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نرحب بالشراكة الوطنية مع كل القوى
السياسية في ظل الدستور والقانون
وما يتفق عليه الجميع..
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علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

طرح الحقائق أمام الرأي العام

المؤتمر يؤكد حرصه على حل األزمة الراهنة بالحوار
قيادة المشترك كانت تحاور المؤتمر وتعد خططها للتصعيد
هنأت الرئيس بمناسبة عودته

اللجنة العامة :عودتكم مثلت برداً
وسالمًا للشعب وعودة لقلبه النابض
نثمن دعوتكم للحوار ونؤكد وقوفنا وتأييدنا لها
رفعت القيادة السياسية ولتنظيمية للمؤتمر
الشعبي العام «اللجنة العامة» برقية تهنئة الى
فخامة األخ /علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية  -رئيس
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عودته الى ارض الوطن بعد
ثالثة اشهر جراء اصابته في الحادث االرهابي الذي استهدفه
وكبار قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة في اول جمعة من
شهر رجب الحرام الثالث من يونيو الماضي ..هذا نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل
صالح رئيس الجمهورية  -رئيس
المؤتمر الشعبي العام (حفظكم اهلل)
المحترم
تحية طيبة وبعد..
بسرور بالغ تلقينا في اللجنة العامة
وكافة قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر
الشعبي العام نبأ عودتكم إلى أرض
الوطن سالمًا معافى بعد رحلتكم
العالجية التي استمرت ألكثر من ثالثة
أشهر جراء إصابتكم في ذلكم الحادث
اإلره��اب��ي ال��ذي استهدفكم وكبار
قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة
في أول جمعة من رجب الحرام الثالث
من يونيو 2011م.
فخامة األخ الرئيس:
لقد ج��اء نبأ عودتكم إل��ى أرض
ال��وط��ن لينزل ب���رد اً وسكينة في
أوساط أبناء شعبكم الذي ظل ينتظر
هذا اليوم بفارغ الصبر ..وحين عدتم
إلى أرض الوطن شعر أبناء الشعب
اليمني بعودة الحياة ..وبعودة قلب
اليمن النابض ..موحده وزعيمه وباني
نهضته .
فخامة األخ الرئيس:
إن إخوانكم ف��ي اللجنة العامة
للمؤتمر وقيادته وك���وادره وهم
يعبرون لكم ولكافة أبناء الشعب
اليمني ع��ن اسمى آي��ات التهاني
والتبريكات بعودتكم الميمونة،
التي جاءت لتمثل رسالة خير ومحبة

وسالم ،فإنهم يقدرون ويثمنون عالياً
الموقف الوطني واإلنساني والقيادي
الذي عبرتم عنه مع عودتكم حين
قلتم» لقد عدت إلى الوطن حامال
معي حمامة السالم وغصن الزيتون
غير متربص أو حاقد أو ناقم على أي
شخص كان «.
إن هذا الموقف وبقدر ما يعكس
ما تتمتعون به من صفات إنسانية
وتسامح بقدر ما يؤكد أنكم كنتم
وستظلون ذلك القائد الذي ضحى وال
يزال من أجل اليمن ..وإنكم الزعيم
الذي يرى اليمن في روحه وعقله ومن
أجلها يتجاوز آالمه وجروحه ،كما يؤكد
مجدداً أنكم صمام أمان لهذا الوطن
وقائد يستطيع أن يجنب البلد مخاطر
االن��زالق إلى الفوضى والعنف الذي
تسعى إليه تلك القوى االنقالبية.
فخامة االخ الرئيس :
إننا ونحن نثمن دعوتكم إلى الحوار
نؤكد وقوفنا وتأييدنا لها  ،لنسأل اهلل
العلي القدير أن يعينكم ويوفقكم
إلخراج اليمن من األزمة التي افتعلتها
القوى االنقالبية ،ونسال اهلل لكم
الصحة والعافية ولبقية رفاقكم
المصابين الشفاء العاجل وللوطن
التقدم واالزدهار .
وال���س�ل�ام عليكم ورح��م��ة اهلل
وبركاته..

إخوانكم  /أعضاء اللجنة العامة
للمؤتمر الشعبي العام

اكد المؤتمر الشعبي العام ان قرار فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية بتفويض االخ عبدربه
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بالصالحيات الدستورية الالزمة إلجراء حوار مع األطراف الموقعة
على المبادرة الخليجية واالتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها يأتي حرصا على حل االزمة الراهنة التي تعيشها اليمن
عبر الحوار ،وبما يحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي.
ودعا بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام ،األشقاء واألصدقاء إلى دعم جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل
سياسي في ضوء قرار الرئيس بتفويض نائبه وبما يحقق الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه والذي
يمثل في نهاية المطاف ضماناً ألمن واستقرار المنطقة والعالم.
وفيما يلي نص البيان:
حرصاً من المؤتمر الشعبي العام على الحفاظ على وحدة اليمن
وأمنه واستقراره ونظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي وتغليباً
منه للمصلحة الوطنية العليا والسعي لحل األزمة السياسية التي
تعيشها البالد عبر الحوار جاء قرار فخامة األخ علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي والذي
نص على (تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي
بالصالحيات الدستورية الالزمة إلجراء حوار مع األطراف الموقعة
على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية واالتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على
المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية
وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها
وتضمن انتقاال سليما وديمقراطيا
للسلطة) .
لقد خاضت قيادة المؤتمر الشعبي
العام خالل األي��ام الماضية حوارات
ع��دة مع قيادة المشترك وناقشت
معهم األفكار والمقترحات المتصلة
بالمبادرة الخليجية واقترب الطرفان
إلى حد كبير من االتفاق على صيغة
أخذت بعين االعتبار الخطوات التي
أشارت إليها المبادرة الخليجية ،وراعت
بنفس الوقت المقترحات التي قدمها
مبعوث األمم المتحدة وهذه الصيغة
ظلت القاسم المشترك بين المؤتمر
الشعبي العام وأحزاب المشترك في
الكيفية والوسائل والخطوات التي
تحقق أهداف المبادرة التالية:
* أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن
هذا االتفاق إلى الحفاظ على وحدة
اليمن وأمنه واستقراره.
* أن يلبي االتفاق طموحات الشعب
اليمني في التغيير واإلصالح.
* أن يتم انتقال السلطة بطريقة
سلسة وآمنة تجنب اليمن االنزالق
للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
* أن تلتزم كافة األطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
* أن تلتزم كافة األطراف بوقف كل أشكال االنتقام والمتابعة
والمالحقة من خالل ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
وفي الوقت الذي كانت قيادة المشترك تحاور قيادة المؤتمر
في صيغة االتفاق كانت تعد خططها لتصعيد الموقف وتحريض
أعضائها المعتصمين على ممارسة العنف واالعتداء على حياة
المواطنين والجنود ،والمؤسسات المدنية ،وقطع الطرق ،وإثارتها
للفوضى ،بغية سفك المزيد من الدماء ،في محاولة بائسة لكسب
الرأي العام المحلي واإلقليمي والدولي ،وبهدف خلق عراقيل أمام
الحل السلمي والجهود الرامية إلى الوصول إلى توافق سياسي
وطني يخرج البالد من أزمته السياسية وفقًا لقرار التفويض
الرئاسي لنائب الرئيس وفي إطار المبادرة الخليجية وهو األمر
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إن هذا السلوك قد كشف للمؤتمر الشعبي العام كيف يفكر
ويتعاطى المشترك مع القضايا الوطنية والمصالح العليا للوطن،
حيث الضرورة الوطنية تقتضي التهدئة والبحث عن حلول لألزمة
والتهيئة النتخابات رئاسية تحقق انتقاال سلميًا وديمقراطيًا
للسلطة ،وهو المطلب الذي يجمع عليه الطرفان ،ويحظى بدعم
دول المبادرة وال��دول الدائمة في مجلس األمن ودول االتحاد
األوروبي.
إن هذا التفكير والسلوك المخاتل لقادة المشترك الخالي من
أي إحساس بالمسئولية الوطنية والذي ينتمي إلى تراث األحزاب
المكونة للمشترك في التأمر على بعضها البعض قد استدعته
في هذا التعاطي مع تداعيات األزمة
فهي تتعارض هنا ،وتضع خطط
التأمر على الوطن هناك وتلتزم هنا،
وتخطط لالغتياالت والدمار والفوضى
هناك..
إن المؤتمر الشعبي العام يحمل
قيادات المشترك السياسية ومن معها
من القيادات العسكرية المنشقة،
والعناصر القبلية مسئولية ماحدث
في األيام الماضية من قتل للنفس
البريئة ،وتدمير للممتلكات العامة،
وال��خ��اص��ة ،وم��ن تعريض األم��ن
والسكينة العامة للمجتمع للخطر.
إن متطرفي المشترك قد دفعوا
باألزمة السياسية التي افتعلوها منذ
بداية العام الجاري إلى مستويات
عليا كادت أن تفجر وضعا أمنيًا كان
من الصعب السيطرة عليه ،وما منع
حدوث ذلك سوى سعة صبر القيادة
السياسية للمؤتمر وحكمتها في مثل
هذه المنعطفات وفي المقدمة فخامة
األخ الرئيس علي عبداهلل صالح
ونائبه المناضل عبدربه منصور
هادي اللذان حرصا على نزع فتيل الفتنة ووقف نزيف الدم الذي
كاد أن يدفع بالبالد إلى حرب أهلية ال تبقي وال تذر.
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يطرح الحقائق أمام الرأي العام
فإنه يدعو كافة القوى السياسية والمنظمات المدنية إلى إدانة
ورفض والوقوف بوجه أعمال العنف المسلح التي تسعى من
خاللها تلك القوى إلى تنفيذ مخططها التآمري في االنقضاض
على السلطة عبر االنقالبات المسلحة  .كما يدعو المؤتمر الشعبي
العام األشقاء واألصدقاء إلى دعم جهوده الرامية إلى التوصل إلى
حل سياسي في ضوء قرار الرئيس بتفويض نائبه عبدربه منصور
هادي وبما يحقق الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه والذي
يمثل في نهاية المطاف ضماناً ألمن واستقرار المنطقة والعالم.

المؤتمر يحمل قيادة المشترك
والمنشقين مسؤولية قتل
النفس البريئة
ندعو األحزاب والمنظمات المدنية
رفض العنف المسلح للمشترك

المتطرفون في المشترك يسعون
لتنفيذ مخطط تآمري لالنقضاض على
السلطة عبر االنقالب المسلح

مؤتمريو حضرموت يهنئون الشعب بعودة الرئيس
تزف قيادة وأعضاء وأنصار فرع المؤتمر
ا لشعبي ا ل��ع��ا م بمحا فظة حضر مو ت
الساحل التهاني الحارة إلى الشعب اليمني بعودة
فخامة األخ علي عبداهلل صالح -رئيس الجمهورية
 ،رئيس المؤتمر الشعبي العام ،إلى أرض الوطن
بحفظ اهلل وسالمته بعد رحلة عالجية في المملكة
العربية السعودية استغرقت أكثر من ثالثة أشهر
جراء الحادث الغادر التي تعرض له وكبار مسؤولي
الدولة في مسجد النهدين وهم يؤدون صالة الجمعة
األولى من شهر رجب الحرام من قبل العصابات
اإلجرامية والتي تمتهن القتل والتخريب
والعنف والتكفير والتصفية طريقا ومنهجا
للوصول إلى السلطة..
وعبرو عن فرحتهم وشعورهم بالسعادة
الغامرة بعودة فخامة الرئيس سالما
معافى ..مشيدين بالموقف المسؤول
والوطني الذي يجسده الرئيس في

التمسك بالحوار والنهج الديمقراطي والسلمي في
التعامل مع األزمة ودعوته جميع األحزاب والشباب
في الساحات لالحتكام إلى لغة الحوار ونبذ ثقافة
العنف والتخريب واإلخالل بالنظام والقانون ،وأشادوا
بتمسك فخامة الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح
بالخيار الديمقراطي السلمي وبالنهج الحواري لحل
األزمة اليمنية والخروج باليمن من نفق االحتراب
والعنف من خلل ترفعه عن االنتقام والترفع فوق
كل المصالح الحزبية واألنانية..
على الرغم من شدة المصاب الذي أصاب األمة
اليمنية إثر الحادث الغادر ال��ذي نفذته يد
الغدر والخيانة إ ّ
ال أن الرئيس استجاب
لدعوة األشقاء في دول الخليج لحل
األزمة بطريقة سلمية فقام فخامته
بتفويض نائب رئيس الجمهورية
ب��ال��ح��وار م��ع أح���زاب المشترك
للخروج بالية واضحة ومزمنة

منظمة اللجان الشعبية تدعو لفتح
صفحة جديدة للخروج من األزمة

قيادة وأعضاء المؤتمر
بحصن خوالن يهنئون
بعودة الرئيس
ع���ب���رت
ق���ي���ادة
وقواعد المؤتمر
الشعبي العام
ب���م���دي���ري���ة
خ������������والن
محافظة صنعاء
عن فرحتها الغامرة بعودة
فخامة األخ علي عبداهلل
صالح رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي
العام من رحلته العالجية
م��ن ا لمملكة ا لعر بية
ال��س��ع��ودي��ة ال���ى أرض
الوطن سالماً منتصراً<
وزف�����ت ق���ي���ادة ف��رع
المؤتمر بالمديرية هذه
ال��م��ن��اس��ب��ة التاريخية

لتنفيذ المبادرة الخليجية  ،وهذا الموقف البطولي
والشجاع من رئيس الجمهورية يؤكد زهده في
السلطة وحرصه الدائم على مصالح الشعب اليمني
ووحدته وسالمة أراضيه.
ودعا فرع المؤتمر أحزاب المشترك إلى االحتكام
إلى لغة المنطق واالستجابة للحوار والنقاش
وتعميم ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف والقتل
وااللتزام بالثوابت الوطنية والدستورية والقانونية
التي تؤكد على الوصول إلى السلطة عن طريق
االنتخابات وليس عن طريق االنقالبات وإشاعة
العنف والفوضى والقتل والتخريب ..وعبرت
قيادة المؤتمر الشعبي العام بحضرموت عن
شكرها لمنتسبي المؤسسة العسكرية واألمنية
بما يسطرونه من بطوالت ويقدمونه من قوافل
الشهداء للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ..وصون
المنجزات الشرعية والدستورية والوحدوية التي
حققها شعبنا.

واالنتصار
الكبير لكل
أبناء الشعب
اليمني قاطبة
في ه��ذه الظروف
الصعبة التي تمر بها
البالد.
وأك���دت ف��ي بيانها أن
ع��ودة فخامة الرئيس-
حفظه اهلل ورعاه -سيكون
فاتحة خير وأمن وسالم
ومحبة لليمن واليمنيين
وتحقق االنفراجة الكبرى
للبالد من أزمتها وذلك
لما عرف عنه كرجل حوار
وسالم إلخراج البالد من
أزماتها المتكالبة.

عبرت المنظمة الوطنية للجان الشعبية عن بالغ ابتهاجها وكافة
أعضائها بعموم محافظات الجمهورية لعودة فخامة االخ علي عبداهلل
صالح رئيس الجمهورية بسالمة اهلل وحفظه الجمعة الماضية الى أرض
الوطن بعد رحلة عالجية للمملكة العربية السعودية وشفائه من
إصابته إثر الحادث الجبان الذي استهدفه وكبار مسؤولي الدولة
والمصلين بجامع الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب الفضيل.
وزفت المنظمة تهانيها بهذه المناسبة التاريخية
كافة جماهير شعبنا اليمني الحر األبي بعودة
فخامة األخ رئيس الجمهورية فإنها تعبر
عن بالغ االحترام والتقدير لخادم الحرمين
الشريفين الملك عبداهلل وشعب المملكة
العربية السعودية على ما أبدته المملكة من
مشاعر أخوية عربية أصيلة تجاه اليمن.
وقال بيان للمنظمة وهي تهنئ عامة أبناء الشعب
اليمني بعودة فخامة األخ رئيس الجمهورية إنها تعبر
عن بالغ االحترام والتقدير لخادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل وشعب المملكة العربية السعودية على ما
أبدته المملكة من مشاعر أخوية عربية أصيلة تجاه اليمن.
كما أن المنظمة تدعو جميع االطراف ذات الصلة باألزمة
القائمة الى استغالل عودة فخامة االخ الرئيس لفتح صفحة
جديدة للخروج من األزمة على أساس الحوار وااللتقاء على طاولة
المصالح العليا للوطن في الحاضر والمستقبل.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
صنعاءالثالثاء 2011-9-20م

عبداهلل الصعفاني

استفهاميات العيد!!..
أتساءل في العيد التاسع واألربعين
للثورة اليمنية واالنسانية هل
تحوّلت اليمن الى مجرد كعكة أم أنها
بيتنا الكبير له سقف وحيطان تستدعي
كل يمني طالبة الحماية من الخراب.
 ۹وأتساءل في العيد ..أي فجور هذا
الذي يرفض اإلبقاء على أي ارتباط بين
األخالق وبين السياسة.
وأتساءل هل بمقدور أي طرف سياسي
اإلدعاء بأنه يمتلك الحقيقة وأنه ليس
علينا اال رؤية ما يراه ألن فيه السبيل
الراشد..
 ۹مؤسف فع ً
ال أن ال نسمع أصواتًا في
المعارضة تعلن أن باإلمكان أفضل مما
هو كائن إذا التقت الوجوه ببعضها،
وتأكدت من صوابية أن كل إنسان يؤخذ
منه الصواب ويرد عليه الخطأ وكل شيء
قابل للنقاش.
 ۹ومؤسف رؤي��ة مساحات وفضاءات
إعالمية ال تعرض أفكاراً وال تنقل أحداثاً
بمهنية وموضوعية وإنما نستعرض
قواميس الشتائم التي توغل الصدور وال
تساعد على حدوث انفراج.
 ۹الوطن يئن تحت طيش عقليات
عسكرية وقبلية وحزبية ومناطقية ..ويئن
من مؤسسات دولة قادتنا الى «خوار»
وتكلس عبادة ال��ذات والطاعة العمياء
للنفس االمارة بالسوء.
 ۹ال��ن��اس يسألون ه��ل ح��ان الوقت
ألن يكون خيار المصلحة العليا للوطن
هو ال��ذي يتحكم في خيارات ومواقف
السياسيين..؟
وكل الخوف أن ال تتوقف اعمال العنف
بحيث تطال الجميع وتنتهي الى عنف لن
يفلت منه أحد.
 ۹لقد نجح الخاسرون في إظهار القدرة
على اإلي�لام وبقي أن تنتصر النفوس
اللوامة ويعود الجميع الى صواب الحوار
المسبوق بجدية العمل على حقن الدماء.

وثائق تثبت تورط علي ناصر
بتمويل أعمال التخريب
نشرت صحيفة «26
س��ب��ت��م��ب��ر»
الوثائق التي تثبت
قيام الرئيس األسبق
ع��ل��ي ن��اص��ر محمد
بتحو يل مبلغ ما لي
كبير لتمو يل عمليات
تخريبية تستهدف أمن
الوطن واستقراره.
وتوضح الوثائق أن علي
ناصر محمد قام بتحويل
ال��م��ب��ل��غ م���ن ال��ع��اص��م��ة
اللبنانية بيروت عبر بنك
وسيط في الواليات المتحدة
' وهو بنك نيويورك ميلون
بمدينة نيو يورك  -الواليات
المتحدة األمريكية وال��ذي
قام بتحويل المبلغ إلى بنك
اليمن ال��دول��ي  -صنعاء -
الجمهورية اليمنية.

مرجع المرسل:

FDC1107110042500
شفرة عملية البنك:
CRED
 التاريخ 11:يوليو 2011منوع العملة  :دوالر أمريكي
المبلغ  248990 :دوالر
اسم المرسل:علي ناصر
محمد
العنوان :ش��ارع سماكيه
فيردون الرئيسي /بيروت
لبنان
المؤسسة التي تم التحويل عبرها:
البنك العربي/عمارة سماكيه -شارع
فيردون/بيروت لبنان
اس��م المستفيد  :ع��ب��دال��ق��دوس يحيى
المضواحي.
 -المبلغ وصل وتمت مصادرته ألسباب

متعلقة
باالرهاب
م����ن ق��ب��ل
النيابة العامة ..
وش��ك��ر اً /بنك اليمن
الدولي.
وه�����ذه ال��وث��ائ��ق
تدحض زيف ادعاءات
على ناصر محمد الذي
حاول أن ينكر قيامه
بتحويل ذلك المبلغ..
ورداً على ما قاله في
تصريحه ال��ذي نشره
موقع عدن الغد ..عندما قال« :أتحدى وعلى
المال ان يقدم نظام الرئيس اليمني علي
عبداهلل صالح أي مستندات تثبت قيامي
بتحويل هذه األموال عبر بنوك خارجية إلى
اليمن»  ..انفردت 26سبتمبر بنشر الوثائق
التي تعريه وتفضح أكاذيبه.

