
> قال الشيخ محمد بن ناجي 
الشائف -عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام: إن 
قيادات المؤتمر والتحالف الحظت 
من خالل لقائها بالمبعوث الدولي 
جمال بن عمر تغيرًا كبيرًا في 
مفاهيم وم��واق��ف بن عمر تجاه 

المؤتمر الشعبي العام..
وأض��اف الشايف: أدركنا أن بن 
عمر قد جلس مع نفسه واتضح 
له أن المؤتمر على حق في افكاره 
وأنه أكثر صدقًا وتجربة وتفهمًا 

من غيره..
يبدو أنه استوعب المتغيرات 
الدولية واالقليمية فأراد الجلوس 
مع قيادات المؤتمر، ورحبنا به 
م��ادام قد ادرك أنه مبعوث لكل 

اليمنيين..
لموسع  ا ء  للقا با يتعلق  وفيما 

للقبائل وللمنظمات المدنية المنعقد مؤخرًا في صنعاء أشار 
الشايف رئيس اللجنة التحضيرية إلى أن اللقاء قدم رسالة واضحة 
للعالم أن الشعب اليمني ضد اإلرهاب بكل اشكاله وأنواعه وأنه مع 
كل الدول المكافحة لهذه اآلفة وفي مقدمتها المملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات وجمهورية مصر وغيرها من الدول 

التي أدرجت »جماعة اإلخوان« في قوائم الجماعات اإلرهابية..
الفتًا إلى أن اليمن من أكثر الدول تأثرًا من األعمال اإلرهابية 
وكان البد أن يكون موقفها داعمًا لمواقف السعودية ومصر 

واإلمارات والبحرين تجاه اإلرهابيين ومن يدعمهم..
واستطرد الشايف بالقول: إن ما يسمى بثورات الربيع العربي 
قد فضحت جماعة اإلخ��وان وكشفتهم على حقيقتهم بعد 
وصولهم إلى الحكم خصوصًا في مصر وتونس واتضح مخططهم 

لكل الشعوب التي أصيبت بعاصفة الربيع، 
 أن المؤتمر الشعبي العام فوت الفرصة 

ّ
إال

عليهم ف��ي اليمن م��ن خ��الل المبادرة 
الخليجية التي اقترحها وش���ارك في 
صياغتها رئيس المؤتمر الزعيم علي 

عبدالله صالح..
وأضاف: االخوان اثبتوا فشلهم الذريع 
في المناصب التي وصلوا إليها، فشلوا في 
تحقيق األمن واالقتصاد وتوفير الكهرباء 
وغيرها.. وأرجع ذلك لسببين: فقدانهم 
للكادر المؤهل وضعفهم في الفكر القادر 

على قيادة وبناء دولة..
مشيرًا إلى أن قيادات اإلخوان في اليمن 
تنكروا إلخوانيتهم بعد أن قلبت عليهم 
السعودية واإلم��ارات والبحرين العين 
الحمراء، وظهروا بالقول: »احنا مش اخوان 

مسلمين إحنا حزب إصالح«!!
وأوضح القيادي المؤتمري الشايف أن 
األزمة جاءت في صالح المؤتمر الشعبي 
العام وعززت من قوته ووسعت من شعبيته وهذا ما جعله 
في أتم االستعداد لخوض االنتخابات القادمة وأكثر االطراف 
مطالبة بسرعة إجراء االستحقاق الديمقراطي وأكثر األحزاب 

رفضًا لتمديد الفترة االنتقالية..
الفتًا في حوار مع قناة »اليمن اليوم« إلى أن المؤتمر الشعبي 
العام فاجأ القوى السياسية المتربصة به في مؤتمر الحوار 
الوطني التي كانت تتخيل أن المؤتمر سيكون أضعف المكونات 
وأن ممثليه سيكونون مهزومين نفسيًا، ولكن نقاشاتهم ورؤاهم 
وأطروحاتهم فاجأت الجميع كما أنهم ناضلوا في الموفمبيك 

نضال االبطال..
مستغربًا من خلو قائمة أعضاء لجنة صياغة الدستور من رجل 

القانون األول والدستوري االستاذ عبدالله أحمد غانم..

الشايف: كل شيء يأتي في صالح المؤتمر الشعبي

االثنين:  31 / 3 / 2014م  العدد:  )1704(تقارير
294 / جماد أول / 1435هـ

محمد شرف الدين
> من المؤكد أن المهمة ال���28 للسيد 
جمال بن عمر المبعوث الدولي لليمن قد 
 جديدًا في مسار التسوية 

ً
أحدثت تحوال

السياسية اليمنية، وال يمكن قياس ذلك 
بعودة العالقة بين المؤتمر الشعبي العام 
والمبعوث الدولي الى النقطة اآلمنة، ولكن 
بتغيير مسار جمال بن عمر في طريق 
ع��ودت��ه ال��ى ن��ي��وي��ورك م��ن ال��دوح��ة الى 

اإلمارات العربية المتحدة.
وإذا كانت زيارة جمال بن عمر الى صنعاء 
قد اتسمت هذه المرة بتغيير طبيعي في 
المحيط االقليمي، فمن الواضح أن المبعوث 
الدولي على مستوى كبير من الذكاء والفهم، 
فقد أبانت هذه المتغيرات حقيقة ما 
تحت األقنعة التي تخفيها بعض االطراف 
اليمنية، بيد أن عدد 27 مهمة لجمال بن 
عمر لم تصمد أمام الحقائق التي اتضحت 

له في المهمة ال�28 
الى صنعاء التي 

وصلها وهو 
ي���ش���ع���ر 
ب��ن��ش��وة 
وه��ي��ب��ة 

القرار 

»2140« وتفاجأ بأصوات دوي المدافع 
ق��رب م��ط��ار صنعاء ف��ي ح��رب عبثية 
تخوضها جماعة االخوان مع جماعة الحوثي 
الخارجين من أروقة مؤتمر الحوار الوطني.
وما أن وصل صنعاء حتى استشعر خطر 
ذلك االنقالب على مخرجات مؤتمر الحوار 
في الواقع وفي مضامين بيان الدول الراعية 

للمبادرة الخليجية..
لقد كانت مهمة جمال بن عمر ال�28 
مهمة أخ���رى أم���ام ت��ح��دي��ات حقيقية 
أصبحت تقف بقوة بعد أن تساقطت 
األقنعة وجماليات المكياج المؤقتة التي 
حاول البعض إخفاء قبحهم وراءها، ولذا 
انصبت جهود بن عمر لعقد العديد من 
ات مع قيادات االخ��وان وتحديدًا  اللقاء
اليدومي، حميد األح��م��ر، علي محسن، 
وقيادات الحوثي، اتسمت لغته بنبرات 
مختلفة جدًا عن تلك اللقاءات السابقة، كما 
د المبعوث الدولي من تصريحاته التي 

َّ
رش

ظل االخوان يعزفون عليها لتأزيم عالقة 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف مع 
جمال بن عمر والتي وصلت الى مستوى 

سيئ للغاية..
لقد استطاع بن عمر وس��ط هذا 
المشهد المضطرب أن يتخذ قرارًا 
شجاعًا ويطلب في لقاء مع االستاذ 
ياسر العواضي -عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام- عقد لقاء 
مع قيادة المؤتمر وأح��زاب التحالف 
الوطني.. وهو اللقاء الذي وصفه بن عمر 
بقوله: »أسعدني اليوم لقاء أعضاء اللجنة 
العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.. كان 
اللقاء إيجابيًا.. استمعت آلراء أعضاء اللجنة 
حول مستجدات األوضاع في اليمن وجددت 
دعوتهم ودعوة جميع االطراف الى تعزيز 
التعاون لتنفيذ مخرجات الحوار واستكمال 

العملية االنتقالية خدمة للمصلحة العليا 
لليمن.. كما ناقشنا تفاصيل قرار مجلس 
األم��ن رق��م »2140« ال��ذي ج��اء تلبية 
لطلب اليمنيين دعم مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وتطلعاتهم الى بناء دولة 
جديدة وقوية، وأكد عدد من المشاركين 
في النقاش فتح صفحة جديدة في اتجاه 

تحقيق هذا الهدف..«
هذا ما كتبه السيد جمال بن عمر على 
صفحته بالفيسبوك، وكان بمثابة رسالة 
واض��ح��ة ل��أط��راف ال��ت��ي ظلت تفتعل 

المشاكل لعرقلة التسوية.
تلك  للقاء مفاجئًا بعد  ا ك��ان  ومثلما 
القطيعة والحمالت االعالمية المتبادلة.. 
لكن ذلك يهون أمام تلك المعارك الطاحنة 
ستخدم فيها أسلحة ثقيلة على 

ُ
التي ت

أطراف العاصمة صنعاء.
ّيل 

ُ
بالفعل لقد ُصدم االخوان بعد أن خ

لهم أن الهوة بين المؤتمر وجمال بن عمر 
كبيرة جدًا، لكن وكما أكد الشيخ حسين 
حازب فقد تم بنجاح في ذلك اللقاء ردم 

الهوة بين المؤتمر والمبعوث الدولي.
بالتأكيد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف حريصون على نجاح التسوية 
السياسية كقضية وطنية، وال يكترثون 

لخزعبالت ومكايدات جماعة االخوان.
لذا وانطالقًا من مسؤولياته الوطنية 
فهو قد ح��دد موقفه إزاء العديد من 
القضايا بشفافية ووضوح.. وقد تضمنها 
خبر االج��ت��م��اع.. وب��دون شك ف��إن فتح 
صفحة جديدة بين المؤتمر والمبعوث 
الدولي لن تكون اال لمصلحة اليمن ووحدته 
وأمنه واستقراره وإنجاز التسوية وتنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والسير 
لبناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع 

اليها شعبنا اليمني.

بن عمر والواقعية في المهمة »28«

بعث الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية السابق - رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، برقية عزاء آلل أبو لحوم 
بوفاة الدكتور طارق سنان أبو لحوم.. جاء 

في البرقية:
الوالد النقيب سنان بن عبدالله بن صالح 
أبو لحوم، المناضل الكبير اللواء علي بن 
عبدالله بن صالح أبو لحوم، األخ النقيب 
عبدالرب سنان بن عبدالله أبو لحوم، األخ 
اللواء عبدالوهاب سنان بن عبدالله أبو 
لحوم، األخ عدنان بن سنان بن عبدالله 
أبو لحوم، وجميع أبناء الدكتور الراحل 

طارق سنان أبو لحوم.
تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة الدكتور طارق سنان بن 

عبدالله أبو لحوم الذي واف��اه األجل في 
المملكة العربية السعودية.

إننا ونحن نتقدم إليكم جميعًا بأحر 
التعازي لنسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهمكم 
الصبر والسلوان ويخلف لكم في عقبه 

خيرًا.
واثقين أن أسرتكم الكريمة، بسجلها 
الكبيرة  بالتضحيات  الحافل  النضالي 
في سبيل الوطن والجمهورية، هي أهل 
للثبات وتجاوز الملمات بقلوب المؤمنين 

الراضين بقضاء الله وقدره.
نكرر لكم تعازينا الحارة وعميق مواساتنا.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور طارق أبو لحوم

»االصالح« حذر من خطورة التصعيد المسلح ل�

مؤتمر إب يدعو رئيس الجمهورية والحكومة 
إلجــراءات تمنــع السـقوط في الفــوضى

وناقشت قيادة المؤتمر وحلفاؤه بإب في اجتماع عقد 
االحد التطورات الخطيرة التي تقوم بها عناصر وقيادات 
متطرفة من حزب التجمع اليمني لإلصالح وقيامهم بنصب 
عدد من الخيام أمام بوابات مبنى ديوان عام المحافظة ابتداًء 
من يوم الجمعة الماضية والتحريض على العنف ضد قيادة 
المحافظة والقيام بأعمال هستيرية عدائية ال تمت الى 
النهج الديمقراطي بأية صلة ويقصدون من ذلك اختالق أزمة 
جديدة وتصعيد ليس على مستوى محافظة إب فحسب، 
بل على مستوى الجمهورية وابتداًء لما يدور بعمران ومن 
خالل ذلك التصعيد غير المبرر هو تأكيدهم على رفضهم 
الكامل لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية..
معتبرين ان ممارسات االص��الح تشكل تحديًا صارخًا 
لمرحلة التوافق وتهيئة األجواء للسير في إنجاح ما توافق 
عليه اليمنيون جميعًا، بل تجسد تلك العناصر االخوانية أن 
االرهاب وخلق الفوضى جزء ال يتجزأ من نهجهم االرهابي الذي 
تجسد على مدى األزمة وهم يستهدفون كافة منشآت الدولة 
الحيوية ويغلقون الجامعات والمدارس ويقطعون الطرقات 
وإقالق السكينة العامة للمواطنين ويستهدفون رجال الجيش 
واألمن ويقومون بكل أعمال الفوضى والتخريب متى ما تعارض 
مع مصالحهم أي إجراء أو نشاط رسمي كان أو حزبي، مشيرين 
الى ان التدوير الوظيفي الذي أقر من قبل وزارة اإلدارة المحلية 
كمعالجة للمشاكل التي وقعت في المحافظة بسبب القرارات 
السابقة للتدوير التي صدرت دون تنسيق مع قيادة المحافظة 
 تامًا في عدد من مديريات محافظة إب، وبعد 

ً
وأحدثت شلال

أن استشعرت قيادة وزارة اإلدارة المحلية ومحافظة إب 
بأهمية إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي وتم حل كافة المشاكل، 

لم يرق لالخوان المسلمين )االصالح( 
ألنهم تعودوا العيش على مكالبة 
األزم��ات والمشاكل واألوض��اع غير 
المستقرة لالصطياد في الماء العكر 
ال��ذي سقطوا فيه وأدرك شعبنا 
اليمني عمومًا وأبناء محافظة إب على 
وجه الخصوص سياستهم وأفعالهم 
المكشوفة والتي ال يقرها دين وال 

عرف وال قانون.
واكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقوفهم 
بجدية أمام تلك التصرفات ودعمهم ومساندتهم الكاملة 
لقيادة المحافظة ممثلة باألخ المحافظ واألخ األمين العام، 
كما يثمنون كافة الجهود التي بذلت في الجوانب اإلدارية 
والتنموية والخدمية ويدعون الى بذل المزيد من الجهود بما 

يحقق ويخدم مصلحة أبناء محافظةإب.
ودان المؤتمر وحلفاءه في بيان لهم التصرفات التي قام 
بها حزب االصالح والعناصر المتطرفة من االخوان المسلمين 
ونصب خيام أمام بوابة المحافظة ومنع الموظفين من أداء 
مهامهم باعتبار أنه ال يوجد مبرر منطقي لذلك ويحملونهم 
كامل المسؤولية ألية تداعيات قد تنتج عن تماديهم 
وتعطيل المؤسسات الرسمية ومصالح المواطنين وتعطيل 
الخدمات في هذا االتجاه الخطر الذي يضر بالمصالح العليا 
لمحافظة إب ويقلق السكينة العامة ويهدد التسوية 

السياسية ومخرجات الحوار الوطني بالعرقلة.

وحملت الجهات األمنية مسؤولية الحفاظ على مبنى 
المحافظة والعاملين فيه من أي اعتداءات من قبل العناصر 

االرهابية المسلحة.
ودعا المؤتمر وحلفاؤه كافة أبناء محافظة إب والقوى 
السياسية الخيرة ومنظمات المجتمع المدني الى مراقبة 
ومتابعة تصعيد تلك العناصر المأزومة من حزب اإلصالح 
وغيرهم ليكون الجميع شاهدًا على من يتسبب في تعكير 
 للسلمية منذ 

ً
األجواء اآلمنة في محافظة إب التي كانت مثاال

بداية األزمة بتعاون الجميع.
كما دعا القيادة السياسية ممثلة باألخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني وممثل 
األمين العام لأمم المتحدة الدكتور جمال بن عمر الى مراقبة 
التصعيد واتخاذ اإلجراءات الرادعة 
لكل م��ن ي��ح��اول السير ف��ي عرقلة 
التسوية السياسية وتعكير االجواء 
التي ينبغي لليمنيين أن يتفرغوا 
لتطبيق كافة مخرجات الحوار الوطني، 
وطالبوا بضرورة إدراج حزب االصالح 
وعناصره المتطرفة م��ن االخ��وان 
لمعرقلين  ا ئمة  قا ف��ي  لمسلمين  ا
ات  وأن تتخذ ضدهم كافة االج��راء

القانونية وإيقافهم عن مغامراتهم الجنونية.
ونبهت قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كافة 
أعضائه وأنصاره وكل أبناء المحافظة الى اليقظة والحذر من 
المخططات التي يقودها االخوان المسلمون في الوطن عمومًا 
ومحافظة إب على وجه الخصوص والتي تهدف الى تمزيق 
األوطان وخلق الفتن والمشاكل ضمن مخطط تآمري يشترك 
فيه عدد من الدول االقليمية والدولية وينفذ على أرض 
الواقع في عدد من الدول العربية على يد االخوان المسلمين 
الجماعة التي صنفت مؤخرًا كجماعة إرهابية ال يهمها األوطان 
واستقرارها بقدر ما يهمها كيف تحكم وتفتك في كل شيء 
وما أحداث مصر وتونس وليبيا وسوريا عنا ببعيد والتي ال 

تخدم سوى الكيان الصهيوني. والله ولي التوفيق..

. صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي العام
 وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة إب
 اإلحد 30 مارس 2014م

مقتل وجرح 7 أشخاص في الحديدة

أبناء برع يناشدون لحل الخالف بين القطي واللحوح
> ن��اش��د م��واط��ن��ون ف��ي م��دي��ري��ة برع 
محافظة الحديدة أكرم عطية وأعضاء 
في مجلس الشورى والنواب عن الماحفظة 
التدخل لحل الخالف الدائر بين قبلتي بني 
القطي وقبيلة بن اللحوح عزلة بني الشرف 

ببرع والذي نتج عنه الى اآلن مقتل أربعة 
أشخاص وج��رح ثالثة آخرين بطلقات 

نارية.
وأوض��ح أبناء برع في مناشدة تلقتها 
الصحيفة أن ما يحدث في مديريتهم 

ليتوجب وقفة إنسانية من قيادة محافظة 
ال��ح��دي��دة ب��ه��دف ال��ت��ص��ل لصلح بين 
القبيلتين، كما طالبوا األجهزة األمنية 
القيام بدورها في إىق��اف أي تطورات 

للخالف قد تؤدي لمزيد من القتلى.

> دعا المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني بمحافظة إب رئيس 
الجمهورية االخ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني ومبعوث االمين 
العام لالمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر الى مراقبة التصعيد المأزوم من حزب االصالح 

بالمحافظة واتخاذ االجراءات الرادعة لكل من يسعى لعرقلة التسوية السياسية.

عنف االصالح في إب يدرجه 
في قائمة المعرقلين 
للتسوية السياسية

نحمل االخوان مسئولية أية تداعيات من استمرار 
تعطيل المؤسسات الرسمية


