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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

القائد 
المؤسس

رؤساء الدوائر بالمؤتمر:رؤساء الدوائر بالمؤتمر:

هـذه أولوياتنا للمرحلة القادمة
رئيس الدائرة التربوية:

طموحاتنا كبيرة وقضية 
المقصيين من أولوياتنا
رئيس الدائرة التنظيمية:
سنفعل األداء التنظيــمي 

وتنشيط عملية االستقطاب

«الميثاق»: القانص لـ
إذا تحالف المؤتمر مجددًا مع اإلخوان 

سيحكم على نفسه بالفناء

«الميثاق»: السامعي لـ
أدعو المؤتمر إلى تقييم أدائه 

وتجربته السياسية

رئيس دائرة الشباب والطالب:
سنعمل على إعداد 

قيادات شابة للمؤتمر
رئيس دائرة الثقافة:

سنرفد المكتبة بإصدارات 
تليق بثقافة المؤتمر الشعبي

رئيس دائرة التوجيه واالرشاد:
سنضغط من أجل تضمين الدستور 

مادة للنأي بالمساجدعن العمل الحزبي
رئيس دائرة الشؤون القانونية:

نعكف على حصر الجرائم التي استهدفت 
المؤتمريين لتقديمها للقضاء

رئيس دائرة المرأة:
تنفيذ مخرجات الحوار الخاصة بالمرأة 

نا في الفترة القادمة همُّ

المؤتمر سيظل داعية سالم ووئام ويعمل من أجل المصالحة الوطنية الشاملة

المؤتمر يحتفل بالذكرى الـ٣٢ لتأسيسه
في كلمة مهمة لرئيس المؤتمر:

هنأ الرئيس السابق الزعيم علي  
عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام كل المؤتمريين والمؤتمريات 
وهــم يحتفلون بالعيد الــثــانــي والثالثين 

لتأسيس تنظيمهم السياسي الــرائــد في 
الساحة الوطنية الــذي ينضوي تحت لوائه 
كل الوطنيين الغيورين والمحبين لوطنهم 
الصادقين في انتماءهم, األوفياء في التزامهم 

ر عن تطلعات وآمال اليمنيين  للمؤتمر المعبِّ
والمجسد للوسطية واإلعتدال والتعايش 

والتسامح والمحبة والوئام.
تفاصيل ص٢

نقف على مسافة واحدة من الجميع ونرفض االصطفاف مع طرف ضد آخر

نجاح المؤتمر مرهون باستقطاب وإشراك 
الجماهير في عملية البناء الوطني

التغيير مشروع وطني نهضوي شامل حمله المؤتمر منذ أكثر من ٣٣ عامًا

المؤتمر صنع أكبر وأعظم المكاسب الوطنية

الحوار والشراكة الوطنية مبادئ 
وثوابت مؤتمرية راسخة

القوى المتضررة من التغيير ستظل تحيك 
مؤامراتها ضد المؤتمر والوطن والشعب

لم نقِص أحدًا حتى في أحلك 
الظروف والمنعطفات التاريخية

المؤتمر عطاء الينضب

تأتي الذكرى الـ٣٢ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ٢٤ أغسطس ١٩٨٢م والوطن  
وأبناؤه يمرون بأوضاع وظروف غير مسبوقة في تعقيدات تحدياتها وما تحمله من نذر 
مخاطر ماحقة يصعب التنبؤ بمآالتها المدمرة ليس فقط لليمن ووحدته وأمنه واستقراره بل 

لحاضر أبنائه ومستقبل اجياله.
 األزمات وميقظة 

ً
هذا كله ما كان له ان يكون لوال تلك القوى الظالمية االنتهازية التي تآمرت مفتعلة

الفتن ومشعلة الصراعات والحروب بهدف االنقضاض على السلطة بعد ان جعلتها غايتها الذاتية 
القصوى، غير مبالية بالثمن الذي دفعه ويدفعه شعبنا.. ولوال المؤتمر الشعبي العام وحكمة قائده 

الزعيم علي عبدالله صالح ألصبح اليمن- الوطن والشعب- في خبر كان منذ أمد بعيد.
 عظمة هذا التنظيم الوطني الرائد 

ً
وهاهي مناسبة تأسيسه تطل علينا اشراقتها مجسدة

المستمدة من االنجازات الكبرى التي صنعها  لليمن طوال مسيرة قيادته المؤسسة على نهج 
الوسطية واالعتدال ومبادئ وقيم التعايش والتسامح والمحبة والشراكة الوطنية، ويكفي المؤتمر 
الشعبي العام فخرًا انه بقيادة المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح توج نضال شعبنا بإعاد تحقيق 
الوحدة اليمنية التي هي أغلى وأسمى منجز لشعبنا الذي ناضل طويًال وقدم التضحيات الجسيمة 
وقوافل الشهداء من خيرة أبنائه في مختلف مراحل نضاالت حركته الوطنية ومسارات ثورته  
 في سماء عدن الباسلة في ٢٢مايو ١٩٩٠م 

ً
المباركة «سبتمبر وأكتوبر» رافعًا رايتها شامخة

محوًال حلم اليمنيين الى واقع.
لقد انبثق المؤتمر الشعبي العام من روح شعبنا الحضاري العريق ليكون المعبر عن آماله وتطلعاته 
في الوحدة والتنمية والنماء واالزدهار، ولم تكن السلطة بالنسبة له اال وسيلة لتحقيق هذه الغايات 
العظيمة والنبيلة لتتجلى هذه الحقيقة بأنصع صورها في أزمة ٢٠١١م منقذًا الوطن من كارثة 
الصراع واالحتراب والدمار والخراب والفوضى التي كادت القوى االنقالبية ان تقذفه في مهاويها من 
اجل مصالحها الضيقة مقدمًا التنازالت إلنقاذ اليمن من المهالك والمآسي، مغلبًا كما كان دومًا الحوار 
والحلول السياسية السلمية، وكانت التسوية السياسية للمبادرة الخليجية التي فوت بها الفرصة 
على تجار الحروب المتعطشين للدماء المسكونة نفوسهم بالحقد ونزعات االنتقام، الذين مازالوا 
يراهنون على تحقيق أجندة مشاريعهم الخسيسة على حساب الوطن وأبنائه، لكنهم بأعمالهم 
الدنيئة تلك يثبتون اليوم ان المؤتمر الشعبي العام- قيادته وقواعده وأنصاره وجماهيره- الغيورون 
المحبون لوطنهم المخلصون األوفياء الحريصون على مكاسب ومنجزات ثورته ووحدته، االمينون 

على حاضره وغد أجياله القادمة.
ومن جديد ها هو المؤتمر وفي وقت الشدائد يطرح أمام كل القوى السياسية مشروع وثيقة 
المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق اصطفاف وطني الخراج البالد من األزمة الطاحنة.. إنها قارب 

نجاة النقاذ الجميع واليمن أوًال.. وتحية للمؤتمر بميالده المجيد..

كلمة 

تواصل المهرجانات الجماهيرية الحاشدة  في عموم المحافظات تنديدًا بمحاولة اغتيال رئيس المؤتمر 

دبلوماسيون: المؤتمر ال يمكن تجاوزه ويحظى بتأييد شعبي كبير
عبده بورجي :

المؤتمر سيظل وفيًا 
لمصالح الشعب


