
عقد في قاعة المركز الثقافي بمدينة تعز لقاء موسع 
ضم قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
وجامعة تعز وأحـــزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
والمشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية وعــددًا 
من أعضاء مجلس النواب ووكالء محافظة تعز وقيادات 

منظمات المجتمع المدني.
ووقف اللقاء أمام األحداث المؤسفة التي تشهدها الساحة 
الوطنية وفي مقدمتها المحاولة الفاشلة الغتيال رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح، عبر النفق األرضي الذي تم حفره إلى 
منزله في العاصمة صنعاء والذي تم اكتشافه قبل تنفيذ 
العملية اإلرهابية الغادرة وكذا العمليات اإلرهابية وجرائم 

االغتياالت المتواصلة في أرجاء الوطن.
لقيت عدد من الكلمات من قبل الشيخ جابر 

ُ
وفي اللقاء أ

عبدالله غالب الحاج -عضو مجلس النواب عضو اللجنة 
الدائمة- رئيس فرع المؤتمر بمحافظة تعز، واألستاذ 
عبدالله أمير وكيل المحافظة، والشيخ عبدالسالم الدهبلي 
عضو مجلس النواب- عن أعضاء مجلس النواب والمشائخ 
والوجهاء والشخصيات االجتماعية، واألستاذ علي صالح 
عطية عن منظمات المجتمع المدني، واألستاذة أحالم 
البريهي عضو اللجنة الدائمة بفرع المؤتمر بجامعة تعز 

عن المرأة. 
وأكدت جميع الكلمات إدانة واستنكار العملية اإلرهابية 
التي كانت تستهدف حياة رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 
وأفــراد أسرته والمترددين عليه من قيادات المؤتمر 
وأحزاب التحالف والمشائخ والوجهاء وقيادات منظمات 
المجتمع المدني عبر النفق األرضي الذي تم حفره من أحد 
الهناجر بشارع صخر في العاصمة صنعاء إلى داخل منزله 
ويؤدون الصالة معه في المسجد الكائن في فناء المنزل. 

مشيرين إلــى أن هــذه العملية اإلرهابية الفاشلة هي 
امتداد للعملية اإلرهابية الغادرة عام ٢٠١١م والمتمثلة 
بتفجير جامع دار الرئاسة فــي الثالث مــن يونيو عام 
٢٠١١م التي استهدفت الزعيم علي عبدالله صالح ومعه 
كبار قيادات الدولة والحكومة والمؤتمر الشعبي العام 
أثناء أدائهم صالة جمعة األول من رجب الحرام ١٤٣٢هـ. 

وأكدت الكلمات بأن استهداف حياة رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح هو استهداف للسلم االجتماعي واألمن واالستقرار 
والتوافق الوطني والتسوية السياسية القائمة على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وإسقاط خيارات 
المصالحة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل ونسف كل الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية 

إلخراج البالد من دوامة الفوضى إلى بر األمان. 
منوهين إلى أن القوى الظالمية التي تسعى لإلستيالء 
على كامل السلطة بأي ثمن هي من تقف وراء العمليات 
اإلرهابية وجــرائــم االغتياالت والتقطعات والحروب 
العبثية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية 

والقروية. 
وصدر عن اللقاء بيان أكد فيه المشاركون ادانتهم بأشد 
العبارات كل جرائم القتل والتنكيل والذبح وبتر األعضاء 
ــارة النعرات  واإلرهـــاب الفكري والتحريض الديني وإث

الطائفية والمذهبية. 
كما استنكروا تلك االبتكارات في ارتكاب الجريمة بذلكم 
النفق الذي لوال لطف الله لدخل الوطن في حرب أهلية 
كارثية ال تبقي وال تذر ألن الغرض من ذلك اإلجرام هو 
الوطن بأكمله باستهداف الزعيم الرمز علي عبدالله صالح. 
كما عبروا عن ادانتهم كل من يدير ويخطط ويمول 
ويدعم سياسيًا ولوجستيًا عن طريق الفتوى أو التبريرات 
أو شرعنة تلك الجرائم من على منابر المساجد أو الجامعات 
ووسائل اإلعــالم التي تعمل على نشر ثقافة الكراهية 

والشحن الطائفي والمذهبي والمناطقي. 

االثنين:  25 / 8 / 2014م  
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عدد مكّرس
 بمناسبة الذكرى 

الـ٣٢ لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

عقد اتفاقات صلح بني األطراف اِّـتصارعة َّـ 
أحداث عام ٢٠١١م وما تالها من أحداث عدا 
الجرائم اإلرهابية لتهيئة الظروف ِّـصالحة 

وطنية شاملة من أجل تحقيق اصطفاف وطني.
مشروع وثيقة المؤتمر وحلفائه

 للمصالحة الوطنية الشاملة

أبناء تعز في لقائهم الموسع:

لو كان هناك ضبط قضائي للجرائم المرتكبة لما حدثت جريمة النفق

نطالب بتحييد منابر المساجد 
والجامعات واإلعالم وتجريم 

الفتاوى المشرعنة للقتل
جريمة النفق إرهاب مبتكر 
اليجب سكوت الدولة عنها 

أبناء المحويت في مهرجان جماهيري:

جريمة النفق يقف وراءها أعداء الشعب والرافضون لمخرجات الحوار

نـــــــدد الــــمــــشــــاركــــون 
ــمــؤتــمــري  ـــي الـــلـــقـــاء ال ف
والجماهيري الذي نظمه 
ــرع المؤتمر الشعبي  ف

العام بمحافظة المحويت 
وكرس للوقوف امام أبعاد المخطط اإلرهابي التأمري الجبان 
ــذي استهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس  ال
المؤتمر الشعبي العام االسبوع الماضي من خالل حفر نفق 
ارضي يؤدي الى منزله في محاولة بائسة وعملية إرهابية جبانة 
وتآمريه الهدف منها استهداف حياة رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبد الله صالح وافــراد أسرته وقيادات 
المؤتمر والشخصيات االجتماعية التي تتردد على منزله 

من وقت آلخر..
وأكد المشاركون في اللقاء الجماهيري والذي عقد بمشاركة 
قيادات وكــوادر المؤتمر الشعبي العام واحــزاب التحالف 
الوطني ومشايخ ووجهاء المحافظة واعضاء اللجنة الدائمة 
الرئيسية والمحلية والهيئات التنفيذية واعضاء المجالس 
المحلية بالمحافظة والمديريات وممثلين عن قطاعات 
الشباب والــمــرأة ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة 
والمديريات في البيان الختامي الصادر عن المهرجان ان هذا 
المخطط التأمري واإلرهابي الجبان الذي تقشعر له االبدان، 
قد جاء تنفيذه في الوقت الذي يتطلع فيه ابناء الشعب إلى 

االمن والسالم والسكينة العامة. 

واكـــــد الـــمـــشـــاركـــون ان 
جريمة النفق التستهدف 
ــد الــلــه  ــي عــب الـــزعـــيـــم عــل
صــالــح والــمــؤتــمــر الشعبي 
العام وحسب بل استهداف 

ـــلـــعـــمـــلـــيـــة  السياسية برمتها..ل
وطالب المشاركون بسرعة كشف الحقائق واظهارها للراي 
العام والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة والممولين 
والداعمين ومن يقف ورائهم حفاظا على امن وسالمة كل 
مواطن يمني وحفاظا على اللحمة الواحدة والسلم االجتماعي.
وكان اللقاء الجماهيري والذي كرس للوقوف امام تداعيات 
جريمة استهداف الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام قد ناقش عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية 
وقد القيت فيه كلمتان من قبل محافظ المحافظة رئيس 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة احمد علي محسن 
ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ محمد محمد ابو علي 
عبرت عن تقدير قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
لتفاعل اعضاء وانصار المؤتمر بمحافظة المحويت واحزاب 
التحالف الوطني وكل مشايخ ووجهاء المحافظة وجميع 
الفعاليات الجماهيرية والمدنية لمواقفهم القوية والشجاعة 
وحرصهم على تجاوز معضالت الجمود وثقافات الحقد 
والكراهية والحشد لرص الصفوف من اجل التصدي لكل 

نزعات الشر واالنشطة المدمرة لألمن والسالم.

وأحـــزاب التحالف الوطني وكــل الفعاليات في  
ــار مساندتهم ودعمهم للقوات  محافظة ذم
ــن في الحرب ضد اإلرهـــاب حتى  المسلحة واألم

اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه.
وأشــار البيان إلــى ان  تجاوز التحديات  التي  
يواجهها  الوطن يتطلب إجراء مصالحة وطنية 
شاملة واصطفاف وطني واسع لمواجهة اإلرهاب 
..معلنيين  تأييدهم  ومباركتهم  لمشروع وثيقة 
المصالحة والوطنية التي تقدم بها المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف كونها  تمثل خارطة طريق 
امام  كل القوى السياسية لمجابهة كافة األخطار 
والتحديات التي تواجه الوطن والتي تنذر بمخاطر 
حقيقية تهدد بانهيار الدولة وتفكيك المجتمع  
ك نتيجة لمؤامرة ما يسمى بالربيع العربي الذي 

استهدف تمزيق أمتنا العربية.
لقيت كلمات من قبل عضو 

ُ
هذا وفي المهرجان أ

مجلس الشورى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة ذمار حسن محمد عبدالرزاق ومحمد 
صالح المنتصر عن منظمات المجتمع المدني، 
وإيمان النشيري رئيسة القطاع النسوي.. وأكدت 
الكلمات في مجملها أن جريمة استهداف الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
تهدف إلى زعزعة األمن واالستقرار واالنقالب 

على التسوية و مخرجات الحوار الوطني.
ــبــت الــكــلــمــات بــســرعــة كــشــف نتائج  وطــال
التحقيقات للرأي العام وضبط كل من خطط 
ومول ونفذ لهذه العملية اإلجرامية التي كانت 
تهدد امننا القومي.. وأدانــت جريمة ذبح ١٤ 
جنديًا من منتسبي المنطقة العسكرية األولى 
بمحافظة حضرموت من قبل عناصر القاعدة 
بطريقة وحشية تعكس العقلية اإلجرامية 

لمرتكبي ذلك العمل االرهابي.

أبناء ذمار في مهرجانهم الجماهيري:

لن يقف مستهدفو الوطــــــــــــــن عند جريمة النفق
أبناء الجوف في مهرجان جماهيري حاشد:

تعرض الزعيم ألي مكروه سينسف 
أمن واستقرار البالد

نظم فرع المؤتمر الشعبي 
ــجــوف  ـــعـــام بــمــحــافــظــة ال ال
نًا جماهيريًا كبيرًا  مهرجا
تنديدًا باألعمال اإلرهابية 
واســتــهــداف الــزعــيــم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، ضم عددًا من 
ــواعــد المؤتمر  ــادات وق ــي ق
الشعبي الــعــام بالمحافظة 
والـــمـــديـــريـــات وعـــــددًا من 
ــات  ــشــخــصــي الـــمـــشـــائـــخ وال
االجــتــمــاعــيــة ومــنــظــمــات 

المجتمع المدني.
ــمــهــرجــان  وصـــــدر عـــن ال
الــذي حضره الشيخ منصور 
ــعــراقــي- رئيس  عــبــدالــلــه ال
فرع المؤتمر الشعبي العام 
عضو اللجنة الدائمة وقيادات 
المؤتمر وأحــــزاب التحالف 
الــديــمــقــراطــي والمنظمات 
المدنية والمشائخ والوجهاء 
والــشــخــصــيــات االجتماعية 
ــن  ــي ــمــواطــن وحـــشـــد مــــن ال
-بــيــان أكــد فيه المشاركون 
استنكارهم وإدانتهم لذلك 
المخطط اإلجرامي والذي لم 
يقتصر على السعي في األرض 

فـــســـادًا بـــل تـــجـــاوز شــرهــم 
ــى حفر االنــفــاق  ومــكــرهــم إل
المظلمة ليصلوا من خاللها الى 
غاياتهم الدنيئة الستهداف 
اغتيال الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، يــوم األثنين 
١١ أغسطس الــجــاري ظنًا 
منهم أن الله غافل عما يعمل 

الظالمون.
ــوا: لقد فضحت تلك  ــال وق
ــمــؤامــرة الــدنــيــئــة الــوجــوه  ال
ــتــي تــريــد نسف  القبيحة ال
عملية التسوية السياسية 
ــمــخــطــط  واســــتــــكــــمــــال ال
ـــى  ـــوصـــول ال ـــل االنــــقــــالبــــي ل
االستيالء واالســتــحــواذ على 
السلطة مــن خــالل األعــمــال 
ــيــة الــتــي تستهدف  اإلرهــاب
تدمير الوطن وضرب دعوة 
فخامة رئــيــس الجمهورية 
للمصالحة الوطنية في مقتل 
وارتكبت المجازر ضد األبرياء 
وأعظمها بشاعة ذبــح ١٤ 
جنديًا في حوطة حضرموت.

ـــــى أن هـــذا  مـــشـــيـــريـــن إل
الــمــخــطــط اإلرهـــابـــي كشف 

بــوضــوح أن الــقــوى الحاقدة 
ــادات  ــي ــي اســتــهــدفــت ق ــت ال
الدولة في جامع دار الرئاسة 
ــزال تستجر وتتلذذ لغة  الت
ــــدم وتــثــبــت أنها  الــقــتــل وال
لــيــســت مــســتــعــدة للعيش 
فــي ظــل حــالــة الــوفــاق التي 
تضمنتها المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية. إضافة إلى 
أن هــذا المخطط االجــرامــي 
ــوضــوح المخطط  يكشف ب
التدميري الــذي يستهدف 
إشــعــال الــحــرب األهــلــيــة في 
البلد ونسف ما تبقى من بنيان 
الدولة أرضًا وإنسانًا وتخريب 
كـــل مـــا تــحــقــق لــلــشــعــب من 
منجزات في مختلف المجاالت 
وفي مقدمتها نتائج مؤتمر 

الحوار الوطني.
ـــى أن الــزعــيــم  الفــتــيــن إل
علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر هو شوكة الميزان 
لألمن واالستقرار والتنمية 
وإذا تــعــرض ألي مــكــروه 
-ال سمح الله- يعتبر نسفًا 
لألمن واالستقرار وأي آمال 

للتنمية.

استهــــداف الزعيـــم ضـــــــــرب للتسوية السياسية
مهرجانات جماهيريــــــــــــــــــــــــــــــــة حاشدة  بالمحافظات


