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الوحدة أعظم منجز يمني وعربي

عدد مكرس بمناسبة العيد الوطني 
الـ ٢٦ لقيام الجمهورية اليمنية ٢٢مايو

العدد:  
(١٨١١)

 22 / مايو / 2016م  
15 / شعبان / 1437هـ 44األحد: 

يحتفل شعبنا اليمني العظيم بالعيد الوطني السادس والعشرين للجمهورية وإعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م والوطن يمر بأخطر مرحلة 
في تاريخه المعاصر فهو يتعرض منذ عام ونيف لعدوان غاشم وهمجي شنه تحالف 
العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني، مخالفًا بذلك ميثاق االمم المتحدة وميثاق 
الجامعة العربية وكل االعراف والمواثيق الدولية التي تجرم شن حرب على دولة مستقلة 

ذات سيادة.
 فإنني أحيي كافة ابناء الشعب اليمني وأهنئهم بهذه المناسبة العزيزة على قلب 

ً
وبداية

كل واحد منهم ،كما احيي واهنىء الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي كان هدف اعادة تحقيق الوحدة في صدارة اهتماماته 
منذ انتخابه رئيسًا للبالد في عام ١٩٧٨م، حتى نال شرف تحقيقها مع بقية الشرفاء 
من ابناء الوطن ،ويكفيه فخرًا وشرفًا ان التاريخ سيسجل اسمه بأحرف من نور في انصع 
صفحاته انه كان موحد اليمن والمدافع الشرس والعنيد عنها وال يزال وسيظل- ومن 
خلفه المؤتمر الشعبي العام قيادات وأعضاء وأنصارًا وكل شرفاء الوطن- يدافعون عن 
هذا المنجز الوطني العظيم ،كما احيي كل مؤتمري ومؤتمرية بهذه المناسبة العظيمة 

التي نحتفل بعيدها السادس والعشرين.
في مثل هذا اليوم من عام ١٩٩٠م شهدت مدينة عدن لحظة تاريخية فارقة عندما 
ارتفع علم الجمهورية اليمنية خفاقًا معلنًا ميالد يمن جديد يجمع كل ابنائه من المهرة 
الى صعدة  ومن عدن الى الحديدة ومن سقطرى الى ميدي، ومنذ ذلك اليوم  وأعناق 
اليمنيين تطاول عنان السماء زهوًا وفخرًا بهذا المنجز الذي جسد واقعًا حلم اليمنيين 
الذي تأخر ألكثر من ثالثة عقود منذ انتصار الثورة اليمنية المجيدة «٢٦ سبتمبر 
١٩٦٢م و١٤ اكتوبر»، وكان عنوان وفاء لدماء الشهداء وتضحيات اجيال من الحركة 
الوطنية اليمنية التي ناضلت من اجل تخليص اليمن من حكم كهنوتي مستبد ،وتحريره 

من االحتالل البريطاني البغيض .
لت اعادة تحقيق الوحدة اليمنية قبل ٢٦ عامًا نموذجًا للحكمة اليمانية فقد كان 

َّ
لقد مث

الحوار منهاجًا لتوحيد اليمن ونزع براميل التفرقة التي كانت تفصل اليمني عن نصفه 
 تدشين عهد جديد من 

ً
اآلخر، كما جاءت الوحدة لتخرج اليمن من الحكم الشمولي معلنة

الديمقراطية والتعددية السياسية التي اعادت للشعب حقه في اختيار من يحكمه عبر 
صناديق االقتراع،ناهيك عما جاءت به الوحدة من خيرات في مجال التنمية وصلت الى كل 

قرية ومديرية ومحافظة على مستوى الجمهورية.
يتزامن االحتفال بعيدنا الوطني هذا العام والبالد تتعرض لعدوان غاشم وحصار جائر، 
بينما تتعرض بعض اجزائه لالحتالل من قبل قوات اجنبية يتم الدفع بمزيد منها كل 
يوم بشكل سافر يمثل استهدافًا مباشرًا للوحدة اليمنية ارضًا وإنسانًا ،وانتهاكًا لسيادة 
واستقالل اليمن ،وهو ما يجعلنا في المؤتمر الشعبي العام نجدد موقفنا المبدئي الثابت 
والرافض للعدوان والتواجد األجنبي على األراضي اليمنية بأي شكل من االشكال وتحت 
أي مسمى من المسميات فوحدة وسيادة واستقالل وامن واستقرار اليمن ثوابت وطنية 

للمؤتمر وكل القوى التي تقف في مواجهة العدوان . 
ومن المؤلم حقًا ان يحتفل اليمنيون بعيد 
وحدتهم السادس والعشرين وهم يرون 
ما يعتمل في بعض المحافظات السيما 
فــي محافظة عـــدن الــتــي كـــان لــهــا شــرف 
احــتــضــان لحظة اعـــالن تحقيق الــوحــدة 
اليمنية من اعمال تهجير وترحيل قسري 
لمواطنين يمنيين من قبل مسؤولين في 
تلك المحافظات وصلوا الى السلطة بحماية 
ووصــايــة مــن قــوات اجنبية غــازيــة ،وهــي 
االعمال التي باتت تهدد بتمزيق النسيج 
االجتماعي لليمنيين وتضرب قيم التعايش 
والتسامح التي عرفوا بها وتصيبه في مقتل 
،وتمثل خطرًا يهدد وحدة الوطن ،خاصة 
حين نجد ان هذه االنتهاكات تستهدف ابناء 

البلد في الوقت الذي تفتح فيه االبــواب الحتضان الغزاة والمحتلين الذين يلقون من 
يرحب بهم ممن باعوا الوطن وكرامته وسيادته واستقالله بثمن بخس سعيًا لتحقيق 
مشاريع صغيرة تستهدف تمزيق الوطن ومحاولة اعادة عجلة التاريخ الى الوراء دونما 
أي اعتبار لقيم ثوابت وأخالق الشعب اليمني، وليس مبالغة القول ان التاريخ الذي سجل 
بأحرف من نور اسماء األحرار والثوار اليمنيين وتضحياتهم العظيمة في سبيل طرد 
المحتل البريطاني ،وقدموا أرواحهم رخيصة من أجل استقالل الوطن وتحقيق وحدته، 
فإن التاريخ سيذكر بالعار من باعوا بلدهم واستقدموا األجنبي للعدوان عليه وادخلوا 

المحتل الى ترابه في عمل خياني لن يغفره لهم الشعب اليمني 
وال االجيال القادمة التي ستظل لعناتها تالحقهم الى يوم الدين.
على مــدى عــام ونيف عمد الــعــدوان السعودي الغاشم الى 
ممارسة ابشع الجرائم بحق الشعب اليمني فقد سقط اآلالف من 
الشهداء،وأصيب عشرات اآلالف بجروح وإعاقات وشرد الماليين 
من منازلهم وبيوتهم التي دمرت وأصبحت اثرًا بعد عين ،جراء 
هذا العدوان، كما خلف الحصار الجائر اوضاعًا انسانية كارثية 
تبيد الشعب اليمني بالجوع والبطالة والفقر، خالفًا عن حرمانه 
من ابسط حقوقه وفي مقدمتها حق التعليم والرعاية الصحية 
بسبب استمرار العدوان السعودي ومرتزقته في تدمير المنشآت 
التعليمية والطبية وكل البنى التحتية والمقدرات االقتصادية 
للشعب اليمني ،ناهيك عن تعمد الــعــدوان تدمير مقدرات 
المؤسسة العسكرية واألمنية اليمنية بشكل ممنهج ما اتاح 
الفرصة امام التنظيمات االرهابية الن تسيطر على اجزاء واسعة 
من البالد وباألخص في المحافظات الجنوبية والشرقية وبدعم 
ومساندة وتمويل تحالف العدوان لتلك التنظيمات اإلرهابية 
واستخدامها كذريعة للتدخل االجنبي واحتالل اجزاء من االرض 
اليمنية وهو ما ينذر بخطر ال يتهدد أمن اليمن فحسب بل وأمن 

المنطقة والعالم كله.
لقد كان لوسطية واعتدال المؤتمر الشعبي العام الدور البارز 
في مواجهة االرهاب ومخاطره على الشعب والوطن لقناعته 
 
ً
بضرورة مواجهة االرهاب والقضاء عليه، وقاد المؤتمر ممثال

بقيادته في أعلى هرم السلطة التنفيذية بزعامة الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح وحكومات المؤتمر معركة شرسة الجتثاثه 
وتجفيف بؤره ومنابعه معتمدًا رؤية وطنية تجسد االحترام 
للدستور ،وواجــب الحماية وتوفير االمــن والسكينة للشعب 
،والدفاع عن مصالح الوطن العليا بكل ما للكلمة من معنى،وظل 
المؤتمر حتى بعد ان سلم السلطة يحذر من مخاطر استفحال 
االرهاب وتوسع نفوذه بفعل السياسة التي انتهجت منذ العام 
٢٠١١م والتي كان من آثارها تدمير وتمزيق الجيش واألمن 

تحت مسمى اعادة  الهيكلة.
لت اعادة تحقيق وحدة اليمن منجزًا ال يضاهيه منجز 

َّ
لقد مث

في تاريخ االمة العربية خالل القرن العشرين ولذلك ظل هذا المنجز يتعرض للمؤامرات 
الرامية الى وأده وتدميره بشتى الطرق والوسائل سواء من قبل الخونة والعمالء في الداخل 
،او من قبل القوى الخارجية التي توجت مؤامراتها بتدمير وتمزيق المؤسسة العسكرية 
واألمنية للجمهورية اليمنية منذ العام ٢٠١١م، مرورًا بما سمي بمشروع الهيكلة وانتهاء 
بشن العدوان الغاشم الذي دمر بشكل ممنهج مقدرات اليمن عسكريًا وامنيًا وانتهك 

سيادة اليمن واستقالله بالغزو واالحتالل .
إن ما يجب ان يدركه الشعب اليمني اليوم اكثر من أي وقت مضى ان وحدته الوطنية 
ونسيجه االجتماعي وقيمه في التعايش والتسامح تتعرض ألخطار محدقة تستوجب 
على كل مواطن ومواطنة تحمل مسؤوليتهم التي يفرضها عليهم واجب االنتماء والوالء 
الوطني في الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره سواء ضد العدوان 
السعودي والغزو الخارجي او ضد المشاريع الصغيرة الرامية الى اثــارة فتن مذهبية 
ومناطقية بغيضة يراد من ورائها اشعال صراعات مسلحة وحروب داخلية تأكل االخضر 
واليابس وتهلك الحرث والنسل خاصة وأنه يجري تنفيذها بعد عام من العدوان الذي دمر 
كل مقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية وارتكب بحقه جرائم ابادة جماعية تفوق 

جرائم النازية والفاشية.
ورغم كل المعاناة واآلالم والجروح فإن العيد الوطني للجمهورية اليمنية يتزامن مع 
انعقاد مشاورات الكويت الهادفة الى ايقاف العدوان السعودي ورفع الحصار وتحقيق 
رنا بأن منجز اعادة تحقيق الوحدة تحقق عبر 

ّ
السالم في بالدنا وهو األمر الذي يجب ان يذك

الحوار والطرق السلمية ما يفرض علينا جميعًا كيمنيين الوقوف بمسؤولية تاريخية امام 
هذه الفرصة لتحقيق السالم من خالل الحوار باعتباره  الوسيلة الوحيدة والمثلى إلنهاء 
معاناة الشعب اليمني بإيقاف العدوان السعودي ورفع الحصار وتحقيق السالم وضرورة 
تنازل االطراف لتحقيقه، وبما يمكن من  اقامة شراكة وطنية حقيقية في السلطة  من 
خالل قيام سلطة تنفيذية توافقية تحمل على عاتقها مسؤولية اعادة الحياة الطبيعية 
واألمن واالستقرار وتقوم بمكافحة االرهاب الذي يهدد نسيجنا الوطني وقيمنا وتعاليمنا 

الدينية.

ر بموقف المؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية ممثلة 
ّ
ولعل من المهم اليوم ان نذك

بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- اثناء ازمة العام ٢٠١١م حين آثر مصلحة 
اليمن العليا وحرص على حقن دماء اليمنيين وسلم السلطة سلميًا منعًا النزالق البالد نحو 
العنف والفوضى في مشهد اشاد به العالم اجمع ،وسيظل يسطره التاريخ بأحرف من نور 
لقائد يضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار ويتسامى على كل الجراح واآلالم، ما 
يجعله يستحق جائزة نوبل للسالم وليس 
كما يحاول البعض من الذين يفجرون في 
الخصومة دون بصر او بصيرة، وكما يفعل 
تجار الحروب الذين يصرون اليوم على 
التمسك بالسلطة والتشبث بها ويرفضون 
تقديم التنازالت حتى ولو كان ذلك على 
حساب دماء ابناء الشعب اليمني ومعاناة 

المواطن في معيشته وحياته اليومية .
إننا فــي المؤتمر الشعبي الــعــام نجدد 
بهذه المناسبة الوطنية موقفنا الثابت في 
االنحياز الى خيار السالم.. سالم الشجعان 
القائم على انهاء العدوان السعودي ورفع 
الحصار، والحفاظ على ثوابت الوطن وفي 
مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة  
والديمقراطية، وسيظل الحوار هو نهج المؤتمر الذي ال يحيد عنه من اجل التوافق 

والسالم..
 ونساًء شيوخًا وشبابًا..

ً
التحية لكل ابناء الشعب اليمني العظيم رجاال

التحية لكل مؤتمري ومؤتمرية في عموم وطننا الحبيب.
الرحمة والخلود للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة من اجل  الدفاع عن وطن الثاني 

والعشرين من مايو.. والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

بقلم/ األستاذ: 
عـارف عــوض الزوكــا

األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

ــــادة  ــــي وحــــــــدة وس
اليمن  وأمــن  واستقالل 

ثوابت وطنية للمؤتمر

خيرات الوحــدة وصلت 
الى كل قريــة ومديرية 

ومحافظة يمنية

ســيرحل الطارئون والغزاة 
والمحتلــون وســتبقى عدن 
مدينة ميالد اليمن الموحد 

الديمقراطي الجديد

من فتحوا األبواب الحتضان 
الوطـن  بــــاعــــوا  الغــزاة 

وكرامته بثمن بخس

عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب 
اجتماعًا تنظيميًا برئاسة األخ علي محمد الزنم رئيس 
الدائرة السياسية عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وبحضور 
الشيخ أحمد النزيلي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية 
عضو مجلس النواب واإلخوة أعضاء قيادة الفرع، كرس 
لمناقشة مختلف القضايا المدرجة في جدول األعمال.. 
واستهل االجتماع المنعقد الجمعة أعماله برفع أسمى 
آيات التهاني وأصــدق التبريكات الى كافة أبناء الشعب 
اليمني عمومًا وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر خصوصًا والى 
الزعيم الوحدوي علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وذالك بمناسبة العيد 
الوطني الـ٢٦ إلعادة تحقيق وحدة الوطن في الـ ٢٢من 
مايو ١٩٩٠م، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الوحدة 
اليمنية المنجز األبرز  في تاريخ اليمن المعاصر والوقوف 
ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة والشعب اليمني 

الصامد في وجه العدوان. 
كما وقفت قيادة المؤتمر أمام األوضاع العامة، مؤكدين 
أهمية تخفيف معاناة المواطنين وضبط المتالعبين 
بأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وتوفيرها 
وتهيئة األجواء المناسبة الستقبال شهر رمضان الكريم، 
كما يؤكدون وقوفهم مع األخ محافظ المحافظة اللواء 
عبدالواحد محمد صالح، مثمنين كل الجهود التي تبذل في 
سبيل الحفاظ على سلمية المحافظة وتفويت الفرصة على 
المتربصين باألمن واألستقرار  باعتبارها محافظة السالم 

ومأوى للنازحين من مختلف أبناء الجمهورية. 
داعين كافة القوى الوطنية المناهضة للعدوان إلى 
اإلسهام الفاعل في ترسيخ األمن واالستقرار ورفض كل 
دعوات الفوضى والفتنة ودعم الفريق الوطني المفاوض 
إلنجاز السالم وإنهاء العدوان ورفع الحصار وبناء الدولة 

التي تستوعب كل أبناء الوطن الشرفاء.
ات التي يتعرض لها عــدد من  وفيما يخص االقــصــاء
أعضاء وقيادات المؤتمر  تؤكد قيادة المؤتمر تمسكها 
بالنظام والقانون، وتطالب االخ المحافظ والجهات المعنية 
بالمحافظة والعاصمة صنعاء بأهمية االلتزام بشروط شغل 
الوظائف المنصوص عليها في القانون باعتبار الوظيفة حقًا 
عامًا ال يجوز فيها المحاصصة وال االستهداف أو اإلقصاء 

بسبب االنتماء الحزبي.
وفي الجانب التنظيمي وقفت قيادة المؤتمر أمام مذكرة 
تجميد العضوية التي تقدم بها الشيخ عقيل حزام فاضل 
نائب رئيس المؤتمر المسؤول التنظيمي بالمحافظة والذي 
وجهها لألمانة العامة،  وبهذا الخصوص أكد الجميع على 
أهمية ما ورد فيها من نقاط ذات الصلة بالوضع التنظيمي 
للمؤتمر.. مطالبين األمانة العامة بأهمية االســراع في 
المعالجة وتعزيز التواصل وتفعيل العمل التنظيمي 
والدفاع عن األعضاء واألنصار من أي تعسفات قد تطالهم. 
كما طالب أعضاء القيادة الشيخ عقيل فاضل بالعدول عن 
طلبه في تجميد عضويته ودعوته إلى حل كافة المشاكل 
أيًا كانت في إطار فرع التنظيم بالمحافظة وتبني موقف 
موحد في أي قضية باسم قيادة الفرع وبما يخدم المؤتمر 
ه،  مؤكدين أن كل ما ورد من نقاط في مذكرته  وأعضاء
ستكون محل اهتمام وستوضع موضع التنفيذ، فيما يخص 
فرع المحافظة واالستمرار في متابعة األمانة العامه في 

بقية النقاط. 
وفي الختام أشــادت قيادة المؤتمر بمواقف قيادات 
وأعضاء المؤتمر بالدوائر والمديريات  في مختلف المواقف 
الوطنية والتنظيمية، مجددين الدعوة إلــى مزيد من 

اليقظة والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة .

مؤتمر إب يدعو للتصدي للمؤامرات ويعلن تمسكه بالقيادي عقيل فاضل

األخ الزعيم المناضل الوحدوي الجسور
الرئيس علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام 
حفظكم الله 

وشعبنا اليمني األبي يحتفل بالعيد الوطني السادس 
والعشرين للجمهورية اليمنية وإعــادة تحقيق الوحدة 
اليمنية الخالدة التي كنتم رائدها وصانعها األول ومحقق 
انتصاراتها.. يسعدني أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني 
والتبريكات باسمي شخصيًا وباسم أعضاء اللجنة العامة.. 
واللجنة الدائمة وكل هيئات ومكونات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام على امتداد الساحة اليمنية بهذه 
المناسبة الوطنية الغالية التي تحل ووطننا وشعبنا 
يتعرضان لعدوان غاشم من أشقاء وإخوان كان ُيفترض 
أن يراعوا حق الجوار وأواصر القربى ووحدة المصير التي 
تجمعنا جميعًا, وأن يعملوا على مساعدة ومساندة شعبنا 
 من االعتداء عليه وقتل 

ً
على تجاوز واقــع التخلف بــدال

األطفال والنساء والعجزة والمرضى وتدمير مساكنهم على 
رؤوسهم إلى جانب تدمير البنى التحتية وكل المقدرات 
المدنية والعسكرية لوطننا الذي يتطلع وينشد السالم له 

ولآلخرين وعلى وجه الخصوص جيرانه وأشقاؤه.
إن احتفال جماهير الشعب وكــل منتسبي المؤتمر 
الشعبي العام بهذا العيد الوطني.. هو احتفال بحق الوجود 
والعيش الكريم..وتأكيد على تمسك شعبنا بوحدته 
واستعداده للدفاع عنها والمحافظة عليها مهما كانت 
التحديات التي تحاك ضدها وتعمل من أجل القضاء عليها.
إننا في هذه المناسبة نؤكد لكم أيها األخ الزعيم ولكل 
جماهير شعبنا, وكــل المناضلين الشرفاء الذين أفنوا 

حياتهم وتحملوا المشاق والمتاعب من أجل تحقيق هدف 
شعبنا وأغلى أمانيه المتمثل في إعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية قدر ومصير شعبنا نؤكد أن المؤتمر الشعبي العام 
الذي كان له شرف اإلسهام في تحقيق الوحدة سيظل وفيًا 
 الغالي والنفيس 

ً
لها مدافعًا عن قيمها ومبادئها، بــاذال

 وعنوانًا لمجد وعزة 
ً
من أجــل أن تبقى الوحدة راسخة

اليمنيين.. وأن المؤتمر الشعبي العام لن يتوانى أو يتخلى 
عن القيام بواجبه الوطني في المساهمة في الدفاع عن 
سيادة واستقالل الوطن وسالمة أراضيه والحفاظ على أمن 
واستقرار ووحدة وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد.
متمنين لكم السداد والتوفيق في قيادتكم لمسيرة 

المؤتمر نحو ما يحقق كل التطلعات والغايات الوطنية.
كما نتوجه بالتهنئة الصادقة لكل جماهير شعبنا وقواته 
المسلحة واألمن وكل المدافعين عن كرامة اليمن وعزتها 
على وفائهم وحرصهم على االحتفال بهذه المناسبة التي 
تمثل أغلى منجزات شعبنا اليمني والهدف السامي للثورة 
اليمنية الخالدة (٢٦سبتمبر و١٤ أكتوبر) رغم األحزان 
واألوجاع التي يتجرعها شعبنا في هذه المرحلة المهمة 
والخطيرة في تاريخنا الحديث.. سائلين الله جل وعال أن 
نا األبرار.. شهداء الحق الذين قدموا أرواحهم  يرحم شهداء
رخيصة من أجل انتصار شعبنا ودحر الظلم والتصدي 
للعدوان وكل محاوالت المساس بسيادة الوطن واستقالله، 

وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والسالم لوطننا وشعبنا.
وكل عام وأنتم بخير

عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

األمين العام للمؤتمر يهنئ الزعيم صالح بعيد الوحدة المباركة
رفع األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا- برقية تهنئة إلى الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- وذلك بمناسبة احتفاالت بالدنا بالعيد 

الوطني السادس والعشرين للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة.
«الميثاق».. تنشر نص برقية التهنئة:

«الميثاق».. بقية أبو راس لـ
الفتًا الى أن قرارات مجلس األمن التي صدرت بشأن االزمة اليمنية تؤكد الحفاظ على الوحدة 
اليمنية كما ان هناك اجماعًا عالميًا مطلقًا على عدم المساس بالوحدة، وهذه المواقف 
الواضحة تنسف المشاريع الصغيرة والمخططات التآمرية التي يحاول عمالء االستعمار 
الجدد  ان ينفذوها بقوة وحماية من المحتلين غير مدركين خطورة محاولة اعادة رسم 

خارطة سياسية  جديدة على امن واستقرار المنطقة والعالم..  
واشار نائب رئيس المؤتمر إلى أن احتفاالت شعبنا بهذه المناسبة الغالية تأتي في مرحلة 
دقيقة وخطيرة وتستدعي من الجميع تضافر الجهود وتعاضد المواقف في مواجهة 
المخاطر المحدقة بالوحدة اليمنية وامن واستقرار اليمن والتي تتعرض اليوم لمؤامرة 

خطيرة وعدوان  خارجي همجي يستهدف النيل من كل مقدرات الشعب اليمني.
مؤكدًا أن الشعب اليمني سيمضي في الدفاع عن بــالده  ووحدته وامنه واستقراره 
واستقالل قراره الوطني وسيظل قلعة حصينة للحفاظ على االمن القومي العربي  رغم  
العدوان والحصار والخذالن  وتسليط ذئاب االرهاب عليه ، اال ان الشعب اليمني سيظل 
يتصدى للمؤامرات االقليمية والدولية التي تستهدف طمس هوية امتنا العربية باعتبار 

ذلك واجبًا عليه وايمانًا منه ان الخطر الذي يهدد المنطقة خطر على الجميع  ..
وقال االستاذ صادق امين ابوراس  نائب رئيس المؤتمر :ان  الصمود البطولي لشعبنا في 
الشمال والجنوب في وجه العدوان  والحصار والتصدي للنعرات المناطقية واالنفصالية 
والمذهبية والعنصرية المقيتة ورفض االرهاب  والتطرف  كل هذه المواقف الوطنية  

تؤكد ان الوحدة اليمنية ثابتة وقوية كثبات جبال اليمن ورجالها  وال خوف عليها ابدًا..
 مضيفًا: انه مثلما كان ألبناء شعبنا الشرفاء في شمال الوطن وجنوبه الدور البارز في تحقيق 
الوحدة اليمنية في الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م وافشال كل المؤامرات التي حاولت النيل منها 
فإنهم وبصمودهم االسطوري أمام هذا العدوان الغاشم بكل صلفه وعنجهيته سيدافعون 
عن الوحدة بإصرار وعزيمة كما هي عادتهم في عدم التفريط بالقيم والثوابت الوطنية".

 واعرب نائب رئيس المؤتمر عن امله في أن تحقق مشاورات الكويت ما يتطلع اليه شعبنا 
اليمني من عودة السالم إلى ربوع الوطن ورفع الحصار الجائر عليه..

مؤكدًا ان  تثبيت وقف اطالق النار يعتبر مفتاحًا  لنجاح المشاورات والتي تواجه عراقيل 
من قبل لوبي تجار الحروب المحليين والدوليين والذين يضعون العراقيل يوميًا أمام هذه 
المشاورات للحيلولة دون توقف الحرب حرصًا على مصالحهم على حساب معاناة أكثر من 

٢٥ مليون يمني ..
وجدد ابو راس التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي العام على السالم وحل األزمة اليمنية 
عبر الحوار،  مشيدًا بوقوف األشقاء في قيادة  سلطنة عمان والكويت إلى جانب الشعب اليمني 

في هذه المحنة وما يبذلونه من جهود لعودة السالم واألمن واالستقرار  الى ربوع اليمن..
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