
«الميثاق»- توفيق الشرعبي

< أكد الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة 
التربوية للمؤتمر الشعبي العام بأن الحملة التحريضية اإلعالمية 
والسياسية الممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي وقياداته 
وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ومواقفه 
الوطنية وسبقه في الدعوة لالصطفاف الوطني الشامل الــذي ال 
يستثني أحــدًا هي حملة مضللة وبائسة ومدفوعة األجــر بهدف 
ة للمؤتمر الشعبي العام والتقليل من ايحاء تلك الصورة الوفائية  اإلساء
الرائعة التي يجسدها المؤتمريون وحلفاؤهم وأنصارهم وهم 
يتوافدون إلى منزل الزعيم علي عبدالله صالح لتهنئته بالسالمة من 
«الميثاق»: نطمئن  جريمة النفق.. وقال حسين حازب في تصريح لـ
كل جماهير المؤتمر الشعبي العام بأن المؤتمر كيان متماسك 
ومنظم ومنتظم وال يوجد فيه خالفات أو انقسامات ولن تنال منه 

مثل هذه الفريات والدسائس الرخيصة البائسة والسخيفة..
وأضـــاف: المؤتمر له نظام يلتزم به في خالفاته- ايجابياته 

وسلبياته- واجتماعاته وبياناته وكل البيانات 
التي صدرت عن بعض تكويناته أو عن بعض 
قياداته لم تخرج عن بيانات اللجنة العامة، فمن 
يقول بأنه مع االصطفاف ومع الرئيس عبدربه 
منصور هادي فهو ينطلق من الموقف الثابت 
للمؤتمر الشعبي المساند للرئيس هادي والداعي 
ــذي ال يستثني  لالصطفاف الوطني الشامل ال
أحدًا، كما أن المؤتمر يقف إلى جانب الحلول التي 
تهدف الخراج البالد من هذه األزمة التي صنعها 

النافذون وشياطين الحكومة..
مذكرًا بأن المؤتمر الشعبي العام في بيانه 
الصادر في شهر رمضان كان أول من دعا إلى 
االصطفاف الوطني الشامل واليزال يجدد هذه 

الدعوة في كل بياناته حتى اليوم..
إضافة إلى مواقفه المبدئية المتمسكة بتنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ودعم جهود 
ــة،  القيادة السياسية الخـــراج الــبــالد مــن األزم
ومساندته لكل الحلول التي ترضي الجميع وال 
تنحرف بالمبادرة وااللتزام بالقانون والدستور 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واعتبر الشيخ حسين حــازب عضو اللجنة 
العامة كل البيانات الصادرة عن أي تكوين من 
تكوينات المؤتمر فهي بيانات تمثل المؤتمر 
الشعبي العام ومحتواها مستقى من بيانات 
اللجنة العامة صاحبة الحق الوحيد في الحديث 
باسم المؤتمر الشعبي العام، وقد صدرت عنهم 
من باب الحرص ومن باب ان المؤتمر مدرسة 

ديمقراطية واسعة..
مشيرًا بأن تلك البيانات لم تخرج عن الثوابت 

وإنما هناك من سعى لتحريفها وحرفها وفقًا لحملته التضليلية 
التي تأتي في اطار المحاولة للنيل من المؤتمر ومواقفه وقياداته..

وفي رده على تساؤل حول الشائعات التي تقول بأن هناك محاوالت 
لشق المؤتمر على اساس شمال وجنوب.. قال الشيخ حازب: المؤتمر 
أسس على أساس وطني وليس شطريًا أو مناطقيًا فقد شاركت في 
تأسيسه النخبة من الشمال والجنوب والتحق به السواد األعظم من 
أبناء المحافظات الجنوبية بعد تحقيق الوحدة، وبالتالي أي مساٍع 
من هذا النوع ستكون خسرانًا مبينًا على من يحاول القيام بها ولن 
يستطيع أحد شق الصف المؤتمري مهما بلغ الثمن الذي استلمه 

مقابل ذلك..
الفتًا إلى أن المؤتمر عندما أكد في بياناته من وقوفه بمسافة 
واحدة من كل األطراف انطلق من مواقفه الوطنية الخالصة ألنه ليس 

طرفًا فيما يحدث من مشكلة في البالد سببها الصراع الذي تفجر 
بين اإلصالح والحوثيين منذ ٢٥ يناير الماضي..

وردًا على من يقول إن المؤتمر لم يعد يقف مع الرئيس هادي 
أوضح عضو اللجنة العامة بأن الرئيس ليس طرفًا في الخالف الذي 
تشهده الساحة الوطنية وإنما هو حكم وصاحب الكلمة الفصل على 

كل األطراف..
والمؤتمر الشعبي يقف إلى جانبه كطرف محايد، ولن يتخلى عنه أو 
عن الحلول التي يقترحها والتي ال تنتقص شيئًا من حقوق المواطنين 
وال تنحرف عن المبادرة والدستور والقوانين والثوابت الوطنية 
ومخرجات مؤتمر الحوار. وبّين حازب بأن أي تباينات بين قيادات 
المؤتمر ال تعد خالفًا أو قطيعة أو انقسامًا أو انشقاقًا وإنما تأتي 
في سياق التباينات التي تفضي إلى تطوير رؤى المؤتمر وتدفع به 
إلى األمام، وهذا يدل على المساحة الواسعة من الديمقراطية التي 
يتميز بها عن غيره من األحزاب والتنظيمات السياسية.. وهذه 

هي مدرسة المؤتمر والزعيم علي عبدالله صالح..
وبالتالي أكــرر القول بأننا نختلف في وجهات النظر فيما بيننا 
في اللجنة العامة أو مع الرئيس هــادي ولكنه 
اختالف في االطار المسموح به والمنظم والذي 
يستهدف المصلحة الوطنية العليا، ولكننا لن 
نقف ضد الرئيس أو نطعنه من الخلف ولن نتآمر 
عليه، ويتوجب عليه أن يحذر من اآلخرين 
ومــن الــذيــن يطبلون لمثل هــذه الخالفات 
واالنقسامات فهم الذين سيدفعونه إلى الخطأ، 
لكن المؤتمر الشعبي العام وقيادته- والله على 
ما أقول شهيدًا- انهم يقفون إلى جانبه ولن 
يطعنوه من الخلف ولن يتآمروا عليه حتى وإن 
اختلفوا معه فيما يلزم االختالف فيه سيكون 

من أجل الوطن وثوابته.
وأســـف الشيخ حـــازب للمستوى المتدني 
الذي وصل إليه بعض الخصوم في تناوالتهم 
وحمالتهم التحريضية ضد المؤتمر ورئيسه 
الــزعــيــم عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح الــقــائــمــة على 
ات واألكــاذيــب والسقوط فــي وحل  االفــتــراء

السياسة..
ناصحًا إيــاهــم بمراجعة سلوكياتهم في 
تعاملهم مع اآلخرين، وليس عيبًا أن يتعلموا 
مــن المؤتمر الشعبي واخالقياته ومبادئه 
ســـواًء فــي الخصومة أو فــي التحالف حتى ال 
يظلوا يدفعون ثمن مثل هــذه التصرفات 
والسلوكيات الهابطة التي ال يحققون من 
ورائها إّال الضرر بأنفسهم ألن المكر السيئ ال 

يحيق إّال بأهله..
واختتم الشيخ حسين حازب تصريحه 
«الــمــيــثــاق» بــالــرد على مــزاعــم تحالف  لـــ
المؤتمر الشعبي ورئيسه مــع أنــصــار الله 
وأنه الممهد لوصولهم إلى صنعاء بالقول: هذه المزاعم فرية 
كبرى على المؤتمر وعلى الزعيم صالح.. ولدينا من المعلومات 
بهذا الخصوص ما يقلب الطاولة على من يقول مثل هذه 
ات والمزاعم.. الفتًا إلى أن من أوصــل أنصار الله إلى  االفــتــراء
العاصمة صنعاء هو من رفض مشاركتهم في العملية السياسية 
بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.. أما ما يتعلق بالمواطنين 
في الساحات فهم المتضررون من الجرعة التي يقف ضدها 
الجميع بمن فيهم من أقدموا على هذا القرار والمشاركة في 
هذه االعتصامات والتظاهرات إلسقاط الجرعة والحكومة ال 
يعني التحالف مع أنصار الله، ألن الجوع والخوف ونقص األنفس 
واألمـــوال والثمرات هو من جمع الناس في ساحة المطالبة 

بإسقاط الحكومة والجرعة..

< يونس هزاع :
دماء اليمنيين أغلى من جرعة 
ــاســنــدوة  الـــنـــفـــط.. ومــــن ب
ــوث بــالــقــطــران  ــمــل ال

والنيكوتين.
ليست مجرد برع
وال هي ثورة جرع
الثورة ثورة رجال

ما يعرفون الدلع

< صدام أبو عاصم :
ال أدري أين تكمن مشكلة تغيير 
الحكومة اآلن؟ هي تعترف بفشلها، 

والشعب يطالب باسقاطها، والقوى مجتمعة على تغييرها، 
والرئيس يبادر بمقترح الغائها، والمراقبون يفضلون حكومة 

ات.. أين تكمن المشكلة؟ كفاء
< نجيب غالب :

«االخواني اليمني» يريد انقاذ نفسه 
بالتشبث بأستار الدولة.. يبدو كزاني 
ــزه ومتعلق باستار  أشــبــع كــل غــرائ

الكعبة معلنًا توبته.
< حامد أحمد فرج :

المصلحة العليا تقتضي تغليب لغة الحوار 
على لغة العنف والتصعيد.. ويفترض 
بالخطاب االعــالمــي لجميع األطـــراف ان 

يكون عامًال مساعدًا للتهدئة ال ان يكون اداة لزيادة التوتر.
< منير أحمد قائد :

بغض النظر عن أخطاء في النظام السابق.. 
اعتذر كثيرًا بانني عشت وتفاعلت مع اللحظات 
الخيرة للزعيم علي عبدالله صــالــح.. ونقول 
ة عنه إن االيام القادمة  لمن يتحدثون باالساء
ستكشف حقائق عظمة الزعيم صالح ومكانته 
التاريخية واالنسانية.. وماذا خطط ورعى من 
أجل اليمن الكبير.. سيرى الجميع بأم أعينهم 

تلك الحقائق.
< عبده خال :

كشف االخــوان في مصر هو كشف 

لكل التنظيم األممي المتواجد في كل جزء من العالم 
العربي والساعين إلى القفز على السلطة واعــادة 

تدمير أية دولة يصلون إليها.

< ضاحي خلفان :
في التاريخ لحظة يصنعها القادة 
تكون من أعظم انجازاتهم.. ما 
كتبه التاريخ للرئيس علي عبدالله 
صالح ورفاقه وجنوده انهم جعلوا 
اليمن واحدًا.. تنحي صالح وتفاهم 
اليمنيون على ماتفاهموا عليه 

ضمن مبادرة دول الخليج يعتبر انجازًا عربيًا 
فريدًا.

االثنين:  15 / 9 / 2014م  
20 / ذو القعدة / 1435هـ 5العدد:  (١٧٢٧) المشهد السياسي

٢٦ مــن سبتمرب حدثاً  سيظل الــــ
وطنياً خالداً متوهجاً ينري الحاضر 

علي عبداهللا صالحواِّـستقبل
رئيس المؤتمر الشعبي العام

احذروا..

«اإلخوان» يقودون انقالبًا جديدًا

معلومات تفيد أن مخازن مكدسة باألسلحة 
تقوم بصرفها قيادات في اإلخوان داخل العاصمة 
«الميثاق» ان  صنعاء، وذكــرت مصادر خاصة لـ

مخازن قياديين في حزب اإلصالح توجد فيها 
أكثر من خمسين ألف قطعة سالح..

هــذا في الوقت الــذي تسعى قيادة 
اإلخـــوان إلــى اشعال نيران الخالفات 
داخـــل المؤتمر الشعبي الــعــام بكل 

الطرق، حيث تشن في خطابها 
السياسي واإلعــالمــي 

حـــمـــلـــة مــمــنــهــجــة 
ــوجــهــة اليــجــاد  وم
شـــــــــــرخ داخــــــــل 
ـــمـــر، بــعــد  ـــمـــؤت ال
أن اســتــطــاعــت 
أن تــفــجــر هــذه 
األزمة الخطيرة 
ـــــالد  ـــــب فـــــــي ال
وتقدم الرئيس 
هادي كطرف 
فـــي مــواجــهــة 
ــــــي  ــــــوث ــــــح ال

وجماعته..
وذكـــــــــــــــــر 
مـــراقـــبـــون أن 
«اإلخــــــــــــوان» 

يسعون من وراء مواصلة 
اســـتـــهـــدافـــهـــم لــلــزعــيــم 

عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح رئيس 
المؤتمر وقــيــادات المؤتمر 
إلـــى اضــعــاف الــرئــيــس هــادي 
وشــق الــصــف الــوطــنــي بشتى 
الــســبــل ويــمــارســون أساليب 
ــكــذب والتضليل  ــخــداع وال ال
لتنفيذ مخططهم االنقالبي، 
خصوصًا وقد نجحوا في تنفيذ 
ــمــؤامــرة  الـــجـــزء األول مـــن ال
والمتمثل بزج الجيش واألمن 
فــي مواجهات مــع الحوثيين 
فــي العاصمة صنعاء والجوف 

ومأرب..
وأوضـــح المراقبون أن عدم 
ــي الــصــراع  دخـــول الــمــؤتــمــر ف
الدائر أثار جنون وهلع قيادات 

اإلخــوان التي تعمل ليل نهار إعالميًا وسياسيًا 
لترويج معلومات واخبار كاذبة تزعم فيها وجود 
تحالف بين المؤتمر والحوثيين وتنسيق واتصال 
بين الزعيم علي عبدالله صالح وعبدالملك 

الحوثي، وكل هذا الدس الرخيص يأتي 
مــحــاولــة لتفجير خــالفــات داخــل 
الصف المؤتمري من أجل تحقيق 

أهدافها التآمرية الشيطانية..
ونــبــه الــمــراقــبــون مــن خــطــورة 
المخطط االنقالبي الذي 

ـــــــوده  ـــــــق ي

اإلخوان والجماعات اإلرهابية في البالد، والذين 
يسعون من خالله لالنتقام من الرئيس هادي 
والمؤتمر باعتبارهم من أفشل المخطط االنقالبي 
عام ٢٠١١م، وفي حال نجحوا في مخططهم 
هذا سيكون من السهل عليهم االستيالء 
على السلطة كونهم قــد نجحوا في 
تدمير الجيش والحوثيين في حرب 

مجنونة ال تبقي وال تذر..
مشيرين إلى أن اإلخــوان يعتبرون 
مــواقــف المؤتمر الشعبي العام 
وعـــــدم انــــجــــراره ألي 
طــرف مــن اطــراف 
ــصــراع سيفشل  ال
مــــخــــطــــطــــهــــم 
االنقالبي، لذا فهم 
يتحركون وعبر 
مختلف القنوات 
والوسائل لضرب 
المؤتمر خارجيًا 
ـــــن  ـــــي ـــــحـــــاول م
استصدار قرار 
ــــــــي يـــديـــن  دول
ـــم عــلــي  ـــزعـــي ال
عــبــدالــلــه صالح 
ـــة  ـــري ــــحــــت ف ت
ــع  تــــحــــالــــفــــه م
جماعة الحوثيين 
وعرقلة مخرجات 
الحوار وعلى المستوى 
الــداخــلــي يــحــاولــون بــصــورة 
هستيرية عبر أساليب الكذب 
ــخــداع والتضليل  والمكر وال
ايــجــاد خـــالف بــيــن الــرئــيــس 
هادي والزعيم علي عبدالله 

صالح..
ــــا الــمــراقــبــون إلفــشــال  ودع
مخطط اإلخــــوان قــبــل فــوات 
األوان وتــقــع مسئولية ذلــك 
على قيادة المؤتمر وأحــزاب 
التحالف.. سيما وان اإلخــوان- 
كما هو واضح- لم تعد معركتهم 
في هذه اللحظات مع الحوثيين 
بقدر ماهي ضد الرئيس والزعيم 

في المقام األول..

معركة 
اإلخوان 

ضد الرئيس 
والزعيم وليس 

ضد الحوثيين

في ظل تداعيات األوضاع التي تعيشها العاصمة صنعاء والعديد من محافظات الجمهورية   
وانهماك القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية تحديدًا في البحث عن مخرج يحول 
دون تفجــر األوضــاع، وخروجها عن ســيطرة الجميع، فــي الوقت ذاته تواصــل جماعة اإلخوان 

االستعدادات للحرب وجلب «الدواعش» من مختلف المحافظات لالنقضاض على السلطة..

 محمد شرف الدين

«الميثاق»: الشيخ حسين حازب لـ

مزاعم تحالف المؤتمر مع الحوثي فرية كبرى ولدينا معلومات تقلب الطاولة على من يدعي ذلك
البيانات التي صدرت عن أي تكوين مؤتمري منبثقة عن بيانات للجنة العامة

لن يتخلى المؤتمر عن الرئيس هادي 

نطمئن الجميع بأنه ال وجود 
النقسام داخل المؤتمر

الفريات 
والدسائس 
الرخيصة 

والسخيفة لن 
تنال من وحدة 

المؤتمر


