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«الميثاق»: أحمد الزهيري لــ

بن عمر أصبح طرفًا في الصراع الحاصل 
في اليمن ويجب تغييره

قال االخ أحمد الزهيري- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- ان جماعة االخوان   
فشًال  فشلت  قد  ٢٠١١م  عام  المؤتمر  وعلى  النظام  على  تآمرت  التي 

ذريعًا أمام المؤتمر وهي اليوم تعيش حالة ارتباك ووضع التحسد عليه.
واضاف: سقوط حزب االخوان «االصالح» المدوي وهزائمه المستمرة أمام أنصار 
الله جعله يتخبط كالذي به مس من الشيطان، األمر الذي جعله يكيل االتهامات 

واالفتراءات وتزييف الحقائق ضد المؤتمر الشعبي العام باعتبار المؤتمر هو الرقم الصعب 
على الساحة الذي باستطاعته تغيير الموازين واليمكن ألحد تجاوزه أو القفز عليه.

«االخوان المسلمون» يزيفون الحقائق الستصدار 
عقوبات أممية ضد المؤتمر ورئيسه

المبعوث األممي يجيد 
تخريب االتفاقات بين 

األطراف اليمنية ويقف وراء 
معظم المشاكل

مجلس األمن سيعلن وفاة 
التسوية في اليمن بإصداره 

عقوبات ضد أي يمني

لدى المؤتمر 
أسلوبه في التعامل 
مع أية عقوبات قد 

تصدر ضده
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«الميثاق»  مشيرًا فــي تصريح لـ
الى ان تكثيف «االخــوان» لحملتهم 
االعالمية التحريضية ضد المؤتمر 
وقيادته في هذا التوقيت بالذات يأتي 
في ظل سعي «االخوان» لتضليل الرأي 
العام وتشويه الحقائق أمام الباحثين 
عن أدلة تكشف من هم المعرقلون 
الحقيقيون لعملية التسوية السياسية 
ــيــمــن، آمــلــيــن مـــن وراء ذلــك  فـــي ال
استصدار قرار أممي يفرض عقوبات 

على المؤتمر الشعبي وقيادته.
وفي رده على تساؤل حول المواقف 
المعادية لجمال بن عمر ضد المؤتمر 
ــال الــزهــيــري :  الشعبي وقــيــادتــه ق
مــواقــف بــن عمر تشير إلــى انــه جاء 
ينفذ أجندة محددة مكلفًا بها، فهو 
لم يكن يومًا محايدًا وال وسيطًا نزيهًا 
في مهمته، وإنما منحاز حد الخصومة 

مع المؤتمر ورئيس المؤتمر.
ــن عــمــر وراء معظم  وأضــــاف : ب
المشاكل في اليمن ويجيد تخريب 
أي اتــفــاق بين األطـــراف السياسية 
اليمنية، ويتقاعس جدًا إذا اتضح له 
أن المشترك يعرقل أو يماطل في 
انجاح التسوية السياسية، بينما نجده 
يرعد ويزبد إذا تعلق األمر بالمؤتمر 
الشعبي الــعــام وكــأنــه جــاء ليترصد 

ويتربص بالمؤتمر ال غير..
مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي وقياداته 
تحملوا كثيرًا ما ال يحتمل من هذا 
المبعوث وتعاملوا معه بكل صدق 
واخالص وحسن ظن كمبعوث أممي 
ولكن الفائدة مع رجل جاء مبرمجًا 
على شيء معين وال يؤمن بالحيادية 

وال بالمهنية..
ونوه أحمد الزهيري أنه حان الوقت 
ألن يــقــول المؤتمر الشعبي العام 
لجمال بــن عمر كفى عبثًا بحاضر 
ومستقبل اليمن، كفى تهديدات 
وضغوطات، حان الوقت لمصارحته 

بأنه غير محايد وغير مهني وأنه 
 مــن أطــراف 

ً
ــاِ أصــبــح مــنــحــازًا وطــرف

الصراع..
ــزهــيــري الــقــطــاع  ودعــــا أحــمــد ال
ــى ان يسعى  السياسي للمؤتمر إل
للتواصل مع األمم المتحدة ومجلس 
األمــن من خــالل السفراء وتوضيح 
حقيقة مبعوثهم والضرورة الملحة 
لتغييره إذا كانوا جادين فعآلً في 
اخــراج اليمن من أزمته التي نحن 
على ثقة أنها لن تخرج منها في ظل 
ال للحطب  وجود جمال بن عمر كحمَّ

فيها..

ـــــخـــــصـــــوص  وب
ــتــلــويــح األمــمــي  ال
بـــعـــقـــوبـــات ضــد 
المؤتمر ورئيسه 
ـــــــطـــــــرد  اســـــــت
الــزهــيــري قــائــًال 

: الـــعـــالـــم أجــمــع 
يدرك حجم التنازالت 
التي قدمها المؤتمر 
الشعبي العام ورئيسه 
الــزعــيــم عــلــي عبدالله 

صالح منذ بدء األزمة عام 
ــيــوم  ٢٠١١م وحــتــى ال

لمصلحة الوطن.
واضـــاف: لكن- ولألسف 
- هناك من يسعى بخبث 
لــتــشــويــه دور المؤتمر 
وتزييف الحقائق أمام الرأي 
الــعــام المحلي والخارجي، 
وفي مقدمة الساعين لذلك 
االخــوان المسلمون وجمال 
بن عمر في استهداف واضح 

وممنهج من قبلهم..
الفتًا إلى أنه في حال إقرار 
مجلس األمـــن عــقــوبــات ضد 
المؤتمر فإنه بذلك يعلن وفاة 
التسوية السياسية في اليمن، 
أما المؤتمر فلديه أسلوبه في 
ــرارات  ــق الــتــعــامــل مــع هـــذه ال
وسيكون الشعب اليمني برمته 
معه ضد أي قـــرارات قد يقدم 

عليها مجلس األمن..
مطالبًا االمم المتحدة بإعادة النظر 
فــي المبعوث بــن عمر والتدقيق 

فــي تقاريره التي التــخــدم التسوية 
السياسية في اليمن بل تزيف الحقائق 
على مجلس االمن وتحرضه الستهداف 
مكونات وأشخاص محددين ومحاولة 
فرض عقوبات عليهم لغرض في 

نفس بن عمر..!!

وأضاف : الوطن يمر اليوم 
ــأســوأ الــظــروف ويعيش  ب
ــًا  ــأزق ــيــمــنــي م ــشــعــب ال ال
خــطــيــرًا والتـــــزال الــقــوى 
الــمــتــآمــرة الــتــي أوصــلــت 
الجميع إلـــى هـــذا الــحــال 
تتآمر وتتربص بكل ما 
هــو وطــنــي، وسالحها 
في ذلك أبواق اعالمية 
ســـيـــئـــة وهـــزيـــلـــة 
تـــمـــارس حــمــالت 
قـــــــــــذرة وتــــبــــث 
اشاعات مشوهة 
ــــــركــــــات  وفــــــب
ممجوجة ضد كل 
من يتبنى حلوًال 
وطنية لألزمة 

الخانقة وفــي مقدمتهم المؤتمر 
الشعبي العام الذي يمثل في نظر 
غالبية المكونات السياسية الفاعلة 
عامل توازن ورافعة سياسية لكل 

المبادرات الوطنية..
الفتًا  الى ان الحملة التحريضية 
ضد المؤتمر وقياداته تستهدف 
التسوية السياسية واالتفاقات 
المبنية عليها قبل ان تستهدف 
ــكــون ســيــاســي  ــم ــر ك ــم ــؤت ــم ال
يلتزم باالتفاقات التي يوقع 
ــرم تــعــهــداتــه  ــحــت عــلــيــهــا وي
وهو مااليحلو لمن يقفون وراء 

الحملة التحريضية ضده.
وبخصوص الــدور العدائي 
للمبعوث االممي جمال بن 
عــمــر ضــد الــمــؤتــمــر قــال 
الــعــيــدروس : بــن عمر 
اليريد الحقيقة واليتكيف 
مع األجواء اآلمنة واألوضاع 
الــمــســتــقــرة وال يعيش 
مــرتــاحــًا إّال فــي األجـــواء 
الــمــتــوتــرة والملتهبة 
ولهذا تجده يتدخل 
فـــــي كـــــل صــغــيــرة 

وكبيرة في الشأن اليمني، األمر 
الذي جعل تصريحاته تتنافى 

مع أفعاله..
وأضــاف : المبعوث الدولي 
ــقــاء  ــل ــتــخــذ مـــن احــــــزاب ال ي
ــه للتدخل في  المشترك أدات
كــل شـــيء، فهي تــرفــض بناًء 
على توجيهاته وتوافق نزوًال 
ــــراوغ وفقًا  عــنــد رغــبــتــه، وت
اتــه، وهــذا مــا جعل بن  إلمــالء
عمر يحبط كل اتفاق يمني 
خالص ويفشل كل توافق يتم 
بين األطراف في غيابه، ولعل 
ــرافــض  مــوقــف الــمــشــتــرك ال
لتشكيل الحكومة وفقًا لما 
توصلت الــيــه الــمــكــونــات من 
بينها، وتغيير  نسب فيما 
ذلك االتفاق بآخر اشرف عليه بن عمر دليل واضح 

على ما أشرنا إليه..
وأكــد العيدروس بأنه ال بن عمر وال المشترك 
وال مجلس األمن وال غيرهم قادرين على ابتزاز 
المؤتمر الشعبي أو لي ذراع أي من قياداته وان 
أية مؤامرة ضد المؤتمر أو رئيسه مآلها السقوط 

والفشل والخزي..
منوهًا إلــى أن أيــة عقوبات فــي حــال اقــرارهــا - 
ستكون وباًال على من حرض لها وعارًا على من سعى 
الستصدارها وجرمًا بحق من أصدرها وانتكاسة لكل 
الجهود الرامية إلنجاح التسوية السياسية واخراج 

اليمن من أزمته..
واختتم الــعــيــدروس حديثه قــائــًال : نحن في 
المؤتمر الشعبي العام نتعامل مع المبعوث األممي 
وفقًا للمعيار االخالقي للمؤتمر في نهجه السياسي 
واحترامًا لحقوق األطــراف األخــرى التي ترى في 
المبعوث األممي منقذًا ومخلصًا، وايضًا رغبات 
البعض ممن يعتبرونه مفروضًا على اليمنيين.. 
كما أننا في المؤتمر نتعامل مع األمور مهما كانت 
سيئة بحكمة وتـــأٍن ولــيــس بـــردة فعل إليماننا 
العميق بأن المكر السيئ اليحيق إال بأهله ولو كانت 
ضمائر المتآمرين على الوطن وعلى المؤتمر حية 
الستوعبوا النتائج التي حصدوها والمهالك التي 

أوردهم إياها جمال بن عمر.

«الميثاق»: العيدروس لــ

ال المشترك وال بن عمر وال مجلس األمن وال غيرهم 
قادرون على ابتزاز المؤتمر أو قياداته

الحملة    ان  الى  العامة  اللجنة  العيدروس- عضو  االستاذ محمد حسين  أشار 
القوى  وراءها  تقف  والتي  العام  الشعبي  المؤتمر  ضد  التحريضية  االعالمية 
امتداد لحملة تحريضية ضد  وإنما هي  اليوم  لم تكن وليدة  المأزومة 

المؤتمر منذ سنوات..
«الميثاق» : اليزال أصحاب العقول المريضة والنفوس  وقال في تصريح لــ
الضعيفة الذين اليهمهم الوطن وال أمنه واستقراره وال وحدته يتعاملون 

بنفس األساليب الرخيصة ضد خصومهم وضد وطنهم.

بن عمر ُيفشل كل اتفاق 
يمني تم في غيابه

أية مؤامرة ضد المؤتمر أو رئيسه مآلها الفشل والخزي

المبعوث الدولي 
اليعيش إال في أجواء 

متوترة وملتهبة

الحملة التحريضية 
ضد المؤتمر ليست 

وليدة اللحظة

حينما يبحث المؤرخون عن مبعوث أممي أســاء استخدام رسالته ومهنته، وشوه 
الدبلوماسية الدولية، سيكون المبعوث الدولي إلى اليمن،جمال بنعمر هو الشخصية 
التي عبثت بسمعة المبعوث األممي، وأساء استخدام هذا المصطلح السياسي الذي ظلت 

سمعته حسنة ومرغ بأخالق المنظمة وقواعد العالقات الدولية في األوحال.
قبل سنوات تمكن الرجل من تفكيك بنية مؤسسات الدولة والمجتمع العراقي، وكانت 
من كوارثه انه أوصل العراق وشعبه إلى هذه الحالة التي عليها اليوم من حروب أهلية 
وطائفية ومذهبية لم تتوقف منذ أن وطأت قدماه ارض الرافدين أو منذ يوم أن عبث 
بالملف العراقي، وكان من ثمار مهمته التدميرية للعراق الشقيق، هو ميالد دستور 
طائفي اشعل بين العراقيين حربًا اهلية أكلت خالل اقل من عقد من الزمن مئات اآلالف من 
المواطنين العراقيين، وانحدر العراق الى مراحل خطيرة بانتشار التنظيمات االرهابية 

كتنظيم الدولة االسالمية( داعش).
بل إن الوقائع تثبت أن جمال بنعمر، رسول شؤم ومشعل للفتن، فلم تطأ قدماه دولة ما، 
اال ومارس هواياته المفضلة والمتمثلة بتفكيكها واشعال نيران الفتن وتدمير كل شيء..

إن الحقائق تؤكد أن للرجل تاريخًا سيئًا، في كل قضايا النزاعات التي شارك فيها ضمن فريق دولي 
ارسل الى مناطق تعاني من األزمات.. وتفيد المعلومات أن جميع البلدان التي حل بها بنعمر انتهت 
األزمات فيها إما إلى االنفصال والتفكك واالنقسام العرقي او إلى اتساع رقعة الحرب األهلية فيها، 
باستثناء الحالة في جنوب افريقيا، أما فيما يتعلق بالصراع في  كوسوفو فقد انتهى األمر بإعالن انفصال 
إقليم كوسوفو في الـ ١٧ فبراير ٢٠٠٨م عن صربيا، وكذلك األمر بالنسبة لجمهورية البوسنة، بينما 
قادت الصراعات في منطقة البحيرات الكبرى االفريقية، لتنتشر في كافة دول منطقة البحيرات، 

ولم تتوقف الصراعات والحروب االهلية في تلك الدول حتى اآلن.. 
ال ادري إن كان الحظ هو حليف المبعوث بنعمر في جنوب افريقيا، أم أنها الظروف 
وعوامل دولية وإقليمية لعبت دورها وكان لها الفضل في إنهاء ذلك الصراع بنجاح من 

كل القضايا التي اشترك المبعوث الدولي ضمن فريق عملها.
قد يكون لتلك البيئة والظروف الصعبة التي نشأ فيها المبعوث الدولي اثر كبير في 
تكوين شخصيته ونزعته االنتقامية ضد المجتمعات، جراء سنوات البؤس والحرمان 
التي عاشها الرجل في المعتقل منذ أن كان طالبًا في المرحلة الثانوية، حيث تعرض 
لالعتقال، عام ١٩٧٦، خالل ما سمي في المغرب بسنوات الرصاص واستمر حتى 

تسعينيات القرن الماضي.
ومن ساعات خروجه من المعتقل لم يغادر الرجل، مواطن االحتجاجات والصراعات، 

حيث بدأها باالشتغال في لندن ضمن طاقم "أمنستي إنترناسيونال".
وعندما غادر لندن إلى جنيف، والتحق بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 
وفي يناير ١٩٩٤م التحق بنعمر رسميًا باألمم المتحدة، وال يزال إلى يومنا هذا، جالبًا 

من وراء المهام األممية التي يتوالها كوارث كبرى وآخرها العراق وما تعانيه اليمن اليوم..
الشك ان االجواء المضطربة والظروف المحيطة التي عاشها المبعوث االممي، بنعمر، كان لها اثر 
سلبي في تكوين العامل النفسي لديه الذي يبدو انه ولد في داخله الوحش المنتقم من اآلخرين، الذي 
يعتقد انه لم يساعده وينقذه من سنوات السجن، لتصبح قضيته الوحيدة االنتقام أو رسم المؤامرة 

على الشعوب العربية ومؤسساتها.. بدأها في العراق والسودان واليزال ينفذها على اليمن.
فمنذ أن ُعّين من قبل األمين العام لألمم المتحدة في ١ أغسطس ٢٠١٢م في منصب نائبه 

ومستشاره الخاص في اليمن، وهو ينسج المؤامرات والدسائس لتمديد األزمة وضرب أمن ووحدة 
واستقرار اليمن ووحدته، وتارة أخرى يقوم بتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي عن حقيقة فشله 
في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الخاصة بالتسوية السياسية اليمنية، وبات مؤكدًا أن 
تقاريره وتصريحاته وبياناته أصبحت غير ذي ثقة لدى معظم سفراء الدول الراعية للمبادرة.. كما 
أنه عمل طوال الفترة الماضية على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها واليوم، هاهو يلتف على 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولتبرير ذلك يرمي بالتهم على قيادات المؤتمر.
لقد تعمد المبعوث الدولي تأجيج الخالفات بين األطراف السياسية اليمنية بصورة مخيفة وجرهم  
الى خندق التمترس والمواجهات العسكرية، دافعًا ببعضهم إلى أتون االقتتال والمواجهات العسكرية.

 ويكفي للتدليل على كارثة هذا المبعوث المعاناة والمآسي التي يعيشها الشعب اليمني اليوم، فضًال 
عن كونه من وضع البلد تحت الفصل السابع والوصاية الدولية.

وبعد أن اجتاحت المليشيات العاصمة صنعاء والعديد من المدن وهو التطور الذي أثار قلق دول 
العالم - نجد بنعمر يهرب من االعتراف بفشله الى الترويج أن الرئيس السابق وقيادات المؤتمر كانوا 
وراء اسقاط العاصمة وغيرها.. وليس هذا فحسب بل لقد سربت معلومات خطيرة هدفها تفجير 
صراع بين الرئيس هادي والزعيم صالح من خالل نشر معلومات توحي أن الرئيس هادي بعث بمذكرة 
الى مجلس األمن عبره يطالب فيها بإصدار قرارات عقابية ضد قيادات بالمؤتمر وجماعة أنصار الله.

ولعل الخطر المحدق هو التفاف المبعوث الدولي على اتفاق السلم والشراكة الوطنية ونسفه باتفاق 
آخر أقصى األحزاب من المشاركة في الحكومة.. وهو اتفاق سيجر البالد الى كوارث لن يستطع أحد 
 واضحًا فسيغرق الجميع 

ً
السيطرة عليها، واذا لم يتدارك اليمنيون هذا الخطر ويحددوا جميعًا موقفاِ

وسط نيران الصراعات التي تلوح في األفق..

سيكون   الدولية،  الدبلوماسية  وشوه  ومهنته،  رسالته  استخدام  أساء  أممي  مبعوث  عن  المؤرخون  يبحث  حينما 
األممي، وأساء استخدام هذا  المبعوث  التي عبثت بسمعة  الشخصية  اليمن،جمال بن عمر، هو  إلى  الدولي  المبعوث 

المصطلح السياسي الذي ظلت سمعته حسنة ومرغ بأخالق المنظمة وقواعد العالقات الدولية في األوحال.

منصور الغدرة

المبعوث الدولي «يفّرخ» األزمات في اليمن
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