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اليمنية وباالخص اللواء 25 ميكا في مواجهة 
القاعدة وقال: إن كثيرًا من اليمنيين الشجعان 
ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن بالدهم 
ونحن ملتزمون بدعم القوات المسلحة اليمنية 

حتى تتغلب على سرطان القاعدة.
وأشار إلى حرص بالده على أن تتجاوز اليمن 
هذه األزمة عبر الحوار الذي أكد أنه المفتاح 
للحل السياسي في اليمن. مشيرا إلى دعم 
بالده للمبادرة الخليجية التي تنادي باالنتقال 
الدستوري للسلطة ،منوها إلى أن آليات المبادرة 
بحاجة إلى تنقيح وسنعمل مع الجميع على تلك 
التفاصيل وإيجاد الطرق 
المناسبة لحل األزم��ة في 

اليمن . 
حضر اللقاء عبداهلل أحمد 
غانم عضو اللجنة العامة 
رئيس الدائرة السياسية 
بالمؤتمر، وأحمد الزهيري 
ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ام��ة 
رئيس الدائرة التنظيمية 
بالمؤتمر، وع��ارف عوض 
الزوكا عضو اللجنة العامة 
رئ��س دائ���رة الشباب وال��ط��الب بالمؤتمر، 
ويحيى دويد عضو اللجنة العامة بالمؤتمر، 
وعبداهلل مجيديع عضو اللجنة العامة بالمؤتمر، 
وعبدالقوي الشميري رئيس دائرة التخطيط 
والدراسات والبحوث بالمؤتمر، وعن الجانب 
األمريكي السفير األمريكي في صنعاء جيرالد 

فايرستاين. 

وأش��ار عضو اللجنة العامة للمؤتمر رئيس 
الدائرة السياسية عبداهلل أحمد غانم إلى أنه ال 
بديل عن الحوار بين المؤتمر والمعارضة، مشيرا 
إلى أن المعارضة تطرح في تصريحاتها أنها 
ترفض الحوار وهذا ما يزيد من تصعيد األزمة 
السياسية مشددًا على ضرورة أن يكون الحوار هو 

الحل ألن البديل للحوار هو الحرب.
من جانبه أكد جو برينان مساعد الرئيس 
األمريكي لشئون األم��ن القومي ومكافحة 
اإلرهاب دعم بالده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
وأشار إلى زيارته ولقائه بفخامة الرئيس 

علي عبداهلل صالح رئيس 
الرياض  الجمهورية في 
وق���ال: لقد كنت سعيدًا 
بحالته الصحية ووجدته 
في حالة صحية وعقلية 
جيدة حيث كان يقظًا كما 

هو دائمًا.
مشيرًا إل��ى أن الرئيس 
علي عبداهلل صالح لديه 
تأثير أكثر من أي يمني 
آخر في هذه المرحلة وقد 

عمل الكثير من أجل اليمن وال نتمنى أن تذهب 
جهوده أدراج الرياح..وأكد مساعد أوباما أن 
بالده تدعم بقوة جهود اليمن في مكافحة 
اإلرهاب مشيرًا إلى قلق بالده الكبير من توسع 

خطر القاعدة والمواجهات الدائرة في أبين.
وأشاد بما يقدمه أبطال القوات المسلحة 

إنجاح الحوارات وإخ��راج اليمن من األزم��ات وانجاز 
مشروع الدولة المدنية الحديثة الذي نتطلع إليه جميعا 
ونعتقد أن ذلك هو السلوك الصحيح الذي يجب على 

جميع األطراف اعتماده واإليمان به .
ون��وه البركاني بالدور ال��ذي لعبه نائب رئيس 
الجمهورية المناضل عبدربه منصور ه��ادي منذ 
حادثة استهداف الرئيس وكبار ق��ي��ادات الدولة 
مشيرًا إلى الجهود التي لعبها النائب والتي أدت إلى 
تماسك أجهزة الدولة وقدرتها على الصمود في 
مواجهة المخاطر وفي المقدمة خطر تنظيم القاعدة 
،ومبادرته إلى التهدئة وخروج المسلحين من عواصم 
المدن وإزالة المتارس والحواجز 
وفتح الطرقات بين المحافظات 
وإع��ادة خط أنبوب النفط والغاز 
والكهرباء إلى الوضع الطبيعي 
ومساعيه إلجراء حوار جاد وصادق 
بين أطراف العمل السياسي شاكرا 
األشقاء واألصدقاء لدعمهم جهود 
نائب الرئيس،مؤكدًا ان المؤتمر 
يعمل مع نائب الرئيس لتحقيق 
تلك األه��داف والوصول إلى أي 
لعامة  ا المصلحة  تخدم  نتائج 

للوطن.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر - األمين 
العام المساعد للمؤتمر - أن األزمة الحالية أكدت أنه 
ال يستطيع طرف أن يتغلب على طرف آخر مشيرًا إلى 
أنه إذا لم يحصل توافق وطني عبر الحوار فإن القاعدة 
ستكون البديل لكل هذه األطراف ومصالح اليمن 

ستتعرض للخطر وبالتالي أمن المنطقة والعالم.

وأشار البركاني إلى المخاطر التي تهدد 
أمن واستقرار اليمن والمنطقة والمصالح 
العالمية جراء توسع نشاط القاعدة في اليمن 
والذي لم يكن ليتأتى لوالء األزمة السياسية 
وارتباط بعض أطراف األزمة بالقاعدة.. وقال 
البركاني إن المستفيد األول من هذه األزمة 

هو تنظيم القاعدة والتطرف واإلرهاب.
الفتًا إل��ى االنعكاسات السلبية لألزمة 
الحالية على األوضاع االقتصادية وعلى الحياة 
المعيشية واالحتياجات العامة للمواطنين 
خصوصًا في مجال الكهرباء والمشتقات 
النفطية والغاز وذلك نتيجة ألعمال التقطعات 
التي تقوم بها عناصر مرتبطة ببعض أطراف 

األزمة.
واشارالى أن العمل المسلح الذي تجاوز كل 
شعارات السلمية طال رئيس الدولة وكبار 
قادة الدولة باالعتداء اإلرهابي البشع وشكل 
نقطة تحول في األزم��ة السياسية فضال 
عن استيالء القاعدة على زنجبار واالستيالء 
ونهب منشآت الدولة في الحصبة وبعض 
المحافظات.. وأكد أنه ال حل أمام اليمنيين إال 
بالحوار واحترام الدستور واالنتقال السلمي 

والسلس للسلطة واحترام إرادة الناخبين.
وأضاف األمين العام المساعد للمؤتمر: إننا 
نعتقد جازمين أن الواليات المتحدة األمريكية 
وأصدقاءنا في الغرب مازالوا ملتزمين بقيم 
الديمقراطية ومبادئها وان احترامنا للمبادرة 
الخليجية كأرضية للحوار يلزم أطراف العملية 
السياسية مجتمعة أن تعمل على تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية ووضع القضايا على 
طاولة الحوار أرضيتها المبادرة والبحث في 
آلياتها ومواعيدها الزمنية التي تتفق مع 
األوضاع القائمة والمستجدات وبيان مجلس 
األم��ن ،مؤكدا أن المؤتمر سيكون سباقا 

بالدعوة إلى الشراكة مع 
شركاء العمل السياسي 
راف����ض����ا ل��ل��ت��ط��رف 
واإلرهاب والدعوات إلى 
لتي  ا لعنف  وا لتخلف  ا
تقودها بعض األطراف 
وتمارسه منذ نشأتها 

عليه .
مؤكدين على أهمية 
دور الواليات المتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة كشريك 
فحة  مكا ف��ي  لليمن 

التطرف واإلرهاب ورعاية الحوار مع األشقاء 
في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء في 
االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وان الرصيد 
الشعبي الكبير للرئيس علي عبداهلل صالح 
ودوره التاريخي ومكانته في قلوب اليمنيين 
ومعه المؤتمر الشعبي العام ستساعد على 
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الربكاني :املؤتمــر  سباقًا لدعــوة الشـــراكة رافضًا التطرف واالرهـــاب
بن دغر: إذا لم يحصــل توافق وطني فإن القاعدة ســتكون البديل لكل األطراف

غانم: رفض المعارضة للحوار يزيد من تصعيد األزمــــة

في لقاء قيادات المؤتمر بمساعد الرئيس األمريكي

برينان: لدى الرئيس تأثير أكثر من أي يمني آخر في هذه المرحلة

> كان األول��ى بالش��يخ عبدالمجي��د 
الزنداني الذي أفت��ى بأن االعتصام في 
الطرق��ات ضرب م��ن األم��ر بالمعروف 
والنه��ي ع��ن المنك��ر أن يص��در فتوى 
ألتباعه المتطرفين تحثهم على التوقف 
عن قط��ع الطرق ومنع وص��ول ناقالت 
المشتقات النفطية الى المدن واألرياف، 
وكذا التوقف عن ضرب المحوالت وأبراج 
الكهرباء.ألم يقل اهلل عز وجل في محكم  
كتابه:»وتعاون��وا عل��ى الب��ر والتقوى 
وال تعاون��وا على اإلثم والع��دوان«.. أم 
أن الزنداني سيقدم تفس��يرات جديدة 
ومفهومًا مختلفًا لهذه اآلية يتناسب مع 
توجهه الحزب��ي والسياس��ي الذي أضر 

بمصداقيته وشعبيته؟!
وإذا كان درء المفاسد مقدمًا على جلب 
المنافع فلماذا يتجاهل الشيخ الزنداني 
معان��اة الناس ج��راء قط��ع الطرق في 

الم��دن بحج��ة االعتصام��ات الس��لمية 
رغم ما تسببه من معاناة كبيرة أو قطع 
الطرق الحيوية التي تربط المحافظات، 
وما ينتج عنها من زي��ادة معاناة الناس 
ومن��ع وص��ول احتياجاتهم م��ن الغذاء 
والسلع الضرورية مما يؤدي الى شحتها 
في األس��واق ورف��ع أس��عارها بصورة 
ال يحتمله��ا المواط��ن البس��يط بدخله 

المحدود وحاجاته المتزايدة.
لقد أثارت تصريح��ات الزنداني جداًل 
واسعًا في الش��ارع اليمني بنفس القدر 
من الجدل الذي يثيره سكوته والنتيجة 
س��قوط كبي��ر لش��خصية كان له��ا من 
التقدير واالحترام ما يفوق الوصف لدى 
الكثير من اليمنيي��ن، وكما يقال غلطة 
الشاطر بألف غلطة، فالرجل تحدث في 
مواضع الس��كوت وس��كت ف��ي مواضع 
ال��كالم وانحاز في مق��ام الحي��اد، ولم 

يلب��ث ان ظه��ر محايدًا 
في مواق��ف مصيرية ال 
تحتمل سوى كلمة حق 

صوتها عاٍل.
ولكن المؤسف حقًا أن 
يظهر الشيخ عبدالمجيد 
الزندان��ي محرضًا على 
الفتنة والفوضى مجافيًا 
للحق والع��دل أو متخذًا 
من��ه م��ا يري��د لخدمة 

الباطل.
ه��ذه المواقف تثير 
أس��ئلة ع��دة ل��دى 
المتاب��ع والمواطن 
الع��ادي تبح��ث عن 

إجابة واضحة من الزندان��ي، وتقول له 
ما عالق��ة التغيير الس��لمي بالتحريض 
على الفتن والفوضى، والس��كوت على 

المنكرات من األفعال، 
ولم��اذا االنتقائي��ة في 
لفت��اوى  وا األح��كام 
وتخصيصه��ا لترجي��ح 
كفة ط��رف عل��ى آخر، 
ومتى كان الدين مباحًا 
للبيع في مزاد الصراع 
السياس��ي وتوازن��ات 
الق��وى الحزبي��ة.. وما 
عالق��ة معان��اة الناس 
مي��ًا  يو ة  ي��د ا لمتز ا
بتصفي��ة الحس��ابات 
السياسية مع الخصوم، وأين 
موقف الدي��ن والعلماء من 
كل هذا..؟! والس��ؤال الكبير 
ال��ذي يعتمل ف��ي نفوس أغلبي��ة أبناء 
اليمن: لم��اذا هذا التناق��ض والمزاجية 
في فتاوى وتصريحات الشيخ الزنداني، 

وما حقيق��ة أن يفتى بوجوب طاعة ولي 
األمر وعدم الخروج على الدولة أو حمل 
السالح عليها إذا كان في حالة مصالحة 
مع الرئيس، ث��م يعود ليفت��ي بوجوب 
الخروج عل��ى ولي األمر وحمل الس��الح 
على الدولة، إذا تغيرت شوكة المصالح 

واتجهت نحو خصومه السياسيين..
كل هذه التس��اؤالت تس��توجب على 
الشيخ الزنداني أن يثبت ولو مرة واحدة 
أنه مع الشعب ويستغل الفرصة األخيرة 
لتصحيح مواقفه واالعتذار للشعب عن 
تورطه ف��ي إث��ارة الفتن الت��ي أوقعت 
المئات من الضحايا، واليزال في الوقت 
متس��ع للقيام بدور إيجاب��ي يحول دون 
ارتفاع ع��دد الضحاي��ا وايق��اف معاناة 
الن��اس بس��بب قط��ع الط��رق وإعاقة 
الخدم��ات الضروري��ة للمواط��ن، فهل 

يفعلها الزنداني؟

األمر بالمعروف والمعروف عند الزنداني

عبدالولي المذابي

¿ 17يوليو من 
كل عام مناسبة 

تجاوزت دالالتها 
الخاصة لتكتسب 
بعدها التاريخي.. 

بما استطاع ان 
ينجزه هذا القائد 

االستثنائي لوطنه 
وشعبه.

د. علي محمد مجور
رئيس مجلس الوزراء

 التقى الشيخ/ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ومعه الدكتور أحمد عبيد بن دغر - األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام - الثالثاء بالسيد جون برينان مساعد الرئيس األمريكي لشئون األمن القومي ومكافحة 
اإلرهاب. وفي اللقاء قدم األمين العام المساعد للمؤتمر سلطان البركاني عرضًا شاماًل لما تشهده اليمن واألزمة السياسية 
المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، مشيرًا إلى ما شهدته اليمن خالل هذه الفترة من محاوالت انقالبية على الشرعية الدستورية 
تمثلت في االعتداء على مؤسسات الدولة في الحصبة من قبل العصابات المسلحة، وكذا المواجهات التي تخوضها القوات المسلحة 

واألمن ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين.

محاولة اغتيال 
الرئيس تجاوز 

لشعارات السلمية

الــمــبــادرة الخليجية 
بــحــاجــة إلـــى تنقيح 
وسنعمل مع الجميع 

لحل األزمة


