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مؤامرة جديدة يقودها انقالبيو 2011م ضد الوطن 

< حيث أكد الشيخ أحمد بخاش رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة صعدة بأن القوى المتآمرة على 
المؤتمر وقياداته عام 2011م التزال الى اليوم تتآمر 

عليهم وتكرس كل مخططاتها الستهدافهم.

وقال: المؤتمر وقياداته يدركون تمامًا أن المهووسين 
بالسلطة ممن فشلوا في االنقالب على النظام عام 2011م، 
اليزالون يتربصون شرًا بالمؤتمر والتزال مؤامراتهم تحاك 

في الداخل والخارج ضد المؤتمر..
 وأضاف: هم يشنون الحمالت االعالمية ويبثون سمومهم 
ات  ات واإلساء عبر الفبركات وتضليل الرأي العام باالفتراء
للمؤتمر الشعبي وقياداته وفي مقدمتهم الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر انتقامًا ألن المؤتمر وقف 
حجر عثرة في وجه مشاريعهم ومخططاتهم وأفشل 

مؤامراتهم وكشف حقيقتهم للشعب اليمني.
واس��ت��ط��رد الشيخ ب��خ��اش ق��ائ��اًل: عندما ع��ج��زوا عن 
استهداف الزعيم علي عبدالله صالح ف��ي جريمتين 
ارهابيتين »مسجد دار الرئاسة.. والنفق« انزلقوا نحو شن 
الحمالت التحريضية والتضليلية ورفع التقارير المغلوطة 

وتزييف الحقائق.
وبخصوص اإلشاعات التي تلوح بعقوبات أممية ضد 
المؤتمر وقياداته أوضح بخاش بأن هذه المعلومات -إن 
صحت - ال تخدم عملية التسوية وال تتناسق مع إشادات 
المجتمع الدولي بالدور الذي لعبه المؤتمر الشعبي العام من 
أجل إنجاح المبادرة وآليتها وكذلك مؤتمر الحوار الوطني..

وأية خطوة يقدم عليها مجلس األمن في هذا االتجاه فهو 
يحكم على كل ما تحقق في اليمن بالفشل، ويخلط األوراق 

على الجميع.
مشيرًا ال��ى أن أج��ن��دات خارجية ت��ري��د الضغط على 
المؤتمر وقياداته من خالل هذه الحملة واإلشاعات لتمرير 

مخططات معينة.
مشددًا على أن يكون للمؤتمر الشعبي العام موقفًا قويًا 
مستمدًا من إرادة جماهيره وحلفائه وأنصاره، وأال يسمح 

ألي كان أن يتمادى أو يسيئ له أو ألحٍد من قياداته..

المؤتمر رقم صعب
< ال��ى ذل��ك ي��رى األخ عامر سعد كلشات رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي بمحافظة المهرة أن الحملة اإلعالمية 
الشرسة ضد المؤتمر في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة 

تحديدًا أمر طبيعي جدًا.

 وقال: المؤتمر الشعبي العام رقم صعب من المستحيل 
تجاوزه أو القفز على مواقفه وبالتالي من الطبيعي أن تجد 
االطراف واألحزاب ومن يقف وراءهم من الداخل والخارج 
ممن استطاع المؤتمر إفشال مؤامراتهم ومخططاتهم 
الرامية للسيطرة على البالد والتحكم بشؤون الشعب، 
من الطبيعي أن تجدهم يتحاملون عليه ويتآمرون على 

قياداته..
وأضاف: المؤتمر فوت عليهم الفرصة لالنقضاض على 
السلطة عام 2011م، كما أنه قطع الطريق عليهم في 
مؤتمر الحوار الوطني لتمرير مشاريعهم الصغيرة، وهو 
اليوم يتصدر المشهد في تبني قضايا المواطنين ويقود 
مشروع التغيير نحو دولة مدنية حديثة ولهذا هم يشنون 

عليه مثل هذه الحملة االعالمية التضليلية.

الفتًا الى أن خصوم المؤتمر فشلوا في تقديم أنفسهم 
للشعب بصورة وطنية، وتعاملوا بعد أزمة 2011م مع 
الوضع بطرق انتقامية وتصفية حسابات، األمر الذي جعل 
الشعب يملهم ويخرج عليهم، وينبذ تصرفاتهم ويلتف 
حول المؤتمر الشعبي وقياداته وهذا جعلهم يزدادون 

عتوًا ونفورًا ضد المؤتمر وحلفائه.
وأشار عامر كلشات الى أن من يقف وراء الحملة االعالمية 
النتنة ضد المؤتمر وقياداته يريد إلهاء المؤتمر عن دوره 
الوطني إزاء ما تشهده اليمن من تطورات في المشهد 
وتغيرات على الواقع..مؤكدًا بأن المؤتمر الشعبي عصي 
ات واألك��اذي��ب أن تعيق  على الكسر، وال يمكن لالفتراء

مشروعه أو تعرقل دوره الوطني.
وعن اإلشاعات اإلعالمية عن وجود عقوبات أممية ضد 
المؤتمر أو قياداته قال كلشات: المجتمع الدولي يدرك 
أكثر م��ن غيره دور المؤتمر وق��ي��ادات��ه فيما قطعته 
التسوية السياسية في اليمن من شوط للخروج من األزمة، 
كما أن المجتمع الدولي وخصوصًا رعاة المبادرة الخليجية 
واألمم المتحدة ومجلس األمن محتكون عمليًا مع الدور 
الذي يقوم به المؤتمر إلنجاح التسوية السياسية ومواقفه 
الملتزمة بالمبادرة الخليجية وآليتها وق��رارات مجلس 
األمن وبالتالي فإن المؤتمر ال يعير االشاعات كل اهتمامه، 
ويدرك تمامًا أنه حتى لو أن الجهات الدولية تناولت القضايا 

فهي بحاجة الى إثباتات وليس الى مبررات.
واختتم حديثه بالقول: مهمة المؤتمر جسيمة ودوره 
الوطني كبير وبالذات في هذه المرحلة الحساسة وفي 
هذا الظرف الدقيق وبالتالي عليه االضطالع بدوره على 
أكمل وجه وأن يقطع الطريق على أع��داء الوطن وأمنه 
واستقراره ووحدته، وأال ينشغل عن المتآمرين عليه 
وعلى قياداته، وأن يتخذ مواقف واضحة وحاسمة إزاء 

المتطاولين..

حملة بائسة
< وف��ي ذات الصعيد استنكر الشيخ أحمد جرفوش 

رئيس فرع المؤتمر بمحافظة أبين الحملة التحريضية 
التي تشنها أبواق إعالمية ضد المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه وقياداته.
وق��ال: هذه الحملة البائسة ال تستهدف المؤتمر 
وقياداته كطرف سياسي وإنما تستهدف الوطن 
برمته من خالل تأجيج الصراعات وتأزيم المشهد 

العام.
 وأض����اف: اعتقد أن الحملة التحريضية تخدم 
الجماعات االرهابية وتحرض على توسيع عملياتها 
ضد المؤتمريين.. مشيرًا الى أن  القوى التي عجزت 
عن اجتثاث المؤتمر عبر جره الى مربع صراعاتها هي 
التي تقف وراء ما يواجهه المؤتمر اليوم من حمالت 
تحريضية وتضليلية وهي من تقف وراء االستهدافات 

ات واالغتياالت التي تطال قياداته. واالعتداء
 واستطرد الشيخ جرفوش قائاًل: المؤتمر الشعبي 
العام يشتغل بالعلن، ومنفتح على الجميع ويقف على 
مسافة واح��دة من كل االط��راف، وهذا األمر ال يحلو 
للبعض ممن ال يريد لهذا البلد أمنًاَ واستقرارًا، ولمن 

يعيش على المتاجرة بدماء الناس.
منوهًا الى أنه مثلما للمتآمرين على الوطن في الداخل 
مشاريعهم ومصالحهم الحزبية والذاتية، أيضًا هناك 
أجندات خارجية لديها مشاريعها ومصالحها التآمرية 
على اليمن كما أن للمؤتمر الشعبي ايضًا مشاريعه 
الوطنية المنحازة للمصالح العليا للوطن والشعب، 
وهذا األمر أوجد تعارضًا كبيرًا بين مشاريع المتآمرين 
ومشاريع المؤتمر نتج عن ه��ذا التعارض الحملة 

التحريضية والتلويح بعقوبات ضده..
 واخ��ت��ت��م ج��رف��وش حديثه ب��ال��ق��ول: على القوى 
السياسية ورع��اة المبادرة إدراك أن األم��ور تتفاقم 
في اليمن وأن األوضاع تتأزم ولم يعد هناك مجااًل أو 
متسعًا للمزيد من التعقيدات والمناكفات.. كما أن على 
المؤتمر الشعبي العام المزيد من التالحم مع جماهير 
الشعب واالنتصار لقضاياهم وتلمس همومهم.. وأن 

ات صارمة للتصدي لمثل هذه الحمالت  يتخذ إج��راء
التحريضية والتلويحات المغرضة.

استهداف الوطن
< وفي ذات السياق قال الشيخ فهد دهشوش رئيس 
فرع المؤتمر بمحافظة حجة: الحملة التحريضية ضد 
المؤتمر الشعبي يقصد من ورائ��ه��ا إدخ��ال اليمن في 
متاهات التطرف من خ��الل القضاء على دور المؤتمر 
وإفساح المجال لقوى التطرف واالرهاب لتسرح وتمرح 

كما  تريد هي وُيراد لها.
وأض���اف: ه��ن��اك م��ن ال ي��ري��د لليمن أن ي��خ��رج ال��ى بر 
األمان وأن يظل في صراع دائم.. مشيرًا الى أن االطراف 
السياسية التي فشلت وضعفت وخسرت قواعدها تحاول 
دفع المحيط االقليمي من االشقاء والجيران الى المصادمة 
مع الشعب اليمني انتقامًا من المواطنين الذين لفظوها 

ورفضوها.
وأوضح دهشوش أن السياسة التي ينتهجها المؤتمر 
الشعبي العام القائمة على الوسطية واالعتدال، وأيضًا 
ات القيادية التي يمتلكها المؤتمر وفي  الخبرات والكفاء
المقدمة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر، 
باإلضافة الى تحالفاته الوطنية كل ذلك يجعل المؤتمر 
محل ثقة جماهير الشعب واالنتصار إلرادتهم في هذا 
الظرف االستثنائي المرحلي وفقًا للمبادرة الخليجية 
وآليتها ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة 
وهو ال��دور الذي يستشعره المؤتمر ويعمل من أجله 
مهما حاولت قوى الشر في الداخل والخارج استهداف 
الوطن والمؤتمر الشعبي أو ممارسة سي اسة االبتزاز على 

قيادات المؤتمر وحلفائه.
 واختتم الشيخ دهشوش حديثه قائاًل: دخول اليمن 
في أتون الصراعات الطائفية أو الحروب األهلية أو دعم 
الجماعات االرهابية أو الفصائل االنفصالية، لن ينحصر 
الضرر عليها فقط بل سيمتد ال��ى الجيران وك��ل دول 

المنطقة وسيؤثر على مصالح المجتمع الدولي.

قيادات مؤتمرية يحذرون من التحريض ضد المؤتمر

> استهجنت قيادات مؤتمرية بشدة الحملة اإلعالمية التحريضية واالشاعات بفرض عقوبات أممية ضد المؤتمر الشعبي وقياداته
»الميثاق«: إن هذه الحملة البائس��ة تعد ابتزازًا سياس��يًا للمؤتمر   وق��ال عدد من رؤس��اء فروع المؤتمر الش��عبي بالمحافظات ف��ي أحاديث ل�
وتحريضًا على قياداته.وأضافوا: هناك من يريد إضعاف دور المؤتمر الش��عبي إلفس��اح المجال للجماعات االرهابية لتتحكم باألوضاع كما تريد 
وي��راد لها.. مش��يرين الى أن القوى التي فش��لت باالنقالب عام 2011م الت��زال تتربص بالمؤتمر وقياداته وتحيك ضده��م المؤامرات الداخلية 
والخارجية.. مشددين على اتخاذ موقف مؤتمري واضح وصريح إزاء الحملة التحريضية أو اإلشاعات بفرض عقوبات أممية ضد المؤتمر وقياداته.

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم كتب/ توفيق عثمان الشرعبي
علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى 
محمد حسين البهلولي وجميع أفراد األسرة 
وذل���ك ف��ي وف���اة حسين ص��ال��ح البهلولي 
رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن السابق 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعمل 

والعطاء الوطني في المجال النقابي.
واش��ار الزعيم علي عبدالله صالح الى 
دور الفقيد ال��ري��ادي في ارس��اء مداميك 
العمل النقابي والجماهيري ف��ي اليمن 
والوطن العربي بشكل عام ، واسهاماته 
طوال مسيرته العملية في خدمة الحركة 
العمالية والتنمية في اليمن .وعبررئيس 
المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن 
قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن 
احر التعازي واصدق المواساة السرة الفقيد 
، في هذا المصاب .. سائال العلي القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذوي��ه الصبر 

والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

رجين : مؤتمر 
ُ

خ
الحديدة ضد أية 

أعمال تخريبية
ق��ال عبدالرحمن خرجين نائب رئيس فرع 
ح��زب المؤتمر الشعبي ال��ع��ام ب��ال��ح��دي��دة: إن 
موقف المؤتمر واضح وضد أي أعمال تخريبية 
تستهدف ال��م��راف��ق وال��م��ؤس��س��ات الحكومية 
وسالمة المواطنين. مؤكدًا وقوف قيادة وأعضاء 
المؤتمر إل��ى جانب ال��دول��ة، داعيًا الجميع إلى 
االلتزام بالنظام والوقوف ضد أي أعمال خارجة 
عن القانون.وأضاف خرجين في تصريح نشره 
موقع«األهالي« أن الوضع في الحديدة مستتب 
رغ��م وج���ود الحوثيين فيها »ح��ي��ث ل��م يتم 
التعرض للمرافق والمؤسسات الحكومية عكس 
بعض المحافظات األخرى«. نافيا وجود تحالف 
من قبل مؤتمر الحديدة مع الحوثيين إلسقاط 
المحافظة. معتبرًا ذلك »اتهامات واشاعات ال 
أساس لها من الصحة«.وقال: إن أبناء محافظة 
الحديدة لديهم الرغبة في األمن وهي محافظة 
مسالمة ولها أهمية استراتيجية كبيرة، حيث 
تعد )سلة غ��ذاء اليمن(.. مشددًا على ضرورة 
أن تلتقي جميع األحزاب والتنظيمات السياسية 
والقوى بما فيهم الحراك التهامي وأنصار الله 
ل��ل��خ��روج ب����رؤى م��ش��ت��رك��ة ت��ج��ن��ب المحافظة 

الصراعات والفوضى.
واع���رب ع��ن أمله ف��ي أن تسير األوض���اع إلى 
األفضل في ظل وجود عقالء وحكماء في الوطن، 
ورغبة في تحقيق بناء الدولة المدنية المنشودة 

وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

رئيــس المؤتمر يعـــزي 
بوفــــاة حسين البهلولي

دهشوش: هناك من يدعم »القاعدة« بإضعاف دور المؤتمر
كلشات: على المؤتمر اتخاذ موقف حازم إزاء الحملة التحريضية ضده
جرفوش: الدور الوطني للمؤتمر يتعارض مع مش��اريع ومصالح المتآمرين على الوطن

بخ��اش: االنقالبي��ون يرفع��ون تقاري��ر مغلوط��ة ع��ن المؤتمر

المؤتمر يدين الهجمات اإلرهابية ضد الجيش المصري ويؤكد مساندة قيادة السيسي
دان االستاذ عبده الجندي المتحدث الرسمي باسم 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
الهجمات اإلرهابية التي استهدفت مواقع للجيش المصري 

وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود في سيناء.
وأكد عبده الجندي، أن هدف منفذي العمليات اإلرهابية 
في سيناء، التشويش على نجاح القيادة السياسية المصرية 

ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
معتبرًا تلك الهجمات محاولة بائسة إلع��اق��ة إج��راء 
االنتخابات البرلمانية القادمة في جمهورية مصر الشقيقة، 
ضمن نطاق االستحقاقات المنصوص عليها في خارطة 
الطريق والتي تدل داللة ساطعة على مصداقية الرئيس 
عبد الفتاح السيسي والحكومة التي تشكلت بعد االنتخابات 

الرئاسية.

وقال الجندي : إن االخوان المسلمين والجماعات المتحالفة 
معهم تحاول بهذه األعمال اإلرهابية االنتقام من إرادة 
الشعب المصري الذي خرج في ثورة عارمة ضد الجماعة 

والرئيس المعزول الذي ينتمي إليها.
مضيفًا: مهما تمكن اإلرهاب من إزهاق األرواح وإسالة 
الدماء وتدمير البنيان، إال أن عمره قصير، ونهايته حتمية؛ 
ألن خيار السالم واألم��ن واالستقرار والتنمية هو خيار 

الشعوب".
وأكد الجندي وقوف ومساندة المؤتمر الشعبي العام 

للقيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
مباركًا للشعب المصري هذه البداية القوية والمشرفة التي 
بدأت بعدد من المشروعات االستراتيجية التي سيكون لها 
أثر كبير على التنمية االقتصادية للشعب المصري العظيم.


