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اتحاد القوى يؤيد مواقف رئيس الجمهورية المعتمدة على الحوار
أكد مصدر مسؤول في االمانة العامة التحاد القوى الشعبية  

ان االتحاد يؤيد مواقف رئيس الجمهورية الداعمة والمعتمدة 
سياسته على الحوار في معالجة القضايا وتذليل الصعوبات والتحديات أمام 
استكمال مهام الفترة االنتقالية وتنفيذ قرارات ومخرجات الحوار الوطني، 

التي تضمنت معالجة كل القضايا الوطنية.
وأهاب اتحاد القوى- بحسب ما نشر األربعاء في موقعه االلكتروني- بكل 

القوى السياسية أن تتمسك بالحوار كخيار وحيد لحل اية مشاكل تقف امام 
تنفيذ التزاماتها بمخرجات الحوار الوطني وعليها ان تستحضر الوجدان 
دي��ر به الحوار الوطني والتوافق، حتى ال تتجاهل هذه 

ُ
السياسي ال��ذي أ

الحقائق مما يوقعها في تقديرات خاطئة، ألن اليمن وشعبه يستحق كل 
جهد يحقق أمنه واستقراره وتحقيق التنمية وبناء اسس الدولة المدنية 

االتحادية الحديثة.

أمام تناحر اإلخوان والحوثيين

مواقفهم
> عالقتنا مع األخوة في المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام، ل��ك��ن ن��ح��ن دائ��م��ًا 
نشير في هذا الصدد إلى اننا نرفض 
أي عالقة م��ع علي عبدالله صالح 
ومجموعته التي تنفخ في النار من 
أجل اقالق السكينة العامة ومن اجل 
خلق بلبلة وفوضى في الوطن وبين 
أبناء الشعب اليمني، هذا ما نرفضه..

سعيد شمسان
رئيس الدائرة السياسية لحزب اإلصالح

> يجب أن ال يكتفي الشباب في 
الحزب بمراقبة ما يجري اليوم 
داخ��ل األم��ان��ة العامة ويتوجب 
عليهم ان يمسكوا بزمام المبادرة 
للقيام بعملية انقاذ.. ألن غياب 

األمانة العامة مقلق جدًا.
أنيس حسن يحيى
عضو اللجنة المركزية للحزب االشتراكي اليمني

> أدعو كل المتظاهرين في اليمن للوقوف مع إب 
التي تصنع التغيير ويخذلها »الرئيس«..

خطيب جمعة »االخوان« آالرهابيون المحاصرون بمحافظة إب

> إن النأي بالجيش عن الخالفات 
بين االحزاب السياسية وتجسيده 
للحياد وعدم االنحياز إال للشرعية 
والنظام والقانون وارادة الشعب 
من أسس ومبادئ الحكم الرشيد 
ودول�����ة ال��م��ؤس��س��ات وال��ن��ظ��ام 

والقانون..
د. عبدالوهاب الحميقاني

> إننا في الوقت ال��ذي عقدنا آم��ااًل 
ك��ب��ي��رة ب��ت��ج��اوب ال��رئ��ي��س ع��ب��درب��ه 
منصور ه���ادي حين اعتبر مطالب 
ابناء حضرموت المتمثلة في بيان حلف 
قبائل حضرموت مطالب عادلة ووجه 
بتنفيذها إال اننا نشهد على أرض الواقع 
أمرًا مغايرًا لتلك التوجيهات الرئاسية 
ح��ي��ث نشهد م��زي��دًا م��ن المماطلة 
والتسويف تؤكد عدم رغبة االجهزة  

الرسمية المختصة تنفيذ توجيهات الرئيس..

بيان احزاب المشترك في حضرموت- السبت

كما فجر اإلخ��وان أزم��ة جديدة في محافظة 
إب ب��إق��دام عناصرهم المتطرفة على اغ��الق 
ومحاصرة مبنى المحافظة في استعداد لتفجير 
معركة مع المؤتمر الشعبي العام، وعندما وجدوا 
ان قيادة محافظة إب لم تعير قطاع الطرق 
والمخربين أدنى اهتمام خرج رئىس الوزراء بذلك 
البيان الوقح ضد القاضي أحمد الحجري محافظ 

محافظة إب..
هذه التداعيات وغيرها تفرض على المؤتمر 
الشعبي العام ان يتحمل مسؤوليته الوطنية 
ويتحرك داخليًا وخارجيًا للدفاع عن مصالح 
الوطن والشعب وما توصل إليه الجميع من اتفاق 
في مؤتمر الحوار الوطني.. ونجزم ان المؤتمر 
الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح 
رئىس المؤتمر يدركون ان هذه التداعيات هي 
عراقيل مفتعلة لعرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني ومحاولة جر رئىس الجمهورية 
إلى خوض معارك عبثية واالنصراف عن تنفيذ 

التسوية السياسية في البالد..
وبالتالي )اإلخ��وان( والحوثيون وبعض اطراف 
الحراك يتحركون ليس وفق اإلرادة الوطنية، 
ويحاولون ان يربطوا حل األزمة اليمنية بملفات 
ل��دول اقليمية وك��ذا بأزمات مستعرة في دول 
اخرى، وهذه لعبة يجب ان يتصدى لها المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف والقوى الوطنية 
في الساحة بكل قوة والبد ان يخضع الجميع لما 

تم االتفاق عليه في الحوار..
فال يجب أم��ام قضايا وطنية ت��زداد تعقيدًا 
واس��ت��م��رارًا تخريب منجزات شعبنا، والتآمر 
المحموم ل��ض��رب ال��وح��دة الوطنية والنسيج 
االج��ت��م��اع��ي.. ان ننتظر حتى يعقل اإلخ���وان 
والحوثي ويتقوا الله وي��راع��وا مصلحة الشعب 
ويتوقفوا عن سفك دماء األبرياء.. فلو كان هؤالء 

حكماء لما خرجوا من الحوار إلى المتاريس..
إن المؤتمر الشعبي العام منذ أن تأسس ال يدافع 
عن مصالح حزبية أو شخصية أبدًا ومهما كانت 
صدمة أزمة 2011م وآالم جرح طعنة عصابة 

الغدر فال يجب ان يشعر المؤتمر بالغبن أو بخيبة 
أمل أو تجعله يتوقف عن دوره الريادي العظيم 
بسبب أول��ئ��ك المغرر بهم ال��ذي��ن خ��رج��وا إلى 
الساحات بدفع وتحريض من اإلخوان وغيرهم 

من السذج عام 2011م.
نعتقد ان��ه قد ح��ان الوقت ليواصل المؤتمر 
الشعبي العام دوره في الدفاع عن الشعب اليمني 
ومنجزات الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر 
و14 أكتوبر و22 مايو 1990م ويجب أن 
يسمع العالم صوته في هذه المرحلة الخطرة، 
وال يسمح بضياع البالد من قبل أولئك الذين 

يدافعون عن جماعتهم فقط سواًء أكانوا إخوانًا 
أو حوثيين، فمن حقهم أن يدافعوا عنهم وعن 
من يريدون.. وال يجب أن يكون ذلك على حساب 
الوطن والشعب.. كما يجب أن يدافع المؤتمر 
وبصوت عاٍل أيضًا عن مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني..
نعتقد أن من أولويات المهام التي تقف أمام 
المؤتمر الشعبي العام هو أن يحدد موقفًا من 
األطراف التي تحمل وتستخدم السالح لحل قضايا 
سياسية.. وم��ن االط��راف التي تؤجج النعرات 
المريضة وتشعل نيران حرب طائفية ومذهبية 

في تحٍد للدستور والقانون ومخرجات مؤتمر 
الحوار والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس األمن.
إن صمت المؤتمر الشعبي العام قد خلق لدى 
الشعب اليمني حالة م��ن االح��ب��اط.. وال��ي��أس.. 
واضعف اليمن داخليًا وخارجيًا.. وجعل سفراء 
الدول الراعية للمبادرة ومعهم المبعوث الدولي 

جمال بن عمر اشبه بالخرس..
بالتأكيد أن الشعب يراهن على المؤتمر وقيادته 
السياسية الحكيمة للتحرك دفاعًا عن التسوية 
ومخرجات الحوار وقبل كل شيء دفاعًا عن الوطن 

والشعب.

المؤتمر.. رهان شعب إلنقاذ وطن
المش��هد السياس��ي في البالد اصبح مثيرًا للقلق أكثر من أي وقت مضى، فالمتغيرات الداخلية والخارجية بكل تأكيد تفرض على قيادة المؤتمر الشعبي العام   

كتنظيم وطني رائد ان يتقدم الصفوف في مثل هذه الظروف الصعبة من أجل الوطن وحفاظًا على مكاسب الشعب اليمني التي حققها في العقود الماضية..
اليوم لقد انتقلت األزمة التي عانى منها اليمنيون طوال السنوات الثالث لتأخذ منحًا خطيرًا جدًا، رغم اتفاق كل القوى الوطنية على قواسم مشتركة وبلورتها في 
وثيقة خرج بها مؤتمر الحوار الوطني.. وفي الوقت الذي تنفس الناس الصعداء تفاجأوا ان األزمة السياس��ية تفرخ أزمات جديدة كالمواجهات المس��لحة الدائرة بين 
ح��زب اإلص��الح )اإلخ��وان( والحوثيين في عمران وصنعاء وذمار في انقالب واضح على مخرجات الحوار الوطني.. ولم يكتف »اإلخوان« بذلك بل لقد ذهبوا إلعالن حرب 
جديدة ضد األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئىس الجمهورية وس��خروا كل وس��ائلهم اإلعالمية ومنابر المس��اجد وخطابهم السياس��ي في شن حملة تحريض 

واستعداء ضد الرئىس بصورة مستفزة، وغير مبررة، لكنها تشير إلى أن اإلخوان يتأبطون شرًا به خصوصًا وهم  يقرعون طبول الحرب في كل مكان..

باسندوة..  االعتكاف أفضل!!
لمتغيرات    مثلما ف��رض��ت ا

ال��ع��رب��ي��ة ع���ام 2011م ان 
تدحرج االستاذ محمد سالم باسندوة 
إل��ى رئ��اس��ة الحكومة الوفاقية وفقًا 
للمبادرة الخليجية وآليتها، فها هي 
المنطقة ت��ش��ه��د م��ت��غ��ي��رات ج��دي��دة 
تصنعها شعوب أمتنا العربية بعد ان 
اثبتت التجربة أن حكم اإلخ���وان وكل 
وا بها غير صالحين  األدوات التي ج���اء

للحكم وال لغير ذلك..
وإذا ك��ان قد انقضى األس��ب��وع الثاني 
منذ ان غادر باسندوة صنعاء إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد 
تلك الوقيعة التي اقترفها اإلخوان باسمه 
ت إلى أبناء محافظة إب وفي  والتي أس��اء
المقدمة القاضي أحمد عبدالله الحجري 
محافظ المحافظة، فإن الشارع اليمني يتمنى 
أن يعتكف باسندوة في اإلمارات في رحيل 
سلمي ليجسد بذلك ولو لمرة واحدة حرصه على 
اليمن، وعلى نجاح التسوية السياسية، ويتحرر 
من القوى التي أساءت إلى شخصه 
وت�����اري�����خ�����ه 

المعروف..
ع���ل���ى  ن  إ
االس�������ت�������اذ 

محمد سالم باسندوة أن يدرك أنه أصبح جزءًا من 
المشكلة في البالد بعد أن انحاز لطرف سياسي 
وباألصح ألشخاص وسخر الحكومة لهم ولم يراِع 
مصلحة شعب سكانه ي��ت��ج��اوزون ال����25 مليون 
، ليس هذا فحسب بل لقد  فقد ثقة األشقاء 

ً
مواطناِ

واألصدقاء الذين تراجعوا عن تقديم ما التزموا به 
من منح ومساعدات مالية دعمًا لليمن، وإذا تمسك 
باسندوة بهذا الكرسي الذي وصل إليه وهو يدرك 
انه ال يستحقه وتعامل مع منصبه كرئيس لحكومة 
ال��وف��اق الوطني بطريقة لم تعكس المسؤولية 
حرصًا في المسؤولية على ترجمة تطلعات الشعب 
اليمني.. بل لقد غرقت اليمن بالفساد وأعمال العنف 
والفوضى وفشلت حكومة باسندوة عن تنفيذ 
مهامها في المبادرة الخليجية كاملة خالفًا إلى أنها 
ول��دت أزم��ات جديدة وعطلت التنمية وأفرغت 
الخزينة العامة ودم��رت الجيش واألم��ن ومعظم 

مؤسسات الدولة..
نعتقد ان الشيء األهم من كل هذا ان باسندوة 
خالل هذا األسبوع قد استوعب ان المنطقة تشهد 
تغيرًا عظيمًا وقد خضعت لذلك الدوحة بما تمتلكه 
من أموال وتأثير، وأصبح القرضاوي وقادة اإلخوان 

يبحثون لهم عن مالذ آمن..
بالتأكيد ال نريد لباسندوه أن يصبح المشير 
السيسي في اليمن.. وال المخلوع محمد مرسي.. 
لكن بإمكان باسندوة أن يكون أحمد شفيق مثاًل..

عمران.. هدوء حذر

تنذر األوض��اع في محافظة عمران بأن تتحول إلى   
انفجار بركان ثائر ستمتد نيرانه إلى كل ربوع اليمن.. 
ألن هناك من ينفخ في النار وهناك من يوغر القلوب والصدور 
ويلعب بالعقول.. وهناك من يريد أن يجعل من عمران شماعة 

إلفشال التسوية..
كل السيناريوهات والحلول ت��راوح في مكانها.. الغضب 
واالستياء والسخط قد اليطول، واللجنة الرئاسية كل جهودها 
ونجاحاتها تعرقل وتعطل.. ويعود الجميع إلى المتاريس، 
وهذا ما أكده رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر 
بعمران، العميد قائد العنسي، أنه لم يتم تسليمهم أي رد 
بخصوص وثيقة التحكيم الخاصة بحادثة »السبت« والتي راح 
ضحيتها 6 قتلى وع��دد من الجرحى ج��راء االشتباكات بين 
متظاهرين وأفراد النقطة األمنية على المدخل الشمالي لمدينة 

عمران، منطقة »الضبر«.
»خبر« لألنباء: إن اللجنة لم تتسلم  وقال العنسي، في تصريح ل�
شيئًا بخصوص الرد من قبل ممثل المعتصمين، مشيرًا إلى أنها 

ال تزال في مساٍع الستمرار وضع التهدئة.
وكان اجتماع قبلي عقده مشائخ وممثلون عن جماعة أنصار 
الله "الحوثيين" األربعاء، اعلن بّتهم في تحكيم قبلي أسندته 

إليهم اللجنة الرئاسية.

وتضمن التحكيم عدة مطالب أهمها: »إقالة حميد القشيبي، 
قائد اللواء 310 ، ومحمد حسين دماج، محافظ المحافظة، 
ومحمد ص��ال��ح ط��ري��ق، م��دي��ر األم���ن، وأح��م��د رزق، مدير 
األمن السياسي، لمحاكمتهم في جرائم اعتداء بقتل وجرح 
المتظاهرين السلميين، مع محاكمة كل من اشترك معهم من 

الجناة«، حسب منطوق الحكم.
ك��م��ا اش��ت��رط »إخ����راج معسكر ال��ل��واء 310 م���درع من 
المحافظة«، و»استبدال المحافظ بشخصية وطنية كفؤة 
ومستقلة وغير حزبية، أو بانتخاب حر ونزيه مباشر بدون أي 

تأثير من القوى الحزبية النافذة«، حد قولهم.
إلى ذلك جدد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران، 
الشيخ صالح زمام المخلوس، مناشدته للرئيس هادي، االلتفات 
للمحافظة وتلبية مطالب السلطة المحلية قبل تلبية مطالب 

األحزاب.
وقال المخلوس: إن السلطة المحلية نزلت عند رغبة الشارع 
وكانت المطالب التي تضمنها رد التحكيم ضمن األسباب التي 
ات سحب  من أجلها قام أعضاء المجلس المحلي ببدء إج��راء
الثقة عن المحافظ وتم رفعها إلى الرئيس هادي والذي وعد 

بتغييره.
مؤكدًا أن الجميع ال يزال ينتظر الرئيس وتنفيذ وعده.


