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متابعات
في بـــرقية عـــزاء ألســر الشــــهداء

الزعيم يهنئ الجيش واللجان الشعبية باالنتصار الكبري على اإلرهابيني يف أبني
االنتصارات فخر لكل اليمنيني الشرفاء وهي تؤ ّكد رسوخ إيمانكم بمهامكم الوطنية الكبرية
نحن على يقين من استمرار يقظتكم واستعدادكم العالي لمواجهة كل المخاطر المحدقة بالوطن

القيادة السياسية مم ّثلة بفخامة األخ املشري عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستولي كل األبطال االهتمام والرعاية
وجّه الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رسالة تهنئة ومباركة إلى قادة الوحدات العسكرية وقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات األمن واللجان
والتطرّف.وأكد رئيس المؤتمر أن القيادة السياسية ّ
ّ
ممثلة بفخامة األخ المشير
الشعبية في محافظة أبين هنّئهم فيها باالنتصارات العظيمة التي حققوها ضد عناصر اإلرهاب
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة ستولي كل األبطال االهتمام والرعاية..وهنا نص الرسالة:

باسمي وباسم أخوانكم قيادة وأعضاء
وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام
نهنّئكم ومن خاللكم إلى كل منتسبي
وحداتكم باالنتصارات الكبيرة التي
حققتموها في محافظة أبين ضد عناصر
اإلرهاب والتطرف من تنظيم القاعدة.
إن هذه االنتصارات فخر لكل اليمنيين
الشرفاء وهي ّ
تؤكد رس��وخ إيمانكم
بمهامكم الوطنية الكبيرة ومستوى

تدريبكم الرفيع وما توصلتم إليه من
خبرات قتالية عالية مستندين إلى دعم
أخوانكم المواطنين في محافظة أبين
الذين اصطفوا معكم في تالحم عظيم
سطرتم به أعظم االنتصارات.
األخوة األبطال:
إنني وأخوانكم في المؤتمر الشعبي
العام وأن��ص��اره وحلفائه نقدر عاليًا
وثبتكم الشجاعة م��ن أج��ل الوطن

ونحن على يقين من استمرار يقظتكم
واس��ت��ع��دادك��م العالي لمواجهة كل
المخاطر المحدقة بالوطن وبكم ويقيننا
أيضًا أن القيادة السياسية مم ّثلة باألخ
المشير عبد ربه منصور هادي رئيس
الجمهورية القائد األع��ل��ى للقوات
المسلحة توليكم أيها األب��ط��ال كل
الرعاية واالهتمام كما تولي زمالئكم
من الجرحى وأسر الشهداء.

األخوة األبطال:
التهنئة لكم ولكل المواطنين في أبين
وفي كل الوطن ونبعث بخالص العزاء
والمواساة ألسر الشهداء األبرار داعين
اهلل أن يسكنهم فسيح جنانه.كما ندعو
للجرحى والمصابين بعاجل الشفاء..واهلل
معكم وناصركم

علي عبد اهلل صالح

رئيس المؤتمر الشعبي العام

مصدر في مكتب رئيس المؤتمر:

عالقة الزنداني بالقاعدة معروفة وتخرصاته كاذبة
علق مصدر في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي
العام على المزاعم التي أعلنها رجل الدين
المتطرف المتهم باإلرهاب والقيادي في حزب
االص�لاح عبدالمجيد الزنداني بالقول :إن
التخرصات التي أطلقها الزنداني عادة ما تلتصق بالكذب
الذي اعتاد ترديده في كل مناسبة.
مؤكد اً ب��أن الزعيم علي عبداهلل صالح ك��ان رئيسًا
للجمهورية ولم يكن عمي ً
ال ألي جهاز استخباري في أية
دولة من دول العالم كما أنه لم يسمح ألي أقدام أجنبية
أن تطأ أرض اليمن أو طائرات أن تخترق سماءه وكان ال
يقبل أن يتحالف مع اإلرهابيين الذين انحدروا من جلباب
اإلخوان المسلمين في هيئة تنظيم القاعدة أو أنصار
الشريعة وكلتاهما وجهان لعملة واحدة.
وقال المصدر :إن تاريخ الزنداني في أفغانستان وعالقته
بزعيم تنظيم القاعدة الصريع أسامة بن الدن وعالقة
اإلخوان المسلمين مع تنظيم القاعدة معروفة للجميع
أما تحالفاتهم الجديدة ضد النظام الجمهوري فإذا كانت
سترفع أسماءهم من قوائم اإلرهاب فذلك شأن الدول
التي اتهمتهم باإلرهاب ،أما علي عبداهلل صالح فقد كان
رئيساً لجمهورية تعتز بكبرياء شعبها.

«القاعدة» خرجوا
من جلباب «االخوان»

من جانب آخر كشفت وثائق تداولتها وسائل االعالم عن
توجيه إحدى الهيئات المتخصصة في مجلس األمن رسالة
إلى عبدالمجيدالزنداني وبصورة مباشرة ،تطالبه الكشف
عن حقيقة ارتباطه بالقاعدة وبقية التنظيمات الجهادية
وباإلرهابيين عموماً ،وقد رد الزنداني عليها في مذكرة
مرسلة منه ومذيلة في كل صفحاتها بتوقيعه في تاريخ
 21ابريل 2012م.
وأنكر الزنداني أنه التقى في يوم بأسامة بن الدن أو
حصل بينهما أي نوع من االتصال المباشر ,مدعيًا بأن
أسامة قد يكون من ضمن الجمهور الذي كان يستمع إلى
محاضراته في السعودية ،بالرغم من أنه وفي أكثر من
مقابلة تحدث عن عالقته القديمة ببن الدن ولقاءاتهما
في افغانستان وباكستان والسعودية ,وأن آخر لقاء تم
بينهما كان في السودان في العام 1996م.
كما ادعى الزنداني بأن ال عالقة لجامعته باإلرهابيين

بالرغم من أن قاتل الشهيد جار اهلل عمر تلقى جزءاً من
تعليمه في جامعة الزنداني ،وأيضاً النيجيري عمر الفاروق
عبدالمطلب ،حيث درس في األعوام  2004و 2005و
 2009في جامعة الزنداني ,وبالنسبة الدعائه بأن جون
ووكر األمريكي الذي كان في افغانستان بأنه ال يوجد
اسمه في سجالت الجامعة شخص بهذا االسم ،بيد ان
العديد من وسائل اإلعالم قد ذكرت ان ذلك قد يكون
صحيحاً وأن ليس لجامعة الزنداني عالقة بهذا اإلرهابي
لوال أن المدعو جون ووكر «جون فيليب ووكر ليندا» قد
اتخذ اسمًا آخر كما جرت العادة لدى من ينظمون من
الغربيين للتنظيمات المتطرفة ،وقد أصبح اسمه سليمان
الفارس وينادونه ايضًا بسليمان االيرلندي ،وفقًا لتلك
المصادر فقد كان هذا االسم موجود في سجالت جامعة
الزنداني.
وفي مغالطات وأكاذيب مفضوحة ادعى الزنداني في تلك
الرسائل بأنه كان «معارضًا بارزاً» للنظام بينما يعلم
الجميع بأن الزنداني كان يشارك بنفسه في كل الحمالت
االنتخابية للرئيس السابق بما فيها االنتخابات الرئاسية
2006م.

املؤتمر وأحزاب التحالف يهنئون رئيس الجمهورية باالنتصار على اإلرهابيني يف أبني

النصر العظيم على القاعدة دشن مرحلة جديدة لألمن واالستقرار والتنمية والبناء
هنأ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه األخ المشير/
عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية -على
اإلنجاز العسكري الوطني الكبير الذي حققته القوات
المسلحة واللجان الشعبية ضد عناصر االرهاب والتطرف
في محافظة أبين.
وأكد المؤتمر الشعبي العام أن االنتصار على القاعدة
نقطة ارتكاز لتوفير المناخات المالئمة إلطالق الحوار
الوطني وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها ويعزز الثقة
بالمؤسسة العسكرية الوطنية ويعظم مكانها ونبل
رسالتها.
مشيرا الى ان حنكة القيادة السياسية وقوة إرادتها في
تطهير ومالحقة ودحر فلول اإلرهاب قد أكدت للشعب
اليمني والمجتمع الدولي أن قرار رئيس الجمهورية
بالحرب بال هوادة ضد هذه اآلفة إنما يستمد طاقته
الخالقة من التفاف أبناء الشعب وأفراد القوات المسلحة
واألمن  ،وأن الحرب على اإلرهاب هي حرب الشعب كله
ضد سرطان قاتل ومدمر ألسس الحياة المدنية ويهدد
استقرار الدولة وتماسك عرى المجتمع اليمني في عقيدته
وفي بيئته االجتماعية والسياسية.
وقال في برقية بعثها لرئيس الجمهورية ( :إننا على
يقين أن هذا النصر العظيم قد دشن مرحلة جديدة
لبناء مقومات األمن واالستقرار واالنطالق نحو مهام
التنمية والبناء ..وأن هذا النصر سيكون حافزاً لحكومة
الوفاق الوطني لإلسراع في إعادة بناء ما خربته األيدي
العابثة)..
وعبر المؤتمر وحلفاؤه عن أملهم في إسهام شركاء
ال وعاج ً
مكافحة اإلرهاب إسهاماً كام ً
ال في تقديم الدعم
الالزم إلعمار ما خربته قوى اإلرهاب والتطرف باعتبار
الشراكة في الحرب على اإلرهاب وإعادة البناء التزامًا
دولياً.نص برقية المؤتمر وحلفائه لرئيس الجمهورية:
رفع المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه برقية تهنئة
الى األخ عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية-
بمناسبة االنتصار على تنظيم القاعدة اإلرهابي في
أبين ..فيما يلي نصها-:
فخامة األخ رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات
المسلحة المشير عبدربه منصور هادي -حفظه اهلل-
في هذا اليوم «الثالثاء» البهيج وفي لحظة االنتصار
العظيم الميمون يا فخامة الرئيس يتقدم المؤتمر
الشعبي العام وحلفاؤه بأحر التهاني والتبريكات
النضالية على اإلنجاز العسكري الوطني الكبير الذي
أح��رزه أبناء قواتنا المسلحة واللجان الشعبية في
جميع الميادين القتالية في محافظة أبين بعد صمود

على حكومة الوفاق اإلسراع إلعادة بناء ما خربته أيادي اإلرهابيين في أبين
نتطلع من شركاء مكافحـة اإلرهاب تقديم بفضل الحنكة القيادية للرئيس تحقــق
لشعبنا االنتصار الكبير على االرهــابيين
الدعم إلعادة إعمار ما دمرته الحـرب

التحـام الجيــش واألمن واللجــان الشعبية جسـد اروع ملحمة وطنيـة
وتضحيات وشجاعة منقطعة النظير طيلة فترة
المواجهات ضد قوى اإلرهاب والتطرف  ،أكدت أن حنكة
قيادتكم وصالبة إرادتكم في تطهير ومالحقة ودحر
فلول اإلرهاب وتدمير أوكار القاعدة قد أكدت للشعب
اليمني والمجتمع الدولي أن قراركم بالحرب بال هوادة
ضد هذه اآلفة الخطيرة إنما يستمد طاقته الخالقة من
التفاف أبناء الشعب وأفراد القوات المسلحة واألمن
وإسهام اللجان الشعبية لترسم ص��ورة ملهمة عن
البطولة والوفاء لتراب هذا الوطن وأمنه واستقراره .

وأنكم يا فخامة الرئيس وق��د كنتم واضحين كل
الوضوح في خطابكم إلى الشعب قبل يوم االقتراع
وخطابكم عند أداء القسم بأن الحرب على اإلرهاب من
أولويات مرحلتكم القيادية وعلى رأس انشغاالتكم ،
بل إنكم قدمتم الدليل على أنها حرب الشعب كله ضد
هذا السرطان القاتل والمدمر ألسس الحياة المدنية
ويهدد استقرار الدولة وتماسك عرى المجتمع اليمني
في عقيدته وفي بيئته االجتماعية والسياسية .

إن االنتصار على القاعدة يمثل نقطة ارتكاز لتوفير
المناخات المالئمة إلطالق الحوار الوطني وفقاً للمبادرة
الخليجية وآليتها ،كما انه يعزز الثقة بالمؤسسة
العسكرية الوطنية ويعظم مكانها ونبل رسالتها في
هذه اللحظة التاريخية الدقيقة من تاريخ شعبنا اليمني
العظيم  ،وإننا على يقين أن هذا النصر العظيم قد دشن
مرحلة جديدة لبناء مقومات األمن واالستقرار واالنطالق
نحو مهام التنمية والبناء ..وأن هذا النصر سيكون
حافزاً لحكومة الوفاق الوطني لإلسراع في إعادة بناء

ما خربته األيدي العابثة في مدن وقرى محافظة أبين
المنكوبة وسرعة إعادة الحياة الطبيعية إلى مجراها
الطبيعي وإعادة أبنائها النازحين إلى قراهم ومنازلهم
وأعمالهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية أسوة بإخوانهم
في المحافظات األخرى .
آملين من شركائنا الدوليين في مكافحة اإلرهاب
ال وعاج ً
أن يسهموا إسهامًا كام ً
ال في تقديم الدعم
الالزم إلعمار ما خربته قوى اإلرهاب والتطرف باعتبار
الشراكة في الحرب على اإلرهاب وإعادة البناء التزاماً
دولياً ،بعدما قدم اليمن في سبيل هذا من التضحيات
والخسائر البشرية والمادية بشجاعة وإرادة سياسية
ال تلين  ،وقدم أغلى أبنائه واقتطع من لقمة عيش
مواطنيه لمواجهة االرهاب .
وإننا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه َلنجدد التأكيد
أننا سنعمل تحت قيادتكم إلنجاز جميع المهام الوطنية
ومن نصر إلى نصر حتى يتم القضاء على كافة مصادر
اإلرهاب أينما وُجدت في يمننا الحبيب .
الرحمة للشهداء ..والصبر والسلوان ألسرهم ..ونسأل
اهلل الشفاء للمصابين .
وفقكم اهلل وسدد على طريق رفعة اليمن خُطاكم .

أخوانكم في المؤتمر الشعبي وحلفائه
الثالثاء  12يونيو 2012م

