
فشلت اللجنة العليا لالنتخابات األربعاء،  
مــن عقد اجــتــمــاع دعــت لــه األحـــزاب 
والتنظيمات السياسية، وذلــك بسبب تغيب 
ممثلي أحزاب اللقاء المشترك ورفض حضورهم 
ذلك االجتماع، األمر الذي اضطر ممثلو المؤتمر 
الشعبي الــعــام وأحـــزاب التحالف الوطني إلى 
االنــســحــاب احتجاجًا على مــمــارســة العرقلة 
والتعطيل التي تقوم بها تلك االحزاب بهدف 

اعاقة أعمال اللجنة العليا لالنتخابات.
وكانت اللجنة العليا لالنتخابات وجهت دعوة 
لــألحــزاب والتنظيمات السياسية بشأن عقد 
اجتماع إلطــالع األحــزاب على نشاطات اللجنة 
العليا فيما يتعلق بالسجل االنتخابي االلكتروني 

ومناقشة المعوقات التي تقف أمام اللجنة..
 هذا وقد أوضــح رئيس اللجنة العليا القاضي 
محمد حسين الحكيمي لكافة ممثلي األحزاب 
الحاضرين أن أحزاب اللقاء المشترك قد اعتذرت 
عن الحضور حيث سلم لهم االعــتــذار صباح 

نفس اليوم، ولم يفصح عن األسباب.
وقد أوضح ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني أن أحزاب اللقاء المشترك ممثلة 
بحزب اإلصالح (اإلخوان المسلمين) تعمل منذ 

سنوات طويلة على إعاقة أعمال اللجنة العليا 
ابتداًء من انقالبهم على المحاضر الموقع عليها 

من كافة األحــزاب والتنظيمات السياسية في 
٢٠١٣/٧/٣٠م وتعطيل عمل اللجنة الحزبية 

كلت من كافة األحزاب بناًء على 
ُ

المصغرة التي ش
طلب اللجنة العليا لالنتخابات، مرورًا بممارسة 
االبتزاز السياسي على اللجنة العليا لالنتخابات 

والتي بدورها رضخت لذلك االبتزاز.
وحذروا من خطورة هذا التعطيل الذي يهدف 

إلى عرقلة االستفتاء على الدستور..
واعتبر ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أن خضوع لجنة االنتخابات البتزاز حزب اإلصالح 
اتضح جليًا من خالل التعيينات التي تمت باللجنة 
العليا وفروعها في المحافظات والتي كانت من 
لون سياسي واحد (حزب اإلصالح) من جهة، ومن 
جهة أخرى ونتيجة لتلك الضغوطات فقد تم 
ات والخبرات في اللجنة  إقصاء العديد من الكفاء
العليا واستبدالها بعناصر من نفس الحزب أقل 
ة وتأهيًال، األمر الذي يوجب اعادة النظر  كفاء

ات. في تلك اإلجراء
وطالب ممثلو المؤتمر الشعبي العام اللجنة 
العليا لالنتخابات بالتحرر من االبتزاز السياسي 
والضغوطات التي يمارسها حزب اإلصالح، حتى 
تتمكن من القيام بالمهام المناطة بها بمهنية 
وشفافية وحيادية تامة بالشراكة الحقيقية مع 

كافة األحزاب السياسية.
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بيان صادر عن المؤتمر وأحزاب التحالف بشأن إساءات بيان باسندوة

القاضي الحجري شخصية وطنية ورجل دولة بحجم الوطن ولن تطاله محاوالت الفاشلين

وقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي أمــام البيان الصادر عن 
محمد سالم باسندوة والكالم البذيء واإلسفاف 
ة إلى القاضي احمد  الذي تضمنه بهدف اإلســاء

عبدالله الحجري محافظ محافظة إب.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الوطني وهم يترفعون عن الرد على ما تضمنه 
بيان باسندوة من لغة مسفة، وألفاظ بذيئة، 
وعــبــارات مسيئة، ليؤكدون أنــه ال يعبر عن 
حكومة االئتالف الوطني كونه صدر دون علم 
نصف وزراء الحكومة، ودون موافقتهم عليه، 
وهو ما يعكس حقيقة تحيز باسندوة كرئيس 
وزراء لطرف سياسي معين، متناسيًا أنه رئيس 
حكومة يفترض فيها أن تكون حكومة لكل 
تهم  ا ء نتما ليمنيين بمختلف أطيافهم وا ا

السياسية.
لقد جاء بيان باسندوة ليقدم دليًال جديدًا على 
إصرار صاحب البيان التصرف خارج إطار التوافق 
الوطني الذي جاء نتاجا لتسوية سياسية تمثلت 
في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والتي 

أوصلت باسندوة إلى كرسي رئاسة الحكومة، 
وألزمته بتجسيد نهج التوافق،لكنه طالما ضرب 
بالوفاق عرض الحائط ،ومضى في اتخاذ وإعالن 
مواقف ،وممارسات، وسياسيات متناقضة مع 
موجبات التسوية السياسية والوفاق الوطني، 
ومؤكدة أن باسندوة يتصرف وكأنه يعمل لدى 
جزء من فصيل سياسي أو لدى أشخاص وليس 

رئيسًا لحكومة الجمهورية اليمنية.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الوطني يــرون بأن لغة بيان باسندوة المسفة 
تمثل عرقلة واضحة لتنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني ،وتحوله من مسئول يشغل المنصب 
الثاني في السلطة التنفيذية لليمن إلى مجرد 
مهرج يستهويه افتعال المشاهد البهلوانية، 
محاوًال صنع بطوالت وهمية لنفسه ورمي فشله 

وعجزه على اآلخرين.
ولعله من المضحك أن يدعي بيان باسندوة 
أنه رئيس وزراء لجميع أبناء الوطن في الوقت 
الــذي تعكس تصرفاته، ولغة بيانه أنــه ليس 

سوى رئيس وزراء لجماعة فحسب، بل ويفتقد 
لكل معايير ،ومفاهيم ،وقيم ،وأخالقيات، 
وواجبات من يشغل منصبًا كمنصبه يفترض 
فيه أن يتعاطى حتى مع من يعتبرهم خصومه 
سياسيًا بروح رجل الدولة ،وليس بعقلية ممثل 
الكومبارس الذي يؤدي أدوارًا ثانوية حسب ما 
يرسمه له المخرج الذي اختاره ألداء هذا الدور.

لقد كان حريًا بباسندوة- ومن كتب له ذلك 
البيان- أال يجهد نفسه كثيرًا وهو يحاول يائسًا 
رمي فشله وعجزه عن إدارة الحكومة وتحقيق 
أي نجاح يذكر منذ توليه منصبه، وأن يتذكر أن 
أحد أسباب فشله هو انصرافه عن ممارسة عمله 

في مقر الحكومة الرسمي .
لــقــد جـــاءت لــغــة بــيــان بــاســنــدوة لتعبر عن 
نفسية مريضة لمن أصــدره ومن كتبه حد انه 

يمكن القول إن مرضها أصبح مستعصيا على 
العالج،فتلك اللغة ليست سوى لغة (شوارعية) 
وال تتجاوز لغة خريجي (المقاهي) أو أحاديث 
ة  (المقايل)، مستخدمة مفردات اإلسفاف والبذاء
والشتيمة في التعاطي مع القضايا العامة و 
الحديث عن الفرقاء السياسيين ،وبإمكان أي 
إنسان بسيط أن يستشف ذلك ويدرك أن تلك 
اللغة ال تمت بصلة لخطابات رجــال الدولة ،أو 
مفردات من يتولون المناصب العامة ، أو مواقف 

الساسة .
ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي أن لغة اإلسفاف الــواردة 
في بيان باسندوة،محاولة يائسة لم ولن تنال من 
مكانة شخصية وطنية ورجل دولة بحجم القاضي 
أحمد عبد الله الــحــجــري،الــذي يعرفه الناس 
مسئوال مقتدرًا،ورجًال حكيمًا،وسياسيا حصيفًا، 
ة لكل أبناء الشعب  لكنها ولألسف مثلت إســاء
اليمني وألبناء محافظة إب على وجه الخصوص 
والذين منحوا الحجري ثقتهم وانتخبوه محافظًا 

لمحافظتهم.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحـــزاب التحالف 
الوطني وهم يستهجنون ما جاء في بيان باسندوة، 
يطالبونه باالعتذار للشعب اليمني الذي يتحلى 
بالشيم واألخــالق واألعــراف التي تتنافى مطلقًا 
واأللفاظ الواردة في ذلك البيان ويكفي أن نقول 

في الختام: فكل إناء بالذي فيه ينضح!!

صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي 

صنعاء - الخميس الموافق ١٠ -٤-٢٠١٤

أوضح المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أن البيان الصادر عن محمد سالم باسندوة والكالم البذيء واإلسفاف الذي تضمنه محاوًال  
اإلساءة إلى القاضي احمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب، ال يعبر عن حكومة االئتالف الوطني كونه صدر دون علم نصف وزراء الحكومة، 

ودون موافقتهم عليه.
وأكدوا في بيان صادر عنهم الخميس إنهم يترفعون عن الرد على ما تضمنه بيان باسندوة من لغة مسفة، وألفاظ بذيئة، وعبارات مسيئة.

واعتبروا بيان باسندوة دليًال جديدًا يؤكد اصراره التصرف خارج إطار التوافق الوطني الذي جاء نتاجا لتسوية سياسية تمثلت في المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة التي أوصلت باسندوة إلى كرسي رئاسة الحكومة، وألزمته بتجسيد نهج التوافق،لكنه طالما ضرب بالوفاق عرض الحائط ،ومضى في 
اتخاذ وإعالن مواقف ،وممارسات، وسياسات متناقضة مع موجبات التسوية السياسية والوفاق الوطني.. مؤكدين أن باسندوة يتصرف وكأنه يعمل 

لدى جزء من فصيل سياسي أو لدى أشخاص وليس رئيسًا لحكومة اليمن.
وقال البيان :إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يرون بأن لغة بيان باسندوة المسفة تمثل عرقلة واضحة لتنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني، وتحوله من مسئول يشغل المنصب الثاني في السلطة التنفيذية لليمن إلى مجرد مهرج يستهويه افتعال المشاهد البهلوانية، محاوًال صنع 

بطوالت وهمية لنفسه ورمي فشله وعجزه على اآلخرين.
«الميثاق» تنشر نص البيان 

صدر بيان باسندوة دون علم وموافقة نصف الحكومة 
يعكس تحيز رئيس الحكومة لطرف سياسي

يمثل بيان باسندوة 
عرقلة واضحة لتنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار

 جديدًا على ان باسندوة 
ً
قدم البيان دليال

يتصرف خارج اطار التوافق الوطني

المؤتمر الشعبي يدين محاولة االغتيال 
اآلثمة لرئيس شورى حزب الحق

دان المؤتمر الشعبي الــعــام بشدة محاولة  
االغتيال اآلثمة التي تعرض لها رئيس شورى 
حزب الحق الدكتور إسماعيل بن إبراهيم الوزير ظهر 
يوم الثالثاء في العاصمة صنعاء والتي أدت إلى استشهاد 

نجله وأحد مرافقيه.
وقـــال مــصــدر مــســؤول فــي المؤتمر الشعبي الــعــام: 
إن محاولة اغتيال رئيس شــورى حزب الحق الدكتور 
إسماعيل بن إبراهيم الوزير تأتي في سياق المحاوالت 
الرامية إلفشال مسار التسوية السياسية وإعاقة تنفيذ 
مخرجات الحوار من قبل القوى اإلرهابية والظالمية، 
متسائًال: هل هذه هي الدولة المدنية الحديثة التي ظلت 
القوى الظالمية تصم آذان الناس بالحديث عنها كذبًا 
وزورًا، وهي تمارس اليوم عمليات التصفية الجسدية 

واالغتياالت السياسية للخصوم.
ل المصدر حكومة الــوفــاق مسئولية استمرار  وحمَّ
االنفالت األمني الذي بات يهدد األمن واالستقرار والسلم 
االجتماعي، مطالبًا األجهزة األمنية بسرعة ضبط الجناة 

وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
الجدير بالذكر ان الدكتور اسماعيل بن ابراهيم الوزير 
تعرض ظهر الثالثاء لمحاولة اغتيال بقرب جامعة صنعاء 
حيث قام مسلحون يستقلون سيارتين باطالق نيران 
أسلحتهم على سيارة الوزير من الجهتين والذوا بالفرار.. 
وحسب مصادر مقربة فقد تعرضت سيارة الوزير لحوالي 

٢٥ طلقة..
وبحسب صحيفة «األولى» نقًال عن احد أقارب الوزير 
فإن الدكتور اسماعيل تعرض في وقت سابق إلى تحريض 
من طالب في جامعة اإليمان وعلقت صورته هناك على 
خلفية آراء فكرية له في جامعة صنعاء، وانه تم التحريض 

عليه من عناصر متطرفة..
هذا وقد استنكرت كل القوى السياسية الجريمة بما في 
ذلك القوى التي تدعم وتساند قوى التطرف واإلرهاب.

في إعاقة لتنفيذ مخرجات الحوار

أحزاب المشترك تمارس العرقلة لعمل لجنة االنتخابات

ب ممثلي المشترك أفشل اجتماع دعت له اللجنة تغيُّ
المؤتمر وحلفاؤه يحذرون من تعطيل «اإلخوان» لعمل لجنة االنتخابات وعرقلة االستفتاء على الدستور
المؤتمر يطالب لجنة االنتخابات التحرر من االبتزاز والضغوطات وممارسة مهامها الوطنية بشفافية وحيادية

فروع لجنة االنتخابات أصبحت بقبضة حزب اإلصالح

ب مزاعم إعالمية عن 
ّ
العواضي ُيكذ

مبادرة إصالحية نقلها إليه قحطان
ب االستاذ ياسر العواضي- عضو اللجنة  

ّ
كذ

العامة للمؤتمر- مزاعم نشرتها صحيفة 
دمت للمؤتمر 

ُ
«الــوســط» عن مــبــادرة إصالحية ق

الشعبي العام بإغالق ملفات الماضي وخلق جبهة 
لالصطفاف الوطني،نقلها إليه القيادي اإلصالحي 

محمد قحطان .
وقال ياسر العواضي في صفحته على تويتر: محمد 
قحطان أخ وصديق نختلف ونتفق في أمــور عدة 
ونتواصل كأصدقاء بصفة دائمة، وما تم نشره حول 

مبادرة نقلها لي غير صحيح.
وأضاف القيادي المؤتمري العواضي موضحًا :واللجنة 

العامة لم تجتمع منذ شهر.

مؤتمر ذمار يناقش آلية تفعيل العمل التنظيمي للمرحلة المقبلة

المقدشي : الشعب يعرف مثيري األزمات ومساعيهم لتدمير الوطن
ناقش لقاء تنظيمي موسع لقيادة المؤتمر  

والشخصيات االجتماعية والتنظيمية 
والــتــربــويــة والسلطة المحلية بمحافظة ذمــار 
مستجدات الساحة الوطنية وآلية تفعيل العمل 

التنظيمي خالل المرحلة القادمة.
ــي الــلــقــاء الـــذي تــرأســه الشيخ علي محمد  وف
المقدشي عضو اللجنة العامة للمؤتمر واالستاذ 
حسن عبدالرزاق رئيس فــرع المؤتمر بذمار 
دان المشاركون البيان المسيئ لرئيس الــوزراء 
باسندوة الذي استهدف القاضي احمد عبدالله 
الحجري محافظ محافظة إب..  وطالبوا بسرعة 
تقديمه لالعتذار، من جانبه أشــاد الشيخ علي 

محمد المقدشي بصمود المؤتمريين اثناء األزمة 
وحتى اللحظة.. وقال ان الشعب اليمني يعرف 
ان مثيري األزمة اليملكون برامج وطنية، وانما 
هدفهم الوصول للسلطة عن طريق سفك الدماء 
والــوصــول بالدولة الــى مرحلة االفــالس كما هو 
حاصل وتحميل المواطن تبعات ذلك من خالل 

الجرع القاتلة.
وأكد المقدشي على أهمية دور اعضاء المؤتمر في 
حفظ أمن واستقرار المحافظة الى جانب العمل على 
رفع وتيرة االتصال والتواصل بين قيادات وقواعد 
المؤتمر بذمار بما يسهم في زيادة فعالية العمل 

التنظيمي.


