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خالل ترؤسه اجتماعًا لقادة القوات المسّلحة واألمن :

نحن متمسكون بالمبادئ وثقة الشعب وليس بالسلطة
رئيس الجمهورية: اليمن تواجه انقالبًا عسكريًا يقوده »االخوان« والقاعدة

وقال فخامته:« نحب أن نطلع األخوة قادة القوات 
المسلحة واألمن على المستجدات الجارية والحاصلة 
في الوطن بشكل عام والعاصمة صنعاء بشكل خاص 
منذ أكثر من تسعة أشهر من األزمة وأربعة أشهر بعد 
حادث مسجد النهدين ما يحدث في أمانة العاصمة من 
تطورات ومن إقالق للسكينة العامة وقطع الطرقات 
واستهداف المواطنين واحتالل مساكنهم ونهب 
متاجرهم فبدت المدينة شبه خالية وخاصة بعض 

األحياء  مثل حي الجامعة والمناطق المجاورة«.
وأضاف : كان في بداية األزمة اتخذ قرار بان الفرقة 
األولى قبل ما تنحرف او تنحرف قيادتها او تخرج عن 
الشرعية فكلفت بحماية المعتصمين بعدما انحرفت 

قيادة الفرقة وانضمت لما يسمى بثورة الشباب.
وتابع بالقول »كما تحدثت في أكثر من اجتماع هو 
هروب لألمام نتيجة لما ارتكبوا من جرائم في حق 
الوطن سواء كان في حرب 94م أو في حرب صعدة 
التي دامت أكثر من ست حروب وهي مطالب ترقيات، 
أراض��ي، ذخيرة، أطقم، أسلحة، يعني أن هناك 
برنامج لشيء لكن هذا هو برنامجهم فاضطرينا ان 
نوقف هذه الحرب بشتى الوسائل وهدأنا األمور في 
محافظة صعدة وقلت كان القرار بحماية المعتصمين 
والمتظاهرين.. وإذا بهم انحرفوا وتحولوا إلى قوى 
متمردة تواجه الشرعية وتعتدي على المواطنين 
وتجعل من هؤالء المدنيين دروع��ًا بشرية عندما 
يتحركون في المسيرة تتحرك وراءه��م األطقم 
والمدججين بالسالح ومليشيات حزب اإلصالح الذين 
اجتمعوا من كل حدب وصوب الى الفرقة ويلبسون 
مالبس الفرقة ويتحركون وراءه��م ويستهدفون 
رجال االمن..واستدرك فخامته » طيب كيف مسيرة 
سلمية ووراءها قوة عسكرية منشقة منضمة إليها 
وج��زء ال يتجزأ مما يسمى بالمعتصمين، العالم 
الخارجي يتعامل معانا بأنها ثورة شعبية ضد النظام 
السياسي ال يرى المؤيدين للشرعية والذين صوتوا 
للشرعية في عام 2006م ولكن ينظر إلى العشرات 
المتجمعين وقال هؤالء يجب على النظام ان يحمي 
المتظاهرين والمعتصمين.. طيب لماذا ال تنظروا من 
بينهم ومن وراءهم ومن يحميهم، تحميهم مليشيات 
اإلصالح ممثلة بجامعة اإليمان والمعاهد العلمية 
واجتمعوا من كل أنحاء الوطن الى ما يسمى بالفرقة 
ولبسوا مالبس الفرقة ويتحركوا إلقالق السكينة 
العامة وقطع الطرقات وفصل الكهرباء واختطاف 
المواطنين سواء مدنيين أو عسكريين.. وقال: »هذا 
هو اإلرهاب بعينه، هذا هو اإلرهاب بذاته، طيب 
تحدثنا في أكثر من حديث وأكثر من اجتماع تعالوا 
للحوار عندكم نزوة وعندكم شبق للسلطة تعالوا 
للحوار.. تعالوا لنعمل انتخابات رئاسية وبرلمانية 
انتم هربتوا منذ فترة عن االنتخابات البرلمانية 
واضطرينا ان نعدل الدستور وان نؤجلها لمدة سنتين، 

اآلن تريدون الرئاسة وتنفيذ المبادرة الخليجية نحن 
حاضرين على تنفيذ المبادرة الخليجية ولكن غرضهم 
من المبادرة الخليجية محطة واحدة ان نوقع على هذه 
المبادرة ثم يبدأ العد التنازلي لهذه المبادرة وهي 
الثالثين اليوم يخلي الرئيس سلطاته وتنتقل لمدة 
ستين يوم الى نائبه ونعمل أزمة مستمرة خالل 
الستين اليوم وإذا لم تتم االنتخابات الرئاسية خالل 
الستين اليوم تبدأ أزمة، نشكل المجلس العسكري 
االنقالبي هذا هو هدف مجلس عسكري انقالبي 

من نوعهم وفصيلتهم ومدرستهم، ممن ثقفوهم 
وربوهم، ليس مجلس عسكري من هذه الوجيه 
القيادية المسئولة والعسكرية والتي تدافع عن 

الوطن، لكن مجلس عسكري من مدارسهم«.
وأضاف  فخامة الرئيس »ليس عندهم  مشكلة في 
الوصول  إلى السلطة ولو على نهر من الدماء وهذا ما 
هو حاصل، يقتلون الجنود في أرحب ويعتدون عليهم 

ويقولون  هذه مسيرات سلمية، يعتدون على الجنود 
في فرضة نهم ويقولون سلمية، يعتدون على الجنود 
في بني حشيش ويقولون هذه مسيرات سلمية، في 
نقيل ابن غيالن ويقولون مسيرات سلمية.. طيب 
نقول للعالم الخارجي وسفراء االتحاد األوروبي أين 
المسيرات السلمية عندما يعتدون على المعسكرات.. 
لماذا ما تتكلمون كأوروبيين وكأمريكان وسفراء 
آخرين معتمدين لماذا ما تتكلمون عن االعتداءات 
التي حصلت على المعسكرات ، يسقطون طائرة 

»سيخواي22« هل هذه الممارسة سلمية.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية بالقول »هذا انقالب 
عسكري أخوان مسلمين بالتنسيق مع تنظيم القاعدة 
الن تنظيم القاعدة خرج من جلد حركة األخوان 
المسلمين وهو من نفس الفصيلة ونحن ال نلفق تهم 
، فلدينا وثائق كاملة تؤكد التنسيق فيما بينهم  وما 
يحدث في أبين وشبوه و مأرب إمداد ونقل المعلومات 

إلى تنظيم القاعدة في أبين .
وبين فخامة الرئيس » لقد تحدث العسكريون 
المنشقون مع بعض القيادات العسكرية  في أبين 
ان يسلموا معسكراتهم لما يسمونها الثورة في أبين 
وتعهدوا بأنهم سوف يجعلون عناصر القاعدة تنسحب 
وال يستحق هنا ذك��ر اس��م ه��ذا الشخص، اليوم 
يتحركون بالمظاهرات.. نحن نرحب بالمظاهرات 
ونرحب باالعتصامات ونرحب بالتعبير عن الرأي لكن 

في إطار سلمي ال نقبل مسيرات مدججة بالسالح.

وتابع » لقد صبرنا الكثير ومازلنا صابرين ونحن 
نعرف ان هذه بمثابة أحداث يناير في الجنوب قبل 
الوحدة وأحداث أغسطس في السبعينات وأحداث 
عبداهلل عبدالعالم في الحجرية، هذه هي نفس 
المدرسة وفي نهاية المطاف سوف يرحلون، النه من 
خان الوطن وخان الثورة سوف يرحل الن الثورة قائمة 

على مبادئ والوحدة قائمة على مبادئ .
وأكد فخامة الرئيس »هناك رجال صدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه سواء كانوا في القوات المسلحة او رجال 

االمن البواسل ، سيدافعون عن الثورة والجمهورية 
و الوحدة والحرية والديمقراطية ويواجهونهم 
بمسئولية ، خارج عن الهرطقه، االعالمية لهم.. المال 
المدنس يتسرب إلى الوطن لهؤالء العناصر الخارجين 
عن النظام والقانون ، لكنهم سوف يفشلون نحن  
تعودنا على الصبر ، والصبر فيه االنفراج ، القوقعة 

في النهاية .
واستدرك فخامته : القلق لديهم ال ينامون وال 

يرقدون.. مجانين يريدون يوصلوا إلى السلطة ، 
ونحن ليس لدينا مانع تعالوا الى صناديق االقتراع 
لكن متشبثين  بها  تعالوا نحن لسنا متشبثين  
في  حبًا  الشعب مش  بثقة  متشبثين  بالمبادئ 
السلطة وال هي مغنم كما انتم تبحثون عن المغانم، 
تبحثون عن إدارة التربية والتعليم، تبحثون عن البنك 
المركزي، تبحثون عن وزارة النفط، تبحثون على 
اموال القوات المسلحة، وما فيها من مخازن تنهبوها 

هذا هدفكم ،وليس هدفهم بناء الوطن.
وأوضح فخامة رئيس الجمهورية قائاًل: »طيب 
الذي يريد أن يصل إلى هذا المكان يجب ان يكون 
متواضعًا ويجب ان يكون حصيفًا وأن يقدم نفسه 
مصلحًا ليس  مخربًا ليس قاطع طريق، ليس قاتل 
نفس محرمة وال يختطف المواطنين وال ينهب متاجر.. 
ما يخيف السبيل.. ما يحتل المساكن بالقوة , حي 
الجامعة مشلول شارع هائل مشلول حي وزارة العدل 
مشلول.. شارع الزبيري مشلول هذه كلها مشلولة 
الحركة التجارية.. المواطنين خرجوا من مساكنهم 
احتلوا مساكنهم.وخاطب فخامة الرئيس القيادات 
العسكرية واألمنية » حبينا ان نطلع المؤسسة 
العسكرية واألمنية على هذه التطورات منذ تسعة 
أشهر وعلى وجه الخصوص األربعة األشهر األخيرة 
، لكي تكونوا في الصورة ومطلعين ونتداول الرأي 
وما سوف نخرج به كمؤسسة عسكرية وأمنية تتحمل 
المسئولية لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا 

للوطن.
وأردف بالقول »أحب أطلعكم على التحرك السياسي 
مع الدول دائمة العضوية أعضاء مجلس األمن الدولي 
دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب المبادرة 
الخليجية وما هي آراؤه��م.. وما هي معلوماتهم 
, المعلومات تأتي إلى الدول الدائمة العضوية من 
سفرائهم.. سفراؤهم ال يعرفون أين فرضة نهم وال 
يعرفون أين هو نقيل ابن غيالن وال يعرفون ما يحدث 
في جبل الصمع أو في شريجه وال ما يحصل اثناء 
المسيرات من اطالق نار وارتكاب حماقات واحتالل 
مساكن المواطنين والمرتفعات وال نهب متاجر 
الذهب حق المواطنين وال يعرفون قطع الطرقات 
، فقط يذهبون من معارض إلى معارض ويأخذون 
معلوماتهم على هذا األساس ويعتبرون معلومات 
الطرف المعارض انه هو مظلوم وال��ذي يجب ان 
يناصروه، خارج منهم بعض الدول الصديقة من 
الدول دائمة العضوية كالصين وروسيا لم يكونوا 

متعصبين مثل بعض الدول الدائمة العضوية.
واختتم فخامة الرئيس »سنطلعكم أوال على 
مشروع قرارهم ال��ذي يتداولوه اآلن في مجلس 
االمن ورؤيتنا حوله وتكونوا في الصورة عمّا يجري 
والبلد أمانة في أعناقنا جميعًا وعلى وجه الخصوص 

المؤسسة العسكرية واالمنية«..

 رأس فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة أمس اجتماعًا لقيادات وزارتي الدفاع والداخلية وقادة 
األجهزة األمنية وعدد من قادة الوحدات العسكرية واألمنية بحضور األخ وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي .

وفي بداية االجتماع تحدث فخامة الرئيس بكلمة هنأ فيها الحاضرين ومن خاللهم إلى منتسبي القوات المسلحة واألمن البواسل بمناسبة 
العيد الـ48 لثورة الـ14من أكتوبر المجيدة, متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأشاد فخامة الرئيس بالصمود البطولي والثبات القوي لكل الرجال المخلصين سواء كانوا في القوات المسلحة واألمن أو في مؤسسات 
الدولة األخرى وتفانيهم من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة للمجتمع.

لدينا وثـائق تؤكـد التنـسيق بين اإلصــالح وعناصـر القاعـدة 

سفراء بعض الدول ال يأخذون معلوماتهم إاّل من المعارضة فقط

االرهابيـــون اجتمعوا من كـــل أنحاء الوطــن اىل الفـرقة

أبناء القوات املسلحة واألمن سيدافعون عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية

السلطة لن تُسلم
للمخربين وقطاع الطرق 

والقتــلة

هل االعتداء على المعسكرات 
وقتل الجنود في أرحب ونهم 

مسيرات سلمية؟!

نرحب باالعتصامات والتعبير 
عن الرأي ولن نقبل بمسيرات 

مدججـة بالســالح
االنقالبيــون هدفهــم لقد صبرنا كثيرًا

من األزمـة نهب الوطن 
وليس البنــاء

مبينًا أن االجتماع سيستعرض ال��دور الجماهيري 
لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر 
وأنصاره وحلفاؤه واصحاب الرأي من المستقلين الذين 
وافقوه وعبروا عنه خالل الفترة الماضية وكذلك دور 
افراد القوات المسلحة واألمن في التصدي للمؤامرة واالعتداء على 
المعسكرات والمنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق والكهرباء 
والنفط واالضرار بالسكينة العامة واألمن واالستقرار، وتصديهم 
لنشاط القاعدة في أبين والمناطق األخرى.. واسقاطهم المؤامرة 
واالنقالب على النظام الدستوري وافشال حصول القاعدة على 
موطئ قدم إلعالن امارة إسالمية كما كان يخطط لها قيادة 
القاعدة والداعمون لهم من قوى االنقالب بقيادة المتمرد علي 

محسن وحزب اإلصالح.
كما سيتم في االجتماع استعراض دور األشقاء في دول مجلس 
التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وما أبداه 
اشقاؤنا من حرص واصرار على اخراج اليمن من أزمته واستعادة 
أمنه واستقراره وتوفير العيش الكريم ألبنائه وكذلك ما يبذله 
أصدقاؤنا في العالم وبالذات الدول الدائمة العضوية في مجلس 
األمن ودول االتحاد األوروبي وما تبذله روسيا والصين من جهود 
لمساعدة اليمنيين على الخروج من األزمة وتجاوزها فضاًل عن 

دور الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا..
مشيرًا إلى أن الدورة ستقف أمام الوضع التنظيمي والتنفيذي 
للمؤتمر والجهود التي بذلت خالل أشهر األزم��ة والتقييم 

والتصحيح ألي أخطاء أو اختالالت واالستعداد إلجراء االنتخابات 
المبكرة فور تحديد موعدها باعتبارها الوسيلة الوحيدة إلنهاء 
األزمة والخيار الوحيد الذي ارتضاه الرئيس علي عبداهلل صالح 
بتغليب إرادة الشعب اليمني واالحتكام إليه واحترام إرادتهم في 
نقل السلطة باعتبار االنتخابات وحدها هي الناقل للسلطة في 
اليمن وان خيار الناخبين هو الوحيد في هذا الجانب وفقًا للدستور.

وقال: إن الرئيس علي عبداهلل صالح جاء إلى السلطة عبر إرادة 
الناخبين من خالل انتخاب مجلس الشعب التأسيسي له مرورًا 
باالنتخابات الرئاسية 2006م التي منحته تلك اإلرادة الشعبية 
القوية ثقتها لمواصلة المسيرة وقيادة التحوالت الوطنية مبينًا ان 
العودة إلى جمهور الناخبين واالحتكام إلرادتهم هو األصل سواًء 
من الناحية الدستورية أو االخالقية أو السلوك الديمقراطي التي 

تعارفت عليه الشعوب كنهج ديمقراطي وحضاري..
وأكد الشيخ سلطان البركاني أن اللجنة الدائمة ستقف أمام 
العديد من القضايا المتعلقة باألزمة وبالشأن الداخلي والوصول 
إلى قرار بشأن االنتخابات الرئاسية المبكرة والتهيئة الختيار 
مرشحي المؤتمر لالنتخابات القادمة وتجديد الثقة للرئيس 
علي عبداهلل صالح لالستمرار كقائد وطني تحمل مسئولية 
البلد بكل شجاعة ووفاء في احلك الظروف واصعب المواقف وهو 

اليوم مدعو لمواصلة قيادة المؤتمر الشعبي العام من موقعه 
كرئيس للمؤتمر استجابة للقناعة الراسخة لدى مختلف هيئات 
المؤتمر وقواعده وأنصاره وحلفائه وأنصار الرئيس علي عبداهلل 
صالح والقناعات الراسخة لدى أغلبية المستقلين وبعض من 
ينتمون ألحزاب معارضة ويرون في الرئيس علي عبداهلل صالح 
أنموذج القدوة والقدرة والكفاءة واالخالص والتفاني واالرتباط 
المصيري بقضايا اليمن وهموم ابنائه وتحقيق تطلعاته مقدرين 
له حجم التحوالت الكبيرة التي قادها واالنجازات الضخمة التي 
تحققت خالل فترة حكمه، ويفخرون بذلك وبرصيده النضالي 
وبعمله منذ لحظة تسلمه السلطة على إعادة اللحمة إلى الشعب 
اليمني والقضاء على حالة الفرقة والتشطير وإعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية التي كانت همًا وهدفًا استراتيجيًا له منذ تسلمه للسلطة 
وعمل بكل ما أوتي من قوة لتحقيق ذلك الهدف االستراتيجي رغم 
الصعوبات والعوائق التي كانت تعترض قيام الوحدة اليمنية التي 
كان يرى البعض استحالة تحقيقها غير أن عزائم فخامة الرئيس 
وايمانه بوحدة األرض واإلنسان اليمني تجاوز حاالت االقتتال 
والعداء والتخريب والقتل التي كانت سمة من سمات االنفصال إلى 
حالة من االندماج والوحدة وبناء اليمن كل اليمن وإعالء مكانته، 
وهو ما يشهد به كل المهتمين والمختصين بالشأن اليمني، ومن 

يكتبون عن التاريخ اليمني القديم والحديث أو سيكتبون عن 
المستقبل بعد أن اقترن اسم الرئيس علي عبداهلل صالح بوحدة 
اليمن وتقدمه وازدهاره والرقي به وتبوءه المكانة الرفيعة في 

العالم بشهادة األشقاء واألصدقاء..
إلى ذلك علمت »الميثاق« ان اللجنة الدائمة ستستمع إلى 
تقارير مختلفة حول األزمة وما مرت به اليمن والحوارات الداخلية 
واالتصاالت الخارجية خالل األشهر  الماضية منذ بداية األزمة 
من الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
المستشار السياسي لرئيس المؤتمر والدكتور أبوبكر القربي وزير 

الخارجية وغيرهم من المسئولين.
وستقف اللجنة الدائمة أمام ما أبداه المناضل الوطني الكبير 
عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام منذ بداية األزمة وبعد حادث االعتداء 
اإلرهابي على مسجد الرئاسة مستهدفًا فخامة الرئيس وكبار 
رجال الدولة والمواقف الوطنية الشجاعة والنبيلة لنائب الرئيس 
وقدرته على إدارة البلد في احلك الظروف واصعب المواقف 
وصالبة عوده ونقاء معدنه وحنكته وخبرته سياسيًا وعسكريًا 
وتنفيذيًا وذلك ليس بمستغرب على رجل قضى حياته منذ 
شبابه حتى اليوم في خدمة وطنه في مختلف المجاالت وسخر 
كل امكاناته لرقي وتطور اليمن، وترسيخ المبادئ العظيمة 
التي جُبل عليها وصارت جزءًا التتجزأ من سماته والذي عاش أخًا 
ورفيقًا مع الرئيس علي عبداهلل صالح طيلة فترة عمله كقائد 

عسكري ونائب لرئيس الجمهورية.

المؤتمر يجدد الثقة للرئيس - بقية-


