
> المتأمل في المضامين التي حملتها كلمة فخامة 
األخ الرئيس علي عبداهلل صالح في االجتماع التشاوري 
لقيادات المؤتمر الشعبي العام وممثليه في مجلسي 
النواب والشورى والحكومة سيجد حرصًا على ضرورة 
العمل الجاد باتجاه استعادة السكينة العامة والوئام 
والطمأنينة وتحقيق األمن واالستقرار بمعناه األمني 
والسياسي واالقتصادي والمضي قدمًا في مسار اخراج 
البلد من األزمة وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة والتي يعمل المشترك على إعاقتها وعرقلتها من 
خالل الدفع باألوضاع باتجاه التصعيد على ذلك النحو 
الذي برزت مظاهره في استهداف مؤسسات الدولة وهو 
مايفرض على حكومة الوفاق الوطني الوقوف بجدية 
ومسؤولية أمام هذه القضية التي تعد التحدي األهم 
أمام قيامها بواجباتها لتجاوز المحنة والخروج باليمن 

إلى شاطئ األمان..
إن تلك المقاصد النابعة من حرص فخامة الرئيس على 
اليمن وشعبه ومستقبل أجياله تنسجم مع التوجهات 
السابقة نحو وقف التصعيد وتهيئة المناخات لتنفيذ 
المبادرة الخليجية، ولكن يبدو أن أحزاب المشترك التزال 
عصية على فهم المعطيات السياسية واتجاهات الشارع 
السياسي، وبالتالي فلن تؤمن بأي مبادرات أو نوايا حسنة 

طالما هي تعتقد بأنها في موضع القوة والسيطرة.
إن األوضاع الراهنة والتحديات الكبيرة التي أفرزتها 
المواقف االخيرة تفرض على المؤتمريين توحيد الصفوف 
والتصدي لالنتهاكات الخطيرة للمبادرة الخليجية من 
الطرف اآلخ��ر، والحيلولة دون تفاقم األوض��اع، وذلك 
دون شك يستوجب التحلي باليقظة وروح المسئولية 
واالستعداد المستمر لمواجهة الفوضى وايقاف التخريب.. 
وهو دور طالما أداه المؤتمر بجدارة ومسئولية واليزال 

األقدر عليه دون غيره.

رفض الفوضى
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كلمة 

استياء شعبي واسع ملنع نشر خطاب الرئيس ونائبه بوسائل اإلعالم الرسمية

على أعضاء املؤتمر والتحالف مواجهة التحدي بالتحدي قبل أن يجتثهم املشرتك

أثناء ترؤسه االجتماع التشاوري:

الرئيس:لن نسمح بانهيار مؤسسات الدولة

مراقبون: على المؤتمر إعادة من أقصوا حزبيًا أو حل الحكومة

يجب أن تنفذ املبادرة وآليتها وإال فلدينا خيارات أخرى لحل األزمة

لن نقحم الجيش واألمن يف صراع حزبي
املشرتك يعمل على تعطيل الوزارات املؤتمرية

املشرتك يسعى لخلق فوضى يف املحافظات وعلى املؤتمريني أال يقفوا متفرجني

أكد فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر   
الشعبي العام انه ال يمكن بأي حال من األحوال السماح بانهيار مؤسسات 
ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة، وتضاعفت وتيرة اإلنجاز وتحقيق 

المكاسب بعد ال�� 22 من مايو العظيم عام 1990م يجب وضع حد للفوضى..
وطالب فخامته خالل ترؤّسه ومعه األخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام االجتماع التشاوري الذي 

ضم عددًا من المسئولين في الحكومة وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشورى 
ومحافظي المحافظات ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات وقيادات المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، طالب أحزاب اللقاء المشترك 
بتنفيذ المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة مع آليتها التنفيذية، أو يتم البحث 

عن خيارات وحلول أخرى.
تفاصيل ص2

نائب رئيس الجمهورية: 

التعصب الحزبي و المناطقي في الحكومة مرفوض
شدّد األخ المناضل عبدربه   

منصور ه��ادي نائب رئيس 
لرئيس  األول  لنائب  ا الجمهورية 
المؤتمر األمين العام على ضرورة نبذ 
االنتماء الحزبي أو المناطقي في عمل 

الحكومة.. 
وقال اثناء ترؤّسه اجتماعًا لحكومة 
الوفاق الوطني أمس »هذا مرفوض 
نهائيًا وأن��ت��م ق��د أدّي��ت��م القسم 
الدستوري باسم الشعب اليمني كله«.
وأّك��د نائب الرئيس أن الحكومة 
تمّثل الشعب والجماهير العريضة 
ول��ي��س األح�����زاب أو ال��ت��وجّ��ه��ات 

السياسية.
وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى 

ضرورة االضّطالع بالمهام األساسية 
المنظورة أواًل والعمل على ما هو 
ضروري والتخطيط المسبق للمهام 
المستقبلية إلع��ادة األم��ور إلى ما 
كانت عليه قبل األزم��ة وبخاصة 
في ال��وزارات التي تعرضت للنهب 

والتدمير.
وحّث األخ عبدربه منصور هادي 
نائب الرئيس الحكومة على »العمل 
إلنجاز التحول المطلوب بصورة كاملة 
وبما يؤمّن لبالدنا المستقبل المنشود 
وليس هناك أي خيار آخر سوى خيار 
النجاح وتجاوز العوائق بهمة عالية 

وضمير صادق«.
تفاصيل ص

هيئة الرقابة تقف 
أمام لالستحقاق 

االنتخابي
عقدت هيئة الرقابة   

التنظيمية والتفتيش 
المالي أمس األحد اجتماعًا 
برئاسة األخ نجيب ناصر 
العجي رئيس هيئة الرقابة- 
عضو اللجنة العامة- وقف 
لمستقبلية  ا م  لمها ا على 
للهيئة في المرحلة القادمة 
ء  ا د أ بعة  بمتا لمتمثلة  ا و
األمانة العامة وحثها على 
إع��داد خططها وتقاريرها 
تنشيط  وكذلك  لسنوية  ا
األداء التنظيمي والرقابي 
لفروع المؤتمر بالمحافظات 

والجامعات..
وأك����د االج���ت���م���اع على 
ض��رورة متابعة التكوينات 
المختلفة للمؤتمر استعدادًا 
ل��الس��ت��ح��ق��اق االن��ت��خ��اب��ي 

القادم.
وقد خرج االجتماع بقرارات 
وتوصيات م��ن شأنها رفع 
وتيرة العمل التنظيمي وإحياء 
عملية االتصال والتواصل 
ت  ينا لتكو ا مختلف  ب��ي��ن 
سب  يتنا بما  و ية  تمر لمؤ ا
مع مهام المرحلة القادمة 

ومواجهة التحديات.

أحزاب التحالف تطالب الوسطاء الدوليين 
بإنقاذ العملية السياسية

م    لعا ا لشعبي  ا لمؤتمر  ا لب  طا
وأح������زاب ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
الديمقراطي الدول الراعية بالتحرّك إلنقاذ 

المبادرة الخليجية وآليتها قبل سقوطها.
وفي كلمة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني في المهرجان الجماهيري 
عقب صالة جمعة »وان عدتم عدنا« في 
ميدان السبعين بصنعاء طالب الشيخ عبد 
اهلل مجيديع عضو اللجنة العامة للمؤتمر 

الوسطاء اإلقليميين والدوليين بالعمل 
على إيقاف التداعيات المفتعلة من قبل 
أح��زاب اللقاء المشترك والمتمثلة في 
التصعيد اإلعالمي والممارسات اإلقصائيه 
لوزراء المشترك ضد المؤتمريين وتنظيم 
أعمال الشغب والفوضى في الشوارع 
وداخل بعض مؤسسات الدولة ورعايتها 

بشكل علني.
تفاصيل ص3

 نبيل عبدالرب 

شهدت جلسة البرلمان أمس توترًا بشأن االنتخابات الرئاسية المبكرة المزمع  
إجراؤها في 21 فبراير المقبل.

وقال الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر  رئيس الكتلة أن 
المضي لالنتخابات الرئاسية مرتبط بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها بحذافيرهما، 

مؤكدًا بأنه ال يمكن إجراء انتخابات في ظل استفزازات وخروقات المشترك.
إلى ذلك قال البركاني أن عدم التزام أحزاب اللقاء المشترك بالمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية هو ما دفع المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني النزول إلى الشارع 

من جديد.
واكد عقب المهرجان الجماهيري الحاشد الذي شهده ميدان السبعين بالعاصمة 
صنعاء بعد أداء صالة جمعة »وإن عدتم عدنا« إن على المعارضة أن تفهم رسالة 
اليوم ومدلوالتها وأن المؤتمر الشعبي العام سيظل قويًا في الشارع والمؤسسات 

وفي كل مكان.

البركاني: اجراء انتخابات الرئاسة 
مرتبطة بتنفيذ المشترك للمبادرة

المشترك يرتكب مذبحة ضد المدافعين عن الشرعية ويشل عمل مؤسسات الدولة

مراقبون: صمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية تشجيع ألعمال التخريب
أعمال    لمشترك  ا مليشيات  ت��واص��ل 

العنف والتصعيد واإلره��اب في العديد 
من مؤسسات الدولة حيث تقوم باالعتداء على 
المسؤولين وإغ��الق المكاتب الحكومية بقوة 
السالح، بدعوى محاربة الفساد أو مطالب حقوقية 
مزعومة، فيما الهدف هو عملية اجتثاث للموظفين 
العموميين من ذوي الكفاءات العلمية واإلدارية 
وأعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني..
مراقبون أك��دوا في تصريحات ل�»الميثاق« 
أن نقل المشترك ألعمال العنف والفوضى إلى 
المؤسسات والوزارات يندرج ضمن مخطط تآمري 
يجرى تمويله من المنشق علي محسن وحميد 
األحمر وقيادات حزب اإلصالح لشل عمل مرافق 
الدولة وزي��ادة معاناة المواطنين.. واستغرب 
المراقبون استمرار صمت رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية عن أعمال التخريب والتعطيل التي 
تتعرض لها مرافق عامة تؤدي خدماتها ألبناء 
الشعب اليمني كافة وليس ألعضاء حزبيين.. 
واعتبروا ذلك التواطؤ مخالفة للدستور وتنصاًل 
عن المبادرة الخليجية، وقرار مجلس األمن الذي 
شدد على توفير الخدمات للشعب اليمني وعدم 

االعتداء على المنشآت العامة.

وحذروا من خطورة استمرار تحريض المشترك 
للفوضى واطالق التهم على موظفين عموميين 

باطاًل والتي قد تجر إلى مصادمة دامية.
وحملوا رئيس الحكومة مسؤولية مايحدث 
خصوصًا وأن سكوته مثل ضوءًا أخضر لمليشيات 
المشترك لمهاجمة العديد من مؤسسات الدولة، 
واقتراف أعمال تهدد السلم االجتماعي ونسف 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. إلى ذلك 
اعتبر قانونيون ومختصون في علم اإلدارة جرائم 
اإلقصاء واإلبعاد التي اقترفتها أحزاب المشترك 
األيام الماضية ال تستند إلى أي مسوغ قانوني أو 
عرف، وإنما تعكس روحًا انتقامية وثارية سيكون 
لها آث��ار سلبية إن لم يتم سرعة معالجة تلك 

األخطاء المجَرّمة قانونًا..
مشيرين إلى أن عدم إدانة مجلس الوزراء حتى 
يوم أمس أعمال الفوضى والتخريب يؤكد أن جانب 
المشترك في الحكومة ضالع في تلك الجرائم، 
ويقوم بتطهير حزبي بشع يهدف اغراق البالد 
في الفوضى اإلدارية إلعاقة التسوية السياسية 
وتعطيل الخدمات العامة، وإرباك المؤتمر وسفراء 
الدول الراعية للمبادرة الخليجية في هذه المشاكل 
المختلقة ووقف التحضير لالنتخابات الرئاسية 

المبكرة وغيرها، والتي تأتي في إطار السيناريو 
االنقالبي للمشترك الذي فشل عبر أساليب القوة 
أو الحوار، ولم يتبقى إاّل خيار الفوضى إلسقاط 
المبادرة ومؤسسات الدولة في آن واح��د بحثًا 
عن دور مستقبلي لحميد األحمر والمنشق علي 

محسن.
من جانب آخر أكد سياسيون أن ما تتعرض 
له العديد من مؤسسات ال��دول��ة يعد مذبحة 
اليجب السكوت عليها حيث استهدفت مختلف 
أبناء الوطن من ذوي الكفاءات العلمية واإلدارية 
المجربة، مشيرين إلى أن مكافحة الفساد اليتم 
في كل دول العالم بهذه األساليب اإلجرامية..
ودعوا كل موظفي الدولة أن يتصدوا بقوة لتلك 
األساليب اإلجرامية وأال يسلموا الدولة للمخربين 
واإلرهابيين.. مؤكدين أن على المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه تحمل مسؤوليتهم الوطنية إزاء هذه 
األعمال الخطيرة، وأال تكتفي بالمناشدات وإصدار 

بيانات االستنكار..
وطالبوا المؤتمر بالدفاع ع��ن ك��ل م��ن تم 
إقصاؤهم من الوظيفة العامة أو االنسحاب من 
الحكومة أو حلها أو اتخاذ أية بدائل أخرى لوقف 

هذه المهزلة.

اس��ت��ه��ج��ن ال��ش��ارع   
اليمني اق���دام وزي��ر 
اإلع���الم على منع نشر وبث 
كلمتي فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر واألخ عبدربه منصور 
نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام واللتين القياهما أمس 
األول في اللقاء التشاوري في 
وسائل اإلعالم الرسمية المرئية 
والمقروءة والمسموعة واعتبروا 
ذلك تصعيدًا خطيرًا ومخالفة 
دستورية توجب على رئيس 
ال��دول��ة إق��ال��ة ال��م��س��ؤول عن 
الممارسات المخالفة للقوانين، 
والتي ي��راد بها تأزيم الوضع 

ونسف المبادرة الخليجية..
ر إعالميون وصحفيون  وحذَّ
في أحاديث ل�»الميثاق« من 
خطورة االنقالب على التعددية 
السياسية وحرية الرأي والرأي 
اآلخر والتضييق على الصحف 

لفوضى  ا سة  سيا يس  وتكر
داخ��ل المؤسسات اإلعالمية 
الخالف بين  العامة وتغذية 
منتسبيها وذلك بهدف القضاء 
ع��ل��ى ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة في 
اليمن من خالل تدمير ممنهج 
يطال المؤسسات اإلعالمية 

الرسمية..
مشيرين إل���ى أن أح���زاب 
لتعميم  تسعى  ل��م��ش��ت��رك  ا
تجربة منصة ساحة االعتصام 
في توجيه السياسة اإلعالمية 
من خالل هيمنة صوت اإلصالح 
فقط وإقصاء كل اآلراء المخالفة 

لهم..
واعتبروا إقدام وزير اإلعالم 
ورئ����ىس ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
على منع نشر حديثي رئيس 
الجمهورية ونائبه تحواًل خطيرًا 
يكشف ع��ن ت��وج��ه شمولي 
يسعى لقمع الحريات وتكميم 
األفواه، ومصادرة الرأي اآلخر.. 

وترك الساحة لهيمنة سهيل.

اللجنة العسكرية في موقف صعب بالحصبة
تسود أجواء التوتر العاصمة صنعاء   

ف��ي ظ��ل استمرار عصابة أوالد 
األحمر وعناصر الفرقة المنشقة على عدد 
من المنشآت العامة ومنازل المواطنين.. 
وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود اللجنة 
العسكرية لرفع المظاهر المسلحة وتنظيف 
شوارع حي الحصبة واالحياء المجاورة.. قالت 
مصادر ل��»الميثاق« ان اعتداءات عصابة 
اوالد االحمر على النجدة والمواطنين 
ومحاولة لتفجير الموقف عسكريًا األمر 
الذي يفاقم من حدة التوتر خصوصًا بعد 
االعتداء على جامعة صنعاء ومخين أنصار 
الشرعية بالتحرير وعلى منزل النائب عزيز 
صغير بمنطقة صوفان من قبل أوالد األحمر 

والفرقة يضع اللجنة في موقف -حسب 
مراقبين- أمام تحدٍ كبير.. وكانت اللجنة 
العسكرية قد نجحت في تقليل حواجز 
ومتارس اوالد االحمر ومليشيات االصالح 
والفرقة في الحصبة واالحياء المجاورة لها 

خالل اليومين الماضيين.
إلى ذلك صرح مصدر عسكري مسؤول 
في لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن 
واالستقرار أن اللواء محمد عبداهلل القوسي 
وكيل أول وزارة الداخلية قائد شرطة النجدة 
ملتزم بتنفيذ الخطة األمنية المقرة من قبل 

لجنة الشؤون العسكرية لتهدئة األوضاع.
وأكد المصدر بأن ما تناولته وسائل إعالم 

المشترك كالم ال أساس له من الصحة.

إعالميون: حرية الصحافة في خطر
العمراني يعمم تجربة منصة الساحات


