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برئاســــــة البركانـــي.. اللقــــاء التشـــــــــــــــــــاوري لمؤتمريي )مأرب- الجوف- صعدة(:

نطالب بمساواة تمثيل المحافــــــظـات فـي مؤتمر الحوار الوطني

في كلمة  رئيس الجمهورية األمين العام  ألقاها البركاني:

لقاؤكم ينعقد في ظل ظروف استثنائية يخوضها الوطن لتحقيق االنتقال المنشود

انعقد بمقر األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر الشعبي في  
محافظات:»مأرب- الجوف-صعدة« برئاسة الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد وحضور االستاذ أحمد 
الزهيري القائم بأعمال األمين العام المساعد للشؤون التنظيمية عضو اللجنة العامة والشيخ محمد بن ناجي الشائف عضو 
اللجنة العامة والشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة والشيخ عبداهلل مجيديع عضو اللجنة العامة والقاضي صالح االعجم 
عضو اللجنة العامة واالخت وفاء الدعيس عضو اللجنة العامة واالخوة عبدالواحد القبلي نمران رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
مأرب وطه هاجر رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة.. ومنصور العراقي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الجوف وأعضاء اللجنة 
الدائمة وقيادات القطاعات النسوية والشبابية بفروع المؤتمر بمحافظات »مأرب وصعدة والجوف« وهو اللقاء الذي يأتي ضمن 
سلسلة اللقاءات التشاورية التي تشمل جميع فروع المؤتمر بمختلف محافظات الجمهورية في إطار االستعدادات للمشاركة 

في الحوار الوطني »المرتقب« والوقوف على مستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية »المزمنة«.

وافتتح اللقاء التشاوري بالسالم الوطني ثم تالوة  
آٍي من الذكر الحكيم, ليعلن بعدها  الشيخ سلطان 
البركاني - األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي تدشين 
أعمال اللقاء ، ناقال للمجتمعين تحيات قيادة المؤتمر الشعبي 
العام ممثلة بالمشير علي عبداهلل صالح _ رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، والمشير عبدربه منصور ه��ادي _رئيس 

الجمهورية .. النائب األول لرئيس المؤتمر.. األمين العام.
وفي اللقاء وجه المشير عبدربه منصور هادي _رئيس 
الجمهورية.. النائب األول لرئيس المؤتمر.. األمين العام، كلمة 
توجيهية للقاءات التشاورية لقيادات المؤتمر _ ألقاها نيابة 
عنه الشيخ سلطان البركاني - حيث حيا فيها أعضاء المؤتمر 
الشعبي العام المشاركين في الفعالية التنظيمية التشاورية 
التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية يخوض الوطن غمارها 
في إطار عملية االنتقال المنشود نحو االستقرار وبناء اليمن 
الجديد الذي يتطلع إليه كافة أبناء شعبنا على امتداد الوطن. 
وخاطب الرئيس عبدربه منصور هادي  اللقاء التشاوري 
للمؤتمر، قائال : إنكم بهذه الخطوة اإليجابية تؤكدون على 
تلك ال��روح الدءوبة والمسئولية التي أتسم بها المؤتمر 
الشعبي العام كتنظيم وطني وشعبي جسد الوسطية 

واالعتدال واستلهام التطلعات الوطنية.

وحث رئيس الجمهورية المشاركين في اللقاءات التشاورية 
للمؤتمر الشعبي العام، الوقوف في هذا اللقاء التشاوري 
،كقيادات مجربة، أمام كافة القضايا والتطورات بوعي عميق 

وإدراك لحقائق الواقع ومتطلباته.
مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن التوقيع على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية والتي كان لقيادة المؤتمر شرف 
اقتراح بنودها والعمل مع األشقاء في مجلس التعاون الخليجي 
واألصدقاء في العالم الحريصين على أمن اليمن واستقراره 
ووحدته، مثلت اإلنقاذ الحقيقي للوطن وخطوة إيجابية 
وحكيمة وضعت اليمن في المسار الصحيح نحو التسوية 

السلمية.
مؤكدًا على ضرورة االستمرار في المضي من أجل يمن 
جديد، ديمقراطي وموحد، معتمدين على اهلل ثم على 
الشعب اليمني العظيم الذي ساند عملية التغيير، ووقف يدعم 

خطواتنا لتحقيق االستقرار والحفاظ على الدولة الموحدة.
متمنيا في ختام كلمته للقاء التشاوري لقيادات المؤتمر 
الشعبي العام التوفيق والنجاح، وللمؤتمر الشعبي العام 
المزيد من السداد والرشد والتوفيق في أداء مهامه الوطنية 
وتجسيدًا لدوره التاريخي في الدفاع عن المصالح العليا 

للوطن.

رئيس المؤتمر يتابع هاتفيًا مجريات اللقاء 
التشاوري لمؤتمر )صعدة ومأرب والجوف(

أشاد الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام- ب���األدوار الوطنية لمؤتمريي 
محافظات صعدة وم���أرب وال��ج��وف ومواقفهم 
البطولية في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن 

والمؤتمر الشعبي العام.
وفي اتصال هاتفي إلى اللقاء التشاوري المنعقد 
في العاصمة صنعاء وجه الزعيم علي عبداهلل صالح 
كلمة شكر وتقدير للمشاركين في اللقاء التشاوري 

لمؤتمر )صعدة ومأرب والجوف( المنعقد الخميس 
الماضي في مقر األمانة العامة بالعاصمة صنعاء 

على ما يبذلونه من جهود تنظيمية ووطنية.
وق��ال رئيس المؤتمر في كلمته للمجتمعين: 
لقد تركت السلطة وتفرغت تمامًا لقيادة المؤتمر 

الشعبي العام ولمهامه ولتكويناته.
متمنيًا للقاء التشاوري لمؤتمريي المحافظات 

الثالث التوفيق والنجاح.

مجيديع: المؤتمر سيدخل الحوار ولديه ما يطرحالزايدي: كفى يا قيادة المؤتمر تنازالت
> أكد الشيخ ناجي بن علي 
الزايدي -عضو اللجنة الدائمة 
محافظ مأرب السابق- أن حضور 
القيادات المؤتمرية في اللقاء 
ال��ت��ش��اوري لمحافظات م��أرب 
وصعدة والجوف بتلك الصورة 
ال��ح��اش��دة ليس بغريب على 
مؤتمريي تلك المحافظات، وال 
يختلف عن حضورهم النشط 

في الميدان.
وخاطب الزايدي قيادة المؤتمر 
بالقول: كفى يا قيادة المؤتمر 
تنازالت.. وكفى تهميشًا للمؤتمر 
الشعبي العام ألن للمؤتمر قواعد 
ال تستحق ه��ذا.. وألن للمؤتمر 
منجزات ومكاسب وطنية ومن 
أهمها تحقيق الوحدة المباركة.. 

وأض��اف: نحن نسمع في حواراتكم مع مبعوث 
األمم المتحدة ومع اللجنة الفنية للحوار أخبارًا تزعج 
القواعد المؤتمرية في مختلف المديريات والمحافظات 

والمجتمعات المؤتمرية..
وتساءل: إذا كان المؤتمر الشعبي العام معروفًا 
بقوامه ومعروفًا بإنجازاته ومعروفًا بوسطيته فكيف 
يصبح مهمشًا في تمثيله في مؤتمر الحوار الوطني 
بتلك النسبة الضئيلة؟! لماذا كل هذه التنازالت .. 

ما الذي نمتلكه لنقدم مزيدًا من 
التنازالت؟

مشيرًا الى أن ك��وادر المؤتمر 
ت��واج��ه إق���ص���اءات وتهميشًا، 
والقيادة تقابل ذلك بمزيد من 

التنازالت والتفريط بحقوقهم.
م��ؤك��دًآ أن التفريط بكوادر 
المؤتمر وحقوقهم ومكانتهم هو 
تفريط بالوطن وبقضاياه التي 
حرص المؤتمر على الحفاظ عليها 

في أصعب وأحلك الظروف..
واس��ت��ط��رد ق��ائ��اًل: م��ن كانت 
جماهيره وقواعده وشعبيته بمثل 
المؤتمر الشعبي العام ال يخاف 

عليه من شيء.
داعيًا الى تفعيل التواصل ما 
بين القيادة والقواعد المؤتمرية 
لإلطالع على كل المستجدات في الساحة وكيفية 

التعامل معها..
وطالب الزايدي من الدول الراعية للمبادرة إدراك 
أهمية المؤتمر في الساحة الوطنية كتنظيم وسطي 
له مكانته في الوعي المجتمعي، وبقاؤه قويًا يجعل 
منه صمام أمان لنجاح التسوية وتجنيب اليمن الكثير 
من الويالت، خصوصًا في ظل تزايد ثقافة الحقد 

والطائفية والمذهبية التي تلوح هنا وهناك.

> قال الشيخ عبداهلل مجيديع -عضو اللجنة العامة 
- إن انعقاد اللقاء التشاوري لمحافظات صعدة ، مارب، 
الجوف يأتي امتدادًا للقاءات التشاورية المؤتمرية التي 
عقدت في عدن وحضرموت وتعز والحديدة، والتي ضمت 

محافظات الجمهورية خالل االسبوعين الماضيين..
 مشيرًا الى أن مدلوالت هذه اللقاءات تتمثل بتفاعل 
المؤتمر وحراكه الداخلي استعدادًا للولوج في مؤتمر 

الحوار الوطني، وتنشيط القيادات المؤتمرية.
وبخصوص تقسيم المحافظات الى مجموعات في كل 
لقاء مجموعة محافظات أكد الشيخ مجيديع أن الهدف 

من هذا التقسيم يتمثل في استيعاب تفاصيل القضايا 
الخاصة بمحافظات هذه المجموعة أو تلك، وليكون طرح 

القضايا بدقة واقتراح الحلول الناجعة بدقة ايضًا.
الفتًا الى أن المؤتمر سيخرج بنتائج مهمة ورؤى 
واضحة من هذه اللقاءات التشاورية، وسيدخل مؤتمر 
الحوار الوطني ولديه ما يقوله ويطرحه بصورة مدروسة 

مستندة على نزوالت ميدانية واسعة.
 ودعا عضو اللجنة العامة كافة المؤتمريين الى التآزر 
والتماسك والتكاتف، وتكثيف العمل التنظيمي الداخلي 

لمواكبة التطورات ومتابعة القضايا.

تغطية : يحيى نوري- توفيق الشرعبي- بليغ الحطابي

عتيق: هناك توجه خطير لتجنيد المليشيات 
واألطفال من قبل الداخلية

> أكد الشيخ ناجي عتيق أن هناك قصورًا كبيرًا في 
أداء القيادات المؤتمرية العليا تجاه قواعد المؤتمر 
في محافظات الجوف وم��أرب وصعدة، وأن هناك 
تقاعسًا عن العمل التنظيمي في تلك المحافظات، 
باإلضافة الى عدم اهتمام قيادة المؤتمر بالممارسات 
االستفزازية وسياسة االقصاء واالغتياالت التي 

تمارسها القوى االخرى بحق الكوادر المؤتمرية.
مشيرًا الى أن هناك نشاطًا مخيفًا  غير مسبوق 
في مسألة تجنيد االطفال والشباب والمليشيات في 
تلك المحافظات من قبل الطرف اآلخر، في ظل بقاء 
المؤتمر في وضع المتفرج لهذه الممارسات التي تهدد 
جوهر المهام الوطنية الموكلة للمؤسسة العسكرية 

واالمنية.
داعيًا المؤتمر الى توسيع نظرته لتشمل كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، 

وأال تقتصر جهوده على القضايا السياسية فقط.

جحيشان: المؤتمر رقم صعب ال يمكن تجاوزه
> أكد الشيخ صالح محمد جحيشان- 
عضو اللجنة الدائمة بمحافظة مأرب- 
أن اللقاءات التشاورية التي عقدها 
لجمهورية  ا مستوى  على  لمؤتمر  ا
جسدت عظمة هذا التنظيم وقدرته 
على تقديم نفسه بما يتناسب مع 

متطلبات المرحلة..
مشيرًا الى أن هذه اللقاءات ستمكن 
قيادة المؤتمر من إنصاف المحافظات 
كما  الوطني،  ر  للحوا لتمثيل  ا ف��ي 
ستمكن المشاركين في الحوار من 
لنتائج  ا من  لمنبثق  ا د  لجا ا الطرح 
والنقاشات التي تداولتها اللقاءات 

التشاورية.
وق��ال الشيخ جحيشان: لقد أرسل 
المؤتمر من خالل هذه اللقاءات رسائل 
قوية لمن في نفسه شيء تجاه هذا 

التنظيم الرائد، ولمن الي��زال يفكر 
باالنقالب على الشرعية الدستورية 
للوصول الى السلطة، ولمن كان يراهن 
على تفككه وفشله وع��دم مقدرته 

على استيعاب الصدمة السياسية التي 
أصابته خالل األزمة.. كما قدمت رسالة 
المؤتمريين  قوية مفادها تماسك 
وتكاتفهم وااللتفاف خلف قيادتهم 
الممثلة بالزعيم علي عبداهلل صالح 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام، ونائبه 
االول - االمين العام فخامة االخ عبدربه 

منصور هادي -رئيس الجمهورية.
وأض����اف: ل��ق��د عكست ال��ق��ي��ادات 
المؤتمرية في لقاءاتها التشاورية 
حرصها على الوقوف عند كل القضايا 
الوطنية ومالمستها لكل ما يهم الوطن 
والمواطن قبل دخولها الحوار الوطني.
مشيرًا الى أن  المؤتمر كان واليزال 
وسيظل الرقم الصعب في المعادلة 
السياسية ال��ذي ال يمكن طمسه أو 

تجاوزه.

هدى: المؤتمر ال يتعامـــــــــل مع قطاعاته النسوية بمسؤولية
> أكدت القيادية المؤتمرية في محافظة 
الجوف االخت هدى أن المرأة المؤتمرية في 
صعدة والجوف ومأرب مهمشة تمامًا رغم أنها 

تمثل ثقاًل تنظيميًا واجتماعيًا.
وقالت إن المرأة ال تُستدعي إال إذا كان هناك 
مهرجان أو انتخابات.. مضيفة: كم يا شكاوى 
رفعناها وكم يا مطالبات صرخنا بها وكم يا 
معاناة عشناها في فروع المؤتمر ولكن ال أحد 

في االمانة العامة يسمع لنا..
ودع��ت ه��دى المرأة المؤتمرية ال��ى عدم 
السكوت وأن تبذل الجهود إلسماع صوتها 
للقيادات العليا وطرح همومها بكل جرأة وثقة.
مشيرة الى أن المؤتمر ال تسمع من القيادات 

األدول: اللقاءات التشاورية أعادت الحماس للروح المؤتمرية
> قال االخ أحمد األدول- القيادي المؤتمري بمحافظة 

صعدة:
- نطالب من قيادة المؤتمر الشعبي العام عدم تقديم 
التنازالت التي تضر المؤتمر ومستقبله السياسي.. مشيرًا 
الى أنه يكفي المؤتمر ما يتعرض له من إقصاء وتهميش 
واجتثاث من قبل حكومة باسندوة، وكذلك ما تتعرض له 
ك��وادره من اعتداءات وقتل واختطافات وترهيب.. داعيًا 

الى تمثيل المحافظات في الحوار الوطني بالتساوي حفاظًا 
على تماسكه وتكاتفه ولتكون رؤيته وأطروحاته ملبية لكل 

تطلعات المواطن في كل مناطق الجمهورية.
مثمنًا عقد اللقاءات التشاورية في عموم محافظات 
الجمهورية،، والتي أعادت الحماس الى المشاعر المؤتمرية، 
وإطالع المؤتمريين على كافة التحديات التي تواجه الوطن 

والمؤتمر الشعبي العام.


