
وفي أول رد له على بيان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قال  
محافظ إب القاضي احمد الحجري: إن البيان الذي صدر عن رئيس 
الوزراء تناول فيه الجانب الشخصي اكثر من القضية العامة والمسؤولية التي 
مفروض أن يتحملها فيما يخصه ونحن نتحملها فيما يخصنا.. وقد ركز 
البيان على الخطاب الذي ألقيته في اللقاء الموسع بمحافظة إب وهذا الخطاب 
يخصني واتحمل مسؤولية كل كلمة فيه وال احمل فيه أحدًا من الموجودين 
في اللقاء وأرجو ان يكون رئيس الحكومة بنفس القدر يتحمل مسؤولية كل 

كلمة وردت في بيانه.
وأضاف القاضي الحجري: المسؤولية طبعًا ما تضمنه بيانه يعني يدل 
عليه ال اريد ان اناقشها هنا والشعب اليمني بشكل عام والمسؤولون سمعوا 
كالمي وسمعوا البيان أو الرد الصادر عن باسندوة.. أنا سأدافع عن نفسي ازاء 
الكالم البذيئ والمسيئ الذي تناولني في البيان.. وما ورد من قضايا في بيانه 
هذا اترك الحكم فيه للناس وللشعب.. ألنه لالسف الشديد لو قلنا نترافع 
للقضاء، يقول لك القضاء هذا فاسد ومن بقايا النظام، وان قلنا لمجلس النواب 
قالوا هذا مجلس النواب يمثل ايضًا االغلبية لبقايا النظام فهم بيهدموا 
كل مرجعية شرعية في البلد الجل ما نرجعش اليهم .. ولذلك الشرعية 
الوحيدة التي يمكن انه نرجع فيها اليه هو رئيس الجمهورية وبالتالي من 
حيث المبدأ اذ المحافظ اساء او تجاوز هو موظف دولة وفي نفس الوقت 

رئيس الوزراء.
واستطرد قائاًل: طبعًا كنا نتوقع انه كرئيس حكومة يعرض الموضوع على 
ل  مجلس الوزراء وبالتالي يتخذ المجلس قرارًا في هذا الموضوع لكن البيان حوَّ
مجلس الوزراء الى منظمة جماهيرية وكانه ليس مسؤواًل وال قائدًا في البالد 
وهو نفس الكالم الذي شكونا منه وهو يؤكد ويبرهن على احقيتنا فيما قلنا 
وعلى مطالبنا التي طرحناها وأن الحكومة ليست متحملة مسؤولية وانها ال 
تتعامل وفقًا للدستور والقوانين ومخرجات الحوار وان تعاملها خارج هذا 

ات..  االطار لعدم وعي أو امالء
وأشار الحجري إلى أن كالمه تناول رئيس الحكومة ولم يخص أو يتكلم فيه 
عن شخص محمد سالم باسندوة.. وقال: لالسف نحن عارفين ان االخوان في 
وا إلى  المشترك هم الذين ورطوه في العمل هذا وهم من أساء إليه كما أساء
انفسهم والى البلد وال يوجد بيننا وبينه أي شيء تقريبًا ال في الماضي وال اآلن.. 
كرئيس حكومة هذا هو الذي تكلمنا فيه مثلما نحن ثالث سنوات متحملون 

الكالم والندف من ابنائنا في المحافظة حتى في الموقف االخير حصرناها في 
االشخاص الذين التقوا برئيس الوزراء وهم من اعتدوا على مبنى المحافظة 
الذي هو مبنى الحكومة التي رئيسها محمد سالم با سندوة، هذا مبنى الحكومة 
ال هو حق أبي وال هو حق ابو احد وبالتالي االعتداء على المبنى هذا هو اعتداء 
على الحكومة وعلى شرعيتها والمفروض أنه هو المعني اواًل واخيرًا بوضع حد 
لهذا الكالم وان مخرجات الحوار تكون هي الحاكمة، وعلى الناس أن يحتكموا 
لها ال الى الشارع وال الى ان كل فريق يقوي صميله ويفرض ما يريد على 
رئيس الجمهورية أو على رئيس الوزراء وال على غيره.. وأضاف : ان شرعية 
القرارات التي اختلفنا عليها موقعة من وزير االدارة المحلية ومن رئيس 
الوزراء والمعترضين عليه ونحن قبلناها ووافقنا ننفذها، الذين اعترضوا عليها 
»اإلخوان« في المشترك فالقرارات منهم واالعتراض منهم والمحاصرة لمبنى 

الحكومة التي يرأسها محمد سالم باسندوة منهم..
وأوضح أن السلطة المحلية لم تكن تتعامل مع التجاوزات هذه بردود 
أفعال ألنها ال تريد ان تدخل في مهاترات وخاصة في ظل الحوار الوطني 
حتى تساعد في توفير المناخ النجاح الحوار الوطني.. وقال: لكن بعد الحوار 
الوطني ان نستمر في المشكلة ال نحن حاولنا مع االخ وزير االدارة المحلية 
أن نحتوي االشكاالت التي حصلت في العام الماضي وحصل فيها ان في كل 
مديرية مديرين وختمين، واحد معين من صنعاء وواحد موجود من قبل، 
وظل الوضع سيئًا الى ان وصل الناس الى مخرجات الحوار، بعد ذلك اتفقنا ان 
يجلس االمين العام للمحافظة مع نائب وزير االدارة المحلية ويعالجوا هذا 
الموضوع ويعملوا محضرًا بحيث اننا نغلق هذه الصفحة والتوتر ونعمل على 
تهدئة االوضاع واالصطفاف بما يشبه حزب الوطن لتنفيذ مخرجات الحوار، 
وفعاًل نزلنا واجتمعنا واغلب ايام الفترة الماضية حاولت أال أتواجد أمام االخوه 
الذين يحاولون أن يوتروا الجو في المحافظة، اثناء االزمة منذ ان بدأت الى ان 
شكلت الحكومة ظللت في المحافظة ما غادرتها إال يومًا واحدًا ورجعت في 
نفس اليوم ألجل الحفاظ على أمن وسلمية المحافظة وعلى الشباب فيها ال 
غير، في الفترة االخيرة غيابي اكثر من وجودي ايضًا من أجل الحفاظ على 
سلمية المحافظة النهم يحاولوا  في كل فترة ان ندخل في صدام ويتقدموا 
الى صدام وطبعًا تأتي ردود افعال النهم بيستهدفوا المحافظ وفي نفس 
الوقت ما عاد بش في ظل الحكومة الموجودة أي امكانات او تمويالت وبالتالي 

أقل شيء ان نجنبها الشر ونجنبها الصدامات.

هذا وكان المحافظ أحمد الحجري قد وجه كلمة في اللقاء الجماهيري الموسع 
الذي نظمه المؤتمر وحلفاؤه الذي انعقد الثالثاء الماضي في محافظة إب 

قال فيها:

أيها االخوة قيادات واعضاء المجالس المحلية واالخوة الوجهاء والمشائخ 
االخ��وة األع��زاء المنظمات الجماهيرية واألح��زاب األخ��وة واالخ��وات السالم 

عليكم ورحمة وبركاته..
دائمًا أنتم ترفعون رؤوسنا وتشدون ظهورنا في مختلف المواقف وفي 
مختلف المراحل خالل الفترة الماضية كنتم خير عون لنا في الحفاظ على أمن 

واستقرار وسلمية محافظة إب.
وفيما يخص الفترة األخيرة في األسبوع الماضي ، كنتم خير عون لنا في 
التحمل والصبر وعدم االنجرار إلى إدخال المحافظة في المهاترات والصراعات 
الجانبية الحزبية الضيقة التي ال تبتغي المصلحة العامة وال مصلحة ابناء 
المحافظة وانما مصالح محدودة لمجموعات محدودة ال تمثل حتى أحزابها 

وقواعدها في أحزاب المشترك، وشباب الساحات.
لقد تحملتم وصبرتم معنا حتى ال تنجر المحافظة إلى هذا المستنقع لكنكم 
تداعيتم بأسرع من البرق للرد على االستفزاز الصارخ الذي أقدم عليه رئيس 

الحكومة يوم أمس عندما استقبل عصابة التقطع في الشوارع واألبواب..
 ال ندري ما وراء هذا التصرف األحمق والغبي من قبل رئيس حكومة الوفاق 

الذي حّول نفسه إلى رئيس لفريق الشقاق والنفاق وسوء األخالق.
رئيس الحكومة هل هو ال يدرك أنه بفعله هذا يستدعي معارضي الحكومة 
ألن يقوموا بنفس األفعال فينصبوا خيامهم حول مقر الحكومة ويغلقوا األبواب 
بالسالسل واألقفال ؟.. ألم يدرك أنه يعطي الشرعية لالحتجاجات المحيطة 

بمقر محافظة عمران، وأنه يجرم أي مواجهة لهم من قبل الجيش واألمن.
األخ رئيس الجمهورية.. اليوم حصحص الحق وفاض الكيل، يجب أن تكون 
هناك حكومة للجمهورية اليمنية تليق بالشعب اليمني، وقادرة على الحفاظ 

على الشعب وأمنه واستقراره.
هذه الحكومة التي اثبتت فشلها وعجزها وضعفها .. هذه الحكومة التي 

أصبحت حضنًا دافئًا للمخربين والمجرمين وقطاع الطرق .
فخامة الرئيس لقد كنت رئيسًا نريدك ان تكون قدرتك وشرعيتك منفذة على 
الجميع ال على المؤتمر الشعبي العام وحلفائه فقط ولكن على الفريق اآلخر ايضًا، 
إما أن يكون بجانبك وسندًا لك رئيس حكومة يحكم الطرف اآلخر بالشراكة كما 

تحكمنا أنت وإال فنرجوا أن تقف مع أصحابك كما هو واقف مع أصحابه .
فخامة الرئيس.. نطالبك اليوم بثالثة أمور تجاه هذه الحكومة إما ان تعتزل 

عَتقل .
ُ
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أبنـــاء محافظــة إب يحتشــــــــــــدون ضد إرهـــاب اإلخــــوان

مؤتمر البيضاء يؤكد تضامنه مع ابناء 
إب ويحذر من المؤامرة

أعلن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف بمحافظة  
وجامعة البيضاء، وقوفهم وتضامنهم م��ع قيادة 
السلطة المحلية في محافظة إب ممثلة بالقاضي أحمد عبدالله 
الحجري محافظ المحافظة ومع كل أبناء محافظة إب، مستهجنًا 
الحملة اإلعالمية والتحريض الرسمي على محافظ إب وأبناء 
المحافطة والتطاول من قبل عناصر اإلصالح على فخامة رئيس 
الجمهورية سواء في مجلس النواب أو عبر وسائلهم اإلعالمية.

وجاء في بيان صادر عنهم أن أعمال التصعيد واإلرهاب الذي 
تمارسه عناصر حزب اإلصالح )اإلخوان المسلمين( بمحافظة 
إب بنصب الخيام وإغالق بوابة المحافظة وعرقلة سير العمل 
وتعطيل مصالح أبناء المحافظة والتحريض على العنف والفوضى 
يهدف الى عرقلة التسوية السياسية والحيلولة دون تنفيذ 

مخرجات الحوار الوطني.
معتبرين تلك التداعيات محاولة إلع��ادة الوطن إلى المربع 
األول وجر المحافظة وأبنائها إلى المواجهات والصراعات والعنف 
والفتن وهاهم اليوم في محافظة إب يكررون نفس الصورة التي 
عرفها شعبنا اليمني طيلة األزمة والتي ستسقط حتمًا أمام وعي 

ويقظة وصمود أبناء محافظة إب. 
وإننا نعلن وقوفنا وتضامننا مع قيادة السلطة المحلية ممثلة 

بالقاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة وقيادة 
المؤتمر وأح��زاب التحالف الوطني ومع كل أبناء محافظة إب 
ونستهجن الحملة اإلعالمية والتطاول من قبل عناصر اإلصالح 
على فخامة رئيس الجمهورية سواء في مجلس النواب أو عبر 

وسائلهم اإلعالمية الخالية تمامًا من المهنية.
نشيد بما تم إق��راره في اللقاء الجماهيري الموسع لقيادات 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وحلفائه والشخصيات االجتماعية 
ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية بمحافظة إب 
وقيادة المحافظة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، ومساندة كافة الجهود التي 
يبذلها بإخراج الوطن من مخلفات أزمة اإلخوان المسلمين التي 

أشعلوها في عدد من الدول العربية ومنها اليمن.
وختامًا: ندعو حكومة الوفاق واللجنة األمنية العليا واللجنة 
األمنية بمحافظة إب االضطالع بمسئولياتهم والحفاظ على 

األمن واالستقرار وحماية كافة منشئات الدولة.
ودع��وا كافة أبناء محافظة إب أح��زاب ومنظمات المجتمع 
المدني مشائخ وشخصيات اجتماعية الوقوف صفًا واحدًا أمام 
من أرادوا إعادة األوضاع إلى مربع الصراعات التي طوى صفحتها 

شعبنا اليمني بإعالن نجاح مؤتمر الحوار الوطني واختتامه.

دان واس��ت��ن��ك��ر اب��ن��اء  
محافظة ذم���ار البيان 
ال��ص��ادر عن الحكومة ال��ذي حاول 
اس��ت��ه��داف الشخصية الوطنية 
ال���ب���ارزة ال��ق��اض��ي اح��م��د عبدالله 
الحجري- محافظ إب- وما تضمنه 
ذل���ك ال��ب��ي��ان م��ن ال��ف��اظ ن��اب��ي��ة وال 
أخالقية دخيلة على مجتمعنا اليمني 
المسلم المحافظ والتي التصدر إاّل 
ع��ن نفس ح��اق��دة مريضة وغير 
متزنة ال ت��راع��ي االخ���الق والقيم 
االن��س��ان��ي��ة ال���ت���ي ح���اف���ظ عليها 
اليمنيون على م��ر العصور رغم 
األزم��ات والمحن، ولم تصل ثقافة 
اب��ن��اء اليمن ال��ى ه��ذه ال��درج��ة من 
االنحطاط اللفظي التي وصلت اليه 
في بيان باسندوة حتى في عهد 

االحتالل الحبشي أو البريطاني.
وأك���د المؤتمر وال��ت��ح��ال��ف- في 
بيان لهم- أن بيان باسندوة يتنافى 
مع المسئولية الملقاة على عاتقه 
وال��ت��ي م��ن ال��م��ف��ت��رض أن توجب 

عليه ت��وح��ي��د ال��ص��ف��وف ولملمة 
ال��ج��راح، وه��ذا ليس بغريب عليه 
فقد ج��اء ال��ى منصبه م��ن بيئة ال 
ت��ح��س��ن إاّل ال��ت��خ��ري��ب وت��م��زي��ق 
النسيج االجتماعي الوطني وتنفيذ 
أجندة ال تخدم إاّل أع��داء الوطن، 
وما استهداف القاضي الحجري إاّل 
دليل واضح على سوء نوايا باسندوة 
واظهار خفاياه.. وجاء في البيان: 
ولألسف أن ذلك الكهل لم يِع أنه 
يتالعب بقضايا وطن على حساب 
الشعب اليمني ال��ذي ب��ات يعرف 
ه أصبحوا  جليًا أن باسندوة ومن وراء
مكشوفين ف��ي ال��داخ��ل وال��خ��ارج 
عيًا  جتما ا و سيًا  سيا مفلسين  و
واخالقيًا جراء تصرفاتهم الرعناء 
ل��ي��س ف��ي ال��ي��م��ن وح��س��ب ب��ل في 
المحيط االقليمي وال��دول��ي.. لقد 
ك��ن��ا ننتظر م��ن ب��اس��ن��دوة ات��خ��اذ 
ات القانونية العاجلة بحق  االج��راء
قطاع الطرق الذين تمترسوا في 
مداخل المجمع الحكومي لمحافظة 

إب لتعطيل مصالح الناس واختالق 
بؤر للصراعات بعد أن لحقت بهم 
الهزائم النكراء في عمران وغيرها.
وق�����د ك�����ان األح��������رى ب��رئ��ي��س 
الحكومة أن يتعامل مع السلطة 
المحلية بالمحافظة ممثلة باألخ 
ال��م��ح��اف��ظ ال���ذي أت���ى ال���ى منصبه 
ع��ن طريق االنتخابات الشرعية 
وليس الشوارعية والممثل لرئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة وال��م��س��ئ��ول األول 

بالمحافظة.
مطالبين ب��اس��ن��دوة االع��ت��ذار 
عما ورد في بيانه سيئ الذكر من 
ات وفجور.. داعين أولئك الذين  اساء
استمرأوا إث��ارة الفوضى والعنف: 
لقد ت��ج��اوزت اليمن ذل��ك المربع 
وفق المبادرة الخليجية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني وما تقومون 
ب��ه ه��و ع��رق��ل��ة واض��ح��ة للتسوية 
ع عليها الجميع 

َّ
السياسية التي وق

ولم يعد هناك مجال لالبتزاز إاّل ما 
قد سلف.

أعلن أبناء محافظة إب موقفهم ضد حكومة الفساد وداعمي القتلة وقطاع الطرق ومعرقلي   
التسوية الذين يحظون بدعم رسمي من قبل باسندوة رئيس حكومة الوفاق الذي يستغل 
منصبه لتمديد األزمة وشق الصف الوطني من أجل الحفاظ على منصبه الذي وصل إليه بطريقة 

غير شرعية..
كل أبناء محافظة إب خرجوا الثالثاء الماضي صفًا واحدًا مؤيدين وداعمين ومساندين للمحافظ 
المنتخب القاضي أحمد الحجري وقيادة السلطة المحلية.. في ذلك الحشد الجماهيري العظيم الذي 
شهدته مدينة إب وكان بمثابة اعالن موقف رافض للتآمر الدنيئ الذي يقوده باسندوة واإلخوان 
ويحاولون من ورائه اشعال نيران الفتنة في المحافظة وسفك دماء أبنائها من أجل تنفيذ أجندتهم 

الشيطانية..
لقد اتخذ أبناء محافظة إب قرارهم وحددوا موقفهم الذي ال يقبل المهادنة أو المساومة بعد 
ات التي تعرض لها أبناء المحافظة كافة وعلى رأسهم الشخصية الوطنية  ات والبذاء تلك اإلساء
البارزة القاضي احمد بن عبدالله الحجري محافظ المحافظة المنتخب من قبل أبناء المحافظة والتي 
وردت في بيان صادر عن الحكومة.. والذي اليزال محل استياء وإدانة على مستوى الوطن اليمني، 
عتبر اهانة ألبناء محافظة إب جميعًا.. خصوصًا وان الحكومة برئاسة باسندوة 

ُ
وفي ذات الوقت ا

تتمسك بموقفها ولم تعتذر ألبناء إب والشعب اليمني في اجتماعها الذي عقد الخميس الماضي..
وعلمت »الميثاق« من مصادرها المطلعة ان اجتماعًا عقده باسندوة قبل سفره إلى االمارات 
ضم قيادات اخوانية تم فيه تقديم أكثر من مائة مليون ريال دعمًا لمحاصري مبنى محافظة إب.. 
كما تم التوجيه باستقدام عناصر متطرفة من خارج المحافظة للقيام بأعمال التصعيد واحتالل 

مبنى المحافظة والمكاتب الحكومية األخرى..
وأكدت المصادر ان مدير أمن محافظة إب قد أوكلت له مهمة ادخال أسلحة العناصر القادمة 

من المحافظات األخرى.. أو مدهم باألسلحة من قبل إدارته..
رون كل امكاناتهم لحسم المعركة في 

ّ
وأوضحت المصادر ان باسندوة وقيادات االخوان يسخ

إب مهما كان الثمن..

في أول رد له على بيان باسندوة

الحجري: أنا مسئول عما قلت وأرجو أن يتحمل رئيس الوزراء مسئولية ما جاء في بيانه

في أقوى رد علـــــــــــــــــــــى باسنــــدوة

محافظة إب تواجه مؤامرة دنيئة ينفذها اإلخوان وباسندوةالحكومة تتحدى أبناء إب وترفض االعتذار
باسندوة يلتقي بقيادات إخوانية ويدعم محاصري مبنى المحافظة بأكثر من 100 مليون

أبناء ذمار: نقف مع أبناء إب ونستنكر 
محاولة باسندوة تمزيق الصف الوطني

أبناء المحويت ينددون 
بتصعيد باسندوة 

ع��ب��ر أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة  
ال�����م�����ح�����وي�����ت، ع���ن 
استنكارهم الشديد واستيائه 
البالغ من التصعيد الخطير الذي 
يمارسه حزب االصالح )تنظيم 
االخوان المسلمين( في محافظة 
إب والتي من شأنها أن تؤدي إلى 
نسف التسوية السياسية وإعاقة 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل.
م��ؤك��دي��ن أن إع��اق��ة عناصر 
االصالح ألعمال السلطة المحلية 
ف���ي م��ح��اف��ظ��ة إب، م���ن ش��أن��ه 
أن ي���ؤدي ال��ى مخاطر ال تحمد 

عقباها.
خصوصًا وأن رئ��ي��س حكومة 
ال��وف��اق محمد س��ال��م باسندوة 
ل��م ي��ك��ت��ِف ب��أع��م��ال التحريض 
للعصابات وقطاع الطرق الذين 
تم الدفع بهم لمحاصرة مبنى 
المجمع الحكومي لمحافظة اب، 
بل قام بإصدار البيان االستفزازي 

المهين لكل اب��ن��اء اليمن عامة 
وألب��ن��اء محافظة اب على وجه 
الخصوص وه��و األم��ر ال��ذي أثار 
غضب واستنكار كل أبناء الوطن.
إلى ذلك رفض اعضاء وأنصار 
المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني 
بمحافظة المحويت رفضًا قاطعًا 
التصعيد الخطير الذي يقوم به 
حزب االص��الح في محافظة إب، 
محملين رئيس حكومة الوفاق 
مسئولية ال��ت��ح��ري��ض وال��دع��م 
ل��ع��ص��اب��ات ال��ف��ت��ن��ة وع��ن��اص��ر 
ال��ت��خ��ري��ب ال��ت��ي ت��م ال��دف��ع بها 
ل��م��ح��اص��رة ال��م��ج��م��ع الحكومي 
لمحافظة إب وشل حركة العمل 

والنشاط اليومي في المحافظة.
وق�����ال�����وا : ان�����ه ل���ي���س م��ن 
المعقول أن يتحول رئيس 
وزراء الحكومة وال��ذي يعتبر 
المسئول االول عن الحكومة 
ال���ى م��ح��رض وداع����م للفتنة 

والتخريب في البالد.


