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ترأّس اللقاء التشاوري التنظيمي للمؤتمر بأمانة العاصمة

الزعيم: المؤتمر قدم رؤية متقدمة لشكل الدولة تهدف إلى الحفاظ على الوحدة

األخوة واألخوات في قيادة المؤتمر الشعبي 
العام في أمانة العاصمة صنعاء

األخوة أعضاء المجالس المحلية
األخوة قيادة فروع المؤتمر بالمحافظات

األخــوة أعضاء الكتلة البرلمانية والكتلة 
الشوروية

هذا اللقاء.. هو لقاء تشاوري وتنظيمي ومن 
خالل متابعتنا لمجريات األمــور واألحــداث 
والتطورات في الساحة الوطنية.. ومنها انعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل برعاية دولية 
ونتمنى لهذا المؤتمر أن يخرج بنتائج إيجابية 

وفعالة لخدمة الوطن والمواطنين.
نحن نقلنا السلطة بطرق سلمية من خالل 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحدثت 
في أكثر من خطاب وتصريح ولقاء صحفي 
بأنه ال يجوز االنتقائية من المبادرة الخليجية 
أو آليتها التنفيذية على االطالق من أي طرف 

كان.
أيها االخوة واألخوات

هذه المبادرة هي كانت المخرج المشرف لكل 
اليمنيين واليمنيات.. خصوصاً ونحن نتابع ما 
يجري في بعض أقطارنا العربية وعلى وجه 

الخصوص القطر السوري الشقيق..
األخوة واألخوات:

سلسة  و سلمية  ق  بطر لسلطة  ا نقلنا   
وديمقراطية ال أحد يفكر ال صغير وال كبير 
بالعودة الى السلطة.. ونحمد اهللا ونشكره 
على نعمه.. وأن السلطة رحلت بسالم.. لكن 
هــواة ومجانين السلطة اليزالون يحللون 
ويعتقدون أن هناك من يفكر بالسلطة.. 
لقد سلمنا السلطة.. ويجب أن يكون هذا هو 
السلوك الحضاري للتبادل السلمي للسلطة.. 
ال لعنتريات الدبابات أو المدافع، وكما تعودنا.. 
ومنذ ١٩٧٩م لم نأت على ظهر دبابة أو مدفع 
إلى كرسي السلطة.. بل جئنا الى السلطة 
عبر صناديق االقتراع وهي الحكم والمرجعية 
للجميع في مجلس النواب وفي الحكومة 
وفي الشورى والمجالس المحلية.. صناديق 
االنتخابات هي مرجعنا.. وقد أسسنا هذا 
األساس السليم.. ولكن هناك من يحاول أن 
يلتف عليه بشكل أو بآخر وهو منجز االنتخابات 
المباشرة لرؤساء السلطة المحلية، وكذلك 
أمناء المجالس المحلية في المحافظات.. 
ويجب أن تسير كل القوى السياسية واألحزاب 
على هذا النهج الديمقراطي، ألننا نرى وجيه 

في األحزاب والتنظيمات السياسية هي نفس  
الوجيه التي عرفناها منذ تأسيس التعددية 
السياسية والحزبية.. حاولوا أن تتيحوا فرصة 
للشباب وللمرأة وللكفاءات والمثقفين.. ال 
ينبغي أن نجلس أوصياء على هذا الوطن أو 
على األحزاب .. اتركوا المجال للقوى الجديدة 
والفاعلة.. فــال حاجة الــى االمبراطورية 
والهنجمة على السلطات الحزبية أو الرسمية 

أو غيرها.. يجب إتاحة المجال للجيل الجديد.
هناك مخالفات على قانون السلطة المحلية 
حول تعيين عدد من المحافظين، فهذا غير 

وارد.. ويجب أن يسمعها من ال يسمع... 
فالمبادرة الخليجية واضحة وهي حول نقل 
في  السياسية  لحقائب  وا سلمياً  السلطة 
الحكومة االئتالفية.. وال عالقة للمحافظين 
وال لمديري المديريات وال لقادة القوى وال 
ألمناء المجالس المحلية، ولكن قبلنا ورضينا 
بتلك القرارات وأيدناها ودعمناها إليجاد األمن 
واالستقرار.. وليس عندما ينفجر أنبوب النفط 
أو الغاز يقولون علي عبداهللا صالح.. ويفجرون 
الكهرباء ويقولون علي عبداهللا صالح.. 
أحرجونا أمام اآلخرين.. وقد رد عليهم رؤساء 
البعثات الدبلوماسية بوضوح.. أنتم بالدولة 
أعطونا أدلة.. واحد بنى وطناً ثالثة وثالثين 
عاماً.. يأتي ويخرب هذه المنجزات لصالح 

من؟ من أجل أيش..؟
هل من أجل التفكير بالعودة للسلطة.. 
أنا سلمت السلطة ونقلتها أنا.. ولم يفرض 
أحد ذلك علي.. وكان الشعب معنا وكانت 
القوات المسلحة واألمن في أيدينا.. فقلنا: 
ال.. ال للقوة.. نعم للتبادل السلمي للسلطة.. 
لكن واحد يعمل تقريراً وآخر تحليالً.. هكذا 
االنسان عندما يكون ضعيفاً يرمي عجزه 
وضعفه على اآلخرين إليجاد شماعة.. طيب 
أوقفوا مفجري الكهرباء.. أال تستحون وأنتم 
تشتكون إلى السلك الدبلوماسي.. وجمال 
بن عمر.. جمال بن عمر يستلم شكاوى 
بشكل مزعج.. لماذا هذا؟.. يقولون: سببها 
علي عبداهللا صالح.. أيش تريدون من علي 
عبداهللا صالح.. قالوا يرحل من الوطن.. 
أقول: علي عبداهللا صالح لن يرحل.. ولم 
يخلق بعد، ولم تنجبه أمه بعد من يقول 

لعلي عبداهللا صالح يغادر الوطن.
أيها األخوة واألخوات:

أنا استمد قوتي من الشعب.. وليس كما كانوا 
يقولون اني استمد قوتي من ترسانة األسلحة 
والجيش.. وبعدين.. قالوا: الحرس الجمهوري.. 
وبعدين.. االمن المركزي.. تركنا كل ذلك.. 
اآلن قوتنا الشعب.. هو الحرس الجمهوري.. 
هو األمن المركزي.. الشعب قوتنا.. وبدأت 
قوتنا في عام ١٩٧٨م من الشعب.. وأول 
مسيرة تحركت من محافظة تعز وتليها إب 
وتليها بقية المحافظات لتنتخب علي عبداهللا 
صالح رئيساً للجمهورية.. لم نأت على فوهات 
المدافع.. وال الصواريخ وال زيف وكذب الصحف 

الصفراء والمأجورين على اإلطالق..

نتمنى على مؤتمر الحوار الخروج بنتائج تخدم الوطن والمواطنين
الضعفاء يرمون فشلهم وعجزهم عن ضبط المخربين على اآلخرين
جسدنا السلوك الحضاري للتبادل السلمي للسلطة.. وال لعنتريات الدبابات والمدافع

 صناديق االنتخابات 
مرجعنا.. وهناك من يسعى 

لإللتفاف عليها
 ليس هناك أوصياء 

على الوطن ويجب اتاحة 
المجال للشباب

 المبادرة الخليجية واضحة 
وبعض القرارات نقبلها 

حرصاً على األمن واالستقرار
 هواة ومجانين 
السلطة ال يزالون 

يعتقدون أننا نفكر بها
 استمد قوتي من 

الشعب ولن أرحل عن 
الوطن

د الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام خالل ترؤسه اللقاء التشاوري التنظيمي للقيادات والتكوينات   أكّ
التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة- بحضور األمناء العامين المساعدين للمؤتمر ورؤساء فروع المؤتمر 
د أن المؤتمر قدم رؤية متقدمة لشكل الدولة يهدف إلى  في بعض المحافظات وممثلي المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني- أكّ

الحفاظ على وحدة اليمن.
وقال «نحن نبحث عن بدائل وتحدثنا عن دولة اتحادية وأقاليم ونظام المركزي بما يحافظ على وحدة البالد».

وأوضح الزعيم علي عبداهللا صالح «ال أحد يفكر بالعودة إلى السلطة ونحمد اهللا أننا تركناها. ويجب أن يكون هذا سلوك حضاري 
في التبادل السلمي للسلطة».وتناول رئيس المؤتمرالشعبي العام   في كلمته العديد من القضايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية 

وكيفية تفعيل أداء المؤتمر التنظيمي بأمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية.
«الميثاق» تنشر أهم ماجاء في الكلمة:

ظروف المرحلة تفرض على المؤتمر تطوير آليات العمل

مؤتمر العاصمة:

مسئوليتنا كبيرة لتحقيق مصالح سكان 
العاصمة والحفاظ على األمن واالستقرار

بأمانة   العام  الشعبي  المؤتمر  ــدد  ج
العاصمة وقــوفــه ومساندته لرئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام األخ عبدربه منصور 
هادي، في تحقيق األمن واالستقرار واستكمال 

تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
وهنأ رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر جمال الخوالني في كلمته أمام 
اللقاء التشاوري التنظيمي للقيادات والتكوينات 
التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة- 
الذي انعقد برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم علي عبداهللا صالح وبحضور األمناء العامين 
المساعدين للمؤتمر ورؤساء فروع المؤتمر في 
بعض المحافظات وممثلي المؤتمر في مؤتمر 
الحوار الوطني هنأ- رئيس الجمهورية بمناسبة 
العيد الوطني الـ ٢٣ ذكرى إعادة تحقيق الوحدة.. 
وقال: «أنتهز هذه المناسبة ألرفع باسمكم جميعاً 
أزكى وأصدق آيات التهاني والتبريكات لفخامة األخ 
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، سائلين 
اهللا له العون والسداد في إدارة شئون البالد في 
هذه الظروف الصعبة والعصيبة، ونؤكد بهذه 
المناسبة أننا سند وعون له فيما يبذله من جهود 
كبيرة ومضنية لتوفير األمن واالستقرار وتطبيع 
األوضاع ومواصلة استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وذلك في ظل 
الكثير من التناقضات وتعارض وتضارب مصالح 
األطراف المختلفة وما يواجهه من ضغوط وأساليب 

ابتزاز من الداخل والخارج».
مهنئاً أيضا رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبداهللا صالح بالعيد الوطني الـ ٢٣ ذكرى 

إعادة تحقيق الوحدة الذي كان ربانها وحاذيها».
وقال الخوالني: إن حجم المؤتمر الشعبي العام 
وانتشاره الواسع في أمانة العاصمة وارتباط 
أعضائه وقياداته ارتباطاً وثيقاً بالمواطنين ورعايته 
لمصالحهم ومشاركتهم همومهم والوقوف إلى 
ــوال قد أكسبهم  جانبهم في كل الظروف واألح

ثقة المواطنين، وتقع علينا جميعاً مسئولية كبيرة 
للحفاظ على هذه الثقة الغالية وذلك من خالل 
بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين وتبني 
قضاياهم والتخفيف من وطأة الظروف القاسية التي 

يعانون منها ونعاني منها جميعاً هذه األيام».
وشدد رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة على ضرورة 
دعم المؤتمريين لجهود الدولة.. وقال: «علينا 
كقيادات مؤتمرية داخل األمانة واجب كبير ومهم 
تجاه مدينتنا وعاصمتنا الحبيبة صنعاء يتمثل في 
استمرار دعمنا لجهود الدولة والسلطة المحلية 
في تطويرها وتحسينها وتثبيت األمن واالستقرار 
فيها، وتكمن أهمية هذا الدور في كون آثاره تمتد 
إلى عموم الوطن كون مدينة صنعاء هي عاصمة 
اليمن ورمزها وبها كل هيئات وأجهزة الدولة وكل 
ما يحدث فيها من تطوير وتنمية وأمن ينعكس 
إيجاباً على تطور وتنمية وأمن كل البلد والعكس 

بالعكس».
ــد الخوالني أن ظــروف المرحلة والتغيرات  وأكّ
الكبيرة التي شهدتها بالدنا خالل الفترة الماضية 
تتطلب من المؤتمر الوقوف أمامها ودراستها دراسة 
متأنية ومستفيضة للخروج برؤية شاملة تنطلق من 
الواقع الجديد وإعادة النظر في آليات وأساليب عملنا 

وتطويرها تبعاً لذلك.
ودعا رئيس فرع المؤتمر بالعاصمة الجميع إلى أن 
يتقوا اهللا في هذا الشعب المكابد والصابر ويتركوا 
المناكفات والمكايدات والمواجهات وكل الممارسات 
التي تجعل البلد يعيش في حالة من التوتر والترقب 

الدائم.
وقال: «على جميع األطــراف والقوى السياسية 
واالجتماعية في البلد أن يلتزموا جميعاً التزاماً 
ذ من المبادرة الخليجية وآليتها  تاماً وصادقاً بما نفّ
التنفيذية باعتبارها طوق النجاة والمخرج الوحيد 
المشرف واآلمن للجميع وأن يعملوا بتعاون كامل 
وصادق لتنفيذ ما تبقى منها من بنود وخاصة العمل 
الجاد إلنجاح مؤتمر الحوار وصياغة دستور اليمن 

الجديد الموحد والمزدهر بإذن اهللا».

ارسينا سلوكاً 
حضارياً للتبادل 
السلمي للسلطة

يحب ان تظل صناديق 
االقتراع هي الحكم 

لكل السلطات


