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في الذكرى الـ34 لمذبحة دار الرئاسة في عدن

رئيس اِّـؤتمر: اغتيال الرئيس ساِّـني فتح 
الباب أمام الصراعات الدموية َّـ اليمن

< دعا الزعيم علي عبداهللا صالح - رئيس 
االنقالبية  لقوى  ا لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا
والمتآمرين الى االستفادة من دروس مذبحة 
دار الرئاسة بعدن في ٢٦ يونيو ١٩٧٨م التي 
راح ضحيتها المناضل سالم ربيع علي والتي 
شكلت إحدى المحطات الكارثية ودورات العنف 

والتي كان وقودها أبناء الوطن..
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الزعيم 
لميثاق»  «ا لصحيفة  عبداهللا صالح  علي 

بمناسبة الذكرى الرابعة 
ر  دا لمذبحة  لثالثين  وا
الرئاسة بعدن قال فيه: 
لقد خــســرت اليمن في 
لرئيس  ا لمذبحة  ا تلك 
الــمــنــاضــل ســالــم ربيع 
علي ومعه مجموعة من 
رفاقه، وأصبحت تمثل 
مهمة،  ريخية  تا محطة 
يــســتــذكــر مـــن خاللها 
شعبنا الصراعات الدموية 
وتأثيرها السيئ في حال 

اليمن األرض والناس.
ـــاف الــزعــيــم، في  وأض
ذكرى استشهاد الرئيس 
األسبق سالمين: نستذكر 

تلك الحقبة التي شكلت إحدى 
المحطات الكارثية ودورات العنف 
خالل حقبة التشطير الملغومة 
بالصراعات والتصفيات واألحداث 
التي كان وقودها أبناء الوطن، 
الذين دفعوا الثمن غالياً عبر 
قوافل من الضحايا األبرياء، 
ـــاًء للجراح بقدر ما  ليس اذك
يمثل دروساً خالدة السيما لقوى 
االنقالب والتآمر ليستخلصوا ما 
يفيدهم ويقودهم الى الرشد 
واالقالع عن تلك المواقف التي 
أضرت بالوطن ومصالحه العليا.

مشيرا الى  أن نهج التسامح 
وحــنــكــة الــعــقــالء أزاح حقبة 
الصراعات الدموية وجنب البالد 
فــي محطات عــدة مــؤامــرات 

أرادت أن تدفع الوطن اليمني بكامله الى 
قلب الفوضى السياسية واعماق بحار الدماء 
المسفوحة وآخرها مسعى االنقالبيين في 
أحداث العام الماضي وما شهده مسجد دار 

الرئاسة من هجوم ارهابي استهدف تصفية 
كبار قيادات الدولة.. فلم يدع نهج التسامح 
الفرصة للخيارات الدموية من أن تتمكن 
من ايجاد موضع قدم لها في وطن الثاني 

والعشرين من مايو.
ودعا  رئيس المؤتمرمن يسيرون اليوم في 
االتجاه المعاكس عن طريق اثــارة الزوابع 
ــات واعــادة  واشعال الفتن واصطناع األزم
انتاج أزمات الماضي رغم ما أفضت إليه من 
الكوارث، االستفادة من 
ــا، وأخــذ العظة  ــه دروس
ــهــا، فــالــعــودة الــى  مــن
الصواب هي من تتكفل 
بتقويم الذات واخراجها 
من زوايا العناد والمكابرة 
الــى فــضــاءات التسامح 
والــوئــام واالعــتــراف بأن 

خير الخطائين التوابون.
مــؤكــداً أن االنــتــقــال 
الــســلــمــي لــلــســلــطــة 
ــوج باالنتخاب  ـــذي ت وال
الــديــمــقــراطــي للقائد 
السياسي الوطني عبدربه 
رئيساً  هـــادي  منصور 
نقلة  مثل  ية  ر للجمهو
جديدة  وديمقراطية  وطنية 
جعلت اندفاع تيار المؤامرة يرتد 
الى أوســاط أعــوان الشيطان، 
ويحيل كيدهم وبأسهم الى 

هباء منثور تذروه الرياح..
ــد الزعيم علي عبداهللا  واك
لشعبي  ا لمؤتمر  ا ن  ا لح  صا
العام والذي لم ينهج أي صراع 
دموي مع أي طرف في الساحة 
ــواصــل دوره ومــواقــفــه  ســي
الوطنية مع كل الخيرين وبما 
يجنب أبناء شعبنا حــدوث  أي 
ويالت ومآسٍ جديدة.. وسنعمل 
مرة  لمؤا ا حلقات  كسر  على 
الــواحــدة تلو األخــرى، ومهيئا 
االجواء بعزم وحزم ليمن جديد.. 
موحد وديمقراطي.. متطور 

ومتقدم وآمن ومستقر..
مترحماً في ختام تصريحه على الرئيس 
الشهيد سالم ربيع علي «سالمين» ..معبراً 

عن موساته ألهله وذويه ومحبيه..

رئيس المؤتمر  يعزي القطيش بوفاة نجله
 بعث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى السفير محمد 

صالح القطيش وذلك في وفاة نجله نبيل.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابةً عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام عن 
صادق المواساة وبالغ األسى بهذا المصاب الجلل، سائالً المولى جل وعز أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقاءه الصبر والسلوان ”إنا هللا وإنا اليه راجعون“..

رئيس المؤتمر يحث «االخوان» على االقتداء بـ(إخوان مصر)
تمنى رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهللا صالح أن تحذو الحركات اإلسالمية 
حذو حركة اإلخوان المسلمين في مصر والتي أدى مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية اليمين 
الدستورية- السبت- أمام المحكمة الدستورية.وقال الزعيم في تصريح صحفي إن أداء اليمين 
الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وتعزيز الثقة بين السلطات المختلفة بما فيها المجلس 
العسكري سيساعد على أن تتجاوز مصر العربية مشاكلها، متمنياً أن يساعد فوز مرسي على 
مراجعة اإلسالميين في العالم العربي ألدائهم وسياسة ردة الفعل التي التحسب للحاضر وال 
للمستقبل، وأضاف: ”الزمن لم يعد زمن اإلقصاء واأللغاء ولن تستقر الشعوب والدول إال بالتعايش 
والتفاهم والبحث عن حلول يتراضى عليها كل األطراف وتحقق مصالح المواطنين قبل كل شيء“.
متمنياً التزام الرئيس المنتخب محمد مرسي بثقافة «اإلخوان المسلمين» الحقيقية في مصر 
والتي لم تكن مذهبية وال قروية وال عائلية وال مناطقية . وكرر التهنئة للدكتور محمد مرسي، 
مرشح اإلخوان المسلمين الذي نال ثقة الشعب المصري في أول انتخابات تنافسية في جمهورية 

مصر العربية.

على االنقالبيين والمتآمرين استيعاب دروس المذبحة والعودة إلى رشدهم

انتخاب هادي أفشل 
المؤامرة والتعامل 
الحكيم مع اعتداء 

مسجد النهدين أسقط 
الخيارات الدموية

المؤتمر سيواصل 
مع كل الخيرين كسر 

حلقات المؤامرة 
وتهيئة األجواء لبناء 

اليمن الجديد

رئيس المؤتمر  يوجه مؤتمريي تعز بدعم محافظهم
 شدد الزعيم علي عبداهللا صالح 
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ئيس  ر
على تعاون رؤســاء وأعضاء فروع 
المؤتمر الشعبي العام مع محافظي 
المحافظات وبخاصة التي تشهد 

أوضاعاً استثنائية.
وفي لقاءه األربعاء بالشيخ جابر 
عبداهللا غالب رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة تعز، قال 
الزعيم إن دعم المحافظ الجديد 

شوفي أحمد هائل وتفعيل المجلس 
المحلي، سيساعد المحافظة لتعود 
لحياة االستقرار التي افتقدتها خالل 

العام الماضي.

نرحب بالمحاميين الذين طلبوا االنضمام إلى 
هذه القافلة من بعض الدول الصديقة والشقيقة 
ألن الــحــادث ارهــابــي واجــرامــي كبير بقدرما 
استهدف علي عبداهللا صالح رئيس الدولة فإنه 
استهدف الوطن.. وكما جاء في كالم عدد من 
االخوة المحامين هو استهداف للوطن واستهداف 
للسلم االجتماعي، استهداف للتنمية ولكل شيء.. 
طمعاً في السلطة.. وهم في السلطة.. ليس أحد 
خارج السلطة سواًء ممن خرجوا مع علي عبداهللا 
صالح أو المتبقين في السلطة، اآلن هم أنفسهم 
من السلطة القديمة والحالية.. وأنا أثمن تثميناً 
عالياً هذا الموقف االيجابي واالخوي واالنساني 
من قبلكم.. والذي وصل العدد في قافلة الدفاع 
٢٦٠» شخصية يمنية  إلــى « من المحامين 
وعربية وأجنبية.. نحن نرحب بكم ونريد ان ينفذ 
القانون على الجميع صغيراً أم كبيراً وان السلطة 

القضائية سلطة مستقلة ال سلطان عليها..
وعلينا ان ندفع بهذا االتجاه نحو استقاللية 
القضاء.. والمحامون محميون من شعبهم.. شعبنا 
عظيم، وأثبت انه تحمل هذه الجريمة ويتحمل 
اليوم جرع ارتفاع أسعار المحروقات كان على 
مدى ثالث حكومات حكومة االرياني، وباجمال، 
ومجور، كل الزيادة التي قدمناها التزيد عن 
٢٥ رياالً سعر اللتر اآلن ١٠٠٪، والناس خائفون 
من االرهاب.. خائفون أن يقولوا كلمة الحق من 
االرهاب.. يقطعون الطريق ويقولون علي عبداهللا 
صالح والمؤتمر.. يفجرون أبراج الكهرباء ويقولون 
علي عبداهللا والمؤتمر.. يقطعون أنبوب النفط 
يقولون علي عبداهللا صالح والمؤتمر.. وجدوا 
شماعة يعلقون عليها عجزهم وضعفهم وضعف 
االدارة على علي عبداهللا صالح - هذا هو الضعف.
كم عدد القتلى في حضرموت وفي ابين وفي 
عدن وفي ميدان السبعين وفي جامع النهدين، 
ــاب.. يطالبون برحيلي الى خارج  بسبب االره
الوطن.. أخرج في امريكا في اوروبا.. لماذا..؟ ال 
أمارس سياسة وال أتكلم مع ادارة.. كل ما في 
األمر انني استقبل زواري من أبناء الشعب اليمني 
مؤتمريون أو غير مؤتمريين.. العالقة ٣٣ سنة 
ليست بسيطة» لن نتآمر على أحد وال اسقطنا 
طائرة.. وال فجرنا سيارات.. وال ذبحناهم في 
مؤسسات الدولة.. كان عندنا الرأي والرأي اآلخر 
والحوار.. تحاورنا في احداث ٩٣، ٩٤م مع االخوان 
الذين أرادوا اعالن االنفصال وبقينا نحاورهم 
حتى فجروا الحرب في عمران.. وحاولنا ان نتحاور 

معهم بعد ذلك لكنهم رفضوا..
عندما نزل مشروع الوحدة قبل ٣٠ نوفمبر 
وقبل ٢٢ مايو كان المشروع هو «الكونفدرالية 
والفيدرالية، والوحدة االندماجية» قالوا اآلن 
نريد وحدة اندماجية.. اآلن الوحدة صار لها ٢٢ 
عاماً وتعود لالرتداد.. إذا وجدت أخطاء عالجوها 

وتحاوروا حولها.
ــددت عــدة نقاط ثم  الــمــبــادرة الخليجية ح
اآللية التنفيذية.. كفوا عن القتال.. كفوا عن 

االغتياالت.. كفوا عن تفجير أنفسكم.. الشعب 
اليمني صار واحداً.. ال أحد يستطيع ان يغير من 
ارادته، نريد صموداً.. نريد ثباتاً.. أنتم وقفتم 
خالل األزمة سنة وثالثة أشهر.. وأظهر الشعب 
اليمني معدنه االصيل النظيف.. اثبت قدرته 
وتحمل الجرع وارتفاع األسعار وقطع التيار 
الكهربائي والنفط.. ولوال دعم المملكة العربية 
السعودية لكانت البلد في كارثة.. اآلن تقدم 
السعودية ما يقارب (٣) مليارات دوالر.. واالمارات 

قدمت نحو نصف مليار.
أنين ومعاناة  نحن عندما نتحدث هو من 
المواطن اليمني.. هؤالء يتباكون وتظاهروا 
عندما كان يرفع خمسة رياالت للتر الواحد وتقوم 
القيامة والتقعد.. واآلن ساكتين على هذه الجرع 

والسياسة الهوجاء..
أنا رميت بالسلطة عن ارادة وليس عن ضعف.. 
وأنا لم أتمن ان أكون في السلطة.. وال أتمنى وال 

أريد ان أقربها.. ٣٣سنة رحلت عن السلطة.. لكن 
أنا كشخصية سياسية واجتماعية البد ان استقبل 
زواري وضيوفي وأحبائي وزمالئي واستقبل كل 

من يود علي عبداهللا صالح.. بيتي مفتوح للجميع.. 
ال التآمر على اآلخر.. ألنهم واجتماعاتهم للتآمر 
والمكر والخديعة.. لكن نحن لم نتآمر على أحد.. 
نقول نريد أمناً واستقراراً وتنمية لهذا الوطن.. 

التنمية لن تأتي إال في ظل أمن واستقرار..
ونحن مستعدون لتقديم الــدعــم.. ال نبكي 
وال ندمع.. أنتم قدموا برنامجاً لهذا الوطن.. 
يحصل أي كارثة أو أي شيء علي عبداهللا صالح 
والمؤتمر المسئول عنها.. أو علي عبداهللا صالح 
والمتنفذون معه.. لكن خالص تركنا السلطة.. 
لكل زمان دولة ورجــال.. لكن نحن كمواطنين 
سنقول الحقيقة.. عندما تكون هناك حقائق 
رافعين أصواتنا للرأي العام المحلي والعربي 
والدولي.. دون خوف.. لم نخف ونحن في السلطة 
فكيف نخاف اليوم ونحن خارجها.. اآلن سنتكلم، 
اآلن حان وقت الكالم، في السابق كنا مقيدين 
بالسلطة، كلها قرارات إبعاد المؤتمريين، نحن 
لسنا ضد االبعاد لمن كان فاسداً أو غير كفؤ أو 
غير قادر على ان يتحمل مسئوليته.. لكن اليكون 
العمل انتقائياً هذا اليجوز.. المبادرة الخليجية 
نصت على نقاط محددة، لم تنص على الشراكة 
في الوظيفة العامة- هي محصورة في الحقائب 
السياسية فقط اآلن وصلوا الى مديري المديريات 
وليس مدراء عموم.. تصفية من جهاز الدولة.. 
طيب خرجوا أين سيذهبون.. سيشكلون عبئاً 
ويعملون مشاكل المفروض ان نستوعب الناس.. 
األموال التي كانت عائدات من الجمارك والنفط 
والضرائب هي أمام أعينكم وأنتم اآلن جالسون 
عليها في الجامعة، في الطريق، في المطار، في 
الميناء، في كل مكان، في المدارس في الصحة.. 
فلنضحي بالوظائف وبكل شيء من أجل استقرار 
هذا البلد.. نحن نريد ان نساعد الحكومة ونساعد 
القيادة السياسية في ظل انتهاج سياسة عقالنية 
تنموية اقتصادية أمنية اجتماعية ثقافية، النخلق 

اثناء لقائه المحامين المتطوعين

الزعيم :اِّـؤتمر يدعم االمن واالستقرار واليخلق العدائية
< رحب الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بطلبات المحامين العرب لالنضمام إلى قافلة المحامين 
في قضية استهداف جامع دار الرئاسة، مؤكداً أن هذا الحادث اإلجرامي لم يستهدف رئيس الدولة بقدر ما استهدف الوطن 

والسلم االجتماعي.. فإلى نص الكلمة:

من تباكوا في الماضي على 
زيادة خمسة رياالت في لتر 

البنزين سكتوا اليوم

ــي شــمــاعــة  ــن ــوا م ــل ــع ج
ــم وعــجــزهــم  ــه ــائ ــط ألخ

وفشلهم في إدارة الدولة


