
الخوالني: مؤتمر األمانة سيشهد تفعيًال لألداء التنظيمي
اشاد المهندس جمال الخوالني عضو اللجنة العامة 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة 
بثبات ومواقف قيادات وقواعد المؤتمر بالعاصمة 

للوطن وللمؤتمر .
وقال الخوالني -خالل تدشين فرع المؤتمر بأمانة العاصمة 
ات الموسعة للقيادات والقواعد التنظيمية  لبرنامج اللقاء
بفروع الدوائر بحضور رئيس معهد الميثاق عضو اللجنة 
العامة االستاذ محمد العيدروس- وقيادة فــرع االمانة 
ورؤساء فروع الدوائر والمسئولين التنظيميين ومسئولي 
الشباب ومسؤوالت القطاع النسوي في دوائر فرع المؤتمر 
بالعاصمة- الذي سيستمر للفترة من ٢٣ مارس الجاري 
الى ١ ابريل القادم قال - ان قيادات وقواعد فرع العاصمة 
اثبتوا خالل ازمة العام ٢٠١١ قوتهم وصالبتهم وثباتهم 

هم للوطن ووحدته وأمنه واستقراره ،وللمؤتمر الشعبي العام ومبادئه وقيمه  ووالء
الوطنية ولقيادة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر .

وأشــار الخوالني الى ما حيك من مؤامرات ضد المؤتمر في تلك االزمــة عبر التأثير 
والتدخل السياسي والمالي واإلعالمي، واصفًا ما حدث في ٢٠١١ بمؤامرة دولية بكل ما 

في الكلمة من معنى .
وقال رئيس فرع المؤتمر في العاصمة : «ورغم كل ذلك فقد خرج المؤتمر بفضل صمود 
قواعده في كل المحافظات وخاصة في امانة العاصمة بأقل الخسائر ،واستطاع ان يحافظ 

على مؤسسات وممتلكات ومقدرات الوطن وفي مقدمة ذلك المؤسسة العسكرية».
وأشاد الخوالني بالقيادات الجديدة التي انتخبتها اللجنة الدائمة في دورتها االستثنائية 

في نوفمبر الماضي ممثلة بنواب رئيس المؤتمر واألمين 
العام االستاذ عارف الزوكا واألمناء المساعدين، مشيرًا الى ان 
القيادة الجديدة استعادت نشاط المؤتمر التنظيمي ودوره 
الطليعي في خدمة قضايا الشعب والوطن في كل االطر 
وعلى كل المستويات إلخراج اليمن من هذه االزمة الخانقة 
وتجنيبه التمزق . وانتقد الخوالني المحاوالت الرامية الى 
شق صف المؤتمر الشعبي العام من قبل الرئيس المستقيل 
عبدربه منصور هــادي قائًال نحن ندين وبكل شدة هذا 
التصرف غير المسؤول من قبل عبدربه منصور هادي 
ونعتبره توجهًا نحو االنفصال الى جانب كونه تعد على 
الديمقراطية والتعددية السياسية .وقدم الخوالني في 
كلمته استعراضًا لمضامين وأهداف خطة البرنامج الخاص 
ات الموسعة لقيادات فروع المؤتمر بالعاصمة، مشيرًا  باللقاء

ات خاص بمسؤوالت القطاع النسوي . الى انه سيكون هناك برنامج لقاء

مؤكدًا ان فرع االمانة سيشهد تفعيًال لألداء التنظيمي خالل المرحلة المقبلة في ضوء 
توجيهات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
واللجنة العامة واالمانة العامة ومضامين اللقاء الذي عقدته قيادة المؤتمر الشعبي مع 

رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات االسبوع الماضي .
جــدد الشكر والتقدير لإلخوة واالخــوات قيادات 

ُ
واختتم الخوالني كلمته بالقول : أ

وقواعد المؤتمر على االدوار التي اضطلعوا بها خالل مراحل النضال الماضية وخالل ازمة 
٢٠١١م ،عاش المؤتمر الشعبي العام تنظيمًا وطنيًا وحدويًا موحدًا.. وعاشت اليمن 

موحدة وقوية ومزدهرة.

فرع مؤتمر أمانة العاصمة نموذجي بصموده وثباته وتضحياته
ندعو كل أعضاء المؤتمر لتحمل مسئوليتهم تجاه وطنهم

حريصون على وحدة وأمن واستقرار الوطن
الشعب عرف قيمة وحقيقة المؤتمر ورفع أسهمه في أوساطه

هناك قوى تريد الحصول على ما ال تستحق 
بعد ثالث سنوات من تدمير الوطن
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أكد االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا ان الوطن يمر بأزمة خطيرة 
تعصف بمستقبله إذا لم تتوحد جهود كل ابنائه 
وقواه الخيرة، مشيرًا الى ان الحوار يجري منذ فترة طويلة 
لكنه ال يزال يــراوح مكانه بسبب عدم استشعار بعض 
القوى السياسية لمسؤولياتها تجاه الوطن ووحدته وأمنه 

واستقراره.
جاء ذلك خالل تدشين فرع المؤتمر بأمانة العاصمة 
ات الموسعة للقيادات والقواعد التنظيمية  لبرنامج اللقاء
بفروع الدوائر للفترة من ٢٣ مارس الجاري الى ١ ابريل 
القادم بحضور قيادة فرع االمانة ورؤساء فروع الدوائر 
والمسئولين التنظيمين ومسئولي الشباب ومسؤوالت 

القطاع النسوي في دوائر فرع المؤتمر بالعاصمة . 
وجدد االمين العام موقف المؤتمر الحريص على الوطن 
وعلى الخروج به من ازمته عبر الحوار.. وقال :نحن في 
المؤتمر اعلناها اكثر من مــرة وآخرها تصريح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح بان 
المؤتمر ال يرغب في السلطة وانه مع ان يأخذ االخرون 

الرئاسة والحكومة وسيكون المؤتمر الى جانبهم .
وأضاف:طرحنا هذا الرأي على طاولة الحوار وقلنا المؤتمر 
جرب السلطة وليس لديه رغبة في العودة اليها لكن لديه 
رغبة في الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن ،مذكرًا 
ات» حيث  «الكفاء بموقف المؤتمر في حكومة ما سمي بـ
منح المؤتمر وكتلته البرلمانية الثقة للحكومة رغم انه لم 

يكن مشاركًا فيها .
وقــال الزوكا ":المؤتمر ال يمكن ان يتخلى عن الوطن 
والشعب الـــذي منحنا الثقة ،وال يمكن ان نتخلى عن 
مسؤولياتنا الوطنية لكن هناك قوى تريد ان تحصل على 

ماالتستحق .
مردفا:موقفنا واضح نحن سنشارك في السلطة لكن بحجم 
المؤتمر، لكن ال يمكننا ان نكون ملحقين ،اما ان نشارك 
بحجمنا او فليأخذوا السلطة وسنكون عونًا وسندا لما فيه 

مصلحة الوطن .
وتابع:نقول إن القوى السياسية التي تعتقد ان المؤتمر 
سيقبل او سيرضخ فهي واهمة ،هناك غرور لدى بعض 
القوى السياسية التي اصابها الضعف والوهن ونقول لهم 
تشعرون انكم اصبحتم اقــويــاء وانتم من دمــر الوطن 
في ثالث سنوات اما المؤتمر فقد عرف الشعب قيمته 

وحدة الوطن وأمنه وندعو اعضاء المؤتمر في كل مكان 
لتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن كما ندعو القوى السياسية 
وكل ابناء الوطن للحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن .
وانتقد االمين العام بعض من يطلون من عــدن على 
المنابر او وسائل االعــالم لينتقدوا الماضي وهــم كانوا 
جــزءًا منه.. وقــال : لقد كنتم جــزءًا من هذا الماضي وكنا 
سنحترمكم لو انتقدتم قبل اليوم اما ان تنتقدوا اليوم 
فهذا معيب في حقكم ومثلما انتقدتم السلطة التي كنتم 
جــزءًا منها ستنتقدون السلطة الحالية ،ومثلما تخليتم 

وحقيقته وارتفعت اسهمه لدى ابناء الشعب .
وجــدد االمين العام تمسك المؤتمر الشعبي العام 
بالحوار وسيلة للخروج بالبالد من ازمتها قائًال: باسم 
المؤتمر والمؤتمريين في الداخل والخارج نقول لآلخرين 
نحن حزب بحجم الوطن وال يمكن لكم ان تنالوا منه وال 

يمكن ان تضغطوا عليه .
وخاطب الزوكا قيادات المؤتمر بالعاصمة : هناك 
محاوالت إلعادة عجلة التاريخ الى الوراء لكني اؤكد لكم ان 
قيادتكم لن تتخلى عن مبادئها وقيمها في الحفاظ على 

عنا ستتخلون عن غيرنا ،وستنتقدون هادي غدًا طالما 
وانتقدتم غيره ولوال المؤتمر الشعبي العام لما وصلتم 

الى ما وصلتم اليه .
وجدد االمين العام موقف المؤتمر الرافض ألن يكون 
مع طرف ضد آخر وقال: المؤتمر ليس طرفًا مع احد ضد 
آخر وال يمكن ان يكون ،هناك بعض القوى في الداخل 
والخارج توجه االتهامات للمؤتمر ونقول لهم المؤتمر 
تنظيم وطني يمتلك تاريخا عريقا ولد من رحم هذا 
الشعب وأيديولوجيته من هذا الوطن ..هذا هو المؤتمر 

ات والقدرات والخبرات وال يمكن ان يكون  الزاخر بالكفاء
تابعًا ألحد. ووجه الزوكا  رسالة للقوى الخارجية التي قال 
انها لم تقيم الوضع الداخلي في اليمن تقييمًا صحيحًا وقال 
ال يمكن ان تتجاوزوا المؤتمر مهما تعاملتم مع هذا او 
ذاك ،نحن ال نكن عداء ألحد وندعو الخارج لتقييم االوضاع 

تقييمًا صحيحًا بعيدًا عن الوشاية والنكاية .
وأكد االمين العام للمؤتمر ان المؤتمر يمد يديه للجميع 
في اطار مصالحة وطنية شاملة ال تستثني احدًا ،مجددًا 
تمسك المؤتمر بقيمه في التسامح والتسامي ورفض 
الحقد والكراهية والبغضاء التي يكنها اآلخرون له حتى 
اليوم قائًال: نحن تنظيم الوطن تنظيم ال يحمل الحقد 
والكراهية وتنظيم متسامح ألن التسامح سمة عالية لكن 
اآلخرين ال يزالون يحملون لنا الحقد والكراهية حتى اليوم .
وحيا االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بأمانة 
العاصمة ،مثمنًا ثباتهم وصمودهم البطولي منذ ازمة 

العام ٢٠١١م وفي مختلف المراحل والظروف .
ونقل االمين العام تحيات قــيــادات المؤتمر ممثلة 
بالزعيم الوطني المناضل علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الى قيادات وقواعد المؤتمر بأمانة 
العاصمة قائًال: ان اللقاء بقيادات فرع المؤتمر بأمانة 
العاصمة تأتي في اطــار برنامج االمانة العامة للنزول 
الميداني الــى فــروع المؤتمر في مختلف المحافظات 
بــدءًا بفرع المؤتمر بامانة العاصمة الــذي يمثل فرعًا 
نموذجيًا من خالل نشاطه وتصدي قياداته وقواعده 

لكل المؤامرات ضد المؤتمر الشعبي العام .
واضــاف االمين العام : لقد كــان فــرع المؤتمر بامانة 
العاصمة في مقدمة الصفوف في العام ٢٠١١م وحتى 
اليوم وما يزال صامدًا صمود الجبال وهو فرع نموذجي في 

صموده وبطوالته وثباته وهذا ال ينكره إال جاحد .
هذا وحث االمين العام قيادات المؤتمر بأمانة العاصمة 
لتنظيمي وعملية االستقطاب  ء ا على تفعيل االدا
التنظيمي في ظل تزايد رغبات االنتساب الى عضوية 

المؤتمر الشعبي العام سيما في اوساط الشباب .
واستمع االمين العام الى مالحظات ومقترحات وآراء 
قيادات فروع المؤتمر بدوائر ومديريات امانة العاصمة 
حول آليات االرتقاء بالعمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر 

خالل المرحلة القادمة.

المؤتمر يرفض أن يكون مع طرف ضد آخر ويمد يديه للجميع لمصالحة وطنية شاملة

ات التنظيمية الموسعة خالل تدشينه للقاء

الزوكا: المؤتمر لن يتخلى عن مسؤلياته تجاه الوطن والشعب
المؤتمر جرب السلطة ولن يشارك فيها إّال بحجمهال يمكن للخارج أن يتجاوز المؤتمر مهما تعامل مع قوى أخرى

مؤتمر حضرموت: نرفض جر اليمن 
لمشاريع حرب طائفية ومذهبية

عــقــدت قـــيـــادة فــــرع الــمــؤتــمــر 
الشعبي الــعــام بساحل حضرموت 
األربــعــاء اجتماعًا برئاسة األستاذ 

عوض عبدالله حاتم رئيس الفرع.
وقد أطلع رئيس فرع المؤتمر الحضور على 
االجتماع االستثنائي لفروع المؤتمر الشعبي 
ــعــام بمحافظات الــجــمــهــوريــة األســبــوع  ال
الماضي مع قيادات المؤتمر وأعضاء اللجنة 
العامة واألمين العام واألمناء المساعدين 
، معلنًا مباركة مؤتمر حضرموت الساحل 
ـــرارات  ــه االجــتــمــاعــات مــن ق لــمــا خــرجــت ب
تنظيمية وسياسية وحزبية لتقييم المرحلة 
واستكمال العمل بخطة عمل المؤتمر لعام 
٢٠١٥م في القيادة والفروع بالمحافظة، 

وطالب بسرعة تنفيذها.
وأكــد مؤتمر حضرموت رفض استجالب 
الصراع السياسي والحزبي والعسكري للجنوب 
ورفـــض الــدعــوات الطائفية والمذهبية 
الداعية للصراع والصدام العسكري والمسلح 
لحل المشاكل وتسوية األوضـــاع . مطالبًا 
ــي المؤسسة  ــاء حــضــرمــوت ف ــن بـــإشـــراك أب

العسكرية واألمنية بطريقة قانونية وشرعية 
كونهم هم األقدر على حفظ امن واستقرار 
المحافظة .وأكدوا التمسك بمخرجات الحوار 
الوطني ومقرراته كمرجعية وطنية جامعة.. 
والتمسك بالمبادرة الخليجية واتفاق السلم 
والشراكة الوطنية في أي حوار وطني يسهم 
في حلحلة األزمة والتأسيس للشراكة الوطنية  
ودعا االجتماع الى تفعيل العمل التنظيمي 
للمؤتمر الشعبي العام على مستوى القيادة 

وفروع المديريات

الصيادي يؤكد على تفعيل العمل التنظيمي لمؤتمر مأرب
عقد الــثــالثــاء اجتماع تنظيمي 
للهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي 
ـــأرب برئاسة  ــعــام بمحافظة م ال
االستاذ منصور بن صالح ناصر الصيادي 

رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة.
وفي بداية االجتماع رحب رئيس الفرع 
باألخوة الوكالء وأعضاء المكتب التنفيذي 
ونقل لهم تحيات األخ الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام واألمين 
الــعــام للمؤتمر واألخـــوة األمــنــاء العامين 
المساعدين ورؤساء الدوائر باألمانة العامة.
وعــبــر االســتــاذ مــنــصــور الــصــيــادي عن 
سعادته بالحضور جميعًا، وحثهم على 
تفعيل العمل التنظيمي والتنفيذي بما 
يخدم المواطن بدرجة أساسية وكذا االلتزام 
بعقد االجتماعات الدورية واالستثنائية . 
واكد الصيادي على الدور الريادي للمؤتمر 
الشعبي العام في محافظة مارب في مختلف 
المجاالت السياسية والتنموية واالجتماعية.
وفي االجتماع القى األستاذ عبدالله أحمد 
الباكري وكيل المحافظة للشئون االدارية 
نائب رئيس الهيئة التنفيذية كلمة رحب في 
مستهلها برئيس الفرع وبارك له التعيين 

والثقة ، مؤكدًا ادانتهم ورفضهم القصاء 
كوادر المؤتمر الشعبي العام .

كما القى الشيخ ناصر أحمد العجي الوكيل 
المساعد عضو اللجنة الدائمة عضو الهيئة 
التنفيذية كلمة عبر خاللها عن مباركته 
لــألخ رئيس الــفــرع، مــشــددًا على ضــرورة 
لتنظيمي على مستوى  لعمل ا تفعيل ا
ــمــديــريــات. كــمــا تحدثت  المحافظة وال
عــدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة في عدد من القضايا التنظيمية 
والــتــنــفــيــذيــة واقـــر االجــتــمــاع الـــقـــرارات 

المناسبة بشأنها.

مؤتمر صعدة يؤكد تصديه لمحاوالت شق المؤتمر
عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي 
الــعــام بمحافظة صعدة اجتماعًا لها 
برئاسة الشيخ محمد حسن بخاش رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، وبحضور 

االخوة رؤساء فروع المديريات بالمحافظة. 
وفي االجتماع المنعقد األربعاء تحدث الشيخ 
احمدحسن بخاش رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
بكلمة رحب في مستهلها بالحاضرين ناقًال اليهم 
تحيات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام. مستعرضًا ما يــدور على الساحة 
الوطنية من تطورات وكذا القرارات والتوصيات 
الصادرة عن اجتماعات اللجنتين العامة والدائمة 
ورؤســـاء فــروع المؤتمر بالمحافظات ولقائهم 
بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام ونائبه واألمين العام، حيال تلك القضايا . 
وتطرق بخاش الى االسباب التي ادت الى ضعف 
األداء التنظيمي خالل الفترة الماضية وكان على 
رأسها دور األمين العام السابق ومخالفته لألنظمة 
واللوائح الداخلية للتنظيم المؤتمري ومحاوالته 
شق صف المؤتمر، مشيرًا الى الدور الكبير الذي 

قام به الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
وجــهــوده وحكمته فــي تــجــاوز تلك المحاوالت 
وإفشالها. من جانبهم اكد المجتمعون مباركتهم 
توصيات وقــرارات اللجنة العامة واللجنة الدائمة 
وتنشيط العمل التنظيمي وتمسكهم بوحدة 
ــة مــحــاوالت لشق صفوفه،  المؤتمر ورفـــض أي
منوهين بالدور الوطني الباز الــذي بذله ويبذله 
المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني 
إلخراج الوطن من ازمته الراهنة.. وأكدوا في بيان 
صــادر عن االجتماع التصدي لدعايات التفرقة 
ومحاولة شق لحمة المؤتمر الشعبي العام والوقوف 
أمامها بكل حزم ومسئولية.. كما أكدوا الحفاظ على 
الوحدة الوطنية أرضًا وإنسانًا والتصدي لدعايات 
الفرقة والتشطير.. والتصدي ألصحاب المشاريع 
الصغيرة الداعية إلــى شرذمة الوطن تحت أي 

مسميات. 
وأضــاف البيان أن مؤتمر مــأرب يقف إلى جانب 
قيادات وأعضاء وكــوادر المؤتمر الشعبي العام 
في المحافظات الشرقية والجنوبية ويقف جنبًا 
إلى جنب معهم ضد من يحاول النيل منهم وشق 

صفوفهم. 


