والشرطة الدولية في أي مكان من دول 
العالم على الجرائم التي ارتكبوها في السنوات 
الطويلة الماضية على اعتبار أنها جرائم ضد 

البشرية واالنسانية وال تسقط بالتقادم.
تفاصيل ص٢

د نشاطهما جمِّ
ُ

قيادة المؤتمر تحيل الميسري وبن حبتور الى الرقابة التنظيمية وت


