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حقيقة المشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه
الزعيم /علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر 
يعزي بوفاة 
المهندس 

سالم بريعمه
بعث األخ الزعيم علي 
ع��ب��داهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
برقية ع��زاء ومواساة إلى 
عبدربه  أح��م��د  لعميد  ا األخ 
ب��ري��ع��م��ه وأوالد ال��م��رح��وم 
المهندس سالم عبدربه بريعمه 
وكافة أسرة آل بريعمه في وفاة 
المهندس سالم عبدربه بريعمه 

جاء فيها:
ببالغ األس��ى واألس��ف تلقينا 
نبأ وف��اة المرحوم المهندس 
سالم عبدربه بريعمه مدير 
فرع مؤسسة الطرق والجسور 
بمحافظة مأرب رئيس مشروع 
طريق م��أرب البيضاء وأح��د 
الشخصيات االجتماعية الذي 
كان له دور كبير في اإلصالح 
بين الناس.. كما كان له دور 
كبير ف��ي األع��م��ال التنموية 

وبالذات في مجال الطرق..
باإلضافة إل��ى أن المرحوم 
كان من القيادات المؤتمرية 
الفاعلة التي أسهمت في العمل 
التنظيمي وفي تنشيط أعمال 

المؤتمر الشعبي العام.
وإننا إذ نعزيكم ونشاطركم 
األحزان في هذا المصاب الجلل 
نسأل اهلل العلي القدير ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه 
فسيح جناته وأن يلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علـــي عبـداهلل صـالــــــح
رئي�س المؤتمر الشعبي العام 

في لقاء موسع ضم المشائخ والشخصيات االجتماعية والسياسية

الزعيم: المؤتمر  قدم انموذجًا رائعًا إلنتقال السلطة سلميًا
ح��ض��ر ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- اجتماعًا موسعًا االثنين قبل 
الماضي ضم المشائخ والشخصيات 
االجتماعية والسياسية من أعضاء المؤتمر 

الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني..
وكرس االجتماع الستعراض ما تم تنفيذه 
من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة.. وفي كلمته أكد الزعيم علي 
عبداهلل صالح أن المؤتمر الشعبي العام 
قد وفى بالتزاماته لحل األزمة المتفاقمة 
التي يتعرض لها الوطن منذ أكثر من سنة 
ونصف، ومن ذلك التوقيع على المبادرة 
الخليجية من قبل قيادة المؤتمر، لتجنيب 
الوطن إراقة الدم اليمني ألن الدم اليمني 

غاٍل على كل مواطن..
وقال: نفذ المؤتمر الشعبي العام االنتقال 
السلمي للسلطة وجرت انتخابات رئاسية 
ودعونا كل المواطنين والمواطنات إلى 
التوجه لصناديق االقتراع النتخاب رئىس 
توافقي- األخ عبدربه منصور هادي- وتم 
ذلك بالفعل، ومن ثم تم تشكيل حكومة 

توافقية وتم تشكيل اللجنة العسكرية 
إلزالة التوتر وإنهاء التجمعات المسلحة في 
العاصمة وفي غيرها وفي الطرقات ولم 
يتم إاّل وقف اطالق النار ومازالت المليشيات 

موجودة في العاصمة صنعاء والمواطن في 
حالة قلق وترقب..

وأضاف الزعيم علي عبداهلل صالح سلمنا 
السلطة طواعية وانتقلنا إل��ى مساكننا 
الخاصة ونتابع مجريات األمور، وكل اسبوع 
تصعيد من خالل المسيرات والشعارات 
واإلعالم غير المسئول ونقول للجميع نظام 
صالح سلم السلطة وجاءت قيادة وحكومة 

جديدة.. انتهت األمور.. نفذوا ما تبقى من 
بنود المبادرة الخليجية وحملوا الطرف اآلخر 
المسئولية الذي لم يَفِ بالتزاماته لتنفيذ 

المبادرة وآليتها المزمَّنة..
وأعرب عن إدانة المؤتمر الشعبي العام 
وأح���زاب التحالف إدان���ة لما تعرضت له 
السفارة األمريكية من عمل همجي غير 
مقبول يُعَد اساءة لعالقة اليمن بالواليات 
المتحدة األمريكية.. وقال: هؤالء لن يخرجوا 
إاّل بعد استكمال أجندتهم  من الساحة 
الخاصة التي رسموها مع األخرين.. هم غير 
راضين ان اليمن قدم نموذجًا رائعًا في نقل 
السلطة.. هم يريدون الفتنة وإراقة الدم.. 
مشيرًا إلى مخطط الستهداف المؤتمر.. 
وق��ال: قبل أي��ام حركوا مسيرة من باب 
اليمن إلى الجامعة وتدججوا بالسالح تحت 
الجاكتات واألكوات، إذا احد اعترضهم عملوا 
مجزرة ويحمّلونها النظام السابق )نظام 
علي عبداهلل صالح والمؤتمر الشعبي العام( 
أي أن هناك مخططًا الستهداف المؤتمر 
الشعبي العام، ومعنى هذا استفزاز وإثارة 
لمشاعر المؤتمريين من أجل أن يكون هناك 

فعل وردة فعل.. وطالب الزعيم القيادة 
السياسية والحكومة ان تتحمل مسئوليتها 
وتنفذ المبادرة الخليجية وآليتها وان تدين 
الطرف الذي لم ينفذ سواًء أكان فردًا أو حزبًا 

أو جماعة.. مؤكدًا أن النظام السابق تخلى 
عن السلطة بقناعة تامة ولم يعد يفكر بها 
ال من قريب وال من بعيد، وقال: نحن نريد 
أمنًا واستقرارًا وتنمية لهذا الوطن.. كفى 
ما حصل للبلد من اشكاالت..  ولقد رفضنا 
المواجهات تمامًا حين توكلنا على اهلل ووقعنا 
على المبادرة الخليجية، وذهبت إلى الرياض 
ألوقع عليها شخصيًا وكنت مستعدًا ألوقع 

عليها في األول لكنهم رفضوا ان يأتوا دار 
الرئاسة أو القصر الجمهوري ليوقعوا أمام 

الرأي العام..
العام  وانتقد رئيس المؤتمر الشعبي 
المشاريع الصغيرة التي يدعو إليها البعض، 
وقال: بلدنا توحد في 22 مايو بطرق سلمية 
ال غالب وال مغلوب ووحدنا الوطن وانتهى 
الموضوع.. اآلن هناك من يدعو إلى فك 
االرتباط.. وآخر إلى مشاريع أخرى صغيرة، 
وعلى الحكومة أن تقوم بدورها لرأب الصدع 
والحفاظ على مصلحة الوطن ومعرفة أنين 
الشعب في الشمال والجنوب وما أسبابه 
ودواعيه.. فمهمة القيادة هي حل مشاكل 

الناس واالستماع إلى مطالبهم..
وطالب الزعيم القيادة السياسية وحكومة 
الوفاق بتقديم مرتكبي الجرائم- سواًء 
تفجير أنابيب النفط أو الكهرباء- إلى القضاء 
ويحاكموا، أم��ا الدعايات وتلفيق التهم 
لآلخرين فهذا غير مقبول.. وال أحد وصي 
على أح��د.. الوصي هو النظام والقانون 
والدستور وهو فوق كل شيء، على الرئىس 

والمرؤوس، على الكبير والصغير..

الحمد هلل القائل: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا 

على ما فعلتم نادمين”. صدق اهلل العظيم
استشعارًا بروح المسئولية الوطنية الحريصة 
على أمن واستقرار الوطن ووحدته ونموه ونهضته 
وتجنيبه كل المخاطر التي تحدق به جراء األزمة 
المعقدة التي يمر بها الوطن وما نتج وينتج عنها من 
تداعيات وأحداث مؤسفة تتفاقم يومًا بعد يوم لتلقي 
بظاللها وآثارها السلبية على مقدرات الوطن وبنيته 

االجتماعية وأمنه واستقراره.
وفي ظل إصرار بعض القوى السياسية والقبلية 
واإلرهابية على المضي في غيها والتمادي الممنهج 
في إفشال كل المساعي والجهود التي تبذل لتجاوز 
األزمة التي مرت بها بالدنا ومازالت آثارها ومفتعلوها 
من العناصر المأزومة يستمرون في ذات السياق 
والتوجه دون أدنى مراعاة للقيم اإلنسانية واألخالقية 
والوطنية واالتفاقات واألعراف التي هي من سمات 
شعبنا اليمني العظيم والعريق الذي يرفض كل تلك 

الممارسات الالمسئولة.

وبناًء على ما سبق وانطالقًا من المسئولية الوطنية 
المشتركة التي تحتم على جميع أبناء الوطن الحفاظ 
على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته ومقدراته، 
وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا التي تشهدها 
الساحة الوطنية والتي تناولها االجتماع الموسع في 
ظل أجواء من الحرية والشفافية والمسئولية الوطنية 
المفعمة بروح المسئولية يؤكد المجتمعون على 

اآلتي:
1- استنكار كافة األعمال االستفزازية والخطاب 
اإلعالمي المأزوم بما فيها تلك المسيرات المدججة 
باألسلحة والتصعيد اإلعالمي واإلرهابي الفكري 
واالغتياالت السياسية التي تهدف إلى تقويض 
التسوية السياسية وإقالق السكينة العامة وتهديد 
األم��ن واالستقرار والسلم االجتماعي واإلخ��الل 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس 
األمن الدولي ذات الصلة سيما وقد ارتضى الجميع 

بالتسوية السياسية التي قدمتها اليمن كنموذج رائع 
وفريد في المنطقة لنقل السلطة سلميًا وبقناعة 
تامة من الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام حبًا في الوطن وأمنه واستقراره وحرصًا 

على الدم اليمني الغالي.
2- أكد المجتمعون إدانتهم الشديدة للفيلم المسيئ 
لرسولنا األعظم والنبي القدوة محمد- صلى اهلل 
عليه وسلم- الذي أرسله اهلل رحمة للعالمين، حيث 
تعتبر اإلساءة للرسول الكريم هي إساءة لإلسالم 
والمسلمين وعقيدتهم ولإلنسانية جمعاء، وفي 
الوقت ذاته يندد ويشجب المجتمعون تلك األعمال 
الهمجية التي استهدفت سفارة الواليات المتحدة 
األمريكية بصنعاء ومن يقف وراءها والذين يمثلون 
الصورة السيئة ويجسدون العقلية الضاللية.. 
والحكومة  السياسية  لقيادة  ا بتحمل  لبين  مطا
لدبلوماسية  ا لبعثات  ا ية  حما في  لمسئولياتها 

المعتمدة في بالدنا، كما يرفض المجتمعون وبشدة 
أي مساس بالسيادة الوطنية والتواجد األجنبي على 
أراضيه الطاهرة بأية صورة وتحت أية ذريعة من 

الذرائع.
3- يستنكر المجتمعون كافة األعمال اإلرهابية 
والتفجيرات التي طالت ع��ددًا من المسئولين 
والمواطنين والمنشآت في أمانة صنعاء وبعض 
المحافظات.. مؤكدين على ضرورة االستمرار في 
مكافحة اإلره��اب بكافة أشكاله وص��وره وتجفيف 

منابعه.
4- يستهجن المجتمعون ويستنكرون اإلقصاء 
الوظيفي الممنهج الذي يتعرض له أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام والكفاءات الوطنية المستقلة على 
أسس حزبية ضيقة ال تخدم مرحلة الوفاق الوطني 

وال تمت إلى الصالح العام بصلة.

5- يؤكد المجتمعون على ضرورة التزام أحزاب 
اللقاء المشترك وشركائه بتنفيذ كافة بنود المبادرة 

الخليجية وآليتها المزمنة دون انتقائية.
6- يؤكد المجتمعون على ض��رورة توثيق عرى 
النسيج االجتماعي والوفاق الوطني، حيث يتطلب 
الواقع الراهن من جميع األطراف اإلصغاء إلى صوت 
العقل وعدم االنجرار إلى وسائل وأساليب المماحكة 
السياسية وفي مقدمة ذلك ترشيد الخطاب اإلعالمي 
والسياسي الذي يجب أن يضطلع بدور وطني توافقي 
مسئول بعيدًا عن تزييف الحقائق وخلق صراعات ال 

تخدم الوطن وال المواطن.
7- يدعو المجتمعون كافة أطراف العملية السياسية 
والقوى االجتماعية الفاعلة إلى استيعاب متطلبات 
ومتغيرات المرحلة الراهنة بروية، ويعبّرون عن 
استيائهم البالغ من حالة التقزم التي وصلت إليها 
بعض القوى المتطرفة في أحزاب اللقاء المشترك 
من توصيف لمجريات األحداث أو دعم مباشر أو غير 
مباشر ألعمال التطرف واإلرهاب والغلو.. مؤكدين 
بأن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه كان وسيظل روح 
الشعب وقلبه وسيقفون بالمرصاد لكل من تسول له 
نفسه المساس بالوطن وأمنه ووحدته واستقراره من 
خالل كل جماهير الشعب التواقة إلى التغيير والتطور 
والنهوض الذي ظل ينادى به ووقف أمامه الكثير من 
القوى الظالمية التي تُكن للوطن والشعب الحقد 

وتحيك له المؤامرات تلو المؤامرات.
8- يؤكد المجتمعون على ضرورة اضطالع األمم 
المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والدول الراعية 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بمسئوليتها 
في تنفيذ كافة بنود المبادرة ويطالبون في الوقت 
ذاته مبعوث األمين العام لألمم المتحدة وأمين عام 
مجلس التعاون الخليجي بمتابعة تنفيذ التسوية 
السياسية كاملة غير منقوصة وبالتزمين المتفق 
عليه سيما وقد قام المؤتمر الشعبي العام بتنفيذ 
كافة التزاماته وقدم الكثير من التنازالت والتضحيات 

لتجنيب الوطن االنزالق إلى ما ال يحمد عقباه.
واهلل من وراء القصد..

صادر عن اللقاء الموسع للمشائخ واألعيان 
والوجاهات والشخصيات االجتماعية..
صنعاء- 17 سبتمبر 2012م

في بيان صادر عن اللقاء:

الدعوة لتبني خطاب إعالمي وسياسي يجسد روح التوافق
تثمين الدور التاريخي للزعيم في حل األزمة وحرصه على األمن واالستقرار

استنكر لقاء موسع عقد بحضور  الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام شاركت فيه قيادات  
سياسية ومشائخ وشخصيات اجتماعية ووجاهات قبلية 
وأعضاء في النواب والشورى  كافة األعمال االستفزازية 
والخطاب اإلعالمي المأزوم بما فيها تلك والمسيرات المدججة 
باألسلحة والهادفة  إلى تقويض التسوية السياسية وعبّر 
المشاركون في اللقاء الذي عقد االثنين قبل الماضي في مقر 
اللجنة الدائمة بصنعاء في بيان لهم عن إدانتهم الشديدة 
للفيلم المسيء لرسولنا األعظم والنبي القدوة محمد صلى 
اهلل عليه وسلم، منددين باألعمال الهمجية التي استهدفت 

سفارة الواليات المتحدة األمريكية بصنعاء 

»الميثاق« تنشر نص البيان:

استنكار لسياسة االقصاء الممنهج للمؤتمرين 

يجب تطبيق المبادرة 
ــل الـــطـــرف  ــي ــم ــح وت

المعرقل المسؤولية

على الحكومة تقديم 
المعتدين على النفط 

والكهرباء الى القضاء


