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> في ظل االرباك الواضح للمشهد السياسي، وفي ظل التهميش المتعمد لدور المؤتمر الشعبي العام، ومصادرة قراره، وفي ظل االنحياز لخيارات خصوم المؤتمر من قبل النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام سابقًا 
الرئيس عبدربه منصور هادي... وفي ظل تطورات األحداث التي وصلت حد مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على رئيس المؤتمر الشعبي العام والضغط إلخراجه من وطنه، كان لزامًا على اللجنة الدائمة الرئيسية أن 

تعقد اجتماعًا استثنائىًا للوقوف على المستجدات الراهنة التي تستهدف المؤتمر ورئيسه ودورهما الرائد في افشال المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وضد التسوية السياسية..
اجتماع اللجنة الدائمة المنعقد بصنعاء أمس األول خرج بقرارات تصحيحية وصفت بالجريئة والمهمة، والقت ترحيبًا ومباركة من قبل التكوينات القيادية والقاعدية للمؤتمر الشعبي العام..

ات وتهميش ومصادرة لقرار المؤتمر وانكار لدوره السياسي والوطني، وبالتالي كانت  القرارات التي اتخذتها دائمة المؤتمر الشعبي لم تكن ارتجالية أو ردة فعل لحدٍث ما، وإنما جاءت نتيجة ارهاصات وممارسات واقصاء
القرارات محل اهتمام واسع وارتياح كبير في الوسط المؤتمري وحلفائه وأنصاره ومحبيه، باعثة على األمل بدور أكثر فاعلية وتأثيرًا لدى جماهير الشعب التي تعول على المؤتمر كثيرًا في تبني قضايا الوطن وتالمس هموم 
المواطن...قرارات اللجنة الدائمة قطعت الطريق على المتربصين بوحدة وتالحم المؤتمريين، وأفشلت المؤامرة التي ظلت تحاك لثالث سنوات لالطاحة بالقائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- ولكن 

المكر السيئ ال يحيق إاّل بأهله..
اجرى اللقاءات : توفيق عثمان الشرعبي

»الميثاق«: رؤساء فروعه بالمحافظات لـ

المؤتمـر يتجـدد

يقول األخ أحمد عبادي المعكر -رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة الضالع-: إن قرارات دائمة المؤتمر لم تكن وليدة 

اللحظة وإنما نتاج ضربات قوية ومتكررة استهدفت المؤتمر..
»الميثاق«: أن القرارات تأتي في اتجاه بناء  وأضاف في تصريح لـ
حزب سياسي قادر على الفصل بين العمل التنظيمي والمناصب 

الرسمية..
مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية فرضته الممارسات 
المجحفة بحق المؤتمر، ولعل االرتياح الواسع في األوساط الشعبية 
ده ذلك الموقف 

َّ
إزاء القرارات التي اتخذتها دائمة المؤتمر ول

الهمجي الخارجي الذي طال الزعيم علي عبدالله صالح بعقوبات 
ممقوتة، وأيضًا ذلك التشكيل الهزيل للحكومة الذي عكس النفوس 

الحاقدة ضد كوادر وكفاءات المؤتمر الشعبي العام..
وبخصوص حضور أعضاء اللجنة الدائمة من أبناء المحافظات 
الجنوبية الذين راهن المتآمرون على عدم حضورهم االجتماع قال 
المعكر: قيادات المؤتمر الشعبي العام أعضاء اللجنة الدائمة في 
 من 

ّ
المحافظات الجنوبية كان حضورهم ممتازًا ولم يغب منهم إال

كان له عذر..
وأضاف: المؤتمريون في المحافظات الجنوبية لم يكونوا يومًا ما 
مناطقيين أو انفصاليين أو انتهازيين، ولعل الحضور الكبير ألعضاء 
دائمة المؤتمر من المحافظات الجنوبية أكبر دليل على أنهم ليسوا 
مناطقيين أو انفصاليين وانهم يغلبون مصلحة الوطن العليا على ما 
سواها وأنهم أوفياء مخلصون لتنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي 

العام ويدركون تمامًا معنى االلتزام التنظيمي.

من جهته أكد الشيخ جابر عبدالله غالب -رئيس فرع المؤتمر 
بمحافظة تعز -أن القرارات الصادرة عن االجتماع االستثنائي 

للجنة الدائمة الرئيسية كانت مفصلية في هذه المرحلة.
»الميثاق«: هذه القرارات المهمة لم تكن تستهدف  وقال لـ
اشخاصًا لذاتهم وإنما المرحلة هي التي اقتضت وفرضت ضرورة 
االرتقاء بالعمل التنظيمي من خالل اسناد مهام قيادية ألشخاص 
قادرين على التفرغ التام للعمل التنظيمي الفاعل الذي يتناسب 
مع المؤتمر الشعبي العام والدور المنظور منه، وبالتالي كان 
البد من الفصل بين العمل التنظيمي والمنصب الرسمي حتى ال 

يظل المؤتمر يراوح عند سمعة حزب الدولة..
وأضــاف: القرارات تجسد النصوص الدستورية والقانونية 
وتعمل على تطوير برامج العمل السياسية واتاحة الفرصة 
أمام القيادات الشابة المتطلعة إلى أن تعمل على حشد طاقاتها 
وإبراز مواهبها وتقدم نموذجًا متطورًا في هذا التنظيم الرائد 

المؤتمر الشعبي العام.
مشيرًا إلى أن القيادات التاريخية تظل محل احترام وتقدير 

من قبل كل المؤتمريين..
وتوقع الشيخ جابر أن يكون أداء المؤتمر الشعبي العام في 
المرحلة القادمة أفضل بكثير مما كان عليه وأكثر تطورًا بما 
يتناسب مع ظروف المرحلة، وسوف تتجسد ثقافة حزبية 

أرقى، وستكون األمور أكثر جدية..

وفي ذات السياق أكد األخ عامر سعد كلشات 
ــرع المؤتمر بمحافظة الــمــهــرة- أن  -رئــيــس ف
اجتماع اللجنة الدائمة كان استثنائىًا وفي وضع 
استثنائي ومــرحــلــة معقدة تتطلب مثل هذا 
االجتماع لمواجهة التحديات التي تستهدف 
الوطن وتستهدف المؤتمر الشعبي وقياداته وفي 

مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح..
»الميثاق«: إن المؤتمر الشعبي العام أدرك  وقال لـ
م األزمة ويربك المشهد السياسي 

ّ
أن هناك من يؤز

ب الخارج ضد الداخل بصورة مقيتة 
ِّ
بالفوضى ويؤل

وصلت حد انتهاك السيادة الوطنية، 
وبالتالي كــان لزامًا على المؤتمر أن يستشعر 
مسئوليته في هذه المرحلة ويتجه نحو بناء حزب 
سياسي قادر على التعامل مع المعطيات ومواجهة 
التحديات وتفعيل دور قاعدته الجماهيرية 

الواسعة.
وأضاف: لقد خرج أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية 
للمؤتمر بقرارات مهمة خاطبت الداخل والخارج 
ورسمت الصورة الوطنية والتنظيمية التي سيكون 
عليها المؤتمر في المرحلة القادمة، من موقع 
اء.. المعارضة الشريفة التي تؤدي دورها الوطني البنَّ

المعكر: 

حضور مؤتمري قطع 
الطريق على المتربصين

جابر :

القرارات ستجسد
 ثقافة حزبية أرقى

كلشات: 

القرارات وضعت حدًا لمن 
ب الخارج ضد الداخل

ّ
يؤل

دهشوش:

نعول على القيادات الجديدة 
االرتقاء بأداء المؤتمر

إلى ذلك يرى األخ فهد دهشوش - رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
حجة- أن القرارات التي خرجت بها دائمة المؤتمر كانت رائعة وفي 
وقتها المناسب وتصب في المصلحة الوطنية وتصحيح ما كان 

يجب أن يصحح منذ وقت مبكر..
»الميثاق«: لقد أكــدت تشكيلة الحكومة  وقــال دهشوش لـ
الجديدة مدى األهمية القصوى النعقاد اجتماع دائمة المؤتمر 
وصحة القرارات المتخذة ومن أهمها االنتقال إلى موقع المعارضة 
وعدم المشاركة في الحكومة التي تنبئ تشكيلتها بفشل ذريع 
في أدائها..وأضاف: اتجاه المؤتمر للمعارضة أفضل له بكثير من 

المشاركة في حكومات هزيلة وضعيفة..
مشيرًا إلى أن المؤسسات الحكومية كانت عبئًا على المؤتمر 
وليس العكس حيث كان المؤتمر يتحمل فشل اآلخرين في مثل 
هذه الحكومات.. مؤكدًا أن معارضة المؤتمر ستكون في صالح 

الوطن والمواطنين..
الفتًا إلى أن اجتماع دائمة المؤتمر انتج قيادات ممتازة ذات 
كفاءة وخبرة وعالقات واسعة في اوساط التكوينات القيادية 
والقاعدية للمؤتمر وحلفائه وأنصاره.. وقال: نعول على القيادات 

الجديدة دورًا مهمًا في نقل المؤتمر إلى وضع أفضل وأداء مهم..
منوهًا إلى أن اجتماع دائمة المؤتمر بادل الجماهير الغفيرة 
التي خرجت مناصرة للزعيم صالح ومنددة بالعقوبات ضده أو 
ضد أي مواطن يمني بادلها الوفاء بالوفاء من خالل تلك القرارات 

التصحيحية المنصفة..

أحزاب التحالف تبارك انعقاد رئيسية المؤتمر 
وترفض عقوبات مجلس األمن

مؤتمر حضرموت
 يبارك قرارات دائمة المؤتمر

مؤتمر شبوة يبارك القرارات الوطنية 
والتنظيمية الصادرة عن دائمة المؤتمر

باركت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
العام انعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر 
الشعبي العام - الــدورة االستثنائية وكافة 
القرارات التي اتخذنها معلنة رفضها القاطع 
لقرارات مجلس األمن التي تستهدف عدداً من 
الشخصيات اليمنية على رأسها الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.. 
وقــال عبد المجيد حنش - الناطق الرسمي 
ــزاب التحالف في تصريح لـ المؤتمرنت:  ألح
إن الــقــرارات التي خرجت بها اللجنة الدائمة 
الرئيسية للمؤتمر في اجتماعها المنعقد السبت 
كان يفترض أن تكون منذ وقت مبكر لكن أن تأتي 

متأخرة خيرًا من أال تأتي نهائيا..
ووصف حنش القرارات الصادرة عن اللجنة 
الدائمة للمؤتمر بالهامة والضرورية التي من 
شأنها أن تحافظ على الــوحــدة التنظيمية 
للمؤتمر الشعبي العام وتجعله ينطلق في فضاء 

أوسع وأرحب في التفكير بالمصلحة والوحدة 
 من االنشغال في الفراغ الذي كان 

ً
الوطنية بدال

يشكله موقع األمين العام.. مشيرا في ذات 
الصدد إلى ان للمؤتمر الشعبي العام دورًا كبيرًا 
ورائدًا في تطوير وبناء الوطن وأمنه واستقراره.. 
ــزاب التحالف الوطني  ــح حنش:« إن أح وأوض
الديمقراطي تبارك وتؤيد كل قرارات المؤتمر 

وتعتبرها قرارات هامة«..
وأضاف » إن أحزاب التحالف الوطني ترفض 
رفضًا قاطعًا قرارات مجلس األمن التي تستهدف 
عددا ًمن الشخصيات اليمنية على رأسها الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام«.. 
وقال: ان الزعيم الصالح هو الرجل الوحدوي 
الوطني الذي بفضله ومجهوده نجح مؤتمر الحوار 

الوطني ووقف ضد تقسيم البالد وتمزيقه.

حضرموت - فائز بن عمر
عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت اجتماعا استثنائيا لمناقشة قرارات وتوصيات اللجنة الدائمة الرئيسية 

المنعقدة صباح السبت 8 نوفمبر 2014 م بالعاصمة صنعاء ، ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية .
وقد رحبت قيادة المؤتمر بانعقاد الدورة االستثنائية لتطوير العمل التنظيمي في المؤتمر الشعبي العام وتجاوز المعوقات 
التي تعوق عمل المؤتمر كتنظيم سياسي وسطي أسهم في بناء الدولة اليمنية وقدم الكثير من التنازالت لسير العملية 
السياسية في اليمن والخروج باليمن من أزمته بعد ان هبت رياح ماسمي الربيع العربي عاصفة بكل الثوابت الوطنية والسياسية 

والمجتمعية للدولة ومؤسساتها وكيانها .
وتؤكد قيادة المؤتمر الشعبي العام بحضرموت على مباركتها لكل القرارات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة الدائمة الرئيسية 

لتطوير البناء التنظيمي للمؤتمر وتعزيز العمل في مؤسسات المؤتمر وسياساته الوطنية.
وعبر مؤتمريو حضرموت عن رفضهم المطلق ألي تدخالت خارجية أو االنسياق مع الوصاية الدولية في شؤون المؤتمر 
وقيادته وإتباع سياسية الترهيب والتخويف والعقوبات في فرض سياسات وأجندات سياسية وخارجية تهدف لجر اليمن الى 
مستنقع الصراع والفوضى، داعين جميع األطراف واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني الى االحتكام للحوار والمشاركة في حل 

م مع الثوابت الوطنية . المشكالت وتجاوز الصعوبات بما يتالء
داعين جميع القوى الوطنية والحزبية والمجتمعية إلى االلتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك التمسك باتفاقية 
السلم والشراكة المجتمعية وتطبيقها وعدم القفز عليها أو تجاوزها تحت ضغوط خارجية أو بفرض وصايات أجنبية، باإلضافة  
إلى التمسك بمخرجات الحوار الوطني كوثيقة وطنية تؤسس ليمن جديد قائم على مشاركة جميع القوى الوطنية والمجتمعية 

في إرساء يمن حديث وديمقراطي.

باركت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة نتائج اعمال الدورة 
االستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام المنعقد صباح يوم السبت الموافق 8 
نوفمبر 2014م بالعاصمة صنعاء والتي وقفت أمام المستجدات على الساحة الوطنية والنهوض 
باألوضاع التنظيمية للمؤتمر وما تم اتخاذه من قرارات ونتائج ألعمال الدورة االستثنائية التي 

تضمنها البيان السياسي الصادر عن أعمال الدورة.
كما حيت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة انعقاد الدورة االستثنائية 
ومباركتها للقرارات التي تم اتخاذها سواًء على صعيد القضايا الوطنية أو القضايا التنظيمية 
والتي بال شك سيكون لها بالغ االثر في تعزيز مسيرة المؤتمر ودوره الريادي في المرحلة 
الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب.. كما نبارك عودة بث قناة »اليمن اليوم« الفضائية 
بعد مرور خمسة اشهر من االغالق القسري نتيجة لما تعرضت له من اعتداء على اجهزتها 

ومعداتها وقطع البث عنها.
مؤكدين وقوف قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وثباتها على العهد والوفاء خلف 
القيادة السياسية للمؤتمر برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وثمن مؤتمر شبوة صمود وثبات كل المخلصين والشرفاء خالل السنوات الماضية ومطالبتهم 
بمزيد من الصمود  والثبات ووحدة الصف للمضي معًا نحو اخراج الوطن من محنته وتحقيق 

تطلعات أبنائه في البناء والتنمية واألمن واالستقرار.


