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أبنـــاء محافظــة إب يحتشــــــــــــدون ضد إرهـــاب اإلخــــوان

أبناء الحديدة عرفوا الحجري 
محافظًا متميزًا وهامة وطنية

الضالع: صناديق االقتراع الوسيلة الوحيدة 
لنيل ثقة الشعب وليس للساحات

عدن تدين إساءات باسندوة وعلى أبناء إب التوحد إلسقاط المؤامرةمؤتمر صعدة يدين بيان باسندوة ويؤكد دعمه لنتائج اللقاء الموسع ألبناء إب

عبرت قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة الحديدة  
عن ادانتها الشديدة واستنكارها البالغ لألعمال المتشنجة المؤسفة والممارسات 

واألعمال الخارجة عن القانون التي تؤججها قوى الظالم والتخلف بمحافظة إب .
وأعلن مؤتمر وتحالف الحديدة وقوفهم وتضامنهم مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالقاضي 
احمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة وقيادة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني ومع كل أبناء 
محافظة إب األبية التي تقف بوجه سعار النزق العابث بسالح الحضارة والمدنية التي تعبر به 

المحافظة البطلة عن شموخ ورسوخ القيم والثوابت الوطنية.
وجاء في بيان صادر عنهم سمعنا ببالغ األسف واالستياء البيان الصادر عن رئيس حكومة الوفاق 
الوطني محمد سالم باسندوة وما تضمنه من إسفاف وعبارات تتنافى مع القيم النبيلة لشعبنا 
ة إلى القاضي احمد عبدالله الحجري محافظ إب وابناء المحافظة. وما كان ينبغي لرئيس  بهدف اإلساء
الحكومة ان يتجه الى هذا السلوك المنافي لموقع صاحبه، لكن رئيس الحكومة كشف من خالله 
عدم احترامه لمهامه وموقعه الذي ال بد ان يكون بالضرورة وطنيًا نزيهًا عاقاًل امينًا ال منحازًا 
جائرًا مغلبًا مصلحة العابثين بأمن واستقرار وانجازات األمة والوطن. وقال إن لغة بيان باسندوة 
المؤسفة تمثل عرقلة واضحة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. األمر الذي ال يعبر بحال من االحوال 
عن موقف الحكومة بل عن شخص باسندوة الذي يعد حالة مرضية تحاول الهروب من حقيقة 
فشلها بهذا البيان الذي يعد محاولة يائسة لم ولن تنال من مكانة شخصية وقامة وطنية وعلمية 
وفكرية ورجل دولة بحجم القاضي أحمد عبدالله الحجري الذي يعرفه أبناء الشعب اليمني العظيم 
وفي مقدمتهم ابناء محافظة الحديدة الذين كان محافظًا لمحافظتهم حكيمًا وسياسيا حصيفًا 

ة واألمانة. ومن اهل الشرف والمروء

اس��ت��ن��ك��رت ق���ي���ادات وق��واع��د  
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة 
الضالع أع��م��ال التصعيد ال��ذي قامت به 
عناصر اإلص���الح )اإلخ����وان المسلمون(، 
واعتبرت تلك األعمال عرقلة للتسوية 
السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 

وتحريضًا على العنف.
كما اس��ت��ن��ك��روا ب��ي��ان رئ��ي��س الحكومة 
باسندوة ال��ذي استهدف القاضي احمد 

عبدالله الحجري محافظ محافظة إب.
وحذر مؤتمر وتحالف الضالع من خطورة 
استخدام وسائل اإلعالم الرسمية لصالح 
جماعات وأش��خ��اص وأح���زاب ك��ون ذلك 
سيقود ال��وط��ن نحو المجهول ويعيده 
إل���ى ال��م��رب��ع األول، م��ط��ال��ب��ي��ن فخامة 
رئيس الجمهورية بوضع حد لمثل هذه 

التصرفات .
مؤكدين وقوفهم بمختلف الوسائل مع 
مخرجات اللقاء الموسع، معتبرين ان بيان 

باسندوة واإلخوان ضد محافظ اب القاضي 
احمد الحجري تصعيدًا خطيرًا وعرقلة 
للتسوية السياسية ودعمًا لعناصر الفوضى 

واالرهاب.
مجددين التأكيد بأن صناديق االقتراع 
هي الوسيلة المناسبة لنيل ثقة المواطن 

وليس عبر الساحات واالعتصامات .
وح��م��ل��وا ح��ك��وم��ة ال���وف���اق م��س��ؤول��ي��ة 
ال��س��ك��وت على تلك التصرفات والكيل 
بمكيالين محذرين من استخدام وسائل 
اإلعالم الرسمية لصالح جماعات وأشخاص 
وأحزاب كون كل ذلك سيقود الوطن نحو 
المجهول ويعيده إلى المربع األول،مطالبة 
فخامة رئيس الجمهورية بوضع حد لمثل 

هذه التصرفات .
وثمنت ف��روع المؤتمر الشعبي العام 
وأح���زاب التحالف الوطني الديمقراطي 
بمحافظة الضالع جهود كل الشرفاء من 
أبناء محافظة اب ووقوفهم ضد عناصر 

الفتنة والتخريب.

أك��د ف��رع المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وأح��زاب  
التحالف الوطني في صعدة ادانتهم لبيان 
باسندوة وال��ذي يعتبر مؤشرًا تصعيديًا خطيرًا 

يهدف الى نسف وعرقلة تنفيذ مخرجات الحوار.
كما أكد مؤتمر صعدة وقوفه ودعمه الكامل لنتائج 
اللقاء الموسع الذي خرج به أبناء محافظة إب ورفضه 

أعمال التصعيد األخير من قبل تجمع اإلصالح.
وج��اء في البيان: تابعنا في فرع المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة صعدة بكافة 
تكويناته التنظيمية القيادية والقاعدية، بأسف بالغ 
البيان الصادر عن رئيس حكومة الوفاق محمد سالم 

باسندوة ضد محافظ محافظة إب القاضي احمد 
الحجري، في مؤشر تصعيدي خطير يهدف لنسف 

وعرقلة تنفيذ مخرجات الحوار.
وعليه: فإننا قيادة ف��رع المؤتمر الشعبي العام 
وأح����زاب التحالف ال��وط��ن��ي بمختلف تكويناتهم 
ندين ونستنكر مثل ه��ذا البيان ال��ذي ال يعبر عن 
روح التوافق الوطني التي ارتضاها جميع اليمنيين. 
مؤكدين في الوقت نفسه وقوفنا ودعمنا الكامل لنتائج 
اللقاء الموسع الذي خرج به أبناء محافظة إب وتأكيده 
على رفض التصعيد األخير من قبل تجمع اإلصالح 

)تنظيم اإلخوان المسلمين في اليمن(.

دان واستنكر أبناء محافظة عدن أعمال التصعيد واإلره��اب التي  
قامت بها عناصر التجمع اليمني ل��إص��الح)اإلخ��وان المسلمين( 

بمحافظة إب.
واعلنوا وقوفهم وتضامنهم مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالقاضي احمد 
عبدالله الحجري محافظة المحافظة وقيادة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني 

ومع كل أبناء محافظة إب . 
كما دانوا ما تضمنه البيان الصادر عن حكومة باسندوة من انحطاط واسفاف 
ضد القاضي احمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب ،مطالبين في الوقت 
نفسه وزراء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف بموقف من بيان باسندوة .
إلى ذلك اعتبر بيان صادر عن المؤتمر والتحالف في محافظة عدن أعمال 
التصعيد واإلرهاب التي قامت بها عناصر اإلصالح والمتمثلة بنصب الخيام 

وإغالق بوابة المحافظة وعرقلة سير العمل وتعطيل مصالح أبناء المحافظة 
والتحريض على العنف والفوضى، تهدف إلى عرقلة التسوية السياسية 

والحيلولة دون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وجاء في البيان: إننا في المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني 
بمحافظة عدن نعلن وقوفنا وتضامننا مع قيادة السلطة المحلية ممثلة 
بالقاضي احمد عبدالله الحجري محافظة المحافظة وقيادة المؤتمر وأحزاب 
التحالف الوطني ومع كل أبناء محافظة إب ونستهجن الحملة اإلعالمية 
والتطاول من قبل عناصر اإلصالح على فخامة رئيس الجمهورية.  وطالبوا 
من وزراء المؤتمر تحديد موقف جاد من بيان الحكومة الصادر عنها، كما دعوا 
كافة أبناء محافظة إب ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا 

إلسقاط مخطط العنف والفوضى.

في أقوى رد علـــــــــــــــــــــى باسنــــدوة

اإلخوان يدعون مسلحيهم للجهاد في إب الحتالل المرافق الحكومية
استياء شعبي واسع من بيان الحكومة وفعاليات تضامنية مع الحجري

الكتلة البرلمانية لمؤتمر إب تطالب برد 
االعتبار للحجري على إساءات باسندوة

 السلطة المحلية في إب تقف امام االوضاع  
التصعيدية من تجمع االصالح 

مؤتمر وتحالف تعز يطالبون بكشف جرائم المشترك في إب

ع��ب��رت الكتلة ال��ب��رل��م��ان��ي��ة للمؤتمر  
بمحافظة إب ع��ن أسفها البالغ على 
معاني و شكل ومضمون البيان الصادر عن حكومة 
الوفاق بتاريخ 10 إبريل 2014م.. مشيرة إلى أنه 
يفتقد الى ادني معاني وقيم المسؤولية والحصافة 
، ومع ذلك فقد اوضح حقيقة الحكومة التي ظلت 
بعيدة عن ابسط الواجبات والمسؤوليات المناطة 
بها وبمهماها ، وسجلت فشال غير مسبوق 
بمختلف المهام والمجاالت وخيبت آمآل الغالبية 
العظمي من ابناء الشعب اليمني ، وفقدت ثقة 
الداخل والخارج.. وقالت الكتلة البرلمانية في بيان 
لها ان فشل الحكومة تسبب في إلحاق االضرار 
المتعددة وم��ن ذل��ك توقف التنمية ، وارتفاع 
معدالت البطالة وزيادة رقعة الفقر وفقدان االمن 
واالقصاء لكثير من الكوادر وتخريب المصالح 
العامه وحرمان بالدنا الكثير من المنح والهبات 
والمساعدات الكثيرة التي امتنعت البلدان المانحة 

تقديمها لعدم ثقتها بقدرة هذه الحكومة..
وأكدت بأن صدور بيان بذلك االنحطاط من قبل 
الحكومة ضد المحافظ أحمد عبدالله الحجري 
لة والمحاسبة واإلقالة ،  يجعلها عرضة للمساء
فهي لم تحترم مشاعر ابناء اليمن بتلك االلفاظ 

المسيئة..
ات ال  وأضافت: إن حكومة تتفوه بمثل تلك البذاء
تعبر عن عظمة ومكانة الشعب اليمني العظيم .

ة  كذلك فانها قد حاولت التطاول وتوجيه اإلساء
الي احد الرموز الوطنية القاضي احمد عبدالله 
الحجري محافظ محافظة إب ورئيس المجلس 
ته وخلقه  المحلي ، المعروف بنزاهته وكفاء
ووطنيته ومكانته في قلوب ابناء المحافظة 
وابناء الشعب اليمني ، ولذلك فقد القي ذلك البيان 

النكرة استهجان ابناء المحافظة وشعبنا اليمني 
العظيم .

ات ليست  ونوهت إلى أن كل تلك االلفاظ واالساء
موجهة لشخص القاضي الحجري منفردًا، بل هي 
ت لكل أبناء محافظة إب وكل الشرفاء من  اس��اء

ابناء اليمن .
وأوضحت الكتلة البرلمانية أن إب التي حرمتها 
حكومة ال��وف��اق م��ن المشاريع بايقاف الخطة 
االستثنائية والخمسية وتمويالت المشاريع 
العامة تدرك ذلك جيدا ومن وقته ، حين امتنع 
رئيس الحكومة من زيارة المحافظة بعد موعد 
كان قد قطعه سابقا وامتنع بعدها عن زيارة 
المحافظة ، ووقف الموازانات التنموية والخدمية 
المستحقة ، ولم يقف الوضع عند ذلك الحد بل 
ة إلب ف��ي ذل��ك البيان ع��ن قصد  حدثت االس���اء

واصرار وترصد .
وأضافت: ها نحن اليوم نطلع قيادتنا السياسية 
ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على 
موقف إب وابنائها من ذلك البيان ونؤكد ان رد 
االعتبار لمحافظة اب لن يكون اال باقالة الحكومة 
، واعتماد كل الموازنات التي اوقفتها حكومة 
الوفاق علي محافظة اب وغيرها من محافظات 
الجمهورية ، واحالة من قاموا باالعتداء واغالق 
بوابة مبني المحافظة ال��ي القضاء ، ومحاسبة 
الجهات االمنية لتقصيرها وعدم القيام بواجبها 

وحالة االنفالت االمني المتعمد.
وجددت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة إب وق��وف أبناء المحافظة الي جانب 
القيادة السياسية وكل المخلصين لتجاوز مهام 
المرحلة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل و التي اولها التغيير لحكومة الوفاق.

عقدت قيادات السلطة  
لمحلية بمحافظة إب  ا
صباح األحد اجتماعًا برئاسة أمين 
على الورافي االمين العام للمجلس 
المحلي بالمحافظة وض��م األخ��وة 
وك���الء المحافظة وم���دراء عموم 
المديريات وأمناء عموم المجالس 
المحلية وأعضاء المجالس المحلية 
ب��ال��م��ح��اف��ظ��ة، ون��اق��ش االج��ت��م��اع 
ال��م��وس��ع االوض�����اع التصعيدية 
من قبل ح��زب االص��الح »االخ��وان 
المسلمين« وما تشهده المحافظة 
م���ن اع���م���ال ف���وض���ى.. واس��ت��ن��ك��ر 
المجتمعون في بيان لهم التصعيد 
الخطير وغ��ي��ر ال��م��ب��رر م��ن قبل 
التجمع اليمني لإصالح »االخ��وان 
ال��م��س��ل��م��ي��ن« ال��م��ت��م��ث��ل بنصب 
الخيام واالعتصام أمام بوابة مبنى 
المحافظة  والذي ادى الى تعطيل 
العمل وإيقاف معامالت المواطنين 
والمكاتب التنفيذية وإثارة الفوضى 
وإزعاج المواطنين وإقالق السكينة 
العامة وخصوصًا المنازل المجاورة 
ل��م��ب��ن��ى ال��م��ح��اف��ظ��ة ب��اس��ت��خ��دام 
ة  مكبرات الصوت للتشهير واإلساء

والسب والشتم.
 وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن عناصر 
االص����الح ق��ام��وا بعملية تعليق 
الالفتات والمتضمنة ألفاظًا بذيئة 

على قيادة المحافظة.

 ودان محلي إب ب��ش��دة البيان 
الصادر عن مكتب رئاسة ال��وزراء 
ال��ذي نفاه معظم ال����وزراء بعدم 
علمهم ب��ه��ذا ال��ب��ي��ان المتضمن 
ة ل��ش��خ��ص  ال���ت���ج���ري���ح واإلس���������اء
االخ م��ح��اف��ظ المحافظة رئيس 
ل��ق��اض��ي احمد  المجلس المحلي ا
عبدالله الحجري الذي كان له دور 
كبير ومهم في الحفاظ على أمن 
واستقرار المحافظة بشكل خاص 
والتهدئة أثناء االزمة السياسية التي 
م��رت بها ب��الدن��ا، وأك��دت قيادات 
وأعضاء المجالس المحلية وقوفها 
م��ع االخ ال��ق��اض��ي اح��م��د عبدالله 
الحجري محافظ المحافظة رئيس 
المجلس المحلي والذي انتخب من 
قبل الهيئات الناخبة بالمجالس 
المحلية عبر صناديق االق��ت��راع 
ودعمها لتوجهاته التنموية وكل 
ما من شأنه تثبيت االمن واالستقرار 
والسلم االجتماعي بالمحافظة - كما 
اك��دت قيادات وأعضاء المجالس 
المحلية على اح��ت��رام مؤسسات 
الدولة والتعبير عن اآلراء بطرق 
دي��م��ق��راط��ي��ة وب��م��ا ي��ك��ف��ل ع��دم 

اإلضرار بمصالح المواطن.
وأضاف البيان اننا بقيادة السلطة 
المحلية على مستوي المحافظة 
وال��م��دي��ري��ات ح��ري��ص��ون على أن 
يسود االمن واالستقرار والتعاون 

من أج��ل تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني وال��خ��روج بالوطن ال��ى بر 
األم�����ان، ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة كبيرة 
م���ن ت��ف��ه��م ف��خ��ام��ة االخ رئ��ي��س 
الجمهورية المشير الركن عبدربه 
منصور هادي لألوضاع التي تمر بها 
محافظة إب ومحاولة الزج بها الى 

مربع الصراعات السياسية.
وقال البيان إن ما تعانيه محافظة 
إب م��ن ع��دم وج���ود بنية تحتية 
وم��ش��اري��ع ك��ب��ي��رة ي��ت��ط��ل��ب من 
الحكومة الوقوف امام ذلك وهو ما 
تقدمت به السلطة المحلية لدى 
الحكومة سعيًا منها ال��ى تقليص 
الفجوة ف��ي الجانب التنموي بين 
محافظة إب والمحافظات االخرى 
ولم نر غير الوعود تلو الوعود من 
قبل مجلس ال��وزراء بعقد اجتماع 
بالمحافظة إال أن ذل���ك ل��م يتم 
في حين استجاب مجلس ال��وزراء 
بعقد اجتماعات بمحافظات أخرى 
وكأن محافظة إب ليست جزءًا من 

الجمهورية اليمنية.
وط��ال��ب ال��ب��ي��ان ف��خ��ام��ة رئيس 
الجمهورية ببذل أقصي جهوده بما 
يكفل تجنيب المحافظة  الصراعات 
الحزبية والمماحكات السياسية الى 
الجانب التنموي وتحمل المسئولية 
امام الله عزوجل ثم امام الشعب 

اليمني. 

دانت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز أعمال التصعيد  
واإلرهاب التي قامت بها عناصر اإلصالح )اإلخوان المسلمين( بمحافظة إب.

وأعلنت قيادات مؤتمر وتحالف تعز في بيان تضامنهم مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالقاضي احمد عبدالله 
الحجري محافظ المحافظة وقيادة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني ومع كل أبناء محافظة إب.

معتبرين الممارسات واألعمال الخارجة عن القانون والتي يقوم بها االخوان تقويضًا للحياة العامة وترجمة لثقافتهم 
المتطرفة في قطع الطرقات وإغالق الجامعات والمدارس والمنشآت الحكومية واستهداف رجال الجيش واألمن 
وهدم لسلطة الدولة التي يطالبونها بفرض هيبتها بمحافظة عمران وما جاورها ويحاولون الفتك بها في محافظة 

إب في معايير مزدوجة تدل على انفصام في الشخصية لدى تلك القيادات المأزومة.
معلنين وقوفهم وتضامنهم مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالقاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة 

وقيادة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني ومع كل أبناء محافظة إب.. مشيدين بما تم إقراره في اللقاء الجماهيري الموسع 
لقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والشخصيات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية 
بمحافظة إب الذي عقد الثالثاء والذي أكدوا فيه وقوفهم مع قيادة المحافظة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ / 
عبدربه منصور هادي.. ودعا المؤتمر وحلفاؤه بمحافظة تعز الى كشف جرائم المشترك بمحافظة إب وتشكيل لجنه 
محايدة لتقصي الحقائق سواًء فيما يخص الفوضى وأعمال التخريب وإغالق المنشآت الحكومية أو مايخص التعيينات 
األخيرة التي اتخذتها قيادات المشترك كشماعة إلدخال المحافظة في مستنقع الفوضى وعدم االستقرار.. مؤكدين 
على ضرورة اضطالع اللجنة األمنية العليا بمسئولياتهم والحفاظ على األمن واالستقرار وحماية كافة منشآت الدولة. 
كما دعوا كافة أبناء محافظة إب ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا أمام من أرادوا إعادة األمور إلى مربع 

الصراعات التي طوى صفحتها شعبنا اليمني األبي عند إعالن نجاح مؤتمر الحوار الوطني. 


