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رئيس المؤتمر في حوار صحفي:

المتشدقون بانتهاك السيادة جلبوا الفصل السابع لليمن
أثنى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على ما خرجت به القمة العربية التي ُعقدت في الكويت أخيرًا، وبخاصة جهود أمير دولة  

الكويت سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في محاولته للّم البيت العربي.
وقال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- في لقاء مع جريدة «الرأي الكويتية»: إن «بعض الجماعات اإلسالمية المتطرفة نجحت في 
شق الصف العربي ودخول عدد من الدول العربية في مواجهات مسلحة داخلية مع شعوبها»، معتبرًا ان «ما جرى عام ٢٠١١م وأطلق عليه 
تسمية الربيع العربي، ما هو اال ربيع عبري»، مشيرًا في الوقت ذاته الى أن «أهداف جماعة اإلخوان المسلمين تحولت من الجهاد ضد المستعمر 

الصهيوني الى جهاد إخوانهم المسلمين».
و أكد انه لن يقبل بالعودة «على اإلطالق الى الحكم»، ووصف تطبيق الفصل السابع من قبل االمم المتحدة على اليمن بأنه «كالسم في العسل»، 

مؤكدًا أنه رفض تسليم أي مواطن يمني الى أي دولة في عهده، «مهما كانت تهمته».

وقال الرئيس السابق: «أشيد بدور أخي أمير دولة الكويت 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في محاولته 
للم البيت العربي.. وأتمنى ان يتم تنفيذ قرارات قمة الكويت 
إلعادة اللحمة الى البالد العربية وشعوبها، بعد التصدع 
الذي حدث في العالقات العربية بفعل تدخل بعض الدول 
في شؤون البلدان األخرى وخصوصًا منذ العام ٢٠١١م، 
حيث نجحت بعض الجماعات اإلسالمية المتطرفة في شق 
الصف العربي ودخول عدد من الدول العربية في مواجهات 
مسلحة داخلية مع شعوبها، ما ساعد على نسيان القضية 

األم للعرب، وهي القضية الفلسطينية».
وتابع: ان «الكويت حكومة وشعبًا ساهمت في دعم اليمن 
تنمويًا بمشاريع ضخمة منذ ستينيات القرن الماضي، فكانت 
كلية الطب ومستشفيات اضافة الى مشاريع أخــرى، كما 
كان هناك وعٌد منذ العام ٢٠٠٧م، إلنشاء ميناء وكلية في 
جزيرة سقطرى، قد ينفذ مستقبًال، كما ساهمت الكويت 
مع الدول المانحة العام ٢٠٠٦م، في دعم اليمن، وساهمت 
في تحقيق وحدتنا، وهي (الكويت) التي رعت ثالث قمم 

بين رئيسي شطري اليمن».
وعن نيته العودة الى السلطة في اليمن مرة أخرى، أجاب: 
منا السلطة عبر انتخابات 

ّ
«أنا أكدت أكثر من مرة أننا سل

مبكرة الى الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
ولن نقبل العودة على اإلطالق الى الحكم 
(...)، لكن جماعة اإلخـــوان المسلمين 
ها أصابهم الــغــرور وظنوا انهم  وحلفاء
سيكررون ما جرى من أحداث في تونس 
وليبيا ومصر، وفي األخير تعاونا مع األشقاء 
في دول مجلس التعاون لتقديم المبادرة 

الخليجية».
وأضاف: «سبق ان حذرت من جماعة اإلخوان المسلمين 
التي كانت تّدعي انها األمل في تحرير فلسطين من االحتالل 
رت من أنها هي األداة التي من خاللها 

ّ
الصهيوني، وحــذ

ستضيع القضية الفلسطينية والقومية العربية. وأجّدد 
تأكيدي أن أهداف اإلخوان تحولت من الجهاد ضد المستعمر 

الصهيوني الى جهاد إخوانهم المسلمين».
واعتبر الزعيم علي  عبدالله 
صالح ان «ما جرى عام ٢٠١١م 
وأطلق عليه تسمية الربيع العربي، 
ما هو إال ربيع عبري، زاد من قوة 
االحـــتـــالل الــصــهــيــونــي وزاد من 
تشرذم العرب على يد جماعات 
كانت تعيب على بعض القيادات 
والحكومات تمّسكها بالسلطة، 
وعندما وصلت هي الى السلطة، عملت على تسخير الدين 
والفتاوى لتحريم الخروج عليها، فحينما خرج المصريون 
ضدهم العام ٢٠١٣، أصبحوا هم من قاتل ويقتل المسلمين 

ومن يخالفهم سياسيًا وتحت شعار الجهاد والحق اإللهي».
دخلت بالده فيه، 

ُ
وردًا على سؤال عن الفصل السابع الذي أ

قال علي صالح: «كما قلنا سابقًا، فإن الفصل السابع ليس 
فــي مصلحة اليمن، وهــو كالسم في 
العسل(...)، حيث استطاعت بعض 
ــدول الغربية إيهام بعض خصوم  ال
حزب المؤتمر الشعبي العام بأن القرار 
لله  يستهدف شخصية علي عبدا
صالح، بعد تزويد تلك الدول بتقارير 
كاذبة وعارية عن الصحة بأن فشل 
الحكومة الحالية هو بسبب الرئيس 

السابق، بينما الحقيقة انهم عاجزون عن إدارة اليمن كما 
هم عاجزون عن تقديم اي دليل عبر القضاء الذي أصبح 
بيدهم اآلن، من خالل وزارتي العدل والداخلية. فلماذا ال 

ينتهجون النهج القانوني في تقديم ملفاتهم الى القضاء 
اليمني إْن كانوا صادقين»؟

ر بأنه رفض تسليم «أي مواطن يمني الى أي دولة في 
ّ
وذك

عهدي، ومهما كانت تهمته، وان اي 
متهم وبخاصة الذين كانوا من جماعات 
اإلخوان وغيرهم، لم يتم تسليمهم، 
كالشيخ عبدالمجيد الزنداني، وغيره 
من المتهمين باإلرهاب، وكان على أي 
دولة تقديم كل االتهامات والدالئل، 
على ان تتم محاكمة المتهم اليمني 
داخل بلده، بينما الذين كانوا يتشدقون 
نتهك في عهدي كما هو اليوم، 

ُ
بانتهاك السيادة والتي لم ت

سلموا رقبة كل يمني الى المجتمع الدولي، فمن كان متهمًا 
باإلرهاب سيسلم تحت بند الفصل السابع (...)».

الجماعات المتطرفة نجحت في شق الصف العربي 
وإدخال بعض الدول في مواجهات مسلحة مع شعوبها

الكويت دعمت اليمن وساهمت في تحقيق وحدته

 تسليم أي مواطن يمني إلى أي دولة مهما كانت تهمته
ُ

رفضت

جماعة اإلخوان تحولت من جهاد المستعمر 
الصهيوني إلى قتل اخوانهم المسلمين

الربيع «عبري» وزاد 
من قوة االحتالل 

الصهيوني

الفصل السابع كالسم 
في العسل وليس في 

مصلحة اليمن

رئيس المؤتمر يزور منتجع حمام جارف

قـــام الــزعــيــم  
علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر 
ــي الــــعــــام- ،  ــشــعــب ال
ـــى منتجع  بـــزيـــارة إل
حمام جارف بمديرية 

بالد الروس، محافظة صنعاء.
و كــان في استقباله اعضاء المجلس المحلي وعــدد من 

المشائخ والمواطنين بمديرية بالد الروس.

 وجال الزعيم بالمنتجع واطلع على المنشأة 
والمرفق السياحي ومــا يقدمه من خدمات 
وتبادل الحديث مع القائمين عليه.. موصيًا 
باالهتمام بشكل أكبر بالمنتجع الذي يعتبر 

منشأة سياحية وعالجية مهمة . 
ورافقه في الزيارة كل من عارف الزوكا األمين 
العام المساعد لقطاع الشباب والطالب، والشيخ 
محمد الشايف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، 

واألخ محمد صالح شمالن وزير الثروة السمكية السابق .

الزعيم يعتبر رحيل العالمة المشهور 
خسارة للمؤتمر والوطن

في برقية عزاء آلل المشهور:

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء في 
وفاة الشيخ العالمة محمد بن علي بن أبو 
بكر المشهور عضو مجلس النواب عضو 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام.

المؤتمرنت ينشر نص البرقية 
األخ الشيخ أبو بكر بن علي بن أبو بكر 
المشهور وإخــوانــه وأوالده وكافة آل 

المشهور
ببالغ األســى والــحــزن تلقينا نبأ وفاة 
الشيخ العالمة محمد بن علي بن أبو 
بكر المشهور عضو مجلس النواب عضو 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام.
لقد عرفنا الفقيد الشيخ محمد بن 
علي بن أبو بكر المشهور رجل علم 
وورع وعــالــمــًا حصيفا أفــنــى حياته 
وعمره في خدمة الدين والدعوة إلى 
اإلســالم بقيم الوسطية واالعــتــدال 
التي عمل على تكريسها في سيرته 
وفي منهج حياته ولدى كل من درسوا 

وتعلموا على يديه.

لقد كــان الــراحــل الشيخ محمد بن 
علي بن أبو بكر المشهور واحــدًا من 
العلماء والدعاة الذين جسدوا اإلسالم 
بقيمه السمحاء ووسطيته ووقفوا 
بشجاعة ضد أفكار اإلرهاب والتطرف 
واستغالل الدين االستغالل السياسي 

الخاطئ.
األخوة كافة آل المشهور

إنني وإذا ابعث إليكم باسمي شخصيًا 
ــادات المؤتمر  ــي ونــيــابــة عــن كــافــة ق
الشعبي العام بأحر التعازي والمواساة 
بوفاة الشيخ العالمة محمد بن علي بن 
أبو بكر المشهور ألتذكر موقفه الزاهد 
عن المشاركة في السلطة حين حاولنا 
إقناعه بالترشح لعضوية البرلمان حيث 
رفض حينها وأعلن زهده في السلطة، 
قبل أن يتراجع عن موقفه أمام ضغط 
الجماهير والمواطنين الذين أجبروه 
على القبول والترشح لعضوية مجلس 
النواب حيث كــان- رحمه الله- إضافة 
نــوعــيــة للعمل الــبــرلــمــانــي وللحكمة 

واالعتدال.
لعام  لمؤتمر الشعبي ا لقد خسر ا
والوطن برحيل الفقيد الشيخ محمد بن 
علي بن ابو بكر المشهور شخصية فذة 
وعالمًا جليًال وداعية معتدًال وشخصية 
كــان لها أسهامها في مختلف مناحي 
الحياة الدعوية والدينية والسياسية 

وأعمال البر والخير.
إنــنــا إذ نــعــزي أنفسنا فــي المؤتمر 
الشعبي العام برحيل الشيخ العالمة 
محمد بــن علي بــن أبــو بكر المشهور 
وكافة أفراد أسرته وتالميذه ومريديه 
لنسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحــمــتــه ويسكنه فسيح جــنــاتــه مع 
النبيين والصديقين والشهداء ويلهمنا 

جميعًا الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

أخوكم - علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 


