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تحية إجالل وإعتزاز وتقدير.. وبعد..
في البداية يشّرفني أن أرفع لفخامتكم باسمي شخصيًا ونيابة عن إخواني وزمالئي األمناء العامين 
المساعدين ورؤساء الهيئات والدوائر وكافة تكوينات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. أصدق 
وأعمق التهاني بمناسبة يوم الـ17 من يوليو ذكرى انتخابكم لتولي مسؤولية قيادة الوطن ومواصلة 

مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها، في مثل هذا اليوم من العام 1978م في لحظة مفصلية من تاريخ وطننا الحديث 
والمعاصر، حيث كانت البالد تعيش في دوامة من االضطرابات والصراعات السياسية والدموية التي آلت إلى قتل ثالثة 
رؤساء يمنيين في غضون أشهر محدودة، األمر الذي اعتبر الكثير من المراقبين والمتابعين، أن تحّمل مسؤولية 
منصب الرئاسة في اليمن أمر محفوف بالمخاطر مما عّمق الخوف لدى كل أبناء شعبنا الذين دب في نفوسهم اليأس 
واإلحباط وفقدان األمل والثقة بالقدرة على وجود قيادة قادرة على إخراج البالد مما تعانيه، ناهيكم عن عملية االقتتال 

والحروب الداخلية التي كانت قائمة داخل كل شطر من الوطن وبين الشطرين.
لقد كان انتخابكم لتولي مقاليد السلطة عالمة فارقة في تاريخ اليمن كله حيث استطعتم إنقاذ الوطن وإعادة الثقة 
لدى كل اليمنيين، وفتحتم أبواب األمل بأن مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الحديث بدأت تتمحور، هدفها تحويل 
ات الخارجية.. إلى عهد امتالك الشعب  الت واإلمالء

ّ
الوصول إلى السلطة من أساليب االنقالبات والمؤامرات والتدخ

اليمني قراره الوطني المستقل، وإلى عهد الديمقراطية والشورى، وشرعتم في انتهاج سياسة متفّردة قائمة على 
إطالق ثقافة المصالحة والشراكة وانتهاج الحوار سبياًل لحل كافة األزمات وإنهاء الصراعات بكل أنواعها وأشكالها، 
فكانت نقطة البدء في التحّول التاريخي قراركم التاريخي بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي ضّمت ممثلين عن كل 
القوى الوطنية واالجتماعية والحزبية والثقافية والفكرية وذوي الرأي في المجتمع، خاضت حوارًا وطنيًا شاماًل، أفضى 
إلى صياغة مشروع الميثاق الوطني وإلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م كأداة سياسية 
وتنظيمية تعمل على تطبيق الميثاق كنظرية سياسية وفكرية حظيت باإلجماع الوطني، وليكون المؤتمر تنظيمًا 
جامعًا تنضوي في إطاره كافة التوّجهات الفكرية والسياسية والقوى الوطنية، وصواًل إلى نجاحكم في إدارة الصراع 

الشطري آنذاك بنهج جديد من خالل رفض القتال والعنف، واللجوء إلى مبدأ الحوار الذى لم يؤد 
إلى إيقاف الحروب الشطرية فحسب، بل الوصول لتحقيق أهم وأسمى وأعظم منجزات اليمن 
واليمنيين في تاريخهم الحديث والمعاصر بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين 
لت 

ّ
من مايو 1990م مع الشريك الرئيسي للمؤتمر الشعبي العام الحزب اإلشتراكي اليمني، وشك

 وُبعدًا جيوسياسيًا 
ً
الوحدة منجزًا عظيمًا أعاد االعتبار للتاريخ اليمني وللوطن أرضًا وإنسانًا وهوية

في المنطقة والعالم، ثم الدفاع عنها ضد محاوالت النكوص واالرتداد.
فخامة الزعيم والقائد المؤسس علي عبدالله صالح:

سيسجل التاريخ بأحرف من نور أن عهدكم الميمون الممتد لثالثة عقود ونيف في الحكم كان 
نتم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتعاون كل 

ّ
األزهى في تاريخ اليمن -بال منازع- فقد تمك

المخلصين األوفياء للوطن والثورة وتأييد والتفاف جماهير الشعب ووقوفها إلى جانبكم من تحويل 
طية.. إلى دولة موّحدة قوية 

ّ
رة تتنازعها الصراعات والحروب والنزعات التسل

ّ
اليمن من دولة مشط

قائمة على المؤسسات، يحكمها الدستور والقوانين، وتنتهج الديمقراطية التعّددية، الشعب 
امه وممثليه في مختلف سلطات الدولة السياسية والمركزية 

َّ
فيها هو مصدر السلطة، يختار ُحك

والبرلمانية والمحلية بإرادته الُحّرة.. ومن ثم ترسيخ دولة النظام والقانون، والفصل بين السلطات، وإشاعة األمن 
واالستقرار وتحقيق المنجزات العمالقة في مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية والتنموية والصحية والثقافية 
والرياضية وغيرها، ومن أهمها تلك النهضة التعليمية الكبيرة واستخراج ثروات الوطن من باطن األرض وتسخيرها 
لتنمية اإلنسان والنهوض بالوطن وبناء جيش وطني وأمن قويين للدفاع عن سيادة واستقالل ووحدة الوطن، واللذين 
أصبحا محل فخر واعتزاز اليمنيين األحرار الذين يباهون بمؤسستهم الدفاعية واألمنية بين أعرق وأقوى الجيوش 
في المنطقة والعالم، ليس بما زودتموها من قدرات وعتاد وتسليح حديث ومتطّور، بل بما يمتلكه منتسبوها من 

إرادة وعزيمة أذهلت اآلخرين، وهو ما أثبتته مجريات الواقع المعيش.
زعيمنا وقائدنا الفذ:

إن ما تتعّرض له تلك المنجزات من استهداف متعّمد وتدمير ممنهج من ِقبل تحالف العدوان الهمجي الذي تقوده 
السعودية على شعبنا ووطننا منذ عامين ونيف لدليل ناصع وقوي على عمق رؤيتكم االستراتيجية الصائبة وعظمة 

ما حققتموه من منجزات لهذا الوطن في مختلف الجوانب وعلى وجه الخصوص في مجال الدفاع واألمن.
ومثلما بدأ عهدكم الميمون في السلطة بانتهاج الحوار واعتماد سياسة مبدئية ثابتة قائمة على التصالح والتسامح 
والشراكة الوطنية والتعايش والقبول باآلخر والحرص على إقامة عالقات خارجية متمّيزة لبالدنا مع كل دول العالم، 
ل في الشئون الداخلية 

ّ
تقوم على مبدأ الندية وخدمة المصالح الثنائية واحترام سيادة الوطن، وعدم السماح بالتدخ

لبالدنا، فقد أنهيتم عهدكم بذات الرؤية من خالل إصراركم على تسليم السلطة طواعية في العام 2012م عبر 
عملية ديمقراطية سلمية ُحّرة ومباشرة، حرصًا منكم على حقن دماء اليمنيين ومنعًا النزالق البالد إلى أتون الصراعات 

والفوضى والحروب الداخلية وإحباطًا للمخططات التآمرية التي كانت تستهدف الوطن ووحدته وسيادته والوصول 
ر.

ّ
رتم منها منذ وقت مبك

ّ
به إلى المآالت الكارثية التي يشهدها اليوم والتي حذ

إننا في المؤتمر الشعبي العام نفتخر ونحن نتحدث في هذه المناسبة أنكم -يا فخامة الزعيم ويا قائدنا المؤسس- 
ورغم تسليمكم السلطة ظللتم ومن خالل قيادتكم للمؤتمر الشعبي العام تؤدون دوركم الوطني المعهود بذات 
الشجاعة واإلقدام رافضين كل أنواع الترغيب والترهيب والعمالة واالرتهان ومحاوالت االستهداف الشخصي لكم 
وألسرتكم ولزمالئكم قيادات المؤتمر، اخترتم االنحياز إلى صفوف الشعب اليمني العظيم في مواجهة العدوان 
البربري الغاشم والحصار الظالم الذي تقوم به قوى التحالف ضد شعبنا منذ 26 مارس 2015م، وجّسدتم بذلك أروع 
صور االنتماء والوالء الوطني وحقيقة فكركم وثقافتكم المستنيرة والواعية في الدفاع عن الثوابت الوطنية والسيادة 

واالستقالل التي مّيزت فترة حكمكم.
زعيمنا وقائدنا ومؤسس ورئيس مؤتمرنا الشعبي العام:

برغم الظروف الصعبة التي يمّر بها شعبنا جراء العدوان الغاشم والهمجي الذي يشنه نظام آل سعود ومعه 16 
دولة متحالفة، في مقدمتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، منذ 28 شهرًا مضت، إلى جانب ما يعانيه اليمنيون من ويالت 
ومآسي وكوارث الحصار المفروض عليهم -برًا وبحرًا وجوًا- فإننا نؤكد لكم ولكل أبناء شعبنا العظيم أن المؤتمريين 
والمؤتمريات هم اليوم أكثر قدرة وأكثر صالبة وأكثر إصرارًا على أن يتحّملوا مسئولياتهم الوطنية في الدفاع عن 
الوطن وسيادته واستقالله ووحدته بإرادتهم القوية والصلبة وبشجاعتهم التي يستمدونها من إرادة وشجاعة وقوة 
قائدهم الزعيم علي عبدالله صالح.. وهي اإلرادة والعزيمة التي لن تلين وستظل فوالذية تتحطم عليها كل المؤامرات 
ومحاوالت األعداء إذالل شعب الجبارين الذي يواجه 17 دولة بمفرده وبإمكاناته المتواضعة وبصموده وصالبته 
وإصراره على تحقيق النصر مهما كانت التضحيات، وسينهض المؤتمريون والمؤتمريات بدور المؤتمر الشعبي العام 
س هموم الجماهير في أنحاء الوطن اليمني الواحد،  واالرتقاء بمستوى أدائه السياسي والتنظيمي والجماهيري، وتلمُّ
 أن يكون عند مستوى 

ّ
مؤكدين أن تنظيمًا سياسيًا أسسه ويقوده ويوّجهه الزعيم علي عبدالله صالح.. اليمكن إال

التحّدي مهما واجه من الصعوبات واإلحباطات والمضايقات، والتي يعتبرها المؤتمريون والمؤتمريات حافزًا قويًا 
ودافعًا لهم بأن يكونوا عند مستوى التحّديات، وعند مستوى آمال وثقة الشعب وقائد المؤتمر بهم.

مّرة أخرى نهنئكم ونبارك لكم ولشعبنا ولمؤتمرنا بهذه المناسبة العظيمة ونؤكد لكم أن كافة قيادات وقواعد 
وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام سيظلون يبادلونكم الوفاء بالوفاء واإلخالص باإلخالص والتضحية 

بالتضحية.
وفقكم الله لما فيه خير اليمن والمؤتمر الشعبي العام..

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
أخوكم: عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

تلق��ى الزعي��م عل��ي عبدالل��ه صال��ح -رئي��س 
الجمهوري��ة األس��بق رئي��س المؤتم��ر الش��عبي 
الع��ام- برقي��ة تهنئ��ة من الش��يخ ص��ادق أمين 
أب��وراس نائ��ب رئي��س المؤتم��ر الش��عبي العام 

بمناسبة ذكرى ال�17 من يوليو.. جاء فيها: 
فخامة األخ الزعيم/ علي عبدالله صالح

رئي��س الجمهوري�ة األسب��ق
رئيس المؤتمر الشعبي العام.. المحترم

تحية.. وبعد، ، ، 
يطيب لي في هذا اليوم الذي يصادف ذكرى انتخابكم لتولي قيادة الوطن رئيسًا 
للجمهورية وقائدًا عامًا للقوات المسلحة من ِقبل مجلس الشعب التأسيسي في 17 

يوليو 1978م أن أعّبر لشخصكم عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي 
لت نقطة تحّول مهمة وتاريخية في مسار الحكم في بالدنا، حيث جاء انتخابكم بطريقة 

ّ
مث

ديمقراطية من ِقبل ممثلي الشعب في مجلس الشعب التأسيسي لقيادة مسيرة الثورة 
في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة كان يمّر بها الوطن نتيجة الصراعات والتناحرات 
الدموية التي وصلت إلى استهداف قيادات البالد وعكست حقيقة الحالة المضطربة التي 

كانت تعيشها اليمن آنذاك.
لقد جاء انتخابكم لتولي منصب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة 

ل 
ّ
فيما كان يعرف آنذاك بالشطر الشمالي من الوطن، ليشك

مرحلة تحّول تاريخية سواء من حيث ارتكازه على العملية 
الديمقراطية التي انهت بذلك مشاريع االنقالبات العسكرية 
للوصول إلى السلطة، أو من خالل طبيعة وخطورة المرحلة 
التي كانت البالد فيها أحــوج مايكون إلــى قيادة شجاعة 
وقوية وقـــادرة على مواجهة التحّديات وتتحّمل على 
عاتقها مسؤولية الخروج بالبالد من األوضاع المتأزمة وحالة 
الصراعات المتوالية على السلطة، واالقتتال والحروب بين 
اليمنيين، خاصة بين شطري الوطن آنذاك، وهي مرحلة لم 
يجد ممثلو الشعب في البرلمان آنذاك من هو أقدر منكم 
على تحّمل هذه المسئولية الوطنية والتاريخية، خاصة بعد 
استشهاد 3 رؤساء قتاًل، وقد أثبتم بما اليدع مجااًل للشك 
أنكم كنتم عند مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية التي 
حّملكم إياها ممثلو الشعب أعضاء مجلس الشعب التأسيسي تجسيدًا لرغبة جماهير 
الشعب التي هّبت من مختلف المحافظات إلى العاصمة صنعاء في مسيرات جماهيرية 
عات 

ّ
حاشدة مطالبة بانتخابكم لقيادة مسيرة الوطن والثورة، وكنتم عند مستوى تطل

الجماهير وثقتها الكبيرة في قدرتكم وشجاعتكم لتحّمل المسئولية، فنجحتم وفي وقت 
ب على الكثير من التحّديات وتجاوز العديد من الصعوبات والبدء بانتهاج 

ُّ
قصير في التغل

سياسة حكم جديدة ومختلفة كان من أهم نتائجها البدء بمشروع بناء الدولة الوطنية 
المدنية الحديثة القائمة على مفاهيم الشراكة الوطنية، وبناء المؤسسات، وترسيخ 

االستقرار، والسعي للتصالح وإدارة وحل األزمات الناجمة عن الصراعات والخالفات 
السياسية، بالحوار كوسيلة مثلى إلنهاء كافة المشاكل التي كانت تواجهها البالد.

األخ الزعيم القائد.. رئيس المؤتمر الشعبي العام:
ن الوطن من تجاوز 

ّ
لقد نجحت توجهاتكم وسياستكم الصائبة التي انتهجتموها وتمك

مرحلة الصراعات الدموية على السلطة وترسيخ مداميك سلطة الدولة وبدء عملية 
حوارية مجتمعية واسعة أفضت إلى إنهاء االقتتال الداخلي وتحقيق الشراكة الوطنية 
عبر صياغة الميثاق الوطني الوثيقة الوطنية الُمجمع عليها من كل القوى السياسية 
في الوطن، والمستفتى عليها شعبيًا، ومن ثم تأسيس المؤتمر الشعبي العام كتنظيم 
سياسي يمني جامع ضم كل القوى الوطنية في الساحة، مرورًا بإنهاء الحروب بين شطري 
الوطن، والشروع في عملية حوارية أفضت في النهاية إلى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 
المباركة في الـ22 من مايو 1990م ليكون ذلك المنجز الوطني األهم واألعظم الذي 

قت لليمن في ظل قيادتكم الحكيمة.
ّ
توجتم به كل اإلنجازات والتحّوالت التي تحق

فخامة األخ الزعيم:
إن المقام ال يتسع لسرد ما استطعتم تحقيقه من تحّوالت عظيمة ومنجزات سياسية 
واقتصادية وتنموية واجتماعية وعسكرية وأمنية منذ انتخابكم لقيادة الوطن وحتى 
تخليكم طواعية وبقناعتكم وقراركم الشجاع عن السلطة في العام 2012م حقنًا 
لدماء اليمنيين وحفاظًا على سالمة الوطن وتجنيبه المآل المأساوي الكارثي الذي وصل 
إليه اليوم، ويكفيكم فخرًا أنكم استطعتم تحقيق منجز الوحدة اليمنية والدفاع عنها، 
وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على النهج الديمقراطي الشوروي وعلى قاعدة 
التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير وضمان حقوق اإلنسان وكفالة 

حق المرأة في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية العامة، وكنتم -وماتزالون- في 
موقف المدافع القوي والشجاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري 
والوحدة والسيادة واالستقالل والحّرية والديمقراطية، وتصدرتم بكل شجاعة عملية 
التصّدي للعدوان الهمجي الغاشم والحصار الظالم الذي تقوم به دول مايسّمى التحالف 
بقيادة السعودية ضد شعبنا ووطننا منذ 26 مارس 2015م، وكنتم عنوانًا للمقاومة 
والمواجهة والصمود واالنحياز إلى صف الشعب، والعمل على تماسك الجبهة الداخلية.

إننا في هذه المناسبة ونحن نكّرر تهانينا لشخصكم الكريم لنجدها فرصة لنجّدد العهد 
لله سبحانه وتعالى.. ثم للوطن والشعب بأن نظل أوفياء ومخلصين لشعبنا وألرواح ودماء 
الشهداء والجرحى والمناضلين الذين قّدموا للوطن والشعب والثورة والوحدة أغلى ما 
يملكون وهي األرواح الزكية والدماء الطاهرة، كما سنظل أوفياء للمؤتمر الشعبي العام في 
وتينا من قوة عن ثوابت الوطن، وعن سيادة واستقالل 

ُ
ظل قيادتكم، مدافعين بكل ما أ

اليمن ووحدتها وعزتها وكرامتها، معّبرين عن ثقتنا الُمطلقة بقدرة شعبنا العظيم، 
الذي استمدها من قدرتكم وشجاعتكم وإرادتكم الصلبة، على االنتصار لسيادته 
واستقالله ووحدته وثوابته الوطنية، مسترشدين بمواقفكم الوطنية المبدئية لنيل 

شرف الدفاع عنها في مختلف المراحل والظروف.
طى شعبنا..

ُ
وفقكم الله وسّدد على طريق النصر خ
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

أخوكم: صادق أمين أبو راس
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
عض�و المجل�س السياس�ي األعل�ى

متابعات 2االثنين:  العدد:  
)1866(

17/ يوليو / 2017م  
23/ شوال/ 1438هـ

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مديرو التحرير

عبدالولي املذابي- توفيق عثمان الشرعبي
أحمـد الرمعــي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

تصدرتم بكل شجاعة عملية التصدي للعدوان والحصار

دشن الشعب اليمني يوم 17 يوليو مسيرته الديمقراطية وطوى مآسي االنقالبات

أبو راس مهنئًا الزعيم بذكرى ال�17 من يوليو:

األمين العام مهنئًا الزعيم:

بسم الله الرحمن الرحيم
االخ المناضل الزعيم/على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية االسبق، رئيس 

المؤتمر الشعبي العام..  المحترم
يسعدني ونحن على ابواب ذكرى تاريخية مهمة في حياة اليمن الجمهوري 

الذي تجددت حياته وميالده يوم السابع عشر من يوليو1978م، يسعدني ان اهنئكم 
واهنئ الشعب اليمني وكل الخيرين المحبين لليمن ارضًا وشعبًا.

إن يوم17يوليو هو صلة وصل بين26سبتمبر1962و22مايو 1990و1994م.
..نعم صلة الوصل الحقيقية المركزية المنطلقة من قاعدة المواجهة التاريخية مع 
اعداء اليمن الواحد الحر المستقل الديمقراطي المنهج..يمن االمن واالستقراروالتحرر 
من كافة انواع االمراض الداخلية بمختلف اشكالها وانواعها ومسبباتها وعالقاتها بكل 
امراض وطموحات اعداء اليمن التاريخيين الذين نراهم يعودون ذئبًا مفترسًا تحت 

ظل حمامة سالم لتمرير لعبة عجزوا عن تحقيقها في 1934و1962م.
اننا إذ نحييك ونبارك لك في هذه المناسبة التاريخية الكبيرة فإننا نؤكدللجميع 
حقيقة مسارك الوطني االنساني الديمقراطي الطموح الذي وفقك الله فيه بتجاوز كافة 
المؤامرات التى كانت تحاك في مواجهة جهودك الخيرة إلرساء االمن واالستقرار ومسيرة 
التنمية وترسيخ قاعدة الحوارالديمقراطي السلمي، والمنغصات التى كانت تحاك رسميًا 
في الشطر الجنوبي تحت مبررات ماركسية في مواجهة اخوانجية ورجعية الشمال، 
واحيانا تحت مبرررفع علم الوحدة اليمنية وفق تصورهم..في حين تجاوزت ايضًا في 
الشطر الشمالى من الوطن تحالفات حاولت االنقالب على إرادة مجلس الشعب التأسيسي 
الذي انتخبك رئيسًا بأغلبية 79% من عدد اعضائه، وبالرغم من ذلك كله كنت ومازلت 
تتعامل مع قضية الوطن بانفتاح منطلقًا من حرصك على وحدة االرض واالنسان عبر 
حوار ديمقراطي هادف هادئ تمكنت من خالله جمع كل القوى الوطنية السياسية 
والديمقراطية الوطنية والقومية والماركسية تحت مظلة المؤتمرالشعبي العام من 
خالل حوار ديمقراطي متفتح واضعًا نصب عينيه وحدة اليمن وترسيخ الديمقراطية 
والعدالة والمساواة بين ابنائه رافضًا كافة انواع امراض الماضي واحقاد الحاضر ومنغصات 
المستقبل جاعاًل من االمستقبل مظلة واسعة يستظل بها كل المخلصين والمؤمنين 
بوحدة الوطن وتوافق ابنائه وتسامحهم ضمن قاعدة وحدة الوطن وتسامح ابنائه 
مرتكز الجهاد نحو المستقبل بعيدًا عن كافة المغريات والمؤثرات الداخلية والخارجية.

ايها الزعيم القائد
 لقد عرفك كل القياديين في الحركة السياسية اليمنية كما عرفتك كل انظمة الجوار 
ومنظومة الجامعة العربية ودول العالم الشرقية والغربية..عرفوك بحنكتك السياسية 
وجدلية منطقك وتعاملوا معك كقائد في شعب اختارك عبر مؤسساته الديمقراطية 
الشرعية بعد ان انتخبك الشعب عام 1999م في أول انتخابات رئاسية تجري عبر 

االقتراع الحر والمباشر من قبل الشعب كما انتخبك عام 
2006م وهي انتخابات حرة ديمقراطية حضرها مراقبون 
من مختلف دول العالم الديمقراطية والتى تمتلك مؤسسات 

ديمقراطية عريقة.
ايها االخ المناضل الجسور الصابر

ــف وادعــــاء كــل الــذيــن نــافــقــوا باالمس    لقد تكشف زي
ويشوهون الحقائق اليوم فبعد ان لبسوا قميص الحمل 
حينًا والثعلب احيانًا اخــرى مستغلين وجــودهــم حولك 
ليبنوا امبراطوريتهم وقالعهم حتى تمكنوا فخرجوا من 
اوكارهم الى الشارع وقد نزعوا اقنعتهم معلنين انضمامهم 
)الربيع العربي( وماهو إال خريف صهيوني  الى ما أسموه بـ
متناسين انهم كانوايستغلون رحابة صدرك وتسامحك لبناء 
امبراطوريتهم ، وبالرغم من جريمة النهدين المروعة التى 
ارتكبت ضدك وطالت كل رموز الدولة اال انك لم تسقط المظلة البيضاء في التعامل 
معهم ومع من التف حولهم فوقعت بقلمك مع كل اطراف العمل السياسي داخل 
الساحة اليمنية على وثيقة )المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية( ومع هذا وبالرغم 
من تظاهرهم انهم مقتنعون عادوا لينكثوا وحركوا كل مايمكن تحريكه من جديد 
داخل الساحة ليدفعوا باالمور نحو الهاوية بالرغم من تسليمك  للسلطة وتسليم علم 
الجمهورية اليمنية لنائبك عبد ربه منصور هادي الذي تعاملت معه تعامل االوفياء 
الصادقين في حين لم يتوقع احد آنذاك ان يكون منسقًا مع الذين نزلوا الشارع للمطالبة 
باسقاط النظام ومع الذين استفادوا من الهيمنة على قيادة وادارة الحوار الوطني الشامل 
الذي كان منتظرًا منه ان ينقلنا نقلة نوعية نحو اسس ومرتكزات الديمقراطية والعدالة 

والمساواة والدولة المدنية الحديثة.
..حقًا لم يكن احد يتوقع ان كل الذين احسنت اليهم ودافعت عنهم وحميتهم 

ينقلبون عليك، البسين من جديد ثوب الثعلب.
ايها االخ الزعيم..

ال يستطيع كائن من كان ان ينكر ماتحقق من انجازات كبيرة ونوعية خالل هذه 
المسيرة ، لهذا كله نبارك لك ولشعبنا كل ماحققته منذ تبوؤك الموقع االول عبر 
سلسلة من المراحل حتى وصلت بقدراتك وجدك ونشاطك واخالصك ومحبة الشعب 
وثقة زمالئك في المجلس الرئاسي الرباعي ليقوم بعد ذلك مجلس الشعب التأسيسي 
بانتخابك لتتسلم بعدها الموقع االول في الدولة اليمنية وقيادة المؤسسة العسكرية.. 
ومن موقعك هذا تمكنت من بناء القوات المسلحة اليمنية على أسس مهنية وحديثة 
لتقف اليوم بشجاعة وثبات في مواجهة قوى العدوان الهمجي وكل من تورط معها في 
تدمير اليمن وقتل اطفاله ونسائه ومواطنيه االبرياء وتدمير البنية التحتية ممارسًا 
ابشع انواع االنتهاكات والمحرمات والحصار الجوي والبحري والبري امام مرأى ومسمع 

العالم المتحضر واالمم المتحدة مع االسف الشديد.
فهنيئًا لك ثقة شعبك ووطنك وهنيئًا لك هذا الصمود التاريخي الذي يقفه شعبنا اليمني 
وجيشنا البطل المقدام خلف قيادتك الشجاعة الصابرة والصامدة والمضحية.. وهنيئًا 
البناء شعبنا اليمني الذين يقفون معك في خندق المواجهة التاريخية ، فسر الى االمام 

طاكم على طريق الحق والنصر المؤزر.
ُ
وماالنصر االمن عند الله.. وفقكم الله وسدد خ

أخوكم/ د.قاسم سالم
أمين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربى االشتراكي القومي

تلقى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتم��ر  رئي��س  األس��بق  الجمهوري��ة 
الش��عبي العام- برقية تهنئة من االستاذ 
الع��ام  االمي��ن  العواض��ي  احم��د  ياس��ر 
المس��اعد للمؤتمر الشعبي العام للقطاع 
التنظيم��ي بمناس��بة ال���17 م��ن يوليو.. 

فيما يلي نصها
الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األسبق

رئيس المؤتمر الشعبي العام
إنه لمن دواعي سروري واعتزازي العميق أن أرفع إلى فخامتكم وإلى كافة كوادر 
وأعضاء حزبنا الرائد "المؤتمر الشعبي العام" أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
ذكرى توليكم مسؤولية قيادة البالد في 17 يوليو 1978م عندما صّوت أعضاء 
مجلس الشعب التأسيسي )في الشطر الشمالي من اليمن( على اختيار المقدم علي 
عبدالله صالح رئيسًا للجمهورية وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، وهي اللحظة التي 
لت في مجملها 

ّ
ة غنية بالدروس، لثالثه عقود ونيف ومث

ّ
ابتدأت منها تجربة حكم فذ

لوحة رائعة مليئة باألمجاد والنجاحات واالنجازات العظيمه ومرصعة بمآثر ومفاخر 
سيخلدها الدهر، لوحة تجلت فيها األلمعية القيادية والدهاء لضابط شاب طموح 

من عامة الشعب..
م بها علي عبدالله صالح 

ّ
وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا بأن الطريقة التي تسل

مقاليد الحكم عبر حصوله على ثقة ممثلي الشعب آنذاك، كانت بمثابة تقليدًا مؤسسيًا 
غير مسبوقًا وسلوكًا رفيعًا في معانيه، اعتبرت شكاًل أّوليًا من أشكال الممارسة 
السياسية الديمقراطية، وعالمة فارقة مهمة في مسار التطور والتحديث والبناء 
الحضاري، وهو المسار الذي كان لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين الفضل 
في رسم خطوطه العريضة وتوجيه الطاقات لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني 

في التحّرر واالستقالل والكرامة والرخاء.
وال حاجة بنا إلى التذكير بما كان يكتنف تلك اللحظة التاريخية الحرجة من صعوبات 
كبيرة وتعقيدات ومخاوف عميقة ومخاطر محدقة تهّدد باقتالع الجمهورية الفتية 
التي كانت تكافح لتثبيت ركائزها وتأمين كيانها، في الوقت الذي لم يكن قد مضى 
على والدتها سوى 16 عامًا فقط، وبعد أن تعاقب على قيادتها 4 رؤساء تنّوعت 
مصائرهم بين المنفى اإلجباري أو النهايات الدامية الحزينة في سياق الصراع العنيف 

على السلطة.
إن من يدرك المعاني التاريخية التي انطوت عليها تلك البداية المشّرفة والمتميزة، 
لن يتفاجأ كثيرًا بالطريقة الفريدة التي تصرف بها الزعيم علي عبدالله صالح خالل 
أزمة 2011م والتي انتهت بتسليم السلطة حقنًا للدماء عام 2012م وعلى ذلك 
النحو المهيب وفي مراسم مشهودة كان الزعيم حريصًا بكل تصميم على أن تقام في 
القصر الرئاسي لكي تصبح تقليدًا تأسيسيًا آخر يضاف إلى تاريخه ومظهرًا ديمقراطيًا 
نموذجيًا يرتبط بانتقال السلطة من رئيس منتخب إلى رئيس آخر منتخب وفقًا 
لقواعد وأحكام الدستور التي تقضي بأن الشعب هو مالك السلطة ومصدر الشرعية. 

لقد حظي اليمن خــالل توليكم السلطة بعدد ال يحصى من 
اإلنجازات والتحوالت الكبيرة في شتى المجاالت وتأتي عملية إعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية في صدارة هذه المنجزات، فقد التحم 
شطرا الوطن عام 1990م وتحددت حدود الكيان اليمني على 
الخريطة وأخذت مالمح وخصائص شخصية هذا الكيان تتشكل 
وتتمايز يومًا عن يوم وكان ثقله في ميزان القوى الجيوسياسي 
ينمو ويتضاعف على الرغم من الممانعة والعرقلة التي أظهرتها 
قوى الهيمنة في اإلقليم والتي لم تتوقف لحظة عن التآمر والكيد.

وكان الزعيم علي عبدالله صالح )ومايزال( في كل المراحل وفيًا 
ومخلصًا لمبادىء ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ومستلهمًا 
ق 

ّ
في خطواته قيم وثقافة الجمهورية وروحها؛ كما حاول أن يوف

بمهارة عالية بين متطلبات وشروط بناء األمة والدولة اليمنية 
وبين الحاجة إلى توسيع الهامش الديمقراطي وتعزيز آليات 
المشاركة السياسية واستيعاب مبادىء حقوق اإلنسان والحريات العامة والحق في 
التعبير. وكل ذلك كان يجري في بلد حديث التكوين وتحيط به أنظمة ملكية اسرية 
عتيقة الطراز تنعم بالثراء الفاحش نتيجة النفط الذي توظفه لشراء الحماية من 

الدول العظمى.
لقد ترك علي عبدالله صالح بصمته الخاصة في كل جانب من الجوانب العامة في اليمن 
الحديث الذي يتكالب عليه اآلن أعداء الداخل والخارج لهدمه وتمزيقه ونقض عراه.

فهو الذي أسس حزب المؤتمر الشعبي العام، هذا الصرح اليمني العظيم والمؤسسة 
السياسية الفاعلة والكبيرة وأحد األعمدة الحيوية التي تحمل هّم القضية الوطنية 
ومشروع بناء الدولة والتي يعتنق أعضاؤها أيديولوجية الجمهورية والوحدة ويمثلون 
كافة عناصر الهوية الوطنية الجامعة والمتعالية على الطوائف والمناطق والجهات 
بمنهج الميثاق الوطني الذي يعتبر اهم وثيقة سياسية اتفق عليها اليمنيون في 

العصر الحديث بكافة اتجاهاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية.. 
وفي السياسة أرسى الزعيم صالح منهجًا فريدًا يتسم بالحكمة والذكاء والعقالنية 
في إطار المصلحة العليا للوطن، وهذا المنهج استوحاه من التجربة الحية والممارسة 

والفهم واستيعاب الواقع ومواجهة الحقائق بكل ألوانها.
ونحن إذ نذكر هذه الحقائق في هذه المناسبة فإننا ال نرجو من وراء ذلك إال الحق 
واإلنصاف، فلم تعد هناك سلطة وال مغانم تغري أحدًا للتزلف فعندما كان الزعيم 
على رأس السلطة كنا نتفق معه وكنا نختلف في بعض القضايا والمواقف وبعض 
الخالفات كانت تخرج للعلن، أّما وقد أصبح اآلن خارج السلطة ويقف بصالبة وشموخ 
مع أبناء شعبه في مواجهة عدوان همجي جبان على اليمن تشنه السعودية وعدد 
ملي على كل رجل شريف 

ُ
من حلفائها منذ قرابة عامين ونصف العام، فإن النزاهة ت

أن يقول ما استقر عليه ضميره وأن يلتزم جانب الحقيقة مهما كلف ذلك من ثمن.
وإننا لعلى ثقة بأن التاريخ كفيل بتخليد ما يستحق الخلود وإعادة االعتبار للحقائق 

التي تتعرض اليوم ألسوأ أنواع التحريف والطمس والتشويه.
دمتم بخير أيها األخ واألب، واالنسان قبل كل شيء 

حفظ الله اليمن وشعبه
وليحفظك الله ايها الزعيم

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ياسر العواضي

قاسم سالم مهنئًا الزعيم:

يكم الحكم مثل عالمة فارقة في تأريخ تطور اليمن في 17 يوليو تجددت حياة اليمن الجمهوري
ّ
تول

العواضي مهنئًا  الزعيم بذكرى ال�17 من يوليو:

تلق��ى الزعي��م عل��ي عبدالل��ه صال��ح -رئيس 
الجمهورية األس��بق رئي��س المؤتمر الش��عبي 
الع��ام- برقية تهنئة من الدكتور قاس��م س��الم 
أمين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي 
االشتراكي بمناس��بة ذكرى ال�17 من يوليو جاء 

فيها:


