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قيادات مؤتمرية لـ "الميثاق":

المؤتمر وحلفاؤه يجددون دعمهم لرئيس الجمهورية
ّ
أكدت قيادات مؤتمرية في أحاديث مع "الميثاق" أن ترؤس األخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية-
النائب األول لرئيس المؤتمر  -األمين العام -الجتماع أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف
أعلن للعالم الخارجي قبل الداخلي أن المؤتمر وحلفائه يجددون التفافهم ودعمهم لجهود
الوطني الديمقراطي
ّ
رئيس الجمهورية المعبرة عن حرص أكيد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية وقراري مجلس األمن  2014و 2051نصًا وروحًا بعيدًا عن المزايدات والشطحات.

أحمد الكحالني لــ«الميثاق» :

د .قاسم سالم لـ«الميثاق»:

الرئيس هادي والزعيم صالح يجتمعان في حبهما لليمن وأمنه ووحدته االجتماع حمل دالالت سياسية مهمة
قال الدكتور قاسم سالم رئيس أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
إن لقاء األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع أعضاء اللجنة
العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف أعلن للعالم الخارجي قبل الداخلي
أن ّالمؤتمر وحلفاءه يجددون التفافهم ودعمهم لجهود رئيس الجمهورية
المعبرة عن حرص أكيد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتنفيذ المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن  2014و2051
نصًاّ وروحًا بعيدًا عن المزايدات والشطحات.
وأكد سالم في حديث مع "الميثاق" أن الرئيس هادي
بقدر ما هو رئيس لكل اليمنيين فإن المؤتمر وحلفاءه
يعتبرونه قائدًا للمؤتمر وحلفائه ووقوفهم معه يأتي
ً
تكامال مع جهوده المتميزة والحريصة على اليمن الواحد
والمستقبل اآلمن ..تفاصيل مهمة في الحوار التالي:
حوار :عارف الشرجبي
♢ ما أهمية اللقاء الذي ترأسه الرئيس مؤخرًا بقيادة
المؤتمر الشعبي والتحالف؟

 اللقاء بفخامة االخ الرئيس عبدربه منصور هادي النائب األول -األمين العام للمؤتمر الشعبي العام يشكل نقلة نوعية في ترسيخ
قناعتنا بأهمية إنجاح الحوار الوطني الشامل وتأكيد قناعتنا بأهمية
دعم مخرجات الحوار وأهدافه الرامية الى ترسيخ الوحدة اليمنية
وتجذير دولة مدنية حديثة ،هذا من جهة ومن جهة أخرى كان
اللقاء بقدر ما يمثل نقلة نوعية متميزة فإنه يعلن للعالم الخارجي
قبل الداخلي أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يؤكدون دعمهم
والتفافهم حول جهود الرئيس عبدربه منصور هادي المعبرة عن
حرص أكيد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتنفيذ ما ورد في
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن 2014
و 2051نصًا وروحًا بعيدًا عن المزايدات والشطحات التي تكاد
تغطي الساحة اليمنية بغبارها ال�م��ؤذي للوحدة اليمنية وأمن
واستقرار اليمن ،وفوق هذا وذاك فقد عبر اللقاء عن أن الرئيس
عبدربه منصور هادي بقدر ما هو رئيس لكل اليمنيين فإن المؤتمر
الشعبي العام ًوحلفاءه يعتبرونه قائدًا للمؤتمر وحلفاءه ووقوفهم
معه يأتي تكامال مع جهوده المتميزة والحريصة على اليمن الواحد
والمستقبل اآلمن الذي نسعى اليه جميعًا والذي من أجله كان الحوار
السلمي الديمقراطي ،وكانت المبادرة الخليجية المزمنة ،وكان الدعم
االقليمي والعربي والدولي.
إننا نعتبر لقاءنا هذا باألخ الرئيس يمثل رسالة وطنية واضحة لكل
ذي بصر أو بصيرة.
♢ ما أهم النتائج التي خرج بها اللقاء؟
 هناك من قد يقرأ هذا اللقاء ونتائجه ق��راءة مزدوجة وبصورةوفقًا لقناعاته وما يضمره تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وتجاه
السكينة العامة التي يحرص المؤتمر وحلفاؤه على أن تكون هدفًا
وغاية بعيدًا عن سياسة التخندق والحسابات القصيرة التي كانت
تروج بغباء معلومات عن القطيعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
ورئيس مؤتمر الحوار األمين العام للمؤتمر الشعبي العام ،فأتى هذا
اللقاء ليؤكد للقاصي والداني أن المؤتمر الشعبي العام ورئيس مؤتمر
خط واحد حزبهم الكبير هو الوطن
الحوار الوطني الشامل يعمالن في ٍ
ومصالحه الوطنية العليا التي تتقدم على كل األول��وي��ات بمختلف
أشكالها وألوانها وبعيدًا عن حسابات آنية ،كما قد يفسرها البعض أن
اللقاء يأتي ردًا على أصوات النشاز التي تظهر هنا وهناك في المواقع
االلكترونية أو الصحافة الحزبية أو المناطقية أو الطائفية وهذيان
البعض الذي كان يغرد به الحالمون بإبقاء األمور في وسط الزوابع
التي يعيش على حسابها أولئك الذين تضيق صدورهم باليمن الموحد
المستقر واآلمن أو بيمن الديمقراطية والحوار السلمي والتعايش
المقرون بحسن النوايا وحب الوطن ،وهناك قراءة خارجية لهذا اللقاء من
قبل محبي اليمن وشعب اليمن ويعتبرونه تأكيدًا نوعيًا لجدية الرئيس
عبدربه منصور هادي ومصداقية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في
التعامل مع قضية الوطن المركزية الوحدة واألمن واالستقرار وان
الوصول الى المصالحة الوطنية وترسيخ العدالة تبدأ بمثل هذا التفاعل
يحذو الجميع حذوه لكي تصبح المبادرة الخليجية
الخالق متمنين أن ً
وآليتها التنفيذية دليال عمليًا من أجل اختصار الزمن والوصول الى
االهداف التي ناضل ويناضل من أجلها شعب اليمن وفي مقدمة الجميع
المؤتمر الشعبي العام بأمينه العام وأحزاب التحالف في ظل ظروف
أكثر تعقيدًا وصعوبة خاصة بعد جريمة االعتداء االجرامي على مجمع
الدفاع ..إذًا يصبح هذا اللقاء ً
لقاء في سياقه العام الوطني المشبع بالقيم
األخالقية والطموح المستقبلي وقد وجدنا الرئيس عبدربه منصور كما
عرفناه وطنيًا صادقًا يحب اليمن شعبًا وأرضًا مستوعبًا ألبعاد المؤامرة
بأضالعها الثالثة التي باتت معروفة ألبناء اليمن والمخلصين لألمة
العربية ،ونقول للمخدوعين ومن يعتقدون أن جريمة مجمع الدفاع
ستحجب عن اليمن نور الشمس وستفرض عليه جوًا مشحونًا بالرعب
والتردد ،فكان وجود الرئيس عبدربه منصور بعد ارتكاب الجريمة
في العرضي تأكيدًا على عزيمة القائد العسكري والمدني بكل األبعاد
الحزبية واالجتماعية والسياسية واالخالقية مما شد انتباه الشعب الى
أن اليمن انتصر واالرهاب انهزم ،وكان التفاف الشعب بشكل عام حول
الرئيس وكذلك تأييد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذين وقفوا في

المقدمة لمواجهة االرهاب والمتآمرين بطوابيرهم المختلفة معلنين
للعالم ان الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس للشعب ورئيس
للحوار فإنه في الوقت ذاته النائب األول األمين العام للمؤتمر الشعبي
العام هذه الرسائل فهمها العالم الخارجي بكل وضوح كما فهمها
شعب اليمن وكل القوى الوحدوية المخلصة لليمن أرضًا وإنسانًا.
♢ ما أهمية التوقيت الزمني؟
 قد يتساءل البعض عن أه��داف ه��ذا اللقاء في زمنه ومكانهوم��دل��ول��ه ،ونحن ف��ي المؤتمر الشعبي ال�ع��ام والتحالف الوطني
الديمقراطي نعتبر أن اللقاء يأتي في سياقه العام الذي يتم بين قائد
أعلى وقيادات حزبية في ظرف من الظروف ولكن هذا الظرف ليس
ظرف آخر خاصة ونحن على أبواب اختتام مؤتمر الحوار الوطني
كأي ٍ
ومواجهة أخطر مؤامرة تحيط باليمن منطلقة من جريمة شنعاء
تمت بمجمع الدفاع ولها امتدادات أخرى بأكثر من منطقة من يمننا
الحبيب ،والجانب اآلخر هو أن اللقاء بهذا الظرف الشك له مبرراته..
ً
أوال مخرجات الحوار وكيف نفهمها ونتعامل معها باستيعاب
أبعادها مع الظروف المحيطة بالوطن والفترة الزمنية المتوخاة
للوصول الى ما طمحت اليه المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وحرص
عليها المتحاورون للذهاب نحو التوجه للمستقبل اآلمن..
♢ ما هي الرؤية المستقبلية التي خرج بها اللقاء؟
 الشك أن لقاء على هذا المستوى وفي هذا الظرف كان ًلقاء ..حريصًا
على اختصار الزمن للوصول الى أصدق الحلول وأقرب المسافات بدءًا
بالتهيئة للتعامل مع الدستور الذي نعتقد أن اليمن تنتظر من أبنائها
األوفياء أن يهيئوا أنفسهم لإلدالء كل بدلوه لتشكيل لجنة دستورية
قانونية من أج��ل ال��وص��ول ال��ى دستور يستوعب كل الطموحات

واالهداف التي من أجلها جلس كل أبناء اليمن تحت راية الحوار
وقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ..وأنا شخصيًا أؤكد أن
اللجنة الدستورية يجب أن تكون يمنية صرفه وأن أي حديث
عن غير ذلك سيكون إساءة بالغة للشعب اليمني بكافة فئاته
ورجاله القانونيين والدستوريين ،والجانب اآلخر الذي يتوقع
البعض أننا سنبحث مع االخ الرئيس هادي حول القضايا العالقة
مثل المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية وشكل الدولة القادمة
ونظامها الى جانب قضيتي صعدة والمحافظات الجنوبية،
وهنا استطيع القول :إننا تناولنا مع رئيسنا كل هذه
القضايا وهذا أمر طبيعي وما ينبغي االشارة اليه هو
أننا قد تناولنا صورة الوطن المستقبلي المكون من
ستة أقاليم متداخلة متكاملة في سياق حرصنا
على يمن جديد كان الرئيس عبدربه منصور
هادي قد رفع شعاره في حملته االنتخابية
قبل عامين من اآلن ..مؤكدين حرصنا على
ض ��رورة تنفيذ النقاط ال� �ـ 31المتعلقة
بصعدة والمحافظات الجنوبية وضرورة
اإلع��داد إلج��راء االنتخابات البرلمانية
وتشكيل الحكومة ا ل�ج��د ي��دة وفقًا
للدستور الجديد وقانون االنتخابات
وف �ق �ًا ل�ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات ال�ق��ادم��ة
واالن�ت�ق��ال ال�م�ت��وازن ال��ى االنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة وف �ق �ًا ل �ل��دس �ت��ور ال�ج��دي��د
متصورين أن تحسم هذه العملية في حد أقصاه شهر اغسطس
القادم ..من أجل الخروج من دوامة الصراعات والتوجه الجاد نحو
تنفيذ مخرجات الحوار عمليًا سواء فيما يتعلق بهيكلة االقاليم أو
ترسيخ استراتيجية التكامل االقتصادي في الساحة اليمنية.
♢ ما هي الرسائل التي أراد اللقاء إيصالها للداخل والخارج؟
 الشك أن محبي اليمن سيعتبرون هذا اللقاء تعبيرًا عمليًا على أنالرئيس عبدربه منصور هادي والزعيم علي عبدالله صالح يجتمعان
في حبهما لليمن وأمنه واستقراره ووحدته وأن المؤتمر وحلفاءه
يعلنون للشعب اليمني واألمة العربية كلها وللعالم أجمع أننا في
حركة واحدة هي الخروج من المأزق الذي وضعت فيه اليمن ،وأن
هذا اللقاء وهو امتداد ليوم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية والتداول السلمي السلس للسلطة وهو فوق هذا وذاك
تعبير عملي أن انتقال السلطة لن يكون مناورة كما يريد البعض
إظهاره أو يتغنى به وأن المؤتمر الشعبي وحلفاءه جادون في المضي
لألمام بقيادة الرئيس عبدربه منصور والزعيم علي عبدالله صالح
انطالقًا من إيمانهم بوحدة اليمن أرض�ًا وإنسانًا وحبهم الراسخ
بقيام الدولة المدنية الحديثة التي آمن بها ويؤمن بها اليوم المؤتمر
الشعبي العام وحلفاؤه ..هذه الرسالة األولى البسيطة وبدون رتوش،
أما الرسالة األعمق واألبعد فهي أننا لم نتقاطع في هذا اللقاء مع
مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته وإنما نرد على أولئك الذين يريدون
االصطياد في المياه العكرة مؤمنين أننا مع الرئيس عبدربه منصور
على سفينة واحدة هي سفينة الوحدة واألمن واالستقرار والدولة
المدنية الحديثة.

قال األستاذ أحمد الكحالني عضو اللجنة العامة
للمؤتمر الشعبي العام إن األخ عبد ربه منصور
هادي رئيس الجمهورية أكد خالل ترؤسه الجتماع أعضاء
اللجنة العامة وقيادات التحالف الوطني أنه لوال المؤتمر
الذي قدم التنازالت من أجل صيانة البالد لكانت اليمن
أسوأ من أي دولة من الدول التي مر عليها ما يسمى الربيع
العربي نتيجة للكثافة السكانية وانتشار السالح
داخل البالد وكثير من األشياء التي كان يمكن أن
تدخل البالد في متاهة يصعب الخروج منها..
تفاصيل أوفى في المساحة التالية:

توفيق الشرعبي
♢ تقييمكم لنتائج اجتماع اعضاء اللجنة العامة
وقيادات احزاب التحالف برئاسة المناضل عبدربه
منصور هادي رئيس الجمهورية -االمين العام؟
 الحقيقة ان اللقاء كان ايجابيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنىوكان فرصة ان يجتمع اعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي
وقيادات احزاب التحالف مع فخامة االخ عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية -االمين العام للمؤتمر الشعبي والذي تناول
الكثير من المواضيع ويمكن ان االعالم قد تكلم عنها او عن
البعض منها ..
االخ الرئيس شدد على كثير من المواضيع وثمن مواقف
المؤتمر الشعبي العام وما قدمه من أجل اخراج البالد من ازمة
2011م والتي انتهت بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية والدخول في حوار مع كل المكونات السياسية التي
وقعت على المبادرة او التي كانت بمعزل عن المبادرة.
كما أكد الرئيس انه لوال المؤتمر الشعبي الذي قدم التنازالت
من أجل صيانة البالد لكانت اليمن اسوأ من أي دولة من الدول
التي مر عليها مايسمى بالربيع العربي نتيجة للكثافة السكانية
وانتشار السالح داخل البالد وكثير من االشياء التي كانت ممكن
تدخل البالد في متاهة يصعب الخروج منها.
وقال إن هذه التنازالت تحسب للمؤتمر الشعبي العام عند
كل اليمنيين في الداخل وال�خ��ارج وكذلك عند المنظمات
الدولية واالقليمية ..ايضًا تحدث فخامة االخ الرئيس في
االجتماع عن االرهاب واالحداث التي حدثت مؤخرًا كافية الن
تضع كل القوى السياسية امام مسئوليتها التاريخية.
ودعا الصطفاف وطني من قبل جميع القوى السياسية العمل
على إنهاء مؤتمر الحوار الوطني واالتفاق على ماتبقى من قضايا
مطروحة أمامه ..والبد من تقديم تنازالت حيث اليمكن ان
يتمترس كل مكون سياسي عند رأيه ..منوهًا إلى ان المستقبل
للجميع واليمكن ألي حزب سياسي ان يحكم بمفرده..
ولفت الى ان المبادرة واضحة وقراري مجلس االمن كذلك..

الجندي  :اجتماع الرئيس بالمؤتمر والتحالف فتح آفاقًا جديدة ووضع حدًا للقيل والقال
قال األستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة الناطق
الرسمي للمؤتمر وأحزاب التحالف إن اللقاء الذي ترأسه األخ
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية -النائب األول لرئيس المؤتمر-
األمين العام للجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،فتح
آفاقًا جديدة للتعاون والتكافل في ظروف سياسية واقتصادية وأمنية
بالغة الصعوبة فنجاح الرئيس هادي هو نجاح للمؤتمر الشعبي العام
وأحزاب التحالف ،وفشله فشل للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف.
وأضاف :لقد تحدث رئيس الجمهورية في االجتماع حديثًا صادقًا
وواضحًا وواثقًا من القلب الى القلب ..وقال للمؤتمريين :إنكم عنصر
رئيس فاعل في الحياة السياسية اليمنية وان المؤتمر الذي قدم سلسلة
من التنازالت مغلبًا مصلحة الوطن على المصالح الذاتية مطلوب
منه اليوم أن يواصل هذا النضال وهذه التضحيات
ليسهم بفاعلية بإخراج اليمن من الدوامة العنيفة
للماضي بأحقاده وذكرياته المؤلمة الى المستقبل
الواعد باألمل الذي ترفرف عليه قيم المصالحة
والتعاون الذي يجعل االنشغال
والحب والتسامح ً
بما هو نافع ومفيد بدال من االنشغال بما هو ضار
وقبيح.
وأوض��ح الجندي في تصريح لـ «الميثاق» :أن
رئيس الجمهورية كان واضحًا أيضًا في تبديد
المخاوف لدى المؤتمريين مما يروج له البعض
من مخرجات الحوار كاإلقصاء واإللغاء والعزل

السياسي بقوله :إن المبادرة الخليحية نهاية لمرحلة من الثارات والخصومات
وبداية لمرحلة جديدة من الديمقراطية والحكم الرشيد.
ولقيت كلمة الرئيس استحسانًا كبيرًا فقد عبر المؤتمريون عن تفاؤلهم وعن
ثقتهم بأن الرئيس عبدربه منصور هادي سوف يقود اليمن لتحقيق المشروع
الوطني الذي بدأه سلفه الزعيم علي عبدالله صالح.
وهذه مرتبطة بعملية التواصل الدائم والمستمر وعدم االنسياق وراء
الدعايات والقيل والقال الهادفة الى ضرب المؤتمريين بالمؤتمريين ،ألن
المؤتمر كما قال الرئيس عبدربه كان هو الحزب االول ومازال الحزب األول وال
يستطيع أن يمارس دوره بحكم ما لديه من الكوادر والخبرات الوطنية اال في
ظل سلطة ..وكأنه يقول إن السلطة ال يمكن أن تستغني عن كوادر المؤتمر
الشعبي العام لمرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة.
وأكد الجندي أن كلمة األخ عبدربه منصور هادي في االجتماع تعتبر برنامج
عمل تبدأ بالتوافق على ما تبقى من قضايا خالفية في مؤتمر الحوار الوطني،
وبالذات تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية المصالحة والعدالة االنتقالية
وقضية الحكم الرشيد وبناء الدولة ،الفتًا الى أنه في إطار الخطوط العريضة
التي تطرق لها الرئيس في كلمته التأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه
واستقراره.
واختتم الجندي تصريحه بالقول :لقد اعطى اللقاء انطباعًا إيجاب ُيًا كبيرًا
وارتياحًا واسعًا لدى أعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف كونه عقد في
وقت مناسب ومرحلة حرجة ..وكان بمثابة إجابات على الكثير من األسئلة التي
كان يدور حولها الكثير من الجدل في الشارع وأوساط المتابعين للتطورات
اليمنية.

ويجب على الجميع ان يلتزم بما جاء فيها باعتبارها المخرج
الوحيد وان اي طرح خ��ارج المبادرة وق��راري مجلس االمن
اليمكن القبول به..
♢ هل ك��ان هناك م��دل��والت لتوقيت االجتماع
خصوصًا وان��ه عقد عقب الحادث االره��اب��ي الذي
استهدف مجمع العرضي وعقب اتهامات بعض
االطراف للمؤتمر الشعبي؟
 حقيقة كان هناك حديث عن اجتماع مرتقب للجنة العامةمع رئيس الجمهورية النائب االول لرئيس المؤتمر االمين العام
ولكن ربما كان للتوقيت رسالة بهذا الخصوص مع العلم ان
الرئيس اشار الى انه سيلتقي مع االحزاب االخرى حتى يتحمل
الجميع مسئوليتهم ،واعتقد ان ما قيل حول الحادث االرهابي
كان احد االسباب التي ادت الى االجتماع ،رغم اننا ندرك ان
االطراف التي تطلق مثل تلك االتهامات عبر مواقعها فقدت
مصداقيتها سابقًا ولم تعد اخبارها مقبولة عند المواطنين
وفي كل االح��وال فان تلك االح��زاب تتهرب من مسئوليتها
التاريخية لمواجهة االعمال االرهابية باللجوء ال��ى توجيه
االتهامات جزافًا وقد كشفت األعمال االرهابية السابقة زيف
وادعاءات تلك االطراف.
♢ هل نستطيع القول ان االجتماع وجه رسائل
تنظيمية وسياسية ومنها ا ل��رد على من يقول
بقطيعة الرئيس مع حزبه والخالفات الداخلية
للمؤتمر وغيرها ..من المزاعم؟
 الن المؤتمر الشعبي العام شفاف ولم يكن حزبًا سريًا كماهو حال الكثير من االحزاب االخرى التي تعمل وتتحرك من
تحت الطاولة هذا مايجعل مزاعم البعض تترصد وتتصيد
شفافية ووضوح المؤتمر الشعبي العام ..وما اليدركه هؤالء
انه اذا كان هناك خالفات داخلية في المؤتمر فهي التتعدى
مصلحة البلد..
والمؤتمر الشعبي عنده لوائح وأنظمة هي التي تحدد مساره
وتمنع الخروج عن نصوص ومبادئ تلك اللوائح ،وللمؤتمر
هيئات ومؤسسات وقراراته التكون فردية او شخصية
واليمكن ان تكون الخالفات الداخلية عائقًا لمسيرة
المؤتمر واذا وجدت تظل ظاهرة صحية وحيوية ،ومن
يروج لوجود خالفات بين القيادات العليا للمؤتمر يحاول
يائسًا شق الوحدة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام ،وهذا
ابعد على المروجين من عين الشمس فالمؤتمر سيظل
التنظيم الذي يحظى بثقة الجماهير واحترام المنظمات
الدولية ..ونحن نتحدى اي تنظيم آخر يعمل كما يعمل
المؤتمر الشعبي العام بوضوح وبالعلن وتسامح وسعة
صدر..
♢ انتم في اللجنة العامة للمؤتمر أعلى هيئاته
القيادية ..هل حولتم مخرجات االجتماع الى برنامج
عمل للمرحلة الراهنة لمواجهة التحديات التي
يواجهها الوطن بشكل عام والمؤتمر على وجه
الخصوص؟
 هذا االجتماع لم يكن االول ولن يكون اآلخير فقد سبقللجنة العامة ان التقت بالرئيس عبدربه منصور هادي
ولكن من خالل هذا االجتماع فقد دعا فخامة الرئيس كل
المؤتمريين بان يكونوا متعاونين ومتماسكين..
وأجزم ان كل ما طرحه فخامة الرئيس عبدربه منصور
هادي النائب االول لرئيس المؤتمر -االمين العام حظي
باحترام كل الذين حضروا االجتماع من اعضاء اللجنة العامة
وقيادات احزاب التحالف الوطني.
ً
فعال ستترجم كل توجيهات االخ رئيس الجمهورية-
االمين العام في اط��ار نقاشات المؤتمر الشعبي العام
واجتماعاته القادمة.
وما نؤكد عليه في االخير هو ان االجتماع كان ناجحًا بكل
المقاييس وحمل رسائل ايجابية مهمة تصب في مصلحة
الوطن العليا..

