
واعتبر الجندي -في المؤتمر الصحفي الذي عقده األربعاء 
بصنعاء- تطاول نشطاء االخوان على قيادة المملكة العربية 
السعودية واإلمارات وتهجمهم على المناضل عبدربه منصور 
هادي-رئيس الجمهورية- عبر قنواتهم التلفزيونية ومنابرهم 
 على تبعيتهم 

ً
االعالمية وعلى رأسها "قناة سهيل" دليال

وانسياقهم ألجندة خارجية دون مراعاة للمصالح الوطنية، 
مؤكدًا أن أمن اليمن من أمن المملكة ومصالح المملكة من مصالح 
اليمن.. وأن االصوات النشاز الصادرة من هنا أو هناك لن تسيئ 
للروابط والمصالح المشتركة بين البلدين الجارين والشقيقين. 
ووجه الناطق الرسمي للمؤتمر والتحالف دعوة لقيادة دولة 
قطر بتعديل سياستها الخارجية وإدراك حقيقة ان قطر 
جزء من النسيج الخليجي وأن أي مراهنات تسعى لتجاوز هذه 
الحقيقة ستبوء بالفشل، مجددًا ترحيب المؤتمر وحلفائه 
بالقرار الذي اتخذته دول )السعودية، اإلم��ارات، البحرين( 
بسحب سفرائها من الدوحة وهو القرار الذي وصفه ب�"الحكيم" 
كون العالقات بين ال��دول يجب أن تقوم على مبدأ احترام 

السيادة والمصالح المتبادلة.  
ساخرًا في الوقت ذاته من محاوالت تجمع اإلصالح التبرؤ من 
إخوانيتهم، وقال-مخاطبًا قيادات اإلصالح: السعودية تعرفكم 
أكثر من أنفسكم.. وتغطيتكم ألح��داث مصر ووصفكم 
لما حدث في 30 يونيو من ثورة شعبية عارمة باإلنقالب.. 
وهجومكم االعالمي على االشقاء في الخليج يكشف حقيقتكم 

التي تحاولون التنصل منها.  
ودعا الجندي تنظيم اإلخوان المسلمين في اليمن إلى مراجعة 
حساباتهم وإعادة النظر في سلوكياتهم واالبتعاد عن العنف 
كأداة لتصفية الخصوم وتحقيق مكاسب سياسية.. والتوقف 
عن انتهاج اساليب دنيئة لإلضرار بأمن دول المنطقة عبر 

المؤامرات وتصدير العناصر اإلرهابية وتهريب األسلحة.  
وعن القرار الذي اصدره مجلس األمن بشأن اليمن، سخر 
الجندي من المزاعم التي ترددها بعض األط��راف من كون 
القرار يستهدف افرادًا وأشخاصًا وال يستهدف اليمن، وقال: 
ال تستغفلوا الشعب اليمني.. فاألفراد واألشخاص والجماعات 
هم جزء من الشعب، محذرًا من كون القرار سيمثل مادة خصبة 
لتنظيم القاعدة "اإلرهابي" والجماعات المتطرفة الستقطاب 
االعضاء واألنصار بحجة أن اليمن صار تحت الوصاية األجنبية. 
وأشار الجندي إلى مراهنات بعض األطراف السياسية على 
رفض المؤتمر وحلفائه للقرار الدولي العتقادها ان هذا الرفض 
سيقود المؤتمر لمواجهة مع المجتمع الدولي وإظهاره 
كمعرقل للتسوية السياسية، وقال: لقد فوت المؤتمر الشعبي 

العام الفرصة على تلك االطراف واثنى على مضامين القرار الذي 
أكد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.. وشدد على المصالحة 

الوطنية وااللتزام بالمسار السياسي للتسوية. 
وعبر القيادي المؤتمري عن استعداد المؤتمر وحلفائه لفتح 
صفحة جديدة مع المبعوث األممي لليمن جمال بنعمر، قائمة 
على االحترام المتبادل والحيادية والوقوف على مسافة واحدة 
من مختلف األطراف.  وجدد الجندي التأكيد على التزام المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بتنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني التي قال: إنها كانت نتاج رؤية المؤتمر وحلفائه 

لمعظم القضايا الوطنية باستثناء عدد من األمور التي عبر 
المؤتمر عن تحفظه عليها في حينه، وقال: أما المعرقلون 
ومخربو انابيب النفط والغاز والكهرباء فالحكومة تعرفهم 
باالسم وتعامل السلطات مع تلك العناصر يحرضهم على 

االستمرار في تلك االعتداءات. 
وسخر الجندي من المزاعم التي ترددها بعض وسائل االعالم 
عن دعم يقدمه المؤتمر ألحد طرفي الصراع في همدان، وقال: 
تلك المزاعم عارية عن الصحة وقيادة المؤتمر وجهت كوادرها 
وقواعدها في المنطقة بالنأي بأنفسهم عن تلك االحداث، 
منوهًا إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح بانحراف اليمن عن 
المسار السياسي والحرب األهلية كون ذلك سيضر بمصالح 

تلك الدول.  
داعيًا طرفي الصراع إلى نبذ العنف وترك السالح وااللتزام 
بالنظام والقانون وتسليم اسلحتهم للدولة التي من واجبها 
بسط نفوذها وإخضاع الجميع لسلطتها، كاشفًا في هذا 
الصدد عن معلومات بشأن امتالك تنظيم اإلخوان المسلمين 
ترسانة من األسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد نهبه لعدد من 
المعسكرات ومواقع الجيش في الجوف وفرضة نهم بمحافظة 

صنعاء.  
وأضاف: تجمع اإلصالح يدفع ثمن الظلم ومساعيه لالستئثار 
بالسلطة واالقصاء الذي مارسه بحق كل من يخالفه توجهاته، 
مشيرًا إلى ممارسات محافظ عمران "اإلخواني" محمد حسن 

دماج والذي قام بأخونة غالبية المكاتب التنفيذية بالمحافظة 
واقصاء القيادات االدارية من مواقعها دون وجه حق. 

واستنكر الجندي منع أبناء عمران من التظاهر في المدينة، 
وقال: حق التعبير والتظاهر مكفول.. وأبناء عمران لهم الحق 
في التظاهر سلميًا والتعبير عن ارائهم مثلهم مثل باقي أبناء 
اليمن، داعيًا المحافظ لالبتعاد عن تلك الممارسات التي تخلف 
الشعور بالغبن واالقصاء.. وأن يكون والؤه لليمن فقط وليس 

لحزب أو جماعة.. أو تقديم استقالته.  
وندد االستاذ عبده الجندي بالهجوم االعالمي الذي تشنه 
وسائل اعالم اإلخوان على الشيخ فهد دهشوش-عضو مجلس 
الشورى.. نائب محافظ محافظة حجة، وقال: دهشوش من كبار 
الشخصيات في اليمن ومن كبار وجهاء واعيان محافظة حجة 
وتهجم اإلصالح عليه محاولة منهم للهروب من اخفاقاتهم في 

اكثر من مكان.
ودان الجندي التصعيد الذي يمارسه تجمع اإلصالح اعالميًا 
وسياسيًا وميدانيًا، معتبرًا ذلك التصعيد وتسيير المسيرات 
االستفزازية في اكثر من محافظة بالعاصمة وتعز وعدن 
مؤشرًا ينذر بالخطر.. وجزًء من الضغوط التي يمارسها االخوان 
على الرئيس عبدربه منصور هادي وتنطوي على عرقلة واضحة 

للتسوية السياسية والمسار االنتقالي. 
ودعا الجندي إلى المصالحة الوطنية التي قال إنها "المدخل 
لكل الحلول"، وأضاف: "بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني يجب أن 
تسود أجواء هادئة ويجب أن تذهب كل االطراف السياسية 
إلى التهدئة السياسية واالعالمية، فنحن بحاجة لدولة مدنية 
حديثة.. دولة النظام والقانون.. دولة المواطنة المتساوية.. 
والشعب اليمني لم يعد يتحمل المزيد من الصراعات 
السياسية والحروب وهو يتوق لحياة هادئة ومستقرة ودولة 

عادلة يعيش في ظلها الجميع وحكم رشيد. 
ووجه الجندي الدعوة االخ عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- بحل مشكلة 5000 من موظفي الدولة الذين 
اشتروا اراضي في منطقة الحتارش وهي القضية التي مر عليها 
في المحاكم 30 سنة، كما دعا اهالي قراضة والمرازح الستغالل 
تشكيل لجنة رئاسية للصلح وحل الخالف بين القريتين وطي 

صفحة الصراع التي اهلكت الحرث والنسل في المنطقة. 
ودان الناطق الرسمي للمؤتمر والتحالف االعتداء الذي تعرض 
له رئيس حزب حشد صالح الصيادي مطالبًا الحكومة بضبط 
الجناة وإحالتهم للقضاء.. كما دان استمرار استهداف ضباط 
وأفراد القوات المسلحة واألمن ومنتسبي االستخبارات الذين 

صاروا هدفًا للجماعات االرهابية والمتطرفة.
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10 مارس
-  سقوط قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين 

الحوثيين واالصالح في شبام كوكبان
- مسلحون قبليون يقطعون الطريق للمطالبة 
بإيصال التيار الكهربائي لمديرية ذي ناعم بالبيضاء
- تعرض  ال��وزي��ر شائف ع��زي صغير لالعتداء 
والتهجم من قبل افراد أمن أثناء تواجده في سيارته 

برفقة اسرته في العاصمة صنعاء
- جرحى في كمين مسلح استهدف طقمًا عسكريًا 

بأحور محافظة  ابين
- مقتل 4  أشخاص في اشتباكات قبلية بمحافظة شبوة

- نجاة مدير امن سابق في عدن من محاولة اغتيال 
- عناصر اإلص��الح تعتدي على مدير مكتب التربية 

بمديرية المنيرة محافظة الحديدة
- هجوم صاروخي على مقر اللواء الثاني مشاه بحري في 

محافظة شبوة

11 مارس 
- مقتل جندي واختطاف قائد كتيبة و 3 جنود بوديعة 

حضرموت
- تقطعات في طريق صنعاء - الحديدة وطريق صنعاء 

- مأرب بسبب تفاقم أزمة الديزل 
مسلحون ينهبون 45 الف لتر بترول من قاطرة لشركة 

النفط في مأرب

12 مارس 
- مقتل الجندي خالد الوصابي داخل السفارة القطرية 

في ظروف غامضة
- قيام عناصر مسلحة مجهولة برمي قنبلة على منزل 

صالح الصيادي  واعقبتها اطالق نار كثيف
- نجاة قاٍض في سيئون من محاولة اغتيال

- جريحان برصاص مسلح قبلي في أبين
- احتجاجات داخل معسكر األمن العام بالمكال للمطالبة 

برحيل العميد "محروس

- نجاة ضابط في ق��وات األم��ن الخاصة من 
محاولة اغتيال

13 مارس
- انفجار عنيف في منطقة عصر بالعاصمة 

صنعاء 
- قتيالن وجرحى في همدان.. وانسحاب 

مسلحي الحوثيين من المنطقة
 - انفجار عنيف يهز ل���ودر وتحركات 

عسكرية في احور- 
- اشتباكات بين "الجيش" و "الحوثيين" في همدان.. - 
قبليون بالبيضاء يقطعون الطريق احتجاجا على قطاع 

قبلي آخر
- قيام مجهولين بإطالق الرصاص على منزل علي البخيتي 

الكائن في قرية الملحاء مديرية الحدأ محافظة ذمار.

14 مارس
- مخربون يقطعون كابل االتصاالت والنت في منطقة 

نهم محافظة صنعاء

15 مارس 
- مقتل ثالثة اشخاص في تبادل الطالق الرصاص داخل 

أحد المساجد بمدينة لودر في محافظة أبين 
- إطالق نار على فعالية للحوثيين واشتباكات بمديرية 

الرضمة محافظة إب
- مليشيات االص��الح تعتدي على منزل الشيخ فهد 

دهشوش
- مقتل ضباط باألمن السياسي في عدن

- مسلحون يختطفون ويعدمون رجل اعمال في لحج
- تجدد االشتباكات بين قراضه والمرزوح بمحافظة تعز

16 مارس 
- اختطاف صابر الدبعي من داخل منجرة بمحافظة تعز.

- مقتل ناشط حراكي في محافظة عدن.
- نجاة التربوي المؤتمري نجا
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الجندي في مؤتمر صحفي:

المؤتمر يستهجن حملة »اإلخوان« المسعورة على السعودية
اس��تهجن االس��تاذ عبده الجندي -الناطق الرس��مي للمؤتمر الشعبي  

الع��ام وأح��زاب التحال��ف الوطني- الحمل��ة االعالمية المس��عورة التي 
تش��نها وس��ائل اعالم حزب التجمع اليمني لإلصالح ضد االش��قاء في المملكة 

العربي��ة الس��عودية واإلم��ارات العربي��ة المتح��دة، معتب��رًا تل��ك التناوالت 
محاوالت لإلس��اءة لعالقات اليمن التاريخية بأش��قائه في دول الخليج وإضرارًا 

بالمصالح الوطنية. 

 اإلصالح ينساق وراء أجندة 
خارجية دون مراعاة للمصالح الوطنية

 قرار مجلس األمن 
سيخدم الجماعات اإلرهابية

الحكومة تعرف مخربي الكهرباء والنفط باالسم 
وتهاونها معهم يشجعهم على التخريب

 االصالح  يدفع ثمن الظلم واإلقصاء واالستئثار بالسلطة
 ال مانع من فتح صفحة 

جديدة مع بن عمر قائمة على 
االحترام المتبادل والحيادية

  »االصالح« لديه أسلحة ثقيلة أكثر 
من غيره وعليه تسليمها للدولة

 سامي غيالن

دعت األطراف المتصارعة لتسوية خالفاتهم

الدول الراعية للمبادرة تعبر عن قلقها 
للعنف الدائر شمال العاصمة صنعاء

ع��ب��رت ال���دول العشر الراعية  
للمبادة الخليجية ممثلة بالدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن 
ودول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد 
األوروبي عن بالغ قلقها للعنف الدائر في 
المناطق الشمالية للعاصمة صنعاء والذي 
يهدد االن باستدراج البلد نحو العنف 
بشكل اكبر سيما مع اقتراب الجماعات 

المسلحة من العاصمة صنعاء. 
وقال سفراء ال��دول العشر المعتمدون 
بصنعاء في بيان مشترك :"يعبر سفراء 
م��ج��م��وع��ة ال�����دول ال��ع��ش��ر ع���ن خ��ال��ص 
تقديرهم للقيادة الواضحة التي أظهرها 
الرئيس عبد ربه منصور ه��ادي في بناء 
التوافق من خالل الحوار.. ويدعون جميع 
األط��راف ممن لها عالقة بأعمال العنف 
المستمرة في انحاء البلد كافة أن تعمل 
سويًا وجنبا الى جنب مع الرئيس هادي 

للتأسيس لحوار سياسي هادف من أجل 
تسوية خالفاتهم". 

وأض��اف��وا :" إن مثل ه��ذا ال��ح��وار ُيعد 
عنصرا هاما في االنتقال السياسي كما 
هو مبّين في المبادرة الخليجية واليتها 

التنفيذية وض��روري إذا أردن��ا لمخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني أن يتم تنفيذها 

بفعالية وفي التوقيت المناسب." 
وت��اب��ع س��ف��راء ال���دول الراعية للمبادرة 
الخليجية قائلين :" إن سفراء مجموعة 
الدول العشر في غاية القلق وبشكل خاص 
من العنف ال��دائ��ر في المناطق الشمالية 
وال��ذي يهدد اآلن باستدراج البلد بشكل 
اكبر بينما الجماعات المسلحة تتحرك 

بإتجاه العاصمة صنعاء." 
وأردفوا قائلين :" إننا ندعو الى التهدئة 
وع���دم التصعيد ون��ؤك��د أن ال��خ��الف��ات 
السياسية يجب أن تحل عن طريق الحوار 
وليس العنف إذا اردن��ا لليمن أن يحقق 

تطلعات شعبه". 
ونبهوا في ختام البيان إلى أنه لن يتم 
التساهل إزاء الجماعات المسلحة التي 
ت��ع��م��ل ب��ش��ك��ل غ��ي��ر ق��ان��ون��ي ل��ل��ت��روي��ع 
باستخدام العنف ضاربة بعرض الحائط 

مصالح الشعب. 

ندعو الى التهدئة وحل
 الخالفات عن طريق الحوار

لن نتساهل مع الجماعات المسلحة
 التي تضر بمصالح الشعب 


