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في اللقاء التشاوري الموسع

الزعيم يشيد بجهود إعالميي المؤتمر وشجاعتهم وثباتهم خالل األزمة

جدد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي  
العام حرص المؤتمر وحلفائه على إنجاح الحوار الوطني 
الشامل، مشيدًا بالجهود التي يبذلها ممثلو المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه في مؤتمر الحوار.
وقال رئيس المؤتمر: أشكر أعضاء لجنة الحوار على كل الجهود التي 
يبذلونها وهي جهود عظيمة وعلى وجه الخصوص قيادات المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه، ونبارك اإلنجازات التي تمت حتى اآلن، مشددًا 
على أهمية ثالث قضايا رئيسية في مؤتمر الحوار وهي قضية بناء 

الدولة، والقضية الجنوبية وقضية صعدة.
مشيرًا إلى إن هذه ثالث قضايا رئيسية وتحتاج إلى وقفة ودراسات 
موضوعية من قبل األكاديميين وكل من يهتمون بالعمل السياسي.

وأضاف رئيس المؤتمر ،في اللقاء التشاوري الموسع بحضور األمناء 
العامين المساعدين للمؤتمر وأعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة 
وقيادات أحزاب التحالف الوطني وممثلي المؤتمر وحلفائه في مؤتمر 
ــاء: أن  الحوار الوطني واإلعالميين والصحفيين والمثقفين واألدب
المخرج الُمشرف لليمن هو الحوار الوطني الديمقراطي، وهو الحوار 
القائم على احترام آراء اآلخرين، دون أن يفرض أحد رؤاه على اآلخر.
وتابع: نحن في المؤتمر نحترم آراء اآلخرين.. ويجب على اآلخر أن 

يحترم آرائنا ويجب أن يحترم كل رأي واألغلبية ينفذ رأيها.
وأشاد رئيس المؤتمر الشعبي العام بالدور الذي بذله اإلعالميون 
والصحفيون خــالل األزمــة السياسية، وقــال: نقدر تقديرًا عاليًا 
مواقفكم وشجاعتكم وثباتكم خالل األزمة التي مضت وما زالت 
آثارها حتى اآلن، ونأمل من رجال اإلعالم أن يتحلوا بالكلمة المسئولة 

وبالمهنية وعدم الشخصنة.
وحث رئيس المؤتمر اإلعالميين على االلتزام بالكلمة الشريفة 
التي تبني وال تهدم، وقال: إن تجربتكم هي خبرة لوطنكم وألمتكم 

وليس ألنفسكم فقط.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن شكره لكل جماهير الشعب 

اليمني وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، مشيرًا 
إلــى أن اآلالف من الناس الذين يتوافدون إلــى منزله هم ممن لم 
يحصلوا على أي مصلحة من علي عبدالله صالح خالل ٣٣ عامًا،وقال: 
أما الذين أخذوا المال واألراضي فقد رحلوا من على كاهل المؤتمر 

وأصبح المؤتمر نظيفًا.
مشيدًا بدور المرأة وإخالصها، وقال: تحية للمرأة الصامدة المرأة 
الوفية التي كان لها موقف مشرف وعظيم في كل أنحاء الوطن، في 
ميدان السبعين والتحرير، في تعز، وفي عدن ،وفي الحديدة، في 
المكال، وفي كل أرجاء الوطن، فالنساء وقفن موقفًا مشرفًا بحثًا عن 
ــدواء والتعليم وليس عن األراضي  األمن واالستقرار والعيش وال

والمصالح.
وأشار رئيس المؤتمر إلى أن من نهبوا األراضي واألموال ال يجرؤن 
على الظهور أمام الناس، ألنهم يشيرون إليهم بأنهم نهابو أراضي 

وناهبي أموال الشعب، وأنهم غير شرفاء ومهربو للنفط والغاز.
وقال الزعيم صالح في ختام كلمته: أكرر الشكر للجميع، وأحيي 
كل أبناء الوطن وأدعوهم إلى فتح صفحة جديدة وأن نبتعد عن 
الخصومة، ما عدا الخصومة مع اإلرهاب، ومع تنظيم القاعدة ومن 

يدعم تنظيم القاعدة، فهؤالء يجب أن يرحلوا.

المؤتمر يحترم آراء اآلخرين.. واألغلبية ُينفذ رأيها
نبارك اإلنجازات التي حققها الموتمر وحلفاؤه في مؤتمر الحوار
إعالم المؤتمر ملتزم بالكلمة الشريفة التي تبني وال تهدم
آالف الناس يتوافدون لمنزلي ممن لم يحصلوا على أية مصلحة من علي عبدالله صالح خالل ٣٣ عامًا

على رجال اإلعالم التحلي بالكلمة المسئولة وبالمهنية وعدم الشخصنة

المؤتمر الشعبي العام يدين بشدة حادث الجامعة 
وُيحمل حكومة باسندوة المسئولية

عبر مــصــدر مسئول فــي المؤتمر  
الشعبي العام عن إدانته الشديدة 
ــذي وقــع بساحة جامعة صنعاء  لالعتداء ال
الخميس وأدى إلــى سقوط عــدد من القتلى 

والجرحى من المتواجدين في الساحة.
وجدد المصدر إدانة المؤتمر الشعبي العام 
ات التي تطال المواطنين.  للعنف واالعتداء
معتبرًا تلك األعمال مرفوضة ومدانة وغير 

مقبولة.
وحّمل المصدر حكومة باسندوة ووزارة 
ــذي وقــع في  الداخلية مسؤولية الــحــادث ال
ساحة الجامعة ومسئولية إزهـــاق األرواح 

البريئة والدماء التي تسفك نتيجة استمرار 
االنفالت األمني في مختلف محافظات اليمن، 
مطالبًا إياها بتحمل مسئولياتها الدستورية 
والقانونية في حماية أمن واستقرار وسالمة 
المواطنين والحفاظ على أرواحهم وإيقاف 
ات واالنتهاكات التي تطال النشطاء  االعتداء

بسبب مواقفهم السياسية.
وطالب المصدر األجــهــزة األمنية بفتح 
تحقيق سريع وعــاجــل فــي الــحــادث الــذي 
وقع في ساحة الجامعة اليوم وسرعة ضبط 
الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم 

الرادع.

حديث الروح الوطنية الصادقة
كلمة رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح في اللقاء  

التشاوري الموسع للقيادات المؤتمرية والذي حضره األمناء العامون 
والمساعدون وأعضاء اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني وممثلي 
المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني واإلعالميون والصحفيون والمثقفون 
واألدبــاء, جسدت روح المسئولية الوطنية تجاه اليمن وأبنائه مستوعبًا ليس 
فقط متطلبات استحقاقات الخروج من األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية 
بالغة الصعوبة والتعقيد التي مر ويمر بها شعبنا وهي فترة حساسة ودقيقة 
تجاوزها يستدعي من كل القوى السياسية وفي طليعتهم المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني تغليب مصلحة اليمن واليمنيين على أنانية المصالح 
الشخصية والحزبية الضيقة والتي بسبب  إصرار قوى بعينها وصل الوطن إلى 
أزمة كادت أن تودي به إلى كارثة مدمرة لوالَّ حكمة زعامته الوطنية التاريخية 
الحريصة على اليمن ومكاسبه وإنجازاته الكبيرة والعظيمة وفي مقدمتها الوحدة 

والديمقراطية التعددية.
لقد تحدث الزعيم علي عبد الله صالح في هذه الكلمة بنظرة ثاقبة من موقع 
الخبير المجرب المستوعب لقضايا وطنه وشعبه مبينًا أن المخرج المشرف 
لليمن من أزمته هو الحوار الوطني الديمقراطي القائم على احترام أراء اآلخرين 
والتعاطي معها بعقلية واعية ومنفتحة وال مجال للفرض وال مكان فيه ألي شكل 
من أشكال االستقوى واإلقصاء والتهميش لألخر, مشيرًا في هذا المنحى إلى أن 
المؤتمر الشعبي كان وما يزال وسيظل يحترم أراء اآلخرين, وهذا يوجب عليهم 
ايضًا احترام رؤاه وأطروحاته وفي النهاية ينبغي تنفيذ ما تجمع عليه األغلبية 

من كل األطراف السياسية وكل قوى المجتمع الحية.
في هذا االتجاه حدد في مطلع كلمته هذه القضايا الرئيسية التي عليها يتوقف 
نجاح التسوية السياسية للمبادرة الخليجية والحوار الوطني تتمثل فيه قضية 
بناء الدولة والقضية الجنوبية وقضية صعدة, مشددًا على أن ذلك يتطلب دراسة 
موضوعية من باحثين وأكاديميين ومن قبل كل المهتمين والمنشغلين في 

العمل السياسي الوطني الذين يهمهم قــوًال وفعًال حاضر ومستقبل اليمن 
وأجياله القادمة..

وأشاد الزعيم بكلمته بالدور الوطني الذي قام به إعالميو وصحفيو المؤتمر 
الشعبي العام وأحــزاب التحالف وكل الشرفاء والمخلصين واألوفياء لليمن من 
المشتغلين بهذه المهنة الوطنية.. معبرًا عن تقديره العالي لمواقفهم 
وشجاعتهم وثباتهم خــالل األزمــة التي عاشها الوطن وال زال يعيش آثار 
تداعياتها حتى اليوم, داعيًا رجال الصحافة واإلعالم على مواصلة هذا الطريق 
الذي يتطلب بالكلمة المسؤولة الدفاع عن قضايا الوطن والشعب بمصداقية 
ومهنية وعدم شخصنة القضايا, منطلقين من مصالح اليمن العليا وليس مصالح 
القوى واألطراف التي ينتمون إليها السيما تلك التي سعت وحاولت ومازالت تسعى 
وتحاول فرض أجندتها المشبوهة التي أوصلت اليمن إلى ما وصلت إليه.. مطالبًا 
اإلعالميين االلتزام بالكلمة الشريفة التي تبني وال تهدم, مبينًا أن التجربة والخبرة 
في هذا المجال الحيوي المؤثر ينبغي أن يوجهونها في مسار خدمة وطنهم 
وشعبهم, وكان الفتًا في هذه الكلمة وهو يوجه شكره لجماهير الشعب اليمني 
وفي صدارتهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه تلك اإلشارة إلى اآلالف من 
أبناء شعبنا الذين يتوافدون على منزله اليوم رغم أنهم لم يحصلوا على أي مصلحة 
منه طوال ثالثة وثالثين سنة من قيادته للوطن، وخاطب الزعيم  الحاضرين  
قائًال: أما الذين أخذوا المال واألراضي فقد رحلوا من على كاهل المؤتمر الشعبي 
العام ليصبح نظيفًا من فسادهم, لتكون كلمات ختام حديثه هي األعمق معنى 
واألبلغ داللة وهو يجدد دعوته ألبناء اليمن فتح صفحة جديدة ويبتعد فيها 
الجميع عن الضغائن واألحقاد والخصومات ما عداء الخصومة مع ارهاب تنظيم 

القاعدة ومن يدعمه.
ويبقى الالفت في حديث الزعيم علي عبدالله صالح هذا, هو ذلك االستلهام 
لروحانية الشهر الكريم رمضان الفضيل واستشراف بصدق الغد األفضل المستقر 
المزدهر المشرق لليمن وشعبه الحضاري العريق الذي سوف ينبثق من توافق 


