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وجهت قيادات المؤتمر الشعبي العام مجددًا صفعة شديدة ألولئك 
االشخاص الذين حاولوا على الــدوام أن يسترزقوا ويتعيشوا من «بقايا 
الكبسة» عبر تقديم انفسهم كقيادة للمؤتمر ومن خالل ترويج بيانات 
يتزلفون بها الى آل سعود ويسخرون وقتهم وجهدهم في خدمة أعداء 
اليمن الذين يشنون عدوانًا همجيًا على الشعب اليمني ويفرضون حصارًا 
جائرًا على البالد وبدون حق، وأكدت ردود قيادات المؤتمر الشعبي العام 
على ذلك البيان -الذي تم نشره في صحيفة «الشرق األوسط»- على الوحدة 
الفوالذية المتماسكة لقيادة المؤتمر الشعبي العام واجماعهم على موقف 
واحد حددته هيئات المؤتمر القيادية تجاه األزمة السياسية وازاء العدوان 

السعودي على بالدنا وشعبنا ومنطلقات الحلول.
دت قيادات المؤتمر في ردودها الداحضة والمكذبة لمضامين ذلك  وجسَّ
البيان الساقط، قوة وصالبة القيادة التنظيمية بقيادة الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ووقوفها وقفة الرجل الواحد بشجاعة في 
صف الدفاع عن الوطن والشعب واستعدادها التضحية بالغالي والنفيس من 
أجل وقف العدوان ورفع الحصار وحل األزمة سلميًا عبر حوار يمني -يمني 
ترعاه األمم المتحدة بعيدًا عن أية رهانات أخرى سقطت في مستنقع الذل 

واإلهانة ومنها رهانات مؤتمر الرياض.
وتصدت قيادات المؤتمر بقوة في سياق ردودها الداحضة لمضامين ذلك 
البيان الساقط ألية محاوالت انتحال أو متاجرة بمواقف المؤتمر من قبل 
افراد بغية تحقيق مكاسب شخصية، وتم تعرية هؤالء االفراد أمام الرأي 
العام واظهار حقيقتهم البائسة وأنهم ليسوا إّال مجرد أشخاص أصبحوا 
منبوذين تنظيميًا وشعبيًا، وأنهم ال يمثلون أية صفة تنظيمية وال يحق 

لهم تمثيل المؤتمر أو أي من هيئاته، خصوصًا وأن بعضهم سبق أن قدم 
استقالته من المؤتمر وأعلن اعتزاله العمل السياسي وهو الدكتور اإلرياني، 
فيما بن دغر كان أحد القيادات التي حضرت الــدورة االستثنائية للجنة 
الدائمة وأكدت أن الممثل الشرعي والوحيد للمؤتمر هي هيئاته القيادية 
داخل الوطن وال يحق ألي شخص الحديث باسم المؤتمر أو التعبير عن 
مواقفه عدا اللجنة العامة للمؤتمر، كما تم فضح أكاذيب أولئك االفراد بنفي 
قيادات مؤتمرية علمها بمضامين ذلك البيان أو عالقتها بما جاء فيه خالفًا 
ات تعكس نفسيات أولئك األفراد  لرفضها لما تضمنه من أكاذيب وافتراء

االنهزامية.
وبهذا الخصوص عبر الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام عن اسفه البالغ بأن يصدر بيان باسم الدكتور عبد 
الكريم االرياني والدكتور رشاد العليمي والذي نشر في صحيفة «الشرق 
األوسط» في العدد رقم «١٣٣٩١» بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠١٥م ويحشر 
اسمه واسم الدكتور أبو بكر القربي فيه حشرًا «لحاجة في نفس يعقوب».
وقال البركاني: إننا لم نكن نعلم بمضمون البيان وال مكنونه ولم نحط 
علمًا به ال من قريب وال من بعيد وان هذه السقطة المروعة التي سقط بها 
الدكتوران ألمر مؤسف ويحزن وذلك ألن لهما مكانة كبيرة لديَّ وما كنت 
أظن أن يصل بهما األمر إلى ما وصال اليه على الرغم من أن بعض ما جاء في 
البيان هو جزء من قناعتي والجزء األكبر منه ال يعبر عن سري أو عالنيتي 

على اإلطالق وال يتفق مع قناعاتي وهو مردود على أصحابه.
وأضاف الشيخ البركاني: وإني أتمنى على الدكتور رشاد العليمي أن يمتلك 
الشجاعة التي كتب بها البيان وأن يعتذر لي وللدكتور أبو بكر القربي كونه 

نا بشيء ال نعلمه والحق أحق أن يتبع ،وإني إذ أتمنى أن ال يساء  حشر اسماء
للدكتور عبد الكريم اإلرياني ببيان يظهر فيه أسماء عدة أشخاص ثم 
يظهر العكس وهو الذي ال يتفق مع مكانته واحترامه لدى العامة والخاصة.
واختتم البركاني تصريحه بالقول:وبغض النظر عن مضمون البيان فال 
يليق بمن نشره أن ينسبه ألشخاص ال يعرفون عنه شيئًا وال عن مضمونه 

وال يعبر عنهم ال من قريب أو بعيد.
من جانبه أكد الدكتور ابو بكر القربي األمين العام المساعد عدم صلته 

بأي بيانات ،مستغربًا الزج باسمه في بيانات لتصفية حسابات شخصية .
وقال الدكتور ابو بكر القربي- في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع 
التواصل االجتماعي (تويتر)-: هناك من يزج باسمي في بيانات لتصفية 
ة بينما انا اتجنب أي عمل أو  حسابات خاصة وبغرض الدس الرخيص لإلساء

قول يؤجج الصراع في الوطن أو يشق صف المؤتمر.
من جانبها أكدت االستاذة فائقة السيد االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام ان من ايدوا العدوان السعودي على اليمن ال يحق لهم التحدث 

باسم الوطن أو باسم المؤتمر الشعبي العام .
«المؤتمرنت»- ان من يصدرون بيانات هنا  وأوضحت السيد -في تصريح لـ
او هناك ال يعبرون إالَّ عن انفسهم وأشخاصهم فقط وال يعبرون عن الشعب 
اليمني ،وال عن قواه السياسية التي تقف في مواجهة العدوان وفي مقدمتها 
المؤتمر الشعبي العام الذي عبر عن موقفه ضد العدوان السعودي على ابناء 

الشعب اليمني بوضوح ال لبس فيه .
وقالت السيد: إن الذين خرجوا عن طاعة الوطن وجادة المبادئ والقيم 
الشريفة لثوار ومناضلي ثورة ٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر والمتخندقين في 

مربع قتل الشعب اليمني ال يمثلون الشعب اليمني وال المؤتمر وال يمثلون إال 
انفسهم ،مؤكدة ان المؤتمر الشعبي العام حامل اساسي وأصيل لطموحات 

وتطلعات الشعب اليمني في حياة آمنة وخالية من الحروب والدمار.
واختتمت االمين العام المساعد للمؤتمر تصريحها بالقول:وفي الوقت 
الذي ندين فيه العدوان ودوله فإننا ندين اكثر مواقف الذين خانوا الشعب 

اليمني وساندوا العدوان والتاريخ ال يرحم.
الى ذلك سخر األستاذ أحمد الصوفي سكرتير رئيس المؤتمر الشعبي 
ات والمغالطات التي تضمنها البيان الذي نشرته  العام من األكاذيب واالفتراء

صحيفة «الشرق األوسط» السعودية.
وأكد الصوفي أن ذلك البيان صادر عن أفراد غير ذي صفة في تمثيل 
المؤتمر الشعبي العام أو أحد مكوناته وهو يرشح باالسفاف ليبرر انحياز 
اولئك االفراد وشراكتهم المباشرة في العدوان على شعبنا ومكاسب الثورة 

اليمنية.
وقال سكرتير رئيس المؤتمر -في تصريح أدلى به لقناة «اليمن اليوم»: 
إن البيان المشار إليه تضمن جملة من االكاذيب من ابرزها الزعم بوجود 

تحالف بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين.
مشيرًا الى أن اليمنيين يعلمون جميعًا االختالفات العميقة من حيث الرؤية 
السياسية وكذا التراث السياسي ، والنظرة الى مستقبل اليمن، فضًال عن 

رؤية المؤتمر الشعبي العام المختلفة في اخراج البالد من األزمة الراهنة.
مؤكدًا ان العدوان السعودي على بالدنا وشعبنا وضع المؤتمر الشعبي العام 

والحوثيين دون اختيار في خندق الدفاع عن الوطن والشعب.

قيادات المؤتمر تفضح أكاذيب المتساقطين
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الفــارون في الرياض مشــــــاركون في قتل الشعب اليمني

حذر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الفارين في الرياض 
وعلى رأسهم عبدربه منصور هادي -األربعاء- ومن معه من المرتزقة من االستمرار في ارتكاب 
المجازر والمذابح بحق أبناء الشعب اليمني ،واستهداف منازلهم وممتلكاتهم الخاصة ،وتدمير 
البنى التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني ،كما حذر االخوان المسلمين ومن تحالف معهم 
من المرتزقة في داخل البالد من التمادي في غيهم واالستمرار في استهداف المواطنين من 
خالل العمليات االرهابية والتفجيرات التي ينفذونها في مختلف المحافظات بدعم وتمويل 

من العدوان السعودي ومرتزقته.
وأكد المصدر ان الفارين من السياسيين والقيادات وعلى رأسهم هادي ومن معه من المرتزقة 
هم من يزودون العدوان بالمعلومات ويحددون له احداثيات ومناطق ومواقع منازل المواطنين 
التي استهدفت ،والمصانع التي دمرت، والمنشآت التي قصفت،والطرق والجسور وكل البنى 

التحتية والممتلكات العامة والخاصة التي استهدفتها غارات طيران العدوان.
وحمل المصدر نظام آل سعود والفارين في الرياض وعلى رأسهم الفار هادي ومن معه من 
المرتزقة كامل المسؤولية القانونية والجنائية واألخالقية عن كل الجرائم والمجازر التي ارتكبت 
بحق ابناء الشعب اليمني وكل ما دمر من ممتلكات ومقدرات اليمن في كل المحافظات وفي 

مقدمتها منازل المواطنين واألحياء والتجمعات السكنية والتي كان آخرها المجزرة الوحشية 
البشعة في المدينة السكنية لعمال وموظفي محطة المخا الكهربائية بمحافظة تعز .

وأكد المصدر على حق الشعب اليمني الكامل قانونيًا وجنائيًا وأخالقيا في مالحقة العدوان 
السعودي ومن زودوه بالمعلومات قضائيا سواء امام القضاء المحلي او القضاء الدولي باعتبار 
تلك الجرائم ال تسقط بالتقادم كونها جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب ضد االنسانية وتندرج 
في اطار الجرائم المخالفة لكل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين واألعــراف الدولية 

واإلنسانية .
كما حمل المصدر االخوان ومن تحالف معهم من المرتزقة في الداخل المسؤولية الكاملة عن 
استمرار االعمال االرهابية والتفجيرات التي تستهدف االبرياء والمساجد والمنشآت،وتحاول 
جر البالد الى اتون صراعات طائفية ومذهبية ومناطقية تأكل االخضر واليابس ،مؤكدا ان هذه 

الجرائم ال تختلف عن الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني .
وجــدد المصدر في ختام تصريحه مطالبته لكل المنظمات الحقوقية والدولية تحمل 
مسؤولياتها في رصد وتوثيق جرائم ومذابح العدوان السعودي ومرتزقته في الخارج والداخل 
لتقديمها الى القضاء مستقبال باعتبار ذلك من صميم عملها وواجباتها القانونية واإلنسانية.

المؤتمر يحذر «اإلخوان» من االستمرار في استهداف المواطنين

 آل ســعود والمرتزقــة يتحملــون مســئولية المجــازر ضــد شــعبنا
 مقاضاة العدوان الســعودي ومن زوده بالمعلومــات أمام القضاء الدولي
 ندعو المنظمــات الدولية لرصد وتوثيق مذابــح العدوان ومرتزقته

  مؤسف أن يسقط اإلرياني والعليمي 
هذه  السقطة المروعة وأطالب باالعتذار

 ال صلة لي بالبيان وأتجنب أي قول 
يؤجج الصراع في الوطن أو يشق المؤتمر

 المتخندقون في مربع قتل 
الشعب ال يمثلون المؤتمر

   العدوان السعودي جمع المؤتمر والحوثيين 
دون اختيار في خندق الدفاع عن الوطن

وجهت قيادات المؤتمر الشــعبي العام مجددًا صفعة شــديدة ألولئك االشــخاص الذين حاولوا على الدوام أن يسترزقوا ويتعيشوا من «بقايا الكبسة» عبر تقديم 
انفســهم كقيادة للمؤتمر ومن خالل ترويج بيانات يتزلفون بها الى آل ســعود ويســخرون وقتهم وجهدهم في خدمة أعداء اليمن الذين يشنون عدوانًا همجيًا على 
الشــعب اليمنــي ويفرضــون حصارًا جائرًا على البالد وبدون حق، وأكدت ردود قيادات المؤتمر الشــعبي العام على ذلك البيان- الذي تم نشــره في صحيفة «الشــرق 
األوسط»- على الوحدة الفوالذية المتماسكة لقيادة المؤتمر الشعبي العام واجماعهم على موقف واحد حددته هيئات المؤتمر القيادية تجاه األزمة السياسية وازاء 

العدوان السعودي على بالدنا وشعبنا ومنطلقات الحلول.


