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فرباير:

في اجتماع للجنة العامة واألمانة العامة برئاسة اإلرياني

د رفضه ألي إجراء خارج إطار التوافق المؤتمر يؤكّ
عقدت اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام اجتماعاً الخميس برئاسة الدكتور عبد الكريم 
اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
وقفت فيه أمــام المستجدات في الساحة الوطنية 
والتحضير والتهيئة لالنتخابات الرئاسية المبكرة النتخاب 
مرشح التوافق الوطني المشير الركن عبد ربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام مؤكدة على ضرورة تحمل كافة 
القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة إلنهاء األزمة في اليمن مسئوليتها 
في إنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة وتهيئة األجواء 
إلنجازها وااللتزام بنهج التوافق وتنفيذ بنود المبادرة 
وآليتها التنفيذية بما يكفل إنهاء التوترات السياسية 

واألمنية.
ودعت اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام كافة أبناء شعبنا اليمني وفي مقدمتهم أعضاء 
المؤتمر وأنصاره وحلفاؤه إلى حشد كافة الطاقات 
واإلمكانات للمشاركة الفاعلة في االنتخابات الرئاسية 
المبكرة وتفويت الفرصة على كل من يعتقد أنه يستطيع 
الوصول إلى السلطة من خالل الفوضى والعنف والتخريب 
وأن الديمقراطية واالنتخابات هي المدخل الوحيد للتداول 

السلمي للسلطة وهو المبدأ الذي حرص المؤتمر الشعبي 
العام والرئيس علي عبد اهللا صالح على تحقيقه.

ووقفت اللجنة العامة واألمانة العامة أمام اإلجراءات 
والممارسات التي تمت في بعض المؤسسات والجهات 
الحكومية وعبرت عن رفضها ألي إجــراء خارج إطار 

التوافق.
كما عبرت عن إدانتها إلسقاط أهداف ثورة سبتمبر 
الخالدة وصــورة فخامة الرئيس علي عبد اهللا صالح 
معتبرة  لرسمية  ا الصحف  مــن  لجمهورية  ا رئيس 

ذلك سابقة خطيرة وخرق للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة وانتهاك لمبادئ الثورة والجمهورية 
محملة حكومة الوفاق الوطني مسؤولية هذا العمل 
غير المسؤول وطالبت بضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بمحاسبة من أقدموا على مثل هذا العمل ومن يقفون 

ورائهم .
كما اعتبرت اللجنة العامة واألمانة العامة استمرار 
االعتداء على الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرقات 
الرئيسية والشوارع في المدن وتشجيع الفوضى في 

المؤسسات والمنشآت الحكومية والعسكرية واألمنية 
بأنها أعمال وممارسات تعود عواقبها على المجتمع 
واألمن واالستقرار وال يمكن بأي حال من األحوال السماح 
باستمرارها كون شعبنا اليمني قد عانى كثيراً على 
مختلف األصعدة االقتصادية واالجتماعية واألمنية منذ 
بداية األزمة مطلع العام الماضي حتى اآلن وأثّرت على 

معيشة كل األسر اليمنية.
ــدت اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر  كما أكّ
الشعبي العام على انفتاح المؤتمر أمام الجميع وحرصه 
الكامل على العمل المشترك لتجاوز ما خلّفته األزمة بروح 
المسئولية، وحيت صمود أبناء شعبنا اليمني وثباتهم 
ورفضهم لكل األعمال والممارسات التي تستهدف الوحدة 

الوطنية واألمن واالستقرار.
وأقــرت اللجنة العامة الدليل التنفيذي لالنتخابات 
الرئاسية المبكرة النتخاب مرشح المؤتمر الشعبي العام 
والتوافق الوطني المشير الركن عبد ربه منصور هادي 
واتخذت عدداً من القرارات التنظيمية وتدشين العمل 
الميداني وتكثيف الجهود في عملية التهيئة والحشد 
رة انطالقاً من االجتماع  لالنتخابات الرئاسية المبكّ
التنظيمي الموسع لفرع المؤتمر بأمانة العاصمة والذي 

عقد يوم السبت.

أحزاب اِّـشرتك مطالبة بتنفيذ اِّـبادرة الخليجية وآليتها بما يكفل إنهاء التوترات 
إسقاط أهداف ثورة سبتمرب من الصحف الرسمية انتهاك ِّـبادئ الثورة والجمهورية
تدشني العمل اِّـيداني وتكثيف الجهود َّـ عملية التهيئة والحشد لالنتخابات الرئاسية
الديمقراطية واالنتخابات هي اِّـدخل الوحيد للتداول السلمي للسلطة

قيادي مؤتمري يدعو األشقاء واألصدقاء 
إلنقاذ المبادرة واآللية التنفيذية

قال مصدر قيادي في المؤتمر إن المؤتمر 
الشعبي العام ال يشعر بالغرابة في أن 
الوسطاء واألشــقــاء في مجلس التعاون 
الخليجي ال يتابعون األحــداث والتطورات 
ومستوى التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه 
في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. 
خاصة بعد قيام المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه بتنفيذ ما يخصهم من طرف واحد 
بينما الطرف اآلخــر لم ينفذ شي سوى 
ــوزراء، ولذلك  تسمية رئيس الحكومة وال
فإن الوضع ما يزال كما كان قبل التوقيع 
على المبادرة الخليجية إن لم يكن أسوا 
إال من بعض الرتوش التي أخفت بعض 
المظاهر المسلحة لدى أمراء الحرب في 
الحصبة وصوفان والفرقة والتي انتقلت 
من الشوارع الرئيسية إلى الشوارع الخلفية 
فيما زادت الخنادق وارتفعت المتاريس علواً 

وليس إزالة.
وأضـــاف القيادي المؤتمري ومــع أننا 
نقدر لألخوة في مجلس التعاون الخليجي 
حرصهم ورعايتهم من خالل إطالقهم 
للمبادرة الخليجية التي كانت قيادة المؤتمر 
وإياهم شركاء في صياغتها بنداً بنداً ونعرف 
ماذا يعني كل بند وأين حدوده، وال يستطيع 
أحد اليوم القول إن المبادرة تنفذ من جميع 
األطراف اللهم إال من قبل المؤتمر فقط.. 
وأننا لنخشى على المبادرة واآللية المزمنة 

أن تذهب في خبر كان إن لم يعمل األخوة 
في مجلس التعاون الخليجي على إنقاذها 

خالل األيام القليلة القادمة.
وتساءل المصدر القيادي المؤتمري.. وان 
استمر الحال على ما هو عليه ولم تنفذ 
التزامات الطرف اآلخــر فإننا نتساءل أي 
انتخابات رئاسية في ظل غياب أمني مطبق 
وحصار على صنعاء التي قطعت عليها 
ر  الطرق من كل الجهات وتعيش حالة تشطّ
غير مسبوقة، فضالً عن حصار المعسكرات 
واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وانعدام 
المشتقات النفطية وهو ما يجعلنا نسأل 
الوضع  تغير  الخليجيين.. هل  أشقاءنا 
في شيء بعد التوقيع فيما يخص الوضع 
األمني والكهرباء والنفط وحصار العاصمة 

صنعاء أم أن األمر أكثر سوء مما كان عليه 
قبل التوقيع على المبادرة في ٢٣ نوفمبر 

الماضي؟.
وجــزم القيادي المؤتمري في تصريح 
لموقع «حشد نــت» أن الوضع أســوا مما 
كان عليه قبل التوقيع وأن المتمردين 
العسكريين زادوا صلفاً وتوسعاً. وتحولوا 
إلى مجرمي حرب وخاطفين وقطاع طرق 
داخــل أمانة العاصمة وخارجها.. وعلى 
مرأى ومسمع من كل الوسطاء اإلقليميين 
والدوليين، فأين شــارع هائل والزراعة 
والستين ومذبح وجامعة صنعاء والمدارس 
ــك الــنــطــاق، هــل أخلى  الــواقــعــة فــي ذل
المتمردون شبراً واحــداً وهو نفس الحال 

الذي ينطبق على عصابات أوالد األحمر..
وتابع القيادي في المؤتمر : وإننا نقول 
اللهم أني بلّغت اللهم فاشهد.. ما لم فإن 
المؤتمر بكل قياداته وقواعده سيتخذ 
قراراً حاسماً وشديداً إن لم يعمل األصدقاء 
واألشقاء على إنقاذ المبادرة الخليجية 
وتنفيذ اآللية المزمنة بدون تجزئة أو 
انتقائية قبل الـ ٢١ من فبراير القادم. 
إال إذا كانت المبادرة الخليجية واآللية 
التنفيذية المزمنة مطلوب فيها رأس 
الرئيس علي عبد اهللا صالح ومقاسمة 
السلطة مع المؤتمر الشعبي العام فقط 

فذلك شي آخر.

الوضع أسوأ مما كان 
عليه قبل توقيع اِّـبادرة

ذ من جميع األطراف  اِّـبادرة ال تنفّ
إال من قبل اِّـؤتمر فقط

ثأر قبلي وراء إطالق النار على سيارته
البركاني يهنئ العمراني بنجاته 

من محاولة االغتيال
ــأ الــشــيــخ سلطان  هــن
البركاني األمــيــن العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام وزيــر اإلعــالم علي 
الــعــمــرانــي بنجاته من 
مــحــاولــة االغــتــيــال التي 
ــثــالثــاء  ــهــا ال تـــعـــرض ل

الماضي بصنعاء.
ودعا البركاني العمراني 
ـــى أن ال يــثــق كــثــيــراً  إل
بالرفاق الجدد من األحزاب 
والمشائخ  والعسكريين 
وأن ينأى بنفسه عنهم ألن 

خين بالدماء..  جميعهم ملطّ
وقال «من يعتقد أنه أبرأهم إلى اهللا فإن 

في ذمته ٢٠ قتيالً على األقل».
ووجـــه البركاني رســالــة للعمراني 
أضاف فيها «أقول ألخي علي العمراني 
الحمد هللا على السالمة وأتوق إلعالن 
نتائج التحقيقات على وجــه السرعة 
ــهــا لــلــنــاس. ال تلتفت لتلك  وإعــالن
التسريبات السخيفة وتابع من هم الجناة 
الحقيقيون، أما نحن في المؤتمر اتفقنا 
معك أو اختلفنا فلغة الحوار هي األصل 
بيننا وأيدينا نظيفة ال تلوث بالدماء ولن 

تتلوث».
وفــــي ســيــاق متصل 
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات 
األولـــيـــة أن مــالبــســات 
حادث االعتداء على وزير 
اإلعالم في حكومة الوفاق 
الوطني قد تحددت في 

قضايا ثأر قبلي.
ــال مصدر أمني إن  وق
التحقيقات التي أجرتها 
ــة قد  ــي ــن ـــزة األم ـــه األج
توصلت إلى ضلوع أفراد 
من قبيلة آل طاهر في 
محافظة البيضاء في إطالق النار على 
السيارة التي كان يستقلها العمراني في 

صنعاء.
وأوضح المصدر أن هناك خالفات بين 
قبيلتي آل طاهر وآل العمراني وقضايا 
ثارات قديمة.. وأرجع المحاولة اآلثمة 
الغتيال وزير اإلعالم إلى دوافع جنائية 

اجتماعية.
د المصدر أن اإلجراءات مستمرة من  وأكّ
أجل إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم 

للمحاكمة لينالوا جزائهم.
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أبوراس ينعي وفاة الزميل علي السهماني 
بعث الشيخ صــادق أمين 
ـــــوراس األمـــيـــن الــعــام  أب
المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام ببرقية عزاء ومواساة 
ــرة الفقيد الزميل  إلــى أس
علي صالح السهماني الذي 
انتقل إلى جوار ربه الثالثاء 
الماضي بالمحويت عن عمر 

ناهز ٥٠ عاماً.
وقال األمين المساعد في 
لفقيد  ا رحيل  ن  إ برقيته 
مثل خسارة فادحة للوطن 
والتنظيم حيث يعد واحداً من 
الكوادر المؤتمرية التي أبلت 
بالًء حسناً في خدمة وطنها 
واالنتصار لقضاياه وتطلعاته 
ــاألهــداف  ــان ب ــم وكـــذا اإلي
والمبادئ التي قام من أجلها 

المؤتمر الشعبي العام.
وقال الشيخ صادق أمين 
أبوراس إن المؤتمر الشعبي 
السياسية  وقيادته  لعام  ا
لــتــنــظــيــمــيــة ال يسعها  وا

اليوم إال أن تتقدم إلى أسرة 
الفقيد وإلى مختلف الفعاليات 
المؤتمرية بخالص العزاء 
والــمــواســاة بهذا المصاب 
الجلل، سائلين المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمه ويلهم أهله وذويــه 
الصبر والسلوان، إنا هللا وإنا 

إليه راجعون.
ووري جثمان الفقيد الثرى 

صباح األربعاء بعد الصالة 
عليه بمسجد «ماسية» 
بمدينة المحويت وسط 
مــوكــب جــنــائــزي كبير 
شــارك فيه المئات من 
زمالء الفقيد وأصدقائه 
وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام وأعضاء من المجلس 
المحلي والمكتب التنفيذي 

بالمحافظة.
ــل علي  ــي ــزم وكــــان ال
السهماني- عضو اللجنة 
تمر  للمؤ مـــيـــة  عـــال إل ا
الشعبي العام بالمحافظة- 
أحد مثقفي وشعراء المحويت 
البارزين توفي إثر جلطة 
بته  صا أ غتة  مبا غية  ما د
مساء االثنين الماضي نقل 
على أثرها إلى قسم العناية 
المركزة بمستشفى العلوم 
صمة  لعا با جيا  لو لتكنو ا و
صنعاء حيث وافـــاه األجــل 

عصر اليوم التالي.

رئيس منظمة مناضلي الثورة: 

الظالميون وراء شطب أهداف الثورة 
لتفجير األوضاع في البالد

كتب/ عارف الشرجبي

< دان األمين العام لمنظمة مناضلي الثورة اليمنية المناضل 
حمود بيدر جريمة شطب أهداف الثورة اليمنية من صدر 

الصفحة األولى لصحيفة الثورة الصادرة األربعاء الماضي.
وقال بيدر في تصريح لـ«الميثاق» أن هذا االعتداء يعد 
محاولة إلرباك الدولة واطراف العمل السياسي من مواصلة 
جهودهم الوطنية المبذولة إلخراج البالد من األزمة الراهنة 
والوصول الى انتخابات رئاسية مبكرة وآمنة في ٢١ فبراير 

الجاري.
الفتاً الى أن من قام بتلك الجريمة قد أحرق نفسه وأظهرها 

على حقيقتها أمام الرأي العام وفضح مخططه.
مؤكداً أن أهداف الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر 
ستظل راسخة في وجدان كل أبناء الشعب اليمني فقد ضحى 
من أجلها عشرات اآلالف من خيرة أبناء اليمن بأرواحهم من 
أجل الثورة والجمهورية والوحدة وتحرير شعبنا من االستبداد 
واالستعمار، وال يمكن للقوى الظالمية إعادة عجلة التاريخ الى 

الوراء مهما تآمروا.
داعياً الى عدم محاولة احتكار الحقيقة ألية جهة كانت.. وقال: 
يجب أن يؤمن الجميع بالرأي والرأي اآلخر، وعدم التخندق 
والتعصب، بل إن عليهم استشعار مسئوليتهم الوطنية, 
واالنطالق نحو العمل الوطني الجاد من أجل اليمن واالجيال 

القادمة بروح الفريق الواحد.

المؤتمر يدين محاولة اغتيال العمراني 
ويطالب الداخلية بكشف نتائج التحقيق

القشيبي وأوالد األحمر  يحاصرون 
عمران إلفشال االنتخابات

< دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام محاولة 
االغتيال التي تعرض لها وزير اإلعالم في حكومة 

الوفاق الوطني علي العمراني الثالثاء.
وجدد المصدر استنكار المؤتمر لكافة أعمال العنف 
من أي جهة كانت، معتبراً أن مثل هذه األعمال 
التخدم مسار التسوية السياسية ومحاولة إخراج 

اليمن من األزمة التي يعيشها منذ عام تقريباً.
واستغرب المصدر ما ذكــره وزيــر اإلعــالم عن 
وجــود حملة تحريضية ضده في وسائل اإلعالم 

من الشركاء في حكومة الوفاق الوطني، مؤكداً أن 
المؤتمر الشعبي العام يدين كل أنواع التحريض 
ــالم خصوصاً وسائل  الــذي تمارسه وسائل اإلع
إعالم المشترك التي ال تزال تمارس مختلف أنواع 
التحريض والدعوة إلى الفوضى والتخريب في الكثير 

من مؤسسات الدولة .
وطالب المصدر وزارة الداخلية وأجهزة األمن 
بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف مالبساتها 

وإعالن نتائجها وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

أوالد  بة  عصا تحاصر   >
األحمر ومليشيات الفرقة منذ 
ثالثة أيــام محافظة عمران 
من كل االتجاهات في محاولة 
لتفجير الوضع عسكرياً و منع 
اجراء االنتخابات بالمحافظة.. 

وتبرر ذلك بخالفات قبلية.
ــــــال مـــصـــدر قــبــلــي  وق

لــ«الميثاق» ان المنشق حميد 
القشيبي وأوالد االحمر يقفون 
وراء تلك األعمال بالتنسيق 
ــي االصـــالح  ــع قــيــادات ف م

والمنشق علي محسن.
وأكــد المصدر ان األوضــاع 
ــزداد ســوًء يوماً بعد آخر،  ت
خــاصــة بعد فشل وساطة 

بارزين  قبلية مــن مشائخ 
في فك الحصار عن المدينة 
وتجنيب المحافظة الفوضى 

والعنف.
هذا والتزال محافظة عمران 
محاصرة من جميع الجهات 
واليستطيع أحد الدخول أو 

الخروج منها.


