
وكان المؤتمر الشعبي العام نعى المتوفين 
في جريمة فرضة نهم التي استشهد فيها 
أربعة من قياداته، وترحم عليهم وسأل 
المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، 
وق��دم أص��دق العزاء والمواساة ألسرهم 
وأهاليهم وأبناء محافظة الجوف بشكل عام، 
ودعو اهلل أن يكتب السالمة والشفاء العاجل 

للمصابين.
وحمّل المؤتمر في بيان صادر عنه التجمع 
اليمني لإلصالح وشركائه المسئولية الكاملة 
عن قيام مسّلحين مجهولين بنصب كمين 
غادر لموكب رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام الشيخ منصور العراقي، وأمين عام 
المجلس المحلي الشيخ علي محمد حُميد 
في طريق عودتهم من صنعاء ما أسفر عن 
استشهاد الشيخ  فرح العراقي "شقيق رئيس 
فرع المؤتمر بالجوف" والشيخ على أحمد 
حميد "شقيق أمين عام المجلس المحلي" 
وأحمد على محسن، وناصر أحمد وإصابة 

قرابة 10 آخرين.
وطالب المؤتمر األجهزة األمنية بالتحرك 
بأقصى سرعة للقبض على الجناة وإحالتهم 
إلى المحاكمة والوصول إلى األصابع التي 
تحرك الجريمة باعتبار ذلك مسئولية الدولة 
ومن واجباتها، وحتى ال يفقد المواطنين 
األمن واالستقرار وتتحول البلد إلى غابة 
لسفك الدماء وقتل النفس المحرمة.. وهنا 

نص البيان:
إنه في مساء يوم الجمعة تعرض عدد من 
قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
الجوف العتداء غ��ادر في منطقة فرضة 
نهم طريق "صنعاء- مأرب" بعد عودتهم 

من أداء واجب عزاء في العاصمة صنعاء 
من قبل عصابات مسلحة تابعة ألحزاب 
وبالتحديد  المشترك وشركائهم  للقاء  ا
التجمع اليمني لالصالح، حيث كان رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام الشيخ منصور 
العراقي، وأمين عام المجلس المحلي الشيخ 
عودتهم  في طريق  حُميد  محمد  علي 
فوجئوا بكمين لعصابات مسلحة تطلق 
عليهم النار من كل اتجاه، ونتج عن ذلك 
االعتداء استشهاد الشيخ  فرح العراقي 
"شقيق رئيس فرع المؤتمر بالجوف" والشيخ 

على أحمد حميد "شقيق أمين عام المجلس 
المحلي" وأحمد على محسن، وناصر أحمد 
وإصابة قرابة 10 آخرين في االعتداء الذي 
وقع بمنطقة كان القيادي المؤتمري الشيخ 
محمد بن ناجي الشايف عضو اللجنة العامة 
عضو مجلس النواب قد تعرض فيها لهجوم 
مماثل أصيب فيه عدد من مرافقيه مطلع 

العام الماضي.

والمؤتمر الشعبي العام وقد استمرأت 
قوى الشر على رأسها تجمع اإلصالح الدماء 
واختارت العنف سبياًل وقطع الطرق وترويع 
اآلمنين، وم��ارس��ت جرائم القتل كنهج 
لتصفية الحسابات والخصومة السياسية، 
وأدت تلك الجرائم الى استشهاد وإصابة 
المئات من قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام في مناطق مختلفة، ليحمل 
اإلصالح وشركائه المسئولية الكاملة عن 

تلك الجريمة والجرائم السابقة.
ويحمل المؤتمر الشعبي العام حكومة 
الوفاق الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع 
مسئولية ه��ذه الجرائم وع��دم حفاظها 
لتي  ا ودمائهم  لمواطنين  ا رواح  أ على 
تسفكها العصابات المسلحة في مختلف 
مناطق الجمهورية دونما رادع من قبل 
المختلفة،  األجهزة األمنية والعسكرية 
وتأمين الطرقات واألماكن العامة ومالحقة 
المجرمين ومن يقف خلفهم ومحاكمتهم 
والقصاص العادل منهم، قال تعالى "ِإنَّمَا 
جَزَاء الَهّذِينَ يُحَاِربُوَن اهللَهّ وَرَسُوَلهُ 
وَيَسْعَوَْن فِي اأَلرِْض َفسَادًا َأن يَُقتَُّلوْا 
عَ َأيْدِيِهمْ وََأرْجُُلهُم  َأوْ يُصَلَهّبُوْا َأوْ تَُقطَهّ
مِّنْ خِالفٍ َأوْ يُنَفوْْا مِنَ اأَلرِْض َذلِكَ 
َلهُمْ خِ��زْيٌ فِ��ي الدُّنْيَا وََل��هُ��مْ فِي 
اآلخِرَةِ عََذابٌ عَظِيمٌ" صدق اهلل العظيم.
وإن المؤتمر الشعبي العام ليدعو القوى 
السياسية واالجتماعية التي نأت بنفسها 
عن العنف وسفك الدماء إلى الوقوف صفًا 
واحدًا إلدانة العنف واإلرهاب بكافة أشكاله، 
منبهًا إلى أن لغة السالح والعنف تمثل خطرًا 
على دعاته قبل غيرهم وأن الشر ال يثمر 

إال الشر، وإن 
نة  ستها ال ا
بأرواح الناس 

ل��ه��ا ع��واق��ب 
وخ��ي��م��ة منها 

اتساع رقعة الثأر 
وت��ه��دي��د األم��ن 

واالستقرار والسلم االجتماعي.
كما يدعو المؤتمر الشعبي العام 

أبناء المناطق التي تقع هذه الجرائم 
في محيطها إلى تحمل مسئوليتهم 

وعدم السماح باستغالل أراضيهم 
الرتكاب الجريمة من قبل من 
اخ��ت��اروا اإلج���رام سلوكًا أو تم 

استئجارهم من قبل أحزاب أو أفراد 
لقتل النفس المحرمة وترويع اآلمنين 

وقطع الطريق األمر الذي يسيء ألبناء تلك 
المناطق ويتسبب لها في مشاكل ال ناقة لها 
فيها وال جمل، وذلك ألن األعمال اإلجرامية 
التي يقوم بها بعض أبنائها لحساب قوى 
تجردت من القيم واألخالق وحرمة الدين، 
ليس من عادات تلك القبائل فضاًل عن كون 
مثل هذه الجرائم تشكل وصمة عار على 
تلك القبائل، حتى لو كانت تلك الممارسات 

خارجة عن ارادتها.
إن المؤتمر الشعبي العام ليعتبر ما حدث 
لقيادييه بمحافظة الجوف من اعتداء انما 
تتحمل األطراف الدافعة للجريمة المسئولية 
عنه وعن الممارسات اإلجرامية، رافضًا 
االنجرار إلى العنف، غير أن الكيل قد يطفح 
اذا ما استمرت الحكومة في تجاهلها لمثل 
هذه الجرائم، وازداد هواة العنف ايغااًل في 

الممارسة، وإن هذه الجريمة البشعة التي 
وقعت لن يقبل مؤتمري واحد بالسكوت 

عنها.
والمؤتمر الشعبي العام يطالب األجهزة 
األمنية بالتحرك بأقصى سرعة للقبض على 
الجناة وإحالتهم إلى المحاكمة والوصول إلى 
األصابع التي تحرك الجريمة باعتبار ذلك 
مسئولية الدولة ومن واجباتها، وحتى ال 
يفقد المواطنين األمن واالستقرار وتتحول 
البلد إلى غابة لسفك الدماء وقتل النفس 

المحرمة.
والمؤتمر الشعبي العام إذ ينعي 
المتوفين في هذه الجريمة ويترحم 
المولى عز  وي��س��أل  عليهم 
وج��ل أن يسكنهم فسيح 
ج��ن��ات��ه، وي��ق��دم أص��دق 
العزاء والمواساة ألسرهم 
وأهاليهم وأبناء محافظة 
الجوف بشكل ع��ام، ويدعو 
اهلل أن يكتب السالمة والشفاء 
أن  ليؤكد  للمصابين،  العاجل 
لعام  ا الشعبي  المؤتمر  ق��ي��ادة 
ستبقى متابعة باستمرار لما ستتخذه 
األجهزة األمنية والقوات المسلحة 
حيال هذه الجريمة النكراء، وإن المؤتمر 
لن يقبل بالسكوت عن مثل هذه الجرائم، 
وأن يجعل من قيادييه وك��وادره عرضة 
لالعتداءات باختياره نبذ العنف وممارسة 
العمل السياسي بروح المسئولية واحترام 
مبدأ االخ��ت��الف والخصومة السياسية، 
وإع��الء شأن النظام والقانون وهو يرى 
قياداته وك��وادره تغتال واح��دًا بعد اآلخر 
وبسبق اصرار وترصد.وفيما تمنى المؤتمر 
من رجال القبائل التي وقعت الجريمة في 
نطاقها إدانة الجريمة ورفضها ومساعدة 
األجهزة االمنية في القبض على مرتكبيها، 
كرر تحميل الحكومة المسئولية ودعاها الى 
القيام بواجبها بأسرع وقت ممكن."حسبنا 

اهلل ونعم الوكيل"
المؤتمر الشعبي العام
صنعاء/ الجمعة 28/ 9/ 2012
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حقيقة المشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه
الزعيم /علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر 
يعزّي بوفاة 

المناضل عيشان

ب��ع��ث ال��زع��ي��م علي 
عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
برقية ع��زاء وم��واس��اة إلى 
المهندس حامد أحمد عيشان 
واخوانه وكافة أسرة المرحوم 
أحمد عيشان، باسمه شخصيًا 
وأعضاء  قيادة  ونيابًة عن 
وأن��ص��ار المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام، ف��ي وف��اة المرحوم 
المناضل أحمد عيشان أحمد.

وجاء في نص البرقية "بمزيد 
من الحزن واألل��م نعزيكم 
جميعًا ف��ي وف��اة المرحوم 
المناضل والدكم أحمد عيشان 
أحمد ال��ذي انتقل إلى جوار 
ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 
والبذل في خدمة الوطن حيث 
كان رحمه اهلل من المناضلين 
األفذاذ الذين قدموا كل غال 
ورخيص في سبيل الثورة 
والجمهورية والوحدة. وكان 
أيضًا من أبطال السبعين يومًا 
الذين ساهموا في الدفاع عن 
العاصمة صنعاء وفك الحصار 

عنها".
س��ائ��اًل العلي ال��ق��دي��ر أن 
يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، 
نه  جنا فسيح  يسكنه  ن  أ و
وأن يلهم أهله وذويه جميعًا 

الصبر والسلوان.

نعى استشهاد أربعة من قياداته في كمين غادر

المؤتمر يحمل اإلصالح المسئولية الكاملة عن جريمة فرضة نهم

لغة السالح والعنف 
تمثل خطرًا على دعاته 

قبل غيرهم وأن الشر
 ال يثمر إال الشر

نجا الشيخ منصور العراقي- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف ومعه أمين عام المجلس المحلي 
من محاولة اغتيال فاشلة تعرضا لها الجمعة الماضية في طريق صنعاء- نهم اثناء عودتهما إلى محافظة الجوف 

بعد مشاركتهما في تقديم واجب عزاء بصنعاء بوفاة والدة محافظ الجوف الحالي..
حيث نصبت مليشيات اإلصالح بفرضة نهم كمينًا مسلحًا استهدف موكب العراقي، أسفر عن استشهاد واصابة 12 

شخصًا من قيادات  المؤتمر والمجلس المحلي..

قرارات تنظيمية
الخاوي نائبًا لرئيس
 الدائرة التنظيمية

> أصدر الدكتور/ عبدالكريم االرياني 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر القائم بأعمال 
األمين العام قرارًا تنظيميًا قضى بتعيين 
األخ أحمد محمد الخاوي نائبًا لرئيس الدائرة 
التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام.. وقضت 

المادة الثانية بالعمل به من تاريخ صدوره.

أبو راس توجه إىل التشيك للعالج 
ويكلف الزهريي للقيام بمهامه

توجه الشيخ صادق امين ابو رأس األمين 
لعام  ا الشعبي  للمؤتمر  المساعد  لعام  ا
للشئون التنظيمية السبت إلى جمهورية 
التشيك الستكمال عالجه جراء إصابته في 
جريمة االعتداء اإلرهابي ال��ذي استهدف 
الزعيم علي عبداهلل صالح وكبار قيادة الدولة 
والمؤتمر في مسجد النهدين بتاريخ 3 يونيو 

2011م.
هذا وك��ان الشيخ ص��ادق أمين أبو راس 
قد أصدر قرارًا قضى بتكليف األستاذ أحمد 
الزهيري رئيس الدائرة التنظيمية عضو 
اللجنة العامة القيام بمهام األمين العام 
المساعد للشئون التنظيمية، لحين عودته 

من رحلته العالجية. 

قرارات تصعيدية
إلى اللجنة الدائمة

أصدر األخ صادق أمين أبو راس األمين 
العام المساعد   للمؤتمر للشؤون التنظيمية 
لية  لتا ا بتصعيد  قضى  تنظيميًا  ًا  ر ق���را
الدائمة  اللجنة  إل��ى عضوية  أسماؤهم 

المحلية في عدد من المحافظات وهم:
- علي محمد حيدر الضبيبي - محافظة ريمة.

- فارس محمد علي  حسن النقيب - محافظة 
لحج.

- أحمد عباد أحمد الزوبة - محافظة البيضاء.
- محمد حسين محمد المسعودي - محافظة 

البيضاء.
- علي عبدالحق القبلي نمران- محافظة 

مأرب
- خالد سالم مناع نمران - محافظة مأرب.

- وضاح الشنواح - محافظة مأرب.
- ناجي علي مفتاح - محافظة مأرب.

وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به 
من تاريخ صدوره.

رئيس المؤتمر يستقبل الدفعة 21 من خريجي كلية الزراعة بجامعة صنعاء

استقبل الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام أمس الدفعة الحادية والعشرين من خريجي 

كلية الزراعة بجامعة صنعاء.
وفي حفل االستقبال حيا الزعيم أبناءه الطالب مستعرضًا 
الوضع التعليمي قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 

والوقت الحالي ووضع جامعة صنعاء سابقًا ووضعها الحالي .
ودعا الزعيم أبناءه الطالب والطالبات إلى النزول الميداني 
لتطبيق كل المفاهيم والمعارف واالبتعاد عن ثقافة 
الكراهية والحقد وااللتفات إلى الوطن بعيدًا عن المناطقية.
معربًا عن أسفه لما حدث باألمس في جامعة صنعاء والذي 

يمثل استمرارًا لمسلسل الفساد السياسي الذي يتبناه 
الشريك الثاني في المبادرة..

وأكد الزعيم أن المؤتمر سيواجه من يؤججون الكراهية 
واالحقاد بالمزيد من الثبات والتمسك باألخالق ودعم األمن 
واالستقرار والحفاظ على الوحدة اليمنية.. وقال: لتكن 

ثقافتنا هي احترام القانون.وشدد الزعيم علي عبداهلل 
صالح على قيام الحكومة بدورها في التنمية بعد زيادة دعم 
المانحين لها ، ومحاسبة ومعاقبة جميع من يحاول تعكير 

االمن والسالم االجتماعي .

> وقفت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمام 
األحداث المؤسفة التي تتعرض لها جامعة صنعاء 
ورئيسها االستاذ الدكتور احمد الشاعر باسرده والتي 
قام بها بعض الفوضويين المجلوبين من خارج 
الجامعة، ممن ليس لهم أية عالقة بالعملية التعليمية 
محاولين فرض رأيهم بالقوة في تحد سافر للدستور 
والقانون وق��رارات رئيس الجمهورية وتوجيهاته، 
ومذكرة مجلس النواب، وقرار مجلس الوزراء بهذا 

الخصوص في اجتماعه األخير.
واعتبرت األمانة العامة هذا العمل العدواني يتنافى 
مع األخالق والقيم األكاديمية، ويعد انتهاكًا لقدسية 
الحرم الجامعي، وعبثًا بالوفاق الوطني ونصوص 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
واستنكرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

في بيان لها أمس رد الفعل السلبي الذي صدر عن 
رئيس ال��وزراء الذي كان من المفروض ان يشكل 
لجنة للتحقيق في االعتداء الذي تعرض له رئيس 
الجامعة وأساتذتها وطالبها والعاملين فيها ومعاقبة 
المتسببين في ذلك واص��دار القرار وفقًا لنتائج 

التحقيق.
وفي الوقت نفسه تثمن األمانة العامة تثمينًا عاليًا 
موقف الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس 
والطالب وموظفي الجامعة الذين وقفوا للحيلولة 

دون تنفيذ مخطط االستيالء على الجامعة بالقوة 
وبطريقة أقل مايقال عنها بأنها همجية، وتدل على 
استمرار عقلية العنف في محاولة االستحواذ على كل 

مفاصل الدولة لصالح طرف سياسي بعينه.
وتطالب األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
بإحالة من قاموا باالعتداء على رئيس الجامعة 
وأساتذتها وموظفيها وطالبها أو من حرض على 
ذلك الى الجهات المختصة لمحاسبتهم ورد االعتبار 
لقدسية الحرم الجامعي ولرئيس الجامعة وأعضاء 

هيئة التدريس والموظفين والطالب، ودعت األمانة 
العامة للمؤتمر جميع المخلصين المنتسبين إلى هذا 
الصرح العلمي الكبير إلى التعاون والتكاتف والوقوف 
في وجه كل المحاوالت الخارجة عن القانون والنظام 
والتمسك بقيم العمل األكاديمي والعلمي، كما تدعو 
األمانة العامة أعضاء المؤتمر وحلفاءه وأنصاره 
ومؤيديه وك��ل الجماهير توخي الحذر واليقظة 
لمنع كل التجاوزات والمحاوالت الرامية إلى تعطيل 
التسوية السياسية أو القفز على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وروح الوفاق الوطني التي يرعاها 
ويسهر على حمايتها فخامة األخ المناضل المشير 
عبدربه منصور ه��ادي رئيس الجمهورية.واهلل 

الموفق،،،
صادر عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
بتاريخ 30 / 9 / 2012م

في بيان مهم حول أحداث جامعة صنعاء

األمانة العامة للمؤتمر تستنكر انتهاك قدسية الحرم الجامعي وتطالب بالتحقيق مع الجناة
محاوالت االستيالء على الجامعة بالقوة تحدٍ سافر للدستور والقانون

غالبية أعضاء هيئة التدريس تصدت لمخطط االستحواذ الهمجي


