
ُعقد االثنين الماضي اجتماع تنظـيمي لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة 
إب برئاســة الشيـخ عقيـل حـزام فـاضل عضـو اللجنة الدائمة.. رئيـس فــرع 

المـؤتمـر الشعـبـي العــام بمحافظة إب.
وقد كرس االجتماع لمناقشة الوضع التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي 
العام على مستوى المحافظة والمديريات والدوائر خالل الفترة الماضية، 
وتفعيل وتيرة األداء التنظيمي والسياسي واإلعالمي على مستوى المحافظة 
والمديريات والدوائر خالل المرحلة الراهنة والقادمة لتعزيز عملية االتصال 
والتواصل بين مختلف القيادات والتكوينات التنظيمية والتنفيذية وفق 

جدول زمني محدد .
كما تم مناقشة إعداد خطط عمل لكل دائرة بما يتوافق مع المتغيرات 
واالمكانات وكذا مناقشة الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها 

فرع المؤتمر بالمحافظة وفروع المؤتمر في الدوائر والمديريات.
وفي بداية االجتماع عبر الشيخ/ عقيل حزام فاضل رئيس فرع المؤتمر 

بالمحافظة عن شكره للواء عبدالواحد محمد صالح- محافظ 
المحافظة.. عضو اللجنة الدائمة.. رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام السابق، على جهوده الكبيرة وما بذله وقدمه 
للتنظيم وما حققه من نجاحات باهرة خالل فترة توليه 
رئاسة فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وما اوجده 
من بنية تحتية متكاملة لمقر الفرع من صالة اجتماعات 
كبرى مؤثثة بأحدث التجهيزات وقيامه بمتابعة وحل قضايا 
ومشاكل اعضاء المؤتمر الشعبي العام بشكل خاص وقضايا 
ومشاكل ابناء المحافظة في مختلف المراحل، مؤكدًا أن اللواء/ 
عبدالواحد محمد صالح سيظل االب الروحي والمرجع لفرع 

المؤتمر وقيادته واعضائه .
كما شكر األخوة اعضاء قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة على تجاوبهم 
وانضباطهم التنظيمي وعلى جهودهم التي بذلوها ويبذلونها في مختلف 

المراحل التنظيمية والسياسية . 
مؤكدًا أن هذا االجتماع يعتبر االنطالقة لتفعيل العمل 
التنظيمي والسياسي واإلعالمي والجماهيري للمؤتمر على 
مستوى المحافظة والمديريات والدوائر ومختلف التكوينات 
التنظيمية والــذي يتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق 
الواحد وتغليب مصلحة التنظيم على اي مصلحة كون المرحلة 
بالغة االهمية وتحتاج الى تضافر كل الجهود ولن نغفل عن 
دور او جهد يقوم به اي عضو من اعضاء المؤتمر الشعبي 

العام بالميدان او في اي مكان.
وطالب عقيل فاضل اعضاء قيادة الفرع بإعداد الخطط 
والبرامج المستعجلة لكل دائــرة من دوائــر فرع المحافظة 
الهادفة لتفعيل العمل التنظيمي والسياسي بما يتواكب مع المتغيرات 

واألحداث الجارية بالساحة وبحسب االمكانات المتاحة القابلة للتنفيذ.

تقاريرتقارير العدد:  
(١٨١٧)
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88االثنين: 

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني السابق محمد قايد عامر
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء 

ومواساة وذلك في وفاة األخ محمد قايد عامر عضو مجلس النواب السابق.. جاء فيها:
األخ/ عبدالوهاب محمد قايد عامر - عضو مجلس النواب

وإخوانه.. وكافة آل عامر بمحافظة تعز    حياكم الله
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم محمد قايد عامر عضو مجلس النواب السابق 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن، حيث كان -رحمه الله- شخصية برلمانية 
 القضايا الشائكة بينهم.

ّ
واجتماعية تقوم بدور فاعل في خدمة الناس واالهتمام بقضاياهم وقدرة على حل

إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 

ّ
نسأل المولى -جل

َ
العام في وفاته، ل

جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد علي صالح حزام
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء 

ومواساة وذلك في وفاة الشيخ محمد علي صالح حزام.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ أحمد محمد علــي صالــح حزام

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبـي العـام
وإخوانه.. وكافة آل حزام - الجوف    حياكم الله

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ محمد علي صالح حزام أحد مشائخ وأعيان همدان الجوف 
الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن، حيث كان -رحمه الله- أحد الشخصيات 
االجتماعية الوطنية الفاعلة الذي كان له دور مشهود في خدمة الوطن والمجتمع واإلصالح بين الناس، كما كانت له 
مواقف وطنية رائعة وجهد مشكور في تأسيس قواعد الدولة في محافظة الجوف، والتعاون في انتشار خدماتها 

والمشاريع التنموية في مختلف مديريات المحافظة.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح 

ّ
نسأل المولى -جل

َ
العام في وفاته، ل

جناته.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة األستاذ عبدالسالم خالد كرمان
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء 

ومواساة وذلك في وفاة األخ األستاذ عبدالسالم خالد كرمان.. جاء فيها:
األخ/ طارق عبدالسالم خالد كرمان.. وإخوانــه

وكافــة آل كرمــان   حياكم الله
ك ورجل القانون الكفء األستاذ عبدالسالم خالد 

ّ
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم السياسي الُمحن

كرمان الوزير السابق وعضو مجلس الشورى الذي وافاه األجل إثر مرض عضال ظل يعاني منه حتى اختاره 
الله -سبحانه وتعالى- إلى جواره في هذه األيام المباركة وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد 
حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص لخدمة الوطن والشعب والثورة والجمهورية والوحدة، حيث 
كًا 

ّ
ة واإلخالص والنزاهة، وكان أيضًا سياسّيًا ُمحن كان -رحمه الله- من رجاالت الدولة المشهود لهم بالكفاء

ف والغلو والتشّدد.. ويؤمن بالرأي والرأي اآلخر طالما والهدف هو خدمة الوطن   يرفض التطرُّ
ً
ال

ّ
ومتعق

وعدم اإلضرار به أو التفريط بسيادته واستقالله.
لقد أسهم المرحوم عبدالسالم خالد كرمان بدور كبير في مسيرة تأسيس الدولة اليمنية الحديثة دولة 
مة لعالقة الدولة بالمجتمع.. جنبًا إلى 

ّ
النظام والقانون، وشارك بفاعلية في صياغة القوانين واللوائح المنظ

مة 
ّ
جنب مع كوكبة القانونيين اليمنيين الذين كان لهم الفضل في التشريع وسن القوانين الحديثة المنظ

للحياة العامة في الوطن واالرتقاء بالمستوى القانوني للدولة اليمنية.. وبالذات في مرحلة السبعينيات 
وما بعدها من القرن الماضي، وفي وضع قوانين دولة الوحدة التي ارتفع علمها شامخًا في الـ٢٢ من مايو 
عام ١٩٩٠م حيث كان من العناصر الصادقة والمخلصة والمناضلة من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني 
االستراتيجي الذي ظل يناضل شعبنا -بقيادة الحركة الوطنية اليمنية- ردحًا من الزمن حتى تحقق بفضل 

جهود كل المخلصين الصادقين من أبناء اليمن الشرفاء.
ل رحيل المغفور له -بإذن الله- عبدالسالم خالد كرمان خسارة كبيرة على الوطن ال يعّوضها 

ّ
لقد شك

سوى الوفاء للمثل والمبادئ التي كان يؤمن بها وفي مقدمتها حرية الرأي.. والتعايش والتسامح ونبذ الفرقة 
وترسيخ قيم اإلخّوة والمحبة والوئام بين أبناء الشعب الواحد.

اننا ونحن نشاطركم أحزانكم التي هي أحزان الجميع.. وأحزان كل أصدقائه ومحبيه، وحزن لي شخصّيًا، 
حيث كان بالنسبة لي أخًا وصديقًا ورفيق كفاح وعمل من أجل الوطن.. نبعث إليكم بصادق التعازي وخالص 
المواساة في هذا المصاب الجلل باسمي شخصّيًا وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى -سبحانه وتعالى- أن ُينزل عليه شآبيب رحمته ومغفرته، وأن يسكنه 

فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

رئيس المؤتمر يطمئن على صحة المناضل على أبو لحوم
اطمأن الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- على صحة  

المناضل الوطني الجسور اللواء علي بن عبدالله أبو لحوم الذي يتلقى العالج في إحدى مستشفيات المملكة 
األردنية الهاشمية من المرض الذي ألمَّ به في الفترة األخيرة. وقد أشاد الزعيم بالمواقف الوطنية البطولية والسجل 
الحافل بالعمل والعطاء المتناهي للواء السبتمبري علي أبو لحوم سواء أثناء مشاركته في تفجير ثورة السادس والعشرين 
من سبتمبر عام ١٩٦٢م أو في الدفاع عنها وعن النظام الجمهوري الخالد في مختلف جبهات القتال على امتداد 
الوطن التي شهدت معارك الشرف والبطولة في مواجهة المرتزقة وفلول اإلمامة الكهنوتية ومن ورائهم المملكة 
السعودية التي أرادت القضاء على الثورة والنظام الجمهوري، وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.. وسيذكر التاريخ 
للمناضل البطل اللواء علي بن عبدالله أبو لحوم تلك المواقف والتضحيات التي قّدمها من أجل أن تنتصر إرادة شعبنا 

اليمني الُحّر األبي الذي كان كل الشرفاء في الصفوف األولى يخوضون القتال ببسالة وبأس شديد ضد أشرس حرب شنها 
رًا كل إمكاناته الحربية الفتاكة وأمواله الهائلة للقضاء على الثورة والنظام 

ّ
النظام السعودي ضد شعبنا وثورتنا، مسخ

الجمهوري في محاولة يائسة لقهر شعبنا الُحّر. وعّبر رئيس المؤتمر الشعبي العام خالل اتصال هاتفي أجراه اليوم 
مع أبناء المناضل علي أبو لحوم المتواجدين إلى جانبه في المستشفى الذي يتلقى فيه العالج عن أمنياته الصادقة بأن 

عه بالصحة والعافية. 
ّ
يُمّن الله عليه بالشفاء ويمت

وقد عّبر أبناء اللواء علي أبو لحوم عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين للمشاعر األخوية النبيلة والصادقة لألخ الزعيم 
التي ليست غريبة عليه وحرصه على االطمئنان على صحة والدهم، والذي يأتي ضمن اهتماماته بزمالئه وإخوانه 

وآبائه المناضلين وكل الوطنيين الشرفاء، متمنين له الصحة والعافية والتوفيق والنجاح.

األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. األمين العام يعزي.. 

األمين العام يعزي بوفاة أحمد الضبري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ مطيع أحمد الضبري.. وإخوانه.. وكافة 
آل الضبري بمديرية خارف محافظة عمران، وذلك في وفاة والدهم 

األستاذ أحمد أحمد صالح الضبري- عضو اللجنة الدائمة..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ً
سائال

ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله 
وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة الشيخ أحمد حنضل 
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي أحمد حنضل.. وإخوانه.. 
وكافة آل حنضل بمديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء، وذلك في 

وفاة الشيخ أحمد أحمد ناصر حنضل..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ً
سائال

ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله 
وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة اإلعالمي عمر الحميري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ عبدالعزيز الحميري، وذلك في وفاة نجله 

االعالمي في قناة اليمن اليوم عمر عبدالعزيز الحميري، جاء فيها:

األخ/ عبدالعزيز الحميري.. المحترم
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة نجلكم االعالمي عمر الحميري 
الذي وافاه األجل عن عمر ناهز الـ ٢٦ عامًا بعد معاناة مع المرض.

 عن قيادة وهيئات وأعضاء 
ً
وبهذا المصاب الجلل فإني باسمي شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، أعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

ً
سائال

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة العميد عبدالرزاق السنباني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى العقيد عبدالناصر أحمد السنباني.. واألخ/ 
أحمد عبدالرزاق السنباني.. وإخوانه.. وكافة آل السنباني بمحافظة 
ذمار، وذلك في وفاة والده العميد عبدالرزاق أحمد عايض السنباني..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، ، عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

ً
سائال

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي عبدالغني غابشه بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الدكتور عبدالغني 

غابشه عضو اللجنة الدائمة، وذلك في وفاة والده:
 عن قيادة وهيئات وأعضاء 

ً
ر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة وعبَّ

المؤتمر الشعبي العام وأنصاره،  عن خالص العزاء والمواساة.
 العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 

ً
سائال

ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله 
وإنا إليه راجعون.

«الميثاق»: أمناء عموم األحزاب لـ

االحتفاء بيوم ١٧ يوليو تجديد الوفاء لموحد اليمن

المؤتمر وأحزاب التحالف يدينون الهجوم اإلرهابي على مدينة نيس الفرنسية

دان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
بشدة العمل االرهابي الذي تعرضت له مدينة نيس الفرنسية والذي 

أدى الى مقتل وجرح العشرات من المواطنين األبرياء.
 واصفين ذلك بالعمل اإلرهابي واإلجرامي الجبان، والذي يتنافى 
مــع تعاليم الــديــن اإلســالمــي وكــل الــديــانــات السماوية والقيم 

اإلنسانية.
مشددين على خطورة مثل هــذا الفكر المنحرف وضــرورة 
مواجهته بكل األساليب والطرق دون مهادنة للدول الحاضنة 

والداعمة والمساندة له والتي تمثل خطرًا يهدد العالم أجمع. 
وأكد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني انه قد سبق 
وأن حذروا منذ وقت مبكر من خطورة هذا الفكر المتطرف على 
اإلنسانية وعلى االستقرار واألمن والتعايش ليس فقط على دول 

المنطقة وإنما على دول وشعوب العالم كافة. 
وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف دعوتهم المجتمع 

الدولي الى تحمل مسئوليته تجاه مثل هذه األعمال اإلرهابية 
والتحرك السريع والعاجل لدك أوكار اإلرهاب والقضاء على بؤر 
انتشاره والعمل على إنهاء التوترات والصراعات الدائرة في دول 
المنطقة وفي مقدمتها اليمن وسوريا وليبيا والعراق وإنهاء الصراع 

العربي اإلسرائيلي وحل القضية الفلسطينية. 
معتبرين أن استمرار الصراعات في هذه الدول يعزز من تواجد 
التنظيمات اإلرهابية في ظل دعم ومساندة بعض األنظمة بدول 
المنطقة والتي ليس لديها أي برنامج سوى هذا الفكر التكفيري 
 أن ذلك لن يمثل خطورة 

ً
واستخدامه في تنفيذ أجندتها، متناسية

على الدول التي تعاني من الصراعات والتدخالت الخارجية وحسب 
وإنما على دول اإلقليم والعالم بأسره.

ر المؤتمر الشعبي العام واحــزاب التحالف عن تعازيهم  وعبَّ
للحكومة والشعب الفرنسي الصديق وأسر الضحايا الذين سقطوا 

جراء هذا الحادث اإلرهابي الجبان، وتمنياتهم بالشفاء للجرحى.

فاضل: انطالقة جديدة النشطة مؤتمر إب

 يقول األستاذ عبدالعزيز البكير أمين عام الحزب القومي االجتماعي: ان السابع 
ً
بداية

عشر من يوليو ١٩٧٨م يوم تاريخي في حياة الشعب اليمني العظيم بكل المقاييس 
ففي هذا اليوم صعد اول رئيس في التاريخ اليمني للحكم عبر االنتخابات بعد سلسلة 
طويلة من االنقالبات واالغتياالت والصراع الدامي للوصول الى السلطة .وبالتالي فقد مثل 
 بين مرحلة من الصراع على السلطة وبين النهج الديمقراطي، بين 

ً
هذا اليوم حدًا فاصال

مرحلة دامية ومرحلة سالم دائم تؤمن بالتعايش السلمي والرأي والرأي اآلخر وبالتالي 
 به في اليمن مما شكل خطوة 

ً
فقد أرسى الرئيس صالح نهجًا جديدًا لم يكن معموال

جديدة نحو البناء والتنمية والتطوير بعد ان شعر الشعب بأن مرحلة االقتتال واالحتراب 
قد ولت الى غير رجعة، غير ان ماحدث في ٢٠١١م من انقالب على هذا النهج  يعد 
ات باطلة وكاذبة وباسم الشباب، لكن الرئيس  محاولة يائسة لالستيالء على السلطة بادعاء
علي عبدالله صالح كان واعيًا ومدركًا لحقيقة المؤامرة واهدافها الخفية والمعلنة فدعا 
النتخابات رئاسية مبكرة وتسليم السلطة لخلفه عبر صناديق االنتخابات.. واشار البكير 
الى ان الديمقراطية في بالدنا كانت تقلق بعض دول الجوار نظرًا لطبيعة انظمة الحكم 
الوراثي في بلدانهم غير ان االيام اثبتت ان النهج الديمقراطي في اليمن شكل حالة 
من االستقرار لليمن ولكل دول المنطقة ناهيكم عن حالة االستقرار التي سادت بين 
شطري الوطن قبل الوحدة بفعل حالة االستقرار والتعايش بين شطري الوطن بعيدا 
عن لغة الحرب التي كانت سادت عالقة نظامي الحكم قبل انتخاب الرئيس علي عبدالله 

صالح رئيسًا للبالد.
من جانبه يقول الشيخ ناصر النصيري امين عام حزب الجبهة الديمقراطية: لقد 
كان صعود الرئيس علي عبدالله صالح في السابع عشر م ١٩٧٨الى سدة الحكم بتلك 
الطريقة الديمقراطية مفاجأة لكل االحزاب والقوى السياسية ولكل ابناء الشعب اليمني 
وذلك الن فترة ماقبل الرئيس صالح كانت فترة صراع داٍم على السلطة عبر الدبابة 
والمدفع وانهار من الدماء.. واضاف النصيري: نحن في الجبهة الديمقراطية باركنا هذه 
الخطوة من قبل الرئيس صالح الذي جاء عبر انتخابات البرلمان حينها رغم اننا كنا على 
خالف معه وذلك الن التداول السلمي للسلطة كان احد اهداف ومبادئ حزبنا التي ناضلنا 

من اجل تحقيقها فترة من الزمن 
وقال: إن هذا اليوم بداية حقيقية للنهج الديمقراطي الحقيقي في بالدنا لتأتي بعدها 
خطوات اكثر ديمقراطية فحدث الحوار الوطني بين االحزاب والتنظيمات السياسية 
برعاية الرئيس علي عبدالله صالح واشرافه المباشر واستطاع تقريب وجهات النظر 
بين كل االحراب التي كانت مختلفة اختالفًا جذريًا في اطروحاتها وبرامجها السياسية 
بين يساري  ويميني،  والن الرئيس صالح يمتلك رؤية سياسية متطورة سبقت تطلعات 
االحزاب فقد قام بتأسيس لجنة الحوار الوطني للعمل السياسي والتي على ضوئها تم 
تأسيس المؤتمر الشعبي العام كمظلة سياسية لكل االحــزاب التي كانت تعمل من 

تحت الطاولة فسمح لها بالعمل السياسي المعلن في اطار المؤتمر وذلك الن الدستور 
اليمني كان يحرم الحزبية حينها فأنزل مشروع الميثاق الوطني لالستفتاء الشعبي العام 
واستطاع بهذه الطريقة الديمقراطية ان يفتح الباب إلنشاء حزب سياسي من خالل 
االرادة الشعبية التي استفتت على مشروع الميثاق الوطني الدليل الفكري والعملي 
للمؤتمر الشعبي العام ثم بعد ذلك تتابعت االنتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية 
بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية بفعل الحوار الوطني الذي انتهجه الرئيس صالح مع 

اخوته قادة الشطر الجنوبي من الوطن. 
واكد النصيري ان الرئيس علي عبدالله صالح قد تمكن من ارساء نهج ديمقراطي سليم 
من خالل سن القوانين ووضع الدستور بحيث يمنع مجرد  التفكير بالوصول للسلطة اال 
عبر صندوق االنتخابات فقط ويكفي ان الرئيس صالح صعد الى الحكم عبر االنتخابات 
وترك الحكم عبر انتخابات في ٢٠١٢، ولكن بكل اسف فقد كانت الكاثة والطامة 
الكبرى ان خلفه في الحكم ومن التف حوله من احزاب انقلبوا على النهج الديمقراطي، 

وحاول االلتفاف على مضامين نهج التداول السلمي للسلطة  وضرب بالدستور والقانون 
عرض الحائط حين تمسك بالسلطة بعد انتها فترة حكمة طبقًا للمبادرة الخليجية التي 
حددتها بعامين فقط، ولذا على كل االحزاب والتنظيمات السياسية الدفاع عن النهج 
الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وانتزاع حقها الديمقراطي ممن يحاول ان يعبث 

به أو يصادره تحت مسميات واهية ما انزل الله بها من سلطان .
: السابع عشر من يوليو يوم  تاريخي  

ً
وختم امين عام حزب الجبهة الديمقراطية قائال

في حياة الشعب اليمني بكل المقاييس..
الى ذلك يقول امين عام حزب جبهة التحرير فهد الداعري: لقد كان وصول الرئيس 
علي عبدالله صالح الى الحكم بطريقة ديمقراطية في ١٧ يوليو ١٩٧٨م هي االول من 
نوعه في تاريخ اليمن القديم والوسيط والحديث والمعاصر ولهذا فيوم السابع عشر من 
يوليو يوم تاريخي  بكل المقاييس شاء من شاء وأبى من أبى ..ففي هذا اليوم حقنت الدماء 
وحفظت االرواح والكرامة لالنسان اليمني كون الرئيس صالح جاء عبر االرادة الشعبية 

من خالل ممثليه في مجلس الشعب التأسيسي.. مشيرًا الى أن االستقرار السياسي الذي 
حدث مع مجيئ الزعيم علي عبدالله صالح كان فاتحة لالستقرار االقتصادي واالجتماعي 
فكان ميالد ماليين المشاريع التنموية االستراتيجية في بالدنا التي كان الشعب قد حرم 
منها.. وأوضح الداعري ان ال تنمية حقيقية اال باستقرار سياسي بحسب المعيار الدولي 
الحديث للنهج الديمقراطي الذي يربط بين السياسة واالقتصاد باعتبارهما يكّمالن 
بعضًا، واليتحقق احدهما االبتحقق اآلخر.. واشار الداعري الى ان االستقرار السياسي 
واغالق ملف الصراعات واالنقالبات للوصول للسلطة كان محطة تحول حقيقية امام 
تجسيد االرادة الشعبية التي تؤمن بالنهج الديمقراطي سلمًا للتنمية والبناء واإلعمار 
ومزيد من  االستثمارات  التي ال تحط رحالها اال في البلدان الديمقراطية اآلمنة..  وقال 
امين عام حزب جبهة التحرير: لقد كان االخوة في المحيط العربي يتخوفون من النهج 
الديمقراطي في اليمن ولكنهم اكتشفوا ان العالقات اليمنية ازدادت في عهد الزعيم 
صالح قوة وصالبة من باب التعامل الندي بين اليمن وتلك الدول وحرص اليمن على 
بقاء العالقات متينة معها ومع كل دول العالم  فكانت النتيجة تدفق االستثمارات 
لليمن خاصة بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة كمحصلة طبيعية للنهج 
الديمقراطي الذي أسسه الزعيم حين صعد للسلطة عبر االنتخابات   وقام بفتح ابواب 
الحوار مع كل الفرقاء السياسيين سواء في اطار الشطر الشمالي قبل الوحدة او في اطار 
الشطرين بين المؤتمر الشعبي العام والحزب االشتراكي اليمني في عدن الذي كان يعاني 
من ويالت االنقسام واالحتراب من اجل االستحواذ او الوصول للسلطة كما حدث في 
١٣ يناير١٩٨٦م من مجزرة اودت بحياة اكثر من عشرين الف شخص بين عسكري 
ومدني.. وأضاف: لقد كان اليمن قبل تسلم الزعيم صالح الحكم في صنعاء شبه معزول 
واتسم النظام بالشمولي والدموي الرجعي نتيجة االقتتال من اجل السلطة، مؤكدًا ان  
مجيئ صالح الى الحكم بطريقة ديمقراطية لفت انظار العالم نحو اليمن باعتبارها دولة 
ديمقراطية ناشئة ومن هنا تدفقت االستثمارات السيما بعد اعادة تحقيق الوحدة 
وبقائه رئيسًا لليمن  وتعززت ثقة العالم باليمن كونها بلدًا ديمقراطيًا  تتخذ من 

الديمقراطية وسيلة وحيدة للوصول الى الحكم والتداول السلمي للسلطة .
أما الشيخ محمد القاز -أمين عام حزب  االتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية فيقول: 
إن السابع عشر من يوليو يوم عظيم وتا يخي الينسى  ففي هذا اليوم االغر وضعت 
اولى لبنات النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة بعد ان عاش الشعب اليمني 
سلسلة من االنقالبات الدامية للوصول الى الحكم عبر االقتتال او االنقالبات المسلحة ولكن 
الرئيس  صالح كان ربانًا ماهرًا تمكن من تأسيس مداميك النهج الديمقراطي وحافظ 
على هذا النهج منذ صعوده الى سدة الحكم وحتى تسليمه السلطة لخلفه عبر صناديق 
االقتراع في ٢١فبراير ٢٠١٢م، ولوال ايمان  الرئيس صالح   بالنهج الديمقراطي الذي 
ارسى قواعده بنفسه لما سلم السلطة طالما وهناك مايقارب العامين من فترة حكمه 
التي جسدت االرادة الشعبية في ٢٠٠٦م.. واضاف القاز: لقد اسس الرئيس صالح مبدأ 
التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والديمقراطية وحرية الرأي والرأي اآلخر 
وكان اول من طبق هذه المبادئ وارساها في إطار المؤتمر الشعبي العام او في إطار  
:  لقد كان الرئيس 

ً
تعامله مع بقية االحزاب والنتظيمات السياسية االخرى.. وختم قائال

صالح مؤسس نهج الوسطية واالعتدال في اطار المؤتمر الشعبي وفي اطار المجتمع 
اليمني، وبهذه الميزة الوسطية التي هي إحدى مالمح حكمه الممتدة الكثر من ثالثة 
عقود، سيظل الرئيس صالح محفورًا في وجدان الشعب اليمني وفي انصع صفحات 
التاريخ اليمني عبر األجيال.. فهنيئًا للشعب اليمني قائدًا محنكًا وسياسيًا مجربًا وأبًا 

رحيمًا كعلي عبدالله صالح، ونقول له كل عام وأنت بخير يا أبا أحمد.

أكد أمناء عموم عدد من االحزاب والتنظيمات السياســية ان يوم الســابع عشر من يوليو ١٩٧٨م شكل بداية حقيقية للتداول السلمي للسلطة في اليمن.. وقالو ان هذا  
اليوم انهى مرحلة قاتمة من الصراع على السلطة وأسس لمرحلة جديدة من النهج الديمقراطي بعيدًا عن االنقالبات الدامية التي سادت فترة ماقبل وصول الرئيس علي 
عبدالله صالح الى  كرسي الحكم عبر انتخابه من قبل مجلس الشعب التأسيسي.. ولفت أمناء عموم األحزاب الى ان االمن واالمان والتنمية التي تحققت للشعب اليمني خالل العقود 
الثالثة كانت ثمرة من ثمار يوم السابع عشر من يوليو التي جاءت بالرئيس علي عبدالله  صالح الى سدة الحكم عبر االطر الديمقراطية السلمية بعد فترة من الصراعات الدامية 
على السلطة في شطري الوطن اليمني بدءًا باالنقالب على قحطان الشعبي ثم االطاحة بعبدالفتاح اسماعيل وقبلها انقالب خمسة نوفمبر على الرئيس السالل واالطاحة بالرئيس 

االرياني ثم مقتل الرئيسين الحمدي وسالمين مرورًا بأحداث ١٣ ياناير١٩٨٦م في عدن .
وحول اهمية هذه المناسبة الوطنية الخالدة تحدث العديد من أمناء عموم األحزاب.. والى التفاصيل:

أمين عام حزب الجبهة الوطنية:

الرئيس الصالح هو من 
سمح لألحزاب بالنشاط 
ومغادرة العمل السري 

أمين عام حزب االتحاد الديمقراطي:

د الزعيم الديمقراطية  جسَّ
والتداول السلمي للسلطة 

في حياة الشعب

أمين عام الحزب القومي:

ده  النهج الديمقراطي الذي جسَّ
الزعيم أقلق بعض دول الجوار 

ودفعها للتآمر على اليمن

أمين عام حزب جبهة التحرير:

ل ميالد 
ّ
الزعيم يمث

اآلالف من المشاريع 
االستراتيجية في اليمن
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