
السعودية تعلن الحرب على 
مصر وليس على إيران

كلمة 

اع النصر العظيم
َّ
التحية لُصن

تحية لرجال اليمن الحقيقيين الصادقين المؤمنين بنصرهم لوطنهم   
وشعبهم وحقه في الوجود على أرضه حرًا مستقًال عزيزًا يصنع حاضره 
ومستقبله بإرادة ترتقي الى عظمة شعب حضاري عريق.. تحية الى رجال الرجال 
أبطال الجيش واللجان الشعبية ومتطوعي القبائل الذين يتصدون ألشر عدوان 

إجرامي إرهابي باٍغ عرفته اإلنسانية..
تحية للصامدين الصابرين في كافة جبهات الذود عن حياض الوطن، المدافعين 
عن سيادته ووحدته وكرامته، مواجهين جحافل الغزاة المحتلين الذين جمعوا 
أوباش األرض وشذاذ اآلفاق من المرتزقة والتنظيمات االرهابية في حرب عدوانية 
كونية قذرة وشاملة غير متكافئة اجتمعت فيها قوة نفوذ المال النفطي الخليجي 
واألسلحة الحديثة ألعتى قوى الشر العالمي.. فكانت األشد عنجهية وهمجية وحقدًا 

وتجبرًا وفتكًا.. كل هذا ضد شعب مسالم..
أفقروه واستضعفوه، متوهمين سحقه وإخضاعه ليقبل بمخططاتهم التآمرية 
لتدمير وطنه وإبادته وشرذمته الى كيانات متناحرة تحكمها فوضى االرهاب والفتن 
المناطقية والطائفية والمذهبية، لكن لم يجد نظام آل سعود وتحالفه اإلقليمي 
والدولي البغيض ومرتزقته، إال رجاًال ُجبلوا على رفض الباطل واالنتصار للحق وسحق 

الجبابرة الظالمين.
ومن جديد يثبت شعب اإليمان والحكمة أنه كما كان عبر تاريخه أولي قوة وبأس 
شديد، قادر على قهر المستحيل وتحويل األساطير الى حقائق بانتصاراته التي 
فاجأ بها العالم الذي وقف مذهوًال عاجزًا عن فهم وتفسير كيف استطاع اليمنيون 
تحويل ضعفهم الى قوة، غير مدرٍك أن أرضهم كانت وستبقى مقبرة للغزاة أيًا 

كانوا ومهما كانت قوتهم.
إن العدوان السعودي يغرق في مستنقع حماقة عجرفته وحقده، وان شالل دماء 
أطفال ونساء وشباب وشيوخ اليمن سوف يجرف ملك أسرة آل سعود الهالكة، وان أبناء 
هذا الشعب العظيم من أبطال الجيش واللجان الشعبية ومتطوعي القبائل يتصدون 
ويواجهون اليوم أقصى ما يستطيع عدو الله وعدوهم السعودي وتنظيماته 
االرهابية ومرتزقته القيام به في جبهات نهم ومارب والجوف وجبهات الشمال 
والساحل الغربي الممتدة من نجران وعسير وجيزان الى تعز وباب المندب وكهبوب 
وكرش جنوبًا وشبوة شرقًا والتي فيها ُيمنى هذا العدوان الغاشم ومرتزقته بالهزائم 
النكراء والمخزية رغم فارق القوة.. وبالتالي يضع أبناء اليمن في الجيش واللجان 
الشعبية ومتطوعي القبائل بانتصاراتهم المؤزرة الفصل النهائي لمملكة الرمال 
ولحربها الوحشية القذرة على وطنهم، وسيضعون حدًا لشرور ارهابها الوهابي 
وا بدمائهم 

ُّ
ضد األمة العربية واالسالمية واإلنسانية جمعاء.. وبذلك يكونون قد خط

الطاهرة الزكية مجدًا جديدًا لوطنهم وشعبهم ولألمة كافة، وأزالــوا وصمة عار 
وطووا صفحة سوداء من تاريخ البشرية.

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
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الزعيم يعزي الرئيس بوتين باغتيال سفير روسيا لدى تركيا وضحايا الطائرة المنكوبة

حسم 
ُ

معركة ست
نهاية الشهر ة الراتب

َ
ل

َ
ت

َ
ق

بجوازات حمراء؟!

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق  
رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقيتي عزاء ومواساة الى 
رئيس جمهورية روسيا االتحادية الصديقة رئيس حزب روسيا 
الموحدة فالديمير بوتين والى الشعب الروسي الصديق وذلك في 
حادثتي تحطم الطائرة الروسية صباح االحد بعد إقالعها من مطار 
سوتشي وعلى متنها ٩٢ شخصًا وفي الجريمة اإلرهابية التي أودت 
بحياة السفير الروسي لدى تركيا آندريه كارلوف.وأكد الزعيم أن 
جريمة االغتيال التي تعرض لها سفير روسيا تندرج ضمن االعمال 
اإلرهابية التي تغذيها وتمولها وترعاها أطراف إقليمية ودولية باتت 
معروفة للقاصي والداني وتهدف الى خلط األوراق والتغطية على 

انكسار مشروعها التآمري وفشل مخططاتها الخبيثة.
واعتبر رئيس المؤتمر الشعبي العام في تعزيته للرئيس الروسي 
أن جريمة اغتيال السفير آندريه محاولة يائسة للتأثير على الدور 
المحوري والريادي الذي تلعبه روسيا االتحادية في وضع المعالجات 
والحلول السلمية لألزمات التي تعصف بعدد من دول المنطقة ومنها 

سوريا واليمن..
تفاصيل صـ٢ .

خالل ترؤسه اجتماعًا للهيئة الوزارية

األمين العام يشدد على االلتزام بالدستور والنظام وإعادة هيبة الدولة
نشيد بالصمود األسطوري ألبناء الشعب في مواجهة العدوان والحصار

 نقف بقوة في وجه أية محاوالت لشق الصف الوطني نحث الوزراء على التمسك بالدستور والقوانين واألنظمة في مهامهم
عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام  

وحلفائه اجتماعًا لها مساء أمس األحد برئاسة 
صص 

ُ
االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا، خ

لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها 
التصعيد العسكري من قبل العدوان السعودي وحلفائه 
ومرتزقته والــتــطــورات السياسية . وقــد جــدد االمين 
العام تقديره وشكره العميقين للجيش واالمن واللجان 
الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل على ما يقدمونه 
من بطوالت وتضحيات في مختلف الجبهات التي يحاول 
العدوان السعودي وحلفاؤه ومرتزقته من خالل تصعيدهم 
العسكري السعي الى عرقلة أي مساٍع للحل السلمي ،مشيدًا 
باستمرار الصمود االســطــوري ألبناء الشعب اليمني في 
مواجهة الــعــدوان الغاشم والحصار الجائر الــذي يفتك 

بالوطن منذ قرابة عامين.

وقــد حث الزوكا اعضاء الهيئة الــوزاريــة على التمسك 
بالدستور والقوانين النافذة واالنظمة في ادارة عمل 
مختلف وزارات ومؤسسات الدولة والتأكيد على الشراكة 
الحقيقية القائمة على تطبيق نصوص الدستور والقانون 
ــة وتنفيذ  ــدول واالنــظــمــة واعــــادة الهيبة لمؤسسات ال
االتفاقات الموقعة بين شركاء حكومة االنقاذ الذين يقفون 

في مواجهة العدوان .
واكد االمين العام على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية 
واالبتعاد عن المهاترات والمكايدات بمختلف اشكالها، 
ه سيقفون  مشددًا على ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
بقوة في وجه أي محاوالت لشق الصف الوطني باعتبار ان 
مصلحة الوطن العليا وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة 

العدوان والحصار فوق أي اعتبارات أو مصالح ضيقة .
تفاصيل ص٣

البرلمان يدين استمرار جرائم العدوان على اليمن وإحراق داعش لجنود أتراك
دان واستنكر بشدة رئيس وأعضاء مجلس النواب  

مواصلة دول تحالف العدوان ومرتزقته جرائمهم 
البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية، 
ومنها استشهاد المواطن عدنان علي مسعد وأسرته المكونة 
من زوجته وأطفاله الخمسة جراء استهداف طيران العدوان 
ــوادي الحصن مديرية فرع  لمنزلهم في قرية المتلوي ب

العدين بمحافظة إب.
وأكد مجلس النواب أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني 
إال ثباتًا وإصــرارًا على مواصلة الصمود ومواجهة العدوان، 
وعلى دول تحالف العدوان أن تأخذ مما مضى العبر والدروس 
والعمل على إيقاف الحرب ورفــع الحصار البري والبحري 
والجوي والمساهمة في إحالل األمن واالستقرار والسالم 

في المنطقة. وفيما استنكر مجلس النواب هذه الجريمة 
والجرائم اإلرهابية األخرى، ترحم على كافة شهداء اليمن 
مدنيين وعسكريين الذين سقطوا نتيجة العدوان الظالم، 
داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، 

وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.
كما دان مجلس النواب الجريمة اإلرهابية البشعة المتمثلة 

في حرق داعش جنودًا أتراكًا في سوريا.
معبرًا عن تضامنه مع أسر الجنود الضحايا والشعب التركي 
في هذا المصاب.. معتبرًا هذه الجرائم البشعة تخالف أحكام 
وتعاليم الدين اإلسالمي والقيم اإلنسانية واألخالقية في كل 

مكان من العالم .
تفاصيل ص٤

«الميثاق»: وزير الخارجية هشام شرف لـ

نثق بأن مصر قادرة على تجاوز المؤامرة واستعادة دورها الريادي
أكــد وزيـــر الخارجية اليمني المهندس   

هــشــام شــــرف،  وقـــوف الــشــعــب اليمني 
وقيادته وحكومة اإلنقاذ الوطني الى جانب الشعب 
المصري الشقيق الذي يتعرض لمؤامرة قذرة من 
ــدول الخليجية تستهدف التخريب  قبل بعض ال
الممنهج لالقتصاد المصري ومحاولة جر مصر الى 
ها بمشاكل تخص امنها المائي . مربع الفوضى والهاء

وقال وزير الخارجية في تصريح أدلى به لصحيفة 
«الميثاق»: إن ما تتعرض له مصر قلب العروبة 
النابض من مؤامرات تسعى لتركيعها ومصادرة 
قــرارهــا الــوطــنــي وســلــب دورهـــا الــقــومــي الــريــادي 
أمــر يرفضه الشعب اليمني بكل قــواه السياسية 

والمجتمعية.
مؤكدًا تضامن اليمن حكومة وشعبًا مع مصر وشعبها العظيم 
ورفضهما ما تتعرض له مصر الكنانة من استهداف ممنهج ألمنها 
ات أقدمت عليها السعودية وقطر  واستقرارها من خالل إجــراء
وغيرهما ضمن مخطط إقليمي ودولي يخدم أعداء األمة العربية 
بمحاولة إضعاف  مصر كقوة إقليمية ودولية تدافع عن مصالح األمة 

العربية وقضاياها المصيرية العادلة وال يمكن أليٍّ كان تجاوزها.
وأعــرب وزيــر الخارجية عن أسفه الشديد لتورط دول عربية 

كالسعودية وقطر مع دول أجنبية في مثل هذه 
المؤامرة التي تستهدف مصر وأمنها المائي القومي 
بالذات، وما تمثله من تهديد خطير لمستقبل 

أجيال الشعب المصري.
وأكد وزير الخارجية اليمني هشام أن التضامن 
يعبر عــن موقف الشعب اليمني تجاه الشعب 
المصري الشقيق اللذين تربطهما عالقات تاريخية 
امتزجت بالدم، وال يمكن لشعبنا مهما تعرض 
للخذالن أن يصمت أو يقف في المكان الرمادي 
ومصر تتعرض اليوم لمؤامرة بشعة بهذا الحجم 
والوحشية. داعيًا الدول العربية الشقيقة للوقوف 
ــى جانب الشعب المصري العظيم والتصدي  ال
للمؤامرة السعودية القطرية التركية التي تهدد مصر اليوم وعدم 
السماح  بالتكالب عليها ، وأّال يقف الجميع موقف المتفرج كما حدث 

للعراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها.
وعّبر وزير الخارجية في ختام تصريحه عن ثقته الكبيرة بأن مصر 
قادرة على تجاوز هذه المؤامرة وتفكيك أدواتها، وإعادة النظر في 
مواقفها إزاء القضايا الشائكة التي تمر بها األمة العربية وفي مقدمتها 
العدوان على اليمن، مؤكدًا قدرة مصر على استعادة مكانتها ودورها 

الريادي في المنطقة العربية والشرق األوسط.

عبر عن تضامنها مع الشعب المصري وترفض التآمر السعودي القطري
ُ
اليمن ت

المؤتمر يشيد بانتصارات الجيش واللجان في مختلف الجبهات

أبناء مديرية الوضيع يتبرأون من الخائن هادي ويدعونه إلى تسليم نفسه للعدالة
ة من الفار عبدربه منصور هادي الذي ينتمي الى     ع أبناء مديرية الوضيع محافظة أبين وثيقة براء
َّ
وق

«الميثاق»: إن مشائخ وأعيان وابناء المديرية تبنوا  المديرية.. وقالت مصادر محلية في مديرية الوضيع لـ
وثيقة تبرأوا فيها من المدعو هادي وقاموا بتمرير الوثيقة على أبناء المديرية للتوقيع عليها..

المصادر أكدت أن هذه الخطوة الشجاعة التي قام بها مشائخ وأعيان وأبناء مديرية الوضيع تأتي كتعبير عن 
موقف أبناء المديرية تجاه ما يقوم به الخائن هادي من تآمر على الوطن والشعب ومكاسبهما الوطنية وعلى رأسها 
سيادته ووحدته واستقالله.. وأوضحت المصادر أن هذه الوثيقة ستتوسع لتشمل كافة مديريات محافظة أبين 
والمحافظات الجنوبية والشرقية التي جلب لها الخائن هادي عار الغزو واالحتالل واالرهاب، وستمتد الوثيقة الى 

اليمن كله باعتبار الفار هادي قد أجرم بحق كافة أبناء الشعب اليمني.
وقالت المصادر: إن أبناء مديرية الوضيع أكدوا أنه ال يشرف مديريتهم أن ُيحسب عليها عميل كالمدعو هادي 
الذي قضى عمره كله في القتل والتآمر على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، يتاجر بدماء الشباب للتنظيمات 
االرهابية وبيعهم كمرتزقة للدفاع عن عرش أسياده آل سعود في إطار ما يرتكبه من جرائم بحق أبناء الشعب 

اليمني كافة من عدوان وحصار وتدمير للبنى التحتية.
معلنين - في هذه الوثيقة التي القت قبوًال واسعًا لدى أبناء مديرية الوضيع - تبرؤهم من الخائن هادي وكل 

األعمال الخيانية الدنيئة والجرائم البشعة التي يرتكبها بحقهم وحق الوطن والشعب.
داعين الفار هادي الى تسليم نفسه للعدالة كخيار أخير له هو ومن شاركه الخيانة والتآمر على الشعب 

اليمني.

تجاوبًا مع ما نشرته «الميثاق»

النائب العام يوّجه 
ض  بالتحقيق حول تعرُّ

صحفيين للتعذيب
ــعــام عبدالعزيز    وجـــه الــنــائــب ال

البغدادي النيابة المختصة بسرعة 
االنتقال الــى مقر األمــن السياسي بصنعاء 
للتحقق من بالغ حول تعرض مجموعة من 

الصحفيين المعتقلين للتعذيب.
وأوضح بالغ صادر من مكتب النائب العام 
أنه بناًء على التوجيه تم االنتقال مباشرة 
من عضو النيابة المختص الــى مقر األمن 

السياسي للتحقق من بالغ التعذيب.
وبّين البالغ أن وكيل النيابة المختصة 
ـــى وكــيــل جــهــاز األمــن  أصــــدر مــذكــرة ال
لرعاية  لبه فيها بتوفير ا لسياسي طا ا
الصحية للمتهمين، كما  وجه بسرعة إحالة 
المتهمين الى النيابة العامة للتحقيق معهم 
في التهم المنسوبة اليهم أو اإلفراج عنهم 
فورًا إن لم تثبت بحقهم أية وقائع جنائية.

وكانت «الميثاق» قد طالبت في عددها 
ــــ١٢ مــن ديسمبر الــجــاري  الــصــادر فــي ال
ــور/ عــبــدالــعــزيــز صــالــح بن  ــت ــدك دولـــة ال
حبتور -رئيس حكومة اإلنقاذ- باالنتصار 
لحرية الصحافة بإطالق سراح اإلعالميين 
المختطفين، النتشال حرية الرأي والتعبير 

من االنتكاسة التي تعرضت لها. 
وطالبت «الميثاق» حكومة اإلنقاذ بتبّني 
سياسة وسائل اإلعالم الرسمية والحزبية 
واألهلية بحيث تكون شريكًا للدولة في 

تنفيذ السياسات العامة للدولة.
وأبـــدت «الميثاق» ثقتها بــأن الــدكــتــور/ بن 
حبتور سوف يعمل على تدشين مرحلة التسامح 
والتصالح ويترجم قوًال وعمًال قرار العفو العام 
الذي أصدره المجلس السياسي األعلى من خالل 
إطــالق ســراح الصحفيين واإلعالميين، لُتفتح 
بذلك صفحة جديدة في تاريخ بالدنا يتطلع 

اليها أبناء الشعب اليمني كافة.

«الميثاق»:  الشريف لـ

اإلفراج عن ١٠٠٠ شخص 
تنفيذًا لقرار العفو العام

ــيــس الــلــجــنــة الرئيسية    أكـــد رئ
لتنفيذ قرار العفو العام االستاذ 
خالد عبدالوهاب الشريف أن أعمال اللجان 
الفرعية في أمانة العاصمة والمحافظات 
حققت نجاحًا كبيرًا فــي إشــاعــة ثقافة 
التسامح والتصالح وفي تعزيز وحدة الصف 
الوطني وتحصين النسيج المجتمعي من 

أية محاوالت اختراق تستهدف تمزيقه.
تفاصيل ص٧

«هادي» و«محسن» يفشالن في تعهداتهما للرياض
كشفت مصادر سياسية مطلعة أن تعهدات قطعها الفاران   

هادي وعلي محسن للسعودية بعد أن تم طردهما من الرياض 
وهددت بالتخلي عنهما وبقية المرتزقة بعد عامين من الوعود بتحقيق 
تقدم على الجيش اليمني واللجان الشعبية ومتطوعي أبناء القبائل في 

جبهات المواجهة..
«الميثاق»: إن الخائن هادي تعهد لمحمد  وقالت المصادر السياسية لـ
سلمان ومحمد نايف مجددًا بالسيطرة على الحديدة خالل أيام، هذا 
فيما تعهد الجنرال العجوز بإخضاع نهم وصرواح والجوف خالل يومين 

لكن تعهداتهما ذهبت إدراج الرياح.
وأوضحت المصادر أن الفار هادي سبق أن وعد قبل أسابيع بقيادة 
زت السعودية  معركة السيطرة على تعز والمخا وباب المندب، وجهَّ
لذلك األموال والقوات وأحدث األسلحة على أمل أن يرد االعتبار لجيوش 
تحالف العدوان التي غرقت في مستنقع اليمن إّال أن الخائن هادي عجز 
عن االيفاء بالوعود التي قطعها، األمر الذي أثار غضب سلمان ونجله 

وصدرت توجيهات بمنع السماح له بالعودة الى الرياض.
وبينت المصادر أن هــادي استنجد بوساطة سودانية وجيبوتية 
وبحرينية للتدخل لدى قيادة السعودية بعدم التخلي عنه وقطع على 

نفسه مجددًا وعدًا بالسيطرة على الحديدة والخوخة وحرض مشترطًا 
توفير األموال واألسلحة، وقد استجابت السعودية لذلك، وجهزت لوائين 
من قوات تحالف العدوان، غير أن هادي ومنذ اسبوع لم يستطع أن يغادر 

المعاشيق وأجبر على الفرار الى المكال واالحتماء بالقوات اإلماراتية.
وعلى ذات الصعيد قالت المصادر إن الجنرال العجوز علي محسن 
يعيش أسوأ أيامه وأقساها امتهانًا حيث يتعرض لحمالت إهانة وإذالل 
وتحقير من قبل المسؤولين واإلعالميين السعوديين وخصوصًا بعد 
أن ُعّين نائبًا للخائن هادي، حيث سبب حالة من االرباك واالنهيار لدى 
المسؤولين السعوديين وقوات تحالف العدوان بعد أن ظل يوهمهم 
ويبتز  األموال واألسلحة بدعوى دعم أتباعه وامتالكه قدرات خارقة 

للسيطرة على صنعاء بغمضة عين..
 ومــا أن تولى منصبًا جــديــدًا حتى ظهر أنــه مجرد شخص منبوذ 
ومرفوض من كافة أبناء الشعب وتحديدًا من قبائل الطوق، ولذا التزم 
العكفي علي محسن للسعودية من جديد بإخضاع صرواح مارب لقوات 
تحالف العدوان وكذلك السيطرة على مديرية نهم ونقيل بن غيالن 
خالل يومين غير أن أوهامه تبددت أمام الصمود األسطوري والمالحم 

البطولية التي يسطرها رجال الرجال.

تنديد عالمي بقصف اليمن بقنابل عنقودية

«الميثاق»: مصادر عسكرية وميدانية لـ

انتصارات متواصلة على مرتزقة 
العدوان في نهم وصرواح والجوف

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء   
القبائل من إحباط ٩ زحوفات لقوات الغزاة ومرتزقتهم في 

جبهتي نهم وصرواح خالل األيام األربعة المنصرمة.
«الميثاق» أن أبطال  وأكدت مصادر عسكرية وميدانية متطابقة لـ
الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل يسيطرون 
على زمام المعارك في الجبهات الشرقية ويفرضون شروط المعركة 
وساحاتها وساعاتها على قوات العدوان التي تتحرك نهارًا في مساحات 
مرصودة ومحددة بإسناد جوي كثيف، لكنها تلقى مصارعها ليًال على 
أيدي األبطال الذين يجيدون الكر والفر وإعادة التموضع واالنسحابات 
التكتيكية الستدراج العدو واستنزاف قواته وتقليص أثر القصف الجوي 

المساند له الى أدنى الحدود.
وأوضحت المصادر أن طائرات العدوان شنت خالل األيام المنصرمة 
أكثر من ٢٤٠ غارة جوية على نهم وصرواح وما حولهما، واستخدمت 
القنابل العنقودية في األحياء والمساكن ما أدى الى قتل وجرح مدنيين، 

لكن تلك الغارات لم تحقق أية أهداف عسكرية.
وأوضحت المصادر أن قوات العدو على األرض تكبدت خسائر كبيرة 
في األرواح والعتاد وفقدت مئات القتلى بينهم قادة كتائب وسرايا في 
اللواء ٧٢ التابع لعمالء السعودية، والذي لقي معظم أفراده مصارعهم 

خالل الساعات الـ٢٤ الماضية.
تفاصيل ص٣

«الميثاق»: البروفيسور علي الميري لـ

الشعب اليمني على امتداد التاريخ ال يعرف
 إال النصر مهما تكالب األعداء

وكيل وزارة التربية لـ "الميثاق":

 ال يمكن السماح بتغيير المناهج لتخدم حزبًا أو طائفة أو منطقة
صنعاء- "الميثاق" 

قال وكيل وزارة التربية والتعليم 
لقطاع المناهج إن المناهج الدراسية موضوع 
سيادي وال تخضع لمزاج أي شخص، ويجب 
ل الناس كلهم، وال 

ّ
أن تكون لكل الشعب وتمث

يمكن السماح ألي فكر يأتي بأن يكّيف المناهج 
لتخدم حزبه أو طائفته أو منطقته.

وأوضــــح الــدكــتــور محمد الــســقــاف في 

حديث مع «الميثاق»: «حتى اآلن لم يتم 
تغيير أي شيء في المناهج ونعمل حاليًا 
على تصويب األخطاء اللغوية والطباعية 
التي لم يتم التنّبه لها قبل طباعة المنهج 

العام الماضي.
وفيما يخّص تغيير المحتوى ليس هناك 
أي تغيير حاليًا وإذا كنا قادمين على خطوة 
كهذه فلن يحدث ذلــك في ليلة وضحاها 

ل لجنة من كافة القوى الوطنية 
ّ
بل ستشك

والدينية القادرين على إخراج منهج تعليمي 
بصورة صحيحة».

وأضاف: «من وجهة نظري أرى أن المنهج 
الحالي منهج جّيد وقوي ويحتاج إلى بعض 
بات سوق 

ّ
التطوير بما يواكب العصر ومتطل

العمل».
تفاصيل ص٩


