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6االثنين: 

رسائل االجتماع االستثنائي للجنة العامة للمؤتمر

كانت طائرات العدوان السعودي تطلق اصواتًا على غير العادة ودوي 
انفجارات الصواريخ التي تقصف بشكل عشوائي حاقد العاصمة صنعاء 
تهز ارجــاء المدينة.. وبرغم ذلك توالى وصــول أعضاء اللجنة العامة 
للمؤتمر واحدًا تلو اآلخر الى المكان المحدد لالجتماع، حضروا تلبية لنداء 

الوطن والمؤتمر غير مكترثين بطائرات العدوان أو صواريخه ..
وفي الوقت الذي وصل التصعيد العسكري السعودي ذروتــه، كانت 
رسالة اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر واضحة بأنها موجهة لتحالف 
العدوان ومرتزقته وفيها تأكيد ان قيادة المؤتمر برئاسة الزعيم 
علي عبدالله صالح- مهما بلغ التصعيد العسكري للعدوان السعودي 
ومهما بلغت المخاطر- ستظل صامدة وال يمكن ان تتنصل عن تحمل 

مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب والوطن والتاريخ ابدًا.
بمعنى أوضح  لقد حرصت  قيادة المؤتمر في هذا االجتماع االستثنائي 
على أن ترتقي في العمل السياسي والتنظيمي وبما يواكب تطلعات 
الشعب اليمني والمتغيرات الجديدة الناتجة عن االتفاق الوطني الموقع 
بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائه في ٢٨ يوليو 

الماضي.
وقف االجتماع أمام العديد من القضايا الوطنية المهمة ولعل اهمها 
توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنينة لمواجهة العدوان باعتبار 
ذلك واجبًا وطنيًا يقع على كافة اعضاء وأنصار المؤتمر وكل الشرفاء من 

أبناء شعبنا اليمني العظيم..
 ومثلما كانت رسائل االجتماع موجهة للخارج فإن قيادة المؤتمر 
حرصت في ذات الوقت على ان تخاطب جماهير الداخل ايمانًا من قناعات 
المؤتمر بأن الشعب اليمني العظيم هو الرهان الذي في هذه المعركة 
قهر أو يمكن اخضاعها للغزاة 

ُ
الوطنية والتاريخية.. وهو القوة التي ال ت

والمعتدين على مر التاريخ، كما اليمكن اليوم مهما تجبر العدوان 
السعودي أن يقهره وسيقف بوجه العدوان حتى ينتصر لحقه المشروع.
حرص الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- في 
كلمته التي ألقاها في االجتماع االستثنائي على ان يشخص بشكل واضح 
بشاعة العدوان الذي تواجهه بالدنا.. في هذه المعركة الوطنية التي 
تعد معركة حياة أو موت.. معركة للحرية واالستقالل .. أو للعبودية 
والوصاية، وليس أمام الشعب اليمني اال االنتصار ألننا نواجه عدوًا ال 
يرحم.. عدوًا حاقدًا يسعى بوحشية لالنتقام من اليمن ارضًا وانسانًا.. 
عدوًا متغطرسًا ومتجبرًا ومتجردًا من كل القيم الدينية واالخالقية 

واالنسانية.
لكن هذا العدو ومهما كان متوحشًا إال انه يظل ضعيفًا وجبانًا وقلبه 

يرتعد خوفًا وهلعًا مهما امتلك من اموال وصواريخ حديثة واسلحة 
محرمة دوليًا ، لكنه سُيهزم ال محالة.. ووضع الزعيم أمام أبناء الوطن أهم 
«ضرورة تعزيز الجبهة  سالح إلسقاط هذا الوحش الهمجي والمتمثل بـ
الداخلية لمزيد من التصدي لهذا العدوان البربري الغاشم ومواجهته 

بالثبات والتعاضد والدفاع المستميت».
واليزال أمام قيادات وأعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام واحزاب 
التحالف الوطني وكل القوى الوطنية المتصدية للعدوان، مهام وطنية 
ملحة توجب عليهم العمل ليل نهار، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني 
وحماية الجبهة الداخلية من دسائس ومؤامرات الطابور الخامس.. الن 
معركة الوطن اليوم مقدسة، ولهذا يجب التصدي بقوة ألية محاوالت 
وتحت أي مبرر كان تسعى لشق الصف، وان على الجميع أن يدركوا ان 
نتزع، 

ُ
سفك ومكاسب الوطن تدمر ولقمة عيشنا ت

ُ
دماء ابناء شعبنا ت

ولهذا فإن محاوالت شق الصف في ظل ظروف كهذه يجب التصدي لها 
بقوة وحماية شعبنا منها.

وبشكل واضح نجد ان رئيس المؤتمر شدد في كلمته التوجيهية على 
ضرورة فتح جبهة جديدة لمواجهة العدوان. 

وأوكل تحمل مسئولية هذه الجبهة للمحامين والقانونيين والناشطين 
والسياسيين وطالبهم بسرعة استكمال تجهيز الملفات والوثائق 
والمعلومات عن ضحايا مجازر اإلبادة الجماعية والتدمير والخراب الذي 
ارتكبه عدوان نظام آل سعود والمتحالفين معه بحق شعبنا لتقديمها 
للمحاكم الدولية ولكل المنظمات المهتمة بحقوق االنسان لمقاضاة 

النظام السعودي.
بكل تأكيد ان التحرك الوطني في مسار هذه الجبهة يكتسب اليوم 
أهمية كبرى حيث اصبحت مهمة وطنية خصوصًا بعد أن خذل مجلس 

حقوق االنسان الشعب اليمني للمرة الثانية ولم يصدر عنه في دورته 
االخيرة قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم السعودية 
بل ان المجلس لألسف الشديد ورغم بشاعة جرائم العدوان السعودي 
وسقوط قرابة خمسين ألف شهيد وجريح خالفًا عن الدمار الهائل في 
الُبنى التحتية إّال أننا وجدنا مجلس حقوق اإلنسان اوكل مهمة التحقيق 
للسعودية وتحالف العدوان عبر لجنة شكلت من الخائن هادي وتضم 

دوًال تشارك في جرائم القتل التي تطال الشعب اليمني بشكل يومي.
أما القضية األهم التي ركز عليها الزعيم علي عبدالله صالح في كلمته 
فتتجلى في توجيهاته الى كل تكوينات المؤتمر قيادات وأعضاء وأنصارًا 
على مستوى اللجنة العامة واالمانة العامة وفروع المؤتمر بأمانة العاصمة 
والمحافظات والمديريات والقرى، حيث شدد رئيس المؤتمر على 
ضرورة تفعيل العمل التنظيمي بقوله: «أمام الجميع مسؤوليات مهمة 
على مختلف الصعد تحتم عليهم التفاعل االيجابي معها لما من شأنه 
تعزيز ثبات المؤتمر وصموده».. الرسالة واضحة ألن المؤامرة على 
الوطن تستهدف اوًال اضعاف المؤتمر وإذا ظل المؤتمريون حاضرين 
بقوة في الساحة وهذا عهدنا بهم فكل المؤامرة ستفشل ال محالة، 
كما افشلوا مؤامرة ٢٠١١م والتي حاول المتآمرون من خاللها تصفية 
المؤتمر بنفس طريقة اجتثاث حزب البعث العربي في العراق الشقيق.

إذًا توجيهات الزعيم واضحة ويتبقى على مكونات المؤتمر ان تترجمها 
عبر تفعيل النشاط التنظيمي ألن ثمة عواصف ومؤامرات تحاك ضد 

المؤتمر.
هذا وقد استعرضت اللجنة العامة في اجتماعها االستثنائي االوضاع 
االقتصادية والسياسية على الساحة الوطنية ، نظرًا للتداعيات الخطيرة 
في هاتين القضيتين وما سيترتب عليها من آثــار سلبية على حياة 

شعبنا.. ففي الجانب االقتصادي حذر المؤتمر الشعبي العام من خطورة 
ات األخيرة التي تستهدف تجويع الشعب اليمني بأكمله من  االجــراء
خالل القرارات االحادية التي استهدفت البنك المركزي.. فهذا القرار 
الكارثي الذي اتخذه الفار هادي جاء بتواطؤ دولي، ويهدف إلى تجويع 
جماعي ألبناء الشعب اليمني في عقوبة تكشف عن بشاعة متخذيه 
والذين يسعون إلى حرمان ماليين الموظفين من صرف مرتباتهم غير 
مكتفين بخطورة األوضاع اإلنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب 
استمرار فرض الحصار الجائر عليه منذ بداية العدوان.. على الرغم من 
ان البنك المركزي ظل يعمل بحيادية طوال الفترة الماضية وبصرف 

المرتبات للجميع دون استثناء.
ل المؤتمر الشعبي العام الفار هادي واالمم المتحدة والمبعوث  وحمَّ
ـــدول العشر الــراعــيــة للحوار مسؤولية التبعات   الــدولــي وســفــراء ال
االقتصادية الخطيرة التي سيتعرض لها الشعب اليمني جراء هذا القرار.
وأولت اللجنة العامة اهتمامًا كبيرًا للقضايا الوطنية الملحة ومن ذلك ما 
يتعلق بتعزيز الجبهة الداخلية حيث نجد أن قرار العفو العام الصادر 
عن المجلس السياسي قد حظي بإشادة ومباركة المؤتمر، وحث  اللجان 
المعنية على سرعة مباشرة عملها لترجمة هذا القرار على أرض الواقع 
حيث تفرض المصلحة الوطنية التسامح والتصالح ولملمة الصف والقضاء 
على كل مسببات االقتتال والتصارع والتناحر، ودعت اللجنة العامة كافة 
المشمولين بقرار العفو العام الى االستفادة من هذا القرار والعودة الى 
الصف الوطني، فهذا التوجه هو ديدن المؤتمر الذي يسعى إلى تحقيقه 

باعتباره المخرج الوحيد إلعادة األمن والسالم إلى ربوع اليمن..
وبارك المؤتمر الشعبي العام قرار تكليف الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور بتشكيل حكومة االنقاذ الوطني، مؤكدًا ان ذلك يأتي استجابة 

لتطلعات ابناء الشعب اليمني.
رافضًا أي اعتراض من أية جهة كانت على تشكيل الحكومة باعتبار ذلك 
اجراء داخليًا للحفاظ على مؤسسات الوطن من االنهيار.. اضافة إلى انها- 

أي الحكومة- ستعمل على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان.
غير ان األهم في اجتماع اللجنة العامة يتمثل بدعوة المؤتمر ابناء 
الشعب اليمني وفي المقدمة أعضاء المؤتمر وحلفاؤه الى اداء واجبهم 
الوطني ورفــد الجبهات بالمقاتلين الى جانب ابطال الجيش واللجان 
للتصدي للعدوان الغاشم، كما شــددت اللجنة العامة على ضــرورة 
التصدي ألعداء شعبنا الذين يسعون الى شق الصف الوطني ببث النعرات 
المناطقية والمذهبية والعنصرية، محاولين من وراء ذلك تمزيق النسيج 

االجتماعي لشعبنا اليمني العظيم.

االجتماع   يكتسب 
للجنة  االســتثنائي 
العامــة للمؤتمــر الشــعبي 
العام الــذي ُعقد برئاســة 
الزعيم علي عبدالله صالح- 
ظهــر  المؤتمــر-  رئيــس 
الماضــي ٣ أكتوبر  االثنين 
في العاصمة صنعاء، اهمية 
وطنيــة وتنظيمية كبيرة 
المؤتمــر  قيــادة  كــون   
حــددت موقفهــا  بشــكل 
واضح وشــجاع إزاء العديد 
من القضايا الشــائكة وبما 
او  للشــك  مجــاًال  اليــدع 

االجتهاد ..

رئيس المؤتمر : ليس أمام شعبنا إال الصمود واالنتصار على عدو همجي ال يرحم

اللجنة العامة تجدد التأكيد على تعزيز الجبهة الداخلية ضد العدوان

دعوة مكونات المؤتمر إلى تفعيل النشاط التنظيمي واليقظة لمواجهة المؤامرة

رفد الجبهات بالمقاتلين شرف يجب أن يتصدره أعضاء الموتمر إلى جانب أبطال الجيش واللجان

 كتب/ محمد شرف الدين

 توجيهات للقانونيين والناشطين بمالحقة السعودية في المحاكم الدولية ال تراجع عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني

هــذا وقــد بعثت الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء إلى 
أسرة عضو مجلس النواب عن المؤتمر 
النائب محمد علي مزرية الــذي وافته 
المنية األربعاء الماضي. .وجاء في برقية 

العزاء:
ــشــيــخ/ مـــــروان مــحــمــد علي  األخ ال

امزرية.. وإخوانه 
وكافة أسرة الشيخ محمد ومحبيه. 

تــتــقــدم إلــيــكــم الــكــتــلــة البرلمانية 
للمؤتمر الشعبي الــعــام بــأحــر آيــات 
التعازي والمواساة في وفــاة والدكم 
الشيخ محمد علي امزرية عضو الكتلة 
وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 

العام. 
لقد خسر الوطن برحيل الفقيد إحدى 
هاماته التي كان لها طيلة حياة حافلة 
بالعطاء أدوار فــي خــدمــة الــوطــن في 

محطات مختلفة، إلى جانب ما تمتع به 
الفقيد من صفات كريمة أكسبته احترام 
ــل مــن عــرفــه فقد  وتــقــديــر زمــالئــه وك
كان مثاال للرجال الوطنيين المخلصين 
الــحــريــصــيــن عــلــى خــدمــة وطــنــهــم في 
ا على مستوى  مختلف الــظــروف ســـواء
دائرته أو على المستوى الوطني العام 
عبر إسهاماته من خــالل عضويته في 
مجلس النواب.. إن اختيار الفقيد صف 
القوى الوطنية في ظل عدوان التحالف 
السعودي على بالدنا واختياره البقاء ضمن 
القوى المناهضة للعدوان التزاما وطنيا، 
ات كما رفض من  رفض من خالله اإلغراء
قبل التعاطي مع أي محاوالت تنال من 
وحدة المؤتمر الشعبي العام التنظيم 
الوطني الرائد. نسأل الله لكم ولنا الصبر 

والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ودع أبنــاء الشــعب اليمني وفــي المقدمة  المؤتمر الشــعبي العام أحد فرســانه في 
مجلس النواب الشيخ محمد أمزريه عضو المجلس عند مدينة باجل الدائرة «١٩٣» 
بمحافظــة الحديــدة والذي وافتــه المنيــة األربعاءالماضي إثر مرض عضــال..  وقد 

خرجت جماهير غفيرة لتشييع الفقيد الذي ووري جثمانه الثرى في باجل..

الوطن يودع البرلماني الشيخ أمزريه
الكتلة البرلمانية: الوطن خسر احدى هاماته البرلمانية

ــعــام الــمــســاعــد للمؤتمر  بــعــث األمــيــن ال
الشعبي العام سلطان البركاني برقية عزاء 
ومواساة ألسرة النائب محمد علي امزرية.. 

جاء فيها:
بقلوب يعصرها األلم والحزن فارقنا الزميل 
العزيز الشيخ محمد علي امــزريــة عضو 
مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة، الرجل 
الذي عرفته المجالس البرلمانية المتتابعة 
ملتزمًا مــؤديــًا واجــبــه البرلماني باخالص، 
الرجل الــذي يخسر المؤتمر بِه واحــدًا من 

قياداته وتخسر محافظة الحديدة واحدًا من 
رجالها وتخسر باجل أعز أبنائها األفــذاذ.. 
إن خسارته التعوض وقد جاءت في ظرف 

صعب يمر به اليمن والمؤتمر.
إنا ال نملك أمام األقدار إال أن نقول: العين 
تدمع والقلب يخشع وإنا لله وإنا إليه راجعون 
فهذا حق الله وكلنا إلى ذلك آيلون، فتعازينا 
الحارة لك أيها الولد النجيب مــروان محمد 
علي امزرية وإلخوانك وأسرتك وألبناء باجل 
جميعًا الــذيــن فــقــدوا األب واألخ والسند 

األول لهم وتعازينا لكافة قيادة وقواعد 
المؤتمر لفقدانه. تغمد الله الفقيد بواسع 
الرحمة وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، 
ـــا لــفــراقــك يامحمد لــمــحــزنــون رحمك  وإن
الــلــه وأســكــنــك فسيح جناته مــع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقًا

سلطان البركاني 
األمين العام المساعد للمؤتمر ا

بعث األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذ ياسر العواضي 
برقية عزاء ومواساة للشيخ مروان محمد علي امزريه وإخوانه في وفاة 
والــدهــم الشيخ محمد علي امــزريــه عضو مجلس الــنــواب عضو الكتلة 

البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام.. جاء فيها
األخ الشيخ / مروان محمد علي امزريه وإخوانه 

وكافة آل امزريه بمحافظة الحديدة األعزاء 
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ محمد علي 
امزريه عضو مجلس النواب - عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، 
وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء على جميع األصعدة الرسمية والتنظيمية 

واالجتماعية، حيث كان رحمة الله عليه مثاًال للوفاء واإلخالص في أداء 
واجباته الوطنية تجاه ناخبيه وأبناء مديريته وتجاه كل أبناء الشعب.

مكم، 
ّ
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل الذي آلمنا كما آل

لنعبر لكم عن صادق التعازي وعظيم المواساة ، سائلين الله العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، كما نسأله أن يعصم 

قلوبكم بالصبر ويلهمكم السلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون..

أخـــوكم/ ياســــر أحمــد العواضــــي
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

البركاني يعزي بوفاة النائب محمد امزريه

العواضي يعزي بوفاة النائب محمد علي امزريه


