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الفضل في نقل السلطة سلميًا يعود العضاء 
وانصـار المؤتمـر وحلفائه

الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

أيها المؤتمريون 
اسقطوا بعبع الخوف

 التطورات في الساحة الوطنية تفرض على أعضاء 
المؤتمر وأنصاره أن ال يظلوا مجرد مشاهدين 
ــداث واإلتكال على مئات  أو مراقبين لسير األح
المؤتمريين ليدافعوا عن عدالة القضايا والمبادئ التي 

يذود عنها المؤتمر والتي تلبي تطلعات وآمال الشعب..
لقد أفرزت التداعيات األخيرة تحوالت خطيرة.. ولعل 
أكثرها رعبًا هي المؤامرة التي يواجهها المؤتمر الشعبي 
العام من قبل أحزاب شمولية تسعى الى تقليص وتحجيم 
دوره بحيث ال يستطيع أن يدافع عن قضايا الشعب ومصالح 
المواطنين والحفاظ على أسس بناء الدولة المدنية 
الحديثة من خالل التمادي في سياسة اإلقصاء التي تطال 
أعضاءه وأنصاره وحلفاءه وإظهار المؤتمر وكأنه تنظيم 
عاجز عن الدفاع عن حقوق منتسبيه، وبالتالي لن يكون 

جديرًا بالدفاع عن قضايا الوطن.
إذًا البد أن يدرك كل عضو مؤتمري أن ما يتعرض له 
شعبنا من تجويع وتدمير وإفقار وسفك للدماء ونهب للمال 

العام وسوء استغالل 
ما  مة  لعا ا ظيفة  للو
كــان لهذا أن يحدث 
ــدى أعــضــاء  ــص لــو ت
ين  للمفسد تمر لمؤ ا

بقوة القانون.
مــؤســف جــــدًا أن 
ــى أن  يصل األمـــر ال
يتم إقصاء موظفين 
ـــات  ـــس ـــؤس ـــــي م ف
ــة وســلــب كل  ــدول ال
حــقــوقــهــم بــاطــاًل، 
لمتضررين  ا ونــجــد 
ع  بخنو ن  يستسلمو
غريب .. وال يدافعون 
عن أنفسهم ولو برفع 

دعاوى قضائية، وإلسقاط هذه القرارات العنصرية، فهذا 
االستسالم دفع اإلصالح الى أن يتدخل بحقوق أعضاء 

المؤتمر داخل التنظيم نفسه..
اعتقد  أننا بحاجة ملحة الى تحديد مهامنا وأولها الدفاع 
عن حقوقنا كمواطنين بشجاعة وأال نفرط بمكاسب شعبنا 
مهما كان الثمن ونرفض أن تتحول المبادرة الخليجية 
وآليتها الى مذبح بسفك دماء أعضاء المؤتمر وأنصاره، 
فيما نجد الدجالين وقطاع الطرق والقتلة واللصوص 
وناهبي األراضي وثروة الشعب اليمني يتحولون الى أبطال 

ويتبؤون مناصب في الدولة.
لقد آن األوان أن يسقط أعضاء المؤتمر بعبع الخوف.. 
أنتم األقوى واألجدر لوقف جرائم وانتهاكات اللصوص.. 
المدمرة لكل أسس الدولة.. فأنتم أمل شعب يتطلع 
لمستقبل أفضل.. ولقد حصحص الحق لمبادلة الشعب 

الوفاء فهو من يستحق الحياة وليس اللصوص.

الجندي في مؤتمر صحفي:

قيادة المؤتمر أفشلت محاولة اإليقاع بين الرئيس والزعيم

رئيس املؤتمر يعزي رئيس مجلس النواب
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى 
علي الراعي وكافــة آل الراعي في وفاة العميد محمد 

عايض الراعي..
جاء فيها: االخ الشيخ/ يحيى علي الراعي رئيس 

مجلس النواب
االمين العام المساعد المحترم

تلقينا نبأ وفاة المغفور له -باذن اهلل تعالى- العميد/ 
محمد عايض الراعي .

وبهذا المصاب الجلل ابعث باسمي شخصيًا ونيابة 
عن كافة قيادات وكــوادر المؤتمر الشعبي العام 
بأصدق التعازي والمواساة سائاًل المولى عز وجل ان 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح 

جناته..ويلهمكم وذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..ويعزي بوفاة العميد محمد عايض الراعي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى صادق محمـد عايض 
الراعـي وإخوانـه وكافــة آل الراعي في وفاة العميد 

محمد عايض الراعي وكيل وزارة اإلدارة المحلية..
جاء فيها: األخ/ صادق محمـد عايض الراعـي

وإخوانـه وكافــة آل الراعي الكـــــرام
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة األخ العميد 
محمد عايض الراعي وكيل وزارة اإلدارة المحلية 
الذي انتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى بعد حياة 
حافلة بالعطاء والعمل المُخلص والمتفاني في خدمة 
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية 
من مواقع المسئولية العديدة التي عمل فيها بجد 
واجتهاد وكان من القياديين المثاليين في أداء الواجب 
الوطني سواء في سلك القوات المسلحة أو في المجال 

المدني..

وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في رحيله.. نعبر لكم 
باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن تعازينا 
الحارة.. ومواساتنا العميقة في هذا المصاب الجلل، 
سائلين المولى -جّلت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وغفرانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..ويعزي محمود الجبني يف وفاة شقيقه
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء الى األخ محمود الجبين 

في وفاة شقيقه.. والى نص البرقية:
األخ/ محمود محمد الجبين   وأخوانه

عضو اللجنة الدائمة          المحترم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى أخيكم/ 
أحمد محمد الجبين، وبهذا المصاب الجلل أبعث 
باسمى شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام.. بأصدق التعازي والمواساة.. 
سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

الصبر والسلوان.إنا هلل وإنا إليه راجعون

..ويعزي أسر ضحايا سقوط الطائرة العسكرية
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
عبداهلل صالح برقية عزاء ومواساة إلى أهالي وأسر 
الضحايا المدنيين والعسكريين في حادث سقوط 
الطائرة العسكرية في حي الدائري الغربي بالعاصمة 

صنعاء .
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح في برقية العزاء 
باسمه شخصيًا ونيابًة عن قيادات وكوادر وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن والمواساة 

في هذا المصاب الجلل.
سائاًل المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع 

الرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جنانه وان 
يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

..و يعزي يف وفاة القاضي محمد عبداهلل االرياني
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى القاضي/ 
يحيى محمد االرياني وذلك في وفاة القاضي العالمة 

/ محمد عبداهلل االرياني جاء فيها:
االخ القاضي / يحيى محمد االرياني المحترم

تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل والدكم القاضي 
العالمة/ محمد عبداهلل االرياني وبهذا المصاب ابعث 
باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام بأصدق التعازي والمواساة 
سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 

الصبر والسلوان.انا هلل وانا اليه راجعون

..و يعزي كافة آل عتيق يف وفاة
 املناضل علي ناجي عتيق

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل 

اللواء علي ناجي عتيق.. جاء فيها:
األخ/ عــادل علــي ناجــي عتيـق

وإخوانـه وكافــة آل عتيــق المحترمون
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم اللواء 
المناضل علي ناجي عتيق الذي انتقل إلى جوار ربه 
بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل والكفاح في سبيل 
الثورة والجمهورية وشارك في الدفاع عنهما وعن 
الوحدة والحرية والديمقراطية.. وكان مثااًل للمناضل 

المتفاني والمُخلص لوطنه ومبادئه..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 

العام.. ونشاطركم أحزانكم في وفاته، لنسأل اهلل 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. 
وان يسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر 
والسلوان.. إنه سميع مجيب.إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..ويعزي يف وفاة القيادي املؤتمري
 عبدالرحمن شمسان

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة لألخ فكري 
عبدالرحمن شمسان واألخ محمد شمسان عقالن 
في وفاة المغفور له -بإذن اهلل تعالى- عبدالرحمن 
شمسان عقالن عضو اللجنة الدائمة المحلية في 
محافظة تعز، والــذي كان له دور بارز في العمل 
التنظيمي والوطني كأحد قيادات المؤتمر الشعبي 
العام بتعز.. وعبر الزعيم في برقيته عن تعازيه 
الحارة باسمه شخصيًا ونيابة عن قيادات وكوادر 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام لعائلة الفقيد وكل آل 
عقالن في هذا المصاب الجلل، سائاًل المولى العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان..»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

..،و يعزي الشيخ عبداهلل الساللي يف وفاة والده
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى األخ الشيخ 
عبداهلل علي أحمد قرموش الساللي في وفاة والده 
الشيخ علي أحمد قرموش الساللي عضو اللجنة 

الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ عبداهلل علي أحمد قرموش الساللي

وإخوانـــه وكافــــة آل الساللــي          المحترمــون                   
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم 
المرحوم الشيخ علي أحمد قرموش الساللي عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي اختاره 
المولى -عزوجل- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء 

والبذل والعمل المخلص في خدمة الوطن.. حيث 
كان رحمه اهلل أحد الشخصيات االجتماعية الذين لم 
يدّخروا جهدًا من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية 
والوحدة.. واإلسهام في بناء وتطوير المؤتمر الشعبي 

العام وفي بناء الوطن ونهوضه..
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام في وفاته، نسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 
ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه 

راجعون

..و يعزي محافظ الحديدة يف وفاة شقيقة
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ 

هشام عبداهلل عطية.. جاء فيها:
ــرم عــبــداهلل عطية - محافظ محافظة  األخ/ أك

الحديدة.. رئيس المجلس المحلي          
 وإخوانه وكافة آل عطيـة     المحترمون

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة شقيقكم 
المرحوم هشام عبداهلل عطيه الذي وفاه األجل بعد 
حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في مجال 
التربية والتعليم وخدمة العلم واألدب والثقافة، حيث 
كان رحمه اهلل من التربويين األفاضل واألكفاء الذين 
ساهموا في تنشئة األجيال وتعليمهم وغرس القيم 

الدينية والوطنية في نفوسهم.
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في 
وفاته، سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

علــي عبـــداهلل صـالـــح
رئيـس المؤتمر الشعبي العام 

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي

محمد أنعم

وقال الجندي في مؤتمر صحفي عقده نهاية األسبوع - 
أن العالقة بين رئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر األمين العام وبين رئيس  المؤتمر الشعبي العام 
عالقة تاريخية وأخوية ونضالية استمرت فترة طويلة من 
الزمن ولم تحدث بينهم أية خالفات وإذا حدث تباين 
في وجهات النظر يتم حلها باألساليب الودية والحوارية 

األخوية الصادقة.
وأضاف: أن أحزابًا في اللقاء المشترك يسوقون أن تغيير 
الزعيم على عبد اهلل صالح من رئاسة المؤتمر هي رغبة 
مؤتمريه وخالف بين رئيس المؤتمر ونائبه وهذا غير 
صحيح اطالقًا، لكن الذين يخططون ألخونة الدولة هم 
من يضربوا على هذا الوتر وبالتالي يسعون الى نقل البالد 

من معركة إلى أخرى وهذا ما ال يجب أن ننجر إليه 
وبين الناطق الرسمي ان إبعاد رئيس المؤتمر أمر 
يتنافى مع نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
والقرارات الدولية وان ما يطالب به اإلصالح من استبدال 
رئيس برئيس عمل يسيء إلى رئيس الجمهورية وال 

يمكن القبول به. 
موضحا انه لن يكون بمقدور رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي القيام بدوره كرئيس توافقي ألنه سوف 

يُتّهم باإلنحياز لحزبه كما حدث مع الرئيس السابق«. 
وحذر الجندي من أية محاوالت إلضعاف المؤتمر ، 
وقال:) إنها قد ال تكون من مصلحة اإلخوان المسلمين 
كون الكثير منهم سيتوجهون إلى أنصار اهلل وسيؤدي 
ذلك إلى إخالل بالتوازن وسيفتح الباب إلضعاف رئيس 

الجمهورية( . 
واستعرض الناطق الرسمي للمؤتمر 
والتحالف عددا من الوثائق التي تكشف 
للتسوية  لفعليين   ا المعرقلين  عن 

السياسية في اليمن 
مؤكدا أن ما نسب لرئيس المؤتمر 
من تهم كيدية« تفتقد إلى اإلثباتات 

واألدلة  
مشيرًا الى أن قيادات وقواعد وأنصار 
المؤتمر يطالبون باستيضاحات حول 
تلك  التهم ومعرفة المروجين لها 
التخاذ ما يجب من تدابير عملية حيالها. 

 وقال الجندي ان قياة المؤتمر استوعبوا اللعبة فكان 
ردهم على بيان مجلس األمن هو المطالبة بإيضاح 
العراقيل وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم 
اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر للقاء مع رئيس 
الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية 
وآليتها، مجددا تمسك المؤتمر الشعبي العام المطلق 

بالمبادرة الخليجية وآليتها باعتبارها رؤية مؤتمريه 
تحرص على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. 

ونوّه الجندي الى أن خالف المؤتمر 
الشعبي العام ليس مع مجلس األمن 
ال��دول��ي وال م��ع رئيس الجمهورية 
ورئيس المؤتمر الشعبي العام وال مع 
جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية 
للمبادرة وإنما مع اإلخوان المسلمين 
داخل اللقاء المشترك ومع رئيس الوزراء 
محمد سالم باسندوة الذي يستخدم 
جسرا للعبور الى »اخونة« مؤسسات 

الدولة .
وكشف الجندي عن معلومات أفصح 
عنها قيادي في اللقاء المشترك مفادها 
وجود إصرار عجيب ومدمر لدى حزب االصالح للضغط 
صوب مغادرة رئيس المؤتمر البالد ونقل رئاسة المؤتمر 

لرئيس الجمهورية . 
من جهة ثانية، قال الجندي : لقد سمعنا من باسندوة 
انه رصد »20« مليار ريال لمعالجة جرحى احداث 2011م 
و2012م في حين نجد أن الجرحى يموتون جوعا وعطشا 
أمام مجلس الوزراء ولم يلتفت إليهم أو حتى يسلم عليهم 

بل لقد أرسل من يعتدي عليهم  وما حدث للنائب احمد 
سيف حاشد دليل على ذلك.

ولفت إل��ى ان م��ا ي��روج ل��ه رئيس 
حكومة الوفاق باسندوة من دعايات 
لتبرير فشله  سابقة والح��ق��ة تأتي 
وتؤكد ضلوعه في تلفيق اتهامات 
كيدية مبنية على معلومات خاطئة منها 
قطع الطرقات، وقطع الكهرباء وأنابيب 

النفط والغاز وغيرها. 
 وقال: إن باسندوة تحول من رئيس 
حكومة وفاق وطني يفترض فيه الحياد 
والموضوعية إلى جسر لتمرير أخونة 

الدولة.
وتابع الجندي حديثه قائاًل: يجب على 

باسندوة  ان يعرف أن قانون الخدمة المدنية حدد التداول 
السلمي للسلطة بمنصب نائب وزير إلى رئيس وزراء 
أما الجهاز المالي واإلداري للدولة من الموظف ورئيس 
القسم وحتى الوكيل المساعد والوكيل  فجميعها وظائف 
فنية ومكتسبة بحسب قانون الخدمة المدنية  وتخضع 
للمؤهالت والخبرات العلمية والعملية والكفاءة وال يجوز 

االعتداء عليها وهذا ما يجب االلتزام به 

وأشار الجندي إلى أن مقابلة باسندوة األخيرة أظهرته 
بمظهر المتناقض وبصورة هزيلة ال تتفق مع موقعه 
ومسئولياته الوطنية التي يتحملها كرئيس للوزراء. 
وكشف القيادي المؤتمري عن صرف حكومة الوفاق 
ووزارة الداخلية مؤخرا لمبلغ )92( مليون ريال كمرتبات 

لمرافقين الشيخ والقيادي في اإلصالح حميد األحمر. 
 وحذر القيادي المؤتمري من مغبة التدخل في شئون 
القوات المسلحة، ودع��ا كافة األح��زاب والتنظيمات 
السياسية إلى االبتعاد وعدم التدخل في شئون القوات 
المسلحة والمساهمة الفاعلة في إعداد وحدتها وفاعليتها.  
وبخصوص القضية الجنوبية اعتبر ناطق المؤتمر أنها في 
مقدمة االهتمامات المؤتمرية، وقال مسألة االنفصال تعد 
عملية مستحيلة ونحن مع حل القضية الجنوبية والقضية 
التهامية ويجب ان يعود الحق الى أصحابه واللجان التي 

شكلها رئيس الجمهورية ستقول كلمتها قريبًا.
 داعيا الى مساندة الجهود المبذولة من قبل الشيخ 
احمد بن صريمة ، ومحمد على احمد وغيرهم من قادة 
الحراك الجنوبي معتبرا دعمهم ومساندتهم هو الرد 
العملي على دعاة االنفصال وجدد الجندي دعوته لعلي 

سالم البيض أن يعود إلى رشده 
وقال الجندي مخاطبا اياه.. ليس هناك قواسم مشتركة 
بينك وبين الزعيم على عبداهلل صالح  فهو قائد وحدوي 
ومع الوحدة وأنت تريد انفصال  هذه الكلمة ال تليق بك 
فأنت رجل مناضل وعشت حياتك من اجل الوحدة، موضحًا 
أن األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من ابناء 
الجنوب وبينكم قواسم مشتركة من الماضي فال تتمترس 
خلف دعوة فك االرتباط، فاالنفصال 
صار عملية مستحيلة فعد إلى الصواب.

ودعا الجندي الشيخ صالح بن صريمة 
الى االستمرار فيما يكشف من قضايا 

فساد للرأي العام.
وأع��رب الناطق الرسمي للمؤتمر 
وأحزاب التحالف عن إدانته واستنكاره 
لممارسات اإلره��اب ضد الصحفيين 
لكشفهم بؤر الفساد، وغيرها ، معلنا  
تضامن المؤتمر الشعبي العام وقياداته 
وأعضائه وبصفته  نائب وزير اإلعالم   
مع الصحفي عرفات مدابش رئيس 
تحرير موقع التغيير نت  إزاء مايتعرض له من حملة تشهير 
وادعاءات كيدية من قبل رئيس حكومة الوفاق ووزيري 
المالية )صخر الوجيه ( والكهرباء )صالح سميع( في حكومة 
الوفاق الوطني في محاولة لقمع الصحفيين وعدم نشر 

فضائح فسادهم الذي يطال المال العام.

دعا الناطق الرسمي للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني كافة المؤتمرين إلى عدم االنجرار  وراء الدعايات التي تسوقها 
أحزاب في اللقاء المشترك بهدف استدراج المؤتمر إلى الدخول في خصومة مع مجلس األمن والدول الراعية للمبادرة 
الخليجية. موكدًا ان قيادة المؤتمر الشعبي العام استوعبوا اللعبة وأفشلوا المحاوالت الرامية لإليقاع بين الرئيس السابق 
الزعيم على عبداهلل صالح ، ورئيس الجمهورية  المشير/ عبدربه منصور هادي - والتي حاولوا تمريرها زوبعة إعالمية اعتقدوا 

أنه يمكن من خاللها شق الصف المؤتمري وإضعاف روح المعنوية بين أعضائه.

الميثاق : فيصل الحزمي
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 القضية الجنوبية في مقدمة االهتمامات واإلنفصال عملية مستحيلة


