
المؤتم��ر تع��رض للطعن منذ 
2011م وظل صامدًا

العدوان يهدف إلى تقسيم اليمن 
وليس إعادة الشرعية المزعومة

بسم الله الرحن الرحيم 
والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أحييكم تحية الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية.. االخوة 
االعزاء المؤتمريون وأنصارهم في هذه الصالة تجتمع خارطة اليمن 

ال��م��وح��د يمن ال��س��ادس والعشرين من 
سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر. 

االخ��وة االع��زاء قريبًا تصادف الذكرى 
الخامسة والثالثين النشاء المؤتمر الشعبي 
العام هذا المؤتمر ال��ذي أنشئ قبل 35 
سنة له الحق أن يحتفل بذكراه ومناسبته 
مثل االح����زاب وال��ت��ي��ارات االخ���رى الننا 
عندما نحتفل ب� 35 عامًا النشاء المؤتمر 
نتذكر ايجابيات وسلبيات تنظيمنا على 
مستوى الساحة اليمنية.. خ��الل فترة 
35 عامًا تحققت الكثير من المنجزات 
تحققت الكثير م��ن المشاريع وهنالك 
بعض التعثرات التي حدثت كلنا نعمل 
ونعترف بها ونعمل على تقييمها وإزالتها 
على أساس الذي يعمل هو الذي يخطئ أما 

الذي ال يعمل فال يخطي.
االخ��وة االع��زاء في هذه الصالة تجتمع 

خارطة الجمهورية اليمنية من أقصاها الى اقصاها من المهرة الى 
اطراف الحديدة ومن اطراف سقطرى الى اطراف صعدة أنا عندما 
دخلت شاهدت على أساس أن الحضور من كل المحافظات اليمنية 
شاهدت روح اليمن ووحدته.. عندما نحتفل بمناسبة انشاء المؤتمر 

ال� 35 في ميدان السبعين ليس لغرض الهنجمة وليس لغرض إرسال 
رسائل سلبية وإنما كلها رسائل ايجابية أواًل هي رسائل حب لكل أبناء 
الوطن اليمني من أقصاه الى اقصاه، وثاني هذه الرسائل هي للعالم 
الخارجي العالم الظالم العالم المتجبر االمم المتحدة بدولها الخمس 
بدولها الكبرى والتي هي أعضاء في مجلس 
االم���ن وغ��ي��ر اع��ض��اء مجلس االم���ن الذين 
يخضعون للمادة وينسون حقوق االنسان 

وما يتعرض له الشعب اليمني. 
إنها رسائل حب وسالم.. المؤتمر الشعبي 
العام عمل منذ 2011م وتعرض لكيد 
الكائدين بمختلف مستوياتهم بل وطعن من 
أقرب األصدقاء واألخوة خالل الفترة الماضية 
واستطاع أن يصمد صمود الرجال بزعامة 
االخ الرئيس علي عبدالله صالح ال��ذي لوال 
الحكمة واالدارة السليمة ما اجتمعنا في هذا 
المكان وسنظل ننشد الحكمة الى أخر مدى.
نشى المجلس السياسي وتشكلت 

ُ
عندما أ

الحكومة لم نكن في هذا الوادي خالص ولم 
نكن  ماشيين في هذا االتجاه لكن شفنا أن 
مصلحتنا ومصلحة اليمن أن نكون شركاء 
وليس حلفاء ان نكون شركاء الدارة بلد بما 
فيه تطبيق النظام والقانون وتطبيق السيادة والمحافظة على الكيان 
اليمني ألن الهجمة التي تعرضت لها البالد ال تظنوا على أساس أنهم 
يحاربوا ألجل شرعية وإال ألجل أن يعيدوا فالن وإال يعيدوا فالن الهدف 
هو اصلكم وفصلكم يا يمنيين الهدف هو تقسيم بلدكم الهدف 
ازالتكم وشطب اسم اليمن من على الخريطة التي ناضل اجدادكم 

وآباؤكم من أجل الحفاظ عليها آالف السنين.
أخواننا انصار الله نحن تعايشنا معهم، وأقول ان فيهم وطنيين 
وناسًا يضحوا ويقدموا الغالي والنفيس كما تقدمون أنتم، وفيهم 
من ال يريد صالح الشأن داخل البلد ونحن نعمل على أن نعيد من ال 
يريد صالح الشأن معاهم كي نحميهم من انفسهم وتصرفاتهم هذا 
كمبدأ.. حكاية الفتنة لسنا من دعاة الفتنة نحن سنحتفل بمهرجاننا 

وسنحتفل بذكرانا..
بنقول اصالح القضاء نحن استمعنا كلنا لكلمة عبدالملك الحوثي وكانت 
على أساس ان فيها كلمات جيدة وفيها كلمات ربما لم تصله الحقيقة 
التي موجودة فيما يتعلق ببعض االمور موضوع القضاء.. المؤتمر 
يسعى الصالح القضاء بعد أن خرب من 2011م  لكن اصالح القضاء 
مش نبعد الذي في القضاء وندي بدالهم، ال.. نصلح الذي هو موجود إذا 
كانوا صالحين وإذا كانوا فاسدين نحيلهم للنيابة نحيلهم للمحاكم لكن 
على أساس أنه ابعد هذا ذلحين وأدي صاحبي الذي موجود هذا مش 
وارد الن هؤالء يمنيون مهما كانوا من أي تيار بس هم داخل اليمن 
ونتعامل معاهم بأسلوبهم نتعامل معاهم بأنهم موظفون قطاع عام 
وبأسلوب عمله فمن أحسن يجب أن يكافأ من أي كان ومن أساء يجب 

أن يحاسب هذا على أساس انه كمبدأ يجب أن نعيه.
فيما يتعلق بالفساد علينا أن نفعل االجهزة ال نميتها.. نفعل الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة نفعل هيئة مكافحة الفساد نفعل على 
أساس أن كل ما يتعلق مجلس النواب نفعل االشياء التي موجودة.. االمر 
هو سهل لذا بعد المهرجان الخاص بالمؤتمر الشعبي العام سيتقدم 
المؤتمر الشعبي العام وممثلوه في الحكومة والمجلس السياسي بخطة 
لكيفية تفعيل القضاء وتفعيل أجهزة الرقابة كاملة لكن بعناصرها 
الموجودة داخلها مش على أساس أن نبعد هذا وندي هذا.. الوظيفة 

العامة يا جماعة هي لكل ابناء اليمن مش لتيار ضد تيار كلنا على أ ساس 
أنه متساوون في هذا، عندما نقول على أساس أنه بيننا شراكة صحيح 
الشراكة أين هي، الشراكة من نائب الوزير وما فوق الذي موجودة 
ممكن على أساس أنه من نواب الوزراء ممكن من الوزراء ممكن على 

المجلس السياسي لكن ما دون نائب الوزير 
كلها البناء الشعب اليمني، يحكمها قانون 
الخدمة المدنية ويحكمها على اس��اس 
ة في كل ما يتعلق بنظام  االولوية والكفاء
الدولة، نحن مع االخوان انصار الله بنشتغل 
هم بيقولوا اآلن أنه المؤتمر معرقل واحنا 
نقول هاتوا برهانكم إذا كنتم تقولوا إننا 
معرقلين ومستعدين الزالتها إذا كانت غير 
صحيحة لكن بذمتكم كيف نستطيع أن 
أن نعرقل والذي يتحكم بمحافظة شخص 
واح��د ال المحافظ يستطيع يأمر وينهي 
وال الوكيل بل هو المشرف حق المحافظة 
وإال المشرف حق ال��وزارة فلنشيل هؤالء 
المشرفين ولنبني دولة نظام وقانون.. وإذا 
كان المشرف هذا جيدًا وفيه المواصفات 
وفيه االشياء المطلوبة فليعين محافظ 
بدل ما يجلس على أساس أنه يتنقل هنا وإال 

هناك.. اليمن منذ سالف الزمان ال تحكم من تيار واحد أو من شخص 
واحد اليمن تحكم بنا جميعًا نحن ننشد المصالحة ننشد السالم ننشد 
الحب يكفينا بهذلة يكفينا تشتتًا شوفوا اليمنيين كيف هم اآلن في 
مطارات الخارج يعذبوهم، أما بالنسبة للشرعية فهذا كالم ثاني أي 
شرعية تريد تحاصر شعبها بهذه الطريقة حتى المريض ما يستطيع 

أن يسافر من مطار صنعاء، كيف أنا عاد استطيع أن أقبله يجي يحكمني 
ال والف ال أن يحكمني مثل هذه العناصر الدنيئة، اما بالنسبة ألقرب 
األقربين لنا الذين ارتبطنا عنهم مدى التاريخ، فالظلم الذي يأتينا من 
أقرب االقربين من جيراننا الذين اشتركنا واياهم سويًا في الفتوحات 
االسالمية فتحنا االندلس، اجدادنا فتحوا 

مشارق الصين فتحوا كل الدول كاملة.
لهذا نحن عندما ندعو لحضور مهرجان 
المؤتمر ال ندعو المؤتمريين فقط نحن 
ندعي المؤتمريين وأنصارهم وندعو كل 
ابناء الشعب للمساهمة معنا وقلوبنا مفتوحة 
لكن يجب أن نحضر وعيوننا مفتوحة عيوننا 
على أس��اس نترصد أي خائن يندس بيننا 
الث���ارة أي ن��ع��رات، لسنا طائفيين ولسنا 
مناطقيين ولسنا أي فئة من الفئات نحن 
امة وسط نحن االسالم الوسطي المعتدل 
نحن نؤمن بكتاب الله وسنة رسوله.. أما 
الجمهورية والثورة والوحدة فهذه أساسا 
تجري ف��ي دمائنا كلقاح وسنظل نحكي 
عنها ونضحي م��ن أجلها حتى آخ��ر رمق 
ول��ن نتنازل، علينا أن نوحد صفوفنا ثم 
ننطلق لتحرير أي جزء وأي شبر من أرضنا 
الستعادته مهما كان الن هذا وطننا وهذه بالدنا وهذه دماؤنا، وأنا 
أقول لكم أخوانكم في المحافظات الجنوبية كلهم قلوبهم معكم وإنما 
فيه ناس مستفيدين من السعودية ومن أبو ظبي ولن يظلوا يصرفوا 

عليهم.. ارجع ضم يدك الى يد أخيك توحد معه فلن ينفعك سواه.

أكد األستاذ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر في اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الذي عقد صباح 
أمس بأمانة العاصمة أن احتفال المؤتمر بذكرى تأسيسه يحمل رسائل حب لكل أبناء الشعب اليمني ورسالة للعدوان بأننا صامدون..

وقال: إن المؤتمر تعرض للطعن  منذ عام 2011م ولكنه اس��تطاع الصمود بفضل حكمة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.

مشيرًا الى أن العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية على بالدنا هدفه تقسيم اليمن وتمزيقه وليس إعادة ما يسمى بالشرعية المزعومة.
مضيفًا: أن المؤتمر وعبر ممثليه في المجلس السياسي والحكومة سيتقدم بعد المهرجان بخطة لتفعيل القضاء وأجهزة الرقابة..

»الميثاق« تنشر نص الكلمة:

رأس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الش��عبي العام- لقاًء موس��عًا لقيادات المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والمشائخ والشخصيات 
االجتماعي��ة من كافة محافظ��ات الجمهورية بحضور الش��يخ صادق 
أمي��ن ابوراس نائ��ب رئيس المؤتمر واألس��تاذ عارف ال��زوكا األمين 

العام للمؤتمر الشعبي العام.
وفي اللقاء الذي كرس لمناقش��ة االس��تعدادات والترتيبات الخاصة 
للمهرجان المالييني في 24 أغس��طس بميدان الس��بعين بالعاصمة 
صنعاء احتفاًء بالذكرى ال�35 لتأس��يس المؤتمر الش��عبي العام، ألقى 
 

ً
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا كلمة

قال فيها:
بسم الرحمن الرحيم 

شكرًا جزياًل لالخ نائب رئيس المؤتمر أملي أن االخوان يسمعونني حتى أعطيهم لمحة 
عما دار بيننا إحنا واالخوان انصار الله ما هي الصعوبات ما هي المشاكل حتى تكونوا في 
الصورة الن هناك مغالطات على المؤتمر الشعبي العام.. المشائخ والشخصيات الموجودون 
في هذه القاعة أنا أؤك��د لكم منذ أن قدم عبدربه منصور ه��ادي استقالته من رئاسة 
الجمهورية اتفقنا على قيادة على عقد اجتماع مجلس النواب وقبول استقالة عبدربه 
منصور هادي اتفقنا وصلنا قالوا ال نشتي منكم يومين يؤجل مجلس النواب قلنا ما يصلح 
شيء استقالة عبدربه منصور هادي مهمة اتفقنا على تأجيل يومين صبحوا احتلوا مجلس 
النواب وانتوا تعرفوا ماذا حصل في عدم قبول استقالة عبدربه منصور هادي هي التي 
ندفع ثمنها اليوم، الموضوع اآلخر جاء العدوان وانتوا تعرفوا وقاتلوا المؤتمريين ويقاتلوا 
إلى اليوم في الجبهات وانتوا تعرفوا هذا الموضوع وما حصل هناك فيه مزايدة فيه من 
يقول أينكم يا مؤتمر شعبي عام من الجبهات نزل الزعيم علي عبدالله صالح بنفسه مع 
الصماد وجمع له ثالثة آالف قال له هذا ثالثة آالف مقدمة أربعين ألف مستعدين نوديهم 
الجبهة وطلبنا منهم أنه نعمل ترتيب لهؤالء الناس يروحوا الجبهات إلى اليوم هذا لم 
يوافقوا على أنهم يذهبوا الجبهات أنا أتكلم هذا الكالم بحرقة النه عندما سمعنا انهم 
يقولوا وين أنتوا يا مؤتمر من الجبهة ما حد يضحي انا أسأل االخوان الذي في القاعة الشهداء 
هل انتوا مقدمين شهداء من اعضاء المؤتمر الشعبي العام صبرنا.. يلفون الشهيد بعلمهم 
بدون علم الجمهورية وقلنا ما فيه مشكلة خلوها من أجل الوطن كل شهيد لنا وأنا أقدر 
أنصار الله يقدموا تضحيات يقدموا شهداء لم نقل أنه ما يقدموا أبدا يقدموا تضحيات 
يقدموا شهداء لكن ال ينكروا لآلخرين أيضا أن احنا ما نقدم شهداء وتضحيات احنا نقدم 
شهداء وسنقدم من اجل الوطن هذا هو المؤتمر الشعبي العام.. الجانب اآلخر الذي وددت 
أن أوضحه فيما يتعلق بموضوع مبادرات السالم والمبادرات نحن منذ البداية من جنيف 
وجنيف الثانية والكويت ومسقط كنا في المؤتمر الشعبي العام ما نخطو خطوة إال واحنا 
متفقين احنا واالخوان انصار الله ولم نقدم مبادرة إال واحنا متفقين احنا وهم.. االخ محمد 
عبدالسالم عندما تحدث في حديثه صحيح كل ما قاله ان احنا فعاًل واجهنا بخط واحد 
ورأي واحد، فقط المالحظة الوحيدة التي أودد أوضحها على مالحظته موضوع ظهران 
الجنوب نحن لم نذهب لكن ممثلينا الذي راحوا كلجان في الميدان لم يوقعوا نحن ما وقعنا 
على ظهران الجنوب ومع هذا لم نكن ضد ظهران وال ضد أي منطقة بيجيب لنا السالم قلنا 
توكلوا على الله واعلنا بيان واصدرنا بيان وقلنا من بيجيب السالم اهاًل وسهاًل الذي يقول 
أن احنا طعناهم من الخلف هذا كالم غير صحيح نحن لم نتهم أحد، عملنا بيان من سيأتي 
بالسالم اهال وسهال نحن مع السالم ونريد السالم ذهبوا الى مسقط وقابلوا جون كيري وزير 
الخارجية االمريكي واتفقوا هم واياه على وثيقة وقالوا بس ما بنوقعها إال أذا وقعها عارف 
الزوكا ارسلوها لي وأنا في صنعاء و وقعنا وهم تحاورا بدونا ومع هذا قلنا فيه سالم اهاًل 
وسهاًل بانوقع حتى ولو أنتوا ما رحنا مع بعض وال تحاورنا مع بعض ووقعتها وأنا في صنعاء 
وارسلتها الى مسقط واحنا في صنعاء قال الزعيم وقع بيجيبوا سالم اهاًل وسهاًل، من قال 
ان المؤتمر الشعبي العام ما كان يوما من االيام مع السالم او من قال ان المؤتمر الشعبي 
العام تقدم بمبادرة خذالن للسالم، وأتذكر مبادرة مجلس النواب مبادرة مجلس النواب لم 
تكن من المؤتمر الشعبي العام اتفقنا نحن واالخوان انصار الله بلجنة مشتركة هي التي 
أعدت وثيقة المبادرة التي قدمها مجلس النواب اللجنة كانت من جانبنا يحيى الراعي وخالد 
الديني ومن جانبهم عبدالسالم هشول ومهدي المشاط هؤالء االربعة اعدوا المبادرة والله 

ما اطلعنا عليها نحن في قيادة المؤتمر واعلنوها في مجلس النواب قلنا أي مبادرة تجيب 
سالم مش استسالم احنا نجوب العالم كله لكن لم نمد يوما من االيام أيدينا للعدوان ابدا 
لم يحصل هذا الموضوع ال من قريب وال فال أحد يحمل المؤتمر الشعبي العام ما ال يتحمله، 
الموضوع اآلخر عندما دخلنا التحالف في المجلس السياسي الزعيم قد وضح في خطابه 
نحن لم نكن موافقين على دخول المجلس السياسي أو الحكومة ليش ألننا كنا رافضين إال 
بالدستور والقانون وبالشرعية الدستورية للبرلمان، بعد سنة ونص وافقوا االخوان انصار 
الله بعدما الخزينة قد هي فاضية كان فيها اربعة مليار دوالر، جينا قلنا حاضرين من أجل 
مصلحة الوطن نحنا مستعدين نشارك في السلطة شاركنا في السلطة نشارك في السلطة 
وقد الخزينة فاضية ايش من حزب بايضحي بنفسه ومستقبله وفي خزينة فاضية، قبلنا 
وشاركنا في المجلس السياسي وفي الحكومة من اجل نحافظ على ما تبقى من الدولة ونواجه 
العدوان مع بعض رغم ان احنا دخلنا الحكومة واحنا عارفين أنها صفر اليدين ما عاد فيش 
فلوس احنا ما نشتي مغنم قد جربنا الدولة اتفقنا على اتفاقات مشتركة ووقعت انا واالخ 
صالح الصماد على وثيقة تحالف رسمية فيما يتعلق بموضوع الحكومة اتفقنا على الدستور 
والقانون هو الحكم وهو الفيصل بيننا في كل صغيرة وكبيرة اتفقنا على انهاء دور اللجان 
نَه الى اليوم ال المشرفين وال اللجان الثورية مازالت هي التي تحكم 

ُ
االشرافية والمشرفين لم ت

في الميدان، ويقول لك المؤتمر الشعبي العام يعرقل كيف يعرقل وانت مسيطر على كل 
صغيرة وكبيرة وصابرين، هذا وزير التعليم العالي جنبي منعوه من وزارته قبل اسبوع 
منعوه اللجان الشعبية يدخل الوزارة أكثر من هذ الكالم ما فيش عينوا في وزاراتهم جينا 
نعين في وزارات تعيينات بسيطة لمصلحة العمل منعوهم باألطقم العسكرية المسلحة 
ومع هذا صابرين ويقول لك المؤتمر الشعبي العام معرقل أي عرقلة احنا عرقلناها في 
المؤتمر الشعبي العام نحن صابرين من اجل الوطن نحن صابرين النه ما نريد احد يدخل 
فيما بيننا ونريد نحافظ على وحدة الصف الوطني فيما بيننا البين، ما يتعلق بموضوع 
االتفاق الذي اتفقنا احنا وهم عليه اتفقنا ايضا من ضمن االتفاقات انه تشكل الحكومة 
خمسين في المائة خمسين في المائة والمجلس السياسي شكلناه خمسين بالمائة خمسين 
بالمائة الن هذه مناصب سياسية مناصب سياسية اتفقنا انه فيه مناصب معينة االمن 

السياسي االمن القومي الحرس الجمهوري ان احنا نتفق عليها منذ ذلك اليوم الى اليوم واحنا 
تسعة أشهر وهم معرقلين تعيين قائد للحرس الجمهوري ويقول لك المؤتمر الشعبي 
العام الذي هو معرقل، واتفقنا احنا وهم على مجلس الشورى قلنا اتفضلوا يا انصار الله انتو 
مش موجودين في مجلس الشورى ووقعنا بدل الميتين ندخل من انصار الله في مجلس 
الشورى ليش معرقلة مش احنا معرقلينها ونفعل مجلس الشورى والهيئات الرقابية هيئات 
مكافحة الفساد التي هي فيه حكم عليها قضائي تروح عبر مجلس الشورى ونشكل هيئة 
مكافحة فساد بداًل عنها، يتكلموا عن فساد ومفسدين أنا اقول لكم اتحدى انه مؤتمري 
من المؤتمريين داخل في موضوع الفساد واحنا ساكتين عليه او احنا يوم من االيام نسكت 
على الفساد يتكلموا عن ايرادات وزارة النفط ووزارة االتصاالت فقط اضرب لكم مثااًل 
د أكثر من أربعة عشر مليار ريال الى  منذ عيد الفطر المبارك إلى اليوم وزير االتصاالت ورَّ
خزينة الدولة نقدا وعدا فلوس وين هي، ويقول لك المؤتمر الشعبي العام يوديها في بنوك 
ثانية هذا كالم غير صحيح ايراد وزارات الدولة التي مع المؤتمر الشعبي العام ووزارة 
النفط قالوا جنبها، أصدر بيان أمس وزير النفط وأوضح فيه الحقيقة انه هذا كالم ليس له 
اساس من الصحة لماذا يحملونا ما ال نتحمله احنا في المؤتمر الشعبي العام وزير االتصاالت 
اربعة عشر مليار أنا اقول لكم معظم مرتبات الدولة التي كانت تدفع، تدفع من وزارة 
االتصاالت والوزارات السيادية للمؤتمر الشعبي العام ال بد نقول للناس الحقيقة ويعرفوا 
اصحابنا أننا عمرنا ال يمكن ندافع عن فساد أو مفسدين وزاراتنا ستظل قائمة بمسئولياتها 
الكاملة رغم اعاقاتها رغم ما تتعرض له من مشاكل يشتوا يعنيوا واحد باالطقم نعين 
واحد خرجوا باالطقم بزوه باالطقم في هذه المسألة، والموضوع اآلخر مؤسسات الدولة 
نحنا اتفقنا على الدمج للجان الشعبية في القوات المسلحة واالمن نطالب بدمجهم في سبيل 
نحتكم للنظام والقانون الن اليوم االعتقاالت تتم خارج النظام والقانون، التجنيد قلنا لهم 
يا أخواني أنتو تشتوا تعملوا تجنيد لماذا نجند ومعانا القوات المسلحة واالمن في البيوت 
جالسين ومعاهم مرتبات ومعاهم بنادقهم ادعوهم خلوهم يروحوا الجبهات مستعدين 
الناس قال لك ال ليش تجند طيب الناس بدون مرتبات من فين نجيب لهم مرتبات الجانب 
اآلخر البرلمان، فيه هجوم على البرلمان ومبادرة البرلمان لماذا تهاجم كتلة انصار الله 

البرلمان الذي منح الحكومة ومنح المجلس السياسي الثقة، الثقة من البرلمان ونجي نهاجم 
هذه المؤسسة الشرعية والدستورية ولما يقول لك المؤتمر الشعبي العام لم يفصل هؤالء 
الذي ضد العدوان نحن اصدرنا بيانًا ضد من كان مع العدوان من المؤتمر الشعبي العام ولم 
نتهاون مع واحد في الخارج مع العدوان من ايد العدوان اصدرنا قرار فصلهم من المؤتمر 
الشعبي العام، اعضاء البرلمان اتوا وهم على النعوش من داخل غرف العمليات من داخل 
ات كلها يا  غرف االنعاش يصوتوا رغم أنه دفعوا لهم ماليين، اعضاؤنا رفضوا االغ��راء
اخواني هذا عضو مجلس النواب يمثل االمة احترموهم قالوا الوطن فوق كل شيء كل ما 
تعرضنا له على جنب الفلوس بالجزمة نحن مع الوطن وراحوا يصوتوا اغلبية أعضاء مجلس 
ه  في البرلمان اال يحترموا هؤالء ويقدروا أال يحترم المؤتمر الشعبي العام الذي جاب أعضاء
من كل بيت وهم في غرف العمليات أليس هذا هو الحزب الوطني الرائد داخل وطنه، عمر 
المؤتمر الشعبي العام ما عمل رجلين لو يشتي احمد علي عبدالله صالح محتجز داخل 
االمارات ويجيبوا الدعايات المغرضة عليه انه هنا وهنا عاد شي اكبر من فلذة كبد علي 
عبدالله صالح احمد علي عبدالله صالح محتجز داخل االمارات لماذا هذا سفير عليه عقوبات 
العقوبات يقول يعود الى بلده دول العدوان كانوا يريدون من المؤتمر الشعبي العام موقف 
واحد فقط اعلن انك لست طرف، رفضنا اتصلت بالزعيم قال قول لهم عاد معي مجموعة 
من اوالدي الهم يشتوهم يشلوهم إال الوطن لن افرط فيه، هذا هو الذي دمرت منازله 
دمرت منازل علي عبدالله صالح قده اليوم يدور من بيت الى بيت قده اليوم يستأجر من 
بيت ال بيت بدون بيت ايش عاد اكبر من هذا الموضوع وانا اذكركم قبل العدوان جاء السفير 
السعودي السابق الذي هو الحمدان الى صنعاء وقابل الزعيم وقابل عبدربه منصور هادي 
وقال نشتي مصالحة وطنية بين المؤتمر واالخ��وان المسلمين وعبدربه منصور وعلي 
محسن، قال علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام نعم لمصالحة وطنية شاملة محناش 
مع قياد واليوم يمزقوا المصالحة الوطنية الشاملة في الشوارع التي عملناها، هذا شعار 
قدمناه قبل الحرب وكانوا يشتونا نتحالف ضد انصار الله قلنا ال يمكن المؤتمر الشعبي العام 
سلم سلطة كيف نتحالف اليوم تحالفات جديدة نقاتل نقاتل على من، نشتي مصالحة وطنية 
شاملة اعلنا مصالحة وطنية شاملة حينها ورفضها عبدربه منصور هادي هذا مش موقف 

جديد للمؤتمر الشعبي العام.
 الموضوع اآلخر الذي اود أن اوضحه هناك تعديل لمناهج التعليم يجري على قدم وساق 
لماذا يا انصار الله تعدلوا مناهج التعليم هذه قضية وطنية هذه المشكلة الكبرى التي 

ستثير لنا فتنة.
يتكلموا على االعالم اعالم الدولة الرسمي الذي احنا شركاء في الدولة يعني مثاًل عبدالملك 
الحوثي خطب امس سيطلعوا خطابه كامل واحنا معهم خطب علي عبدالله صالح لن 
يطلعوا حرف واحد طيب ايش من شراكة شراكة مع من بل بالعكس االعالم الرسمي 

تحول لجانب حزبي..
ما احناش مع اي شيء يثير فتنة نحن مع وحدة الجبهة الداخلية عندنا فوق كل شيء وهذا 
الكالم نؤكده سنظل نحافظ على وحدة الجبهة الداخلية.. ما يتعلق بموضوع المهرجان 
ونأتي الى موضوع المهرجان لنا شهرين ونحن نعد لموضوع المهرجان تقدمت بطلب 
رسمي الن احنا حزب نظام وقانون رسميًا لوزارة الداخلية أن احنا سنقيم مهرجان قبل 

شهر ونص احنا حزب مدني.
اجتمعنا قيادة المؤتمر وقيادة انصار الله قلنا اتفضلوا يا انصار الله ما هي مخاوفكم 
تفضلوا ادوها ونحن مستعدين نبدد أي مخاوف لكم فيها، كل الموضوع أنه هذا المهرجان 
الكبير تريدوا يا مؤتمر توجهوا رسالة للعالم طيب ايش دخلي انا اذا كان الجمهور موجود 

مع هذا ومع هذا نحنا مش في انتخابات ايش من انتخابات اليوم.
 نحن نريد وقف العدوان على بلدنا هذا اكبر مكسب لنا أما السلطة احنا جربناها.

 ما اريد اطمئن االخوان في هذه القاعة نحن نبذل جهودًا كبيرة جدا ولالمانة وللتاريخ كل 
صبرنا وأمور كثيرة يصبروها الناس يتحملوا الناس بتوجيه من الزعيم علي عبدالله صالح 
وا اسكتوا ال ما شي داعي للكالم هذا وانا احييه النه وطني حريص على  كلما تكلمنا قال اهدء
وطنه النه سلم سلطة من اجل حقن الدماء.. فكيف له اليوم ما يكون حريص على حقن 
الدماء نحن في قيادة المؤتمر حريصون لن نسعى الى العنف وال استخدام القوة هنا او هناك 
ابدا نحن سلميون وسنظل سلميين وسيظل هذا ديدننا سنظل حريصين لكن نريد كل 
المشائخ والشخصيات مثلما وجه الزعيم ال يحتكوا مع احد لكن نسعى وندفع بأعضائنا يوم 
المهرجان لتحشيد الناس يوم المهرجان ورفع صور شهدائنا والعمل بكل ما من شأنه في 

الميدان والسالم عليكم ورحمه الله وبركاته...
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3االثنين: 

الوظيف��ة العامة ل��كل أبناء 
الوطن ال لتيار بعينه

المش��رفين  إبع��اد  يج��ب 
وبناء دولة النظام والقانون

كلمة نائب رئيس المؤتمر في اللقاء الموسع:

بعد المهرجان سيقدم المؤتمر خطة لتفعيل القضاء وأجهزة الرقابة

الزوكا: الزعيم حريص اليوم على حقن الدماء كما حرص عليها 2011م

احتفالنا بتأسيس المؤتمر رسائل حب للوطن وللشعب بأننا صامدون ضد العدوان

إن شعبنا لم يصنع حضارته القديمة إال في ظل االستقرار واألمن 
والسالم، ولم يتحقق له ذلك إال في ظل وحدة األرض والشعب والحكم

الميثاق الوطني

منذ عيد الفطر إلى اليوم 
د وزير االتصاالت أكثر  ورَّ
من 14 مليار ريال لخزينة 
الدولة نقدًا.. أين ذهبت؟!

يتهمون المؤتمر بالعرقلة وهم مسيطرون على كل كبيرة وصغيرة
قبلنا المشاركة في المجلس السياسي والحكومة حفاظًا على ما تبقى من الدولة

ل��م نذهب إلى ظه��ران الجنوب 
ولم نوقع ولس��نا ض��د أي مكان 

سيجلب لنا السالم

المؤتمر يقدم التضحيات والشهداء 
ولكن أنصار الله ينكرون ذلك

إلى اآلن لم يوافقوا على ذهاب الجنود 
الذين أعدهم الزعيم لرفد الجبهات

هناك تعديل لمناهج التعليم يجري
 على قدم وساق رغم رفضنا

لجنة مشتركة من المؤتمر وأنصار الله 
أعدت المبادرة التي قدمها البرلمان

كلمة ا ألمين العام في اللقاء الموسع:


