
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
صباح األربعاء وفدًا يمثل أبناء محافظة الحديدة يتقدمهم العلماء 
وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات المؤتمر وأحــزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، والمشائخ واألعــيــان والوجهاء 
والشخصيات االجتماعية واألدباء والمثقفون وممثلون عن قطاع 
الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني الذين حملوا معهم 
مباركة وتهاني كل أبناء محافظة الحديدة بمديرياتها وعزلها 

وقراها للزعيم القائد.
وقد رحب الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام بممثلي أبناء محافظة الحديدة محافظة العطاء والخير 
والتسامح الذين وصفهم الرسول بأنهم أرق قلوبًا وألين أفئدة 
وهي الصفات اإليمانية التي ظلت فيهم إلى اليوم، شاكرًا لهم 
وصولهم إلى العاصمة صنعاء للتعبير عن مشاعرهم الصادقة 
نحوه شخصيًا ونحو الوطن ..ينشدون السالم واألمــن واألمــان 
لمحافظتهم ولكل محافظات الجمهوري، وينبذون العنف 
واإلرهاب والحروب والصراعات التي تدمر مقدرات الوطن وتزيد 

من معاناة الناس .
وفي بداية اللقاء الذي افتتح بآي من الذكر الحكيم ألقى األخ 
عبدالرحمن أحمد خرجين- نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة الحديدة، كلمة قدم في مستهلها التهاني للزعيم 
على سالمته ونجاته من المؤامرة الدنيئة التي كانت تستهدف 
حياته وأسرته وأعوانه والمحيطين به من المواطنين األبرياء 
الذين تقع منازلهم بجوار منزل الزعيم ,وهــي المؤامرة التي 
يدينها ويستهجنها كل أبناء محافظة الحديدة وكافة أبناء الشعب 

اليمني العظيم.
وطالب نائب رئيس فرع المؤتمر بالحديدة عقالء اليمن وكل 
القوى السياسية أن يدركوا ويقتنعوا بأن الوطن يتسع للجميع 

مهما كانت التباينات والخالفات الفكرية والسياسية بينهم..
معبرًا عن آمال الجماهير وتطلعها إلى إنجاز إعداد الدستور 
وإنــزالــه لالستفتاء الشعبي عليه وصـــوًال إلــى المحطة الهامة 
والرئيسية في المرحلة الثانية للفترة االنتقالية التي حددتها 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة المتمثلة في إجراء 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية الحرة والمباشرة التي ستضمن 

للوطن والمواطن العيش الكريم في أمن وأمان.
وفي كلمة الهيئة التنفيذية بمحافظة الحديدة أكد األخ حسن 
أحمد الهيج األمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، بأن الوطن ال 
يزال بحاجة إلى الزعيم وإلى جهوده ووقوفه إلى جانب المواطنين 
كون المؤتمر الشعبي العام محط أمل الشعب اليمني والمعبر عن 
تطلعات اليمنيين بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح، المثقل 
باآلالم التي يعانيها واألوجاع التي تسبب فيها أولئك المجرمون 
في مؤامراتهم الدنيئة بتفجير جامع دار الرئاسة ,مطالبًا الزعيم 
بأن يجعل من جريمة النفق التآمرية منطلقًا جديدًا لإلسهام 
في ترسيخ بنيان الوطن وتقدمه وازدهاره، وإنقاذه من ويالت 

الحروب وإيقاف سفك دماء اليمنيين .
وخاطب األخ حسن هيج أمين عام المجلس المحلي بمحافظة 
الحديدة األخ الزعيم قائًال : لقد بنيت وطنًا ودولة ..فال تدعهما 
يتدمران، وبنيت اإلنسان بالعلم والمعرفة والتأهيل العالي، فكن 
معه رافدًا لكل الجهود الرامية تحقيق المزيد من النهوض لوطن 
اإليمان والحكمة ,كما انك حققت لليمن ما لم يكن في الحسبان 
وأخيرًا جنبته ويالت الحرب األهلية بتنازلك طواعية ودون فرض 
أو إكراه للسلطة مجسدًا بذلك مبدأ التداول السلمي لها وبطرق 

ديمقراطية.
وتابع: كنت كريمًا حين وجهت الدعوة ألبناء الشعب وأنت تتلقى 
العالج في أمريكا تحثهم فيها على انتخاب الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيسًا للجمهورية من أجل أمن واستقرار اليمن 
وبذلك أنقذت الوطن من جديد , الذي هو اليوم بحاجة ماسة إلى 
أن تضع يدك في يد الرئيس وتعمالن معًا على الخروج به من 
الوضع المأساوي الذي وصل إليه ,وإخراج البلد من النفق المظلم 
والمسدود الذي أوصله إليه من ال يخاف الله وال يجعل للوطن 

حرمة.
وتحدث األخ المهندس أكرم عبدالله عطية نائب رئيس مجلس 
النواب بكلمة باسم أعضاء مجلس النواب في الحديدة ..وباسم 
العلماء والوجهاء والتجار والشخصيات االجتماعية أشار فيها 
ها  إلى أن أبناء محافظة الحديدة قاطبة شبابها وشيوخها، علماء
ها وقياداتها ومنظماتها المدنية  ومثقفيها ورجالها ونساء
يسلمون على الزعيم ويقدمون له التهاني على سالمة اليمن 
أوًال.. ثم على سالمته التي هي من سالمة الوطن.. وسالمته أيضًا 
هي سالم لليمن، ألن جريمة نفق الغدر والتآمر والخيانة لم تكن 
تستهدف الزعيم شخصيًا وإنما تستهدف األمن واالستقرار 

والسلم االجتماعي .
مشيرًا إلى أن ما يجب على الجميع استيعابه بأن الحزبية ليست 
سوى وسيلة لتحقيق استقرار األوطان وتقدمها وازدهارها وإن 

لم تحقق ذلك فإنها محرمة.
مطالبًا أجهزة األمن أن تتعامل بمسئولية عالية مع المظاهرات 
واالحتجاجات وعــدم السماح بسفك الــدمــاء وإزهـــاق األرواح, 

منبهًا أولئك الذين يسعون إلثارة القالقل وإخافة الناس وبالذات 
في العاصمة صنعاء أن يقتنعوا وأن يرسخوا القناعة الكاملة 
في أذهانهم وفي عقولهم بأن صنعاء عصية، سابقًا وحاضرًا 
ومستقبًال وأن صنعاء التي تمثل الوجه المشرق لليمن ستفشل 

كل ما يحاك ضدها من مؤامرات.
وأكد أكرم عطية بأن أبناء اليمن عمومًا وكل منتسبي وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهم 
يمثلون الغالبية العظمى من جماهير الشعب يقفون مع الزعيم 
علي عبدالله صالح وإلى جانب المؤتمر الشعبي العام، وسيظلون 

سندًا قويًا له في قيادته للسفينة والوصول بها إلى بر األمان.
وألقى األخ الدكتور أحمد عبدالله حمادي نائب رئيس جامعة 
الحديدة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، كلمة باسم 
األكاديميين ابتدأها ببيت من الشعر المعبر عن واقع الحال: 
(سيذكرني قومي إذا جد جدهم.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر).
مشيرًا إلى أن كل أبناء الشعب اليمني العظيم ال يمكن.. بل 
ومن المستحيل عليهم وحتى على أولئك الحاقدين والمتآمرين 
والجاحدين أن ينكروا ما أنجزه الزعيم القائد طيلة ٣٣ عامًا 
ســـواًء فــي مجال التعليم مــن خــالل إنــشــاء الــمــدارس والكليات 
والمعاهد الفنية والتقنية والجامعات أو في مجال الطرقات 
والمشاريع الخدمية والتنموية الشاملة واألهم من كل ذلك األمن 
واالستقرار وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وغيرها من المشاريع 

اإلستراتيجية العمالقة، وأن كل ذلك هو ما أثار حقد الحاقدين 
وحسد الحاسدين الذين أغاضهم ذلك العطاء المتدفق فراحوا 
يحيكون المؤامرات تلو المؤامرات وبلغ بهم األمر إلى حد الحقارة 
ة بتخطيطهم لقتل الزعيم وقيادات الدولة والحكومة  والدناء

بتفجير مسجد دار الرئاسة الذي جعل الناس يعيشون في خوف 
وقلق على الوطن ومع ذلك كتب الله السالمة لزعيمنا وأفشل 
خطط المتآمرين، مما جعلهم يتآمرون من جديد من خالل 
جريمة النفق التي تؤكد بالدليل القاطع ارتباطها بالجريمة السابقة 

فكالهما يستهدفان الزعيم وهو بين يدي الله وفي بيوت الله.
ثم بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية من قبل الشاعر محمد أحمد 
مجلي.. وألقى محمد عايش قحيم عضو مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل كلمة منظمات المجتمع المدني بمحافظة الحديدة، 
أكد فيها حب ووالء أبناء تهامة لزعيم المؤتمر الشعبي العام 
الذين جاؤوا إليه اليوم ليحييون مواقفه العظيمة ويعبرون عن 
تقديرهم الكبير بما حققه لليمن الحبيب من تحوالت ومنجزات 
ومكاسب، مؤكدين إدانتهم واستنكارهم لجريمة حفر النفق 
ولكل محاوالت الحقد الغاشمة للنيل من الزعيم، مطالبين بسرعة 
الكشف عن أسماء الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع 
جراء ما يقترفونه ضد الوطن والشعب، وليكونوا عبرة لمن يعتبر.
كما ألقيت قصيدتان شعريتان من قبل األخوين الشاعر أحمد 

قاره والشاعر عبدالله عبدالله الضحوي نالتا االستحسان.
وألقت األخت فاطمة قديمي كلمة القطاع النسائي بالمحافظة، 
أدانت فيها كل األعمال اإلجرامية واإلرهابية التي تعرض لها باني 
مجد اليمن وموحد أرضه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام من قبل العصابة الشيطانية التي حاولت استهداف 
حياته عبر نفق مظلم يبين مدى المؤامرة الدنيئة والحقد الدفين 
على من بنى الوطن وعلى كل أبناء الشعب اليمني العظيم ومن 
قبلها تلك الجريمة النكراء التي دبرت من أعداء الحياة واإلنسانية 
في جامع النهدين التي كانت تستهدف كل قيادات الدولة والتي 
ذهب ضحيتها العديد من الشهداء األبرياء منهم الشهيد المناضل 

األستاذ عبدالعزيز عبدالغني رحمة الله عليهم جميعًا.
وتابعت: لقد أرادوا قتل الزعيم وأراد الله له الحياة ..نعم إنها 
إرادة الله حبًا في هذا الشعب األبي ولطفًا بهذا القائد اإلنسان الذي 
ورغم ما كان يعانيه من جراح وما أصابه من تلك الجريمة من آالم 
إال أنه وضع يده على قلبه وقال لشعبه (إذا أنتم بخير فأنا بخير).

 بدور المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. 
ً
مشيدة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.. األمين العام، على جهوده 
الجبارة في هذه األزمة المفتعلة والخانقة والتي يعاني منها كل 
أبناء الوطن داعين كل القوى السياسية أن يستشعروا واجبهم 
الديني والوطني تجاه هذا الوطن المعطاء وطن الثاني والعشرين 

من مايو.

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام صباح األثنين الماضي حشدًا كبيرًا من 
أبناء محافظة صعدة يتقدمهم أعضاء مجلسي النواب 
والشورى والمشائخ واألعيان والوجهاء والشخصيات 
االجتماعية وممثلو قطاع الشباب والمرأة، وقيادات 
وأعــضــاء وأنــصــار المؤتمر الشعبي الــعــام وأحــزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي.. مرحبًا بهم وشاكرًا 
لهم مجيئهم وتجشمهم عناء السفر للوصول إلى 

العاصمة.
وفي بداية اللقاء ألقى أحمد حسين بخاش رئيس 
ــعــام بمحافظة صعده  فـــرع الــمــؤتــمــر الشعبي ال
ــدم فيها تهاني وتــبــريــكــات أبــنــاء صعده  كلمة ق
قاطبة بسالمة الزعيم ونجاته من الموت الذي كان 
يخطط له من قاموا بحفر النفق إلــى منزله والــذي 
كان يستهدف حياته وحياة أسرته لوال عناية رب 
السماوات واألرض الذي اراد أن ُيكشف هذا المخطط 
وتجنيب البالد كارثة محققه ال تستهدف الزعيم 
فقط وإنما تستهدف أمن واستقرار اليمن ونسف 
جميع التسويات السياسية، وهو العمل والمؤامرة 
اإلجرامية الغادرة التي يستنكرها ويدينها كل أبناء 
صعده ويطالبون الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية أن يوجه اللجنة األمنية المكلفة 
بالتحقيق بكشف المتهمين وتقديمهم للعدالة 
لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جرم وما 
يقومون به من ممارسات تآمرية ضد الوطن وأمنه 

واستقراره ووحدته.
كما قــدم رئــيــس فــرع المؤتمر بصعده باسم 
الحاضرين ومــن لم يستطع الحضور التهاني لألخ 
الزعيم ولكل المؤتمريين والمؤتمريات بمناسبة 
مرور ٣٢ عامًا على تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
الــذي أسسه قائده التاريخي الزعيم علي عبدالله 
صالح، وهو الحزب الذي اختار االنضواء فيه غالبية 
أبناء الشعب اليمني كونه يجسد تطلعات اليمنيين وال 
يستمد نهجه أو سياسته من أية جهة خارجية، وألنه 

الحزب الذي يجمع وال يفرق ويبني وال يهدم، نهجه 
الوسطية واالعتدال يؤمن بحل الخالفات بالحوار 
بعيدًا عن العنف والتطرف، ويؤمن بمبدأ التداول 
السلمي للسلطة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
حنكة وحكمة قيادته التي حققت للشعب اليمني على 
مدى ٣٣ عامًا من التطور واإلزدهار الكثير ووصلت 
خيراتها إلى كل عزلة من عزل اليمن من المشاريع التي 
يصعب حصرها، ومن أهمها شبكة الطرق واستخراج 
النفط وإعادة تحقيق وحدة اليمن التي كانت حلمًا 
وأمنية كل اليمنيين، باإلضافة إلى العالقة الخارجية 
المتوازنة وترسيخ دعائم األمن واالستقرار داخليًا، 
وكل هذه المنجزات تحققت في ظل قيادة المؤتمر 
الشعبي العام وحكومته وتوجها بحرصه على تجسيد 
مبدأ التداول السلمي للسلطة من خالل تسليم الزعيم 
والمؤتمر للسلطة سلميًا حقنًا لدماء اليمنيين وحفاظًا 
على مكتسبات الشعب رغم الزخم الجماهيري الكبير 
الذي كان يرفض تنازلكم أيها الزعيم القائد آنذاك 

وبالفعل فاجأتم العالم بتنازلكم عن السلطة وعن 
حقكم الشرعي والدستوري وأكدتم البناء الشعب 
اليمني الشرفاء بأنك فعًال وطنيًا تغلب مصلحة اليمن 
فوق مصلحتك الشخصية مما زاد حب الشعب اليمني 

بكامله لك.
إننا نحن أبناء صعده نتمنى من حكومة الوفاق أن 
تحذو حذوكم ونعي بأن اليمن للجميع وأن مصلحة 
اليمن فوق كل االعتبارات والمصالح الضيقة وأن 
يجنبوا اليمن االنزالق إلى ما ال يحمد عقباه خاصة وأن 
اليمن قد وصلت إلى حافة اإلنهيار، وأن تؤمن جميع 
األطراف بضرورة تقديم التنازالت لمصلحة اليمن 

وحل خالفاتها سلميًا بالحوار.
وخــاطــب رئــيــس فـــرع الــمــؤتــمــر الشعبي الــعــام 
الزعيم قائًال : إن أبناء محافظة صعده الذين تراهم 
وا مــن مختلف مــديــريــات المحافظة  أمــامــكــم جـــاء
وعزلها يستنكرون بشدة االستهدافات المتكررة 
لك، مؤكدين بأن استهدافك هو استهداف لكافة 

المؤتمريين وأنهم سيكونون سندًا لك كما عهدتهم 
يبادلونك الوفاء بالوفاء متمسكين بالمؤتمر وسياسته 

خيارًا ال بديل عنه تحت قيادتك الرشيدة.
بعد ذلك ألقى عباس حسن بن مقيت كلمة نيابة 
عن والده الشيخ المناضل حسن بن مقيت، هنأ فيها 
الزعيم على نجاته من المؤامرة األخيرة، ومن كل 
المؤامرات السابقة، مؤكدًا وقــوف مشائخ وأعيان 
ووجهاء وكل أبناء صعدة السالم مع رمز السالم والوئام 
والتسامح الزعيم علي عبدالله صالح واصطفافهم 
معه ومع الوطن ومع القيادة السياسية، مساندين 
كل الجهود الخيرة التي تبذل إلخراج الوطن مما وصل 
إليه ومن الوضع الصعب الــذي يعاني منه كل أبناء 
اليمن، وفي مقدمتها التجاوب مع مطالب الشعب 
ــة المفسدين وتحقيق  وإنهاء مظاهر الفساد وإزال
األمن والسالم في ربوع الوطن اليمني ,واالبتعاد عن 
المكابرة والعناد الذي سيجر الوطن إلى الهاوية ال 

سمح الله.

وفــي كلمة الشباب التي ألقاها نيابة عنهم جار 
الله منصور.. جددوا اإلدانة واالستنكار الشديدين 
ــذي لــم يكن  للمخطط اإلجــرامــي الغاشم واآلثـــم ال
يستهدف الزعيم فحسب وإنما كان استهدافًا لكل 
قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام ,واستهدافًا 
لكل عوامل االستقرار والسلم االجتماعي وتدميرًا 

لكل مقومات العملية السياسية الجارية في الوطن.
واضاف جار الله منصور قائًال: إن ما سطره الزعيم 
من سجل حافل خالل مسيرته النضالية، وما حققه 
من إنجازات عمالقة في مختلف الجوانب السياسية 
والتنموية والثقافية ستبقى مفخرة يفاخر بها كل 
ابناء المؤتمر وأبناء الوطن وستخلد ذكرى عطرة في 
نفوس األوفياء في هذا الوطن ,وسيسجل له التاريخ 
أنه لم يكتف بما قدمه لهذا الوطن وأبنائه من منجزات 
من أهمها الوحدة اليمنية وترسيخ النهج الديمقراطي 
والتعددية السياسية والحزبية بل توج ذلك بأن قام 
بالتنازل عن السلطة في بادرة هي األولى من نوعها 

أبنــاء صعــدة ُيهنئــون الزعيــم بالنجــاة من مؤامــرة النفــق.. ويتعهــــــــــــــــــــــدون بالدفاع عن الوطن والمؤتمر والزعيم
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أبناء الحديدة والبيــــــــضاء وصعدة في مشهد الوفاء
فيما يستمر تدفق الوفود الشعبــــــــــــــــــــــــــــــــــية للتهنئة بسالمة الزعيم..

مــا زالــت وفــود المهنئيــن للزعيــم علي  
عبداللــه صالح رئيــس المؤتمر الشــعبي 
العــام، تتوافد من مختلــف محافظات الجمهورية 
لتهنئتــه على نجاته من المــوت المحقق الذي كان 
يخطــط لــه المتآمــرون الحاقــدون علــى الوطن.. 
وعلــى الزعيم والمؤتمر الشــعبي العــام من خالل 
النفــق الــذي تــم حفــره إلــى منزلــه وذلــك ضمن 
مسلســل التآمر الغادر الذي يعكس حالة اإلفالس 
والتخبط لدى من خطط ومّول هذا العمل التآمري 
اإلرهابــي الخبيث، وتجردهم من كل القيم الدينية 
والوطنية واألخالقية واإلنسانية، متوهمين بأنهم 
بالمال ســيتمكنون من التربع على عرش السلطة 
والتحكــم في مقدرات الوطــن، وغير مدركين بأن 
الوطن قد رفضهم ولفظهم في محطات تاريخية 
عدة عندما أســقط مشــاريعهم التدميرية عبر 

صناديق االقتراع.

أبناء الحديدة: سنظل سندًا قويًا لقيادة الوطن والمؤتمر

الزعيم: قضاياكم تتصدر اهتمامات المؤتمر
وفي ختام اللقاء تحدث الزعيم علي عبدالله صالح إلى الحاضرين.. مجددًا ترحيبه بهم، ومؤكدًا 
ة، المحافظة المؤتمرية  أن قضايا محافظة الحديدة قلب اليمن النابض والمحافظة المعطاء
الصادقة ستظل في صدارة االهتمام لديه ولدى المؤتمر الشعبي العام خاصة وأنها المحافظة 
األكثر تضررًا من الجرعة، كونها المنطقة الزراعية األولى، والمنطقة االقتصادية ذات الموارد 
الغنية والمتعددة التي تعتمد عليها الدولة، والتي يقع فيها الميناء الرئيسي للجمهورية اليمنية، 

معبرًا عن تقديره العالي لهذه المحافظة البطلة، ولكل مشاعر أبناء الحديدة عامة وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام خاصة.. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح..

حضر اللقاء األخ يحيى علي الراعي األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس 
النواب، واألخ عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وعدد من أعضاء اللجنة 

العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.

وفي ختام اللقاء تحدث الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بكلمة إلى الحاضرين 
مرحبًا أجمل ترحيب باإلخوة واألخوات من محافظة صعده على قدومهم والتعبير عن آرائهم وإدانتهم 
لهذا الحادث اإلجرامي، مثمنًا تثمينًا عاليًا هذه المواقف القوية والشريفة والنظيفة لمحافظة صعده 
وأن ذلك ليس غريبًا على هذه المحافظة فلقد كانت المحافظة السباقة في عام ١٩٩٤م بالقوافل 
والرجال لدعم المجهود الحربي ضد االنفصال في المحافظات الجنوبية ونثمن هذا تثمينًا عاليًا وسيظل 

دينًا علينا ما قدمته هذه المحافظة البطلة.
وأضاف الزعيم قائًال: نعبر عن اسفنا لما حدث في صعده خالل األعوام المنصرمة وما لحق من ضرر 
لكثير من المواطنين والمديريات والمنازل والمساكن, فنعبر عن أسفنا لتلك الحوادث التي حصلت في 
هذه المحافظة, محافظة السالم محافظة الوفاء التي يتميز أبناؤها بالوفاء في كل شيء, فنقدر تقديرًا 

الزعيم: صعدة محافظة الســـــــــــــــــــالم والوفاء ونأسف لما حدث


