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الحماية الرئاسية تستهداف قيادات المؤتمر

مصدر بمكتب الزعيم يستغرب استمرار أكاذيب «حمود - العربية»

بوقا للكذب ضـــد رئيس المؤتمر 
ة للمؤتمر الشـــعبي العـــام وقياداته،  بهـــدف االســـاء

وأعضائه وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي .
وتمنى المصـــدر ان يغلـــب صوت العقـــل والحكمة 
اليمانيـــة على صـــوت الرصـــاص والبندقيـــة، مختتما 

تصريحه بالقول:حفظ الله اليمن.
وعلى ذات الصعيد شنت قناتا «الجزيرة والعربية» 
حملة تحريض وتضليل متزامنة عبر استضافة قيادات 
إخوانية متشددة «دواعش» باسم محللين سياسيين 
أو رؤساء مراكز دراسات أو غيرها من المسميات، حيث 
يظهر ان خطابهم يندرج في اطار نفس الحملة التي 

ف  تستهد
قيادة المؤتمر وتســـيئ إلى مواقفـــه الوطنية.. حيث 
ذهـــب هـــؤالء وبشـــكل متواصل إلـــى اتهـــام المؤتمر 
وقيادتـــه بالوقـــوف وراء األحداث فـــي العاصمة، وان 
قيادات عســـكرية في الحـــرس الجمهـــوري تخوض 
المعارك إلسقاط دار الرئاسة وظل خطابهم يكرس 
مفردة عن انقالب على الرئيس هادي بصورة موجهة، 
محاوليـــن تضليـــل الـــرأي العـــام الداخلـــي والخارجي 
بتصوريهـــم مشـــهدًا مشـــوهًا لحقيقـــة االحـــداث.. 
متجاهلين الحديث عن حقيقة وجود أزمة سياســـية 

وخالفات شديدة بين أنصار الله والرئىس هادي..

وجاء االتفاق الذي تـــم التوصل إليه 
بين الرئيس هادي ومستشـــاريه وأنصار الله ليظهر 
الحقيقة للعالم ويفضح اكاذيب تلك األبواق المتآمرة 

ويجعلها في وضع ال يحسد عليه..
أما على الصعيد الميداني، فقد تم اســـتهداف حياة 
قيادات مؤتمرية بارزة من خالل اســـتخدام أســـلحة 
قاتلة ومنهم االســـتاذ ياســـر العواضي األميـــن العام 
المســـاعد، حيث تعرض منزله لقذيفة من اتجاه دار 
الرئاسة وجهت بشـــكل واضح إلى واجهة المنزل الذي 
يتواجد فيه االستاذ ياسر العواضي بشكل مستمر، ما 
يوحي ان قائد الحرس الرئاسي أوكلت إليه مهمة الجانب 

< كشـــفت المواجهات المســـلحة في دار الرئاســـة 
عن مخطط الستهداف متعدد الجوانب ضد قيادات 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام اتضح بشـــكل مركـــز اثناء 
المواجهات التي شـــهدتها العاصمة صنعاء األســـبوع 

الماضي..
حيث تبين أن ذلك االستهداف ظهر واضحًا بجانبه 
العسكري تزامنًا مع الخطاب السياسي واإلعالمي الذي 
اليزال يروج األكاذيب ويحـــرض الداخل والخارج ضد 

قيادة المؤتمر ويتهمها باطًال بما يحدث بالوطن..
وخالل االسبوع الماضي تصدرت قيادة هذه الحملة 
القذرة وزيرة اإلعالم الســـابقة نادية الســـقاف، حيث 
أوكلت اليها مهمة توجيه االتهامات وتحرض الداخل 
والخارج على المؤتمر الشـــعبي العام وقيادته بشكل 

موجه دون ان تقدم دليًال يؤكد مزاعمها..
ولعل الـــدور القذر اآلخـــر أوكل إلـــى المدعو حمود 
منصر وقناة «العربية» حيث عمد وبشكل مقزز اطالق 
اتهامات الى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
ما أنزل الله بها من ســـلطان، محرضـــًا الداخل والخارج 

عليه وعلى المؤتمر الشعبي العام..
وبهـــذا الخصوص أدلـــى مصدر مســـؤول في مكتب 
رئيس المؤتمر الشـــعبي العام الزعيـــم علي عبدالله 
صالح بتصريح صحفي استغرب فيه مما تناولته قناة 
«العربية» ومراســـلها في اليمن حمـــود منصر والذي 

ة الى رئيس المؤتمر ومواقفه . دأب على االساء
وقـــال المصـــدر: ان رئيـــس المؤتمر الشـــعبي العام 
ليس له عالقـــة ال من قريب وال من بعيد بما يدور في 

العاصمة صنعاء وال في أي وقت مضى .
وتمنى المصدر من قناة «العربية» تحري المصداقية 

فيما تنقله وأن ال تسيء الى االعالم الهادف .
وقال المصدر :ان على المدعو حمود منصر الرجوع 
عن غيه وكذبـــه وتضليله للرأي العـــام بعد ان اصبح 

العسكري الستهداف قيادة المؤتمر.
وقد تسببت القذيفة التي سقطت على منزل االستاذ 
العواضي بإصابة غرفة الضيوف وتحطم نوافذ المنزل 

،دون حدوث أي اصابات بشرية .
وقال االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في 
صفحته على تويتر (تعـــرض بيتي لقذيفة من اتجاه 
دار الرئاســـةاصابت غرفة الضيـــوف، وحطمت نوافذ 

المنزل، بدون اصابات بشرية والحمدلله).
وحمل االستاذ ياســـر العواضي مسئولي دار الرئاسة 

مسؤولية استهداف منزله.
وعلـــى ذات الصعيد أصيبـــت زوجة االســـتاذ عبده 
بورجي عضو اللجنـــة العامة للمؤتمر الشـــعبي اصابة 
خطرة جراء االشتباكات المسلحة التي شهدتها عدد 

من المناطق بالعاصمة صنعاء االثنين الماضي. 
وكتب االســـتاذ عبـــده بورجـــي مغردًا على شـــبكة 
التواصـــل االجتماعـــي : (هـــذه الحـــرب المجنونة من 
يوقفها لقد اصابت زوجتي بنيرانها وهي آمنة وسقط 

نتيجة لها الكثير من األبرياء.. حفظ الله اليمن ).
كما تم في ذات الوقت قصف منزل القيادي المؤتمري 

الشريف والحاق اضرار فادحة بالمنزل..
الى ذلك سخر مصدر مقرب من العميد طارق محمد 
عبدالله صالح من األنباء التي أوردتها عدد من وسائل 
اإلعالم وإقحامه في األحداث التي شهدتها العاصمة 

صنعاء مؤخرًا.
وأشـــار المصدر إلى أن العميد الركـــن طارق محمد 
عبدالله صالح متواجد خارج اليمن منذ قرابة شهرين 
وال يمارس أي مهام عسكرية منذ تسليمه اللواء الثالث 
«مدرع» بإشراف المبعوث الدولي لليمن جمال بنعمر.
ودعا المصدر أطراف األزمة الى حل خالفاتهم عبر 
طاولة الحوار وتجنيب البالد مغبة الفوضى واالقتتال، 
وتجنيب مقدرات الدولة أي عبث كونها ملكًا للشعب 

اليمني.

تابعت االمانة العامة للمؤتمر الشـــعبي العام بقلق بالغ وأسف شديد ما تعرض له 
منزل األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الشؤون التنظيمية االستاذ 

ياسر العواضي من استهداف بقذيفة ادت الى اصابة منزله بأضرار بالغة. 
ان االمانة العامة للمؤتمر تعبر عن ادانتها واســـتنكارها الشـــديدين الستهداف 
منزل االمين العام المساعد االستاذ ياسر العواضي وكذا منازل المواطنين والمساجد 
،وتعتبر هذا االستهداف مؤشرًا خطيرًا يســـهم في تعقيد المشهد السياسي في 
البلد برمته وعمًال مرفوضًا ال يمكن القبول به أو السكوت عنه سيما في ظل استمرار 

استهداف القيادات المؤتمرية 

التي ظلت على الدوام تدين العنف وترفض ادخـــال البلد في اتون الفوضى من قبل 
االطراف المتصارعة منذ ما بعد االزمة السياسية التي شهدتها اليمن مطلع العام 

٢٠١١م .
ان االمانة العامة للمؤتمر الشـــعبي العـــام تهنىء االمين العام المســـاعد للمؤتمر 
االستاذ ياسر العواضي بسالمته وسالمة افراد عائلته جراء هذا االستهداف لمنزله 
،وتطالب بالتحقيق مع قيادة الحماية الرئاسية التي تم اطالق القذيفة من قبلها .

صادر عن االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
 الثالثاء ٢٠-١-٢٠١٥م

وزيرة اإلعالم قادت حملة أكاذيب ضد المؤتمر وترويجها سياسيًا وإعالميًا
ابواق إعالمية استضافت «إخوان» باسم محللين سياسيين ورؤساء مراكز مزعومة للتحريض على المؤتمر

< كشــفت أحداث دار الرئاســة عن مخطط الســتهداف قيادات المؤتمر الشــعبي العام بشــكل مركز في اطــار المواجهات 
المســلحة التي شــهدتها العاصمة صنعاء األسبوع الماضي.. وقد اتضح ذلك االستهداف في ذلك الخطاب السياسي واإلعالمي 
الذي ظل يروج األكاذيب ويحرض الداخل والخارج ضد قيادة المؤتمر ويتهمها باطًال بعالقتها في المواجهات بدار الرئاسة..

وقد تصدرت قيادة هذه الحملة القذرة وزيرة اإلعالم السابقة نادية السقاف، حيث ظلت توجه االتهامات وتحرض الداخل 
والخارج ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته بشكل موجه دون ان تقدم دليًال يؤكد مزاعمها..

المؤتمر يدين  االعتداء ويطالب بالتحقيق وكشف المتورطين

مصدر:طارق صالح 

خارج البالد وال عالقة 

له بأحداث صنعاء

من أفشل المبادرة الخليجية

منذ خمس ســــنوات واليمنيون يصرخون.. يشــــكون.. يســــتنجدون باألشــــقاء 
واألصدقاء، التحرك تقديرًا واحترامًا للقائد العربي الشهم المرحوم خادم الحرمين 
الشــــريفين الملك عبدالله بــــن عبدالعزيز الذي حرص علــــى أن يرعى اتفاقًا بين 
القوى السياسية اليمنية لحل األزمة، لكن هناك -لألسف- من تعمدوا اغتيال فرحة 
اليمنيين والحيلولة دون نجاح اتفاق تاريخي وضع لبناته وجرى توقيعه بحضرة 
خادم الحرمين الشريفين.. وكانت االطراف االقليمية المعارضة للمبادرة الخليجية 

رافضة لهذا االتفاق منذ اليوم األول..
من جديد خذل األشقاء واألصدقاء الشعب اليمني الذي أجمعت قواه السياسية 
على الحل السلمي لألزمة وتركوه وحيدًا يجره اعداء أمتنا للغرق في بحر من الدماء 

والعنف والفوضى..
خمس ســــنوات والشــــعب اليمني وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطــــي يحذرون ويطالبون بضرورة التمســــك بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، كمقدس يجب عدم تجاوزه.. ولم نجد آذانًا 

صاغية.. وذهبت اصواتنا وبياناتنا ومناشداتنا ادراج الرياح..
دمر مؤسســــات الدولة وتســــابق 

ُ
ســــفك ومعاول الهدم ت

ُ
كانت دماء اليمنيين ت

القريب والغريب الى تفكيك الجيش واألمن.. باسم الهيكلة.. وظل سفراء الدول 
الراعية للمبادرة.. أشبه باالصنام البشرية يشهدون ذبح اليمن ودولته.. ونسف 
المبادرة في اصرار على افشال دور خادم الحرمين الشريفين في اليمن الذي رعى 
شــــخصيًا اهم اتفاق تاريخي لحل األزمة اليمنية ولم يحرك الســــفراء ساكنًا.. ولو 
استشــــعر رعاة المبادرة المســــؤولية والحرص على تنفيذ مضامين هذا االتفاق 

واآللية المزمنة أوًال بمصداقية لما آلت األوضاع في البالد إلى هذا المستوى الخطر..
> إنه ألمر محزن جدًا وكارثي للغاية أن يترك األشقاء واألصدقاء اليمن لتعبث بها 
نفس القوى التي اسقطت المبادرة والدولة اليمنية، دون اية مراجعة لمواقفهم وال 
نقول- األخطاء- طوال رعايتهم للمبادرة.. ونجدهم يذهبون اليوم العادة تكرار 
نفس األخطاء من خالل ترك الشأن اليمني يحدده جمال بن عمر المبعوث الدولي، 
ليقرر ما ينفذ مــــن المبادرة وما لم ينفذ، ولعلنا نجد فــــي تعيين مبعوث خليجي 
مؤخرًا تأكيدًا على غياب الدور الخليجي في حل األزمة وتحديد مستقبل اليمن..
وما يبعث على القلــــق أكثر اليوم هو ان البيان الصادر عــــن وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون األربعاء، يظهر ان األشقاء وهم يتحدثون عن أمنهم وأمن اليمن 
اليزالون يبنون قراراتهم على معلومات إعالمية تبثها قنوات فضائية معروفة 
بتعصبها لمشروع جماعة اإلخوان المسلمين.. فقد تعمدت قناة «الجزيرة» بث 
تسجيل لمكالمة مزعومة بين الزعيم علي عبدالله صالح وقيادي من أنصار الله في 
هذا التوقيت من أجل استهداف المؤتمر الشعبي العام ورئيسه، فذلك التحريض 
المفضوح ســــواًء عبر «الجزيرة» أو «العربية» يوحي لمن يجهل حقيقة األحداث 
في اليمن وكأن المؤتمر ورئيسه هم من استولوا على دار الرئاسة وحاصروا منزل 
الرئيس هادي.. هــــذا اذا لم يكن الهدف من ذلك الترويج المبالغ فيه هو تخفيف 

الضغط على عبدالملك الحوثي..
حقيقة لقد جاء بيان مجلس التعاون الخليجي ليزيد المشهد قتامة، وبعيدًا عن 
الكثير من التفاصيل التي تضمنها، إّال أننا نكتفي باالشارة فقط لنؤكد لألشقاء أن 
الشــــرعية الدســــتورية في اليمن انتهت في فبراير عام ٢٠١٤م وفقًا للمبادرة 

الخليجية..
لكــــن األفظع من ذلك ان بيان األشــــقاء يثير كثيرًا من التســــاؤالت في الشــــارع 
السياسي ولماذا اشــــترطوا ايفاد مبعوثهم إلى اليمن بانسحاب الحوثيين من دار 
الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.. كما جاء في البيان نصًا «وفي حال 
قيام الحوثيين باالنسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء 
ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، واطالق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، 
وتطبيع األوضاع األمنية في العاصمة، وعودة المؤسسات الحكومية واألمنية إلى 
سلطة الدولة، فســــوف يتم ايفاد مبعوث األمين العام لمجلس التعاون للتواصل 
مع كافة القوى والمكونات السياســــية اليمنية الستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود 

المبادرة الخليجية»..
أليســــت هذه االشتراطات قد اعطت جماعة الحوثي شــــرعية من قبل االشقاء 
في دول الخليج على بقاء اللجان الشــــعبية التابعة للحوثي فــــي العاصمة صنعاء.. 
والمضحك المبكي أيضًا أن الرئيس هادي ومستشــــاريه اعلنوا مســــاء األربعاء عن 

اتفاق يبدو انه جرى تفصيله وفقًا لمطالب وزراء دول مجلس التعاون..
إذًا فثمة لعبة سياســــية يجري اســــتخدامها بمهارة واحتراف نخشى أن الذين 
اسقطوا المبادرة الخليجية في غمضة عين وفصلوا اتفاق االربعاء في ساعات أن 
يختزلوا  أمن اليمن واستقراره وأمن دول الخليج في انسحاب مسلحي الحوثي من 

جوار منزل الرئيس هادي، ودار الرئاسة ومقر سكن رئيس الوزراء..!!

< القلــق الذي أبدته العديــد من دول العالم وتحديدًا الدول الراعيــة للمبادرة الخليجية 
إزاء التداعيات الخطيرة في المشهد اليمني، ال يختلف عن حالة القلق الذي ظلوا يرددونه 
منذ حوالي خمس سنوات، على الرغم من اننا ناشدنا وتوسلنا رعاة المبادرة التحرك النقاذ 

الوضع فكانوا يهزون رؤوسهم باستكبار وال مباالة..
 محمد شرف الدين

اشتراطات وزراء خارجية الخليج جرى تفصيلها باتفاق االربعاء

قصف منازل 
العواضي 
وبورجي 
والشريف

االشقاء واالصدقاء خذلوا الشعب اليمني!!


