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مواقفكم في مؤتمر الحوار رائعة وشجاعة
الزعيم لمكوني المؤتمر والتحالف:

ثّمن الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام جهود ومواقف اعضاء مؤتمر الحوار الوطني من مكوني 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
واألدوار التي قاموا بها خالل فترة انعقاد المؤتمر، متوجهًا 
بالشكر ألعضاء مؤتمر الحوار على كل جهودهم القيمة 

الجيدة والرائعة.
وأكد الزعيم خالل استقباله أعضاء المكونين -في منزله 
الخميس الماضي بصنعاء- أنه تابع األداء الجيد ألعضاء 
المؤتمر والتحالف أثناء فترة الحوار، مشيدًا بالتزامهم 
الحضور واإلبداع في اآلراء الجيدة والحوار الجاد والعالقات 

الجيدة التي نسجوها مع كل المكونات السياسية.
وأوضح رئيس المؤتمر أن كل عود ينفح برائحته الجميلة 
وأن نشاط الجميع معروف أم��ام المجتمع.. فهنالك من 
حضروا من اجل الصورة وهناك من حضروا من اجل المادة 
وهناك من حضروا من أجل إبراز مواهبهم واإلدالء بآرائهم 
في مختلف التكوينات.. وق��ال -مخاطبًا مكوني المؤتمر 
والتحالف: كانت مواقفكم رائعة وشجاعة، وكنتم محل 
احترام القوى السياسية األخرى حتى وإن كابرت بعضها.. 
فقد كانوا معجبين بأدائكم ومعجبين بتوحيد صفكم 

ومعجبين بتضامنكم مع بعضكم البعض.
وأشار إلى أن مؤتمر الحوار خرج بوثيقة نهائية، متمنيًا 
أن تجد تلك الوثيقة طريقها للتنفيذ والنجاح وأال تكون 
حبرًا على ورق.. وأن توضع لها آلية تنفيذية ويتم تحديد 

أولويات لتنفيذ مخرجات الحوار األهم فالمهم.
وشدد الزعيم على أن الحلول لمشاكل اليمنيين لن تأتي 
من الخارج، وقال: عمرنا 51 سنة منذ قيام الثورة المباركة 
لم يأِت حل من الخارج على اإلط��الق.. ال عن طريق األمم 
المتحدة وال الجامعة العربية وال منظمة المؤتمر اإلسالمي 
وال حركة عدم االنحياز.. كل هذه المؤسسات الدولية لم 

تحل مشكلة.
مؤكدًا أنه عندما تتوافر اإلرادة لدى اإلنسان اليمني، 
وتتوافر اإلرادة الصادقة فذلك هو الذي يحل المشكلة، 

وقال: كم تصارع الشماليون والجنوبيون على الوحدة، لم 
يكن ص��راع مصالح، كان صراعًا على ال��وح��دة.. كل واحد 
كان عنده كرت اسمه كرت الوحدة.. الجنوب يطلع كرت 
"أنا أريد الوحدة الفورية" كلما تحسن وضعه االقتصادي 
والعسكري، والشمال كان نفس القصة، كلما تحسن وضعهم 

السياسي واالقتصادي يطلع نفس الكرت.
وأضاف: "جاءت حربان "حرب 72، وحرب 1979م ولم 
 في الشمال 

ً
تحل المشكلة.. ولما توافرت اإلرادة صراحة

وفي الجنوب، اتفق الناس على الوحدة.. وجاءت الوحدة في 
22 مايو فصفق لها الشعب اليمني وباركتها كل المنظمات 
الدولية وكل القوى السياسية واإلقليمية باركت وحدة 

اليمن".
وحث الزعيم على التمسك بالوحدة اليمنية التي تحققت 
في العام 1990م وباركها الشعب اليمني كله، بعد أن 
توافرت اإلرادة السياسية الكاملة لكل القوى السياسية 
لالتجاه نحو الوحدة االندماجية الفورية.. وق��ال: ال أحد 
كان معترضًا، إال القوى المتخلفة والقوى الرجعية، والقوى 
المدعومة من الخارج، والتي لديها ارتباطات خارجية.. هي 
فقط من كانت ضد الوحدة في حقيقة األمر، واليوم يتغزلون 

بالوحدة ويتغزلون بالفيدرالية، والكونفيدرالية.
وأضاف رئيس المؤتمر.. أنه حين ذهب إلى عدن لرفع علم 
الجمهورية اليمنية في 22 مايو.. كانت هناك قوى سياسية 
ضد الوحدة بالكامل، ضد الوحدة تمامًا.. بحجة إنه كيف 
تتوحدون مع إخوانكم في الجنوب وهم شيوعيون، وقال: 
إخواننا ما كانوا شيوعيين، هي كانت سياسة في الجنوب، 
وإال فهم قبائل متعصبون يمكن أكثر من الشمال، وكانوا 

مع الوحدة، وأنتم ضد الوحدة.
ة تلك القوى  مشيرًا إلى أن تنظيم القاعدة خرج من عباء
التي تحولت اآلن إلى منظمات إرهابية تفجر المعسكرات 

وتحتل المؤسسات والوزارات.
وشدد رئيس المؤتمر على أن اإلره��اب سيفشل في لّي 
ذراع الشعب اليمني مهما قدمنا من خسائر، وق��ال: نعم 
نخسر في حضرموت، نخسر في أبين وفي عدن وفي صنعاء 
وفي رداع وفي شبوة، وفي الضالع، ولن يستطيع أحد أن 

يلوي ذراع الشعب اليمني.
وقال الزعيم: ال يستطيعون أن يعودوا بذاكرتهم إلى 
الخلف، ليتذكروا كيف كان وضع الشعب اليمني.. إذا كان 
النظام السابق غير سليم.. المفترض بعد سنتين أن يكون 

ه��ذا النظام أفضل، ويكون الوضع من سيئ إل��ى أحسن، 
وليس من سيئ إلى أسوأ ، وأضاف: هؤالء مثقفون ومثقفات 
ومتعلمون ومتعلمات، عارفون كيف كان وضع الشعب 
اليمني.. وهذا االنفصام وثقافة الكراهية والمناطقية تخدم 

أصحاب مصالح ضيقة، وال تخدم الشعب اليمني. 
وأكد الزعيم أن الشعب اليمني رغم محاوالت تمزيقه 
سيظل موحدًا.. وقال: كان األئمة في الشمال واالستعمار في 
الجنوب.. وكنا موحدين، موحدين الصلة والثقة من الناحية 
النفسية ومن الناحية الثقافية.. كان االستعمار موجودًا في 
كريتر والمعال إلى كيلو 7 في عدن ولم يكن في ردفان وال 
في الضالع وال يافع وال في حضرموت، وكانوا ضباط ارتباط 
بريطانيين مع بعض المخابرات المحلية، والشعب اليمني 
كان ينتقل من الشمال إلى الجنوب، وكانت الميناء الرئيسي 
هو عدن- ليس لنا- بل للقرن األفريقي لشرق أفريقيا ودول 
الخليج، وكانت عدن هي المركز أو البندر الحقيقي للتجارة، 

وستظل كذلك.
وتابع رئيس المؤتمر: أن قلوب اليمنيين رج��ااًل ونساًء 
ستظل موحدة وأن الشعب اليمني يميز بين الصحيح وغير 
الصحيح.. وقال: يجب أن تكون لدينا ثقافة ضد الكراهية 
والمناطقية والعنصرية والقروية، وضد أصحاب المصالح 

الضيقة، وضد ثقافة العنف، واإلرهاب.
وسخر الزعيم علي عبدالله صالح من الشائعات التي 
روجت لها وسائل اعالم عن وفاته، وقال: أنا بخير.. وأنتم 
تعرفون من هم الذين ينشرون هذه المزاعم في الفيسبوك 
واالنترنت.. هم أعداء الثورة.. أعداء الوطن.. أعداء الثقافة.. 
أعداء الوحدة.. أعداء الحياة، وأضاف: يموت علي عبدالله 

صالح ويموت اآلالف.. الشعب اليمني سيظل باقيًا.
واعتبر الزعيم أن تلك التناوالت تعكس حجم الحقد 
والكراهية، والمرض، والضمائر الميتة لتلك األط��راف.. 
وقال: قلتم مات، مّوتوه 14 إلى 15 يومًا في حادث جامع 
دار الرئاسة االرهابي، وأردتم لنا الموت، لكن الله أراد لنا 

الحياة، وما الموت إال من عند الله، ونحن قادمون.

ثمن الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام جهود ومواقف اعضاء مؤتمر الحوار الوطني من مكوني المؤتمر الشعبي  
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واألدوار التي قاموا بها خالل فترة انعقاد المؤتمر، متوجهًا بالشكر ألعضاء مؤتمر الحوار 

على كل جهودهمم القيمة الجيدة والرائعة.
وأكد الزعيم خالل استقباله أعضاء المكونين -في منزله الخميس الماضي بصنعاء، أنه تابع األداء الجيد ألعضاء المؤتمر والتحالف أثناء فترة 

الحوار، مشيدًا بالتزامهم بالحضور واإلبداع في اآلراء الجيدة والحوار الجاد والعالقات الجيدة التي نسجوها مع كل المكونات السياسية.

حل مشاكل اليمن لم تأِت من الخارج على اإلطالق

ثقافة الكراهية تخدم أصحاب المصالح الضيقة

عندما تتوافر اإلرادة الصادقة لدى اليمنيين يحلون مشاكلهم بأنفسهم

تنظيم القاعدة خرج من عباءة القوى التي رفضت الوحدة عام 1990م

الشعب اليمني سيظل موحدًا وستفشل محاوالت تمزيقه

في تعزية باستشهاد راجح ..

رئيس المؤتمر: استهداف قيادات المؤتمر لن تزيدنا إال ثباتًا
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي  

العام برقية ع��زاء وم��واس��اة في استشهاد المناضل 
محمود عبدالله راجح -مستشار محافظة لحج - عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشعبي العام - عضو قيادة المؤتمر بمحافظة 

لحج.
واعتبر رئيس المؤتمر في برقية العزاء استشهاد القيادي 
المؤتمري محمود عبدالله راجح بأنه يأتي في إطار المخطط 
اإلجرامي الخبيث واألعمال اإلرهابية الجبانة التي ترتكبها عناصر 
الغلو والتطرف واإلرهاب والظالم التي ال تؤمن بالرأي والرأي اآلخر 
وال بالتنوع الفكري، الذي يستهدف قيادات وك��وادر المؤتمر 
الشعبي العام فإنه يستهدف الوحدة الوطنية لشعبنا المكافح 
من أجل الحرية والديمقراطية والسلم في ظل الوحدة اليمنية 
أسمى وأعظم منجزات الثورة اليمنية والتتويج الخالق لنضاالت 

شعبنا بقيادة الحركة الوطنية اليمنية.
نص البرقية 

اإلخوة/ خالد وعبدالله وعبدالسالم محمود عبدالله راجح 
وكافة أفراد األسرة - محافظة لحج       المحترمون

ببالغ األسى.. وعميق الحزن تلقينا نبأ استشهاد والدكم المرحوم 
المناضل محمود عبدالله راجح -مستشار محافظة لحج - عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام - عضو قيادة المؤتمر 
بمحافظة لحج، ال��ذي امتدت إليه يد الغدر واإلث��م والعدوان 
لتغتاله في عمل إرهابي غادر وجبان يستهدف كل أبناء الوطن 
األوفياء والمخلصين، المستنيرين والمناضلين من أجل وحدة 

الوطن والحفاظ على سيادته واستقالله وسلمه االجتماعي.

إن استهداف والدكم الشهيد محمود عبدالله راجح يأتي في 
إطار المخطط اإلجرامي الخبيث واألعمال اإلرهابية الجبانة التي 
ترتكبها عناصر الغلو والتطرف واإلرهاب والظالم التي ال تؤمن 
بالرأي والرأي اآلخر وال بالتنوع الفكري، الذي يستهدف قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام فإنه يستهدف الوحدة الوطنية 
لشعبنا المكافح من أجل الحرية والديمقراطية والسلم في ظل 
الوحدة اليمنية أسمى وأعظم منجزات الثورة اليمنية والتتويج 
الخالق لنضاالت شعبنا بقيادة الحركة الوطنية اليمنية، وأن ما 
يجب أن تدركه تلك القوى الحاقدة على شعبنا وثورته ووحدته 
وعلى نهج اإلعتدال الذي يمثله المؤتمر الشعبي العام لن تزيد 
 ثباتًا.. وإص��رارًا على المضّي نحو ما يحقق كل 

ّ
المؤتمريين إال

تطلعات شعبنا وما يصبو إليه في العيش الكريم والحر، واألمن 
واألمان.

إننا إذ نعزيكم في هذا المصاب الجلل، نعبر لكم عن صادق العزاء 
وعميق المواساة، وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي- لنسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد 
بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه الجنة في الدرجات العلى مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. 

ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه على كل شيء قدير..
إنا لله وإنا إليه راجعون

علــــــي عبـــدالله صـالـــــــح
رئي���س الجمهوري�����ة الساب��ق
رئي���س المؤتم��ر الشعب��ي الع�ام

-رئيس    صالح  عبدالله  علي  الزعيم  بعث 
عــزاء  برقية  ــعــام-  ال الشعبي  المؤتمر 
ومواساة في استشهاد الدكتور أحمد عبدالرحمن 
الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر  عضو  الدين  شرف 

جاء فيها:

األخوان/ هاشم وحسن أحمد عبدالرحمن شرف الدين 
وإخوانهما.. وكافة آل شرف الدين الك�����رام

بأسى بالغ.. وحزن عميق تلقينا نبأ استشهاد والدكم المرحوم 
األستاذ الدكتور أحمد عبدالرحمن شرف الدين عضو مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل، واألكاديمي والمفكر الوطني البارز الذي 
كان يمثل االعتدال والوسطية والعقالنية والذي لقى ربه بعد 
ُعمر حافل بالعطاء والعمل الوطني المخلص والبحث العلمي 

الجاد الموجه نحو تنشئة األجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة، ولما فيه خدمة الوطن 
وتقدمه وعزته والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتماسكه االجتماعي.

إن رحيل أحد المفكرين المتمّيزين في العطاء األستاذ الدكتور أحمد عبدالرحمن 
شرف الدين العالم والمجتهد في الفقه القانوني يمثل خسارة كبيرة للوطن والشعب، 
وان استهداف مثل هذه الشخصية الوطنية الفذة في عمل إرهابي آثم وجبان هو 
استهداف للتالحم الوطني وسعي لتمزيق وحدة الصف الوطني والنسيج اإلجتماعي 
لشعبنا، وإشعال الفتن وإثارة الفوضى وأعمال العنف واإلرهاب، وإحياء النعرات 
الممقوتة كالمذهبية والعنصرية والساللية التي تجاوزها شعبنا منذ قيام الثورة 

اليمنية الخالدة )26 سبتمبر و14 أكتوبر(.
إن استمرار مثل ه��ذه ال��ح��وادث اإلجرامية ال��غ��ادرة والتي 
استمرأت قوى الحقد والظالم والتخلف واالنتقام التمادي في 
ارتكابها واستهداف الشخصيات الوطنية المخلصة يفرض 
على الدولة والحكومة وأجهزتها المختصة القيام بواجباتها 
ومسئولياتها الدستورية والقانونية واألخالقية في تعقب 
المجرمين ومالحقتهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم 
ات، ووضع حد لمثل  العادل جراء ما اقترفوه من جرائم واعتداء
هذه الجرائم البشعة الدخيلة على شعبنا وتتعارض مع قيمه 
وأعرافه وتقاليده التي ترفض الغدر وارتكاب األعمال التي نهى 

 بالحق.
ّ

عنها الله سبحانه وتعالى وحّرم قتل النفس إال
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل، ونعبر 
لكم عن صادق العزاء وعميق المواساة، ومن خاللكم إلى كافة 
أفراد األسرة.. ولكل أبناء شعبنا، وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي- لنسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، 
ويسكنه الجنة في الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقًا.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه على كل شيء قدير..
إنا لله وإنا إليه راجعون

علــــــي عبـــدالله صـالـــــــح
رئي���س الجمهوري�����ة الساب��ق- رئي���س المؤتم��ر الشعب��ي الع�ام

.. ويعزي باستشهاد الدكتور شرف الدين

رئيس المؤتمر يشيد بأداء القطاع 
النسوي للمؤتمر والتحالف

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام عددًا من قيادات القطاع النسوي في المؤتمر الشعبي 
العام واحزاب التحالف الوطني والمشاركات في مؤتمر الحوار 
واللواتي قدمن لالخ الزعيم التهنئة بنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل وال��ذي يعد واح��دا من مشاريع المؤتمر 
الشعبي العام وانتصارًا له وخاصة ان المؤتمر الشعبي العام 
ومنذ نشأته دأب على التمسك بخيار الحوار الوطني كمخرج 

لالزمات التي تعيشها البالد .
وقد عبر الزعيم علي عبدالله صالح عن شكره وامتنانه 
لقيادات القطاع النسوي، وشدد على ضرورة ان يقوم هذا 
القطاع الهام بدور تثقيفي وتنظيمي فعال خالل المرحلة 
القادمة التي تتطلب من الجميع تقديم افضل االداء الوطني 
حفاظاعلى مكاسب الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ووحدة 

الثاني والعشرين من مايو المجيد .


