
ن قياديو المؤتمر الشعبي العام بمحافظة  ثمَّ
الــمــحــويــت الـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن اللجنة 
العامة بشأن ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة 
ات تنظيمية وقانونية  التنظيمية من إجــراء
بفصل عدٍد من قيادات المؤتمر الذين أيدوا 
وباركوا العدوان والغزو واالحتالل وخالفوا 

النظام الداخلي,
واعــتــبــرت فـــروع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة المحويت ومديرياتها في برقيات 

تأييدها المرفوعة للقيادة العليا للمؤتمر الشعبي صدور 
هذه القرارات المهمة في هذا التوقيت الحساس خطوة 
قوية ومهمة على صعيد تحصين وتطهير المؤتمر من 
دنس الخيانة والعمالة واالعــالن للعالم اجمع ان المؤتمر 
الشعبي العام بزعيمه وبجميع قياداته وكوادره ومنتسبيه 
مع الوطن وضد العدوان الخارجي الغاشم الذي جاء بطلب 
وتأييد خونة االرض والوطن واذناب  ومأجوري الخارج بكون 
من شملهم قرار الفصل ممن ثبت تورطهم واشتراكهم 
المباشر في جرائم الحرب الغاشمة والناقمة التي يتعرض 

لها شعبنا منذ اكثر من عام كامل والــذي طال 
الــبــشــر والــحــجــر واجــهــز عــلــى كــل الــمــقــدرات 
والمكاسب الغالية التي كان شعبنا يفخر بها، 
ودمــر المؤسسات العسكرية والمدنية وانهى 
البنية التحتية للبالد وعمل على تمزيق الوطن 

وتجزئته واحتالل اراضيه.
واكدت فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحويت 
في برقياتها ان هذه القرارات كان يجب صدورها 
منذ وقــت مبكر مــن بــدايــة الــعــدوان لكون من 
شملتهم هذه القرارات من المتورطين المباشرين فيما 
تتعرض له البالد من عدوان ومن غزو واحتالل خارجي لكون 
المؤتمر لحمة واحدة يرفض العدوان ويصر على الصمود 
والمواجهة في جبهات الدفاع عن عزة الوطن وكرامته 
واستقالله ووحدته الوطنية ولكون قــرارات فصل هؤالء 
تشكل رسالة قوية ومهمة للداخل والخارج ان المؤتمر 
الشعبي العام الذي حقق المنجزات العظيمة والمكاسب 
الغالية لليمن اليقبل في صفوفه العمالء والخونة والمأجورين 

والملوثة اياديهم بالدماء البريئة.

مشيرة الى ان هذه القرارات والتي تمت بموجب لوائح 
وانظمة المؤتمر الشعبي الــعــام اجـــراء مهم يعزز من 
دور هيئات الرقابة التنظيمية للمؤتمر على مستوى كل 
التكوينات والفروع للقيام بواجباتها الرقابية والتنظيمية 
ات القانونية والتنظيمية بحق كل المخالفين  في اتخاذ اإلجراء
لبرنامج ولوائح المؤتمر وفي مقدمتهم من ثبت تفريطهم 
بسيادة واستقالل الوطن واإلضرار بالمصالح الوطنية العليا 
وبتماسك النسيج االجتماعي لشعبنا، مايعني ضــرورة 
استمرار هيئات الرقابة التنظيمية بدورها في محاسبة 
وفصل من بقي من المحسوبين على المؤتمر من القابعين 
في فنادق الرياض او المقيمين في الداخل ايًا كانت صفاتهم 
التنظيمية بما يخلص المؤتمر من دنس ورجس كل الخونة 
والعمالء ومرتزقة وأذناب العدوان الخارجي ليكون المؤتمر 
بذلك هو الحزب الريادي الوحيد في الساحة الذي تمكن 
وبإصراره القوي وصدقه المعهود من تطهير تكويناته 
من اي خونة وعمالء ومرتزقة النه حزب الشرف والنزاهة 
والوطنية الخالصة.. نهجه الوسطية والتسامح واالعتدال 

ومرجعيته الميثاق الوطني .

حجة: حشود السبعين هي من أصدر القرار

 < أعلنت قيادة وأعضاء المؤتمر بمحافظة ريمة تأييدهم 
ومباركتهم لمطلقة لقرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
والــذي قضى بفصل القيادات المنشقة عن المؤتمر والذين 
ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى للوطن وارتهنوا للخارج وأيدوا 
ودعموا العدوان على اليمن وعلى رأسهم الخمسة األوائل في 
خيانة األوطــان وهــم: «عبدربه منصور هــادي- أحمد عبيد 
بن دغــر، محمد ناجي الشايف، رشــاد العليمي، ومحمد علي 
الشدادي» مؤكدين على التطبيق الحرفي للوائح واألنظمة 

التنظيمية بشأنهم.
ودعا مؤتمر ريمة في بيان له كافة األحزاب والتنظيمات الفاعلة في 
الوطن الى أن يحذوا حذو المؤتمر الشعبي العام ويتخذوا القرارات الحاسمة 

بحق كل المنشقين العمالء الذين خانوا الوطن.
وجــاء في البيان: نوجه كلمة شكر مستحقة لجميع قيادات كــوادر 
وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام لثباتهم طوال الفترات 

الماضية ووفائهم لله والوطن والوحدة 
والتنظيم والثوابت الوطنية والــذي 
تجسد في جميع المراحل السابقة وكان 
آخرها الحشود المليونية العظيمة التي 
تقاطرت الى العاصمة صنعاء من كافة 

المحافظات في حشد لم يسبق له مثيل 
والذي زلزل قوى العدوان وكان أقوى وأبلغ 

من كل أسلحتهم، لتثبت الجموع المليونية أن 
الشعب هو الشرعية الحقيقية وليس شرعية 

الفنادق.
ات والمواقف  وأكد مؤتمر ريمة وقوفه الى جانب كل اإلجراء

والمبادرات السلمية للمؤتمر الشعبي العام للخروج بالوطن من 
أزمته الراهنة وإيقاف العدوان السعودي الغاشم بكل الحلول 

الممكنة.

تنظيمية العدد:  
(١٨٠٥)
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6االثنين: 

فروع المؤتمر تبارك قرار فصل مؤيدي العدوان
وبل قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بفصل عدد من االعضاء ممن أيدوا العدوان على بالدنا وخالفوا قوانين ولوائح التنظيم كما أضروا بالوحدة الوطنية  
ُ

ق
وفرطوا بأمن وسيادة واستقالل بالدهم، بارتياح شعبي واسع وفي مقدمتهم اعضاء وكوادر المؤتمر وحلفاؤه وانصاره على مستوى المحافظات.

واعتبر المؤتمريون قرار الجنة العامة خطوة مهمة ينبغي على بقية االحزاب االحتذاء بها واتخاذ موقف صارم تجاه َمْن يساندون العدوان وقتل ابناء الشعب.
وأعلنت فروع المؤتمر الشــعبي العام بالمحافظات تأييدها ومباركتها للقرار.. مشــيرة الى أنه يأتي اســتجابة لمطالب ماليين المؤتمريين الذين احتشــدوا في الـ٢٦ من 

مارس بميدان السبعين ووجهوا رسالتهم للداخل والخارج ومن بينها ان الخونة ال مكان لهم في اليمن وال مكان لهم في المؤتمر وال ينبغي أن يظلوا محسوبين عليه.
ُيذكر أن القيادات التي أقرت اللجنة العامة للمؤتمر في ٣ أبريل الماضي بفصلها بناء على تقرير هيئة الرقابة التنظيمية بسبب تأييدهم للعدوان، هم:

عبدربه منصور هادي، أحمد عبيد بن دغر، محمد بن ناجي الشايف، رشاد محمد العليمي، محمد علي الشدادي.

العاصمة: ال تهاون مع من يخالف 
لوائح المؤتمر

إب: ال مكان للعمالء والخونة

رحـــبـــت قـــيـــادة الــمــؤتــمــر 
الشعبي العام بأمانة العاصمة 
بــالــقــرار الــتــنــظــيــمــي الـــذي 
اتخذته اللجنة العامة للمؤتمر 
االسبوع الماضي ضد االعضاء 
الذين أيدوا العدوان واعتبروا 
قرار فصل هؤالء من عضوية 
المؤتمر خطوة جديرة في 
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب 

وتــنــفــيــذًا لــلــوائــح الــداخــلــيــة للمؤتمر 
وتطهير كيانه من الخونة والعمالء.

وطالبت قيادة مؤتمر أمانة العامة في 
اجتماع عقدته الثالثاء الماضي القيادة 
العليا للمؤتمر بعدم التهاون مع كل 
مــن يخالف أنظمة المؤتمر واللوائح 
الداخلية خاصة وأن ذلك يمثل مطلبًا 
لكافة القواعد العريضة لهذا التنظيم 
الرائد الذي يزداد شعبية يومًا بعد يوم.

ونــاقــش مؤتمر أمانة 
لكبير  لنجاح ا لعاصة ا ا
للمشاركة في المهرجان 
ــاح ٢٦  الــمــاليــيــنــي صــب
مارس بميدان السبعين.. 
مشيرًا الى أن المهرجان 
الــذي كان بمثابة رسالة 
ـــخـــارج عن  ــداخــل وال ــل ل
مكانة المؤتمر الشعبي 
الـــعـــام ومـــا يــحــظــى بـــه مـــن الــتــفــاف 
جماهيري واسع بقيادة الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئــيــس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
رت تلك الحشود المليونية عن  كما عبَّ
مدى حبها ووفائها وتمسكها بالزعيم 
علي عبدالله صــالــح .. هــذا الزعيم 
الوطني الصامد والصابر المحب لشعبه 

ولوطنه.

قــال االستاذ علي محمد الزنم رئيس الدائرة 
السياسية بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
إب إن أهمية قرار اللجنة العامة القاضي بفصل 
عــدد من قيادات المؤتمر المؤيدين للعدوان 
على الــوطــن اليمني الكبير والـــذي يعد أكبر 
من األحــزاب، وأي مكون أو شخص يحاول أن 
يتطاول أو يتآمر على اليمن يجب أن يواجه..
«الميثاق» الى  وأشـــار فــي تصريح لـ
أن اإلجــــراء داخــلــي يخص المؤتمر، 
ـــحـــق بــالــتــدخــل،  ـــس ألحـــــد ال ـــي ول
وأضــاف: جاء القرار عبر هيئات 

عليها  لمنصوص  ا لتنظيمية  ا لمؤتمر  ا
وفقًا للوائح واألنظمة الداخلية للمؤتمر 
وعبر هيئة الرقابة التنظيمية المعنية 
بالرفع في مخالفات األعضاء وتحديد الجزاء 
التنظيمي حيال كل حالة بقدر المخالفة 
ــجــرم المرتكب مــن أي عضو أو قــيــادي،  وال
تخذت وفق النظام 

ُ
وأكــد أن تلك الــقــرارات ا

الداخلي وليس وفق أمزجة شخص أو جماعة  
لتصفية حسابات بــل على العكس تأخرت 
كثيرًا ولــم تتخذ إال  بعد مــرور أكثر من عام 
على العدوان الغاشم على بالدنا، وكان في ذلك 
حكمة لعل وعسى أولئك النفر أن يراجعوا أنفسهم 
ويعودوا الى جادة الصواب، وأكد ذلك الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- في أحد خطاباته 
وأعطاهم فرصة للعدول عن مواقفهم المعادية 
للوطن والشعب، فأصروا على مواصلة الموقف 
المخزي في حق أنفسهم ووطنهم وتنظيمهم، 
وكــان باإلمكان نسيان كل ذلك لو اقتصرت 
خيانتهم على المؤتمر، لكن أن يكونوا سببًا 
في استدعاء العدوان وتأييده وإعالن 
العمالة واالرتهان ألعداء الوطن على 
حساب دماء األبرياء من أبناء الشعب 
وتدمير كل مقدرات الوطن.. أضف 
الى إنجازاتهم الرخيصة تآمرهم 
لمحاولة شــق صــف المؤتمر 
واستنساخ  حــزب بتمويل 
سعودي وبقيادات  هاربة 
من الوطن وسقطت كل 
أحــالمــهــم بصمود 
ــن  ــي ــمــري ــمــؤت ال
ـــــــــرئـــــــــْت 

ُ
وق

على مؤامراتهم الفاتحة بميدان السبعين يوم 
تحولت شوارع أمانة العاصمة الى استفتاء شعبي 
وتنظيمي غير مسبوق على مستوى العالم، 
خرجوا يرفضون العدوان ومتمسكين بقيادة 
المؤتمر الصامدة مع هذا الشعب بقيادة الزعيم 
القائد علي عبدالله صالح..  فهل ُيعقل  بعد ذلك 
اليوم المشهود أن يقبل المؤتمريون خائنًا او 

عميًال أو متاجرًا بأحالم وتطلعات شعبنا؟
تخذ 

ُ
 واستطرد االستاذ علي الزنم قائًال:  ما ا

قر في اللجنة العامة أقل إجراء  في حق هادي 
ُ
وأ

وزمرته وليس تجنيًا أو تجاوزًا، وكنا سنحترمهم 
لو بقوا معنا وقالوا رأيهم أيًا كان في إطــار التنظيم.. لكن 
من تعّود على اللهث وراء المصالح والمناصب لن ننتظر منه 
أقل من تلك المواقف التي أنهت مستقبلهم السياسي وتم 
طي صفحتهم من ذاكرة كل مؤتمري، وأصبحوا ذكرى مؤلمة، 
وفصلهم يعد خطوة مهمة لتصحيح وضع التنظيم الرائد 
المعول عليه الشيء الكثير على الصعيد الوطني والتنظيمي، 
كما أنه بقرار فصلهم عززنا  التماسك الداخلي لمواجهة أية 
مؤامرة، ألن  أمثال تلك الشخصيات المأزومة لن يتوقفوا عن 
أية  محاولة إللحاق األذى  بالوطن وبالمؤتمر وقياداته.. لكن 
هيهات أن ينالوا  من صمود وشموخ ووطنية المؤتمر وقياداته 
واعضائه وحلفائه وكل الوطنيين الذين يقفون ضد العدوان 
والتدخل الخارجي، ونقول لهم: األموال التي جنيتموها جراء 
عمالتكم ستصرفونها في الفنادق والتجّوال بين الدول، ألن 
رجوعكم إلى أرض الوطن بعد كل هذا الدمار والدماء  اعتقد 
صعب جــدًا .. واســألــوا ضمائركم.. ستجيبكم -إن كــان بقي 
فيها شيء من الحياء.. وعمومًا  تكلمنا في الجانب التنظيمي 
وصوابية قرار اللجنة العامة في فصل المؤيدين للعدوان، ومع 
كل هذا المؤتمر سيتوجه الى الكويت لتحقيق السالم العادل 
ال االستسالم ويمد يده للجميع إلنهاء العدوان وحل كافة 
المشاكل عبر الحوار، فالوطن يتسع للجميع والشعب أغلى من 
األشخاص.. وأية تسوية سياسية على المستوى الوطني يرتضي 
بها اليمنيون دون انتقاص من سيادة الوطن وسالمة  أراضيه 
ووحدته  وإنهاء حقبة من تسببوا في دمــار الوطن وإيجاد 
قيادات وطنية توافقية لقيادة مرحلة توصلنا جميعًا الى المسار 
الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يقول الشعب 
فيها كلمته بحرية لمن أراد دون ضغوط أو تدخل، كل ذلك 
هو عين الصواب.. وتمنى في ختام تصريحه أن يحل السالم 
على وطننا الجريح قريبًا ولو بصورة تدريجية، بعدها يتوجه 
اليمنيون إلعادة اإلعمار وبناء االنسان والحفاظ على النسيج 
االجتماعي..  تحية للمؤتمر وللزعيم الصامد رمز الوطنية 

واإلباء.. والله يحفظ الوطن من كل مكروه.

ريمة: على األحزاب االحتذاء بالمؤتمر

ــرع المؤتمر الشعبي العام  ــد ف أك
وحلفائه بمحافظة حجة على تأييده 
لكل قــــرارات اللجنة الــعــامــة بفصل 
الخونة والعمالء ممن خــانــوا االمانة 
وخـــانـــوا الــوطــن والــشــعــب وفــرطــوا 

بالسيادة الوطنية.

وقــال مؤتمر حجة في بيان لــه: إن 
ــي يــوم  ــتــي احــتــشــدت ف الــمــاليــيــن ال
٢٦مـــارس بمهرجان السبعين هي 
التي اصــدرت هذه القرارات وجددوا 
لمؤتمرالشعبي  تمسكهم بقيادة ا
العام الوطنية ممثلة بفخامة الزعيم 

ــح رئــيــس  عــلــي عــبــدالــلــه صــال
ــق رئــيــس  ــســاب ــجــمــهــوريــة ال ال

المؤتمر الشعبي العام حفظه الله 
باني نهضة اليمن ومحقق وحدته 
وكل القيادات الوطنية التي وقفت 

مع الوطن ضدالعدوان.

المحويت: تطهير المؤتمر من دنس الخيانة والعمالة

جامعة ذمار: تلبية لمطالب ماليين المؤتمريين
أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار مباركته لقرارات اللجنة العامة بفصل 

المؤيدين للعدوان السعودي الغاشم على بالدنا.
وقال محمد علي السنباني القائم بأعمال رئىس الفرع: لقد جاءت هذه القرارات وفقًا للنظام 
الداخلي ولوائح وبرامج المؤتمر الشعبي العام الذي يعتبر تأييد العدوان  على بالدنا خيانة 
وطنية ، وألن الميثاق الوطني دليلنا الفكري والنظري والعملي ينص على أن الوالء الوطني 

مبدأ شريف الينسجم بأي حال من األحوال مع التبعية أيًا كان شكلها أو نوعها..

وأشار الى أن كون المؤتمر الشعبي العام يقف بكل فخر في مقدمة الصفوف دفاعًا عن 
الوطن وحدد موقفه العلني الواضح والصريح برفض العدوان ، لهذا جاءت قرارات الفصل 
من المؤتمر الشعبي العام بحق مؤيدي العدوان تنفيذًا للوائح وانظمة المؤتمر، ونحن نؤيد 
ونبارك هذه القرارات التي تأتي ايضًا ملبية لمطالب قواعد المؤتمر  الشعبي العام وانصاره 
الذين احتشدوا بالماليين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يوم السبت ٢٦ مارس 

٢٠١٦م .

صنعاء: تصحيح أوضاع المؤتمر
< باركت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء قرار اللجنة العامة القاضي بفصل 
عدد من القيادات التي ارتمت في أحضان العدوان الغاشم وأيدت العدوان على بالدها وقتل أبناء شعبها.

وأكد الشيخ محمد بشير -رئيس فرع  المؤتمر بالمحافظة- أن من شأن هذا القرار تصحيح أوضاع 
التنظيم، وتحقيق االلتزام بتطبيق النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح الخاصة بالعضوية واالنتساب..

موضحًا أنه قرار حكيم سينعكس على العمل التنظيمي ورفع مستوى األداء لدى الفروع بما من شأنه 
خدمة التنظيم والوطن عمومًا.

مأرب: خدمة للوطن 
وتنظيمنا الرائد

ــاركــت قــيــادة  ب
وأعـــــضـــــاء فـــرع 
المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة 
مــأرب الــقــرارات 
تــخــذتــهــا 

ُ
ــي ا ــت ال

ــلــجــنــة الــعــامــة  ال
فـــي اجــتــمــاعــهــا 
االستثنائي وفي 
مقدمتها فصل 

عــدٍد من قيادات المؤتمر 
الذين أيدوا العدوان والغزو 
واالحتالل وخالفوا نصوص 
الميثاق الوطني، وذلك بناء 
على تقرير هيئة الرقابة 

التنظيمية.
واعتبر مؤتمر مأرب- في 
بــيــان صـــادر عــنــه، أن هذه 
القرارات خطوة جيدة في 
طريق التصحيح التي يقوم 
بها المؤتمر الشعبي العام 
والتي يتطلع اليها كل اعضاء 
وقــواعــد المؤتمر الشعبي 
ــيــن اســتــمــرار  ــل ـــام، آم ـــع ال
ات التنظيمية في  االجــــراء
حق كل المخالفين لبرنامج 
ولوائح المؤتمر والتفريط 

بـــــــســـــــيـــــــادة 
واســـــتـــــقـــــالل 
الوطن واإلضرار 
بـــالـــمـــصـــالـــح 
الوطنية العليا 
وبــــتــــمــــاســــك 
ـــــج  ـــــســـــي ـــــن ال
ـــاعـــي  ـــم ـــت االج

لشعبنا..
وأكدت قيادة 
واعــضــاء المؤتمر الشعبي 
ـــعـــام بــمــحــافــظــة مـــأرب  ال
ـــقـــرارات  ــتــزامــهــا بــكــل ال ال
والتوجيهات الــصــادرة من 
االمانة العامة في اجتماعها 
االستثنائي المنعقد بتاريخ 

٣- ابريل /٢٠١٦م .
مجددين العهد والــوالء 
بالعمل الجاد والمخلص لما 
يخدم الــوطــن وتنظيمنا 
الــــرائــــد، مــلــتــزمــيــن بكل 
اللوائح واألطر التنظيمية 
م  لعا ا لشعبي  ا للمؤتمر 
تحت قيادة ابن اليمن البار 
رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله 

صالح.


