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المناضل السبتمبري اللواء محمد حاتم الخاوي .. في ذمة الله

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة 
المناضل اللواء محمد حاتم الخاوي.. جاء فيها:

األخ/خالد محمد حاتم الخاوي.. وإخوانه
وكافة آل الخاوي.. الكرام

بقلوب يعتصرها األلم والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل السبتمبري الجسور اللواء محمد 
حاتم الخاوي عضو مجلس الشورى وعضو تنظيم الضباط األحرار، وأحد أبرز ثّوار ثورة السادس 
والعشرين من سبتمبر الخالدة الذين حملوا على عاتقهم مسئولية إنقاذ شعبنا ووطننا من جبروت 
وظلم الحكم اإلمامي الكهنوتي البائد، وإقامة النظام الجمهوري الخالد وتحقيق االستقالل الوطني 
الناجز للشطر الجنوبي من الوطن، والذي وافاه األجل في احدى مستشفيات القاهرة عاصمة مصر 

العروبة، حيث كان يتلقى العالج، من المرض الذي ألمَّ به أخيرًا وعانى منه كثيرًا.
لقد غّيب الموت -وهذا قدر الله وقضاؤه- واحدًا من أنبل وأصدق الرجال وأشجعهم الذي لم 

تتغير مواقفه وقناعاته الوطنية، ولم تلن له قناة، وظل نبراسًا وانموذجًا للثائر الُحّر المبدئي..
كما كانت حياة الفقيد حافلة بالعمل الوطني المخلص والصادق.. اتسمت بنكران الذات وبالتضحية 
من أجل الوطن والشعب والثورة والجمهورية والوحدة، والدفاع عن سيادة واستقالل الوطن 
والوقوف بشجاعة أمام كل المؤامرات ومحاوالت النيل من وطننا وشعبنا وحريته وكرامته، رافضًا 
لعدوان الغاشم والوحشي الذي تشنه السعودية ومعها 16 دولة متحالفة ضد بالدنا ظلمًا وعدوانًا، 
وبدون أي مسّوغ قانوني أو أخالقي سوى أن شعبنا رفض -ويرفض- الوصاية عليه والتدخل في 

ات الخارجية عليه، وإصراره على استقاللية قراره الوطني. شئونه الداخلية وفرض اإلمالء
لقد كانت حياة والدكم المناضل الجسور اللواء محمد حاتم الخاوي مليئة بالعمل والكفاح والنضال 
في سبيل الوطن واالنتصار إلرادة الشعب في الثورة والجمهورية واالستقالل والوحدة، وكان من 
المناضلين الذين قارعوا اإلمامة، وشاركوا في معارك الدفاع عنها في مختلف جبهات القتال التي 

نشبت فيها المعارك ضد فلول اإلمامة والرجعية ومرتزقتها والتي أظهر خاللها المقاتلون األحرار 
 أن يوجد نظير له بالنظر إلى طبيعة ميزان القوى بين قوى 

ّ
أبطال سبتمبر جسارة واستبسااًل قل

ف والكهنوت 
ُّ
عة للحرية واالنعتاق والتغيير والتطّور، وبين ما كان لدى قوى التخل

ّ
الثورة المتطل

ر اإلمكانات الهائلة واألموال الطائلة وأحدث 
ّ
اإلمامي الرجعي ومن ورائها نظام آل سعود الذي سخ

اكة، بهدف وأد الثورة والقضاء على النظام الجمهوري، مستعينين بالمرتزقة الذين  األسلحة الفتَّ
استماتوا في هجماتهم ضد الثورة والمدافعين عنها، متشبثين بالوهم كما يتشبث الغريق بأي 
شيء من أجل إنقاذ حياته، ولكن إرادة المناضلين األحرار وفي مقدمتهم والدكم المرحوم كانت لهم 
بالمرصاد فلقنوا تلك القوى وجحافلهم من المرتزقة أقسى الدروس وألحقوا بهم الهزائم النكراء.

وسيسجل التاريخ لوالدكم المناضل الثوري السبتمبري الوحدوي اللواء محمد حاتم الخاوي أنه 
كان مثااًل للثائر الُحّر والوحدوي الصادق الذي حفلت حياته بأروع صور التضحية والِفداء والتمّسك 
بقيم الثورة والجمهورية ومبادئها السامية وأهدافها العظيمة، حيث أسهم في مسيرة بناء الوطن 

سندت إليه سواًء داخل الوطن أو خارجه، أثناء 
ُ
وأبلى بالًء حسنًا في كثير من مواقع المسئولية التي أ

عمله كسفير لليمن في أكثر من بلد شقيق وصديق، أو في مسار العمل الوحدوي الصادق منذ 
السنوات األولى للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر من خالل مساهماته في تقديم الدعم والمساندة 
لمناضلي الكفاح المسلح في جنوب الوطن حتى تحقيق االستقالل وإجالء آخر جندي بريطاني من 

أرض اليمن الحبيب.
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم التي هي أحزاننا جميعًا في مصابكم ومصابنا الجلل بفقدان 
نعبر لكم عن تعازينا الحارة وصادق المواساة، سائلين الله -العلي 

َ
والدكم المرحوم بإذن الله تعالى، ل

القدير- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم 
وكل أهله وذويه وأصدقائه وزمالئه الضباط األحرار ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. إنه سميع 

مجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

اللواء محمد حاتم الخاوي في سطور

ُولد اللواء محمد حاتم صالح الخاوي بصنعاء عام 1942م.. سياسي، عسكري، دبلوماسي، 
إداري أكمل تعليمه العام في مدينة صنعاء, ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل منها على شهادة 
البكالوريوس في العلوم العسكرية، كما التحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، وظل 

يدرس فيها ثالث سنوات، ثم التحق بمعهد العلوم اإلدارية، وحصل على دبلوم سكرتارية.

األعمال التي تقلدها
عمل ضابط تدريب في القوات المسلحة عام 1380هـــ/1960م في مدينة تعز، وانضم 
إلى الثوار المعارضين للحكم اإلمامي، وشارك معهم في تأسيس تنظيم )الضباط األحرار( في 
ن قائًدا للحرس الوطني  مدينة تعز. وبعد قيام الثورة الجمهورية عام 1382هـ/1962م تعيَّ
ا لتسليح الجيش،  ا للمنطقة الشمالية الغربية، ثم مديًرا عاّمً وسالح الحدود, ثم قائًدا عسكرّيً

ا على  ا عاّمً
ً
ثم قائًدا لسالح المدفعية، ثم مديًرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة, ثم مشرف

اإلذاعات المسموعة، ثم قائًدا للمنطقة المركزية وقصر السالح, ثم قائًدا للواء إّب، ثم نائًبا أواًل 
ن سنة 1389هـ/1969م بقرار جمهوري قائًما  لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، ثم تعيَّ
ن سفيًرا لليمن في جمهورية  باختصاصات وزير الداخلية.. وفي عام 1397هـ/1977م تعيَّ
ن سفيًرا لليمن في دولة اإلمارات العربية المتحدة,  ألمانيا, وفي سنة 1402هـ/1982م تعيَّ
ا 
ً
ن محافظ وسفيًرا غير مقيم في كل من: بولندا, ورومانيا.. وفي عام 1414هـ/1994م تعيَّ

ن عضًوا في مجلس الشورى. لمحافظة الحديدة.. وفي عام 1421هـ/2000م تعيَّ
األوسمة

حصل على عدد من األوسمة والشهادات التقديرية؛ منها: وسام )مأرب(، ووسام )الوحدة(، 
ووسام )االستقالل(, ووسام )الشجاعة(، ووسام )الشرف(.

متزوج، وأٌب لخمسة أبناء..

ارتفاع األصوات الدولية المطالبة بوقف الحرب في اليمن
ترتفع األصوات الدولية الضاغطة الستئناف الحوار 
السياسي بين األطراف اليمنية ووقف العدوان وفتح 
المنافذ لتجنب الكارثة اإلنسانية التي تهدد ماليين 
اليمنيين بالمجاعة في حال نفذ تحالف العدوان الذي 

تقوده السعودية عدوانه على مدينة الحديدة.
ففي الوقت الذي ذهب مرتزقة السعودية وممثلون 
عن تحالف العدوان الى باريس لتمجيد الحرب، صدم 
ممثلو الفار والسعودية -السبت- بموقف فرنسا الذي 
عبر عنه وزير الخارجية الفرنسية وقال إن المسار 

العسكري في اليمن وصل الى طريق مسدود.
فيما نبه الكونجرس في رسالة وجهها الى الرئيس 
ترامب أن دعم أمريكا للسعودية في الحرب باليمن 
قد أدى الى تقوية القاعدة في اليمن. هذا وقد عبر 
وزير الخارجية الفرنسي جان ايرولت عن قلق بالده 
من وصول المسارين السياسي والعسكري في اليمن 
ــَدر اليمن ليس 

َ
إلــى طريق مــســدود.. مؤكدًا ان "ق

الحرب »الدائمة« فشعبه يريد السالم مع جيرانه 
واألمــن واالستقرار.ونبه وزيــر الخارجية الفرنسي 
الى أن أمن المالحة البحرية في هذا الشريان الحيوي 
للتجارة العالمية أصبح »مهددًا«، كما أن العمليات 
اإلرهابية التي تقوم بها »القاعدة« في شبه جزيرة 
العرب و»داعش«، اللذان يستفيدان من حالة انعدام 
األمن والفوضى، تهدد اليمن والمنطقة والعالم لجهة 
استخدامهما األراضي اليمنية للقيام بعمليات إرهابية 
عبر العالم.وكرر أيرولت دعم بالده لجهود األمم 
المتحدة ومبعوثها إلعادة األطراف المتنازعة إلى 
طاولة المفاوضات وإطالق دينامية سالم على أساس 
القرارات الدولية... مشددًا على الحاجة للتعاطي مع 

الملف اإلنساني، واحترام القوانين اإلنسانية.
الــى ذلــك وجــه أعضاء من الحزبين - الجمهوري 
والديمقراطي - رسالة إلــى الرئيس ترامب قالت: 
"إنه يجب الحصول على موافقة الكونغرس إذا كان 
يريد توسيع مشاركة الواليات المتحدة فى الحرب 

باليمن".
وتضمنت الــرســالــة: "نكتب إليكم للتعبير عن 
مخاوفنا الجدية إزاء التقارير التي تفيد بأن إدارتكم 
تنظر بنشاط في "دعم قوات التحالف التي تقودها 
المملكة العربية السعودية في اليمن.. وقال مسئولون 
فــي اإلدارة: إنهم سيقدمون الــدعــم اللوجيستي 
واالستخباراتي والمراقبة والتزود بالوقود، للتحالف 
بقيادة السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم.. وأقر 
مسئول في اإلدارة أن ذلك الدعم "يعد ضوءًا أخضر 

للمشاركة بشكل مباشر في حرب كبرى".
وأضافت رسالة الكونغرس المؤرخة في 10 أبريل 
2017م: "إن األعمال العدائية األمريكية المباشرة 
ضد الحوثيين وحلفائهم، ستتناقض مع تعهدكم 
بانتهاج "سياسة خارجية متأنية ومتعمدة ومتسقة" 
تحمي األسر األمريكية في "كل قــرار".. في الواقع 
وفقًا لمسؤولين في الــدفــاع األمريكية، أكــدوا أن 
دعم الواليات المتحدة لحرب التحالف السعودي 
ضد الحوثيين وحلفائهم أدى إلى "تقوية القاعدة 
هناك"، وتشكل "تهديدًا خطيرًا على أمن الواليات 

المتحدة".
وأكــدت رسالة الكونغرس أن األعضاء يشاركون 
مخاوف مستشاري اإلدارة األمريكية، الذين هم 
قلقون من أن الدعم األمريكي المباشر للتحالف بقيادة 
السعودية ، سوف يبدد الموارد والجهود الرامية 
لمكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وقالت رسالة الكونغرس: "إننا قلقون بشدة من 
بعض التقارير التي تشير إلى أن تنظيم القاعدة 
في اليمن "برز كحليف بحكم األمر الواقع" للتحالف 

السعودي الذي تعتبره إدارتكم حليفًا وثيقًا".
ولفتت رسالة الكونغرس، الى التقارير التي تفيد 
بأن القاعدة يقاتل إلى جانب قوات التحالف وخصوصًا 
في تعز والبيضاء، بينما أيضًا تعمل بشكل وثيق مع 

الميليشيا اإلسالمية التي يمولها السعوديون.
وعــــالوة عــلــى ذلــــك، تــؤكــد الــرســالــة: لــم يــأذن 
ات قيد النظر، ولم يشر  الكونغرس أبــدًا بــاإلجــراء
أي من المسؤولين الحكوميين أبدًا إلى تفويض عام 
2001م الستخدام القوة العسكرية التي شرعها 
الرئيس بوش، والذي تم تفسيره على أنه ينطبق 
على تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة به، كمبرر 
لتورط الواليات المتحدة في أعمال عسكرية في 
اليمن، مشددة على أن الحوثيين لم يقاتلوا إلى جانب 

القاعدة إطالقًا.
فيما دعا وزراء خارجية  الدول الصناعية الكبرى، 
أطراف الصراع في اليمن الى تجنب إيذاء المدنيين، 
والتوصل فورًا إلى وقف دائم لألعمال القتالية والعودة 

إلى الحوار السياسي تحت قيادة األمم المتحدة.
وفي البيان الختامي الصادر عن الدول السبع وهي 
»فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة 
المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية« في ختام 
اجتماعهم الــســنــوي، فــي مدينة لــوكــا اإليطالية 
-االربعاء- عبر الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التدهور 

الشديد للوضع اإلنساني فــي اليمن بسبب النزاع 
المستمر مع مخاطر حصول مجاعة في أجــزاء من 

اليمن.
وطالب المجتمعون بضمان وصــول المساعدات 
اإلنسانية الكاملة واآلمنة إلى جميع موانئ الدخول وإلى 
جميع مناطق البلد، لفائدة كل فئات المجتمع، التي 
تواجه مستويات شديدة من انعدام األمن الغذائي 

وسوء التغذية، مع خطر المجاعة الوشيكة.
وشــددوا على ضــرورة أن تعود اليمن إلى طريق 
التنمية، كونه السبيل الوحيد لضمان مستقبل 
مستدام ومزدهر لليمن وألمــن المنطقة بأسرها، 
الفتين إلى أن الحل السياسي السلمي الشامل لألزمة 

هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق".
ودعا بيان وزراء خارجية الــدول السبع، " جميع 
ة مع المبعوث الخاص  اء األطراف إلى المشاركة البنَّ
لألمم المتحدة من أجل إعــادة إحياء وقف األعمال 
العدائية واستئناف المحادثات الرامية إلى التوصل إلى 
اتفاق تسوية شامل"، معربين عن تأييدهم الكامل 
لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص لألمم 
المتحدة لليمن. هذا وتوقعت صحيفة روسية، صدامًا 
ة من جهة وروسيا  بين الواليات المتحدة األمريكيَّ
من جهة أخرى على خلفية رغبة واشنطن تقديم 
مساعدتها لحكومة الفار ودول الخليج الحتالل ميناء 
الحديدة ..وأشارت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" 
إلى أن واشنطن تستعد لمهاجمة ميناء الحديدة ، ما 

قد يثير توترًا في عالقاتها مع موسكو.
وقالت الصحيفة في تقرير لها نشره تلفزيون 
"روسيا اليوم"، السبت: "نقطة مواجهة جديدة بين 
روسيا والواليات المتحدة قد تصبح اليمن، حيث 

تخوض المملكة السعودية حربًا ضد اليمن..
وأضافت: "يجب القول إن إدارة باراك أوباما تهربت 
في وقت سابق من التدخل المباشر في الصراع اليمني، 
بيد أن اإلدارة األمريكية الجديدة مستعدة لعملية 
من أجل ميناء الحديدة ، والذي يتمتع بأهمية حيوية 
ة   بالغة ". ووصفت الصحيفة المساعدة األمريكيَّ
بـ"الغزو المباشر لليمن الذي قد يؤدي إلى تصعيد 
عسكري، ستشارك فيه روسيا وإيران بصورة غير 
مباشرة".وذكرت النشرة الفرنسية "تي تي يو" أن 
واشنطن تستعد لتقديم مساعدات مكثفة إلى 
السعودية، التي تخوض الحرب ضد اليمن، وتشمل 
ليس فقط زيادة توريد االسلحة، بل وانتزاع بعض 

النقاط االستراتيجية من الحوثيين.

الحكومة تلتزم مجددًا أمام البرلمان
أعلن رئيس مجلس الــوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عن تحويل كافة رواتب 
فين في الجهازين المدني والعسكري واألمني، منذ األشهر األخيرة في العام 2016م 

ّ
الموظ

ات القانونية، بهدف  وحتى شهر مارس 2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقًا لإلجراء
التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف.

ف سيستلم 50% من راتبه 
ّ
وقال بن حبتور أمام رئيس وأعضاء مجلس النّواب: إن الموظ

عبر الكوبون التمويني، و30% من راتبه نقدًا وعّدًا، فيما سيحّول 20% من راتبه إلى 
حساب التوفير البريدي.

وأضاف: إنه لن يتم السماح باستالم الضرائب والجمارك وخالفه إال عبر البنك المركزي 
وبالعملة الورقية وليس باألرصدة.

ع بن حبتور أن يصل متوّسط اإليراد الشهري من الربع الثاني من العام 2017م إلى 
ّ
وتوق

ل 
ّ
ل النقد )السيولة( منه حوالي 5 مليارات ريال فقط، فيما يمث

ّ
حوالي 35 مليار ريال "يمث

 بمتوّسط إيراد شهري في العام 
ً
ي حوالي 30 مليار ريال أرصدة وحسابات، مقارنة

ّ
المتبق

2014م حوالي 184 مليار ريال، بنقص شهري قدره 149 مليار ريال.
ع أن يصل المتوّسط الشهري لإلنفاق العام خالل عام 2017م -رغم اقتصارها 

ّ
كما توق

على النفقات الضرورية والحتمية وبحدها األدنى- الى حوالي 127 مليار ريال شهريًا، بما 
يعني أن العجز الحتمي الشهري حوالي 92 مليار ريال، وهو بطبيعة الحال عجز كبير 
يصعب تمويله من المصادر المتاحة، مما يستدعي البحث عن موارد إضافية غير قابلة 
لالسترداد "موارد عامة وليست ديونًا" لتغطية فجوة العجز هذه، ولضمان الحفاظ على 
وضع مالي قابل لالستمرار، األمر الذي ينبغي على البرلمان والمجلس السياسي األعلى 
وحكومة اإلنقاذ الوطني، إعطاء هذا الجانب أولوية قصوى ووقتًا وجهدًا، فالتحديات كبيرة 

واألخطار محدقة والمؤامرات والضغوط مستمّرة..
عة خالل الربع الثاني يقّدر بـ 106 مليارات ريال وحجم 

ّ
وأكد أن حجم اإليرادات المتوق

ع 45 مليارًا 
ّ
ع 381 مليارًا والعجز 275 مليارًا وحجم التمويل المتوق

ّ
اإلنفاق المتوق

وفجوة التمويل 230 مليارًا.
ل في نفقات التصّدي للعدوان 

ّ
ولفت رئيس الوزراء إلى أن األولويات في النفقات تتمث

ــن، وتكاليف المجهود الحربي، وقيمة استهالك  "األغــذيــة والملبوسات للدفاع واألم
فين من 

ّ
 للوحدات األمنية والعسكرية"، واستحقاقات الموظ

ً
المشتقات النفطية خاصة

بات واألجور، والنفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة وعند حدودها الدنيا، ونفقات 
ّ
المرت

خدمات الدين العام "األقساط والفوائد".
وذكر أن فجوة التمويل والبالغة حوالي 275 مليار ريال للربع الثاني وما يمكن تمويله 
من المصادر المتاحة في الحد األعلى لن يتجاوز في أحسن األحوال 45 مليار ريال من 

ب توفير 
ّ
خالل أذون الخزانة والسندات الحكومية، لذلك فإن الفجوة للعجز المطلوب، تتطل

مصادر أخرى لتمويلها في حدود 230 مليار ريال، مؤكدًا على أهمية تضافر وتعاون 
الجميع من الحكومة ومجلس النّواب، والوقوف أمام هذه المشكلة وإيجاد الحلول والبدائل 
خاذ ما يلزم بشأن مشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس 

ّ
ومنها سرعة مناقشة وات

لة في تعديل وإضافة بعض الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها من المصادر، وبما 
ّ
والمتمث

يؤّدي إلى تحّسن في وضع المالية العامة وبالتالي القدرة على سداد االلتزامات والحتميات، 
بات ونفقات التشغيل الحتمية للمستشفيات واألغذية والملبوسات 

ّ
مثل سداد المرت

والمشتقات النفطية، خصوصًا وزارتي الدفاع والداخلية.
ونّوه بن حبتور إلى أن الوضع المالي لم يكن بمعزل عّما لحق بالقطاعات اإلنتاجية من 
تدهور وخسائر كبيرة جّراء العدوان والحصار االقتصادي، وكذا ضعف السياسات األخرى 
المساندة، مّما عكس نفسه سلبًا بصورة مباشرة على الحجم المتاح فعاًل في مختلف األوعية 
اإليرادية، مّما ساهم في انخفاض حجم ومستوى التحصيل لمختلف المصادر اإليرادية من 
ف التام للمصدر الرئيسي من إيرادات النفط الخام والغاز، سواء المخّصص 

ّ
جانب، والتوق

للتصدير أو االستهالك المحلي من جانب آخر.
ع بن حبتور أن يؤّدي استمرار الركود االقتصادي إلى جانب ارتفاع المستوى العام 

ّ
وتوق

لألسـعار في ظل ارتفاع معـّدل نمو السكان إلى حـدوث تراجع أكبر في مستوى دخل الفرد، 
ع أن يرتفع المعّدل 

ّ
وبالتالي اتجاه نسبة السكان تحت خط الفقر إلى األعلى، حيث من المتوق

في عام 2017 إلى حوالي 75% قياسـًا بحوالي 60% عام 2014م.
مي بسـبب 

ّ
ع أن يواجـه االقتصاد القومي إشكالية دخوله مرحلة الركود التضخ

ّ
كما توق

اسـتمرار التراجع في حجم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، في الوقت الذي يستمّر 
ع ارتفاع الرقم القياسي العام ألسعار  

ّ
المستوى العام لألسعار في االرتفاع أيضًا، حيث يتوق

بة على نقل وظائف ومهام البنك المركزي اليمني 
ّ
المستهلك بسـبب النتائج السـلبية المترت

من العاصمة صنعاء إلى محافظة عـدن، وبالتالي ارتفاع معّدل التضخم عام 2017م إلى 
حوالي 55% قياسًا عّما كان عليه الحـال في عام 2014م.

ع أن يرتفع معّدل البطالة قياسـًا عّما كان عليه الحال في العام المالي 2014م 
ّ
كما يتوق

إلى ما ال يقل عن 60% عام 2017م.
ع بن حبتور أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي من حوالي 73.9 مليار ريال عام 

ّ
وتوق

2014م إلى حوالي 4.27 مليار ريال عام 2017م وبمعّدل تراكمي يصل إلى حوالي 
ب 

ّ
45% كنتيجة طبيعية الستمرار العدوان والحصار االقتصادي الشامل، األمر الذي ترت

عليه انخفاض في متوّسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي عام 2017م 
عّما كان عليه عام2014م بمعّدل تراكمي يصل إلى %51.

حجة/صادق شلي-البيضاء/محمد المشخر-
الحديدة/محمد شنيني - ذمار/حسين الخلقي

أكدت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام في عدد من الحافظات 
على عدم السماح بشق الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان واالستمرار 
في رفد الجبهات بالمال والرجال. مشيرين الى أن المؤتمر الشعبي العام 
كان وسيظل صاحب الثقل األكبر والشعبية األكثر على مستوى الوطن 
اليمني الكبير. مجددين العهد والوفاء لله ثم للوطن ولقيادة المؤتمر 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام. .مؤكدين على ضرورة تفعيل األداء التنظيمي 

على مستوى فروع المحافظات والمديريات والدوائر.
مبين

حيث تــرأس العميد حميد العبيدي االجتماع التنظيمي الموسع 
لقيادات المؤتمر وقيادة الهيئة التنفيذية وقيادة المجلس المحلي 
والتنفيذي بمديرية مبين -الذي عقد الثالثاء الماضي- تحت شعار »نحيي 

زعيم الثبات والصمود الزعيم علي عبدالله صالح«.
وفي كلمته حيا العميد العبيدي ثبات وصمود قيادات وقواعد وأنصار 
وكوادر المؤتمر بمديرية مبين على ثباتهم وصمودهم في وجه كل 
األزمات التي واجهت الوطن والمؤتمر منذ نكبة 2011م، وفي وجه 
العدوان السعودي الغاشم.. ونقل لهم تحيات باني نهضة اليمن الحديث 
ومحقق وحدته الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- حفظه الله ورعاه، واالستاذ عارف الزوكا 

االمين العام للمؤتمر الشعبي العام.
واكد ان المؤتمر الشعبي العام كان وما يزال وسيظل صاحب الثقل 
األكبر والشعبية األكثر بين كافة التنظيمات السياسية في اليمن، مخاطبًا 
الحضور:" كل هذا هو بفضل انتماء فكر هذا التنظيم للتربة اليمنية 

وبفضل تفانيكم واخالصكم لوطنكم ولمجتمعاتكم".
من جانبه ألقى العميد محمد الشامي مدير عام المديرية رئيس الهيئة 
التنفيذية كلمة رحب فيها بالحاضرين وحيا ثبات الشعب والجيش 
واللجان في وجه العدوان، فيما ألقى الشيخ علي صالح شمسان رئيس 
فرع المؤتمر بالمديرية كلمة ترحيبية حيا فيها ثبات المؤتمريين 
وصمودهم، مؤكدًا استمرارهم في الثبات والصمود مهما تمادى 
العدوان.. ناقاًل تحيات ابناء مديرية مبين وكــوادر وقيادات وانصار 
وقواعد المؤتمر إلى القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وكل قيادات المؤتمر.

أفلح الشام
وبحضور الشيخ محمد احمد حفيظ وكيل محافظة حجة نائب رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة اقام فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية افلح 

على الساحتين الوطنية والتنظيمية.
وحيا المؤتمر والتحالف في المحافظة والجامعة صمود شعبنا اليمني 
العظيم في وجه العدوان السعودي، وانتصارات ابطال القوات المسلحة 

واألمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل. 
وثمن تثمينًا عاليًا حكمة وحنكة وشجاعة قيادة المؤتمر الشعبي 
العام برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
واتخذ االجتماع العديد من القرارات والتوصيات الالزمة لتفعيل 
العمل التنظيمي وفقًا لخطة العمل التنظيمي للعام 2017م وذلك 

بعد استعراض المحضر  السابق والمصادقة عليه.
حضر االجتماع األستاذ حسين أحمد الصوفي رئيس أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي بالمحافظة واألستاذ محمد علي سعد السنباني 
القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار والشيخ 

علي محمد المقدشي عضو اللجنة العامة.
الرياشية

ات التنظيمية من اجل مزيدا من الصمود والتحدي  وتحت شعار "اللقاء
في مواجهة العدوان وتفعيل االنشطة التنظيمية والجماهيرية لفروع 
وتكوينات المؤتمر"يواصل فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء 
ات التنظيمية لتكوينات المؤتمر  خطة النشاطات والفعاليات واللقاء

بمديرية  الرياشية للعام 2017م.
وفي اللقاء التنظيمي والجماهيري الحاشد الذي أقيم بمقر فرع المؤتمر 
بمنطقة العقبة بمديرية الرياشية أمس األحد برئاسة الدكتور محمد 
عبدالولي السماوي رئيسفرع المؤتمر بمحافظة البيضاء وبحضور أمين 
عام المجلس المحلي بمديرية الرياشية احمد صالح النوبي وضم قيادات 
العمل التنظيمي والهيئات التنفيذية والمحلية ورؤساء وقياديي المراكز 
والجماعات التنظيمية وأعضاء اللجنة الدائمة والمشائخ والوجهاء 

الشام مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا بمناسبة تدشين الفعاليات التنظيمية 
للعام 2017م مؤكدين في البيان الختامي للمهرجان الوقوف والتأييد 
و العهد والوالء لله ثم الوطن والثورة والجمهورية والوحدة  والمؤتمر 
والزعيم القائد المؤسس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام وكل قيادات المؤتمر، مؤكدين تأييدهم 
ــرارات المؤتمر وقيادته الحكيمة المدافعين عن الوطن ضد  كل ق
العدوان السعودي الغاشم.. مبدين استعدادهم لتقديم الغالي والنفيس 
في مواجهة العدوان السعودي الغاشم على بالدنا ودعمهم الجبهات 
بالمال والرجال والسالح ، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بأبناء الجيش 
واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل اولئك االبطال الذين 
يذودون عن الوطن في مواطن العزة والكرامة.. وأكد بيان المهرجان  
انهم لن يسمحوا بشق صف الجبهة الداخلية للجبهة الوطنية المدافعة 
عن الوطن ضد العدوان والمتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله..
داعين الــى االبتعاد عن المناكفات وجعل الدستور والقانون هو 
المرجعية في حل أي إشــكــاالت. مطالبين المجتمع الدولي والــدول 
الدائمة العضوية القيام بواجبها االخالقي واالنساني وبما تفرضه عليهم  
مسؤولياتهم والضغط على دول العدوان إليقاف الحرب ورفع الحصار 

البري والبحري والجوي الظالم على بالدنا وشعبنا.
كحالن عفار

ن فرع المؤتمر المؤتمر الشعبي العام بمديرية كحالن 
ّ

من جانبه دش
عفار، محافظة حجة، برامجه التنظيمية للعام 2017م باجتماع 
ستهل برفع أسمى آيات الحب والوفاء لرجل الصمود 

ُ
تنظيمي موسع ا

والوفاء الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق، رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- وفي االجتماع الذي ترأسه العميد حميد العبيدي 
رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة والشيخ يحيى علي موسى 
القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة، ألقى االستاذ نبيل صوفان 
عضو اللجنة الدائمة كلمة ترحيبية اكد فيها استمرار ثبات وصمود أبناء 

المديرية مع الوطن والشعب ضد العدوان. 
كلمة السلطة المحلية ألقاها الشيخ امين الدقيمي مدير عام المديرية 
رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمديرية، تطرق خاللها إلى ريادة 
المؤتمر الشعبي العام، كتنظيم سياسي يستمد فكره وأدبياته من تربة 
اليمن الخصبة ، معتبرًا" ثبات المؤتمريين هو الصخرة التي تحطمت 

عليها المؤامرات على الوطن والمؤتمر" .
الشيخ يحيى علي موسى القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
حجة عضو اللجنة الدائمة ، شدد من جانبه ، على أهمية صون الجبهة 
الداخلية، والتنبه لمخططات تآمرية داخلية وخارجية، وقال: "يريدون 
تركيعنا، لن نركع.. يريدون أن نستسلم وهذا مستحيل.. سننتصر 
على الطغيان والعدوان المتكبر والظالم ". وأضاف: " من يحاول شق 
صف جبهتنا الداخلية سواًء أكان مؤتمريًا او من أنصار الله لن نسمح له 

أبدًا وليكن هذا معلومًا للجميع وان مرجعنا جميعًا الدستور والقانون"
الحديدة

وُعقد -أمــس األحــد- اجتماع تنظيمي مشترك لقيادات الهيئات 
التنفيذية وفــروع المؤتمر الشعبي العام بمديريات ودوائــر مدينة 

الحديدة كرس لبحث ومناقشة ترتيبات الفعاليات التنظيمية..
ووقف االجتماع -المنعقد برئاسة رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة 
الحاج عبدالجليل ثابت وحضور نائب رئيس الفرع االستاذ عبدالرحمن 
خرجين واعضاء قيادة الفرع- أمام جملة من الهموم المحلية والوطنية 
واقر برامج الفعاليات التنظيمية الهادفة الى تعزيز الوحدة التنظيمية 
في اطار العمل على تعزيز الجبهة الداخلية والصمود في وجه العدوان.
واكــد ان المؤتمريين والمؤتمريات بالمحافظة في أعلى درجات 
الوعي والوالء الوطني، االمر الذي تفشل امامه كل المؤامرات والمحاوالت 
الهادفة الى شق الصف التنظيمي والوطني.. وشدد االجتماع على ضرورة 
تفعيل النشاط التنظيمي والتواصل بين قيادات وقواعد المؤتمر 

خصوصًا في الظروف الراهنة.
هذا وكان رئيس مؤتمر محافظة الحديدة قد دشن قبيل االجتماع 
توزيع بطائق العضوية للمنتسبين والمنتسبات الجدد للمؤتمر الشعبي 

العام بمديرية الحالي والبالغ عددهم 500 عضو.. 
ذمار

وفي ذمار ُعقد -السبت- اجتماعًا تنظيميًا مشتركًا مشترك ضم 
قيادات من المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
في المحافظة وجامعة ذمــار وذلــك لمناقشة خطة تفعيل العمل 

التنظيمي للعام الحالي 2017م.
وفي االجتماع الذي تم برئاسة األستاذ حسن محمد عبدالرزاق، رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة تم الوقوف أمام آخر المستجدات 

والشخصيات االجتماعية.
نقل رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء الدكتور 
محمد عبدالولي السماوي تحيات فخامة المناضل الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
واألستاذ عارف عوض الزوكا -األمين العام- إلى قيادات وكوادر المؤتمر 
المشاركين في االجتماع ومنهم الى كافة أعضاء وأنصار المؤتمر وأبناء 
مديرية الرياشية عامة، مثمنًا لهم مواقفهم الوطنية المتميزة 
ومشاركاتهم الفاعلة في مختلف مجاالت العمل وفعاليات الصمود 

المناهضة للعدوان الغاشم.
 قال الدكتور السماوي  انه لمن دواعي الفخر و االعتزاز ان نلتقي بكم 
اليوم وتحت سقف بيتنا المؤتمر الشعبي العام وتحت شعار حب الوطن 
وعشق المؤتمر وفي ظروف استثنائية ومن عدوان ممنهج يستهدف 
الوطن ارضًا وانسانًا ومنجزات تحققت خالل عقود من الزمن ولعل اهمها 
انجازات ثالثة وثالثون عاما من حكم المؤتمر الشعبي العام بزعامة باني 
نهضة اليمن الحديث ومحقق وحدته الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله ورعاه 
.مشيرا الي ان في عهد المؤتمر الشعبي العام انشات الجامعات والكليات 

والمعاهد والمدارس اصحبت اليوم هدفا لقصف العدوان ومرتزقتة.
صباح

وواصل فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء  تنفيذ خطة 
ات التنظيمية لتكوينات المؤتمر للعام  النشاطات والفعاليات واللقاء
قيم لقاء تنظيمي وجماهيري موسع بمقر فرع 

ُ
2017م، حيث أ

المؤتمر بمنطقة زخم بمديرية صباح وبحضور أمين عام المجلس 
المحلي بمديرية صباح خالد ناصر الواقدي وضم قيادات العمل التنظيمي 
والهيئات التنفيذية والمحلية ورؤساء وقياديي المراكز والجماعات 
التنظيمية وأعضاء اللجنة الدائمة والمشائخ والوجهاء والشخصيات 
االجتماعية وقطاعي الشباب والمنظمات الجماهيرية بمديرية صباح 
، وقف المشاركون دقيقة حداد علي أرواح الشهداء األبرار من أعضاء 
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وفي مقدمتهم رئيس فرع المؤتمر 
بالمحافظة األسبق الشهيد اللواء محمد ناصر العامري ورجال الجيش 
واألمن والجان الشعبية في ميادين العزة والصمود والبطولة.. ونقل 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء الدكتور محمد 
عبدالولي السماوي تحيات فخامة المناضل الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألستاذ 
عــارف عــوض الــزوكــا -األمــيــن الــعــام- إلــى قــيــادات وكـــوادر المؤتمر 
المشاركين في االجتماع ومنهم الــى كافة أعضاء وأنصار المؤتمر 
وأبناء مديرية صباح عامة، مثمنًا لهم مواقفهم الوطنية المتميزة 
ومشاركاتهم الفاعلة في مختلف مجاالت العمل وفعاليات الصمود 

المناهضة للعدوان الغاشم.

فرسان المؤتمر في الحديدة وحجة وذمار والبيضاء يشددون على رفد الجبهات واالبتعاد عن المهاترات

الزعيم:  اليمن فقدت مناضاًل وطنيًا وهب حياته للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة


