
رفضت أحزاب اللقاء المشترك كل المبادرات   
والجهود الصادقة والجادة والمسؤولة اليجاد 
الحلول والمعالجات الهادفة إلى تجاوز الوطن 
المحنة التي أوقعته بها وتجنيب أبنائه الفتنة وما ينجم 
عنها من خراب ودمار وفوضى.. رفضت الحوار على قاعدة 
مبادرة فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام.. رفضت مبادرة النقاط 
الثمان التي قدمت إليهم من العلماء األجالء الذين هم 
المرجعية والضمانة للجميع في تنفيذ أي توافق واتفاق 
تتوصل إليه األطراف السياسية على طاولة الحوار.. لم 
يكتفوا بالرفض هنا بل راحوا يسفهون ورثة األنبياء 
ويقولون فيهم ما الينبغي أن يقال على علمائنا 
األفاضل، فقط ألنهم بينوا للناس الحقيقة وحددوا 
فسطاط الحق وفسطاط الباطل متجرئين على قيم 
ومبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف المتجسدة في علمائه.. 
ليبلغوا في غيهم مستوى غير مسبوق وال يهم إن كانوا 
يدرون أو اليدرون أنهم بذلك أقاموا الحجة على أنفسهم 

وسوف يتحملون المسؤولية أمام اهللا والوطن والتاريخ.
بيد أن المؤتمر الشعبي العام لديه خيارات كثيرة 
لمواجهة التحديات ولعل اقرار الدعوة لعقد مؤتمر وطني 
في االجتماع الذي ضم كبار مسئولي الدولة والقيادات 
السياسية واألمنية والعسكرية والذي عقد برئاسة فخامة 
االخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية أمس يعتبر أحد 
هذه الخيارات الوطنية الحضارية خصوصاً وستشارك فيه 
مختلف الفعاليات السياسية في البالد وسيتم مناقشة 
المستجدات في الساحة الوطنية بمسئولية عالية اضافة 
الى مناقشة مبادرة اصالح شامل يقدمها فخامة االخ 
الرئيس ألعمال المؤتمر وتتضمن المعالجات الناجعة 
والمعبرة عن حرص وطني صادق لتجاوز األزمة القائمة..
بالتأكيد بامكان احزاب المشترك ان تشارك فيها وان 
تدلي بدلوها ان كانت تحرص على المصلحة الوطنية.. 
مالم فستفرض على نفسها قطيعة شعبية وتنكمش 

أكثر واليتسع أفقها عن مساحة زقاق.. 
لالسف لقد فرضت أحزاب المشترك على نفسها خيارات 
صعبة واستغلت ببالهة األحداث لتسبح في وسط لجج 
عاتية وأمواج متالطمة التقدر على مقاومتها، رافضة 
األيادي التي ظلت تمتد إليها إلنقاذها من الغرق والنهاية 

التراجيدية.
والشيء األخر أن السواد األعظم من اليمانيين بعد 
استنفاد كل الوسائل والسبل مع أولئك المتآمرين 
االنتهازيين في أعادتهم الى طريق الحق وجادة الصواب 
ليس أمامهم إال مواجهة أولئك المارقين حتى يفيئوا 
ألمر اهللا ويعودوا عن غيهم ويحتكموا إلى الدستور 
والقانون، أما النهش في جسد الوطن وتمزيقه عبر 
أعمال التخريب واشعال الحرائق بهدف اقالق سكينته 
العامة وزعزعة سلمه األهلي ووئامه االجتماعي دفعاً به 
إلى اتون الفوضى ومهاوي االحتراب الداخلي التي نرى 
صورها فيما يحدث ببعض الدول الشقيقة التي تعيش 
حرباً أهلية وتقف على اعتاب االنقسام وتهديدات التدخل 
الخارجي واالحتالل والنهب لثرواته.. وهذا لن يكون في 

يمن الحكمة واإليمان.

الحوار مع الشعب
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رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

المتخاذلون والمفرطون 
في مبادئهم ال يشرف 

الوطن والمؤتمر 
انتماءهم إليه..
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مسيرات مليونية تعم عواصم  المحافظات تجسيداً لتالحم الشعب مع القائد

بدعوة من الرئيس علي عبداهللا صالح

اِّـؤتمر الوطني العام ينعقد خالل األيام القادمة

لجماهير   ا ــل  ــواص ت
تدفقها الــى عواصم 
ــي مسيرات  الــمــحــافــظــات ف
مليونية مؤيدة لمبادرة فخامة 
االخ علي عبداهللا صالح رئيس 
لمؤتمر  ا رئيس  لجمهورية  ا
الشعبي العام ومعلنة رفضها 
القاطع ألعمال الفوضى والعنف 

والتخريب.
ــت «الــمــيــثــاق» ان  ــم ــل وع
واالكبر  الحاشدة  المسيرات 
من نوعها على صعيد التعبير 
الصارخ عن الموقف الشعبي لن 
تقتصر على عواصم محافظات 
الجمهورية وإنما ستدعو مئات 
اآلالف الى عواصم المديريات 
والــدوائــر االنتخابية وعلى 
مستوى كل االطر الجغرافية 

للدوائر المحلية.
هذا وكانت أمانة العاصمة 
ــار وعمران والضالع  وإب وذم
وغيرها قد شهدت مسيرات 
ضخمة مثلت مسيرة أمس في 
إب أدل شرارة للرد على مزاعم 
المشترك، فيما توقعت المصادر 
أن تشهد العديد من المحافظات 
خالل األيام القادمة مسيرات لم 

تشهد لها اليمن مثيالً.

المشترك ينتقم 
من أطفال اليمن

الشباب في تعز 
يتصدون للعاصفة

اِّـرأة اليمنية 
تهتف لألمن 
والسالم

في اجتماع لقيادات الدولة السياسية والعسكرية واألمنية برئاسة رئيس الجمهورية

إقرار الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه مختلف الفعاليات 
السياسية واالجتماعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني

رأس فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية-   
رئيس المؤتمر الشعبي العام- مساء أمس اجتماعاً لقيادات 
الدولة السياسية والعسكرية واألمنية، جرى خالله مناقشة العديد 
من القضايا والموضوعات المتصلة بتطورات األوضاع الراهنة على 
الساحة الوطنية والسبل الكفيلة بتجنيب الوطن الفتنة والعنف 

والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته وسلمه االجتماعي. 
وقد أقر االجتماع الدعوة لمؤتمر وطني عام تشارك فيه مختلف 
الفعاليات السياسية واالجتماعية والشبابية ومنظمات المجتمع 
المدني من أعضاء مجالس النواب والشورى والمحلية وأصحاب 
الفضيلة العلماء والمشائخ والشخصيات االجتماعية والوجهاء 
واألعيان والشباب والمرأة ومن مختلف فعاليات المجتمع, وذلك 

للوقوف أمام تطورات االوضــاع الراهنة على الساحة الوطنية 
والخروج برؤى موحدة إزاء كل ما يهم الوطن وأمنه وسالمته 
والحفاظ على وحدته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة 
والجمهورية والوحدة والديمقراطية.  وقد وقف االجتماع أمام ما 
تعرض له عدد من الضباط والجنود من أفراد قواتنا المسلحة واألمن 
من عمليات اعتداء غادرة, أدت الى استشهاد ضابط وأربعة جنود في 
محافظة مأرب واستشهاد ضابط في سيئون بمحافظة حضرموت 
واستشهاد ضابط في محافظة أبين على يد عناصر ارهابية من 
تنظيم القاعدة، باالضافة الى استشهاد احد الجنود على يد العناصر 

الحوثية المتمردة في محافظة صعدة . 
۹ البقية ص٣

في بيان لألمانة العامة:

المؤتمر يأمل أن يواصل أصحاب الفضيلة 
العلماء جهودهم إلقناع المشترك

رحبت األمانة العامة للمؤتمر في بيان أصدرته السبت بالبيان الصادر من أصحاب الفضيلة   
علماء اليمن والذي جسدوا فيه الحكمة والحرص المسؤول على أداء الواجب الديني 
والوطني الملقى على عاتقهم ونزع فتيل الفتنة التي لعن اهللا من أيقظها والحفاظ على 
وحدة الوطن وأمنه واستقراره.  وعبر المؤتمر عن أمله في أن يواصل العلماء دورهم ومساعيهم 
إلقناع الطرف اآلخر بالعودة الى جادة الصواب والجلوس على طاولة الحوار بعيداً  عن اإلثارة ودعم 
أعمال الفوضى والعنف والشغب وإقالق أمن وسكينة المجتمع وأن يحرص الجميع على األمن 

واالستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية وعدم إثارة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
 وأعرب المؤتمر عن أسفه واستنكاره لما انطوى عليه بيان أحزاب اللقاء المشترك من استخفاف 
ن لهم شعبنا كل التقدير واالحترام  وإساءة وكالم غير الئق بحق علماء اليمن األجالء الذين يكّ
والتبجيل ويقدر لهم دورهم االيجابي المسؤول ابتغاء مرضاة اهللا وخدمة الوطن ومصالح المواطنين 
واتقاء شر الفتنة والتي تعمل أحزاب اللقاء المشترك على إضرام نيرانها في الوطن لخدمة غايات 
أنانية مدمرة.  وأكد المؤتمر في بيانه تقديره ألصحاب الفضيلة العلماء، وثمن عالياً الدور الذي 

قاموا ويقومون به كواجب شرعي وأمانة على عاتقهم.

أكدوا موافقتهم عليها

علماء اليمن: من خرج عن النقاط 
الثمان فقد دعا إلى فتنة

أكد علماء اليمن موافقتهم   
لتي  ا لثمان  ا لنقاط  ا على 
ــهــم  ــادرت ــب ـــي م وردت ف
المطروحة على فخامة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية، واعتبروا في 
ختام اجتماعهم الجمعة بجامع الصالح 

أن من خرج عنها فقد دعا إلى فتنة.
وقال فضيلة الشيخ مقبل الكدهي في 
بيان للعلماء: إن علماء اليمن اجتمعوا في 
ساحة جامع الصالح، وتدارسوا ما يثار 
في الوقت الحاضر، من تداعيات الفتنة 
وأطلعوا على النقاط الثمان التي تقدم 
بها صاحب الفضيلة الشيخ عبدالمجيد 

عزيز الزنداني إلى العلماء يوم االثنين 
الماضي، والتي كلف بعرضها من قبل 
العلماء على أحزاب اللقاء المشترك ومن 
معهم على أساس أن يأتي رد منهم على 

تلك النقاط في يوم الثالثاء الماضي.
ــح الشيخ الكدهي: «وقــد مر  وأوض
اليومان نهاره وليله ولم يعد الرد ثم 
يوم  وفــي  العلماء جميعهم،  انتظر 
األربعاء اتفق العلماء بأنهم موافقون 
على النقاط الثمان ومن خرج عنها فقد 
دعا إلى فتنة، وأجمعوا على ذلك إجماالً، 
واهللا يهدي الجميع إلى ما فيه خير البالد 

وصالح العباد».

قرارات باستبدال 
المستقيلين من 
المؤتمر خالل أيام

يحيى نوري

اتــــخــــذت الـــقـــيـــادة  
تمر  للمؤ لتنظيمية  ا
الشعبي الــعــام أمس 
قراراً قضى بسرعة استبدال األعضاء 
المستقيلين من المؤتمر بعناصر 
أكثر كفاءة، ووجهت الحكومة بانجاز 

ذلك خالل أيام.
مؤكدة ان من قدم استقالته عبر 
ــالم قد حــاول اختالق  وسائل االع
زوبعة اعالمية في الوقت الذي يدرك 
فيه هؤالء المستقيلون ان الوجود 
لهم اساساً في المؤتمر الشعبي 
العام فمنهم من استقال مبكراً عن 
المؤتمر وعقب انعقاد مؤتمره العام 
المنعقد في مدينة عدن وبمجرد 
اخفاقه في انتخابات اللجنة العامة 
مثل حسين األحمر ومنهم من ذهب 
وراء اجندة أسرية ضيقة تطلبت 
منهم االصطفاف االسري مثل نبيل 
الخامري وفتحي عبدالرحيم اصهار 
آل األحمر وابن عنان خال حميد خالفاً 
للنائبين في صعدة جدبان وهشول 

المستقيلين من أكثر من عام.
وقللت من ذلــك حيث إن نسبة 
المستقيلين التذكر مقارنة بأكثر 
من ثالثة ماليين مؤتمري يفاخر 
بهم الوطن وهم يتصدون لدعاة 
الفوضى والتخريب واالنفصاليين 

واالماميين بشجاعة األبطال.

انطالق الحوار مع الشباب في مختلف المحافظات

الشامي يحذر المشترك من مغبة 
اللجوء إلى العنف والفوضى

صالح: نطالب السلطات بتعقب بالطجة المشترك 
المعتدين على المسيرة المليونية الحاشدة في إب

انطلق السبت الحوار مع شباب جامعة صنعاء المعتصمين   
وشباب مختلف محافظات اليمن، لالستماع إلى قضاياهم 
والتحديات المختلفة التي تواجههم وتحد من االستفادة من 

طاقاتهم الخالقة في مختلف المجاالت.
وقد التقى دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ومعه 
أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية، مع شباب جامعة صنعاء لالستماع إلى آرائهم في مبادرة 
رئىس الجمهورية لإلصالح السياسي وتوجيهاته بشأن  إنشاء صندوق 
لدعم الخريجين من الجامعات والكليات والمعاهد العليا وكذا توظيف 
٢٥٪ من الخريجين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات 

حتى نهاية ٢٠١٠م.
وفي محافظة إب اقترح اللقاء الموسع ألعضاء مجلسي النواب 
والشورى تشكيل لجنة فرعية لمحاورة الشباب ومعرفة مطالبهم 

ومعالجة ما يمكن في إطار السلطة المحلية.
كما التقى الدكتور علي حسن األحمدي محافظ شبوة أمس األول 
بشباب المحافظة في مدينة عتق، ووجه بالقضاء التدريجي على البطالة 

بين الشباب وخاصةً الخريجين منهم.
وفي محافظة حجة تم تشكيل لجنة محايدة تقوم بضبط ومعالجة 
االختالالت التي يشكو منها المعتصمون ورفع مطالب الشباب إلى 

الجهات المعنية لتنفيذها.

حذر األستاذ طــارق الشامي   
ــرة اإلعالمية  ــدائ رئــيــس ال
ــــزاب اللقاء  بــالــمــؤتــمــر أح
المشترك من مغبة القيام بأعمال عنف 
وتخريب وفوضى في محاولة لزعزعة 
األمــن واالســتــقــرار وإقـــالق السكينة 
العامة والمساس بانجازات ومكتسبات 

يمن الـ٢٢ من مايو. وقال الشامي: إن 
كل مطالب المشترك تم استيعابها في 
المبادرات التي طرحها فخامة األخ علي 
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية لإلصالح 
السياسي واالقتصادي بهدف الخروج بحل 

شامل لمختلف القضايا العالقة.
۹ البقية ص٣

استهجن عبدالواحد صالح   
وكيل محافظة إب رئيس فرع 
المؤتمر المزاعم واالتهامات 
التي كالها الناطق الرسمي للمشترك ضد 
المؤتمر على خلفية األعمال البلطجية 
التي قامت بها عناصر المشترك األحد 
ضد المسيرة المليونية الحاشدة التي 

شهدتها عاصمة المحافظة.

وقال صالح في تصريح لـ«الميثاق»: 
إن الفعاليات المؤتمرية التي شاركت 
بفاعلية في مسيرة أمس قد حرصت 
على اإلعــالن مبكراً عن موعد قيام 
المسيرة وتحديد مسارها بهدف وضع 
كل ما من شأنه أن يجعلها تتم في إطار 
من الطمأنينة والسلم ودون أي تعكير..
۹ البقية ص٣

القهالي: إذا انتهت الشرعية الدستورية 
فستقوم ال شرعيات بال حدود

أكد األخ مجاهد القهالي عضو اللجنة العامة أن   
المبادرة التي أطلقها فخامة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية مبادرة حكيمة وعاقلة، 
وعلى الجميع أن يحكموا العقل والحكمة في هذه المرحلة 
بالذات وأن يعملوا معاً من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تبقى حصناً شامخاً ىحمي الوطن من أي تشظ ومن أي 

تحديات داخلية أو خارجية.
وتساءل القهالي.. لماذا هذا التشدد الذي نلمسه أو نجده 
لدى البعض، كنا نتوقع من اآلخرين أن يثروا المبادرة، وأن 
يتعاملوا معها، وأن ينتقدوها، ويعدلوا فيها، وأن يضيفوا 

إليها، يعني هذا هو المنطق العقالني والحكيم».
وقال القهالي في حوار مع صحيفة «الجمهور« إن البديل 
لهذا النظام هو الطوفان، والذي يفكر بالرحيل دون التبادل 
السلمي للسلطة سيقذف  باليمن الى الهاوية، اليمن تحتاج 
الى مرحلة انتقالية، تحتاج الى حكومة وحدة وطنية يجري 

من خاللها التبادل السلمي للسلطة.
وأضاف القهالي: علينا أن نفهم كيمنيين أن الشرعية 
الدستورية إذا انتهت فستقوم ال شرعيات بال حدود في كثير 
من مناطق البالد، ويجب أن ندرس هذه المسألة ونستشعر 
مسؤولياتنا إزاءها، ونكون على مستوى هذا الوطن ونرفع 

قضية الوطن فوق كل االعتبارات.

ر من استغالل  مسئول أمريكي يحذِّ
«القاعدة» لالعتصامات باليمن

أكد مسئول في وزارة الخارجية األمريكية أن فخامة األخ علي    
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية ليس سلطوياً بالمطلق 

وواجه تحديات كبيرة وكان قادراً على االبحار فيها.
وقال المسئول األمريكي: إن هناك قلقاً كبيراً من استغالل تنظيم 
القاعدة ألي فوضى في البالد، كونهم موجودين في اليمن وخططوا 
لمحاولة االعتداء على مطار ديترويت، وبعد ذلك حاولوا إرسال قطع 

كمبيوتر محشوة متفجرات حسب قوله.
وأشار المسئول األمريكي في تصريحات لـ«الحياة اللندنية» إلى 
أن المظاهرات ال عالقة لها بتنظيم القاعدة، لكن بإمكان التنظيم 

استغالل االضطرابات.
وأضاف: إن رئيس الجمهورية اليوم أمام تحديات «المظاهرات 
والحوثيين واالنفصاليين وشح المياه، ولديه القدرة على استيعاب 

آراء اآلخرين».
ووصف ما يجري في اليمن بأنه «تحد جدي أمام الرئيس، وأعتقد 

أنه قادر على التعامل مع هذا التحدي».

الحوثيون يستأنفون 
جرائمهم ضد المدنيين

بليغ الحطابي

أكد مصدر محلي بمحافظة صعدة أن المتمردين الحوثيين   
نفذوا خالل األيام الماضية عدداً من الجرائم اإلنسانية ضد 
المواطنين األبرياء في عدد من مناطق سفيان وحيدان 

ومحضة وبني معاذ وضحيان ورحبان.
وأضاف أنهم عززوا مواقعهم وحفروا الخنادق وأعادوا التمترس فيها..
وقال المصدر: على الرغم من وصول اللجنة المشرفة على تنفيذ 
اتفاق وقف اطالق النار للمحافظة والتواصل مع المتمردين إالّ أن 
االعتداءات مازالت مستمرة. وأشار المصدر في تصريحه لـ«الميثاق» 
إلى أن عودة المتمردين لخرق االتفاق واالعتداء على المواطنين 
الذين عادوا إلى منازلهم مؤخراً يأتي في سياق استغالل رخيص 
النشغال الدولة والحكومة باالحداث الفوضوية التي تثيرها أحزاب 
اللقاء المشترك في عدد من المحافظات وأمانة العاصمة. وقد أسفرت 
اعتداءات المتمردين خالل األسبوع الماضي عن استشهاد ٤ مواطنين 

ورجال أمن اضافة إلى جرح (٥) آخرين.
إلى ذلك قامت مجاميع مسلحة باالستيالء على المركز الصحي 
بمديرية الغيل بمحافظة الجوف ويعملون اآلن على استخدام أجهزته 

ومعداته لمعالجة جرحاهم.

استشهاد ثالثة ضباط وثالثة 
جنود على يد عناصر القاعدة

استشهد ثالثة ضباط وثالثة جنود في كمائن مختلفة   
نصبتها لهم عناصر ارهابية من تنظيم القاعدة في كل 

من مأرب وأبين وحضرموت أمس األحد.
وقالت مصادر أمنية ان مسلحي القاعدة أقدموا فجر أمس على 
اعتراض طقم أمني في منطقة صحن الجن كان محمالً بمواد غذائية 
ألفراد النقاط األمنية المرابطة بالمنطقة أسفر عنه مقتل ضابط 

وثالثة جنود.
وفي ذات السياق لقي ضابطان في األمن السياسي مصرعيهما في 
حادثين منفصلين األول في أبين واآلخر في مديرية سيئون محافظة 
حضرموت من قبل عناصر ارهابية كانت تستقل دراجتين ناريتين 

والذا بالفرار..


