تمر بالدنا اليوم بمرحلة هامة تقتضي ضرورة توحيد الجبهة الداخلية في موقف
وطني موحد يقوم على أسس محددة المعالم في جميع مجاالت الحياة
الميثاق الوطني

العدد:
()1858

االثنين /15 :مايو 2017 /م
 /19شعبان1438 /هـ

رأس اللقاء الموسع لقيادات مؤتمر العاصمة

ترأس اجتماعًا لرؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات

ّ
األمين العام يوجه بتنشيط
االستقطاب التنظيمي

دورات توعوية ونشر مفاهيم الميثاق الوطني
المؤتمريون يجسدون مضامينه في سلوكهم وتعاطيهم مع القضايا
تفعيل العمل التنظيمي في رمضان وإقامة اللقاءات واألمسيات
رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا اجتماعًا لرؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات
امس األحد -بحضور نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر ومدير مكتب رئيس المؤتمر محمدالرويشان ونائب رئيس الدائرة الفنية الدكتور عبدالله ابو حورية .
واستعرض االمين العام خالل االجتماع التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والسياسية ،مؤكدا ان مواقف
المؤتمر ستظل كما هي في مواجهة العدوان الغاشم والسافر والحصار الظالم ومد يد السالم القائم على تحقيق
طموحات الشعب اليمني في انهاء العدوان ورفع الحصار والحفاظ على ثوابت الوطن وسيادته واستقالله ،وفي الوقت
نفسه الحرص على وحدة الجبهة الداخلية ورفض كل ما يؤدي الى شق الصف الوطني .
وشدد الزوكا على اهمية تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي على مستوى كل المحافظات والمديريات والدوائر،
مقدمًا الشكر والتقدير لقيادات وكوادر المؤتمر في المحافظات التي بدأت تنفذ خطة العمل التنظيمي للعام
2017م بالشكل المطلوب .
ووجه االمين العام رؤساء الفروع بتنشيط عملية االستقطاب التنظيمي في اوساط الناس وخاصة في اوساط
شريحة الشباب تنفيذًا للبرنامج المعد لذلك ولتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام .
كما وجه رؤساء الفروع بعقد الدورات التوعوية ونشر مفاهيم الميثاق الوطني الدليل الفكري للمؤتمر في اوساط
اعضاء وكوادر وانصار المؤتمر وتجسيد مضامينه في سلوك المؤتمريين وتعاطيهم مع مختلف القضايا ،مؤكدًا ان
الميثاق الوطني سيظل يمثل الوثيقة االهم في تاريخ اليمنيين كونها ِصيغت من الثقافة والفكر والتاريخ اليمني
الخالص وبمشاركة كافة القوى السياسية اليمنية.
ونوه االمين العام الى اهمية استغالل شهر رمضان الكريم في جانب العمل التنظيمي واقامة االمسيات واللقاءات
الرمضانية ،وبما يجسد مواقف المؤتمر السياسية في مواجهة العدوان السعودي الهمجي والمؤامرات التي تستهدف
اليمن ووحدته وسيادته واستقالله .
هذا وقد استمع االجتماع الى تقارير من رؤساء الفروع عن االوضاع التمظيمية في فروعهم ومستوى تنفيذ
الخطط في هذا الجانب ..مؤكدين ان قيادات وكوادر واعضاء وانصار المؤتمر سيظلون في مقدمة المدافعين عن
اليمن والملتفين خلف قيادتهم في المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس
المؤتمر الشعبي العام -الذي جسد حقيقة االنتماء والوالء الوطني في مواجهة عدوان التحالف الغاشم الذي تقوده
السعودية على وطننا وشعبنا ،وقدم في سبيل ذلك التضحيات وال يزال.
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متابعات

الزوكا :المؤتمر حزب وطني ال يرتبط بالخارج ..وزعيمه في قلوب الناس
المؤتمر يزداد قوة وال تهزنا الشائعات
واألكاذيب اإلعالمية

أحمد علي َّتعرض للعقوبات واإلقامة
الجبرية بسبب مواقفه الوطنية

المؤامرة على الوطن تستهدف الجميع
وعلينا ُّتحمل المسئولية بعيدًا عن المكايدات

المؤتمر يضم كل فئات الشعب وليس
مذهبيًا وال مناطقيًا وال عنصريًا

السفير أحمد علي رفض كل اإلغراء ات لكي يشارك في جريمة العدوان
لوال منجزات الزعيم صالح والمؤتمر لما صمد الوطن في المعركة ضد الغزاة
رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر
بأمانة العاصمة بحضور نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية وأعضاء اللجنة العامة عبدالرحمن
االكوع ومحمد العيدروس رئيس معهد الميثاق وحسين حازب وجابر عبدالله غالب واحمد النويرة وجمال
الخوالني رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة وفاطمة الخطري ووفاء الدعيس ومحمد الرويشان مدير مكتب
رئيس المؤتمر وأعضاء االمانة العامة الشيخ يحيى النجار وحنان حسين والقائم بأعمال امين العاصمة
رئيس المجلس المحلي رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالعاصمة امين جمعان  .وفي اللقاء تحدث االمين
العام محييًا قيادة المؤتمر التنظيمية والتنفيذية بالعاصمة على مستوى فرع المؤتمر وعلى مستوى
فروع الدوائر والمديريات والمراكز والجماعات التنظيمية  ،مؤكدًا ان العاصمة صنعاء ستظل قلب اليمن
النابض التي احتضنت كل ابناء اليمن دون تمييز وعنصرية .
وأشار الزوكا الى ان اللقاء يأتي في اطار برنامج العمل التنظيمي للعام 2017م ،مؤكدا انه ال تنظيم بدون
والء تنظيمي وال والء تنظيمي بدون عمل تنظيمي ،وال عمل تنظيمي ،بدون لقاءات واجتماعات تنظيمية .
واكد االمين العام ان الوطن يمر بظروف صعبة متمثلة بالعدوان الغاشم والحصار الظالم والمؤامرات
المستهدفة وحدته وسيادته واستقالله .
وشدد الزوكا على اهمية تنشيط العمل التنظيمي واالستقطاب تنفيذًا لتوجيهات الزعيم علي عبدالله
صالح الذي وجه كل المؤتمريين بالذهاب الى الناس وتلمس همومهم ومشاكلهم وضرورة استكمال توزيع
استمارات االنتساب للمؤتمر وبطاقات العضوية الن الناس اليوم تبحث عن المؤتمر واالنتساب اليه ،وعجلة
العمل التنظيمي دارت ولن تتوقف ومن ال يواكبها ستتجاوزه .
وقال :المؤتمر قوي بكم وبقاعدته الشعبية ويزداد قوة وعنفوانًا وال تهزنا الشائعات واألكاذيب االعالمية،
ونشكر السلطة المحلية وعلى رأسها امين جمعان رئيس المجلس المحلي بالعاصمة الذي يعد من افضل
المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والذي يعمل بإخالص وفي ظروف صعبة ..وادعوكم للوقوف
الى جانب السلطة المحلية ودعمها لكي تمارس مهامها وواجباتها وفقًا للدستور والقانون .
وتابع االمين العام :نحن واضحون في مواقفنا فالوطن يتعرض لمؤامرة تستهدف الجميع وعلينا جميعًا
ان نتحمل المسؤولية واالبتعاد عن التنابز والمكايدات ..وندعو قيادات المؤتمر الى العمل وفقًا للدستور
والقانون الن المؤتمر ال يمكنه العمل إال وفقًا لهما .
وأضاف :استغرب ممن يتساءل اين منجزات الزعيم صالح والمؤتمر ،ونقول لوال منجزات صالح والمؤتمر
لما كان الوطن قادرًا على الصمود في المعركة ضد العدوان الغاشم على مدى العامين وأكثر ..ومنجزات
صالح والمؤتمر ماثلة للعيان في مختلف المجاالت التنموية واالقتصادية والبنية التحتية وعلى مستوى كل
محافظات ومديريات وعزل وقرى اليمن وهي المنجزات التي تعرضت وتتعرض اليوم للتدمير المتعمد
والممنهج من قبل العدوان السعودي بحقد وانتقام غير مسبوق  ،مؤكدًا ان الزعيم صالح موجود في

قلوب الناس وال يمكن ألحد ان ينتزع هذا الحب من قلوبهم وحاشا ان يستطيع احد ان ينال من الزعيم
صالح والمؤتمر.
وأشار االمين العام الى ان هناك من يثير مزاعم مغرضة حول السفير احمد علي رغم ادراك الجميع
ان احمد علي قائد وطني بنى مؤسسة عسكرية صلبة وقوية ممثلة بالحرس الجمهوري والقوات الخاصة
وقوات مكافحة االرهاب ،وهي اليوم تقدم التضحيات في الذود والدفاع عن الوطن والشعب ..مردفًا :ان
احمد علي رفض ان يقبل كل االغراءات من قبل دول التحالف لكي يشارك في جريمة العدوان على وطنه
وطنية احبها الناس بمختلف
وشعبه ولذلك تعرض للعقوبات وفرضت عليه االقامة الجبرية وهو هامة َّ
شرائحهم لوطنيته وأخالقه وقيمه وتعامله وتواضعه وكفاءته وكلها صفات قل ان تتوافر لدى غيره
..وأكد االمين العام ان المؤتمر حزب وطني رائد ال يتلقى تعليماته من الخارج ،ومن كانوا فيه من القوى
االخرى وهم فاسدون ذهبوا الى الرياض ،وسيظل المؤتمر حزب الوسطية الذي ال يمكن ان يكون مذهبيًا
او عنصريًا او مناطقيًا وهو حزب يضم كل فئات الشعب وحزب الجميع وسيظل بهذا االتجاه .وحيا الزوكا
القيادات المؤتمرية في قطاع التربية والتعليم ونقابة المهن التعليمية والتربوية التي كان لها دور بارز
في استمرار العملية التعليمية في العاصمة رغم الظروف الصعبة وعدم استالم المرتبات وذلك ادراكًا
لما يتعرض له الوطن من عدوان ومؤامرات .
وتابع  :ليس من حق احد ان َّيدعي الوطنية لنفسه فالوطنية في قلوب الناس والمؤتمر حزب وطني يدافع
عن اليمن وحريص على وحدة الصف وااللتزام بها ورفض كل ما يشق الجبهة الداخلية .
وحيا االمين العام في ختام كلمته كل قيادات المؤتمر في العاصمة وكل الشخصيات االجتماعية والمشائخ
وعقال الحارات وقيادات السلطة المحلية والمجالس المحلية والقطاع النسائي والشباب واألدباء والمثقفين
واإلعالميين والمرشدين والمعلمين واألطباء والمهندسين وعمال النظافة وكل شرائح المجتمع وكل
الشرفاء في العاصمة وكل محافظات الجمهورية.
من جانبه القى عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة جمال الخوالني كلمة رحب فيها باألمين
العام والقيادات المؤتمرية الحاضرة في اللقاء ،مشيدًا بالمواقف الوطنية لكل قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار
المؤتمر في العاصمة وبالقيادات النسوية وصمودهم وصبرهم في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر
وتجسيد مواقف المؤتمر في الحفاظ على الثوابت الوطنية.
واستعرض الخوالني اوضاع العمل التنظيمي على مستوى فرع العاصمة وخطة تنشيطه وتفعيله خالل
الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام واألمين العام االستاذ عارف الزوكا ووفقًا لخطة العمل التنظيمي
للعام 2017م .

خالل تدشينه الدورة التدريبية لقيادات المؤتمر بمحافظة صنعاء

األمين العام :المؤتمر لن تهزه شائعات المرجفين
لو تم العمل بمضامين الميثاق الوطني لما كانت هناك مشاكل في البالد

العيدروس :معهد الميثاق سعى لتفعيل النشاط
التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة
دشن االمين العام للمؤتمر الشعبي العام المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي
إلعداد مدربي محافظة صنعاء والذي يأتي في اطار البرنامج التدريبي لقيادات
التكوينات التنظيمية بفروع المؤتمر بالمحافظات وأمانة العاصمة بحضور نجيب
العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي واعضاء اللجنة العامة
عبدالرحمن االكوع ومحمد العيدروس رئيس معهد الميثاق واالستاذ حسين حازب
وفاطمة الخطري ووفاء الدعيس ومحمد الرويشان مدير مكتب رئيس المؤتمر
وأعضاء االمانة العامة الشيخ يحيى النجار والدكتور عبدالله ابو حورية نائب رئيس
الدائرة الفنية وحنان حسين وزيد ابو علي عضو مجلس النواب .
وفي التدشين الذي ُبدئ بالنشيد الوطني وقراءة الفاتحة على روح الشهيد ابراهيم
شجاع الدين الذي كان احد مؤسسي مشروع البرنامج التدريبي وكل شهداء الوطن،
َّ
عبر االمين العام عن شكره لمعهد الميثاق ورئيسه وكل االساتذة القائمين على
الدورة وكل من ساهم في إعدادها ،محييًا المتدربين والمتدربات المشاركين في
الدورة التي تمثل المرحلة الثانية من البرنامج حيث تم اختيار المشاركين فيها
من ضمن قائمة المشاركين في الدورة السابقة ،معتبرًا ان هذه الدورات تعتبر
وضع اللبنات الصحيحة للعمل التنظيمي وتجسيد الالمركزية
التنظيمية من خالل إعداد مدربين سيتولون فيما بعد التدريب
على مستوى المديريات والدوائر .
وتمنى االمين العام من المشاركين في ال��دورة وكل كوادر
وقيادات المؤتمر تطوير قدراتهم وبناء انفسهم في مختلف
المجاالت وتجسيد مضامين الميثاق الوطني فكرًا وسلوكًا في
مختلف توجهاتهم .
وأكد الزوكا ان الميثاق الوطني هو الوثيقة الوطنية التي صاغها
ابناء الشعب اليمني بكل فئاتهم ومشاربهم السياسية ،مشيرًا الى
انه لو تم االخذ والعمل بمضامين الميثاق الوطني لما كان هناك
مشاكل في البالد .
ودعا االمين العام المدربين والمدربات الى تجسيد الميثاق
الوطني في سلوك الشباب وعقولهم ..وقال  :انتم المؤتمريين
عليكم مسؤولية كبيرة والمؤتمر لن تهزه شائعات المرجفين الذين يحاولون
إلصاق المزاعم بالمؤتمر ،وثقوا اننا ثابتون ثبات الجبال ألننا جزء من هذا المجتمع
وليس لنا اي ارتباط مع الخارج والدليل ان منازل قيادتنا دمرت وأموالنا نهبت ولكن
ارادتنا صلبة نستمدها من قيادتنا الصلبة ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -ومن قواعدنا العريضة التي ال
تنكسر وال تنهزم .
وأضاف :المؤتمر صامد ويقبل بالرأي والرأي اآلخر وال يمكن ُان يكون متعصبًا،
وندرك ان بناء الوطن مسؤولية الجميع وعلينا ان نعمل بكل ما أوتينا من قوة في
الدفاع عن الوطن ضد العدوان والمؤامرات والحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة
في الثورة والجمهورية والوحدة والسيادة واالستقالل.

أدعو المدربين والمدربات إلى تجسيد الميثاق الوطني في عقول الشباب وسلوكهم

األكوع :اليمن في مرحلة خطيرة تتطلب
التماسك والتآخي والتراحم

واختتم االمين العام بالقول :لدينا برنامج
تنظيمي مكثف ،وعجلة العمل التنظيمي
دارت ولن تتوقف ،وأحييكم على صمودكم
وجهودكم .
وك��ان عضو اللجنة العامة رئيس معهد
ال�م�ي�ث��اق م�ح�م��د ال �ع �ي��دروس ال �ق��ى كلمة
رحب فيها باألمين العام وقيادات المؤتمر
الحاضرة ،مشيرًا الى ان معهد الميثاق صرح
تنظيمي و ط�ن��ي ش��ا م��خ بشموخ المؤتمر
الشعبي العام وقياداته ،وساهم في تأهيل
وت��دري��ب العديد م��ن ق�ي��ادات التكوينات
التنظيمية من خالل برامج تدريب نوعي في العديد من المجاالت.
وأكد العيدروس ان معهد الميثاق سعى لتفعيل النشاط التنظيمي بما يتناسب مع
متطلبات المرحلة وتنفيذًا لتوجيهات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله
صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام .
وقدم رئيس معهد الميثاق في كلمته استعراضًا لموضوع ال��دورة وأهدافها
ومواضيعها وفقًا لبرنامج نوعي ..متمنيًا للدورة وللمشاركين فيها النجاح.
من جانبه القى عضو اللجنة العامة عبدالرحمن االك��وع كلمة اشاد فيها بأبناء
محافظة صنعاء التي قال انها الحصن الحصين لليمن ولعاصمته وان ابناءها اثبتوا
انهم االكثر حرصًا على الوطن .

السماوي :الدورات التدريبية مهمة لالستغالل
األمثل لطاقات الشباب

وأك� ��د االك� ��وع ان ال �ع��دوان
والمؤامرات تستهدف اليمن ارضًا وإنسانًا
وعقيدة وع��ادات وتقاليد وان ما تتعرض
له اليمن يأتي في اطار مخطط الصراع الذي
ي��راد له ان يكون في الوطن العربي كله،
مشيرًا الى المخططات المنشورة في هذا
المجال وال��ذي يستهدف اث��ارة الصراعات
المذهبية .
ول�ف��ت االك ��وع ال��ى ان ال�ي�م��ن ل��م تشهد
ص��راع��ات وت��دم�ي�رًا لمقدراتها إال بآلية
التعصب وبالذات التعصب الديني والمذهبي،
ّ
منوهًا الى ان البعض عندما يريدون تكفير اآلخر يكفرونه
وعندما يأتي موضوع التعدد من الخارج يتقبلونه ويدافعون عنه .
وأكد عضو اللجنة العامة ان اليمن في مرحلة خطيرة تتطلب التماسك والتآخي
والتراحم وأال ننجر ونتحول الى مطايا وأدوات للصراعات من اجل اآلخرين .
وقال االكوع مخاطبًا الحاضرين ابناء محافظة صنعاء :انتم صمام امان للعاصمة
وللبلد ويجب عليكم االبتعاد والرفض ألي نوع من ان� ّ�واع الصراعات المذهبية
نوعي ابناءنا وبناتنا وأحفادنا
والمناطقية التي تمثل اخطر انواع الصراعات ،وان
بخطورة هذه المؤامرات والصراعات حتى نستطيع ان نحقق النصر لليمن بكم
وبكل ابناء اليمن الشرفاء في كل المحافظات .

من جانبه القى مجاهد السماوي مسؤول القطاع
الشبابي والطالبي بفرع صنعاء كلمة باسم الفرع اشاد
فيها بقيادات وكوادر المؤتمر في المحافظة على
مواقفهم الوطنية في مختلف المراحل ،معبرًا عن
الشكر والتقدير لقيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس
المؤتمر الشعبي ال�ع��ام -م�ج��ددًا باسم القيادات
الشبابية في فرع صنعاء العهد وال��والء له وبأنهم
سيظلون جنوده االوفياء وحراس الوطن المخلصين
في مختلف المراحل والظروف.
ً
وأشار السماوي الى ان المؤتمر يمتلك دليال فكريًا
يتمثل بالميثاق الوطني ال��ذي صاغته الجماهير
اليمنية من ضمير وطني وثقافة محلية اجمعت عليها كل القوى السياسية .
وشدد السماوي على اهمية هذه ال��دورات من اجل االستغالل االمثل لطاقات
الشباب بما يخدم توجهات المؤتمر التنظيمية والسياسية في مواجهة العدوان
الغاشم والحفاظ على الثوابت الوطنية .
وعبر السماوي عن الشكر لالمين العام االستاذ عارف الزوكا ولرئيس معهد
الميثاق محمد العيدروس وكل المشرفين والقائمين على الدورة ،متمنيًا لها النجاح.

