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حقيقة المشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه
الزعيم /علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

في اجتماع  لألمانة العامة بشأن احداث جامعة صنعاء

المؤتمر يحذر من تحويل الجامعات إلى ساحة لتصفية الحسابات

عقدت األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام 
اجتماعًا تشاوريًا لبحث 
وتدارس تداعيات أحداث 
االعتداء الذي تعرض له رئيس 
جامعة صنعاء الدكتور احمد 
الشاعر ب��اس��ردة وأساتذتها 
وطالبها والعاملون فيها من قبل 

عناصر أحزاب اللقاء المشترك .
وف��ي االج��ت��م��اع أك��د يحيى 
الراعي - األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام رئيس 
للمؤتمر-  نية  لبرلما ا لهيئة  ا
ض���رورة االل��ت��زام بالدستور 
والقانون وعدم الخروج عليهما، 
مشددًا على تمسك المؤتمريين 
ليتها  آ و لخليجية  ا ة  ر د لمبا با
المزمنة وحرصهم على عملية 

الوفاق الوطني.
وحيا ال��راع��ي ف��ي االجتماع 
تماسك المؤتمريين وصمودهم 

في وجه المحاوالت الرامية إلى 
اإلقصاء.مؤكدًا رفض المؤتمر ألي عملية تسييس 
للعملية التعليمية وتحويل الجامعات إلى مكان لتصفية 

الحسابات السياسية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر - األمين 
العام المساعد للمؤتمر رئيس الكتلة الوزارية للمؤتمر 
- أن األح��دث التي شهدتها جامعة صنعاء صدمت 
الجميع، وقال: لقد كان االعتداء على رئيس الجامعة 
عماًل وحشيًا وغير منطقي، وكان يجب اللجوء إلى 

القانون.
وأضاف : ما حدث باألمس كان مخالفًا للقانون ونحن 
نعمل على ضبط األعصاب، لكن بعض اإلخوة في 
قيادات المشترك يقومون بتصرفات فردية وحزبية ال 

تخدم الوفاق.
وق��ال: ندعو اإلخ��وة في المشترك إلى أن يعودوا 
للدستور وللشرعية الدستورية، والمؤتمر كان وال 
يزال حزبًا عمالقًا ووطنيًا- بقيادة الزعيم علي عبداهلل 
صالح والرئيس عبدربه منصور هادي- يعمل من أجل 

الحفاظ على دولة الوحدة وعلى األمن واالستقرار.

ودعا بن دغر قيادات المشترك إلى تجنب كل ما يمس 
التسوية السياسية ألن ذلك ال يخدم المصلحة الوطنية 
الرامية إلى الحفاظ على الوحدة والدولة واالستقرار 
التي قال بن دغر إن المؤتمر لن يسمح بأي تجاوزات 

تهزها.
إلى ذلك أكد الدكتور خالد طميم - رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بالجامعة - أن المؤتمر الشعبي 
العام حريص على أن يظل حاميًا للقانون وللدستور من 

خالل نهجه في أن اليمن لكل 
اليمنيين وليس لحزب أو فئة.

م��ش��ددًا ع��ل��ى أن الجامعة 
مؤسسة مقدسة يجب إبعادها 
عن المزايدات والمكايدات وعن 
سعي البعض للسيطرة على كل 

شيء وإقصاء اآلخرين.
وأضاف: اعتداؤهم على رئيس 
الجامعة دليل على إفالسهم .. 
نحن مع النظام والقانون ومن 
لديه اعتراض فعليه أن يتوجه 
إل��ى ال��ق��ض��اء ، وم��ن حقه أن 
يتظاهر أو يعتصم لكن ليس من 

حقه أن يمارس أعمال بلطجة.
وأش��ار الدكتور احمد الشاعر 
باسردة- رئيس جامعة صنعاء 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 
الشعبي العام- في كلمته إلى 
أن االعتداء على رئاسة الجامعة 
هو اعتداء على النظام والقانون.
وقال: نحن رعاة وحدة وأخالق 
وتحديث واليوم نشاهد اعتداء صارخًا على النظام 
والقانون واعتداء على مستقبل الوطن وعلى مستقبل 

أبنائنا.
واستعرض ما قام به من محاوالت إلقناع نقابة 
التدريس المنتهية شرعيتها بالعمل معهم، مشيرًا إلى 
أنه عندما رفض تسليمهم أراضي الجامعة في مذبح 

تحول باسردة عندهم إلى شيطان.
وقال: لقد قلت جثتي والشارع أقرب لي من أن أسلم 
أراضي الجامعة،مشيرًا إلى أن الجامعة بحاجة إلى بناء 
تسع كليات لكن هناك من يسعى للسيطرة على هذه 

األرض .
وأضاف: هناك من يسعى لتحقيق أهداف صغيرة من 
خالل االعتداء على رئيس الجامعة الذي يمثل محاولة 
لتدمير هذا المنجز العظيم وهو جامعة صنعاء التي 

بنيت بالدم والعرق .
حضر اللقاء االستاذ عارف الزوكا االمين العام المساعد 
للمؤتمر لقطاع الشباب، وعدد من اعضاء اللجنة العامة 

للمؤتمر.

الراع��ي: نحي��ي تماس��ك المؤتمريين ف��ي وج��ه مح��اوالت اإلقصاء
بن دغر:  نعم��ل على ضب��ط األعصاب وتصرفات المش��ترك التخ��دم الوفاق

نائب رئيس المركز اإلعالمي
للمؤتمر  ينج��و من محاولة اغتي��ال

> دان مصدر في المؤتمر الشعبي 
العام بشدة محاولة االغتيال التي 
تعرض لها القيادي المؤتمري عادل 
ربيد- نائب رئيس المركز اإلعالمي 
ف��ي المؤتمر الشعبي ال��ع��ام يوم 
أمس األول من قبل مسلحين وسط 
العاصمة صنعاء، والتي أدت إلى 
الوجه  اصابته بجروح عميقة في 

والبطن واليد اليمنى.
ووص��ف المصدر محاولة اغتيال 
ربيد بالعمل اإلرهابي الذي يأتي في 
إطار خطة ممنهجة تهدف لتصفية 
المؤتمرية عبر عمليات  القيادات 
القتل واالغتيال، والتي كان آخرها ما 
تعرضت له قيادات المؤتمر الشعبي 
العام في محافظة الجوف والتي أدت 
إلى استشهاد 4 من قيادات المؤتمر 
واصابة 10 آخرين يوم الجمعة 28 

سبتمبر المنصرم.
واعتبر المصدر محاولة االغتيال 
اآلثمة التي تعرض لها ربيد وسط 
العاصمة صنعاء دلياًل على استمرار 
حالة االنفالت األمني محماًل وزارة 
الداخلية وأجهزة األمن في العاصمة 
مسئولية الكشف عن الجناة الذين 
يقفون خلف محاولة اغتيال نائب 
رئيس المركز اإلع��الم��ي للمؤتمر 
عادل ربيد، وضبطهم وتقديمهم إلى 

القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
وكان االخ عادل ربيد نائب المركز 
االعالمي للؤتمر الشعبي العام قد 
تعرض لعدة طلقات نارية في محاوله 
اجرامية استهدفت حياته  اغتيال 
تعرض لها ظهر ي��وم االرب��ع��اء في 
العاصمة صنعاء من قبل مسلحين 
و نقل على اثرها الى المستشفي 
لتلقي العالج.. وكانت عناصر مسلحة 

على متن سيارة من ن��وع صالون 
قد اعترضت سيارة االخ عادل ربيد 
بشارع الجزائر واطلقت عليه وابل من 
الرصاص بشكل كثيف والذوا بالفرار 
..فيما تم اسعاف نائب رئيس المركز 
االعالمي للمؤتمر الى المستشفى 
بعد اصابته بطلقة في رجله واصابته 

بشظايا في وجهه وبطنه . 
ال��ى ذل��ك حمل اعالميو المؤتمر 
الشعبي العام وزير الداخلية ومتطرفي 
احزاب اللقاء المشترك مسئولية ما 
تعرض له الزميل عادل ربيد مطالبين 
بسرعة القبض على الجناه واحالتهم 

الى القضاء . 
معتبرين استهداف نائب رئيس 
المركز االعالمي للمؤتمر تصعيدا 
خطيرا ومحاله السكات صناع الراي 
وت��ره��ي��ب إع��الم��ي��ي المؤتمر عن 
ادائهم رسالتهم الوطنية .. مطالبين 
المنظمات المدنية والمدافعين عن 
حريه الصحافة ادانه هذه الجريمة 
لمختصة  ا لجهات  ا على  والضغط 
بسرعة القبض على الجناه وحماية 
إعالميي المؤتمر من قوى االرهاب 

والتطرف.

طميم: الجامعة مؤسسة مقدسة 
يجب النأي بها عن المزايدة والمناكفة

باسردة: ما حدث  اعتداء على 
مستقبل الوطن وأبنائه

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام، برقية ع��زاء 
ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقه عبر خاللها عن عميق الحزن 
والمواساة للجزائر الشقيق حكومة وشعبًا 
بوفاة الرئيس الجزائري األسبق الشاذلي 
بن جديد، والذي اعلن وفاته عن 83 عاما، 
متأثرا بمرض السرطان، حسبما ذكرت 

وكالة األنباء الجزائرية
وج��اء في برقية الرئيس صالح: “لقد 

ربطتني بالراحل عالقة األخ والصديق 
وعرفته عن قرب قامة في مسيرة النضال 
الجزائري وق��ائ��دًا ف��ذًا لمسيرة التحول 
الحضاري فيه. أهَّله لذلك عزيمة صلبة 
ورأي ثاقب وحرص على خدمة شعبه وأمته 

العربية واإلسالمية”.
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  أس���أل اهلل 
رحمته ويلهم أهله ورفاق دربه والشعب 
الجزائري واألمة العربية واإلسالمية الصبر 

والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون”..

.. ويعزي بوفاة نجل الشاعر المحضار
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى عمر المحضار 

وكافة آل المحضار في وفاة النجل األكبر للشاعر الكبير حسين المحضار .
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقية العزاء باسمه وباسم قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي عن عميق األسى والحزن لهذا المصاب،مشيدًا بادوار الفقيد الذي اهتم بجمع وتوثيق تراث 

والده المرحوم، معتبرا رحيله يشكل خسارة كبيرة وفاجعة أليمة.. نص البرقية :
األخ/ عمر محضار حسين المحضار وإخوانه وكافة آل المحضار الكرام

بحزن عميق وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة المرحوم محضار حسين أبو بكر المحضار.. النجل األكبر 
ألبرز أعالم اليمن وشعرائها المبدعين الذي أثرى الحياة األدبية والثقافية في اليمن بروائعه الشعرية 

وإبداعاته التي ستظل محفورة في وجدان وضمير كل يمني ومصدر فخر للجميع.
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وفاة 
والدكم محضار حسين المحضار الذي اهتم بجمع وتوثيق تراث والده المرحوم، والذي يشكل رحيله 

خسارة كبيرة وفاجعة أليمة..
نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم جميعًا وكل 

ا ِإَليْهِ رَاِجعُوَن ِهّ وَِإنَّ محبيه الصبر والسلوان.. ِإنَّا هلللِ

 علي عبداهلل صالح-
 رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يعزي بوتفليقه 
بوفاة الرئيس الجزائري االسبق

سياسيون يحذرون من مخطط  لالنقالبيني إلفشال الحوار
في ردود افعال على تصريحات صادق االحمر 

حيث وصف رئيس منتدى التنمية السياسية 
علي سيف حسن، ما أطلقه ص��ادق االحمر 
بانه “داعي للحرب على الجنوب”، وانه “لن 
يتجاوز تأثيره معقم داره”، مؤكدًا انه “يمثل 
أقبح اهانة للدولة بكل مكوناتها التنفيذية 
والتشريعية وللمؤسسة العسكرية ان كان 
مازال هناك لدينا مؤسسة عسكرية كما يمثل 
اقبح اهانة لحزبه وللمنظومة السياسية بشكل 
عام” ، معربا عن ثقته بان “ال احد من حزبه 
سيرد عليه وال احد سيدافع عن صالحيات 

رئيس الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة”
من جهته سخر الصحفي شفيع العبد من 
تصريحات صادق األحمر ووصفه ب�»الكائن 
الخرافي« الذي ال يُحتمل غباؤه، كونه يرفض 
اإلنتماء الى العصر، ويعشق التمترس في 
عمق كهوف ما قبل القرون الوسطى كلما 
حاول الخروج منها تستفزه “المدنية”، ويصيبه 

“النضال السلمي” بالعمى”.
وأضاف “ إنه يرقد على اموال الطائل لها 
وتحيطه مختلف انواع األسلحة والمدججون 
بها، ويضحكني عندما يتحدث عن الدولة 
المدنية، ويسوق النصائح للحراك الجنوبي 
وللحوثيين، متوهمًا بإن تصريحاته تلك 

ستبقى مصدر إزعاج.
وتابع الصحفي شفيع العبد “يضحكني اكثر 
حين يطالب الحوثيين بترك السالح، بينما هو 
يعيش وسط سوق اسلحة، وال أظن هناك عاقاًل 
يملك شأن هذا الكائن لمطالبته بزجره، لذا 
ليس امامنا اال تحمل مزيد من الغباء المسكون 

تحت عمامته”.
من جانبه اعتبرالمحلل السياسي نجيب غالب 

اجتماع  مايسمى بمشائخ اليمن “بداية لتكرار 
التاريخ ومحاولة البتالع التغيير ومصادرة 

النتائج المفترض ان نصل إليها”..
مشيرا الى ان اللعبة التي يديرها اليوم “عيال  
االحمر - والمتمرد علي محسن مع االخوان 
قد تقود حاشد وبعض القبائل اليمنية الى 
محاضن الحوثي ان لم يتمكنوا من التحرك 
بطريقة صحيحة في رقعة شطرنج اللعبة 
السياسية، محذرا من “صراعات دامية داخل 
كل قبيلة والقبائل فيما بينها نتيجة هذا 

التوجه”.
واض��اف “االنقسامات التي يتم نقلها من 
السياسة الى بنية القبيلة لها مخاطر كثيرة 
على الدولة ووجودها وعلى دور القبيلة في 
المرحلة القادمة،ولن تتمكن لجنة قبلية من 
فك االشتباكات فاللجنة العسكرية عجزت عن 
حل االنقسام في الجيش حتى اللحظة فكيف 
سنحل االنقسام في المجتمع الذي يتسع كل 

يوم”.
اما الكاتب الصحفي سامي غالب فقد اعتبر ان 
أظرف ما في بيان ذلك التحالف الذي انعقد يوم 
السبت في العاصمة صنعاء، هو البند رقم17، 

الذي يقول: مطالبة الدولة ببسط نفوذها 
على كافة المحافظات وتفعيل ودعم السلطة 
المحلية واالجهزة االمنية والمناطق العسكرية 
بما يحقق ترسيخ دعائم االمن واالستقرار في 

الوطن.
وقال غالب: هؤالء هم من  يجسدون في 
سلوكهم ومعاشهم ومخصصاتهم الوطنية 
واالقليمية كل ما هو نقيض لدولة المواطنة 
وسيادة القانون. مشيرا ال��ى ان وجودهم 
مجتمعون في مكان واحد فحسب هو استفزاز 
وجودي لقيم المدنية والتحضر والمواطنة 
واحتكار الدولة لوسائل اإلكراه المادي. وهذه 
القيمة األخيرة, ويا للمفارقة, ترد ضمنا في 

البند 17 من بيانهم المنمق! قبل أسبوع.
وأش��ار غالب إل��ى أن  ص��ادق االحمر كان 
يظهر من غير مواربة رفضه القاطع لبسط 
الدولة نفوذها في منطقة الحصبة, متذرعا 
بالمواطنين الذين تضرروا من الحرب المصغرة 

التي دارت هناك العام الماضي.
وأوضح أن األحمر قال: إنه لن يسمح للدولة 
بترميم أي من المقرات الحكومية بما فيها 
مبنى وكالة سبأ لألنباء, قبل تعويض األهالي.

وق��ال غالب: إن ال��دول��ة التي تريد بسط 
نفوذها على كافة المحافظات عليها أن تبدأ 
من العاصمة، ومن حي الحصبة بالذات حيث 
الرئيس هادي يتمتع بتأييد أكبر تحالف قبلي 
في يمن العشرية الثانية من القرن األول في 

األلفية الثالثة بعد الميالد..
أثارت تصريحات صادق األحمر وبيان مشائخ 
اإلصالح استياًء شديدًا ألوساط المجتمع اليمني 
السياسية واالجتماعية  بمختلف مكوناته 
والثقافية واإلعالمية لما تضمنته من تحريض 
للعنف والفوضى وتقويض للتسوية السياسية 

والسلم االجتماعي واألمن واالستقرار..
حيث هدد صادق األحمر في مضامين كلمته 
وفي بيان ذلك االجتماع الذي ألقاه في اجتماع 
مع عدد من مشائخ اإلصالح أبناء المحافظات 

الجنوبية والحوثية بالحرب.. 
األمر الذي قوبل باستياء شعبي واسع في 
مختلف المحافظات، حيث خرجت مسيرات 
ح��اش��دة ف��ي مدينة المكال ت��ن��دي��دًا بتلك 
التصريحات والبيانات التحريضية التي تهدد 
مسار التسوية السياسية والحوار الوطني 

القادم.

> اعتبر مراقبون سياسيون ما اطلقه صادق األحمر من تصريحات أمس األول بمثابة اقبح اهانة للدولة بكل مكوناتها وتجاوزًا لصالحيات 
رئيس الجمهورية وتدخاًل سافرًا في مهام لجنة الحوار الوطني وحكومة الوفاق.مؤكدين ان اجتماع مشائخ اإلصالح وما صدر عنه من بيان 

هو محاولة البتالع ومصادرة نتائج التغيير وتمردًا واضحًا على الشرعية الدستورية والتسوية السياسية.
متابعة: علي الشعباني

عل��ي س��يف حس��ن: م��ا أطلق��ه ص��ادق األحم��ر يمث��ل أقب��ح اهان��ة للدول��ة
نجي��ب غ��الب: اجتماع مش��ائخ األحم��ر محاول��ة البت��الع التغيي��ر ومص��ادرة نتائجه
ش��فيع العبد: ع��ن أي دول��ة مدنية يتحدث األحمر وهو يعيش وس��ط س��وق اس��لحة
س��امي غال��ب: إذا ارادت الدول��ة أن تبس��ط نفوذه��ا فلتب��دأ م��ن الحصب��ة


