
االثنين: 

في البداية  تحدث االستاذ / يحيى شبيل قائاًل: جاء تسليم السلطة من 
قبل الزعيم علي عبدالله صالح في فبراير 2012م لعبد ربه الدنبوع ادراكًا 
منه لحجم المؤامرة التي تحاك على الوطن اليمني والعالم العربي والذي 
خطط لها منذ العام 2006م، وهي امتداد لمخطط امريكي صهيوني منذ 
ما سمي بالثورة العربية العام 1915م والتي استطاعت بريطانيا اقناع 
الشريف حسين بالوقوف إلى جانبها ضد االتراك مقابل وعود بريطانية 

كه على االرض التي اخذها منه االتراك وتنصيبه ملكًا للعرب.
ْ
بإعادة ُمل

 مضيفًا: المهم في األمر ان الزعيم علي عبدالله صالح في العام 2012م 
ادرك حجم المؤامرة وفوت الفرصة على المتآمرين لتنفيذ اجندتهم في 
خلق فوضى عارمة على وطنه من خالل ما سمتها األجندة االمريكية 
والصهيونية بثورات الربيع العربي والتي كانت تدار من غرف عمليات في 
امريكا وتل ابيب وبريطانيا وحشدت لها كثيرًا من خبراء الثورات والفوضى 

من امريكا واسرائيل وبعض الدول االوروبية..
متابعًا: الزعيم علي عبدالله صالح وانطالقًا من نظرته االستشرافية 
الثاقبة للمخاطر استشعر دوره الوطني وواجبه الديني واألخالقي في ان 
يحافظ على سالمة االنسان واألرض اليمنية وتجنيب البالد ويالت الدمار 
والخراب التي يهدف اليها صناع ما سموها ثورات الربيع العربي ، وكان من 
ضمن اولويات هذه  الثورات القضاء على المؤسستين االمنية والعسكرية 
باعتبارهما صمام االم��ان للوطن اليمني.. وبعد االنتهاء من تنفيذ هذا 
الهدف يسهل لخبراء فوضى الربيع العربي الشروع في تنفيذ الهدف الثاني 
وهو إحداث ثورات وفتن وصراعات داخلية قائمة على اثارة الطائفية 

والمذهبية والمناطقية والساللية.  
وواص��ل شبيل: كل ذلك من اجل ان يعيش الكيان الصهيوني في امن 

وامان..
 ومن هنا يتضح ان نتاج الربيع العربي تجزئة الدول العربية الى دويالت 
صغيرة وضعيفة يسهل ابتزاز خيراتها من قبل امريكا والكيان الصهيوني 
ويتم ذلك بأدوات واموال من دول عربية منها السعودية وقطر واالمارات 
وبعض الجماعات منها حزب االصالح اللقاء المشترك في اليمن وما خرج 
ته االصالح من جماعات ارهابية امثال القاعدة وداعش.. وهكذا  من عباء
يكون الزعيم بتسليمه السلطة للخائن الدنبوع فوت الفرصة على المتآمرين 
وصناع فوضى الربيع العربي من حدوث الفتن الصراعات، لكن المتآمرين 
اجلوا االقتتال حتى تمكن الدنبوع من كرسي الرئاسة ومن حوله من جماعة 
احزاب لقاء الشياطين والعمالء.. واشار قائاًل: ومهما يكن في االمر فرغم 
حرص الزعيم على اليمن وشعبه وتسليم السلطة الى من اعتقد به خيرًا 
وسماه بأيٍد امينة تفاديًا من االنزالق نحو الكارثة إلبعاد وطنه وشعبه عن 
الفوضى واجهاض مخطط التدمير الذي سيقضي على االخضر واليابس..

 متابعًا بقوله: اال ان عبدربه الدنبوع كان جزءًا من المخطط السعودي 

لتدمير اليمن.. فبعد التمكين من الكرسي بدأ في تنفيذ اجندة اسياده 
االمريكان وآل سعود والنعاج مما يسمون انفسهم مشائخ وامراء الخليج.

واختتم حديثه: عاشت اليمن حرة ابية وحفظ الله زعيمنا وأحاطه 
برعايته.

* من ناحية اخرى تحدث الدكتور محمد القطراني قائاًل: لقد كان الزعيم 
علي عبدالله صالح عظيمًا  وحكيمًا في تعامله مع أزمة 2011م وازدادت 

عندما قبل بالمبادرة الخليجية رغم ألغامها الكثيرة.. ثم كبر في نفوس 
الناس وتجلت حقيقة زعامته  وحكمته عندما سلم السلطه طوعًا رغم ان 
القوة والمال والجاه والسلطة  في يده اال انه آثر مصلحة شعبه على نفسه 
واهله في فبراير 2012م.. واضاف قائاًل: وارتفع على هامة الوطن عظيمًا 
عندما بقي بين شعبه واهله رغم مخاطر ذلك وتعرضه واهله للعدوان 
من قبل المعتدي السعودي، وهنا شموخ العظماء.. فله العزة وله الشكر 

والعرفان من كل شعبه..  والنصر لليمن رغم أنف المعتدي..

* أما الدكتور مجاهد اليتيم فيقول: ان ما يربو على ثالثة عقود من 
تاريخ اليمن المعاصر متصل عضويًا بنبوغ وحكمة وعطاء الزعيم القائد 
علي عبدالله صالح ال��ذي هدم بيده أس��وار التشطير وأع��اد بناء اليمن 
ه  الموحد بالتزامن مع مشروعه الحضاري والديمقراطي، ما أعاد للوطن بهاء

ولالنسان اليمني والتاريخ اعتباره..
مضيفًا: ان الزعيم علي عبدالله صالح مؤسس النهج الديمقراطي كبديل 
د بذلك فكًرا وسلوكًا بإرسائه  حضاري لالنقالبات ولغة الدبابة والمدفع، جسَّ
مبدأ التداول السلمي للسلطة في احلك الظروف واصعبها، ليقطع الطريق 
امام الطامعين للوصول إلى السلطة على أنهار من الدماء، محكمًا كتاب الله 
وامتثااًل للدستور والشرعية الدستورية.. مؤكدًا أن الزعيم علي عبدالله 
صالح بهذه الخطوة المتمثلة بتسليم السلطة سلميًا في فبراير 2012م 
قد سطر في ذاك��رة الوطن واجياله المتعاقبة عظمة القائد واالنسان 
اليمني الذي لم يأِت من كواليس التآمر ومطابخ المخابرات األجنبية بل 
خرج من واقع يمني خصب بتعقيداته ومعاناته.. فلله درك من زعيم 

عظيم وحكيم.. 
* من جهته يرى األستاذ / عبدالله العدله ان تسليم الزعيم علي عبدالله 
صالح السلطة سلميًا في فبراير من العام 2012 م يأتي من منبع تجسيده 
لمبدأ التداول السلمي للسلطة وتعبيرًا صادقًا عن عظمة شخصيته التي 
أبهرت السياسيين والمتابعين لقضايا اليمن في المحيط العربي والدولي.. 
واألهم أنه جسد التزامه بمبدأ التداول السلمي للسلطة الذي يعد التعبير 
الصادق عن الديمقراطية السياسية والحزبية وبما تعنيه من حرية الرأي 
والتعبير واحترام حقوق اإلنسان باختيار رئيس آخر توافقي في انتخابات 
مباشرة من الشعب حرصًا على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وحفاظًا 
على مؤسسات الدولة الدستورية.. موضحًا أن الزعيم علي عبدالله صالح 
بذل جهودًا ومازال في ترسيخ األسس الديمقراطية وتجسيدها على أرض 
الواقع منذ تحمله مسؤولية قيادة الوطن عام 1978م مرورًا بصنعه منجز 
الوحدة العظيم 22 مايو 1990م ووصواًل إلى فوزه بأول انتخابات رئاسية 
تنافسية ديمقراطية في العامين 1999م -  2006م وانتهاء بتسليمه 
السلطة سلميًا في فبراير 2012م للرئيس التوافقي حينها هادي.. وأضاف: 
ان التاريخ السياسي للزعيم علي عبدالله صالح يجعله من أعظم الشخصيات 

الوطنية اليمنية والقيادات العربية واإلسالمية.
 مختتما حديثه قائاًل: ان ما تمر به بالدنا من عدوان غاشم بهدف تدمير 
الوطن وتشظيه وتجميد سلطات الدولة والمبادئ السياسية ومنها مبدأ 
التداول السلمي للسلطة هذا كله بكل تأكيد نتاج ما قام به منتفضو 2011م 
وتفريطهم بالتجربة الديمقراطية برمتها في محاوله منهم استكمال 
االنقالب على السلطة ودستور البالد ولو كان نتيجة ذلك تدمير اليمن، 

وهو ما حصل باستدعاء الخارج كما يحصل اآلن.  

وأشارت إلى أن نقابة عمال المصارف كانت ضمن 
النقابات الست ومن أهم تشكيالتها المكافحة من 
أجل حقوق العمال ومناهضة االحتالل البريطاني 

ف��ي ع���دن، وشكلت النقابات 
الست رافدًا مهمًا للحركة العمالية اليمنية في 
نضالها ض��د االستعمار البريطاني ف��ي عدن 

وجنوب الوطن والحكم اإلمامي في الشمال 
آنذاك.

وقالت السيد مخاطبة نجل الفقيد حمدي 
الطيطي: "فقيدكم وفقيدنا لم يركع أمام 
ضغوط االستعمار البريطاني وتمديده فترات 
اعتقاله، إذ لم يغادر السجن إال بعد مغادرة 
آخر جندي بريطاني.. وتابعت: رصيد والدكم 
كبير وغني وح��اف��ل، وعلى االج��ي��ال الحالية 
والقادمة أن تستلهم منه دروس الوفاء للوطن 
والدفاع عن سيادة االرض واإلنسان أمام أي 

احتالل أجنبي. 
ر نجل الفقيد عن خالص شكره  ب��دوره عبَّ
 عن باقي أف��راد 

ً
وامتنانه باألصالة عنه ونيابة

اسرته بهذه اللفتة الكريمة التي خففت من 
مشاعر الحزن لديهم. 

أجرت األمين العام المس��اعد للمؤتمر الشعبي العام 
فائق��ة الس��يد، اتص��ااًل هاتفيًا ب��األخ حم��دي محمد 
عبدالله الطيطي، وذل��ك لتقديم واجب العزاء في وفاة 
والده المناضل والنقابي المعروف محمد عبدالله الطيطي.

رت األستاذة فائقة السيد عن شديد حزنها لفقدان  وعبَّ
المناض��ل الكبي��ر ال��ذي عرفته س��احات وش��وارع وأزقة 
عدن مناض��ًا نقابيًا ومؤسس��ًا ورفيقًا للش��هيد عبدالله 
عبدالمجيد الس��لفي في نقابة عمال المصارف مع رفاقهم 

محمد علي عماية وأحمد عبيد الفضلي.

استطالع العدد:  
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السيد: المناضل الطيطي قاوم االستعمار ولم يركع أمام ضغوطاته

األمين العام يبعث عددًا من التعازي

صادف الخميس الماضي الذكرى 
السنوية االولى لرحيل عضو اللجنة 
العامة وع��ض��و الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر الشعبي العام الدكتورة 
اوراس سلطان ناجي التي اختارها 
الله الى جواره يوم 25 فبراير العام 

الماضي.
وعّبر القطاع النسوي في المؤتمر 
الشعبي العام عن بالغ حزنه الشديد 
وه���و ي��س��ت��ذك��ر واح����دة م��ن اب��رز 
قياداته التي كان لها دور بارز في 
العمل التنظيمي والسياسي داخل 
المؤتمر سواء من خالل اسهاماتها 

في تطوير وتنشيط العمل النسوي للمؤتمر او من خالل 
عملها السياسي كعضو في اللجنة العامة وعضو في الكتلة 

البرلمانية للمؤتمر.
وأشار القطاع النسوي الى انه من المحزن جدًا ان تصادف 
الذكرى السنوية االولى لرحيل القيادية الدكتورة اوراس 
سلطان ناجي والوطن اليمني يتعرض ألبشع عدوان 
همجي بربري منذ قرابة العام ،حيث تتعرض نساء اليمن 

للقتل بدم بارد على ايدي العدوان 
السعودي ومرتزقته وهو ما يزيد من 
حجم االلم والجراح، فضاًل عن كون 
مدينة ع��دن مسقط رأس الراحلة 
الدكتورة اوراس سلطان ناجي التي 
ناضلت من اجلها وم��ن اج��ل ابنائها 
ونسائها ت��رزح اليوم تحت احتالل 
الغزاة المعتدين ،وعبث التنظيمات 

االرهابية، والميليشيات المسلحة.
إن القطاع النسوي ف��ي المؤتمر 
وهو يترحم على الفقيدة الدكتورة 
اوراس سلطان ناجي فإنه يؤكد ان 
مسيرة رحلتها وعطائها التنظيمي 
كتبان بأحرف من نور سواء في تاريخ 

ُ
والوطني ستظالن ت

ومسيرة المؤتمر الشعبي العام التنظيمية والسياسية 
او في تاريخ ومسيرة الوطن اليمني والتي كان للفقيدة 
شرف االسهام والدفاع عن وحدته وسيادته واستقالله 

طيلة حياتها.
رحم الله الدكتورة اوراس سلطان ناجي وأسكنها فسيح 

جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

القطاع النسوي في الذكرى األولى لرحيلها:

كتب بأحرف من نور
ُ
مسيرة القيادية أوراس سلطان ناجي ستظل ت

ناضلت من أجل عدن وأبنائها الذين أصبحوا يرزحون تحت االستعمار

األمين العام يعزي بوفاة الحاج علي البشيري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة 
إلى القياديين المؤتمريين الشيخ يحيى علي البشيري- عضو اللجنة الدائمة، والشيخ ناجي علي 

البشيري- عضو اللجنة الدائمة، وذلك في وفاة والدهم الحاج علي البشيري.
وعبر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 

قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي الشيخ محمد رزيق بوفاة ولده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ محمد 

علي رزيق، وكافة آل رزيق ، وذلك في وفاة ولده.
وعبر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 

قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي الشيخ منصور محسن عاصم بوفاة شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى 

الشيخ منصور محسن عاصم- عضو اللجنة الدائمة، وكافة آل عاصم بمديرية نهم محافظة صنعاء، 
وذلك في وفاة شقيقه مصلح محسن عاصم.

ر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة  وعبَّ
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.

سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.

..و يعزي برحيل المناضل محمد عبدالله الطيطي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى 
أوالد الفقيد المناضل محمد عبدالله الطيطي، وكافة اسرته واصدقائه ورفاقه ومحبيه، والذي 

انتقل إلى رحمة الله الجمعة، بعد حياة حافلة بالكفاح الوطني.
واشاد الزوكا بمناقب الفقيد الراحل الذي كان له سجل حافل بالبطوالت في مقاررعة االحتالل 
البريطاني لجنوب الوطن وكان أحد اوائل من رفعوا السالح في وجه المستعمر البريطاني وابرز 
لين في سجونه، كما كان مثااًل للوطني المخلص ورجل الدولة الكفء في كافة المناصب 

َ
المعتق

التنفيذية والنقابية واألنشطة االجتماعية التي شغلها خالل فترة حياته.
ر األمين العام للمؤتمر باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة  وعبَّ

قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 
إنا لله وانا اليه راجعون.

بمناسبة الذكرى الرابعة للتداول السلمي للسلطة 

»الميثاق«: أكاديميون ل�

الزعيم آثر مصلحة اليمن على نفسه وأهله

ش��بيل: الربي��ع العربي امت��داد لمخط��ط بريطاني أمريك��ي صهيوني ب��دأ 1915م 
��د عظمته وحكمت��ه كزعامة وطنية لليمن المعاصر د. القطران��ي: تعاطي الزعيم مع أزمة 2011م جسَّ
د. اليتيم: تس��ليمه الس��لطة سلميًا تأكيد على تمس��كه بمش��روع الدولة الديمقراطية لليمن الموحد
د زعام��ة عل��ي عبدالل��ه صال��ح ف��ي ذاك��رة اليمنيين عب��ر األجيال

ّ
العدل��ة: س��تخل

في الذكرى الس��نوية الرابعة ألول عملية انتقال س��لمي للس��لطة على مس��توى الشرق األوس��ط والمنطقة برمتها  
جس��دتها عظمة وحكمة الزعيم علي عبدالله صالح والتي جاءت في ظل االزمات السياس��ية التي ش��هدتها بعض 

الدول العربية ومنها اليمن بما ُيعرف بثورة الربيع العبري المشئومة.. 
انجاز يمني ووطني يضاف إلى رصيد هذا القائد الحكيم وتاريخه السياس��ي الكبير الحافل بالمنجزات والمكاس��ب الوطنية حينما 
انقذ الباد وس��لم الس��لطة س��لميًا في فبراير من العام 2012م - بإيماٍن منه وتطبيق لمبدأ التداول الس��لمي للسلطة - للرئيس 
التوافق��ي حينها عبدربه منصور هادي بغض النظر عن مس��ئولية هادي نفس��ه في التفريط بالعملي��ة الديمقراطية برمتها وما 

حصل بعدها من تطورات ومآالت يعيشها الوطن والمواطن اليمني حتى اللحظة.. 
حول هذا الموضوع كان لصحيفة »الميثاق« هذا االستطاع مع عدد من األكاديميين.. فإلى الحصيلة.. 

* استطالع / محمد أحمد الكامل

أجرت األمين العام المساعد للمؤتمر فائقة السيد، اتصااًل هاتفيًا باالستاذ 
عبدالله بشر -احد أبرز الكوادر االعالمية في المؤتمر الشعبي العام- وذلك 
لتقديم واجب العزاء بوفاة حرمه إثر مرض عضال حال العدوان والحصار 
على بالدنا دون القدرة على انقاذها واسعافها الى مركز متخصص في الخارج.
وقالت األمين المساعد للمؤتمر: ستظل بصمات رفيقة دربكم أم محمد 
ومؤازرتها لكم خالل مسيرة عملكم ذكرى عطرة وحافزًا لكم لمواصلة 

الدرب الذي انتهجتموه في اداء الرسالة االعالمية التي تخدم القضايا الوطنية 
وتعبر عن هموم المواطن اليمني.

بدوره عبر الزميل عبدالله بشر عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة والمشاعر 
الفياضة التي غمرته بها األستاذة فائقة السيد.. متمنيًا لها موفور الصحة 
والعافية والمزيد من العطاء في ميادين السياسة واالع��الم واألنشطة 

االجتماعية، ولبلدنا األمن واألمان واالستقرار واالزدهار.

األمين العام المساعد تعزي اإلعامي عبدالله بشر بوفاة حرمه


