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عدد مكّرس
 بمناسبة الذكرى 

الـ32 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

> إن الوحدة الوطنية هي القوة التي نواجه بها كل 
املخاطر التي تهدد كياننا واستقرارنا وسيادتنا 

الوطنية.
امليثاق الوطني

مازالت وفــود المهنئين للزعيم علي عبدالله صالح-رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- بنجاته من المؤامرة التي كانت تستهدف 
حياته وحياة أسرته وقيادات المؤتمر الشعبي العام، تتوافد الى 
العاصمة صنعاء لألسبوع الثاني على التوالي للتنديد بهذه الجريمة 
الغادرة التي تأتي في سياق سلسلة المؤامرات على الوطن وزعزعة 
امنه واستقراره وامتدادًا لالعتداء االجرامي اإلرهابي الغادر في 
مسجد دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب عام 2011م الذي 
استهدف رئيس الجمهورية السابق وقيادات الدولة والمؤتمر 

والحكومة وجميع المصلين وهم يؤدون صالة الجمعة.
وكان الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
 على حــدة- مشائخ وأعيان 

ً
استقبل خالل األيــام الماضية- كال

ووجهاء وأبناء الحيمتين الداخلية والخارجية، وكذا مشائخ وأعيان 
ووجهاء وعقال منطقة خارف بحاشد والعصيمات مديريتي حوث 
والعشة والقيادات المؤتمرية بمحافظة عمران، وكذا وفودًا من 
أبناء ومشائخ واعيان ووجهاء وقيادات المؤتمر بمنطقة همدان، 

ومديرية صعفان بحراز -محافظة صنعاء..
حيث استقبل الزعيم علي عبدالله صالح- أمس األحد- جموعًا من 
مشائخ واعيان ووجهاء وأبناء الحيمة الخارجية والحيمة الداخلية 
والقيادات المؤتمرية وأحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
أمس والذين هنأوا الزعيم على سالمته من المؤامرة الدنيئة التي 
خطط لها ومولها الحاقدون على الوطن والشعب، والذين يريدون 
اشعال الفتن واالقتتال بين اليمنيين ' وال يروق لهم ان يعيش 
الوطن والشعب في وئام وسالم ، ويعملون على تأجيج الوضع 
السياسي، وعرقلة مجريات التسوية السياسية محاولين إدخال 
البلد في نفق مظلم بل اشد إظالمًا..وقدموا للزعيم ولكل قيادات 
وهيئات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في الوطن التهاني الحارة.. 
والتبريكات الصادقة بحلول الذكرى الثانية والثالثين لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام يوم الــ24 من شهر أغسطس عام 1982م 
كــأول تنظيم سياسي يمني المنشأ.. معلنين انهم سيظلون 
أوفياء لهذا التنظيم ولزعيمه باعتباره المجسد لهموم الشعب 
وتطلعاته والذي قدم الخدمات الجليلة للوطن وعمل على النهوض 
به في كافة المجاالت، وحقق بقيادة الزعيم العديد من التحوالت 
واإلنجازات والمكاسب الوطنية، وان الوطن في ظل قيادة المؤتمر 
الشعبي العام كان ينعم باألمن واالستقرار.. والشعب يعيش في 

وئام وسالم بعيدًا عن التعصب والتشدد والغلو واقصاء اآلخر.
من جانبه عبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام خالل لقائه مشائخ واعيان ووجهاء وقيادات المؤتمر 
بالحيمتين الداخلية والخارجية عن شكره وتقديره لصدق 

مشاعرهم ونبل مواقفهم..
مشيرًا الى ان ذلك ليس بجديد وال بغريب عليهم فمواقفهم 
مع الوطن ومع الثورة والجمهورية والوحدة معروفة، شاكرًا لهم 
مشاعرهم ومتابعتهم لما جرى منذ بداية االزمة مرورًا بحادث 
جامع دار الرئاسة وما مر به الوطن من احداث مأساوية حتى حادثة 
النفق التآمري الذي كان يراد من ورائه ادخال الوطن في صراع جديد 
هو في غنى عنه، بعد ان تفاقمت الصراعات العبثية واعمال القتل 
 او تنهي مشكلة عانى منها 

ً
واالقتتال التي اليمكن ان تقدم حال

الوطن والشعب.. منوهًا الى المؤتمر الشعبي العام يقف على مسافة 
واحدة من الجميع، ويدعو الى التكاتف والتعاضد لما من شأنه اخراج 

الوطن من ازماته المستفحلة التي يعمل البعض على صب الزيت 
في النار واشعال الفتن..واكد الزعيم: ان المؤتمر ليس طرفًا في 
الصراعات التي تستهدف الساحة اليمنية ألغراض وأجندة حزبية 
وسياسية ذاتية غير وطنية مهما لبست من لبوس وتحت أي 
شعار، فالوطن لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من هذه الصراعات 

التي انهكت واقلقت الناس وضاعفت من معاناتهم ومتاعبهم.
كما أشار الى ان مواقف المؤتمر وقراراته ال تتخذ اال من قبل 
القيادة الجماعية المتمثلة في اللجنة العامة وان أي شخص يتخذ 
مواقف مغايرة تتنافى مع توجه المؤتمر او يقوم بأي تحرك خارج 
سياق نهج المؤتمر او يتحدث باسم المؤتمر دون تفويض من 
اللجنة العامة ال يمثل إال نفسه وال يمثل المؤتمر.. بل انه اليحق 
له طالما هو عضو في المؤتمر الشعبي العام ان يخالف اللوائح 
واألنظمة وبرنامج العمل السياسي وقبل كل ذلك الميثاق الوطني 
الدليل النظري للمؤتمر، وان على أولئك الذين يريدون الحفاظ 
على مكاسب وما يحظون به من امتيازات أال يجعلوا المؤتمر 
 لهم ولتحركاتهم هنا وهناك بغرض تحقيق المزيد من 

ً
مطية

المصالح، فالمؤتمر كان وسيظل مجسدًا للوسطية واالعتدال، 
رافضًا للتطرف والتعصب والغلو ، بعيدًا عن صراعات أصحاب 
المصالح الذين هم على استعداد إلحراق الوطن من اجل ضمان 
وبقاء مصالحهم..كما استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام أمس األحد في منزله عددًا من مشائخ واعيان 
بني الحارث وبني حشيش الذين قدموا له التهنئة على نجاته من 
مؤامرة حاقدة تعكس روح االنتقام والفجور الذي يسكن نفوس 
أولئك الذين مازالوا يواصلون مؤامراتهم ضد الزعيم وضد المؤتمر 
وضد الوطن، ويريدون خلط األوراق.. وتقويض التسوية السياسية 
الجارية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. كما قدموا 
التهاني لالخ الزعيم ولقيادات المؤتمر الشعبي العام بمناسبة 
ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي سيظل رائدًا ومتميزًا.
وقد شكر الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- الحاضرين من أبناء واعيان ومشائخ وأعضاء المؤتمر الشعبي 
العام في بني حشيش وبني الحارث على مشاعرهم الفياضة، 
والصدق واإلخالص للوطن والشعب وحرصهم على ان يسود االمن 

واالستقرار ربوع اليمن العزيز.
على ذات الصعيد عبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام خالل استقباله األسبوع الماضي عددًا من أبناء ومشائخ 
ال منطقة خارف بحاشد عن شكره وتقديره للذين 

َّ
وأعيان وعق

 كل 
ّ
حضروا للتعبير عن تضامنهم الصادق، ومن خاللهم حيا

أبناء حاشد األبية على مواقفهم الصادقة مع الوطن ومع الثورة 
والجمهورية والوحدة، والذين كانوا في مقدمة الصفوف، سواًء في 
الدفاع عن الثورة والجمهورية، أو في الدفاع عن الوحدة اليمنية 
المباركة، وقّدموا التضحيات الجسيمة والغالية من خيرة أبناء 
حاشد، جنبًا إلى جنب مع كل الشرفاء الصادقين من أبناء اليمن من 
شرقه وغربه وجنوبه وشماله، حتى تحقق نصر الثورة والوحدة 

واستطاع شعبنا في ظلهما تحقيق المنجزات التنموية والتحوالت 
الوطنية والمكاسب العظيمة التي ستظل شامخة في الوطن والتي 
 جاحد ومنافق..كما استقبل الزعيم علي عبدالله صالح 

ّ
ال ينكرها إال

رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح الخميس في منزله بالعاصمة 
صنعاء جموعًا من مشائخ وأعيان وأبناء العصيمات مديريتي 
حوث والعشه والقيادات المؤتمرية "بحاشد" محافظة عمران 
ِدموا لتقديم واجب التهنئة بسالمة الزعيم ونجاته من 

َ
الذين ق

تلك المؤامرة الدنيئة التي كانت تستهدف حياته وأسرته وكل 
المحيطين به...وقد تحدث إليهم الزعيم علي عبدالله صالح.. 
شاكرًا لهم حضورهم لتهنئته على نجاته من تلك المحاولة الخبيثة 
التي كانت ال تستهدفه وأسرته وقيادات المؤتمر الشعبي العام 
فحسب، وإنما كانت موجهة ضد الشعب والوطن وعرقلة مجريات 
التسوية السياسية الجارية في البالد في إطار االنتقال السلمي 
للسلطة الذي تم بطواعية بقناعة وإرادة المؤتمر الشعبي العام 
وقيادته، كما كانت محاولة لالنقالب على مخرجات الحوار الوطني 
التي أجمع عليها اليمنيون، وبالتالي العودة باليمن إلى المربع األول 
لألزمة التي أوصلت األحوال في الوطن إلى ما وصلت إليه من التدهور 

والمآسي والصراعات التي كان الوطن في غنى عنها.
مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام سيظل صامدًا وثابتًا.. ولن 
يتخلى عن مسئولياته الوطنية في إنقاذ الوطن من محاوالت الزج 
به في حروب عبثية وتناحرات وصدامات ذات أهداف مشبوهة من 
شأنها تدمير الوطن ومقدراته.وتطّرق الزعيم علي عبدالله صالح- 
في حديثه للحاضرين- إلى المخطط الذي كان الهدف منه أن تكون 
ار الحروب الذين  حاشد مزرعة خاصة للنافذين والمتسلطين وتجَّ
استثمروا تضحيات أبناء حاشد ومواقفهم مع الوطن والدولة.. 
واالنتصار للثورة والجمهورية والوحدة لمصالحهم الشخصية.. 
وإصرارهم على أن تظل كل مناطق حاشد محرومة من خير الثورة 
والجمهورية والوحدة..متوجهًا بالشكر والحمد والثناء لله سبحانه 
وتعالى الذي كتب السالمة له وللوطن والشعب وجنبهم كوارث 
 الحاضرين نقل تحياته وشكره 

ً
هذا العمل اإلجرامي الغادر، محمال

وتقديره لكل قبائل وأبناء حاشد الشرفاء، ومن خاللهم حيا كل 
أبناء الوطن اليمني األوفياء على مواقفهم الوطنية المشّرفة وعلى 
ثباتهم وصمودهم.. ورفضهم للعنف والتآمر والخداع والتزييف، 
 بأهله وبمن يضمرونه 

ّ
رًا عن ثقته بأن المكر السيئ ال يحيق إال معبِّ

وينفثون سمومهم على اآلخرين.
كما استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام السبت الماضي القادمين من قبيلة همدان يتقدمهم المشائخ 
واألعيان والوجهاء والقيادات المؤتمرية، ومديرية صعفان بحراز 
محافظة صنعاء يتقدمهم المشائخ واألعيان والوجهاء والقيادات 
المؤتمرية.. والذين اعلنوا وقوفهم بالمرصاد لكل ذوى النفوس 
المريضة والحاقدة المسكونة بنزعات االنتقام والغل وعدم 
القبول باآلخر الذي يختلف معهم في الفكر والمنهج، والذي ال يؤمن 
باالعتدال والوسطية وبحق اآلخرين في العيش في أمن وأمان.. ونبذ 

التطرف والغلو والتعصب وكل ما يعكر صفو التعايش والتسامح 
بين أبناء الوطن الواحد.. وان االختالف في الرأي اليعني العداء أو 
االنتقام..وقد تحدث الزعيم علي عبدالله صالح الى الحاضرين من 
أبناء قبيلة همدان ومديرية صعفان معبرًا عن سعادته البالغة 
مما سمعه ولمسه من مواقف ومشاعر صادقة حريصة على الوطن 
والشعب والثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية 
واألمن واالستقرار التي تعتبر أهم الثوابت الوطنية التي المساومة 
عليها.. والمهادنة في المواقف منها.. وسيدافع عنها كل يمني 
شريف غيور وحر .. متوجهًا بالحمد والشكر لله سبحانه الذي كتب 
له السالمة من مؤامرة نفق الموت والخيانة والغدر, وحمى الوطن 
والشعب من كارثة محققة كان يستهدف المخططون والممولون 
والمنفذون لهذه الجريمة من ورائها إشعال الفتن واإلضــرار 
بالبالد والقضاء على الوحدة اليمنية الخالدة أغلى وأسمى أهداف 
شعبنا الذي ناضل وقدم التضحيات الجسيمة في سبيل تحقيقها 
وانتصارها والقضاء على محاوالت تمزيق الوطن بشتى الوسائل 

التآمرية والخيانية.. 
مؤكدًا أنه طالما واليمن يزخر بأبنائه الصادقين المخلصين 
الشرفاء فإنه في خير ومحروس بعناية الله والقلق عليه من كل 
محاوالت التآمر، وكافة التحديات ستتحطم على صخرة وعي 
أبناء شعبنا اليمني العظيم الذين يفشلون كل أنواع التآمرات 
وسيتصدون لكل الذين يزعجهم ماكان ينعم به وطننا من امن 
واستقرار وطمأنينة وما تحقق له من منجزات ومكاسب عظيمة 
ستظل شامخة على ارض الواقع وشواهد حية على عظمة االنجاز 
والعطاء وصدق اإلخالص وقوة العزيمة لالرتقاء بالوطن والشعب 
ليتبوأ مكانته العالية والرفيعة بين الشعوب واألمم كشعب حضاري 
قدم لإلنسانية خدمات حضارية جليلة ومآثر عظيمة عبر التاريخ..

مشددًا على ضرورة تضافر الجهود وحشد الطاقات من اجل عزة 
اليمن وتقدمها, وان يكون المؤتمريون والمؤتمريات في كل أنحاء 
اليمن ومعهم كل منتسبي أحزاب التحالف الوطني والديمقراطي 
وكل األحــرار في وطن الثاني والعشرين من مايو وطن الثورة 
والجمهورية والوحدة وطن اإلباء والنضال في مقدمة الصفوف لبناء 
اليمن الجديد وتحقيق آماله وتطلعاته في المستقبل األفضل 
ومواصلة مسيرة العطاء التي يزخر بها تاريخ المؤتمر الشعبي 

العام منذ نشأته عام 1982م.
 مناسبة حلول الذكرى الثانية والثالثين لتأسيس 

ً
مستغال

المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من أغسطس 1982م حيث وجه 
التهاني لكل منتسبي المؤتمر وحلفائه وأنصاره متطلعًا ان يظلوا 
في الطليعة دائمًا ال تخيفهم المؤامرات والتثنيهم الدسائس وال 
تثبط هممهم محاوالت أعداء الوطن والحرية والتطوير المنغلقين 
على أنفسهم والذين يريدون ان تصاب اليمن باالنغالق والتحجر 
واالرتهان.. وهي التهنئة المستحقة والواجبة لكل أبناء شعبنا 
األوفياء الذين كانوا وسيظلون سندًا للمؤتمر في توجهاته الخيرة 

الذي يحمل على عاتقه تجسيد تطلعات الجماهير .
مجددًا ثقته بكل أبناء شعبنا األوفياء وثباتهم على مواقفهم 
المبدئية وتصديهم الحازم لكل أنواع المؤامرات التي تحيكها 
خفافيش الظالم، وخص بالشكر أبناء قبيلة همدان الذين تشكل 
منهم أغلب الحراسة الخاصة به منذ أن تحمل مسئولية قيادة الوطن 
عام 1978م وما قبلها لوفائهم وإخالصهم واستعدادهم للتضحية 
ولما يتحلون به من شجاعة وصفات بطولية كبيرة.. مشيرًا في هذا 
الصدد الى أن الحارس هو الله وأنه يعتبر كل أبناء الشعب اليمني 
 المولى عز وجل ان يجنب بالدنا شر 

ً
العظيم حراسه وسنده.  سائال

األشرار وكيد الكائدين وان يكتب السالمة لشعبنا األبي الذي يتطلع 
لألمن والسالمة والوئام بعيدًا عن التناحر والصراعات والحروب التي 

ال طائل منها سوى الدمار والحروب.

استقبل وفودًا من ابناء ومشايخ عمران وهمدان وحراز وبني الحارث وبني حشيش

الزعيم: المؤتمر ليس طرفًا في أي صراع

لوفود: نحذر من محاوالت استهداف الزعيم وأسرته وقيادات المؤتمر

لن نفرط بالمكاسب التي حققها الزعيم للوطن

الزالت وفود المهنئين للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بنجاته من المؤامرة التي كانت تستهدف حياته وحياة أسرته وقيادات 
المؤتمر الشعبي العام، تتوافد الى العاصمة صنعاء لألسبوع الثاني على التوالي للتنديد بهذه الجريمة الغادرة التي تأتي في سياق سلسلة المؤامرات وزعزعة 
امنه واستقراره وامتداد للحادث االجرامي اإلرهابي الغادر في مسجد دار الرئاسة يوم اول جمعة من شهر رجب عام 2011م حين استهدف رئيس 

الجمهورية وقيادات الدولة والحكومة وجميع المصلين وهم يؤدون فريضة صالة الجمعة.

الزوكا يهنئ أوائل طالب الجمهورية  بشهادة الثانوية

أ األستاذ عارف عوض الزوكا -األمين العام المساعد لقطاع التعليم والشباب بالمؤتمر 
َّ
هن

الشعبي طالب وطالبات الثانوية العامة االوائل والناجحين بالتفوق المتميز والنجاح الباهر 
الذي أحرزوه في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2013-2014م.

مشيدًا بالجهود الحثيثة واالستثنائية التي بذلها الطالب والطالبات ومن ورائهم أولياء 
األمور وكافة أطراف العملية التعليمية والتربوية.وتمنى األمين العام المساعد للجميع 
التوفيق والنجاح المستمرين وبذل قصارى الجهود في مرحلة التعليم العالي باعتبار التحصيل 
العلمي هو الوسيلة األساسية والرئيسية لتسليح الشباب بها حتى يكونوا مؤهلين وقادرين 

على بناء الوطن وتقدمه وازدهاره والحفاظ على أمنه ووحدته واستقراره ومقدراته .

رئيس المؤتمر يصدر قرارًا تنظيميًا جديدًا
أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح اليوم القرار التنظيمي رقم )13( لسنة 2014م بشأن 

إنشاء مركز إعالمي للمؤتمر الشعبي العام .
وتضمن القرار أربع مواد وضحت مهام واختصاصات 
المركز اإلعالمي وعالقته بدوائر األمانة العامة في مجال 
السياسة اإلعالمية.وقد قضت المادة الرابعة من القرار 
العمل به من تاريخ صدوره.. وعلى الجهات ذات العالقة 

 فيما يخصه.
ً
تنفيذه كال

ياسر العواضي: سندافع عن الرئيس هادي ولن نقف مع طرف ضد آخر
قال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
ياسر العواضي ان المؤتمر الشعبي العام سيدافع عن 
فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي 
وعن الشرعية، لكنهم في نفس الوقت لن يقفوا مع طرف 
ضد طرف آخر..وأوضح القيادي المؤتمري- في تغريدة 
له- ان المؤتمر حينما يقرر التعبير عن رأيه فإنه سوف 
يعبر عن ذلك لوحده وبالطرق التي يراها وفي الزمان 

والمكان اللذين يحدده.


