
قال األستاذ خالد الديني -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو المجلس 
السياسي األعلى: إن 17 يوليو 1978م يعتبر يومًا وطنيًا فارقًا في تاريخ الوطن اليمني 
الذي هبت عليه رياح أحداث عاتية كادت أعاصيره أن تؤدي به لهاوية ال قرار لها من 
فتن الصراعات والحروب الناجمة لصالح أطراف داخلية في شماله وجنوبه، ولمصالح قوى 
خارجية إقليمية ودولية جعلت اليمن وثورته »26 سبتمبر و14 أكتوبر« تواجه تحديات 
وأخطارًا أوصلتها الى حافة المجهول وفي ظروف وأوضاع كتلك التي عاشته اليمن في الربع 
األخير من عقد سبعينيات القرن الماضي كانت المهمة أكبر من أن يقوم بها سياسي طموح 
الى كرسي السلطة أو جماعة أو قوى سياسية بل الى قائد وطني شجاع وحكيم يعي صعوبة 
المرحلة ودقتها وحساسيتها وكيفية مواجهة قضايا ومشاكل اليمن وحلها.. يمتلك رؤية 
لبلورة مشروع وطني وحدوي ديمقراطي يعبر باليمن الوطن الشعب هوة الخطر الى األمن 

واالستقرار والتنمية والبناء والوحدة والديمقراطية..
ِبل الزعيم علي عبدالله صالح تحمل 

َ
»الميثاق«: ولهذا ق وأضاف الديني في تصريح لـ

مسئولية قيادة اليمن على أساس دستوري ديمقراطي 
مجتازًا زمن االنقالبات العسكرية فلم يكن كافيًا بالنسبة 
له إجماع قادة الجيش عليه لقيادة الوطن والتفاف منتسبي 
القوات المسلحة واألمن حوله وإنما اجماع كافة اليمنيين 
حتى تكون شرعيته مستمدة من الشعب بانتخابه من 
السلطة التشريعية المجسدة حينها بمجلس الشعب 
التأسيسي، معطيًا المؤشر األهم الى أن اليمن ينتقل الى 
مرحلة جديدة تأكدت بالفترة القصيرة القياسية التي 
خاللها أنهى الزعيم علي عبدالله صالح مفاعيل األزمة 
اليمنية السياسية والعسكرية واالقتصادية ومنها الحرب 
الشطرية والصراعات، معالجًا أسبابها وعواملها الداخلية 
على مستوى الوطن وكذا امتداداتها االقليمية والدولية 
عبر اعتماد نهج التصالح والتسامح والحوار وسياسة خارجية مستقلة ومتوازنة ال شرقية 
وال غربية تقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة الدول واستقاللها 
وحرية شعوبها.. سياسة خارجية منفتحة على الجميع تحقق التعاون وتبادل المنافع 

والمصالح والتي تصب باتجاه االستقرار والسالم في المنطقة والعالم.
مؤكدًا أن الزعيم علي عبدالله صالح أعاد الثورة اليمنية الى سياقها الذي كان يتوجب 
السير فيه بعد انتصارها بترسيخ النظام الجمهوري وتحقيق االستقالل الوطني مستعيدًا 
وحدة الوطن في الـ22 من مايو 1990م عبر الحوار الوطني السلمي، ثم اقامة نظامها 
السياسي على أساس النهج الديمقراطي المجسد في التعددية السياسية والحزبية وحرية 
الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق اإلنسان.. مرسيًا دولة اليمن 
الموحد الجمهورية اليمنية، محققًا انجازات وتحوالت كبرى في كافة المجاالت االقتصادية 
والتنموية والخدمية واالستثمارية على امتداد مساحة اليمن أدت الى تغير ايجابي تطوري 

جذري في حياة كافة ابناء الشعب الحضاري العظيم.
واستطرد الديني قائاًل: إن وطننا الحبيب يتعرض طيلة أكثر من عامين لعدوان التحالف 
السعودي الذي لم يشهد له التاريخ مثياًل في وحشيته ليؤكد أن التآمر على اليمن لم 
يتوقف منذ قيام الثورة اليمنية السبتمبرية واالكتوبرية وكل األزمات والصراعات والحروب 
واإلرهاب التي أعاقت اليمن كثيرًا كانت نتاج نهج العدوان السعودي والذي تصاعد بحدة 
أكبر بعد قيام الوحدة اليمنية وقد استطاع الزعيم علي عبدالله صالح تجاوز هذه 
المؤامرات بحكمة وصواًل الى أزمة 2011م التي استغلت ربيع الفوضى العربي.. وانطالقًا 
من استشعاره مسئوليته تجاه وطنه قبل بالتنازل وتسليم السلطة سلميًا من أجل اليمن 
وشعبه وافشال المؤامرات عليه والتي استمرت وصواًل الى العدوان المباشر 26 مارس 

2015م.
مختتمًا تصريحه بالقول: ومن جديد كان الزعيم علي عبدالله صالح في موقفه مع شعبه 
ووطنه يتصدر صفوف المدافعين عن سيادته ووحدته وحريته واستقالله ليبقى كما كان 
قبل 39 عامًا قائدًا شجاعًا حكيمًا يمد يده للحوار والسالم، مستلهمًا روح هذا الشعب 
العريق والعظيم ليبقى القاسم المشترك 17 يوليو 1978-2017م الزعيم علي عبدالله 

صالح صانع التاريخ ورمز مجد اليمن المعاصر.
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االستعدادات للمهرجان الجماهيري يوم 24 أغسطس جارية بوتيرة عالية

كبي��ر  وتفاع��ل  ع��اٍل  بزخ��م  تتواص��ل 
االستعدادات والتحضيرات من قبل مختلف مكونات المؤتمر على 
مستوى اللجنة العامة واألمانة العامة وفروع المؤتمر بالمحافظات 
والجامع��ات لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأس��يس المؤتمر الش��عبي 
الع��ام، تنفيذًا لتوجيهات القائد المؤس��س الزعي��م علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي العام- 
الذي ش��دد على أن تكون االحتفاالت الئق��ة بمكانة المؤتمر، وهي 
التوجيه��ات الت��ي ألهب��ت حماس قي��ادات واعض��اء المؤتمر وفي 
المقدم��ة اللجان المكلفة من األمانة العام��ة باإلعداد لهذا الحدث 
الوطني والتنظيمي الكبير والذي ستش��هده بالدنا في المهرجان 
العظيم الذي سيقام يوم 24 أغسطس القادم في العاصمة صنعاء 

بميدان السبعين.
وبهذا الخصوص رأس االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا اجتماعًا 
للجنتي التجهيز والنظام واالستقبال واللجنة اإلعالمية الخاصة باإلعداد والتحضير 
لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الرابع 

والعشرين من اغسطس 1982م.
وأكد االمين العام خالل االجتماع الذي عقد االثنين الماضي ان االحتفال بذكرى 
تأسيس المؤتمر يجب ان يكون بمستوى يليق بمكانة المؤتمر الشعبي العام الوطنية 
من خالل المهرجان الجماهيري الذي سيقام بهذه المناسبة في 24 اغسطس المقبل 

والفعاليات المصاحبة التي ستتم لالحتفاء بالذكرى.
وشدد الزوكا على اهمية ان يكون المهرجان الذي سيقام بالمناسبة استثنائيًا 
في عملية الترتيب واإلعداد والحشد والتنظيم ويعكس مواقف المؤتمر الشعبي 

العام في الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة 
والديمقراطية ومواجهة العدوان والحصار واالحتالل واإلرهاب.

وأكد االمين العام على اهمية ان تعد اللجان الخاصة باإلعداد والترتيب لالحتفال 
بالذكرى الخامسة والثالثين للمؤتمر خططًا تفصيلية متكاملة وشاملة لعملها في 
مختلف الجوانب وبالذات ان هذا االحتفال سيأتي مع استمرار عدوان التحالف الذي 
تقوده السعودية على بالدنا وشعبنا منذ اكثر من عامين وبما يعبر عن موقف الشعب 
اليمني والمؤتمر في رفض العدوان والحصار ومقاومته والتأكيد على االستمرار في 
الصمود والثبات وتماسك الجبهة الداخلية والوفاء لدماء الشهداء وتضحيات االبطال 

الذين يقدمون ارواحهم دفاعا عن الوطن ووحدته وسيادته واستقالله.
هذا وقد استمع االجتماع الى عدد من المقترحات واألفكار المتعلقة باإلعداد 
والترتيب لالحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الخامسة والثالثين في 

24 اغسطس المقبل.
الى ذلك رأس األستاذ ياسر العواضي األمين العام المساعد للقطاع التنظيمي 
وبحضور نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي اجتماعًا 
للجنة المكلفة بإعداد اآلليات الخاصة بعملية االنتساب الى عضوية المؤتمر والنزول 

الميداني.
وأكد األمين العام المساعد للمؤتمر على أهمية هذا االجتماع الهادف إلى مناقشة 
ات واآلليات الستكمال الخطط والبرامج واإلرشادات الالزمة للعمل التنظيمي  اإلجراء
للفترة القادمة وفي مقدمة ذلك عملية التنسيب إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام 
وقطع بطاقات العضوية للمنتسبين الجدد، منوهًا الى أن حجم التدافع الكبير في 
االنضمام إلى عضوية المؤتمر يعكس حقيقة القناعات التي تولدت لدى الناس بان 

المؤتمر الشعبي العام سيظل هو التنظيم الرائد والقادر على التعبير عن هموم 
وتطلعات الجماهير والدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة في الثورة والنظام الجمهوري 

والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقالل اليمن.
وشدد األستاذ ياسر العواضي على أهمية تفاعل جميع التكوينات التنظيمية 
لإلسهام الجاد في تنفيذ المهام واألنشطة التنظيمية والسياسية للمؤتمر الشعبي 
العام ومواجهة كل التحديات والصعوبات التي تواجه الوطن والمؤتمر الشعبي 
العام وفي مقدمتها التصدي للعدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يتعرض له 
الشعب اليمني والمستمر منذ أكثر من عامين، واآلثار السلبية التي انعكست على 
حياة المواطنين جراء العدوان والحصار في مختلف المجاالت الصحية واالقتصادية 

والمعيشية.
وأشاد العواضي بالصمود األسطوري ألبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم قيادات 
وأعضاء وكوادر المؤتمر وأنصاره والذين يقدمون صورة تجسد االنتماء للوطن، حاثًا 

الجميع على مضاعفة الجهود في تنفيذ كافة األنشطة والبرامج التنظيمية.
كما حث األمين العام المساعد كافة تكوينات المؤتمر على أداء دورها في اإلعداد 
والترتيب الجيد لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
في 24 أغسطس القادم وذلك بما يتناسب وأهمية هذه المناسبة والمكانة الوطنية 

والجماهيرية للمؤتمر الشعبي العام.
هذا وقد ناقش االجتماع عملية التنسيب وقطع البطاقة التنظيمية وفق أسس 
ات صحيحة ومرتبة تكفل سالمة وانسياب وسهولة هذه العملية وفق النظام  وإجراء
واللوائح المتبعة، كما ناقش عددا من القضايا المتصلة بالجانب التنظيمي واتخذ 

بشأنها القرارات المناسبة.

سيرة قائد وميالد وطن
م

يوليو17

الحق يقال

 »ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه 
صالح قاد سفينة 
الوطن وجتاوز بها 
أعتى التحديات، 
وح����������ق����������ق ل������ه������ذا 
ال�����������وط�����������ن أغ������ل������ى 
املنجزات وأسمى 

األهداف«..

الشهيد/عبدالعزيز عبدالغني
رئيس مجلس الشورى السابق

الزوكا يشدد على أن يكون االحتفال استثنائيًا 
والئقًا بمكانة المؤتمر

العواضي يؤكد على أهمية اإلعداد الجيد 
لالحتفال واستيعاب طالبي العضوية للمؤتمر

الفعاليات االحتفالية تجدد مواقف المؤتمر الرافضة للعدوان والحصار

)1(
لقد مثل يــوم السابع عشر من يوليو 
1978م  عنوان مرحلة جديدة في تاريخ 
اليمن المعاصر ونقطة انطالق نحو بناء 
مؤسسات حقيقية للدولة والمجتمع 
اليمني رغــم  األحـــداث والمخاطر التي 

صاحبت ذلك اليوم.. 
 انــهــا حقبة تــولــى فيها الزعيم علي 
عبدالله صالح الرئيس االسبق مسؤولية 
قيادة الوطن، وعاصر فيها ظروفا صعبة 
رافقت تجربته في قيادة العمل الوطني 
وســط أمـــواج متالطمة مــن التحوالت 

والــمــخــاضــات، رغــم ذلـــك  تحققت فيها إنــجــازات 
ومكاسب وطنية واسعة وعميقة في مختلف مجاالت 

الحياة. 
وبالمنطق البسيط يدرك كل ابناء اليمن شماال وجنوبا 
حجم تلك التحوالت والمنعطفات السياسية والتنموية 
ويدرك ذلك ايضا  المنصفين من المؤرخين والباحثين 
حتى دون الكتابة مجددا عن تلك التحوالت واالنجازات 
الن عقد مقارنة بسيطةبين واقع اليمن بشطريه قبل 
وبعد يوم السابع عشر من يوليو 1978م كفيل بكتابة 
سطور االنجاز  اليمني الحضاري  في قلب االعمال 

العظيمة والخالدة ..
ودون مــواربــة نقول إن تلك المرحلة المفصلية 
الممتدة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، أصبحت ملكًا 
للوطن ال لعلي عبدالله صالح، وأن االحتفاء بما تحقق 
فيها والدفاع عن إنجازاتها وتحوالتها هو دفاع عن 
اليمن وحقه االصيل في التطور والنهضة ومواصلة 
السير قدما في رحاب المستقبل والعيش في صلب 
وقلب العصر بافقه النابض بــروح التجديد والنماء 
وبعيدًا عن محبطات الماضي البغيض ..والمتربصين 
باليمن ووحدته الحالمين بتفتيته واضعافه واستالب 

خيراته وقراره الحر.
ــصــواب  حين نــقــول إن الزعيم علي  وال نجانب ال
عبدالله صالح الذي جاء من صميم الجماهير وآمالها 
وآالمها وطموحاتها استوعب منذ الوهلة االولى لتوليه 
السلطة   حجم التحوالت التي شهدها اليمن بشطريه 
خالل العقود الثالثة االخيرة من القرن المنصرم على 
الصعيد السياسي  وهذه عالمة ميزت هذه الشخصية 
الفذة النها عكست مدى  ارتباطه بالمشروع الوطني 
التاريخي للثورة اليمنية )26سبتمبر- 14 أكتوبر( 
وااليمان العميق بمبادئها واهدافها العظيمة التي 
ناضلت من أجلها الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة, 
وحملت مشاعلها مدينة صنعاء ومدينة عدن الباسلتان 
في النصف األول من القرن العشرين المنصرم، في 
حالة استثنائية مــن  توحد نضال الــقــوى الوطنية 
بمختلف مشاربها لتنتظم في مجرى الكفاح الوطني 
ضد تسلط الكهنوت الديني في الشمال واالستعمار 
االنجلو سالطيني في الجنوب  في اعظم ثورة ملحمية 
استعادت قيم الحرية واالستقالل والمصير الواحد 
لالمة اليمنية وصواًل إلى تحقيق الوحدة اليمنية في 
22 من مايو 1990م وتحريك عجلة التقدم نحو آفاق 

التنمية الشاملة والنهضة العصرية.
)2(

ومن هنا نستطيع القول ان االنجازات 
والمكاسب الوطنية التي تحققت في 
فترة تولي الزعيم علي عبدالله صالح 
قيادة السفينة اليمنية وفي طليعة 
ـــوحـــدة اليمنية  تــلــك االنــــجــــازات ال
المباركة ستظل جــزءًا ال يتجزأ من 
مسيرة المشروع الوطني التاريخي 
للثورة اليمنية وحركتها الوطنية 
المعاصرة بكل تحوالتها ومحطاتها 
النها مشاريع كبرى وحتى بما رافقها 
ــتــي كــان معها الرئيس  مــن اخــطــاء واخــتــالالت ..وال
صالح يعمل بكل اخالص وتفاٍن من اجل حماية تلك 
االستحقاقات واستحداث اساليب وطرائق متجددة 
لمعالجة الصعوبات والبناء على ما تحقق من تراكم 
ايجابي  من خالل تمسكه بمبادئ الحوار والتسامح 
والتصالح والقبول باالخر على قاعدة الشراكة الوطنية 
واالنــفــتــاح بــاتــجــاه تنشيط  الــتــعــدديــة السياسية 
والــحــريــات والــحــقــوق المدنية وتوسيع المشاركة 
الشعبية في إدارة شؤون الحكم، واختيار الحكام عبر 
انتخابات حرة وديمقراطية, وتجسيد المبدأ القاضي 
بأن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها كأساس لبناء 
دولة مدنية حديثة ال مكان فيها لالستبداد والتسلط  

والتمييز.
لقد جاء علي عبدالله صالح، حاماًل هم جيله ومعاناة 
كل اليمنيين التواقين للحرية واالنعتاق من االستبداد 
والقهر الــذي مارسته دولــة الكهنوت واالستعمار 
البغيض.. حامال منهجًا وطنيًا شــامــاًل اكثر وعيا 
بتفاصيل الــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 

المضطربة في تلك الحقبة..
  فاستهدف في نهجه السياسي للعهد الجديد 
الميمون، حقن الوعي الجمعي بدفقات من ضوء الحرية، 
ليضع من خالل مشروعه المعلن في بيانه يوم 17 
يوليو 1978م الجميع على المحك..  اعتمد الحوار 
والتسامح والتصالح، عناوين لمنهجية ادائه السياسي 
ته أعفى عن  الناضج.. وبعقليته المتسامحه ومروء
مدبري انقالب اكتوبر 1978م.. ومد يد التسامح 
لمرتكبي االعمال التخريبية في المناطق الوسطى 
واشركهم في مواقع المسؤولية والعمل..  غير أن 
هذه القيم النبيلة غابت عن عقليات الذين قادتهم 
ظنونهم الشيطانية الى اقتراف مؤامرة االنفصال، ولم 
تسعفهم  لفهم كينونة الرجل.. فاقترفوا ذلك الفعل 
الشنيع وفشلوا وانهزموا.. ومع ذلك احاطتهم مكارم 
عهد االخالق والتسامح واصدر فخامته عفوه العام 

بحقهم وهم المتورطون في حرب صيف 1994م.
)3(

 ان وطنية الرئيس علي عبدالله صالح وتسامحه 
ومنهجه الــحــواري، كان رافعة االستقرار السياسي 
ــذي احتشدت  واالقتصادي الــذي شهده اليمن، وال
حوله كثير من القوى السياسية المعارضة في الشمال 
)سابقًا( وتداعت لالنخراط في الحوار السياسي الذي 

دعا اليه الرئيس وتمخض عنه المؤتمر الشعبي العام، 
واعقبه اسهامهم الفاعل في مفاصل مؤسسات الدولة 
والمجتمع على قاعدة الشراكة المسئولة  وانطالقا 
من فلسفة الرئيس بمنظومة الديمقراطية والحوار 
وحرية الفكر والرأي، وضمان المساواة وحقوق االنسان 
وتوسيع المشاركة الشعبية، بتدرج مدروس يمنع 
التعصب والتطرف ويعزز تخصيب التنوع واالنتماء 
لمفهوم الوطن بعيدا عن الصراعات والصدامات 
الدموية التي تعيق المشروع الوطني وتدمر كل شيء 

كما هو حاصل اليوم.
 ومــن جديد نالحظ حتى والزعيم علي عبدالله 
صالح خارج مشهد الحكم بعد احداث الربيع العبري 
المدبرة من قوى الشر لتفتيت المنطقة والسيطرة 
عليها ظل مدافعا عن تلك المكتسبات التي تحققت 
وبقى في قلب مواجهة هــذه المخاطر والمؤامرات 
الداخلية والخارجية التي تجسدت في عدوان كوني 
من 17 دولة بقيادة السعودية تقوده بالوكالة لجهة 
خدمة االجندة االمريكية الصهيونية في المنطقة 
ها لهذا  ..متناسية عمقها العربي واالسالمي وانتماء
المشترك الذي رمته خلف ظهرها ومارست التوحش 
بشتى صنوفه بحق شعبنا في عدوان غادر جبان ..دخل 
عامه الثالث.. ومع ذلك ورغم هذا التكالب على شعبنا 
ظل الزعيم علي عبدالله صالح ممسكا بجمر وطنيته 
والمشروع الوطني التحرري الرافض للتبعية عامال 
كل ما في وسعه من اجل تفويت الفرص على تجار 
الحروب،وجالوزة االرهاب وداعميه وفقهاء الحروب 
الطائفية المتعطشين لمشاهد الدماء, الذين ما فتئوا 
يستدرجون  البلد الى مستنقع الصراعات واالقامة 
الدائمة في الماضي, والتحريض ضد اآلخر المغاير، 
وتسويق ثقافة الكراهية المناطقية والمذهبية 

المسعورة.
)4(

واستنادًا الى ماسبق نستطيع القول إن مصدر حيوية 
وفاعلية الدور القيادي للرئيس علي عبدالله صالح سواء 
وهو على رأس منظومة الحكم او خارجها ظل يكمن 
في حرصه على عدم الخضوع للضغوط والتحديات 
والرياح التي تراهن على إمكانية دفعه نحو فك ارتباطه 
بالمشروع الوطني الديمقراطي للثورة اليمنية والوحدة 
وظل صلبا   في مواجهة كافة المؤامرات الرجعية 
والــمــشــاريــع الصغيرة الــتــي استهدفت -وال زالــت 
تستهدف- القضاء على هذا المشروع التاريخي الذي 
عمده شعبنا ومــازال بدمائه وتضحياته الجسيمة، 
والعودة بالوطن إلى عهود ما قبل الثورة والجمهورية 

والوحدة والديمقراطية.
وها نحن امام حقيقة اليمكن القفز عليها أو تجاوزها 
..حقيقة ان الزعيم علي عبدالله صالح باق على العهد 
مدافعا عن الثورة والجمهورية والوحدة منذ17 يوليو 
1978م وحتى 2017م كما عهدناه مناضال صلبا 
التفت في عضده المحن والضغوط التي تحاول إبعاده 
عن معركة استعادة السيادة واالستقالل والدفاع عن 

مكتسبات الوطن  وصون حقوق ابنائه  وكرامتهم.
نائب رئيس المجلس السياسي األعلى

17 يوليو..الحضور المتجدد في قلب المشروع الوطني

الدكتور قاسم لبوزة

خالد الديني

الديني: 17 يوليو بلور المشروع الوطني 
للعبور باليمن هوة الخطر


