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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..

إلى أين تقودوننا..؟! كلمة 

الوضع الذي يمر به الوطن والمنحدر إلى حدود خطرة على الصعيد السياسي واالقتصادي  
واألمني إن لم يتم الوقوف أمامه بصورة جادة ومسؤولة ال سيما على صعيد العمل 
 منها إالَّ العلم والنشيد الوطني أما 

َ
الحثيث لضرب الدولة التي لن نكون مبالغين إن قلنا أنه لم يتبق

مؤسساتها المدنية والعسكرية واألمنية فقد اصبحت مصابة بالشلل التام على نحو عمق مخاوف 
اليمنيين من المسار المجهول الناتج عن الضبابية والغموض الذي يزداد قتامة من يوم إلى آخر 
وليس هناك في األفق أي بصيص أمل للخروج ال من القوى السياسية وخاصة تلك المناطة بها 
مسؤولية إدارة البلد وإخراجه من الحالة المأساوية التي وصل إليها جراء االنقسامات والصراعات 
والعنف واإلرهاب الناجم عن غياب أو تغييب مقصود للدولة ناهيك عن عدم قيام مؤسساتها 
بأبسط الوظائف التي يفترض أن تؤديها.. وهذا يجعلنا نسأل من يتحملون المسؤولية؟.. إلى أين 
تمضون باليمن وأبنائه؟! لكننا نرى إجاباتهم في ممارساتهم التي تذهب في اتجاهات تشاؤمية 
تستوجب من كل من يهمه هذا الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه وقفة جادة.

وهذا هو ما قام ويقوم به المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ومعهم كل الشرفاء والمخلصين 
الحريصين على استعادة الدولة التي ال يمكن أن تكون إال باستعادة هيبة مؤسستها الوطنية 
العسكرية واألمنية داعًيا في هذا المنحى كل القوى واألطــراف السياسية أن تغلب المصلحة 
الوطنية العليا على مصالحها األنانية الضيقة الشخصية والحزبية والمناطقية والجهوية والمشاريع 
المرتبطة بها والتي لم تجلب لليمن إال األزمات والدمار والخراب والفوضى التي ال سبيل لتجنبها 
إال بالتوجه الصادق إلى التصالح والتسامح والتالحم والتعاضد ووضع أيدينا في أيدي بعض إلنقاذ 
وطننا قبل فوات األوان مستوعبين أن الوقت ليس بصالحنا وإن لم نقم بذلك اآلن فلن نستطيع 
غدًا وأي إصرار على رهانات خارج هذا السياق فاشلة وساقطة ومقامرة خاسرة بمصير وطن 

ووحدته حاضرًا ومستقبًال.

تحضيرات حثيثة لعقد المؤتمر العام االستثنائي 
قيادات مؤتمرية ترد على حجز أموال المؤتمر باستعدادها بيع ما تملك النعقاده

تتواصل االستعدادات والتحضيرات الحثيثة لعقد المؤتمر العام االستثنائي للمؤتمر الشعبي العام بوتيرة   
عالية بهدف حسم العديد من القضايا التنظيمية والوطنية.

وعلمت «الميثاق» من مصادر مطلعة أنه تم قطع شوط كبير في اإلعــداد والتحضير لعقد المؤتمر العام 
االستثنائي.. مؤكدة أن حجز أموال المؤتمر الشعبي العام من قبل الرئيس هادي واستغالله السلطة لمحاولة 
التدخل في شؤون األحزاب والقضاء ستفشل، وأن المؤتمر ماٍض نحو عقد مؤتمره العام بإصرار وعزيمة ال تلين.

وقالت المصادر: إن قيادات بالمؤتمر الشعبي العام أبدت استعدادها لبيع ممتلكاتهم ومنازلهم استجابة لمطالب 

أعضاء وأنصار المؤتمر المشددة على عقد المؤتمر العام وردًا على استمرار محاوالت الرئيس هادي عرقلة انعقاده 
من خالل تجميد أموال المؤتمر الشعبي العام بدون حق.

وأعربت المصادر عن ثقتها بأن المؤتمر العام االستثنائي سوف يحدد مستقبل البالد وليس التنظيم فحسب، 
وأن جماهير الشعب اليمني تترقب انعقاد المؤتمر العام االستثنائي وتعول عليه آماًال كبيرة إلخراج البالد من 

هذه األزمة الطاحنة.
الجدير بالذكر أن قيادات وقواعد المؤتمر ظلت تطالب خالل السنوات الثالث الماضية بعقد المؤتمر العام 

االستثنائي لمواجهة التآمرات التي تستهدف وحدة المؤتمر الشعبي العام كخطوة أولى لضرب الوحدة اليمنية، 
وتتصدى لكل الضغوطات الداخلية والخارجية للتدخل في شؤونه الداخلية، ومحاولة إقصاء الزعيم المؤسس علي 

عبدالله صالح من رئاسة التنظيم في محاولة إنقالبية على النظام الداخلي واللوائح التنظيمية للمؤتمر.
وأوضحت المصادر أن هذه التدخالت في الشأن الداخلي للمؤتمر والمحاوالت المستمرة لضرب وحدة الصف 
المؤتمري قد عززت قوة وتماسك المؤتمر خصوصًا وأن استهدافهم لرئيس المؤتمر قد مثل استهدافًا لكل 

أعضاء وأنصار المؤتمر وجماهير الشعب اليمني قاطبة.

مؤشرات الفشل

أشرار حول الرئيس يتجسسون 
هاتفيًا على خصوصيات الشعب!!

سياسيون ومثقفون: عبده الجندي يكتب:
الرئاسة تمارس سياسة 

«فرق تسد» لضرب المصالحة

انهيار اقتصادي..
من اقتحام المقرات إلى تجميد األموال.. 

ممارسات سلطة فاشلة

٩٥٪ من المحالين  للتقاعد كوادر مؤتمرية

التقى كتلتي المؤتمر في مجلسي النواب والشورى

الزعيم: ليس بإمكان أية قوى منع المؤتمر من ممارسة دوره الريادي
الــتــقــى الــزعــيــم عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح رئيس   

المؤتمر الشعبي العام أعضاء الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر الشعبي العام وأعضــــاء كتلة مجلس الشورى 

المؤتمرية.
وجدد الزعيم علي عبدالله صالح على التزام المؤتمر 
وقيادته بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واستكمال 
ما تبقى منها وبمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 

المتفق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وأشار رئيس المؤتمر الى صمود المؤتمريين في كل 
الهيئات الوطنية وخاصة تلك التي وقفت في وجه كل 

المحاوالت التي استهدفت تفتيت المؤتمر وقياداته 
وكوادره وصوًال الى محاولة اجتثاثه.

وقال: «إن المؤتمر جذوره عميقة في المجتمع وتاريخه 
ت هــذه المحاوالت  النضالي والوطني عظيم، فقد بــاء
بالفشل الذريع»، مؤكدًا أن المؤتمر ظل وسيبقى رافعة 
للعمل الوطني ورائدًا في الحياة السياسية وليس بإمكان 
أية قوى مهما بلغت من قوة أن تمنع المؤتمر الشعبي 
العام عن ممارسة دوره الريادي والقيادي الذي عرف به 

في التجربة الديمقراطية في بالدنا.
تفاصيل ص٣

في مذبحة إقصاء 
جديدة

رصد جرائم 
استهداف 

المؤتمريين 
د. القربي يدعو للتهيئة لالنتخابات.. ويحذر من الفـراغ الدسـتوري

 الرئيس هادي يتحمل مسئولية إيجاد حلول للتحديات الماثلة
تعثر إجراء مصالحة وطنية حّول مخرجات الحوار إلى وثيقة أزمات 

دعــا األمــيــن الــعــام المساعد الدكتور أبــو بكر القربي، األحــزاب 
والتنظيمات السياسية إلى االعتراف بأخطائهم وإعادة النظر في 
موقفها من مبادرة المؤتمر الشعبي العام للمصالحة الوطنية الشاملة 

والتي قدمت قبل وصول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء.
وأوضح الدكتور القربي- في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» بثتها 

الجمعة- أن فرقاء األزمة السياسية في اليمن بعد التوقيع على المبادرة 
الخليجية ودخولهم مؤتمر الحوار الوطني، وبدًال من ان يدخلوا في 
مصالحة وطنية شاملة تحولوا إلى محاكمات لبعضهم البعض.. ولهذا 
جاءت الكثير من مخرجات الحوار للتحضير ألزمات قادمة وحملت 

ألغامًا كثيرة .

«الميثاق» :  نائب وزير التربية لـ

البنك المركزي اعتذر عن صرف ٣ مليارات 
عالوة التربويين بدعوى العجز

لم نلِغ اجازة السبت وما حدث في بعض 
المحافظات أمر يخص الحكومة 

أزمة الدستور 
الجديد تطل 

بقرونها

«الميثاق»: رئيس هيئة الرقابة التنظيمية لـ

  ننتظر كلمة القضاء بشأن 
حجزأموال المؤتمر

تماسك قيادة المؤتمر وقواعده الركيزة 
األساسية لحماية وحدته التنظيمية

اجتماع عدن تجاوز النظام 
الداخلي ومن يقفون خلفه 

سيخضعون للمحاسبة

عام ٢٠١٥ 
سيشهد زخمًا 
مؤتمريًا

٦ ٤٧

تفاصيل ص٢

١٠-١١


