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في تهنئة ألبناء شعبنا وأمتنا بمناسبة شهر رمضان

الزعيم يدعو للتصالح والتسامح واالصطفاف لمواجهة االخطار المحدقة بالوطن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل الصوم ركنًا أساسّيًا من 
أركــان الدين اإلســالمــي الحنيف، وفــرض على 
نزل 

ُ
عباده المسلمين صوم شهر رمضان الذي أ

فيه الــقــرآن هــدى للناس وبينات مــن الهدى 
والفرقان..

والــصــالة والــســالم على رسوله الكريم الذي 
رًا ونذيرًا.. 

ّ
أرسله الله سبحانه وتعالى هاديًا ومبش

وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وعلى آله 
وصحبه أجمعين..

انتهز مناسبة حلول شهر رمضان المبارك 
الذي يستقبله أبناء شعبنا اليمني الكريم وكل 
أبناء األمــة العربية واإلسالمية في كل أصقاع 
المعمورة هــذا العام في ظل ظــروف وطنية 
وإقليمية ودولية غاية في الصعوبة والتعقيد، 
ألتوجه بالتهنئة الصادقة والمخلصة إلى كافة 
أبناء شعبنا اليمني الصامد والصابر داخل الوطن 
وخارجه، وإلى قيادات وهيئات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وأنصاره ومحبيه، وإلى أبناء القوات 
حة واألمن األوفياء المدافعين عن الوطن 

ّ
المسل

وسيادته واستقالله، المرابطين في السهول 
والجبال والُجزر واألجواء وعلى كل حدود الوطن، 
يقّدمون أنفسهم رخيصة فداًء لوطن الـ٢٦ من 
ـــ٢٢ من مايو،  ـــ١٤ من أكتوبر وال سبتمبر وال
ويتصدون لحمالت استهدافهم من ِقبل عناصر 
ف في تنظيم القاعدة،  اإلرهاب والعنف والتطرُّ
ومــن ِقبل القوى األخــرى الحاقدة على الوطن 
والــثــورة والجمهورية والــوحــدة، والمؤسسة 

الدفاعية الشامخة والرائدة.

أيها اإلخوة واألخوات..

ما أحوجنا في هذه المناسبة الدينية الجليلة 
أن نقف وقــفــة تــأمــل ومــراجــعــة أمـــام أنفسنا 
وفي كل ما حولنا لنستلخص الــدروس والِعبر 
من هذه المناسبة الدينية الجليلة ونستلهم 
لــتــي يحثنا عليها ديننا  المعاني العظيمة ا
اإلسالمي الحنيف ويفرضها علينا واجبنا الوطني 
واألخالقي إزاء الوطن في ضوء ما يواجهه من 
ظــروف وتحّديات صعبة ال تخفى على أحد، 
والتي نسأل الله العلي القدير أن يوفق شعبنا 
لتجاوز كل األوضاع والتداعيات المؤسفة التي 
أفرزتها األحداث واألزمات المفتعلة التي أضّرت 
بالوطن والمواطنين وزادت من معاناتهم، 
نتيجة انعدام االحتياجات والخدمات الضرورية 
للحياة، واالنفالت األمني، وأن يحقق التطلعات 
المنشودة لكل أبــنــاء الــوطــن فــي الــوصــول إلى 
واقع أفضل يتم فيه تجاوز الصعاب ومواجهة 

المخاطر وبناء مستقبل آمن ومزدهر لألجيال في 
ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة.

وكم نحن بحاجة اليوم في هذا الوطن العزيز 
وأكثر من أي وقــت مضى للتصالح والتسامح 
وصــفــاء الــنــفــوس، ونــبــذ البغضاء والكراهية، 
وإلى التعاضد والتآزر واالصطفاف بين الجميع 
لمواجهة المخاطر المحدقة، والعمل لكل ما 
فيه خير ومصلحة الوطن والحفاظ على مكاسبه 
وإنجازاته التي حققها في ظل ثورته المباركة الـ 
«٢٦ سبتمبر والـ١٤ من أكتوبر»، وفي مقدمتها 

الوحدة المباركة والتنمية الشاملة، والحرية 
والديمقراطية، والــحــفــاظ على قيم الــحــوار 
السلمي كسبيل وحيد لمعالجة كافة القضايا 
والمشكالت والــخــالفــات، بعيدًا عــن الحروب 
والصراعات والعنف والكيد السياسي، واألحقاد 
التي ال تفرز ســوى واقــع مشوٍه يشدنا للوراء 
ويزيد من حالة االنقسام في مجتمعنا، ويخدم 
أعــداء الوطن في الداخل والخارج وأجندتهم 
ومشاريعهم التمزيقية التي رسموها للعديد 
من أقطار أمتنا ومنها اليمن.. تحت شعارات 

متعددة ومخادعة، لم تورث -وكما رأى الجميع- 
سوى النتائج الكارثية التي نرى آثارها الدموية 
والمدمرة في أكثر من مكان، وإننا لعلى يقين بأن 
شعبنا المكافح الصبور الصامد الذي صهرته 
األحــداث سوف ينتصر ويقهر كل التحّديات 
مهما كانت، ويجهض كل المخططات التي 

تستهدفه بإذن الله.
وإنها لمناسبة أدعو فيها كافة المؤتمريين 
والمؤتمريات قيادات وقواعد وأنصار.. وكل 
قــيــادات وكـــوادر حلفائه في أحــزاب التحالف 

الوطني الديمقراطي إلى الصمود والثبات ورباطة 
الجأش في مواجهة التحّديات والمخاطر التي 
حاك ضد الوطن والشعب والمؤتمر الشعبي 

ُ
ت

العام، الذي يمثل صمام األمان للعمل السياسي 
في الوطن بحكم اعتداله ووسطيته وخبرته 
اته التي سيسجلها التاريخ في  ونضاله وعطاء
أنــصــع صفحاته، وأن يتحلى الجميع بــالــروح 
المعنوية العالية وروح االستعداد لتقديم كل 
غاٍل ونفيس من أجل الشعب والوطن، وأن يقابلوا 
الوفاء بالوفاء، وأن يتمسكوا بالعهد والوالء للوطن 
دون غيره مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وأن 
يؤكدوا لآلخرين ولكل من يتآمر على المؤتمر 
ــاء للمبادئ،  وحلفائه بأنهم سيظلون أوفــي
متمسكين بالثوابت الوطنية، ســواًء أكانوا في 
السلطة أو خارجها، وأن ُيثبتوا فعًال أنهم أقوياء 
بالوطن والشعب، وأن المؤتمر الشعبي العام 
وأحــزاب التحالف الوطني هم اليوم أكثر قوة 
وتالحمًا وأقدر على المزيد من البذل والعطاء 

لما يخدم الوطن والشعب.
كما أطلب من جميع المؤتمريين والمؤتمريات 
سواًء أكانوا في القيادة والهيئات أو في القواعد، 
التمّسك والعمل بالميثاق الوطني وكل لوائح 
وأنــظــمــة وأدبـــيـــات الــمــؤتــمــر الشعبي الــعــام 
وبرنامجه السياسي الذي يحدد األهداف السامية 
لعمل المؤتمر، وأن يتعلموا من صالبة وصمود 
شعبنا وصبره على الشدائد والمحن التي ألّمت 
به، سائلين المولى -عزوجل- أن يكشف الغمة 
ويفّرج الهموم على شعبنا، وأن يحقق كل آمال 
وطموحات اليمنيين في أن يعيشوا حياة آمنة 
ومستقرة في ظل دولــة مدنية حديثة قوية 
وفاعلة تقوم على أســاس الــعــدل والمساواة 

ومبادىء الحكم الرشيد.

اإلخوة واألخوات..

كم هو محزن ومؤلم أن نشهد في كل يوم 
ســقــوط الــمــزيــد مــن األرواح البريئة والــدمــاء 
الزكية من المواطنين األبــريــاء ورجــال قواتنا 
حة واألمن في أحداث مؤلمة نتيجة أعمال 

ّ
المسل

ف والعنف واإلرهـــاب، وحــان الوقت أن  التطرُّ
يتحمل الجميع مسؤولياتهم الدينية والوطنية 
واإلنسانية لوضع حد لهذا المسلسل الدامي الذي 
يفقد فيه الوطن ِخيرة شبابه ورجاله وضباطه 
وجنوده وقدراته في معارك عبثية من أجل 
فكر متطّرف أو مصالح أنانية وذاتية زائلة، ومن 
الواجب الديني واألخالقي والوطني أن يصحو 
الضمير الوطني وأن تكون مصلحة اليمن فوق 
كل المصالح الذاتية والحزبية األنانية، فالجميع 
شركاء في هذا الوطن وعليهم التعايش فيما 
بينهم بتسامح وقبول باآلخر، وتالحم من أجل 

الحاضر والمستقبل.
ختامًا.. أكرر التهاني والتبريكات لكم بحلول 
الشهر الكريم المبارك، سائًال الله العلي القدير 
أن يتغمد كل شهداء الوطن برحمته ومغفرته 
ورضوانه، وأن يعصم قلوب أسرهم وذويهم 
بالصبر والــســلــوان، وأن يجعلنا جميعًا ممن 
شملتهم رحمة الله ومغفرته والعتق من النار.

شهر مبارك.. وكل عام وأنتم بخير.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وجه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام تهنئة ومباركة بمناسبة  
شهر رمضان المبارك إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وابناء األمة العربية واالسالمية 
وإلى قيادات وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف 
حة واألمن.. دعا فيها الى مراجعة النفس في هذه 

ّ
الوطني الديمقراطي وإلى أبطال القوات المسل

المناسبة الدينية في كل ما حولنا الستخالص العبر والدروس واستلهام المعاني الجليلة التي 
يحثنا عليها ديننا الحنيف ويفرضها علينا واجبنا الوطني واالخالقي إزاء الوطن.

وتحقيق  السياسي  والكيد  العنف  عن  واالبتعاد  والتصالح  التسامح  ضــرورة  على  وشدد 
اصطفاف وطني لمواجهة االخطاء المحدقة بالوطن.. «الميثاق» تنشر نص التهنئة:

نحيي أبناء القوات المسلحة واألمن 
الذين يتصدون لعناصر اإلرهاب 
والقوى الحاقدة على الثورة 
والجمهورية والوحدة

يجب الحفاظ على قيم الحوار 
السلمي لمعالجة القضايا 
والمشكالت بعيدًا عن الحروب 
والصراعات والكيد السياسي

نتمنى أن يتجاوز شعبنا األوضاع 
والتداعيات المؤسفة التي افرزتها 
األحداث واألزمات المفتعلة

أدعو اعضاء المؤتمر والتحالف الى الصمود والثبات لمواجهات المخاطر التي تحاك ضد الوطن والمؤتمر
على الجميع تحمل مسئوليتهم الدينية والوطنية لوقف اعمال العنف واإلرهاب

انقسام المجتمع اليمني يخدم أعداء الوطن وأجندتهم التمزيقية
شعبنا اليمني سوف ينتصر ويقهر كل التحديات
المؤتمر يمثل صمام األمان للعمل السياسي في الوطن
على الجميع أن يتحلوا بروح االستعداد لتقديم كل غاٍل ونفيس من أجل الشعب والوطن
يجب أن يتمسك المؤتمريون بالعهد والوالء للوطن دون غيره مهما كلفهم ذلك من تضحيات

رئيس المؤتمر يدعو وسائل االعالم إلى التزام المهنية والمسئولية الوطنية
دعا رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح،  

وسائل اإلعالم إلى التزام المهنية والمسؤولية الوطنية خصوصًا 
خالل الظروف الحرجة التي تمر بها البالد، والعمل على دعم القيادة 
السياسية في تنفيذ اتفاق التسوية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

للعبور بالوطن إلى بر األمان.
وأشاد الزعيم علي عبدالله صالح لدى استقباله قيادات وكوادر قناة 
«اليمن اليوم» بالمستوى المهني والحرفي العالي الذي جسدته القناة خالل 

العامين والنصف من العمل اإلعالمي الوطني المسؤول.

داعيًا إلى عدم االنجرار إلى االنفعال جراء ما تعرضت له القناة، مؤكدًا ان 
القناة ستعاود البث قريبا، مهنئًا قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي 

العام والشعب اليمني بشهر رمضان المبارك.
بدورهم عبرت قيادة وكوادر قناة «اليمن اليوم» عن ادانتهم للعمل 
االستفزازي وغير المسؤول الــذي تعرضت له القناة، كما عبروا عن 

شكرهم للزعيم علي عبدالله صالح على استقباله لهم.
منوهين إلى أنهم على أهبة االستعداد الستئناف العمل في خدمة 

الوطن.


