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 الجمهورية اليمنية.. عامل أمن واستقرار وسالم في المنطقة 
واليمكن أن تنال منها المؤامرات

الزعيم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر

المبعوث الدولي عّراب لقاءات الفار في األمم المتحدة
ولد الشيخ يتاجر باألزمة اليمنية لتحقيق أجندة سعودية

أعلن المجلس السياسي األعلى- األربعاء- بشكل واضح وصريح رفضه إجراء أي حوار إاّل بعد وقف العدوان السعودي على بالدنا ورفع الحصار الجائر على شعبنا: 
هذا الموقف الوطني الشجاع برغم أنه جاء على لسان مصدر مسئول في المجلس السياسي إاّل أنه يبقى موقفًا وطنيًا غير قابل للمساومة بعد اليوم على االطالق.. 
نعتقد أن الرس��الة وصلت واضحة للجميع: أنه ال حوار مع عمالء الس��عودية بعد تجربة مأس��اوية لحوار خادع استمر أكثر من عام ونصف ذهب ضحية هذا الحوار 
الخديعة عش��رات اآلالف من ابناء الوطن ومقدرات الش��عب اليمني التي ظل يش��يدها طوال أكثر من نصف قرن من الزمن، لذا فقد جاء موقف المجلس السياس��ي 

واضحًا بتأكيده »أن أي حوار في ظل العدوان والحصار سيكون تغطية لجرائم العدوان«.

  كتب/محمد شرف الدين
ولم يعد خافيًا على أحد أن الضجيج الذي يثيره المبعوث الدولي 
ولد الشيخ حول استئناف الحوار يتضح أنه مجرد فرقعات إعالمية 
بعد أن أصبح يتاجر بكل بجاحة باألزمة اليمنية لتحقيق وتنفيذ 
أجندة سعودية بعيدًا عن جوهر القضايا المسببة لألزمة اليمنية، 
واألسوأ من ذلك أن المبعوث الدولي صار يتصرف وكأنه موظف 
في البالط السعودي وليس ممثاًل لمنظمة األمم المتحدة وأمينها 

العام.
وم��ن خ��الل تصريحات المبعوث الدولي يالحظ أن��ه يعترف 
بشكل واضح بفشل تجربة الحوارات السابقة، بل إنه لم يتردد عن 
المجاهرة بإعالن االنقالب على كل ما تم االتفاق عليه في سلطنة 
عمان وجنيف وف��ي م��ش��اورات الكويت ليذهب لتبّني مشروع 
مقترحات طرحها وزير خارجية أمريكا وأعلن عنها في لقاء جدة 

الذي عقد مع وزراء خارجية مجلس التعاون.
وبعيدًا عن التحركات المكوكية للمبعوث الدولي والتصريحات 
ات الشكلية إاّل أن ذلك كله ليس أكثر من أداء دور  التضليلية واللقاء
لمسرحية هزيلة لصرف أنظار العالم عن مآسي الشعب اليمني 
الذي يتعرض يوميًا لحرب إبادة، ما دفع بعض الصحف العالمية 

سة«. »الحرب المسيَّ لوسمها ب�
ويزداد المشهد قتامة عندما يمعن المبعوث الدولي في تنفيذه 
لتوجيهات سعودية، وبذلك تسعى السعودية إلى تحقيق أهداف 
عدة لعل أبعدها أنها تأتي في إطار محاولة إضعاف دور المجلس 
السياسي خارجيًا وإعالن حرب ضده بشكل قذر األمر الذي يوجب 
على المجلس السياسي أن يواجه أالعيب المبعوث الدولي، وأال 
يدع مجااًل أمام السعودية أو غيرها بإعادة اللعب بورقة الحوار 
ثانية، وهذا يتطلب بكل تأكيد اتخاذ قرارات تعزز من موقفه، 
السيما بعد أن اتضحت العديد من الحقائق مؤخرًا حيث نجد أنه 
منذ تشكيل المجلس السياسي عاد ولد الشيخ بالحوار الى ما قبل 

نقطة البداية، وليس الى اتفاق ظهران الجنوب.
»الميثاق« أن ولد  وبهذا الخصوص كشفت مصادر دبلوماسية ل�
اب للتحركات المكوكية الخارجية للفار  الشيخ يقوم بدور الَعرَّ
ات مع المسئولين الدوليين في  هادي وهو من يهيئ له كل اللقاء
نيويورك ومع البنك الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، بما في 
ذلك مع المسئولين الذين ظلوا يرفضون حتى التخاطب مع الفار 

هادي باعتباره متورطًا في جرائم قتل ضد ابناء الشعب اليمني.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن هذا الدور الذي قام به المبعوث 
الدولي في نيويورك جاء بمثابة إعالن حرب واضحة ضد المجلس 
السياسي وإرادة الشعب اليمني، حيث تعمد ولد الشيخ تقديمه 
للعالم كممثل وحيد للشعب اليمني، في محاولة استباقية إلجهاض 
أية تحركات دولية أو اقليمية لالعتراف بالمجلس السياسي كممثل 

وحيد للشعب اليمني ومعبر عن إرادته.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن ولد الشيخ عمل على استغالل 
قمة الالجئين لتزيين قبح أعمال ه��ادي والتستر على بشاعة 
جرائمه، في الوقت الذي تجاهل فيه االشارة من قريب أو من بعيد 
الى أن هناك قرابة أربعة ماليين نازح بسبب العدوان السعودي 
وال��دور القذر الذي يؤديه الخائن هادي والذي تسبب أيضًا في 

سقوط أكثر من 40 ألف شهيد وجريح من المدنيين.
وأوضحت المصادر أن هدف هادي والمبعوث الدولي من وراء 
تلك المسرحية في نيويورك ليس مساعدة الشعب اليمني، وإنما 
محاولة تزييف الحقائق، وأن إنصاف مظلمة الشعب اليمني يتطلب 

فرض هادي رئيسًا عليه.غير أن الالفت في هذا المسار الشائك 
أن وزراء الرباعية »أمريكا وبريطانيا والسعودية واإلمارات زائدًا 
ين  ايرلندا أبرز الدول الداعمة للعدوان على اليمن« عقدوا لقاء
بشأن اليمن في نيويورك، دعوا في بيان لهم الخميس، إلى إعادة 
"فورية" للعمل باتفاق العاشر من أبريل )اتفاق ظهران الجنوب( 

لوقف إطالق النار في اليمن واستئناف المحادثات السياسية.
وطالبت أمريكا بوقف ما أسمته بهجمات ال��ق��وات اليمنية 

ك�"ضمانة" لتأخذ السعودية خطوات باتجاه اتفاق شامل
من جانبه حث األمين العام لألمم المتحدة جميع األطراف على 

"االلتزام بشروط واتفاق 10 أبريل لوقف األعمال العدائية".
ُيذكر أن االتفاق المشار إليه جرى بين ممثلي جماعة أنصار الله 

والجانب السعودي، وبموجبه تم الذهاب إلى محادثات 
الكويت التي استمرت مائة يوم وانتهت بالفشل.

وحث البيان- وفقًا لوكالة االناضول- "جميع 
األط��راف على مواصلة العمل عبر لجنة 
التنسيق وتخفيف التصعيد لتسهيل 
فرض وقف األعمال العدائية، ووقف 
ج��م��ي��ع ال��ه��ج��م��ات ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود 
على أراض��ي السعودية، بما في ذلك 

استخدام الصواريخ الباليستية".
الجدير بالذكر أن ولد الشيخ يروج 
منذ أيام ألفكار تتعارض مع مضامين 

البيان الصادر عن رئاسة مجلس األمن 
ال��دول��ي ف��ي ال��ت��اس��ع م��ن سبتمبر ح��ول 

تداعيات العدوان على اليمن والتي رحب بها 
المجلس السياسي، وأكد- في بيان صادر عنه 
اء  بتاريخ 15 سبتمبر- موافقته على التفاعل البنَّ
وااليجابي مع بيان األمم المتحدة والذي جاء نصه 

ف المجلس السياسي األعلى بالجمهورية 
َ
كالتالي: وق

اليمنية أمام البيان الصحفي الصادر عن رئاسة مجلس 
األمن بتاريخ 9سبتمبر 2016م حول تطورات العدوان 

على اليمن، وبعد الدراسة والنقاش فإن المجلس السياسي 
اء  األعلى يعبر عن ترحيبه واستعداده وموافقته على التفاعل البنَّ

وااليجابي مع األمم المتحدة حول ما تضمنه البيان.
وف��ي المقابل أك��د المجلس السياسي األعلى أن��ه م��ادام هناك 
استمرارية للعدوان والحصار وتعنت من األطراف األخرى فإن 
خطوات المجلس السياسي األعلى تأتي في إطار ترتيب الوضع 
الداخلي للبلد لمواجهة العدوان والحصار مع بقاء باب الحوار 

مفتوحًا حال ُوجدت أي نوايا جادة من األطراف األخرى.
كما يؤكد المجلس السياسي األعلى أنه وبعد وقف إطالق النار 
الشامل والدائم والكامل بما في ذلك وقف الطلعات الجوية ورفع 
الحصار المفروض على بالدنا فإنه على استعداد لمناقشة تفاصيل 

مبادرة كيري في الوقت والمكان الذي يتم االتفاق عليهما.

ومن اجل ذلك شدد المجلس السياسي األعلى على ضرورة قيام 
األمم المتحدة بتأمين عودة الوفد الوطني من مسقط إلى صنعاء 
للتشاور حول التعامل مع بيان مجلس األمن وتفاصيل مبادرة 

كيري.
كما شدد المجلس السياسي األعلى أن تعمل األمم المتحدة على 
إلغاء الحظر الجوي على رحالت الطيران المدني لتخفيف معاناة 
آالف المواطنين اليمنيين العالقين في مطارات العالم وكذلك 
ي 

ّ
الجرحى والمرضى الذين تستدعي حاالتهم السفر للخارج لتلق

العالج.

الصماد لبان كي مون: على األمم المتحدة تحمل 
مسئوليتها تجاه معاناة  الشعب اليمني

بعث األخ صالح الصماد -رئيس المجلس السياسي األعلى- رسالة 
عاجلة لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون.. أكد فيها متابعة 
المجلس السياسي األعلى والشعب اليمني لفعاليات قمة الالجئين التي 

ُعقدت على هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة .
وأشار رئيس المجلس السياسي األعلى -في الرسالة- إلى أن الشعب 
اليمني قد عانى كثيرًا جراء العدوان الذي تقوده السعودية على الشعب 
اليمني منذ أكثر من عام ونصف وقتل األطفال والنساء والشيوخ 
والمدنيين وتدمير البنية التحتية واستخدام األسلحة المحرمة دوليًا 
وفرض حصار بري وبحري وجوي على الشعب اليمني ما تسبب بمعاناة 

إنسانية ونزوح الماليين من قراهم ومدنهم جراء الحرب .
ولفت األخ صالح الصماد إلى عدم تمكن المواطنين اليمنيين من 
المرضى والطالب المتواجدين في الخارج من العودة لبلدهم بسبب 
منع العدوان السعودي رحالت الطيران المدني من الهبوط بمطار 

العاصمة صنعاء ما عمق معاناتهم .
وطالبت الرسالة األمم المتحدة القيام بمسئولياتها تجاه معاناة 
الشعب اليمني وعرض ذلك على األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي 
التخاذ القرارات التي من شأنها إيقاف العدوان والحرب على الشعب 
اليمني ورفع الحصار البري والبحري والجوي وعودة الطيران المدني 

وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكم الدولية.
ه من دول العدوان  لت الرسالة الخائن هادي ومن يقف وراء كما حمَّ
مسئوليات ما سيترتب على ما صدر منه بخصوص نقل البنك المركزي 
اليمني من العاصمة صنعاء وأن تقوم األمم المتحدة بواجبها في هذا 

السياق.

المجلس السياسي يتعرض لحرب إلجهاض أي دور له في نجاح التسوية السياسية
»الرباعية« تطالب بعودة األطراف إلى اتفاق »ظهران الجنوب« مع أنصار الله

»الميثاق« تنشر نص
 ق�رار العفو العام

أصدر المجلس السياسي األعلى قرارًا بالعفو العام للمغرر بهم من أبناء الوطن وعودتهم إلى البالد خالل 
شهرين من تاريخ نفاذ القرار رقم )15( لسنة 2016م والصادر في 20 سبتمبر الجاري..وأكد المجلس 
السياسي حرصه على أن يعم السالم في ربوع اليمن وعلى اتاحة الفرصة لمن ساند من اليمنيين عدوان 
المملكة العربية السعودية وحلفائها على اليمن ولمن انخرط من اليمنيين في أعمال عدوانية تخدم 

العدوان، للعودة إلى الحياة العامة..
»الميثاق« تنشر نص القرار

رئيس المجلس السياسي األعلى:
بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى المادة )539( من القرار بالقانون رقم )13( لسنة 1994م بشأن اإلجراءات الجزائية
وعلى القرار بالقانون رقم )12( لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات

وعلى قانون اإلجراءات الجزائية العسكرية رقم )7( لسنة 1996م
وعلى قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم )21( لسنة 1998م

وعلى االتفاق المعلن بتاريخ 28 يوليو 2016م بإنشاء المجلس السياسي األعلى
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي األعلى رقم )1( لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته
وحرصًا على إتاحة الفرصة لمن ساند من اليمنيين عدوان المملكة العربية السعودية وحلفائها على اليمن 
ولمن انخرط من اليمنيين في أعمال عدائية تخدم العدوان، في العودة إلى الحياة العامة، وتجسيدًا لروح 
 إلرادته في استعادة الُمغرر بهم من أبنائه إلى حاضنة الوطن 

ً
التسامح التي ُجبل عليها الشعب اليمني، وتمثال

ليعم السالم والطمأنينة في ربوع الوطن، وللحيلولة دون استمرار العدوان في المتاجرة بدماء اليمنيين وبث 
الفرقة والنيل من الوحدة الوطنية والتماسك والتالحم االجتماعيين المعهودين في الشعب اليمني وبما يتيح 

لجميع أبناء الشعب، دونما استثناء، المشاركة في عملية إعادة البناء والتنمية للوطن؛
ولدواعي المصلحة الوطنية العليا ؛

 لكل ما تقدم
َ

واستجابة
ق������رر

 كل يمني، مدنيًا كان أو عسكريًا، شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان 
ً
مادة)1( : ُيعفى عفوًا شامال

على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها، المستمرة منذ تاريخ 26 مارس 2015م وينطبق 
هذا العفو على الفئات اآلتية:

� كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائدًا إلى وطنه خالل شهرين من تاريخ 
نفاذ هذا القرار.

� كل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختياريًا إلى منزله أو مقر إقامته األصلي خالل الفترة المحددة 
في الفقرة السابقة.

� كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركًا القتال قبل صدور هذا القرار.
� كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.

� كافة األشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان متى ما 
قدم كل شخص منهم تعهدًا شخصيًا بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، 

هذا ما لم يكن أي منهم موقوفًا على ذمة قضية جنائية وفقًا للقانون.
مادة)2(: تتمتع الفئات المحددة في المادة السابقة بمزايا العفو العام التي تتيح لهم ممارسة كامل حقوقهم 
 عن امتناع مالحقتهم قضائيًا وسقوط أي 

ً
السياسية والمدنية طبقًا ألحكام الدستور والقوانين النافذة، فضال

دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار.
مادة )3(: ُيستثنى من العفو الشامل المقرر بمقتضى هذا القرار الفئات اآلتية:

ب العدوان على اليمن.
َّ

� كل من استجلب وأل
� كل من ارتكب جرائم ضد اإلنسانية في حق الشعب اليمني وساعد بتحديد اإلحداثيات التي أضرت باليمنيين 

والبنية التحتية لليمن.
� كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
� كل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك األعراض.
� السجناء الفارون من السجون أثناء العدوان أو قبله.

� كل من وقع في األسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة اإلمهال المحددة في المادة )1( فقرة 
)1( من هذا القرار.

مادة)4(: ال يحول العفو العام المنصوص عليه في هذا القرار دون حقوق الغير في إقامة الدعاوى سواء أكان 
بالحق الشخصي أو بالحق المدني والمطالبة بتعويض الضرر في مواجهة المسئول عن ذلك من المشمولين 

بأحكامه.
مادة )5(: على المشمولين بالعفو العام من الفئات المحددة في المادة )1( من هذا القرار مراجعة لجان 
لة من المجلس السياسي األعلى لغرض تأمين حياتهم بمنحهم وثيقة " كف خطاب وعدم 

َّ
االستقبال الُمشك

التعرض ".
مادة )6(: يشرف المجلس السياسي األعلى على تطبيق أحكام هذا القرار ويصدر القرارات والتفويضات 

والتعليمات المنظمة لعملية التنفيذ .
مادة )7( : ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 18 ذو الحجة 1437ه�-الموافق: 20 سبتم�ب���ر 2016م

الزعيم ُيعزي بوفاة المناضل السبتمبري اللواء أحمد الرحومي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء 
ومواساة لألخ عبدالله احمد احمد الرحومي وإخوانه في وفاة والدهم اللواء احمد احمد الرحومي.. جاء فيها 

األخ عبدالله أحمد أحمد الرحومي وإخوانه
وكافة آل الرحومي الكرام

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الجسور والثائر الحر اللواء أحمد أحمد الرحومي 
أحد أبرز قادة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة, والعضو الفاعل في تنظيم الضباط 
األحرار الذي حمل على عاتقه مسئولية إنقاذ الوطن أرضًا وإنسانًا من أعتى حكم رجعي كهنوتي عرفته 
البشرية جثم على صدور اليمنيين عقودًا طويلة من الزمن.. مارس خاللها أبشع أنواع الظلم واالضطهاد 
واالستبداد بل والطغيان, فتك باألحرار والعلماء والمثقفين والمشائخ واألعيان ورجال الفكر واألدب 

والقضاة وكل ذي رأي مستنير.. الذين أعدهم إرضاًء لشهوة الحكم والتسلط على مقدرات الوطن.
لقد خسر الوطن برحيل اللواء أحمد أحمد الرحومي واحدًا من رجاله األفذاذ وضباطه األحرار الذي قدم 
للوطن وللشعب كل طاقاته وإمكاناته وجهده كل ما يستطيع عليه بصدق وشرف وإخالص ونكران 
ذات, متسمًا بالوفاء للمبادئ واألهداف التي قامت الثورة من أجلها.. وكان مثااًل للقائد الفذ والمقتدر 
والنزيه والشريف لم يمّن على الوطن في أي يوم من األيام ولم يتزحزح عن مبادئه وقناعاته الثورية 
الوطنية, ظل في طالئع المناضلين الذين أبلوا بالًء حسنًا في الدفاع عن الثورة وفي ترسيخ مداميك 
النظام الجمهوري الخالد الذي ضحى شعبنا وقواته المسلحة واألمن والقوات الشعبية من أجل انتصاره 
بالغالي والنفيس, وقدموا قوافل من الشهداء.. وآالفًا من الجرحى الذين افتدوا الثورة والجمهورية 
بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية.. وقاوموا بكل بسالة وشجاعة وإقدام جحافل الرجعيين وفلول 
اإلمامة والمرتزقة المحليين واألجانب الذين زج بهم نظام آل سعود لشن حرب همجية ضد اليمن 
للقضاء على الثورة والجمهورية, في محاولة من ذلك النظام الحاقد على اليمن أرضًا وإنسانًا لتركيع 
هامات اليمنيين التي لم ولن تركع سوى لله سبحانه وتعالى الجبار المنتقم من كل عدو وظالم، والذي 
بحمده وتوفيقه انتصرت إرادة اليمنيين على أعدائهم التاريخيين ومن وقف مساندًا وداعمًا لهم من 
قوى االستعمار واالستكبار العالمي واألنظمة الرجعية العميلة في المنطقة, وتمكن شعبنا وقواتنا 
المسلحة واألمن والمقاومة الشعبية وكل شرفاء وأحرار وثوار اليمن من إلحاق الهزائم النكراء بجحافل 

الرجعيين والمرتزقة وطالب السلطة.
لقد رحل الفقيد الحر المناضل اللواء أحمد أحمد الرحومي.. بعد أن عانى في الفترة األخيرة من آالم 
المرض العضلي, ومن جراحات الضغط النفسي جراء ما يتعرض له وطنه وشعبه من عدوان ظالم 

وغادر وغاشم من قبل نظام آل سعود ومن تحالف معهم، هذا العدوان الذي مضى عليه أكثر من عام 
ونصف استخدم خالله كل أنواع الطائرات الحديثة واألسلحة الفتاكة المدمرة وكل أدوات القتل المحرم 
استخدامها دوليًا.. وفرض حصارًا شاماًل وجائرًا على 27 مليون يمني بهدف تجويعهم وقتلهم, في 
مخالفة واضحة وفجة لكل القوانين اإلنسانية الدولية, وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي 
شتريت أنظمته ودوله بالمال السعودي الخليجي وفي المقدمة األمم المتحدة التي تخلت عن واجباتها 

ُ
ا

األساسية والرئيسية في الحفاظ على السالم واألمن في العالم وتحقيق العدالة وصيانة حقوق اإلنسان 
ومنع الظلم واالضطهاد على بني اإلنسان.

إن رحيل المناضل السبتمبري الحر اللواء أحمد أحمد الرحومي عن حياتنا الفانية وفي هذه الظروف 
العصيبة التي يمر بها شعبنا.. تمثل خسارة كبيرة لجميع اليمنيين األحرار, فلقد عرف اليمنيون ذلك 
المناضل السبتمبري األبي أحمد الرحومي ضابطًا أبيًا وإنسانًا متواضعًا عاش حياته بتواضع بعيدًا عن 
مظاهر الزيف واالدعاء والمزايدات.. عاش مع الجنود في مواقع الشرف والبطولة والواجب قائدًا وزمياًل 
لهم يحس بآالمهم ويفرح لفرحهم ويقاتل معهم, كما عاش مع العمال والفالحين كواحٍد منهم 
متحماًل مسئولية رعايتهم ودفعهم وتشجيعهم للعمل واإلنتاج، لم تغره المناصب والمسئوليات 
القيادية التي تحملها طيلة مسار الثورة وبناء الدولة سواًء أكان وزيرًا للخزانة, أو وزيرًا للداخلية أو رئيسًا 
لهيئة األركان العامة أو رئيسًا لشركة األدوية, أو رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة الغزل 
والنسيج القلعة الصناعية األولى للثورة اليمنية أو غيرها من المسئوليات القيادية التي تحملها عن 

جدارة.. وأثبت خاللها حبه وإخالصه للوطن.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل التي تعتبر آالمنا وأحزاننا وآالم وأحزان كل 
رفاقه من الضباط األحرار وكل ضباط وصف وجنود القوات المسلحة واألمن وكل أبناء الشعب األوفياء فإننا 
نعزيكم بأصدق آيات التعازي وخالص المواساة والعزاء موصول لكل الضباط السبتمبريين واألكتوبريين 
األحرار.. الذين مازالوا على قيد الحياة يواصلون مشوارهم الوطني بكل إباء وعزة وشرف, الثابتين على 
ات وأساليب الترهيب والترغيب  مواقفهم الصادقة الذين لم تؤثر على قناعاتهم ومواقفهم اإلغراء
فظلوا صامدين في ثباتهم على مبادئهم, وذلك باسمي شخصيًا وباسم إخوانكم قيادات وهيئات وأعضاء 
وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام, سائلين المولى جلت قدرته أن ينزل عليه شآبيب رحمته وغفرانه, 

ه ومحبيه الصبر والسلوان. وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن يلهم أهله وزمالء
إنا لله وإنا إليه راجعون 

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق- رئيس المؤتمر الشعبي العام

طارق صالح: قرار العفو العام 
قرار )يمني( وفرصة إليقاف 

االقتتال ونزيف الدم

قال العميد طارق محمد عبدالله صالح 
أن قرار العفو العام الذي أص��دره اليوم 
رئيس المجلس السياسي األعلى صالح 

الصماد، "قرار يمني محض".
وأكد طارق صالح- في تغريدة بصفحته 
على شبكة التواصل "تويتر" أن القرار 
فرصة إليقاف نزيف الدم اليمني ووقف 
االقتتال والحفاظ على اليمن ووحدته 

وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
مضيفًا: "اليمن يتسع لكل اليمنيين".


