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خالل لقائه بقيادة وعلمــــــــــــــــــــــــاء ومثقفي العاصمة صنعاء

رئيس المؤتمر: شعبنا في الجنـــــــــــوب وحدوي وال خوف على الوحدة

 الدم اليمني الواحد امتزج في معارك الدفاع عن الثورة في الشمال والجنوب

بل قدمنا مشاريع استراتيجية عوضًا لما فات 
أيام حكم الحزب االشتراكي الشمولي في جنوب 
رنا وسائل 

ّ
الوطن.. ال شتمناهم وال اذيناهم وال سخ

االعالم أو االدب��اء أو الشعراء ليؤذوا الحكام الذين 
كانوا في الجنوب ابدًا.. شقينا الطريق من عدن الى 
حضرموت ومن حضرموت الى المهرة ومن المهرة 
الى حدود عمان وبنينا الجامعات .. استلمنا النظام 
في عام 1990م وكان فيه كليتان او ثالث كليات 
وحتى لو كانت ست في الجنوب.. اآلن الجامعات 
في كل مكان لم ننصب المشانق ولم نفتح السجون 
ابدًا.. قدمنا مشاريع استراتيجية ونموذجية.. هذا 
واحد من المحافظين كان في حضرموت- "مشيرًا 
في ذلك الى عبدالقادر علي هالل"- ويعرف عندما 
سلمنا حضرموت كيف كانت.. كنا نمر في شوارع 
المكال ونحن نسد على انوفنا من القذارة والوساخة 
التي كانت في المكال وعملنا خور المكال  الجميل 
والحضاري ه��ذا ب��دل المحاكمة وب��دل المشنقة، 
شقينا الطرقات ال��ى كل مديرية من مديريات 
حضرموت حوالي 17 مديرية شقينا لها الطرقات 
ك��ان ه��ن��اك ط��ري��ق واح���دة عملها- ال��ل��ه يذكره 
بالخير- حيدر العطاس، فعل طريق من عدن 
الى حضرموت عرض 3 أمتار 620 كيلو و300 
كيلو الى الوادي فقط .. نحن عملنا "هاتين" عملنا 
من عدن الى حضرموت كلها طرق واسعة وجميلة 
وحضارية.. اآلن حضرموت الهادئة حضرموت 
الثقافة.. حضرموت التي نشرت االسالم في شرق 
آسيا اآلن تعاني من التخريب يذبحون العساكر 
بالسكاكين، هذه ثقافة الدولة المدنية الحديثة.. 
يذبحون العسكر بالسكاكين كأنهم اغنام- أي 
اس��الم جئتم ب��ه؟!.. األحزمة الناسفة.. الجريمة 
النكراء في ميدان التحرير.. جريمة نكراء أن يدخل 
شخص ويمسك بيديه طفلين ويتفجر في البشر.

اي���ش م���ن ث��ق��اف��ة اس���الم���ي���ة.. اج���ده���ا ف��رص��ة 
ألتحدث ألمانة العاصمة ألنها هي القلب النابض 
للجمهورية اليمنية فيها مثقفون وسياسيون 
وعلماء وشخصيات تستحق الكالم فنثمن تثمينًا 
عاليًا وأقول مرة ثانية عليكم مسئولية في أمانة 
العاصمة الحفاظ على أمن العاصمة وتعاونوا على 
أمنها واستقرارها.. العاصمة هذه مدينتنا كلنا، 
مدينة كل اليمنيين مدينة كل االحرار مدينة كل 
الثوار مدينة كل المثقفين حافظوا عليها ونحافظ 
على كل المدن اليمنية، لكن أق��ول ه��ذه كرمز  
هذه اسمها عاصمة اليمن الموحد حافظوا عليها 
وتعاونوا على امنها واستقرارها ماعليش ان الوضع 
المعيشي للناس صعب نتحمل مثلما قد تحملنا 
اعصبوا على بطونكم بالحجارة وتحملوا تحملوا 

البد ماتنفرج .
الوحدة أو الموت.. الشعب في الجنوب اتحدى 

ال��ذي يمول الحراك في المحافظات الجنوبية ان 
يطل على ع��دن الباسلة.. لن يطل، هو يستلم 
مبالغ من الخارج ويديها لشوية ضعفاء ومساكين 
وفقراء والمائة ال��دوالر تعمل له شغلة، التخافوا 
على الوحدة ، الوحدة في الجنوب.. أمانة الجنوب 

يعشق الوحدة التصدقوا الدعاية الكاذبة.. هي كلها 
اره��اص��ات.. القرار ليس في يدك في يد الشعب 
الجنوبي ال��ذي تغزل ف��ي ال��وح��دة.. الشعب في 
الجنوب الذي قاد المسيرات.. الشعب الذي قدم 
شهداء.. الشعب في الجنوب ليس انفصاليًا على 

االط��الق بالعكس وحدويون الى العظم.. ال أحد 
يشق العصا بيننا شمااًل وجنوبًا هذا غير وارد.. 
الوحدة ستحافظ على نفسها وشعبنا في الجنوب 
يدرك اهمية الوحدة.. والقيادات السياسية التي 
كانت تحكم في الجنوب ما تحسن وضعهم المالي.. 

وضعهم االداري وضعهم المعيشي وضعهم 
السياسي إال في ظل دول��ة الوحدة وان��ا اعرفهم 
حق المعرفة انا اعرفهم من يوم قامت الثورة وانا 
مختلط بهم اختالطًا كاماًل.. ال قلق وال تزعجوا 

انفسكم على الوحدة يا أبناء أمانة العاصمة..
بالنسبة لقناة »اليمن اليوم« هم مرتاحون القفالها، 
ش��وف ي��ا أخ��ي مرتاحين خليها تقفل ستفتتح 
ستفتتح، هذا هو الرأي والرأي اآلخر والدولة المدنية 
الحديثة.. انت راقبها واعمل رقابة إعالمية عليها 

وإذا كانت مخالفة للقانون والدستور حاسبوها..
بالعكس نحن مرتاحون النهم اغلقوا قناة "اليمن 

اليوم"  ألنها تزداد شعبيتها.
شكرًا جزياًل ألمانة العاصمة على هذا الحضور 
الجماهيري الكبير واكرر الترحيب بكم مرة اخرى.. 

والسالم عليكم رحمة الله وبركاته.

التزال نفس المستعمر البريطاني 
تراوده على جنوب الوطن

بريطانيا وعمالؤها سعوا إلى وضع 
اليمن تحت البند السابع

المواطن ثبت األمن واالستقرار بعد تدمير الجيش واألمن بالهيكلة
لم نحاكم االشتراكي أو ننصب له المشانق بل نفذنا مشاريع استراتيجية

حضرموت التي نشرت اإلسالم إلى شرق آسيا تعاني من اإلرهابيين

في اللقاء القى رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة المهندس جمال 
الخوالني كلمة قال فيها:

الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، لقد جئنا 
ل المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة. جاء إليك اليوم 

ّ
اليوم ونحن نمث

أعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى 
وقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة وقيادات الدوائر 
والمراكز التنظيمية والقيادات التربوية والغرفة التجارية وقيادات 
المجتمع والشخصيات االجتماعية ومشائخ األحياء والسلطة المحلية 
لة بالمجالس المحلية والقيادات التنفيذية ألمانة العاصمة. جئنا ومن 

ّ
ممث

خلفنا مئات اآلالف من أعضاء المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة ومن 
ورائهم معظم سكان أمانة العاصمة والذين جاؤوا من كل محافظات 
لهم لنشاطرك االحتفال بالعيد ال� 51 لثورة ال� 

ّ
الجمهورية. جئنا نمث

14 من أكتوبر المجيدة. شرف عظيم لنا أن نشاركك هذه المناسبة 
العظيمة والغالية على قلوبنا، مناسبة أكتوبر التي كانت واحدة من 
السبل التي أوصلت إلى ال� 22 من مايو الذي كنت رّبانه وقائده وعلى 

يديك تحققت وحدة اليمن.
ولكن الحقيقة في القلب غصة أن نحتفل اليوم بذكرى ال� 14 من 
أكتوبر وبالدنا تمر بهذه األزمة الخانقة اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا وفي 

كل المجاالت.
أتكلم بلسان الجميع، وشعور الجميع هو هكذا، وكنا نتمنى أن نأتي 
اليوم لنحتفل بمنجز جديد ومشروع جديد، كما كنا نعمل أثناء رئاستك، 
لألسف الشديد إن ما بنيته خالل عقود قد دّمر جزء كبير منه خالل ثالث 
سنوات. دّمر من قبل مجموعة تطمح للوصول إلى السلطة وكان طريقها 
هدم الدولة وليس هدم النظام أو الحكومة، ولكن هدم مداميك الدولة، 

مؤسساتها وبناها المدنية والعسكرية وكانت النتيجة أن وصلنا إلى 
مرحلة نطلب األمان، نخاف أن نموت ونحن نيام من انفجار هنا أو هناك. 
قه ما يسمى بهتانًا وزورًا "الربيع العربي". نعم نحن نؤمن 

ّ
هذا ما حق

بالتغيير ونؤمن بأن هذا أمر حتمي ولكن عندما يكون نحو األفضل، ولكن 
ما حصل قد أتى على األخضر واليابس في بالدنا وعلى كل المستويات. إننا 
نحتفل اليوم ونحن موجوعون بكثير من األفعال الشائنة وآخرها التفجير 
اإلرهابي الجبان الذي حصل في ميدان التحرير وفي حضرموت والبيضاء 
وأبين وفي كل مكان من محافظات الجمهورية، ونجدها هنا مناسبة 
لتكرار الترّحم على أرواح شهدائنا األبرار من المدنيين والعسكريين. 
ة  ات، أوجاع التهميش، اإلساء جئنا مملوئين باألوجاع، أوجاع اإلقصاء
والضغوط اإلعالمية والنفسية التي تمارس ضد أبناء المؤتمر الشعبي 

العام في أمانة العاصمة وفي مختلف محافظات الجمهورية.
جئناك والكثير من أبناء العاصمة الذين تضّررت منازلهم ومتاجرهم 
اته ومعامالته  ولم يحصلوا على التعويض الذي كان قد أنجزت إجراء
وأصبح شيكًا للصرف وتم إيقافه في اللحظة األخيرة. ونجدها مناسبة 

لنطالب الحكومة بصرف تعويضات المواطنين. جئنا اليوم بعد أن تم 
لين للمؤتمر 

ّ
ات اختيار الممث تكليف رئيسًا للحكومة ونحن في إجراء

الشعبي العام والمكّونات األخرى في حكومة الشراكة الوطنية. وننقل 
إليكم "اللجنة العامة" مطالبة أعضاء المؤتمر بأمانة العاصمة لكم بأن 
لي المؤتمر 

ّ
تتولى اللجنة العامة "القيادة العليا للمؤتمر" اختيار ممث

في الحكومة.
ولن نقبل بأي اختيار يأتي من خارج هذا التكوين القيادي. لن نقبل 
ة  الوصاية على المؤتمر، نريد أن يختار أفضل العناصر وأكثرها كفاء
وخبرة ومقدرة ونزاهة ونظافة من بين أعضاء المؤتمر الكثر. إنهم 
كثر. ننتهز هذه المناسبة أيضًا لنعلن للمأل أننا وكما كنا نؤيد ونبارك 
وندعم أي خطوة يخطوها األخ رئيس الجمهورية باتجاه إنجاز مهام 
المرحلة االنتقالية انتهاًء باالنتخابات الرئاسية والنيابية، وسنكون سندًا 
ات أو خطوات  وعونًا له وللحكومة حكومة الشراكة الوطنية في أي إجراء
تهدف إلى إعادة األمن واالستقرار والطمأنينة إلى ربوع العاصمة وكل 
محافظات الجمهورية. إننا ندعو الجميع للتعاون مع قوات الجيش 
واألمن ومع من يقف معهم من المواطنين الشرفاء في حفظ األمن، 
حة واألمن أن يقوموا بدورهم وواجبهم الدستوري 

ّ
وندعو القوات المسل

في الحفاظ على أمن اليمن وحدوده ووحدته، وهذا ال يعني أننا نتجاهل 
ال��دور الشعبي العظيم الذي قام به المدنيون في دعم أبناء القوات 
 في العاصمة الحبيبة صنعاء، 

ً
حة واألمن في حفظ األمن وخاصة

ّ
المسل

التي كان يمكن أن تدخل في جو من الفوضى واالضطرابات األمنية لوال 
الوقفة الشعبية التي كان لها الدور األساسي في إنزال الجرعة وإعادة 
موازنة سعر النفط "البترول والديزل" وفي إسقاط الحكومة. فشكرًا 
لكل جماهير الشعب داخ��ل أمانة العاصمة على مواقفهم الوطنية 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخوالني: أبناء العاصمة تضررت منازلهم ومتاجرهم ولم يمنحوا التعويض
نرفض الوصاية على المؤتمر في التشكيل الحكومي الجديد


