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رأس األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- اجتماعًا لقيادة المؤتمر 
بحضور األخوين صادق أمين أبو راس النائب األول لرئيس المؤتمر 
، وعارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر ، جرى فيه الوقوف 
أمام عدد من القضايا التنظيمية ، وتفعيل النشاط التنظيمي 
والسياسي للمؤتمر وهيئاته وفروعه، واستمع االجتماع إلى 
التقرير المقدم من األخ األمين العام للمؤتمر حول مجمل األنشطة 
والفعاليات التنظيمية والجماهيرية خالل الربع األول من العام 
الحالي، والمهام الماثلة أمام هيئات المؤتمر للمرحلة القادمة بما 
يهدف إلى تعزيز وتفعيل دور المؤتمر في مختلف الجوانب ، 
ومنها تلك المرتبطة بالعمل على إيقاف العدوان وفك الحصار 

عن بالدنا.
كما وقف االجتماع المنعقد االثنين الماضي أمام الجهود التي 
بذلت في اإلعداد والتجهيز للحشد الجماهيري الكبير الذي دعا 
إليه ونظمه المؤتمر الشعبي العام يوم الـ26 من مارس الجاري 
في ذكرى العدوان الغاشم والغادر على بالدنا من قبل نظام آل 
ن االجتماع تلك الجهود في اإلعداد  سعود ومن تحالف معه ، وثمَّ
والتجهيز لذلك الحشد المليوني الذي جسد أروع صور التالحم 
الوطني بين المؤتمر وقواعده وأنصاره ورفضهم المطلق 
ه وأيده وباركه  وتنديدهم الشديد بالعدوان ومن يقف وراء
لالنتقام من الشعب اليمني ، ووجه رسائل قوية وحاسمة للداخل 
والخارج بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل قويًا وصامدًا وأكثر 
صالبة مهما كانت محاوالت النيل منه واإلساءة إليه ، وأنه سيظل 
التنظيم الرائد الذي يحمل الهم الوطني العام ويشكل الحاضنة 
المستوعبة لجميع اليمنيين الشرفاء األحرار الذين ينشدون 
السالم واألمن واالستقرار، ويرفضون كل أنواع الوصاية والتبعية 

واالرتهان والعمالة واإلمالءات.
وأكد االجتماع أن المؤتمر الشعبي العام أسقط بذلك الحشد 

الجماهيري غير المسبوق كل الرهانات التي تحاول التقليل من 
حجم المؤتمر وحيويته وقدرته على العطاء والتفاعل والتصدي 
لكل أنواع المؤامرات وإفشالها ، حيث أثبتت األحداث أن المؤتمر 
خالل السنوات الخمس الماضية لم تزده مؤامرات ومحاوالت النيل 
منه إال قوة ومناعة ، وأن جماهير المؤتمر التي خرجت كالسيل 
الهادر يوم الـ 26 من مــارس وجهت رسالة قوية وحاسمة 
للمشككين في الداخل، والمراهنين على إضعاف المؤتمر في 
الخارج بأنه سيظل قويًا ومتماسكًا وأقوى صالبة وعزيمة أكثر 
من أي وقت مضى، خاصة بعد أن ساعدته الظروف واألحداث على 
إجراء الفرز والتخلص من العناصر االنتهازية التي ركبت الموجة 
واستغلت المؤتمر لمصالح ذاتية، وكانوا يشكلون عبئًا عليه، 
ونقطة سوداء في مسيرة وتاريخ المؤتمر والمؤتمريين األوفياء 
الصادقين مع تنظيمهم ومع الوطن. وقد جدد األخ الزعيم علي 

عبدالله صالح في االجتماع الشكر والتقدير واالعتزاز لكل أبناء 
شعبنا األوفياء الصادقين الذين هبوا بحماس منقطع النظير 
للمشاركة في الحشد الجماهيري الرائع، وللذين لم يتمكنوا 
من المشاركة نتيجة ظروف ذاتية وموضوعية وظروف قاهرة 
وعراقيل وضعت أمامهم حالت دون مشاركتهم، فلهم ولكل من 
ساهم وشارك الشكر والتقدير واالحترام، فقد عبروا جميعًا عن 

أصالة ونقاء معدنهم اليمني األصيل والحر.
والشكر والتقدير مستحق للجنة التحضيرية الرئيسية للحشد 
برئاسة األخ األمين العام للمؤتمر الشعبي العام ولكل اللجان 

الفرعية التي بذلت جهودًا رائعة تستحق الثناء واالحترام.
وقد اتخذ االجتماع عددًا من القرارات واإلجراءات التنظيمية 

المرتبطة بنشاط المؤتمر في المرحلة القادمة.

في اجتماع مهم برئاسة الزعيم

قيادات المؤتمر تناقش خطط المرحلة المقبلة
روا في 26 مارس عن معدنهم اليمني األصيل  اكد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين الزعيــم: المؤتمريون عبَّ

أبو راس أن المهرجان الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام 
-السبت- بميدان السبعين بحشوده غير المسبوقة خاطب 
العالم بـ4 رسائل، معتبرًا فتح حاجز الصوت من قبل طيران 
 على أن الرسالة وصلت 

ً
العدوان فوق ميدان السبعين دليال

جيدًا وأنها كانت مؤلمة.وأوضح القيادي المؤتمري أبو راس : 
)الرسالة األولى أن الشعب اليمني باٍق وصامد ويرفض العدوان 
، والثانية موجهة بشكل خاص لدول الجوار 

ً
جملة وتفصيال

وعلى رأسها السعودية بأننا جزء من أمة، عشنا في منطقة 
واحدة وحملنا سويًا راية اإلسالم وأوصلناها إلى مشارق 
األرض ومغاربها.. وبالتالي عليها -دول العدوان- أن تعي 
أنها لن تقدر على زحزحتنا من موقعنا الجغرافي شبرًا واحدًا 
مهما حشدت، وأننا سنستمر في مواجهة العدوان ما داموا 
راغبين في استمراره(.  أوفي تفاصيل الرسالة الثالثة يضيف 
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام : »الرسالة الثالثة واألهم 
هي رسالة سالم، نحن نمد أيدينا إلى السالم، سالم الشجعان، 
السالم الذي دعا إليه ديننا اإلسالمي الحنيف«، ونقول لهم 
 في الشعب اليمني.. الشعب الذي هو ركن أساسي 

ً
»كفاكم قتال

في المنطقة »وربما تأتي أيام لن تجدوا من يقف معكم سوى هذا الشعب الصامد والمقاوم، المعتز بعروبته 
وإسالمه«. ونقلت يومية)اليمن اليوم( عن أبو راس قوله : )الرسالة الرابعة هي أن المؤتمر -كتنظيم- مرتبط 
بجذور اليمن، ورغم حجم المؤامرات التي حيكت وال تزال تحاك ضده، لن تفت في عضده، بل على العكس تزيده 

قوة وصالبة.. فهذا التنظيم جذوره اليمن وجزء أساسي من حياته(..
: المؤتمر كالشجر 

ً
وقلل أبو راس من أهمية التحاق محسوبين على قيادة المؤتمر ضمن مرتزقة الرياض قائال

الباسق كلما تساقطت أوراقه اشتد عوده ونبتت أوراق جديدة وقوية.  وتابع: تنظيم منفتح على كل القوى 
الوطنية داخل الوطن، ال متزمت وال أيديولوجي، شعاره ووالؤه لله ثم الوطن، يقدس التعايش السلمي مع كل 
القوى الوطنية، ما دام اجتمعنا على هذه الرقعة الجغرافية فنحن سواء شركاء في تطوير هذا البلد وخدمته. 
الفتًا إلى أن أولى الخطوات بهذا الخصوص، هي كيف نمد أيدينا إلى بعضنا البعض لكي ننتشل وطننا من البؤرة 
التي وضعها فيه من ال خير فيهم، وعليهم أن يعوا أنهم لن يجدوا مكانًا يستوعبهم غير وطنهم مهما حاولوا 
المكابرة أو إشعارنا واآلخرين أنهم ال يحسون بهذا اإلحساس. وعن دالالت حضور الزعيم علي عبدالله صالح،-

رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام- المهرجان في ظل التحليق المكثف لطيران العدوان، 
قال نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام: لقد كانت المفاجأة أن يظهر رئيس المؤتمر بين جماهير الشعب دون 
خوف أو وجل، مما يدل داللة كبيرة على ارتباطه بحزبه وشعبه، معتمدًا على الله سبحانه وتعالى، ومؤمنًا به. 
واختتم تصريحه بالشكر الكثير لكل مؤتمري ومؤتمرية تجشم متاعب السفر من كل أرجاء الوطن معتمدًا 

على نفسه دون أي دعم، أتوا لكي يعبروا عن رأيهم الرافض للعدوان.

أبو راس: 4 رسائل للمؤتمر
رئيس المؤتمر فاجأ الجميع بظهوره بين جماهير 

الشعب في مهرجان الصمود والتحدي

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام -أمس االحد- اجتماعًا استثنائيًا 
برئاسة األخ الشيخ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر.. وقفت فيه أمام 

عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات على الساحة الوطنية.
وقد تم االستماع إلى التقرير المقدم من األستاذ عارف عوض الزوكا االمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام حول الجوانب التنظيمية واألنشطة المختلفة 
للمؤتمر خالل المرحلة القادمة على ضوء ما تم تنفيذه في الفترات السابقة, 
وكذا ما يتعلق بمجريات الحوار مع أنصار الله وبقية القوى السياسية, وكذلك 
الحوار والتواصل مع السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث األممي إلى 
اليمن والجهود المبذولة والرامية إلى وقف إطالق النار وبالتالي استئناف 
المفاوضات التي ُعقدت جولتان منها في سويسرا.وقد ناقش االجتماع 
برنامج العمل التنفيذي للمرحلة القادمة والمرتبطة بتنشيط وتفعيل أداء 
المؤتمر ومكوناته على كافة المستويات وعلى وجه الخصوص النشاط القاعدي 
للمؤتمر ودور المراكز التنظيمية في استمرار التواصل مع أعضاء وكوادر 
وأنصار المؤتمر باعتبارهم الركيزة األساسية في نجاح النشاط التنظيمي 
والتفاعل االجتماعي مع مختلف فئات وأبناء الشعب اليمني الذين يمثلون 
القاعدة الكبيرة والعريضة المناصرة للمؤتمر التي يستمد منها قوته 
وعنفوانه ومواقفه , والتي عبرت عنها تلك الحشود الماليينية التي شاركت 
في مهرجان )عام من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان( في ميدان 
السبعين وهي المواقف التي أكدت أن الشرعية هي شرعية الشعب اليمني 
الذي احتشدت الماليين منه في ميدان السبعين،يوم الـ26 من مارس الماضي.

 مجددة دعمها والتفافها ومساندتها للمؤتمر وقيادته السياسية ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 

العام- الذي يعتبر رمزًا للصمود الوطني وعنوانًا للمواقف الوطنية والثبات في 
مواجهة العدوان الغاشم على اليمن ،وقد وجهت الحشود الماليينية بذلك 
رسالة قوية وواضحة عبرت عن الرفض المطلق للعدوان الهمجي على بالدنا, 
وأن المؤتمر الشعبي العام وقيادته يشكالن الرقم الصعب الذي ال يمكن 

تجاوزه.
ت اللجنة العامة هذه المواقف الشعبية الرمزية باعتبار أن هناك  وحيَّ
الماليين من أبناء الشعب اليمني الذين لم يتسن لهم المشاركة في تلك 
الحشود, مؤكدة أن اللجنة العامة للمؤتمر وقيادته وفي مقدمتهم رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام سيظلون يبادلون هذه 
الجماهير الوفاء بالوفاء وسيظلون متمسكين بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها 

الثورة والجمهورية والوحدة وسيادة واستقالل الجمهورية اليمنية.
وأكدت اللجنة العامة أن الرسالة التي عبرت عنها تلك الحشود الماليينية 
هي ذات موقف المؤتمر الشعبي العام في الحرص على مد يد السالم واللجوء إلى 
الحوار والتصدي للعدوان الغاشم الذي ارتكب أبشع المجازر والجرائم بحق أبناء 
شعبنا اليمني ودمر البنية التحتية وكل ممتلكات ومقدرات الشعب اليمني..
وقد أكدت اللجنة العامة على موقفها الرافض ألي تدخل في شؤون المؤتمر 
الشعبي العام وتمسكها بقيادتها السياسية والتنظيمية باعتبار ذلك حقًا 
يكفله الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي, وباعتبار ذلك تمسكًا 
وتجسيدًا وتطبيقًا لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح التنظيمية, 
مشددة على أنه ال يحق ألحد أيًا كان التدخل في شئون المؤتمر الشعبي العام 

بأي شكل من األشكال.
كما أكدت اللجنة العامة أن المؤتمر ومعه جماهير الشعب لن تسمح أن تكون 
قضايا الوطن المصيرية أو الموقف من المؤتمر الشعبي العام وقيادته محل 
مساومة أو ابتزاز من أي طرف كان, وأن المؤتمر الشعبي العام بكل قياداته 
وقواعده سيظل متمسكًا بقيادته الصامدة في وجه العدوان والرافضة 
المساس بكرامة اليمنيين وسيادتهم واستقاللهم ووحدتهم والداعية 
أيضًا الى السالم واألمن واالستقرار للجميع ممثلة بالقائد المؤسس الزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام.

واستمعت اللجنة العامة إلى التقرير المقدم من هيئة الرقابة التنظيمية في 
تخذت بفصل عدٍد من قيادات 

ُ
المؤتمر الشعبي العام حول اإلجراءات التي ا

المؤتمر الشعبي العام الذين أيدوا العدوان والغزو واالحتالل على بالدنا أرضًا 
وإنسانًا وفرطوا بسيادة الوطن واستقالله وخالفوا نصوص الميثاق الوطني 
وبرنامج العمل السياسي والنظام الداخلي واللوائح المنظمة لعمل المؤتمر 
الشعبي العام وتكويناته وفي مقدمتها اإلضرار بالوحدة الوطنية والخروج 

على الثوابت الوطنية.
وقد أقرت اللجنة العامة ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة التنظيمية من 
إجراءات تنظيمية وقانونية بفصل عدٍد من قيادات المؤتمر الذين أيدوا 
وباركوا العدوان والغزو واالحتالل وخالفوا النظام الداخلي, وأكدت على ضرورة 
استمرار هيئة الرقابة التنظيمية في اتخاذ اإلجراءات القانونية والتنظيمية 
في حق كل المخالفين لبرنامج ولوائح المؤتمر والتفريط بسيادة واستقالل 
الوطن واإلضــرار بالمصالح الوطنية العليا وبتماسك النسيج االجتماعي 

لشعبنا.

< رفض أي تدخل في شئون المؤتمر وتمسكها بقيادتها السياسية والتنظيمية
< لن نسمح بأن تكون قضايا الوطن المصيرية أو المواقف من المؤتمر وقيادته محل مساومة أو ابتزاز

< رسالة الحشود الماليينية هي ذات موقف المؤتمر الحريص على الحوار والسالم
< على هيئة الرقابة استمرار اتخاذ اإلجراءات بحق المخالفين لبرنامج ولوائح المؤتمر واإلضرار بسيادة الوطن

اللجنة العامة تؤكد على:

في  اجتماع استثنائي برئاسة أبو راس

اللجنة العامة تناقش العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية
إقرار فصل عدد من القيادات المؤيدة للعدوان والغزو
األمين العام يقدم تقريرًاحول األنشطة المستقبلية للمؤتمر ومجريات الحوار مع أنصار الله

المؤتمر سيظل متمسكًا 
بقيادته الصامدة في وجه العدوان 

ممثلة بالقائد المؤسس

الزعيم رمز للصمود وعنوان 
للمواقف الوطنية والثبات في 

مواجهة العدوان الغاشم


