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النظام الداخلي للمؤتمر يتصدر اهتماماتها :

المشترك يقود حمالت تضليلية لشق صف 
المؤتمر واإليقاع بين »هادي« و»صالح«

وتبدو مساعي شق الصف المؤتمري غير خافية على قيادات المؤتمر 
حيث أكد الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر في 
لقاء جمع قيادات في حزبه مع سفراء دول االتحاد األوروبي في الـ)8( 
من ابريل الجاري -أكد - وجود أطراف تحاول الوقيعة بين الرئيس 
عبدربه منصور هادي والمؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا فشلها، ومُذكرًا 

بأن الرئيس عبدربه منصور هادي هو من قيادات 
المؤتمر البارزة والرجل الثاني فيه وأمينه العام.

أكذوبة االقتحام والباب الخلفي
 وكانت أحزاب اللقاء المشترك دشنت حملتها 
التضليلية باختالق أكذوبة االقتحام الشهيرة 
حينما زعمت اقتحام الرئيس السابق دار الرئاسة 
صباح االثنين الـ12 من مارس الماضي أثناء 
تواجد رئيس الجمهورية واستقباله وفودًا رسمية 
، ونقلت »الصحوة نت« عن مصادر مؤكدة قولها: 
إن »صالح« اقتحم دار الرئاسة من باب خلفي 
ودخل إحدى صاالت دار الرئاسة واستقبل فيها 

عددًا من المشائخ والقادة العسكريين.
واليوم الثاني نفى مصدر في مكتب رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هــادي ما نشرته 

»الصحوة نت« تلك المزاعم.
ونقلت صحيفة »األولى« المستقلة عن المصدر قوله: إن تلك األنباء 
ليس لها أساس من الصحة وأنه لم يحدث أي شيء ، ولم يتم أي 
عملية اقتحام لدار الرئاسة، وكان مصدر في مكتب رئيس المؤتمر 
نفى صحة تلك األنباء وسخر منها قائاًل: إنها تستهدف اإلساءة إلى 
الرئيس عبدربه منصور هادي وعلي عبداهلل صالح، مطالبًا بتقديم 
اعتذار سياسي وتفسير ما وصفه بالسلوك المشين الذي قال إنه »ال 

يمت إلى تقاليد الوطن اليمني بصلة«.

تقسيم المؤتمر
وتضمنت حملة المشترك موجهة مغالطات وشائعات تتحدث عن 
خالفات وصراعات بين ماتسميه معسكر »صالح« ومعسكر »هادي« 
، وأحيانًا بين تيارين داخل المؤتمر، ويرى مراقبون أن حملة المشترك  
تستهدف أيضًا إلهاء القيادة والرأي العام ورعاة التسوية السياسية 
عن مواصلة جهود تطبيق المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة ومدى وفاء كل طرف 

بالتزاماته وتعهداته.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة »األهالي« 
عن ترتيب الرئيس السابق علي عبداهلل صالح 
لعقد مؤتمر عام لحزب المؤتمر في الـ20 من 
أبريل الجاري إلعادة هيكلة الحزب بحيث يتم 
تعيين الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسًا 
للحزب وتعيين الزعيم علي عبداهلل صالح رئيسًا 
فخريًا ، ونقلت الصحيفة عن قيادي بارز في 
حزب المؤتمر - لم تسمّه- أن الهيكلة الجديدة 
ستتبنى تغييرات جديدة في الحزب واستبدال 
بعض القيادات المحسوبة على الزعيم علي 

عبداهلل صالح..
ويظهر من األسماء والمناصب التنظيمية 
الــواردة في الخبر أن معلومات القيادي البارز قديمة، حيث أفاد 
-حسب صحيفة األهالي -أن التعيينات ستقضي بتعيين علي محمد 
مجور أمينًا عامًا لحزب المؤتمر، وعبدالقادر هالل أمينًا عامًا مساعدًا 
للشئون التنظيمية بداًل عن صادق أمين أبــوراس، وعبده محمد 
الجندي بداًل عن األمين العام المساعد لشئون اإلعالم الشيخ سلطان 
البركاني- علمًا أن الدكتور أحمد بن دغر يشغل منصب األمين العام 
المساعد لشئون اإلعالم- وياسر العواضي أمينًا عامًا مساعدًا لقطاع 
االقتصاد واإلدارة والخدمات بداًل عن يحيى الراعي، ونعمان الصهيبي 

رئيسًا للدائرة المالية بداًل عن محمد دويد- علمًا أن هذا المنصب 
يشغله األستاذ فؤاد الكميم  حاليًا- وعبدالسالم الجوفي رئيسًا للدائرة 
التربوية والتعليمية بداًل عن حسين حازب- علمًا أن هذا المنصب 

يشغله حاليًا محمد الرويشان..
النظام الداخلي للمؤتمر يتصدر أولويات حكومة المشترك

ورغم رئاستها للحكومة يظهر من وسائل 
إعالم أحزاب المشترك انشغالها كثيرًا باجتماعات 
قيادات حزب المؤتمر وشئونهم التنظيمية، فال 
يمر يوم دونما تــداول صحف المشترك لخبر 
عقد لقاء أو اجتماع تنظيمي للمؤتمر في ظل 
مزاعم تصاعد الخالفات بين رئيس المؤتمر 
ورئيس الجمهورية، وليس ذلك فحسب بل إن 
بعض قيادات أحزاب المشترك ذهبت للحديث 
عن رفض المشترك بقاء الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام، زاعمين 
ان المبادرة الخليجية والنظام الداخلي للمؤتمر 
الشعبي العام يقتضيان ذلك-حسب مزاعمهم- 
ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر مهام كلٍّ من 
رئيس المؤتمر ، واالمين العام دونما اشارة الى 

العالقة بوظيفة رئيس الدولة.
مصدر المشترك دائمًا يفضل عدم ذكر اسمه

وتنسب وسائل إعالم المشترك أخبار خالفات المؤتمر إلى مصدر 
مسئول - يفضل دائمًا عدم ذكر اسمه - وتتحدث عن تيارين تسمّي 
األول تيار الصقور ويتمثل بالشيخ سلطان البركاني وعارف الزوكا 
واحمد الصوفي وحافظ معياد وغيرهم، فيما التيار الثاني تسميه  
»تيار الشرعية الدستورية« يتمثل بالرئيس عبدربه منصور هادي 
ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد باإلضافة إلى الدكتور عبدالكريم 

االرياني والدكتور أبو بكر القربي. 
رئيس المؤتمر يحشد

وفي وقت سابق كان يحيى العراسي، السكرتير الصحافي لألخ 
عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - النائب االول لرئيس 
المؤتمر االمين العام - كشف  »عن توافق من قبل الجميع على إنجاح 
المبادرة الخليجية وآليتها للخروج باليمن إلى بر 
األمــان«، نافيًا »صحة االخبار التي ترددت عن 
الضغط من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي 
على أي طرف من االطــراف المتنازعة للخروج 

ولالبعاد من اليمن«.
ونقلت صحيفة )الرأي( الكويتية عن العراسي 
قوله: »ال خالف بين الرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أو 
بين أي طرف آخر قد يؤدي الى القطيعة أو الى 
أزمة سياسية، ومن الطبيعي ان يحدث نقاش 
بين االطراف كافة حول بعض القضايا، لكن لن 
يصل إلى درجة الخالف الحاد كما يحب البعض ان 
يصوره، وال علم لنا بما تتحدث عنه بعض وسائل 
اإلعالم حول تهديدات بالتجميد أو الترحيل أو 

االبعاد او غيرها«.
واالسبوع الماضي حث رئيس الجمهورية السابق ورئيس المؤتمر 
الشعبي العام قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه على 
دعم األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر- الذي يواجه تحديات صعبة إلعادة األمور إلى نصابها 
قبل الشروع في الحوار الوطني الشامل من أجل المحافظة على اليمن 
دولة وأرضًا وشعبًا بقيادة فخامة األخ عبدربه منصور هادي، داعيًا 
الجميع إلى إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتجاوز 

أي عقبات بروح المسئولية الوطنية.

منذ االسبوع األول للمرحلة الثانية من زمن  المبادرة الخليجية وآليتها  
التنفيذية والتي دشنت باالنتخابات الرئاسية المبكرة في الـ)21( من 
فبراير الماضي بانتخاب النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام -األمين 
العام- المناضل/ عبدربه منصور هادي - رئيسًا للجمهورية -خلفًا لرئيس المؤتمر 
ورئيس الجمهورية السابق الرئيس علي عبداهلل صالح، وأحزاب اللقاء المشترك 
المشاركة بنصف مقاعد ورئاسة الحكومة -تشن حملة إعالمية تضليلية واسعة 
تستهدف ابتزاز الرئيس عبدربه منصور هادي وضرب العالقة بينه وحزبه من جهة 

والوقيعةبينه وبين الزعيم علي عبداهلل صالح من جهة ثانية.

»الميثاق«- جميل الجعـدبي

المشترك 
يسيئ لرئيس 

المؤتمر 
ويحاول 

ابتزاز رئيس 
الجمهورية

الحملة التضليلية 
إللهاء رعاة 
التسوية 

السياسية عن 
مواصلة تنفيذ 
المبادرة وآليتها

بعد تعرض مقره العتداء ارهابي

املؤتمر يحذر من عواقب استمراراالعتداءات على مقراته واستهداف اعضائه
عبر المؤتمر الشعبي العام عن ادانته واستنكاره الشديدين 
لالعتداء االرهابي على اللجنة الدائمة بالعاصمة صنعاء مساء 
االثنين الماضي، معتبرا االعتداء على اللجنة الدائمة يأتي 
استمرارا لسلسلة المؤامرات التي استهدفت المؤتمر قيادات وقواعد 
ومقرات وقوى سياسية لعبت دورا محوريا في تأمين مسار التسوية 
السياسية والخروج من األزمــة ومنع االنــزالق إلى أتون الصراعات 

والفوضى والحروب األهلية..
معتبرا في بيان صادر عنه االعتداء على اللجنة الدائمة استفزازا 

جديدا يعكس نوايا الحقد والشر ورسالة واضحة للتنصل عن تنفيذ 
بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وحذر المؤتمر الشعبي العام من عواقب استمراء بعض القوى للعنف 
وانتهاجها للتطرف واإلرهاب، مؤكدا ان االعتداء الجبان لن يجر المؤتمر 
إلى دائرة العنف ولن يثنيه عن مواصلة مهامه الوطنية ومسئولياته 

التاريخية تجاه الوطن والمجتمع وتمسكه بالخيار السلمي.
»الميثاق« تنشر نص البيان:

يعبر المؤتمر الشعبي العام عن استنكاره 
وإدانته لالعتداء الذي تعرض له مقر اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في العاشرة من 
مساء االثنين 16/ 4/ 2012م بإطالق النار من 

قبل جماعة مسلحة تستقل طقمًا عسكريًا.
واعتبر المؤتمر ذلك االعتداء االرهابي  استفزازا 
جديدا يعكس نوايا الحقد والشر ورسالة واضحة 
للتنصل عن تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة ومحاولة العودة إلى المربع 

األول من األزمة.
كما أنه يأتي استمرارًا للمؤامرات التي استهدفت 
وتستهدف المؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية 
فاعلة لعبت وتلعب دورًا محوريًا في تأمين 
مسار التسوية السياسية والخروج من األزمة 
ومنع االنــزالق إلى أتون الصراعات والفوضى 
والحروب األهلية، وقدم من أجل ذلك الكثير من 
التضحيات والتنازالت تغليبا للمصلحة الوطنية 

العليا والحفاظ على األمن واالستقرار.
إن المؤتمر الشعبي العام إذ يدين هذا االعتداء 
يحذر من عواقب استمراء بعض القوى للعنف 

وانتهاجها للتطرف واإلرهاب، ويؤكد أن هذا العمل 
الجبان لن يجر المؤتمر الشعبي العام إلى دائرة 
العنف والصراع ولن يثنيه عن مهامه الوطنية 
ومسئولياته التاريخية تجاه الوطن والمجتمع 

وتمسكه بالخيار السلمي .
ويهيب المؤتمر الشعبي العام بكافة القوى 
ــرورة االلــتــزام بتنفيذ المبادرة  السياسية ض
واآللية التنفيذية وفق أولوياتها وعدم السماح 
لبعض القوى والمراهقين والمهزومين وتجار 
الحروب واألزمات بتنفيذ مخططاتهم التدميرية 
التي تهدف للدفع نحو المواجهة عبر االنقالب 
على المؤتمر في المشاركة واتخاذ القرارات 
والتوجيهات السياسية في مرحلة الوفاق الوطني 

وفي إطار حكومة الوفاق.
صادر عن المؤتمر الشعبي العام

الثالثاء 2012/4/17م

االعتداء على اللجنة الدائمة رسالة 
واضحة مــن المتطرفين  للتنصل 

عن تنفيذ المبادرة

لن ينجر المؤتمر إلى العنف وسيواصل 
مهامه الوطنية عبر الخيار السلمي

نحــذر مــن االنقــالب على 
المؤتمر في حكومة الوفاق

رئيس الجمهورية يستعرض مع بن عمر 
سير تنفيذ التسوية السياسية

عبدربه  االخ  فخامة  استعرض   <
منصور هــادي رئيس الجمهورية مع 
مبعوث األمين العام لالمم المتحدة الى 
اليمن جمال بن عمر لدى استقباله له 
»األربعاء« الماضي جملة من التطورات والمستجدات 
على مختلف الصعد األمنية والسياسية واالقتصادية، 
وما تحقق على صعيد ترجمة التسوية السياسية 

بعد االنتخابات الرئاسية 
ــرت في  المبكرة الــتــي ج
21فبراير الماضي والتي 
اختار فيها الشعب اليمني 
ــام  ــوئ ــســالم وال طــريــق ال
ـــن األزمــــة  ــــخــــروج م وال
الطاحنة التي نشبت مطلع 
العام الماضي بحل سياسي 
أجمعت عليه كل األطراف 
طني  لو ا ى  لمستو ا على 
ـــده المجتمع الــدولــي  وأي
بأسره وذلك حرصًا على ان 
اليذهب اليمن الى مزالق 
الخطر والتمزق والشتات، 

وفي اللقاء أشار المبعوث األممي جمال بن عمر الى 
االعباء الكبيرة التي حملها االخ الرئيس عبدربه 
منصور هادي على عاتقه باجماع كل األطراف التي 
توافقت على ذلك، مؤكدًا ان على تلك األطراف ان 
تكون عونًا صادقًا للرئىس عبدربه منصور هادي 
دون تسويف او تلكؤ وتنفيذ كل ما يصدر من قرارات 
وتوجيهات وخطوات تهدف الى حل األزمة وخروج 

اليمن الى بر األمان.
وقال بن عمر الذي التقى ايضًا خالل زيارته عددًا 
من األطــراف السياسية ان المجتمع الدولي يقف 
مع الرئيس عبدربه منصور هادي من أجل تنفيذ 
التسوية السياسية في اليمن وفقًا لما هو مرسوم 
في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار 

األممي رقم )2014(.

الى ذلك ناشد مبعوث األمم المتحدة الى اليمن 
جمال بن عمر خالل زيارته من خالل تصريحات 
صحافية المجتمع الدولي لمساعدة بالدنا للخروج 
من األزمة التي يواجهها.. محذرًا من تفاقم األزمة 
االنسانية رغم ماتحقق في البالد من انتقال سلمي 
للسلطة، وحث المبعوث الدولي جميع األطراف 
السياسية على ضرورة االنخراط في عملية االنتقال 
السلمي للسلطة، مذكرًا بقلق 
ــي جــراء  ــدول مجلس االمـــن ال
التدهور الذي لوحظ مؤخرًا بين 

األطراف السياسية الفاعلة.
وقال بن عمر في تصريح خاص 
لراديو سوا االمريكي ان الوضع 
في اليمن أصبح في حاجة الى 
تعاون األطياف السياسية لتقديم 
دور بناء في عملية االنتقال 
السياسي السلمي للسلطة من 

خالل التعاون ونبذ العنف..
ولفت الى ان البيان الرئاسي 
االخير لمجلس األمن الدولي عبر 
عن قلقه نتيجة التدهور الذي 
حدث مؤخرًا على مستوى األطــراف السياسية ما 

يشكل خطرًا على العملية االنتقالية باليمن..
مضيفًا : يجب ان تضاعف الدول المانحة والمجتمع 
الدولي دعمها لليمن خاصة وانه يمر بمرحلة دقيقة 
جراء تفاقم أزمة انسانية في البالد خالل الفترة االخيرة.

على صعيد آخر أكد مبعوث األمم المتحدة الى اليمن 
جمال بن عمر في حوار مع قناة اليمن الفضائية : »ان 
هناك قلقًا كبيرًا بمجلس األمن سبق ان عبر عنه من 
خالل قراره رقم )2014( بشأن اليمن ومن خالل أكثر 
من بيان صادر عنه بخصوص توسع األعمال االرهابية 
والتواجد االستراتيجي لتنظيم القاعدة في المحافظات 
الجنوبية.. واضاف : »ان مجلس االمن عبر عن تضامنه 
مع الشعب اليمني ضد االرهاب وعمليات القتل التي 

ينفذها تنظيم القاعدة بحق اليمنيين«.

المبعوث األممي :

سأقدم احاطة لمجلس 
األمن بمن يعرقلون 

الزوكا يعزّي آل ماطر وآل العصيمي المبادرة الخليجية
»الميثاق«- خاص 

بعث األستاذ عارف عوض الزوكا عضو 
اللجنة العامة رئيس دائــرة الشباب والطالب 
بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
إلى األخ عادل دحّان العصيمي- رئيس قسم 
الجامعات بــدائــرة الشباب والــطــالب وكافة 
آل العصيمي في وفــاة عمهم حمود عبد ربه 

العصيمي.
كما بعث الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى األخ 
علي حيدرة ماطر أمين عام المجلس المحلي 

بمحافظة لحج وأحمد حيدرة ماطر مسئول 
الشباب والطالب بالمحافظة وكافة آل ماطر في 

وفاة والدتهم.
وتقدّم الزوكا باألصالة عن نفسه ونيابًة عن 
ــرة الشباب والطالب وكــادر  ــوّاب رئيس دائ ن
الدائرة باألمانة العامة وكافة التكوينات الشبابية 
القيادية والقاعدية بمحافظات الجمهورية في 
برقيتي العزاء، بخالص العزاء وأصدق المواساة 
سائاًل المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيدين بواسع 
رحمته وأن يدخلهما فسيح جنّاته وأن يلهم 

أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.


