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في لقائه مع قيادات وأعضاء المؤتمر بالمكال

بن دغر: األقدار جاءت بالرئيس »هادي« إلنقاذ اليمن من احلرب ويفخر املؤمتر بانتمائه إليه

مصدر بالمؤتمر: 

اإلصالح فقد صوابه وبات حزبًا للموتورين
صرح مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام  

بأن التجمع اليمني لإلصالح قد فقد صوابه وبات 
حزبًا للموتورين والمصابين بعصاب سياسي.

وقال المصدر في تصريح له الثالثاء: إن حزب اإلصالح 
يعيش هاجسًا اسمه العميد احمد علي عبداهلل صالح 
قائد الحرس الجمهوري، هذا القائد الوطني الذي 
استطاع أن يمكن آالفًا من أبناء الشعب اليمني من أن 
يكونوا حراسًا على مصير اليمن وعيونًا ساهرة من 
اجل مكاسبه وثوراته ومنجزاته العظيمة ويدًا تقبض 
على الزناد لمواجهة المليشيات المسلحة ولتجفيف بؤر 
اإلرهاب التي تفشت خالل مرحلة الفوضى التي عصفت 
باليمن خالل العام قبل الماضي لصالح تنمية رصيد 
اإلخوان المسلمين الذين انبطحوا واستجدوا وتوسلوا 
السفارات لكي يتسللوا إلى السلطة باسم ثورة خالية 
من الثوار وانتفاضة عاجزة عن التقدم بسبب تهالك 
رموزها وعفونة تاريخ قادتها وغموض المشاريع التي 
دفعتهم ليكونوا في واجهة تاريخ شعب لم يقبلهم منذ 
عام 1948م حيث كان أول انقالب لإلخوان لالستيالء 
على السلطة وكأن الدم وإزهاق األرواح دربهم في كل 

مراحل التاريخ .
وأضاف المصدر: إن اإلخوان المسلمين ال يتورعون عن 
سفك الدم الحرام أينما كانوا ومتى شاءوا ..حيث شهوة 
السلطة أقوى من إيمانهم ونصال الغدر أضر من لحاهم 
وقبح النفس يظهر في خطابهم األخير.. حين رفعوا 
أعينهم ليقذفوا الشجرة المثمرة التي أينعت في كنف 
الزعيم علي عبداهلل صالح ابنًا بارًا بوطنه ووفيًا ألهداف 

ثورته وأمينًا لشعبه .

وتابع المصدر: لقد أرهقتهم كلمته الموجزة وأرعبتهم 
إطاللته على الشعب الذي أقلقته الهواجس وبلبلته 
األقاويل والشائعات حول مصير قوات الحرس الجمهوري 
وقائده، لكنه عاد واثق الخطوة مليئًا باإليمان منتميًا 
إلى فكرة الدولة والنظام والقانون مقابل فكرة الفوضى 

التي جعلوها دربًا لتدمير كل شيء.. لتفكيك الجيش 
وتمزيق العاصمة ونسف أنابيب البترول والغاز وتفجير 
منصات الكهرباء وقطع الطرقات وفتح رصيد من الدماء 
للقتلة المأجورين ليفتكوا بأمن الوطن وينالوا من 
شرعيته الدستورية ويخترقوا وحدته الوطنية بشعارات 
فجة وأوهام لطالما برهن التاريخ أن ال مكان لها في 

مشروعنا الوطني.
مضيفًا: هم يقولون إن العميد احمد علي عبداهلل صالح 
ال يقر بأن ثورة هوجاء مرت من أمام أعيننا ..فهل العميد 
أحمد يخالف ما توطد في بيان مجلس األمن والمبادرة 
الخليجية بأنه ليس في اليمن ث��ورة.. أم انه يجافي 
مقررات مجلس األمن والمبادرة الخليجية التي أفرغت 
شحنة هذا الوهم وأسمته )األزمة(، وهل أحمد علي كان 
برفضه االعتراف بالقتلة المأجورين واالنقالبيين يختلف 
في شيء عما اتفق عليه العالم حول الحالة اليمنية، 
لقد كشفوا عن أباطيلهم وعن كذبهم وهم من احتلوا 

الوزارات وقتلوا النفس التي حرم اهلل .
ووص��ف المصدر مقااًل كان نشره التجمع اليمني 
لإلصالح مستهدفًا العميد احمد علي عبداهلل صالح قائد 
الحرس الجمهوري..بأنه اشبه بقصيدةٍ هجاء، وقال: 
إن ما اهرق من حبر على لفافة اإلصالح تؤكد أن ما 
قاله وما يفعله قائد الحرس هو ذلك الجزء الذي ينتمي 
لألرض واإلنسان وان ما قالوه ويفعلونه إنما هو الزبد 
الذي سيذهب جفاء، فأحمد علي عبداهلل صالح وأمثاله 
هم من سيبقى في األرض، وما انتم إال عابرون في 
حياتنا، وعما قريب سننساكم ككل مآسينا وكوابيسنا 

الموحشة.

المكال - صالح العجيلي:

اطلع الدكتور احمد عبيد بن  
دغر- األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر 
والثقافة واإلع����الم، ف��ي اجتماع 
ضم ق��ي��ادات وك���وادر المؤتمر في 
محافظة حضرموت وفروع دائرتي 
)141و142( بمدينه المكال وأعضاء 
اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية 
بالمحافظة، على مستجدات األوضاع 
في الساحة السياسية وبحث معهم 
األوض��اع التنظيمية لفرع المؤتمر 
في المحافظة وذلك بحضور عوض 
عبداهلل حاتم- رئيس الفرع، وأعضاء 
قيادة الفرع وقيادة النشاط النسوي 

بالمحافظة.
وفي اللقاء  الذي عُقد الخميس نقل 
الدكتور احمد عبيد بن دغر تحيات 
رئيس المؤتمر الزعيم علي عبداهلل 
صالح واالخ المناضل عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية االمين العام 
إلى أبناء حضرموت، شاكرًا الجميع 
على تجشم عناء الحضور والتفاعل 
مع القضايا التنظيمية والوطنية ما 
يعكس روح المسئولية التي يتحلى 
بها أعضاء المؤتمر الشعبي العام 
,مشيرا إلى التطورات في الساحة 
السياسية وفي مقدمتها تحديد موعد 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في ال� 

)18( من مارس القادم..
بذلتها  لتي  ا لجهود  ا مستعرضًا 

ر  كتو لد ا سة  ئا بر لفنية  ا للجنة  ا
عبدالكريم االرياني حتى الوصول 
إلى هذا النجاح.. مرحبًا في هذا الصدد 
باإلعالن عن تحديد موعد انطالق 
مؤتمر الحوار الوطني.. مجددًا تأكيد 

المؤتمر العمل على إنجاحه.
وأكد بن دغر حرص المؤتمر الشعبي 
العام على المضي قدمًا في تنفيذ 
المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية 
وفق آليتها التنفيذية.. متمنيًا من 
بقية أطراف العملية السياسية تنفيذ 

ما يخصهم من التزامات.
وحث رعاة المبادرة ودول مجلس 
األمن  ومجلس  الخليجي  لتعاون  ا
ال��دول��ي وممثله في اليمن السيد 
جمال بن عمر، على االستمرار في 
مراقبة التنفيذ.. ودعا هذه الجهات 
الى التعامل بمرونة وتوازن مع أطراف 
األزمة لكي ال يطغى أحد على آخر ما 
ينعكس سلبًا على المؤتمر الشعبي 
العام الذي يتعرض لحملة ممنهجه 

من التهميش واإلقصاء.
وقال بن دغر: إن المؤتمر الشعبي 

العام سيظل صامدًا.. وسنعمل قدر 
اإلمكان على إنصاف كوادرنا الذي 
صمدوا وتقبلوا ب��روح وطنية هذه 
االقصاءات غير المبررة على اإلطالق، 
والتي التزال مستمرة مشيدًا بمستوى 
أداء الكتلتين البرلمانية والوزارية 

للمؤتمر خالل الفترة الماضية.
إلى ذلك رحب األستاذ عوض عبداهلل 
حاتم- رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة حضرموت )مديريات 
ئمة-  لدا ا للجنة  ا عضو  لساحل(  ا
باألمين العام المساعد للمؤتمر.. 
ش��اك��رًا ل��ه ح��رص��ه على االلتقاء 
بقيادات وكوادر المؤتمر بحضرموت 
إلطالعهم على آخر المستجدات في 
الساحة الوطنية ، مستعرضًا أهم 
التي نفذها  السياسية  النشاطات 
فرع المؤتمر بحضرموت خالل العام 
الماضي 2012م وابرز مالمح خطة 
النشاط التنظيمي والسياسي للفصل 

األول من العام الجاري .
وتحدث في اللقاء ناصر بلبحيث، 
وعبداهلل عمر باوزير عضوا اللجنة 
الدائمة، وعمر المرشدي أمين سر 
البعث العربي االشتراكي القومي، 
وأروى باعمر رئيس دائ��رة النشاط 
النسوي بالدائرة )142( المكال، وعدد 

من األعضاء والقيادات المؤتمرية .
حضر االجتماع محمد احمد بامقداد 
نائب رئيس فرع المؤتمر بحضرموت 
الساحل، وصالح عبود العمقي عضو 

الهيئة التنفيذية للمؤتمر.

المؤتمر يرحب بإعالن موعد الحوار ويحرص على إنجاحه
نحذر من التمادي في األكاذيب ونؤكد دعم المؤتمر المطلق للرئيس »هادي«

حذر الدكتور احمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد  
للمؤتمر الشعبي العام من مغبة التمادي في نشر 
اإلشاعات واألكاذيب وتحريف الكلم عن مواضعه في محاولة 
بائسة ورخيصة لدق إسفين بين قيادات المؤتمر والرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول - األمين 

العام للمؤتمر الشعبي العام. 
وقال بن دغر: إن الرئيس عبدربه منصور هادي كان وال يزال 
قائدًا بارزًا وزعيمًا أخر للمؤتمر الشعبي العام فوق انه زعيم 
لألمة وصاحب التفويض الشعبي الكبير الذي لم يحضى به 
زعيم يمني قبله. كما أنه صاحب الدعم اإلقليمي والدولي 
الثابت منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وحتى 

اليوم. 
وأضاف: لقد جاءت األقدار بعبدربه منصور هادي منقذا لليمن، 
وهاديًا له في زمن الحروب والفوضى والتمزق ويفتخر المؤتمر 
الشعبي بانتماء عبدربه منصور إليه وانتمائه لعبدربه منصور. 
وأكد األمين العام المساعد دعم المؤتمريين جميعًا لرئيس 
الجمهورية وقال: لقد منحت قيادات المؤتمر وكوادره وأنصاره 
دعمًا مطلقًا لعبدربه منصور هادي مناضاًل وزعيمًا ورئيسًا 
للجمهورية، وقيادات المؤتمر سوف تواصل هذا الدعم إيمانا 
منها بأن مصالح الوطن العليا تتطلب ذلك، وفي أساسها الحفاظ 
على اليمن موحدًا وتحقيق االستقرار في ربوعه، وهو ما يقوم 

به الرئيس هادي وما يتمناه كل وطني غيور. 
وسخر بن دغر من محاوالت تحريف كالمه وقال:وأما الزعم 
بأن النظام الذي يترأسه عبدربه منصور هادي أقصى ثالثة 
آالف موظف من ذوي الخبرة ألسباب سياسية والمقصود به 
أعضاء في المؤتمر فإن في هذا الحديث قدر كبير من التحريف 
فالرئيس عبدربه لم يعزل ولم يقصى أحدًا لكن كوادر المؤتمر 
تقصى في الوزارات التي ألت بموجب التسوية السياسية إلى 

األخوة في المشترك،وهذا هو ما قلته في لقاء حضرموت ،وليس 
كما حاول البعض تحريفه. 

وأوضح األمين العام المساعد للمؤتمر أن اللقاء التنظيمي 
في حضرموت كان في أساسه تأكيد على دعم الرئيس هادي 
والتسوية السياسية وقال:لقد كان الهدف من اللقاء بكوادر 
وقيادات المؤتمر بمحافظة حضرموت هو لدعم الرئيس عبدربه 
منصور هادي ودعم التسوية السياسية التي يقودها، والوقوف 
إلى جانبه في كل خطوة اقدم أو سيقدم عليها لترتيب البيت 
اليمني، وتهيئته لحوار وطني شامل يخرج البالد من أزمتها 
ويحقق لها األمن واالستقرار ويصون وحدتها التي تتعرض 
اليوم لهجوم غير مسبوق من قبل أطراف عديدة ال تعي حتى 

اآلن خطورة ما تقوم به. 
وأكد بن دغر أن مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية ال 
تسمح ألي من قياداته بالعمل قواًل أو عماًل خارج نطاق القيم 
العظيمة التي أمن وال يزال يؤمن بها والمتمثلة في الوحدة 

والديمقراطية واحترام اإلرادة الوطنية. 
وأكد الدكتور بن دغر أن حضرموت والمحافظات الجنوبية 
والشرقية سوف تسند الرئيس عبدربه منصور وكل أبناء اليمن 

الخيرين في جهودهم المخلصة إلنقاذ اليمن مما آلت إليه. 
وأعاد بن دغر إلى األذهان دعوته التي أطلقها منذ وقت مبكر 
إلى كل القوى الوطنية الحاكمة والتي الزالت خارج الحكم 
للمصالحة. وتسوية الخالفات بروح حب الوطن والتفكير مليًا 
في المآالت المحتملة الستمرار صراع عبثي كالذي يجري اآلن 

على الساحة الوطنية. 
وأكد بن دغر حرص المؤتمر وقيادته وفي المقدمة منهم 
رئيسة الزعيم علي عبداهلل صالح على التعاطي المسئول مع 
كل الدعوات الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على أمن الوطن 

ووحدته وسالمة أراضيه. 

يتعرض المؤتمر 
لحملة ممنهجة 
من التهميش 

واإلقصاء

قائد الحرس استطاع أن يبني 
جيشًا يحمي اليمن ويتصدى 

للقتلة واالرهابيين

الشايف يزور الجرحى 
أمام رئاسة الوزراء

تفقد الشيخ محمد بن ناجي الشايف - عضو  
اللجنة العامة رئيس لجنة الحقوق والحريات 
في مجلس النواب- الجرحى المعتصمين في ساحة 
الحرية امام مجلس الوزراء بالعاصمة صنعاء . واعلن 
عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام تضامنه 
مع جرحى الساحات ومع النائب البرلماني أحمد سيف 
حاشد الذي وصفه بالمناضل الحقيقي الذي اليبحث 

عن كرسي في السلطة . 
ووجه الشايف انتقادات لحكومة الوفاق، وقال بأن 
عليها ان تتذكر انه لوال تضحيات الشباب لما كانت 
تتربع على كراسيها الحالية في اشارة الى صعود 
وزراء المشترك الى الحكومة على ظهور الشباب بعد 
أن تم زجهم في اعمال العنف والتخريب والفوضى 

عام 2011م 

األمين العام المساعد  يدحض أكاذيب أبواق المشترك


