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الدعوة لالنفصال ورفع الشعارات املعادية 
للوحدة خيانة وطنية كربى

علي عبداهلل صالح
 رئيس املؤتمر الشعبي العام

في بيان لألمانة العامة:

املؤتمر يدين تهديدات الظواهري ويؤكد دعمه للرئيس هادي يف املعركة ضد اإلرهاب

نص البيان الصادر عن االمانة العامة للمؤتمر
تدين األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة 
التهديدات التي أطلقها اإلرهابي أيمن الظواهري 
زعيم تنظيم القاعدة وحرض فيها على التمرد 
على الرئيس عبدربه منصور ه��ادي رئيس 

الجمهورية .
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي 
تدين تلك التهديدات اإلرهابية لتؤكد إنها لم 
تكن إال محاولة يائسة من الظواهري وتنظيمه 
اإلرهابي للتخفيف على عناصر التنظيم في اليمن 
التي منيت خالل األيام الماضية بضربات قوية 
وموجعة من قبل قوات الجيش واألمن ومقاتلي 

اللجان الشعبية في محافظة أبين .
وترى األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن 
تلك التهديدات تقدم دلياًل جديدًا على مصداقية 
النهج الذي أعلنه الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة 
من انه ال حوار وال تفاوض مع العناصر اإلرهابية 
وان المعركة ضد اإلرهاب لم تبدأ بعد ولن تنتهي 
إال بعد أن تُطهر كل مُديرية وقرية وموقع لِيعود 
النازحون إلى مناِزلِهم آمنين مُطمئِنين أو بعد أن 
تجنح تلك العناصر اإلرهابية إلى السِّلم وتسلم 

أسلِحتها وتتخلى عن األفكار التي تتناقض مع 
الدين اإلسالمي الحنيف .

إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تجدد 
وقوف ومساندة ودعم المؤتمر الشعبي العام 
الالمحدود لرئيس الجمهورية المشير عبدربه 
منصور هادي القائد األعلى للقوات المسلحة ضد 
تلك التهديدات وكذا مساندته في توجهاته وفي 
قيادته للمعركة ضد العناصر اإلرهابية من تنظيم 

القاعدة ومن يقف خلفها أو يساندها .

إن المؤتمر الشعبي العام بكافة قياداته وقواعده 
وك��وادره وأنصاره سيظل مساندا وداعما قويا 
لرئيس الجمهورية في المعركة التي يقودها 
مع أبطال القوات المسلحة واألمن ومن خلفهم 
كافة أبناء الشعب اليمني ضد عناصر اإلرهاب 
من تنظيم القاعدة الذين يمارسون أنواع القتل 
والتنكيل بأبناء الشعب اليمني سواء من منتسبي 
الجيش واألمن أو من المواطنين األبرياء ويدمرون 
الممتلكات العامة والخاصة تحت مزاعم ومبررات 

ما انزل اهلل بها من سلطان .
إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي 
الجمهورية  تؤكد مساندتها ودعمها لرئيس 
لتجدها مناسبة لدعوة كافة القوى السياسية 
والمنظمات المدنية وكافة شرائح المجتمع وكل 
أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف خلف رئيس 
الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد 
األعلى للقوات المسلحة وأبطال الجيش واألمن 
في الحرب ضد تنظيم القاعدة اإلرهابي باعتبار 
مواجهة اإلره��اب مسؤولية مجتمعية يتحملها 

الجميع افرادًا واحزابًا .
صادر عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء - الخميس الموافق 17 مايو 2012م 

أعرب المؤتمر الشعبي العام عن اعتزازه الشديد 
باالنتص��ارات الكبي��رة والنجاحات الباه��رة التي 
سطرها أبطال القوات المسلحة واألمن مسنودين 
بمقاتلي اللجان الش��عبية من أبناء محافظة أبين 
الشرفاء على فلول تنظيم القاعدة في المواجهات 
األخيرة والتي أس��فرت عن دحر عناصر التنظيم 
خارج مديريات لودر ومودي��ة والوضيع وتضييق 
الخناق عليها في مديريتي زنجبار وجعار تمهيدا 
لمعركة الحسم وتطهير المحافظة بشكل كامل 

من تلك العناصر اإلرهابية.
وأشار بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام إلى 
إن هذه االنتصارات التي صنعه��ا أبطال الجيش 
على العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة والتي 
حاول��ت اس��تغالل االضطرابات السياس��ية التي 
عاشتها البالد منذ مطلع العام الماضي لمد رقعة 
وجودها وتوسيع وتصعيد أنش��طتها اإلرهابية ، 
يؤكد أن هذه المؤسس��ة الوطنية »الكبرى« هي 
الدرع الواق��ي للوطن وحصنه المني��ع والصخرة 
التي ستتحطم عليها كل المشاريع والمخططات 
اإلرهابية والتخريبية رغم الحمالت اإلعالمية التي 
تتعرض لها والمخططات التي تستهدف تفكيكها 
والنيل من مواطن قوتها ومنعتها من قبل بعض 
القوى الظالمية التي تؤكد الشواهد إنها كانت وال 

تزال تقدم الدعم والمساندة لعناصر اإلرهاب .
وأكد المؤتمر الش��عبي العام أن النجاحات التي 
حققتها وحدات القوات المس��لحة م��ن اللواء 26 
حرس جمهوري واللواء 111 مشاه وكل الوحدات 
العسكرية المرابطة في جبهات القتال لمحافظة 
أبين لم تكن لتتحقق لوال اإلرادة السياس��ية التي 
عبر عنها المشير عبدربه منصور هادي »رئيس 
الجمهوري��ة القائ��د األعل��ى للقوات المس��لحة« 
بمواق��ف وتوجيه��ات واضحة ال لب��س فيها حول 
جدية الدولة في حربها ضد اإلرهاب وكذا االلتفاف 

الشعبي حول القيادة السياس��ية في هذه الحرب 
والتي تمثلت في الهبة الش��عبية ألبناء مديريات 

محافظة أبين .
وأش��اد المؤتمر في بيانه بالنموذج الذي قدمه 
أبناء محافظ��ة أبين الش��رفاء ف��ي التالحم بين 

الجيش والش��عب في مواجهة العناصر اإلرهابية 
والتخريبية ، مؤكدا: أن هذا التالحم هو ما أصاب 
تنظيم القاعدة في مقتل واسقط كل رهاناته في 
استقطاب المواطنين عبر الخطاب الديني المخادع 
أو اس��تعطافهم بهدف تحييدهم والحيلولة دون 

أدائهم أدوارهم في هذه المعركة المصيرية بين 
مش��روع الدولة الديمقراطية »الحديثة« وأوهام 

اإلمارة الظالمية .
كما ثم��ن المؤتمر الش��عبي الع��ام التضحيات 
الجس��يمة والمآثر البطولية الخالدة التي تقدمها 
المؤسس��ة العس��كرية البطل��ة ف��ي كل جبهات 
القتال مع العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة 
، وجدد التزامه بمساندة ودعم تلك الجهود بكل 
اإلمكانيات وبما يس��هم في تطهي��ر كل أراضي 
البالد م��ن تل��ك العناصر الت��ي أهلك��ت الحرث 
والنس��ل وأض��رت باالقتصاد الوطن��ي وعالقات 
اليمن مع أش��قائه وأصدقائه، وأك��د أن مكافحة 
اإلره��اب كانت وس��تظل ف��ي مقدم��ة أولويات 

المؤتمر الفكرية والسياسية.
ووجه المؤتمر الشعبي العام دعوته لكل قواعده 
وأنصاره وكل أبناء الش��عب اليمني الوقوف صفا 
واحدا لدعم جهود الدولة في حربها ضد اإلرهاب 
ومس��اندة أبطال القوات المس��لحة واألمن وأبناء 
محافظة أبين في معركة الخ��الص من العناصر 
اإلرهابي��ة ، مطالب��ا كاف��ة الق��وى السياس��ية 
والمنظمات المدنية ف��ي مختلف إرجاء اليمن إلى 
تحديد مواق��ف واضحة تدين اإلره��اب والتطرف 

والغلو .
وعبر المؤتمر الشعبي العام في بيانه عن خالص 
تعازيه ومواس��اته ألسر الش��هداء الذين سقطوا 
في المواجهات مع القاعدة من منتس��بي القوات 
المس��لحة واألمن ومقاتلي اللجان الشعبية وفي 
مقدمتهم المقاتلين من كوادر المؤتمر الش��عبي 
الع��ام وقيادات��ه في محافظ��ة أبين من��ذ اندالع 
المواجه��ات ، متمنيا الش��فاء العاج��ل للمصابين 
والجرحى ، موجها دعوته في الوقت نفسه لحكومة 
الوف��اق الوطني إلى إي��الء اهتمام خاص بأس��ر 

الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين .

المؤتمر بحضرموت يشدد على حل مشكلة الكهرباء وسرعة رفع معاناة المواطنين
»الميثاق«- فائز سالم بن عمرو

يستعد فرع المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت إلحياء العيد 
الوطني الثاني والعشرين بطريقة تتناسب مع عظمة الحدث، حيث أعلن 
عن إنشاء لجنة تكون مهمتها التواصل مع األحزاب والهيئات ومنظمات 

المجتمع المدني والشباب والمرأة إلشاعة ونشر ثقافة الحوار .
وبهذا الخصوص دعا فرع المؤتمر في بيان ص��ادر عن اجتماعه 
االعتيادي الذي رأسه األستاذ عوض عبد اهلل حاتم - رئيس الفرع، الجميع 
من أحزاب وهيئات ومنظمات مجتمع مدني وكافة شرائح المجتمع العمل 
على نشر وإشاعة ثقافة الحوار واالبتعاد عن ثقافة اإلقصاء والشمولية 
والعنف، والمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني القادم ، وان يكون الحوار 
شامال ال يستثني أحدا ، وان يكون أفقيًا ورأسيًا ويشمل المحافظات 

والمديريات.
وحيا فرع المؤتمر بحضرموت الساحل جهود السلطة المحلية وجهود 
المحافظ في التواصل مع كافة أبناء وشرائح حضرموت، وشدد على 
ضرورة حل مشكلة الكهرباء ورفع المعاناة عن الناس، معلنًا تأييده لبيان 

المجلس المحلي الداعي لحل سريع وحاسم لمشكلة الكهرباء .
وطالب بإعطاء التنمية في المحافظة أهمية حيث تراجعت نسبة 
التنمية في عام 2011م إلى 5% بسبب األزمة مطالبًا باستكمال إجراءات 
األعمار وصرف التعويضات للمتضررين من كارثة السيول واألمطار 
والتي تدخل عامها الخامس دون ان ينالوا التعويضات المستحقة 

والمرصودة باسمهم .

الفضلي رئيسًا لقسم 
استقصاء الرأي بمعهد الميثاق

اصدر الدكتور عبدالكريم االرياني النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام قرارًا 
تنظيميًا بتعيين  األخ/ فاهم محمد الفضلي 
رئيسًا لقسم استقصاء الرأي العام بوحدة رصد 

وقياس وتحليل الرأي العام بمعهد الميثاق.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به 
من تاريخ صدوره وتكليف الجهات ذات العالقة 

تنفيذه كاًل فيما يخصه.

دانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام التهديدات التي أطلقها اإلرهابي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وحرض فيها على التمرد 
على الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأكدت األمانة العامة للمؤتمر في بيان صادر عنها إن تلك التهديدات ماهي إال محاولة يائسة من الظواهري وتنظيمه اإلرهابي للتخفيف 
على عناصر التنظيم في اليمن التي منيت خالل األيام الماضية بضربات قوية وموجعة من قبل قوات الجيش واألمن ومقاتلي اللجان الشعبية 
في محافظة أبين .وجددت األمانة العامة للمؤتمر في بيانها التأكيد على مساندة ودعم المؤتمر الشعبي العام الالمحدود لرئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي القائد األعلى للقوات المسلحة في توجهاته وفي قيادته للمعركة ضد العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة 

ومن يقف خلفها أو يساندها.

في بيان صادر عن المؤتمر

انتصارات الجيش في أبين تقف خلفها إرادة سياسية قوية

في اجتماع برئـــاســــة االريـــاني 
اللجنة العامة تهنئ رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر وجماهير الشعب بمناسبة العيد الوطني

المؤتمر يطالب باسـتكمال تحقيقـات جـريمة دار الرئاسـة ومحاكمة منفذيـها
رأس النائب الثان��ي لرئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام د. عبدالكريم اإلرياني 
اجتماعًا امس للجنة العامة للمؤتمر وقفت خالله على قضايا معتملة في الساحات 

اليمنية.
وأصدر االجتماع بيانًا تضم��ن تهنئة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
ورئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبداهلل صالح والشعب اليمني بمناسبة العيد 

الثاني والعشرين إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
كما جدد البيان مس��اندة المؤتمر إجراءات الرئيس لتنفيذ المبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية،مش��يدًا باالنتصارات التي حققها الجيش على فلول تنظيم 

القاعدة .
كما جدد البيان إدانة جريمة تفجير جامع دار الرئاسة اإلرهابية التي استهدفت 
رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة في جمعة أول رجب الحرام الموافق الثالث 
من يونيو العام الماضي ،وطالب بسرعة استكمال التحقيقات في هذه الجريمة 

وتقديم المتورطين إلى العدالة .
كما جددت اللجنة العامة إدانة المؤتمر الش��عبي العام لكافة أعمال التخريب 
التي تطال خطوط الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وطالبت حكومة الوفاق الوطني 
بسرعة اتخاذ اإلجراءات لردع المتورطين في تلك األعمال وتقديمهم إلى العدالة 

نص البيان:.

عق��دت اللجن��ة العام��ة للمؤتم��ر الش��عبي الع��ام اجتماع��ًا الي��وم األحد 
2012/5/20م برئاس��ة النائب الثان��ي لرئيس المؤتمر الش��عبي العام د. 

عبدالكريم اإلرياني.
ووقف االجتم��اع على عدد م��ن القضاي��ا المعتملة في الس��احة الوطنية، 
استشعارًا منه بمسئوليته الوطنية والتاريخية في الظروف الدقيقة التي يمر 

بها وطننا اليمني.
و في بداية االجتماع رف��ع المجتمعون تهاني المؤتمر الش��عبي العام إلى 
رئيس الجمهورية المش��ير عبدربه منصور هادي والى الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الش��عبي العام وإلى جماهير الشعب اليمني بمناسبة 
العيد الوطني الثاني والعش��رين لقي��ام الجمهورية اليمني��ة وإعادة تحقيق 

الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م .
وأكد االجتماع أن الوحدة اليمنية كانت وما زالت وستظل خيارًا مصيريًا ألبناء 
الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه،والقضية المركزية التي سيظل المؤتمر 

الشعبي العام يدافع عنها .
وجددت اللجن��ة العامة موق��ف المؤتمر الش��عبي العام الثاب��ت والمبدئي 
في مس��اندة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذي��ة، التي مثلت مخرجًا 
لليمنيين من أزمة طالت بآثارها الس��لبية حياتهم السياس��ية واالقتصادية 
واألمنية،ودعوة المؤتمر الشعبي العام لكل األطراف السياسية إلى المضي 

في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية دون إبطاء أو انتقاء.
وأش��اد االجتماع بجهود رئيس الجمهورية المش��ير عبدربه منصور هادي 

وباإلجراءات التي يتخذها في سبيل تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
وأكد المجتمعون دعم المؤتمر الش��عبي العام لإلج��راءات المتخذة باتجاه 

الترتي��ب لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل خط��وة ال بد منها لتتويج نجاح 
تنفيذ اليمنيين للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وإنهاء األزمة السياسية 

وحل كافة المشكالت التي تواجهها اليمن. 
وحث االجتماع كل األطراف لالنخراط ف��ي هذه الفعالية الحوارية الوطنية 

تأكيدًا لصدق الرغبة في إخراج الشعب اليمني من أزمته السياسية.
وحيت اللجنة العامة انتصارات القوات المس��لحة ومقاتلي اللجان الشعبية 
على فل��ول اإلره��اب والمرتزقة م��ن تنظيم القاع��دة في أبي��ن والبيضاء 
وأرحب،مؤكدة دعم ومس��اندة المؤتمر الش��عبي العام لرئي��س الجمهورية 
وألبطال القوات المس��لحة واألم��ن ومعهم أبناء الش��عب اليمني في الحرب 
على اإلرهاب .وبمناس��بة حل��ول الذكرى األولى لجريم��ة االعتداء اإلرهابي 
على مسجد دار الرئاسة جددت اللجنة العامة للمؤتمر استنكار هذه الجريمة 
اإلرهابية التي استهدفت رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة في أول جمعة 
من رجب الموافق الثالث من يونيو 2011م، وأدانت المتورطين والمخططين 
والممولين لهذه الجريمة النك��راء التي أدانها المجتمع الدولي واس��تنكرتها 
القوى واألحزاب السياس��ية والوطنية،وطالبت بسرعة استكمال التحقيقات 

في هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة . 
كما جددت اللجنة العامة إدانة المؤتمر الشعبي العام لكافة أعمال التخريب 
التي تطال خط��وط الكهرباء وتفجير أنابيب النف��ط وطالبت حكومة الوفاق 
الوطني بسرعة اتخاذ اإلجراءات لردع المتورطين في تلك األعمال وتقديمهم 

إلى العدالة .
واس��تعرضت اللجنة العامة نتائج أعمال اإلعداد والتحضير النعقاد الدورة 
االعتيادية الموس��عة للجنة الدائمة على طريق التحضي��ر النعقاد المؤتمر 
العام الثامن للمؤتمر الش��عبي العام ،وناقش��ت اآللي��ات المقترحة لتفعيل 
العم��ل التنظيم��ي للمؤتمر على مس��توى مختلف التكوين��ات التنظيمية،و 
مشروع التقرير السياسي المقرر تقديمه لالجتماع الموسع للمؤتمر الشعبي 
العام،والتحضيرات الجاري��ة النعقاد الحوار الوطني واتخ��ذت اللجنة إزاءها 

القرارات المناسبة . 

اجتماع اللجنة العامة :
- يؤكد دعمه لإلجراءات المتخذة باتجاه الترتيب لمؤتمر الحوار الوطني

- يحث كل األطراف لالنخراط في الفعالية الحوارية الوطنية
- يجدد إدانته للمتورطين والمخططين والممولين لجريمة مسجد 

الرئاسة االرهابية في ذكراها األولى
- يدين كافة أعمال التخريب التي تطال خطوط الكهرباء وأنابيب النفط

- يطالب حكومة الوفاق بسرعة ضبط المتورطين في تلك األعمال
ـ يحيي انتصارات القوات المسلحة ومقاتلي اللجان الشعبية على فلول 

االرهاب والمرتزقة في أبين والبيضاء وأرحب
- يشيد بجهود رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في سبيل 

تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية
- يدعو كل األطراف السياسية إلى المضي بتنفيذ المبادرة دون إبطاء 

وانتقاء

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى أبناء قبيلة آل 

الكثيري، في وفاة الشيخ عيضة سالمين الكثيري.
وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات 
وك��وادر المؤتمر عن عميق األس��ى والحزن بهذا 

المصاب.
سائاًل اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 

والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان...

رئيس املؤتمر يعزي بوفاة
 الشيخ عيضة الكثريي

الوحدة ستظل القضية المركزية التي يدافع عنها المؤتمر

المؤتمر يحيي استبسال 
ابناء ابين في مواجهة 

عناصر القاعدة
نطالب  حكومة الوفاق

 بإيالء جرحى الجيش واألمن 
كل الرعاية واالهتمام

ندعو أعضاء وأنصار المؤتمر 
الوقوف صفًا واحدًا في 

محاربة اإلرهاب

استئصال القاعدة مسئولية 
مجتمعية يتحملها الجميع 

أفــــرادًا وأحـــزابًا
التهديدات تؤكد

 جدية الرئيس في 
اجتثاث القاعدة


