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تأسيس المؤتمر جسد أنصع صور الحكمة اليمنية

كلمة 

وهج ال ينطفئ
احتفال المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه الـ٣٠ جسد   

المكانة التي يتبوأها هذا التنظيم الوطني اليمني الرائد 
في عقول وقلوب أبناء شعبنا رغم التحديات التي واجهها واتخذت 
طابعاً موتوراً وهستيرياً مكثفة في اآلونة األخيرة.. جاءت هذه 
االحتفالية بمباهج حضورها غير المسبوق بقيادة الزعيم علي 
عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام لتبين أن المؤتمر 
اليوم أقوى وأكثر تماسكاً وجماهيرية من أي وقت مضى وأن 
الحمالت التي استهدفته مع أنها توهمت أن بغيتها قد تحققت 
لكن هذا االحتفال المتوهج أثبت أن كل ما جهدوا لتحقيقه ليس 
اال زبداً ذهب جفاء أما ما ينفع الوطن وشعبه فقد مكث في 

األرض.
وهكذا فإن المؤتمر كيان ووجود سيبقى الراجح وسيظل 
في أي معادلة سياسية راهنة ومستقبلية رقماً يستحيل 
تجاوزه وأية قراءة خارج هذا السياق فهي محض سراب.. 
فإنجازات ومتغيرات وتحوالت ثالثين عاماً ال يمكن أن 
يمحوها من ذاكرة اليمنيين مقالٌ مهترئ أو خبر مفبرك 
أو تصريح لهذا أو ذاك ممن تصوروا أنهم محور الكون في 
حين أنهم صغار أقزام ال يساوون شيئاً أمام عمالق شامخ 

بما حققه وأنجزه وصنعه لليمن في الماضي وما يحمله من 
مشروع حضاري لهذا الوطن في المستقبل.

لقد اختزلت كلمة الزعيم علي عبداهللا صالح والقيادات 
المؤتمرية التي تحدثت في هذه االحتفائية الكبرى حقيقة أولئك 
الضعفاء الذين ال تقوى أياديهم المرتعشة ولن تقوى على بناء 
اليمن الجديد الذي رسخ أسسه وأرسى مداميكه المؤتمر الشعبي 
العام ووضع أركانه في االتجاهات الصحيحة التي يحاول اليوم 
أولئك البعض االنحراف بها عن مسار تطلعات الشعب اليمني، 
لكننا نقول إنه بوجود المؤتمر وقيادته الفذة والتفاف المخلصين 
الشرفاء االوفياء من أبناء شعبنا وهم الغالبية العظمى لن يسمحوا 
ألولئك االدعياء بتحقيق أهدافهم والوصول لغاياتهم وهذا ما 
تجلى في حفل المؤتمريين بمناسبة ثالثة عقود على تأسيس 
تنظيم سياسي وطني يعبر عن الروح الحضارية في عمقها 
التاريخي وبعدها المستقبلي.. ومن جديد ظهر المؤتمر متوهجاً 
متجدداً قوياً ومتماسكاً في موقعه المتصدر الطليعي آلمال 
وطموحات وتطلعات شعبنا في الحاضر وفي الغد ومثلما كان 
فإنه سيبقى الحامل لواء اليمن الموحد الديمقراطي المؤسسي 

ودولته المدنية الحديثة.
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المؤتمر يواصل احتفاالته بتكريم الرواد وأعضاء لجنة الحوار

ارتياح واسع لمضامين كلمة رئيس المؤتمر

برعاية الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس    
المؤتمر الشعبي العام شهدت العاصمة 
صنعاء أمس االحتفالية الكبرى للمؤتمر الشعبي 

العام بمناسبة الذكرى الـ٣٠ لتأسيسه.
ووسط تفاعل جماهيري واسع شارك عشرات اآلالف 
من قيادات وأعضاء المؤتمر على مستوى المحافظات 

بالمناسبة التي أقيمت بصالة ٢٢ مايو..
وفي كلمته نوه الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام باالنتصار الذي 
حققه المؤتمريون على األزمة خالل الفترة 
الماضية، مؤكداً أهمية الدور الذي سيتحمله 
المؤتمر في خوض استحقاق المرحلة المقبلة.

ــال ممثلو األحـــزاب  ــف ــت وقـــد حــضــر االح
والتنظيمات السياسية والسلك الدبلوماسي 

وقيادات المؤتمر.
هذا ومن المقرر أن تحتفي قيادة المؤتمر 
اليوم في مقر اللجنة الدائمة بتكريم الرواد 
من المؤسسين  وأعضاء لجنة الحوار الوطني ..
كما قرر المؤتمر التحضير لتكريم مؤسسيه 

األلف في وقت الحق.

رئيس الجمهورية 
يصدر قرارات تعيين

فــي اطـــار خــطــوات تنفيذ  
بنود الــمــبــادرة الخليجية 
ــاوز مرحلة االنــقــســام على  ــج وت
المستوى األمني صدرت امس عدد 
من الــقــرارات الجمهورية لفخامة 
المشير عبدربه منصر هادي رئيس 
الجمهورية قضت بتعيين الدكتور 
كمال محمد مهيوب البعداني وكيالً 
لوزارة اإلدارة المحلية لقطاع التطوير 

المؤسسي والتنمية البشرية.

وتعيين العميد ناصر عبداهللا 
الطهيف وكيالً مساعداً لمصلحة 
الهجرة والــجــوازات والجنسية 

للشئون العربية واألجنبية.
كما صدر قــرار بتعيين العقيد 
ــداً  ــائ ــده حــســيــن الـــتـــرب ق ــب ع
لشرطة حراسة المنشآت وحماية 
الشخصيات.. والعقيد علي مهدي 
حدقة الخوالني نائباً لقائد قوات 

النجدة.

تحية لهؤالء السفراء
سفراء الدول الشقيقة والصديقة الذين شاركوا   

المؤتمر الشعبي العام أمس افراحه اكدوا انهم 
سفراء يستحقون االحترام والتقدير.. ألنهم اثبتوا انهم 
يمثلون دولهم وشعوبهم العظيمة.. وعكسوا ذلك 
بقراراتهم الحرة والمستقلة وليسوا كالبعض مجرد 
موظفين لدى سفارة ما.. يتلقون منها توجيهاتهم 

ويبنون مواقفهم بناًء على تعليمات ذات السفارة..
إن المؤتمر الشعبي العام وكل أبناء الشعب اليمني 
يثمنون تثميناً عالياً مواقف أولئك السفراء الذين 

حضروا االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر..
أما الذين ترددوا فهم لم يخاصموا المؤتمر الشعبي 
العام أو الزعيم علي عبداهللا صالح بل الشعب اليمني 
الذي رد عليهم بذلك المشهد المؤتمري العظيم.. 

وعليهم ان يدركوا ان ما يسمى بـ«الربيع العربي» 
في طريقه إليهم ان آجالً أم عاجالً خصوصاً وأنه لم 
يستثن حتى أولئك الحكام الذين ارتهنوا للخارج إلى 

. مستوى مخزٍ
ونجدها مناسبة لنحيي سفراء ورؤساء بعثات الدول 
الشقيقة والصديقة الذين أكدوا أنهم احرار ويمثلون 
شعوباً عظيمة وقــيــادات حكيمة على شعورهم 
المسؤول تجاه الشعب اليمني وتجاه المؤتمر صانع 

التحوالت واالنجازات العظيمة في حياة شعبنا..
ونكتفي بتذكير اصحاب المواقف المترددة بالمثل 
اليمني القائل: «من سبر بختها ضحكت على اختها»..

ونقدم التحية الصحاب السعادة:
السفير الصيني

السفير الروسي
السفير السوري

السفير الفلسطيني
سفير المملكة األردنية الهاشمية

السفير المصري
السفير السوداني

السفير االيراني
القائم بأعمال السفارة اليابانية

سفير جمهورية جيبوتي
القائم بأعمال السفير الموريتاني

السفير االريتيري
السفير االثيوبي

ممثل منظمة االيفس


