
  حسين علي الخلقي

بشموخ يقف المؤتمر الشعبي العام في مقدمة  
الصفوف الوطنية المدافعه عن اليمن والتصدي 
لتحالف العدوان  السعودي الذي يضم ١٧ دولة ، مقدمًا حتى 
اآلن أكثر من ٧٠٠٠ شهيد في ميادين العزة والشرف والبطولة 
والكرامة جنبًا الى جنب مع أبطال القوات المسلحة واألمن واللجان 

الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل. 
كما أن كافة أعضاء وقيادات وكوادر وأنصار وحلفاء المؤتمر 
في جميع المحافظات على أهبة االستعداد للدفاع عن الوطن، 
مثلهم مثل أبناء شعبنا اليمني العظيم  جاهزون   للذود عن 
حياض الوطن والدفاع عن سيادته واستقالله ووحدته وأمنه 

واستقراره.
 
ً
 المؤتمر الشعبي العام يعتبر الدفاع عن اليمن -عقيدة
 ونظامًا- واجبًا مقدسًا ومسؤولية 

ً
 ووحدة

ً
ووطنًا وشعبًا وثورة

على كل يمني ويمنية . 
هذا هو تنظيمنا الرائد الذي يشكل امتدادًا للحركة الوطنية 
اليمنية ومحققًا لتطلعاتها التي أكدت عليها أهداف الثورة 
والميثاق الوطني دليله النظري والذي منه تنبثق جميع أهدافه 

وبرامجه وأساليب عمله. 
يتمسك ويعمل المؤتمر الشعبي الــعــام بــأهــداف الثورة 
اليمنية والدستور والقوانين، يدافع عن وحدة الوطن وسيادته 
واستقالله ونظامه الجمهوري وعــن المكتسبات الوطنية، 

متسلحًا بالعقيدة اإلسالمية والقيم الحضارية لشعبنا.
ويناضل المؤتمر الشعبي العام بدون هوادة من أجل بناء دولة 
النظام والقانون ، والقضاء على كل مظاهر التخلف الموروثة من 
اإلمامة واالستعمار ، وكل آثار التعصبات الطائفية والمناطقية 

والساللية ومحاربة كل مايتولد عنها.
كما يتمسك المؤتمر الشعبي العام بالديمقراطية والتعددية 
السياسية والتداول السلمي للسلطة ويجسد شعار المؤتمر 
الشعبي العام "الحرية بالديمقراطية والديمقراطية بالحماية 
والحماية بدون تطبيق سيادة القانون" أروع صور هذا النهج 

الحضاري.
ويدعو المؤتمر الشعبي العام أبناء شعبنا اليمني الى اليقظة 
والحذر حتى اليقع -دون أن يشعر- فريسة لنفوذ االستعمار 
الجديد الذي يتستر وراء الكثير من األقنعة البراقة المادية 
والفكرية ليخفي الوجه القبيح لالستعمار القديم.. ويؤمن 
المؤتمر بأن الوالء الوطني مبدأ شريف الينسجم بأي حال من 
األحــوال مع التبعية ،ايًا كان شكلها أو نوعها ، الــوالء الوطني 
المرتبط بالوالء لله ، والذي نصون به سيادة الوطن واستقالله، 
ونرسخ به وحدته أرضًا وشعبًا وحكمًا  ، الوالء الوطني والء لله 
وعلى ذلك كان حب الوطن من اإليمان ، والدفاع عن الوطن دفاع 

 عن العقيدة.
ٍّ

عن العقيدة والتخلي عن الوطن هو تخل
لهذا سيظل المؤتمر في مقدمة الصفوف  دفاعًا عن اليمن. 
ويهتف معه أبناء اليمن بكل ايمان وقوة: «بالروح بالدم نفديك 

يايمن ، نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن».

الدفاع عن اليمن 
قضية المؤتمر األولى

  د. فضــل الصباحي

لمن يرّوجون بأن الزعيم صالح أخطأ  
في ما طرحه حول حزب اإلصالح أقول 
لهم بأنه تأخر كثيــــرًا في هذا القرار ولو اتخذه 
من بدايـــة الــعــدوان السعودي على اليمــــن 
لما وصلت األمور إلى كل هذا الدمار والخراب 

والقتل والحالة االقتصادية الصعبة.
 خطاب الزعيم كــان موفقًا ومباشرًا وفيه 
رسائل موجهة إلــى حــزب اإلصــالح -اإلخــوان 

المسلمين- ورسالــة اخرى إلى السعوديــة..
رســــــــالة صالح إلــى حــزب اإلصــالح معناها 
اللعبـــة انتهت ومكانكم معنا، صبرنا على 
خيانتكم وتبعيتكم المطلقة للعدو السعودي 
سنتين حتى دمرتم اليمــــن ولــوال تعاونكم 
مع الــعــدوان لما تجرأ على الــدخــول في هذه 
الحرب.. اآلن وصلت األمور إلى نهاية اللعبـــة 
إما أن تكونوا مع الوطن وتعودوا إلى بيوتكم 
وقراكم أو يتم القبض عليكم وإيداعكم في 
السجون.. الخيار لكم تسامحنا معكم بما فيه 
الكفاية.. اآلن حربنا مختلفة مع العدو السعودي 
جميعنا سوف نتوجه إلى جبهات القتال وسوف 
نغلق صفحة القتال الداخلي ويعود الجميع إلى 
بيوتهم ومدنهم وقراهم  وهذا في رأيي أعلى 

درجات التسامح والعفو..
ــى السعوديــة  والرســالة األهـــم موجهة إل
ومفادها أنه ستبدأ حربنا المباشرة معكم.. 
اليمــــن سوف يواجهكم بطوفان من المقاتلين 
الذين يتشوقون لهذه الحرب من أجل دماء 
ــالدهــم التي  ابنائهم ونسائهم وأهــلــهــم وب

دمرتموها بطائراتكم..
 أتمنى أن ال يشارك" حزب اإلصالح " 

ً
حقيقة

في المهزلـــة القادمــة التي يعد لها هادي مع 
السعودية ألنهم حينها سوف يصبحون (بال 
 بعد القرارات األمريكية األخيــــرة 

ً
وطن) خاصة

وفصل اليمــــن.

ل أعلى 
ّ
خطاب الزعيم يمث

درجات التسامح والعفو 
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14االثنين: 
برئاسة العراقي.. 

اجتماع موسع لقيادة مؤتمر الجوف التنظيمية والتنفيذية

برئاسة الشيخ منصور العراقي -رئيس فــرع المؤتمر  
الشعبي العام بحافظة الجوف- عقد االجتماع التنظيمي 
لقيادات مؤتمر المحافظة التنظيمية والتنفيذية واالجتماعية 
والتشريعية وقيادات السلطة المحلية لتدشين انشطة المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظة حيث ُبــدئ االجتماع بكلمة ترحيبية 
بالحاضرين من قبل رئيس فرع المؤتمر الذي نقل لهم من خاللها 
تحيات القيادة العليا للمؤتمر ممثلة باالخ المناضل الزعيم علي 

عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام ..

وخالل االجتماع استمع الحاضرون لعدد من الكلمات التي القاها 
عدد من قيادة المحافظة تخلل ذلك نقاشات مستفيضة تمحورت 
حول الوضع الذي تعيشه المحافظة كجزء مما يعانيه الوطن بشكل 
عام بسبب العدوان الذي تتعرض له البالد من قبل دول تحالف الشر 
بقيادة النظام السعودي الباغي ومرتزقتهم في الداخل والخارج 

منذ عامين كاملين ..
وخرح االجتماع بعدد من التوصيات والقرارات التي تخدم تنشيط 
العمل التنظيمي وتفعيل كل مكونات المؤتمر بمحافظة الجوف 

وكذلك كل مامن شأنه دعم صمود المواطنين في وجه العدوان 
البغيض ودعم الجيش واللجان الشعبية بكل الوسائل المتاحة.. 

حضر اللقاء الشيخ منصور سالم عبدان وكيل اول محافظة الجوف 
والشيخ احمد محمد قبوع عضو مجلس النواب والشيخ شاكر سعدان 
والشيخ عبدالعزيز بــدران اعضاء اللجنة الدائمة الرئسية وعدد 
من رؤساء فروع المؤتمر بالمديريات ومديري المكاتب التنفيذية 
واعضاء اللجنة الدائمة المحلية والشخصيات االجتماعية وجمع غفير 

من االعضاء الناشطين بالمؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف.

ن نشاطه بلقاء تنظيمي 
ّ

مؤتمر مديرية شبام يدش
مهيب لقيادات وكوادر المؤتمر

المحويت - محمد صالح المعاينة

ات   تـــحـــت شـــعـــار "الــــلــــقــــاء
التنظيمية مــن اجــل مزيد 
مــن الــصــمــود والــتــحــدي فــي مواجهة 
العدوان وتفعيل االنشطة التنظيمية 
ــفــروع وتكوينات  والــجــمــاهــيــريــة ل

المؤتمر"
دشن فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية شــبــام كوكبان الــدائــرة 
٢٤٢ محافظة المحويت تنفيذ 
ــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات  خــطــة ال
ات التنظيمية لتكوينات  واللقاء

المؤتمر بالمديرية للعام الجاري ٢٠١٧م.
وفــي اللقاء التنظيمي والجماهيري الحاشد 
والذي ضم قيادات العمل التنظيمي والهيئات 
التنفيذية والمحلية ورؤساء وقياديي المراكز 
والجماعات التنظيمية واعضاء اللجنة الدائمة 
والمشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية 
وقطاعي الشباب والمنظمات الجماهيرية 
بالمديرية، نقل رئيس فرع المؤتمر بالمديرية 
الشيخ محمد قاسم الربع تحيات فخامة االخ 
المناضل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
ــعــام- لــقــيــادات وكـــوادر  المؤتمر الشعبي ال

المؤتمر المشاركين في اللقاء.
مشيرًا الى ان المرحلة الراهنة بالغة االهمية 
تستدعي تفاعل واصطفاف كافة جماهير 
الشعب وفي صدارتهم اعضاء وانصار المؤتمر 
الشعبي العام لمواجهة تحديات العدوان الغاشم 
والذود عن الوطن الغالي من هذا العدو الغازي 
والتصدي الأذنابه من العمالء والمأجورين الذين 

باعوا انفسهم وضمائرهم للشيطان..
مثمنًا العضاء ومنتسبي المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية شبام كوكبان والــدائــرة ٢٤٢ عامة 
مواقفهم الوطنية العظيمة والشجاعة وبذلهم 
السخي لما يخدم الــوطــن ويــعــزز مــن قــدرات 
التماسك والصمود ضد العدوان واعاصير النقمة 
التي تستهدف النيل من المؤتمر وقياداته 

وكوادره 
ـــاء هــذه  ـــن حــيــث ســجــل اب

المديرية اروع مواقف الوفاء والبذل في كل 
المواقف والمهمات وجسدوا صورًا رائعة في 

الوطنية الصادقة والوالء التنظيمي الخالص..
مؤكدًا ان اعضاء وكـــوادر المؤتمر الشعبي 
في كل مناطق اليمن مطالبون اليوم اكثر من 
اي وقت مضى العمل الفاعل لتعزيز تماسك 
الجبهة الداخلية في كل المناطق والقرى والعزل 
والمديريات الفشال مخططات العدوان الهادفة 
الى تدمير الوطن وتمزيق وحدته واالجهاز 
على كل مقدراته ومكتسباته الغالية كونهم 
المعنيين بالدرجة االولى عن كل ما يخدم الوطن 
الغالي ويصون مكتسباته ووحدته ومقدراته 
الغالية وهي المهمة التي يجب ان يحرص على 

القيام بها كل اعضاء ومنتسبي المؤتمر.
وكان االستاذ يحيى اسماعيل عبدالقادر عضو 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر عضو المجلس المحلي 
بالمديرية قد تحدث في اللقاء نيابة عن قيادة 
الهيئة التنفيذية والسلطة المحلية مباركًا 
انعقاد هذا المؤتمر الفرعي الموسع لتكوينات 

المؤتمر الشعبي العام بمديرية شبام كوكبان.
معبرًا عن اعــتــزاز اعضاء وكـــوادر المؤتمر 
لعظيم  ا بنهجه  تــمــســكــهــم  و بتنظيمهم 
ووسطيته.. مبينًا ان ماجسده اعضاء المؤتمر 

ية  بمدير
شبام كوكبان مــن المواقف 

الوطنية المتميزة خالل الفترة الماضية منذ 
اندالع ازمة ٢٠١١م وخالل العامين الماضيين 
من الــعــدوان الغاشم الــذي تتعرض له بالدنا 
قد جعل منهم محط تقدير واعتزاز القيادة 
السياسية العليا للمؤتمر، ومــاهــذا الحضور 
المؤتمري المهيب في هــذا المؤتمر الفرعي 
اال دلــيــل صــدق على وطنيتهم وتمسكهم 

بتنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي العام.
وتخلل اللقاء مداخالت ونقاشات مستفيضة 
من قبل قياديي وكــوادر المؤتمر المشاركين 
في اللقاء والذين تحدثوا حول مجاالت وجوانب 
العمل والمهام المطلوب تنفيذها خالل هذه 
المرحلة والـــدور المطلوب من جميع اعضاء 
ومنتسبي المؤتمر الجــل االنــطــالق بمختلف 
االنشطة والمهام واالعــمــال التنظيمية التي 
ستشمل مختلف الجماعات والمراكز التنظيمية 
والــهــيــئــات والـــفـــروع والــتــكــويــنــات الفرعية 
والجماهيرية لما سيكون لهذه االنشطة من 
اثر كبير في تنشيط العمل التنظيمي وتعزيز 
دور التواصل واالتصال المؤتمري بين القيادات 

واالعضاء.

محافظ إب يدعو للتصدي 
بحزم  لمشعلي الفتن في 

المحافطة

لــــلــــواء   رأس مـــحـــافـــظ إب ا
ــعــاء-  عــبــدالــواحــد صــالح -األرب
لتنفيذية  اجتماعًا موسعًا للمكاتب ا
والـــقـــيـــادات االمــنــيــة والــمــحــلــيــة وضــم 
االجتماع أمين علي الوارفي االمين العام 
لمحلي بالمحافظة ووكــالء  للمجلس ا
المحافظة ورئيس جامعة إب الدكتور 
طارق المنصوب، وعقيل فاضل رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة.

وفي االجتماع قال محافظ إب: ان الوطن 
يمر بأشد المراحل التاريخية في ظل 
استمرار العدوان السعودي المستمر 
على شعب االيمان والصمود خالل عامين 
ارتكبوا خاللهما ابشع المجازر البشرية 

بحق االطفال والشيوخ واالمهات.
مــشــددًا عــلــى ضــــرورة الـــوقـــوف صفًا 
واحــدًا الى جانب ابطال الجيش واللجان 
الشعبية وكل االحرار في ميادين الشرف 

والكرامة. 
ودعــاالــمــحــافــظ صـــالح الـــى التصدي 
بــكــل حـــزم لــمــن يــســعــون الـــى جــر ابــنــاء 
محافظة إب إلى مربع الصراعات والفتن، 
واشــاد المحافظ بدور االجهزة االمنية 
والعسكرية لما يقومون به من واجب امني 
في الحفاظ على امن واستقرار المحافظة
وحث المحافظ صالح مديري المكاتب 
التنفيذية ومــديــري المديريات، على 
االلتزام بمقرات اعمالهم، وعلى النزول 
الميداني الى العزل والقرى وتلمس هموم 
ومطالب المواطنين.. وقال: "من لم يلتزم 
ات  بعمله فإننا سنتخذ ضــده االجـــراء

القانونية".


