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قال الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام: ما كنا نأمل أن 
تصل األم��ور في اليمن إلى ما وصلت إليه، فقد حرصنا أشد ما يكون الحرص 

على تجنيبه ذلك منذ األيام األولى إلشعال الفوضى 
الهّدامة والفتنة المدمرة في بعض األقطار العربية 
ها بعض القوى واألحزاب في بالدنا،  والتي انجّرت وراء
بالرغم من ال��دع��وات المتكررة التي أطلقناها منذ 
ر وحتى قبل إشعال هذه األزمة الطاحنة 

ّ
وقت مبك

للتفاهم والحوار، ولما يجّنب الوطن كل تلك الويالت 
والمآسي والنتائج الكارثية التي ما زالت تتوالى حتى 
اليوم ومازال الوطن يئن ويتوجع منها كونها ضاعفت 
معاناة المواطنين الذين كانوا يتطلعون إل��ى غٍد 
أفضل وأرغد وأكثر ازدهارًا وتطورًا، وكنا حريصين 
على تغليب مصلحة الوطن وتجنيبه ويالت الصراع، 
منا السلطة طواعية وعن قناعة كاملة، وبالطرق 

ّ
وسل

الديمقراطية والخطوات القانونية والدستورية 
المشروعة.

وأض��اف: كنا -ومازلنا- حريصين على حقن دماء 
رن��ا من المآل 

ّ
اليمنيين مهما كانت األس��ب��اب، وح��ذ

المأساوي الذي وصلت إليه األوضاع جّراء الصراعات 
والحروب العبثية التي ال يمكن أن تحقق أي هدف 

سوى الدمار والخراب والقتل والتشتت والتمزق.
وخاطب الزعيم علي عبدالله صالح أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف، في مقال كتبه عن عيد 
الفطر واالصطفاف الوطني بالقول: لقد ظل -واليزال- 
المؤتمر الشعبي العام يمد يده بيضاء للجميع في 
الوطن، بهدف توحيد الجهود والطاقات لخدمة الوطن 
والشعب، بعيدًا عن المكايدات السياسية والمناكفات 
الحزبية التي أتقنتها بمكر شديد بعض األح��زاب 
 قدراتها الخارقة في 

ّ
والقوى السياسية ووظفت جل

لحق الضرر بالوطن وتماسكه 
ُ
هذا الجانب، وهي تدرك أو ال تدرك أنها بذلك ت

كّرس الفرقة والخصومة والكراهية واالنتقام التي 
ُ
وتخلخل نسيجه االجتماعي، وت

لن يستفيد منها سوى أعداء الوطن والمتربصين به..
وأكد الزعيم علي عبدالله صالح أن المؤتمر الشعبي العام مع اصطفاف وطني 
واسع بعيدًا عن التحالفات االنتهازية التي يريدها البعض ضد طرف ُمعّين، 
فالمؤتمر يرفض التحالف مع أي طرف ضد طرف آخر.. ودعا رئيس المؤتمر 
الشعبي العام إلى المصارحة والمصالحة الوطنية الشاملة في إط��ار االلتزام 
بالثوابت الوطنية العظيمة الممثلة في الثورة والجمهورية والوحدة والحرية 

والديمقراطية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
واس��ت��ط��رد ق��ائ��اًل: إن��ن��ا بمناسبة عيد الفطر ال��م��ب��ارك نحث المؤتمريين 
والمؤتمريات وكافة منتسبي أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي على مضاعفة الجهود لالرتقاء بمستوى 
أداء المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وأح����زاب التحالف .. 
الة في الحياة السياسية، باعتبار  ومشاركتهم الفعَّ
-المؤتمر الشعبي العام- التنظيم الذي حمل ويحمل 
هموم كل أبناء الوطن، وقّدم كل ما يستطيع عليه 
في عملية النهوض الوطني الشامل منذ تأسيسه حتى 
اليوم، وأن يكونوا أكثر استعدادًا لبذل المزيد من 
الجهد لتجسيد تطلعات أبناء شعبنا العظيم في حياة 
حرة وكريمة آمنة ومستقرة، ومستقبل أفضل، وأن 
يكون المؤتمر عونًا للدولة في كل ما يخدم الوطن 
والشعب ويحقق األمن واالستقرار وُيرسخ الطمأنينة 
العامة في المجتمع.. وفي مقدمة كل ذلك الحفاظ على 
وحدة الوطن التي تحققت نتيجة نضال دؤوب وكفاح 
طويل وتضحيات جسيمة؛ كونها بالنسبة لليمنيين 
قدرهم ومصيرهم وفي ظلها تتعزز كرامة اليمنيين 
وحريتهم، وترتفع هاماتهم، ألنهم قّدموا إنموذجًا 
ف��ري��دًا للتوحد ف��ي زم��ن تتمزق فيه شعوب وأم��م 
وتتشظى أوطان وصواًل إلى الدولة المدنية الحديثة .

وتوجه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
في مقاله بخالص التهاني وأطيب التبريكات لكل 
المؤتمريين والمؤتمريات ولكل منتسبي أح��زاب 
التحالف الوطني الديمقراطي.. وكل الذين يسكن 
قلوبهم الوفاء وتترجم أعمالهم صدق االلتزام وعظمة 
االنتماء، ومن خاللهم إلى كل أبناء شعبنا اليمني الكريم، 
وإل��ى أبطال القوات المسلحة واألم��ن المرابطين في 

مواقع الشرف والفداء..
راجيًا من الله سبحانه وتعالى، أن تكون أيام عيد الفطر المبارك تواصاًل لتلك 
المعاني والثمار والفضائل المؤكدة لقيم اإلخاء والمحبة في الله والوطن، وأن تكون 
هذه المحطة الروحية السنوية حافزًا قوّيًا وصادقًا لمعالجة ما في النفوس من 
العلل والضغائن واألحقاد العارضة وإعادة رص الصفوف في مواجهة التحّديات 
العصيبة والمتفاقمة التي يواجهها الوطن ويعاني منها كل أبنائه.. سائاًل المولى 
أن يسدد خطانا على طريق الخير والسداد، وأن يرحم شهداء الوطن ويسكنهم 
فسيح جنانه، وأن يمنَّ على شعبنا وبالدنا بنعمة األمن واالستقرار والطمأنينة.. 

إنه على كل شيء قدير.

الزعيم: نمد أيدينا بيضاء للجميع في الوطن
مانزال حريصين على حقن دماء اليمنيين

الكارثي��ة  النتائ��ج    
للفوض��ى مازال��ت تتوالى 

على الوطن والمواطنين
  المؤتمر مع اصطفاف 
وطن��ي واس��ع بعيدًا عن 

التحالفات االنتهازية 
  حم��ل المؤتمر هموم 
الش��عب وعلى منتسبيه 

مضاعفة الجهود 
  ندعو إل��ى المصارحة 
إط��ار  ف��ي  والمصالح��ة 

االلتزام بالثوابت 

رئيس المؤتمر يستقبل جموع المهنئين بالعيد
توافد اآلالف من المواطنين من مختلف 
الشرائح االجتماعية إلى منزل الزعيم 
ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح رئ��ي��س المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام ف��ي ال��ع��اص��م��ة صنعاء 
لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر 

المبارك .
وعبر المهنئون خالل استقبال رئيس 

المؤتمر لهم عما يكنونه من مشاعر 
تجاهه ودوره ف��ي إخ���راج ال��وط��ن من 
أزم���ت���ه وت���ن���ازل���ه ع���ن ح��ق��ه ال��ش��رع��ي 
والدستوري حقنًا لدماء اليمنيين وصونًا 
ألمن اليمن واستقراره،متمنين له دوام 
الصحة والسالمة وللوطن دوام التقدم 

واالزدهار.

من جانبه عبر رئيس المؤتمر الشعبي 
العام عن شكره وتقديره لهم على هذه 
المشاعر الفياضة مجددًا دعوته لجميع 
اليمنيين إلى التآخي والحفاظ على األمن 
واالس��ت��ق��رار وإف��ش��ال ك��ل المخططات 
التي تعمل على عرقلة تنفيذ المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية.

سخر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام من سعار التسريبات 
البائسة واليائسة كأصحابها والتلفيقات المفضوحة، التي تجندت لها 
وجندت جماعة اإلخوان ومطابخها الرديئة ومن على شاكلتها.. عشرات 
ات واألكاذيب  المواقع اإللكترونية الهزيلة والمخصصة للردح والبذاء

والملوثات اإلعالمية.
وقال المصدر : إن سعار التسريبات التي حاولت مرارًا وتحاول تكرارًا 
وعبثًا النيل في شيء قل أو كثر من اسم علي عبدالله صالح إنما تمارس 

وع��ن ي��أس واب��ت��ذال التعري الزائد لتفضح ما وم��ن وراء تلك الحملة 
المسعورة والمطابخ الرديئة وأصحابها المجبولين على الدس والتآمر 
ولم يستفيدوا أبدًا من الدروس والخيبات التي حصدوها طوال الفترات 

الماضية وما يزالون يحصدونها أو أنها هي من تحصدهم وال تزال.
وقال المصدر مخاطبًا لهم: ابتعدوا وكفوا عن التسريبات والكذب 
وابحثوا لكم عن عمل آخر أجدى من هذا االنتحار البطييء بسيف الكذب 
والكراهية السوداء. لقد انهزمتم في كل بقاع الدنيا فعالَم  تراهنون 

سوى الكذب؟ تآمرتم على الرئيس صالح وستلقون جزاءكم قريبًا؛ عاجاًل 
أو آجال. المرد له.

وأضاف المصدر: "إن المؤتمر الشعبي العام وحدة متكاملة يشد بعضه 
بعضا. واليوجد ما تتوهمونه وتتمنونه أنتم من انقسام أو قطيعة بين 
قياداته. انتم المقطوعون، ويجب عليكم أن تتعلموا وتستفيدوا من 

الدروس" 

مصدر مؤتمري يسخر من سعار تسريبات أبواق »األخوان«


