
في الـ24 من هذا الشهر سيتداعى ماليين 
اليمنيين الى ميدان السبعين لالحتفاء بالذكرى 
الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم 
ــذي بميالده أعــاد االعتبار  الوطني الــرائــد ال
للشعب اليمني واستطاع بفضل القائد المؤسس 
الزعيم علي عبدالله صالح أن يقود أعظم 

التحوالت في التاريخ اليمني.
سيتدفق ماليين اليمنيين الى ميدان 
السبعين ليحتفلوا بـ35 عامًا من المنجزات 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية.. ليحتفلوا بالديمقراطية والوحدة 
والتعايش والوسطية واالعتدال التي تحققت في عهد المؤتمر الشعبي 
العام بقيادة باني نهضة اليمن الحديث ومحقق وحدته الزعيم الرمز 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 

العام.
بكل تأكيد سيبعث اليمنيون من ميدان السبعين رسائل تؤكد أنهم يد واحدة 

في مواجهة العدوان البربري الغاشم الذي يقتل النساء واألطفال ويدمر البنية 
التحتية للشعب اليمني التي تحققت في  عهد المؤتمر بقيادة الزعيم رمز 
الصمود الوطني المتصدي للعدوان ولمشاريع الغزاة الهادفة الى تدمير اليمن 

وتمزيقه.
سنقول للجميع يوم الـ24 من أغسطس إن المؤتمر الشعبي العام هو حزب 
الوسطية واالعتدال.. حزب التعايش والشراكة بين كل اليمنيين.. وسيظل 

المؤتمر الحاضن لكافة أبناء الشعب اليمني.

سنقول للجميع إن المؤتمر الشعبي العام يحمل 
مشروعًا وطنيًا وهموم شعب، وإن ذكرى تأسيسه 
هي ذكرى لكل منجز تحقق لوطننا وشعبنا.. وذكرى 
لكل وطني حر شريف آمن بمبادئ وقيم المؤتمر 
الشعبي العام.. وآمن بمبادئ وقيم مدرسة الزعيم 
علي عبدالله صالح الذي يحمل هموم وطن.. وبالتأكيد 
ت دعوة الزعيم للمشاركة في  فإن الماليين التي لبَّ
المهرجان ستبارك الدعوة التي أطلقها -حفظه الله- 
للمصالحة والمصالحة الوطنية الشاملة بين كافة القوى 

دون استثناء، فالوطن يتسع للجميع.. واليمنيون هم شعب الحكمة وااليمان.
ومن هذا المنبر أوجه الدعوة لكافة ابناء الشعب اليمني وخاصة منهم الشباب 

للمشاركة بفاعلية في االحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر.
وموعدنا الخميس 24 أغسطس في ميدان السبعين.. »بالروح بالدم نفديك 

يا يمن..
٭ عضو اللجنة العامة
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إتجــاهـ

 عبداهلل الصعفاني

ت ذكرى قذف اإلعالمي العراقي 
َّ
قبل يومين حل

منتظر الزيدي للرئيس األمريكي األسبق جورج 
بوش بالحذاء في مؤتمر صحفي.. وداخلني شعور 
باالحتفال بهذا الحذاء ولــو بالسؤال.. أيــن استقر 
المقام بحذاء صار أغلى وأعلى من رؤوس كثيرة في 

عالمنا العربي ؟
♢  حذاء منتظر الزيدي كان بطاًل قوميًا ، فلماذا 
سدل عليه ستائر النسيان؟ هل هي غيرة الرؤوس 

ُ
ت

الفارغة من الرؤوس الممتلئة ؟ هل هي غلبة قرارات 
صبيان ثابرت وتثابر على تدمير كل شيء له عالقة 
بالتاريخ بتمويل سفيه من الحضارة الطارئة ألبراج 

الزجاج ؟
♢  ويا الله.. ما أخبثهم وال فــرق.. فهذا ترامب 
ومن قبله أوباما أقسما اليمين على ذات اإلنجيل 
الــذي أقسم عليه محرر العبيد إبراهام لونكلن.. 
لكنهم هناك ينطلقون في المواقف من مصالحهم 
مستفيدين من غبائنا الذي لم يعد فيه مثل ترامب 
مضطرًا حتى للتساؤل.. لماذا يكرهوننا ؟ وكيف عليه 
ل وقد صارت إسرائيل دولة شقيقة وصار  أن يتساء
العربي الصغير يجاهر بضرب شقيقه وتدميره 

وحتى احتالله بفائض النفط وفائض السالح ؟!
♢  ويا لألسف كيف صارت الحكمة اليمانية أثرًا 
بعد عين؟ وكيف وصل الحال بمن يستدعي العالم 
ــالده وقتل شعبه يعجز عــن استقبال  لتدمير ب
طــائــرات محملة بفلوس بنك افتراضي للشرعية 

المزعومة ؟
♢  وحيث واألسف باألسف ُيذكر أعيد التأمل في 
خيبة تحول اليمن إلى ملعب لصراع وأطماع األغراب، 
فيما ال نريد أن نفهم شيئًا من تحليل ظواهر تدمي 
القلب.. أمريكا عدو وكذلك أدواتها في تدمير اليمن، 
فماذا عن البقية ؟ أعني هل إيران دولة شقيقة أو 
صديقة أو حليفة أو أي حاجة من هذا القبيل، أم إنها 

إحدى روافع العدوان ؟
♢  اإلجــابــة صــادمــة؟ وعــدم إطــالق الــســؤال في 
نة".. وهل يمكن لنا أن نرى إيران 

ّ
صنعاء كارثة "مدخ

تستقبل ولــد الشيخ بطلب من السعودية، ونرى 
الــريــاض وأبــو ظبي تطلبان زعيم التيار الشيعي 
الصدري في العراق، فيما اليمن يدمر بباعث الخوف 
السعودي الخليجي من الشيعة ثم نفعل أنفسنا 

ميتين؟
♢  شمااًل وجنوبًا وشرقًا وغربًا.. عند الجار وعند 
أهل الــدار ليس من مسئول جاد يبحث عن إضفاء 

مجرد اآلدمية على المواقف وال أقول النبل.
♢  هنا وهناك ليس من جموح يلجم كل متفاخر 
بعمالته حتى صار المستعمر نفسه راعــًا رسميًا 
للتحرير، تواصاًل للعبارة الساخرة الدامية »نحن 

نقتلكم من أجلكم«.
♢  ويبدو أن الزمن لن يأتي بأحسن بعد أن اختفت 

الرؤوس واختفت أهازيج عربية على نحو:
)الله أكبر يا عرب.. بالكندرة بوش انضرب(.

♢  أتميز غيظًا من رؤوس كثيرة، وأقف احترامًا 
للحذاء.. حذاء منتظر الزيدي.

.. حذاٌء 
ر..!! 

َ
ظ

َ
ُمنت

مسيرة راجلة لشباب الشعر للمشاركة 
في مهرجان 24 أغسطس

يستعد 35 شابًا مــن فــرســان المؤتمر من 
أبناء مديرية الشعر، محافظة إب- وبدعم من 
قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة- للمشاركة في 
مهرجان 24 أغسطس بطريقة تعكس عظمة 

ارتباطهم بتنظيمنا الرائد.
وقال الشاب توفيق صالح -عضو اللجنة الدائمة 
»الميثاق«: إن »35« شابًا قــرروا  المحلية- لـ
المشاركة في المهرجان من خالل تنظيم مسيرة 
الوفاء الراجلة للقائد المؤسس بمناسبة الذكرى 
الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم 

الذي شّيد وطنًا.

مــشــيــرًا الـــى أن الــمــســيــرة ستنطلق يـــوم 19 
 
ً
أغسطس من الرضائي مركز مديرية الشعر متجهة

الى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
وأوضح توفيق صالح أن »22« شابًا سيحملون 
علم الجمهورية، ويمثلون عدد المحافظات.. 
فيما سيحمل شابان شعار المسيرة الراجلة وهو 
»صــورة الزعيم«.. وسيحمل شاب آخر صورة 
الشهيد عبدالعزيز عبدالغني، وشــاب ثالث 
صورة الشهيد حسين الملصي.. وبقية الشباب 
سيحملون أعــالم وشــعــارات المؤتمر الشعبي 

العام.

صهيل العـز
ـــعـــز والـــفـــخـــر والـــعـــرفـــان ـــــا وال صــهــيــل اإلب

ـــاس وجــدانــي ـــف ــفــجــر وان يـــزاحـــم شــعــاع ال
ــرســان ــف ـــــاء، إجـــــالل، لــلــخــيــل وال ــه، وف ــبَّ ــح م

ــي وفـــرســـانـــي ــل ــخــي ـــــــا ل ــــوفــــا حـــــــيَّ ــــــوز ال رم
ـــان ـــمـــة ولـــلـــشـــبَّ ـــكـــري ــس ال ــي ــق ــل ــب ــــا ل وحــــيَّ

ــــــي وربـــــعـــــي وإخـــــوانـــــي ــــــائ رفـــــاقـــــي وآب
مــن اقــصــى تــهــامــة ال ُربــــى حـــوف ال نــجــران

ــــي ـــــى ســـاحـــل ابـــيـــن يــــا جـــبـــالـــي ووديــــان إل
ـــا الــبــرهــان ــمــؤكــد أن عــلــى الــعــهــد والـــوعـــد ال

ـــي ـــرهـــان ـــي وب ـــل ـــي ـــاقـــي دل ـــث ـــي ـــهـــجـــي وم ون
ــحــب واإلحـــســـان ـــا ال ـــا الــصــبــر والــحــكــمــة أن أن

ـــه إيــمــانــي ـــل ـــال ــــــدى الـــلـــه تـــشـــريـــعـــي وب ُه
ـــتـــاريـــخ واألرض واإلنـــســـان ــمــجــد وال أنــــا ال

ـــا ابـــن حــد ثاني ــا ان ــا هـــوه م ـــا ابـــن الــيــمــن ي أن
ــوان ــن ــلــيــمــن ع ــر والـــمـــؤتـــمـــر ل ــم ــؤت ــم ــــا ال أن

ـــخـــر بــانــتــمــائــي وعـــنـــوانـــي ومـــــن حـــقـــي اف
ــــان ــــربَّ ـــد ال ـــقـــائ ـــال وأفــــخــــر بـــجـــمـــهـــوري وب

ـــي الــــبــــهــــيِّ الــــقــــائــــد الـــــرائـــــد الـــبـــانـــي ـــل ع
ــيــان ــن ــب ـــعـــز وال زعـــيـــم الــــرخــــاء واألمــــــن وال

ــي ــحــان ــــصــــادق ال ــــق ال ــــواث ــر ال ــي ــب ــك عـــلـــي ال
ــي يــزلــزل قـــوى الــعــدوان ــل ــصــمــود ال ــيُّ ال عــل

ـــي ـــقـــان ـــيُّ الـــســـيـــاســـة والــــريــــاســــة واالت عـــل
ســرى الليل يا مخبول وســوس لك الشيطان

ــي ــــــدودي وشــطــآن ــــــرورك فـــي ح وحـــلـــق غ
ــان ــعــرب ــغــرب وال ــال ــمــاديــت واســتــقــويــت ب ت

وجـــنـــدت فـــي حـــربـــي يـــهـــودي ونــصــرانــي
ــحــقــد والـــنـــيـــران ــال ــــمــــاء ب ــــألت الــســمــا وال م

ــبــريــطــانــي وخــــاويــــت االمـــريـــكـــي وجـــبـــت ال
وصــهــيــنــت حــلــفــك والــشــيــاطــيــن لــك أعـــوان

تـــــجـــــاوزت أخــــــالق الــــشــــرائــــع واالديـــــانـــــي
ــريــف والــجــســر والبستان قصفت الــمــدن وال

ــي ــان ــي ــن ـــت أطــــفــــالــــي ودمـــــــــرت ب ـــل ــــ ـــتَّ وقــــ
ــت األزمــــان رصــيــدك تـــرى مــحــفــوظ لــو طــال

ــثــانــي ــجــيــل وال ــعــهــد تــســتــوفــيــه ذا ال لـــك ال
ــمــيــدان ــال ـــا حـــمـــيـــدان ب ـــــا بـــانـــتـــظـــارك ي وان

ـــة بــمــيــدانــي ـــرجـــول ــنـــــك مــعــنــى ال ـــ ـــ
ِّ
ــــا لـــــق وب

ـــ الــربــوعـــــه وفـــي جــيــزان ـر ف غــــرورك تكسَّ
ـــــانــي ــدي لـــك الـــــدرس مــجَّ ــي ـــي ضــاحــيــة م وف

سحقنا جــرابــيــعــك ســحــاوق لــصــحــن الــجــان
ــي ــيــران وشــــط الــمــخــا يــنــبــيــك عـــن بــــأس ن

ــــوان ـــعـــدا أل ــجــرعــت فـــي صــــــرواح ُســـــــم ال ت
وتـــاهـــت جــمــوعــك فـــي نــقــيــل ابــــن غــيــالنــي

كــتــايــب جــنــونــك بـــا يــشــتــت بــهــا الــشــجــعــان
ــث تــلــقــانــي ــة والــــخــــزا حــي ــم ــهــزي ــى ال ــق ــل وت

ــــة الـــكـــثـــبـــان ــــل ــــه يـــــا رم ــــل ــــال ال ــــــك جــــب أم
ــي ــان ــث إذا جـــــــاوزك واحــــــد يــطــيــفــر بــــك ال

ــصــحــاري وانــــا الــبــركــان ـــح ال ـــا الــبــحــر يــا ري أن
ــي ــان ـــل مـــن جـــــزري ومـــــدي وطــوف ـــوي ـــك ال ل

شعر/أحمد غيالن

كلمات الشاعر/عزيز عبدالخالق الرمانيمخزون صالح يعجبك
اشتد يــا الحد اليماني بالرجال وبالمدد

مخزون ردع وَرّد ما ينفد وال يحصى عددتلو المدد مخزون صالح يعجبك كله عتاد
بن ذي يزن والكامل أسعد لليمن درع وسنداعــتــد بــه صــالــح وعـــده درع واقـــي للبالد
والجيش سيل أربد وقاداته أسد ينطح أسدأبــو حمد رمــز الشجاعة والــوفــا واالتــحــاد
ن للجهاد

ّ
الله يرحم من قد استشهد وينصر من صمدوبالل في صاموعة المعبد يــؤذ

والعاصمة والحد تحماها الجرامل والكندويهلك آل سعود وأذناب العمالة والفساد
وال دعا سلمان واستنجد ترمب وله سجدكمن ولد باآللي اتحدى المجنزر والغراد
فاحنا دعينا الواحد الفرد الصمد رب العباد

صنعاء تنبض بالحياة استعدادًا للعرس المؤتمري

التنافس على تصفيات شاعر المؤتمر بالحديدة
أحيى فرسان المؤتمر في مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة -السبت- 

دمت فقرات فنية 
ُ
احتفااًل ثقافيًا وفنيًا  بمناسبة تأسيس المؤتمر حيث ق

ورقصات شعبية وصباحية شعرية بالتزامن مع أعمال التصفيات والمنافسة 

على نيل لقب شاعر المؤتمر التي انطلقت خالل األيام الماضية. وتناولت 

القصائد مواقف المؤتمر والزعيم وما شهده اليمن من تنمية وازدهــار 

ومصالحة وطنية وتحقيق للوحدة اليمنية وترسيخ الديمقراطية واألمن 

واالستقرار والتصدي للعدوان، كما أكدت الفعالية على اهمية االنتساب 

للمؤتمر لما يمثله من وسطية واعتدال وتحقيق للعدالة االجتماعية. وأشاد 

الشعراء بقوافل الشهداء الذين قدمهم المؤتمر في مواقع الشرف والبطولة 

دفاعًا عن الوطن ومواجهة تحالف العدوان الذي يحاول النيل من اليمن 
وأمنه واستقراره.

الجدير بالذكر أن المنافسة بين الشعراء الذين بلغ عددهم )35( شاعرًا 

تأتي تجسيدًا لعمر المؤتمر.. وقد حاز على لقب شاعر الكلية الشاعر وائل 

قاسم سطيح، وعلى مستوى المديرية الشاعر محمد عاصية.

حضر الفعالية عدد من قيادات المؤتمر في مديرية بيت الفقيه وجامعة 
الحديدة.

يا جبل ما يهزك ريح
يظل المؤتمر شامخًا كجبال اليمن وحاضرًا بقوة في 
وجدان الماليين من جماهير الشعب الذين يلتفون حول 
هذا التنظيم الرائد ورمز صمودنا الوطني الزعيم علي 

عبدالله صالح.
فهذه السيول البشرية المتدفقة من فرسان المؤتمر 
والتي تحتشد في القرى والــمــدن، هي التي تــرد على 
تطاول مرتزقة العدوان وعبيد صاحب الصندقة.. أمثال 
المدعو سميع وياسين سعود ثعبان ومن لف لفهم 
ممن يتوهمون أنهم بنباحهم سينالون من فرسان 

المؤتمر بزعامة عفاش القائد المؤسس الذي هو أكبر من 
أن تطاله االقزام وفحيح الثعابين ونعيق الغربان.. لقد 
كذبتم وكذبتم في ساحات التغرير.. وفشلتم.. وكذبتم 
وماتزالون وأنتم تباركون العدوان بقتل الشعب بأحدث 
الصواريخ وباألسلحة المحرمة دوليًا.. واستقدمتم جيوش 
17 دولة لتعتدي على بالدنا وُهزمتم وعجزتم عن النيل 
من وطــن فرسانه المؤتمر وزعيمه عفاش.. اكذبوا.. 

واكذبوا واكذبوا.. وتظل »القافلة تسير والكالب تنبح«..
ويا جبل ما يهزك ريح..

ُسُمو المؤتمر.. وسقوط »الضفعات«
ُيقال إن »كالم الملوك ملوك الكالم« هذا لمن أراد أن يسمو بنفسه ويحترم 
مكانته، أما من أراد -وبإصرار- أن يهبط بنفسه إلى مستوى متدنٍّ جدًا 
فات والقمائم 

ّ
رمى فيها المخل

ُ
من الهبوط ويوصلها إلى تلك األماكن التي ت

فسيظل بين )الضفع( وهو المكان الالئق به وبتفكيره وسلوكه الذي لم 
تتفاجأ الناس به، وإنما شعروا بالحزن واألسى تجاه من كان يفترض أن يسمو 
أخالقًا وسلوكًا وممارسة، خاصة وأنه حاول خداع الناس لفترة طويلة من 

الزمن.. بادعائه الثورية والتقدمية والوطنية و.. و.. و.. الخ.
»ضفعة« انشطرت، فهذا رأيه ووصفه، ألنه  وألنه شبه الحزب االشتراكي بـ
لم يسبق ألي شخص أن وصف حزبًا عريقًا وكبيرًا كالحزب االشتراكي اليمني 
بذلك الوصف، وهو الحزب الذي يضم الغث والسمين، فالبعض ينطبق عليه 
صفة الضفعة كياسين سعيد نعمان، بل إنه من تلك الضفعة النتنة المليئة 

بالدود والحشرات السامة.
لقد أساء )نعمان( للحزب الذي قاده وانخرط في صفوفه أعالم 

وقامات وطنية كبيرة مثل علي ناصر محمد، وعبدالفتاح 
إسماعيل، وصالح مصلح قاسم، ومحمود عبدالله عشيش 
وعلي شايع هادي، وعلي أحمد ناصر عنتر، وراشد محمد 
ثابت، ومحمد عبده الشطفة، وسالم صالح محمد، وأنيس 
حسن يحيى، وعبدالواسع سالم، ومحمد أحمد سلمان، 
ومحمد سعيد عبدالله )محسن(، وعلي صالح عباد، 
وعبدالواحد المرادي، وجار الله عمر، ومحمد غالب أحمد، 

وسلطان احمد عمر.. الخ.
أيــن أنــت وأمثالك االنتهازيون المتآمرون على الحزب 

االشتراكي اليمني والوطن من هؤالء الرجال اليمانيين 
المناضلين الوحدويين العظماء األماجد.

ل  وألنــك تحدثت عن 13 يناير 1986م نتساء
ومعنا الكثير من االشتراكيين المناضلين الوطنيين 

الشرفاء: أين كنت في تلك األحداث المأساوية التي كانت كارثة على الشعب 
اليمني كله، واالجابة كافية لتفتح الباب على أسئلة ال تنتهي عن دورك 
في تلك الفتنة ومــا سبقها ولحقها قبل وبعد الوحدة منذ ذلــك الحين 
وحتى تآمرك وشركائك في العمالة واالرتزاق على اليمن من االخونجيين 
والقومجيين مع تحالف العدوان السعودي االمبريالي االستعماري الجديد 
لتدمير اليمن وتقسيمه وإبادة ابنائه إلشباع احقادكم وعقولكم المصابة 
بأمراض جنون التآمر وأوهام العظمة الناتجة عن انحطاط سياسي وأخالقي 
مصدره تحول الشعور بمرض تركيب النقص الى حالة عصابية ال شفاء 

منها..
ر بخيانتك المبادئ والقيم الوطنية واإلنسانية التي حملها فرسان 

ّ
لن نذك

النضال ضد االستعمار واإلمامة، صناع االستقالل والحرية والوحدة 
من قــادة الجبهة القومية والحزب االشتراكي الــذي يكفي 
االشارة الى كيف كان قبل تسللكم الى مواقعه القيادية 

وأمانته العامة وأين أصبح..
م حزبًا يمنيًا 

ّ
وأخيرًا وليس بآخر.. ما الذي جعلك تسل

عظيمًا بحجم الحزب االشتراكي -لنحره وبهذه 
الطريقة- ألعدائه الداخليين والخارجيين، وهل 
اكتفيت ثمنًا لذلك بوهم منصب السفير من أسياد 

اليوم في عاصمة أسياد األمس..
خالصة القول: المؤتمر ينظر الى االشتراكي بأنه 
حزب وطني يمني شريك للحركة الوطنية اليمنية في 
الخالص من الظلم والطغيان والتجبر وجور المستعمر، 
وشريك للمؤتمر في صنع منجز الوحدة العظيم.. ولن 
تنال أكاذيب »الضفعات« من هذه الحقيقة الراسخة في 
عقول ووجدان كل المؤتمريين واالشتراكيين المنتمين 

حقًا لليمن أرضًا وإنسانًا ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل.

لعرس  ء الستقبال ا لعاصمة صنعا تستعد ا
المؤتمري والذي سيقام يوم 24 أغسطس بميدان 
السبعين، حيث بدأت إشراقة االنتصار اليماني في 
جبين عاصمة الصمود الوطني وتروي للعالم إرادة 
شعب يرفض الذل والخنوع ويمرغ جيوش تحالف 
العدوان بالوحل.. ها هي مالمح العاصمة صنعاء التي 
أخذت تتزين الستقبال فرسان المؤتمر المتدفقين 
كالسيول من مختلف قرى ومديريات محافظات 
الجمهورية، تظهر أكثر جمااًل وشموخًا وروعة.. 
إنها أولى الخطوات لنهوض المارد اليمني الذي قرر 

أن يسقط العدوان ويمزق وحشية الحصار.
الماليين قــرروا أن يرسموا لوحة صمود كتلك 
اللوحة العظيمة التي دونها التاريخ في انصع 
صفحاته عــام 1967م.. ولذلك تــزدان شــوارع 
حاضرة اليمن بالصور واألعــالم وتنبض القلوب 

بالثقة في اجتراح ملحمة انتصار جديد لشعبنا.. 
هذا هو المؤتمر.. هذا هو الشعب العظيم الذي 
يلتف حول رمز الصمود الوطني القائد المؤسس 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام-.
ــيــوم صــنــعــاء تــشــدو بــاألغــانــي واالنــاشــيــد  ال

الوطنية والزوامل الشعبية.
ــدان السبعين أصــبــح مـــزارًا  ــي يــذكــر أن م
مفتوحًا.. وتجوب عشرات الخيول المنطقة 
استعدادًا للمهرجان، كما أن هناك برنامجًا 
احتفاليًا مسائيًا سيدشن قريبًا، حيث سيحيي 
عــدد من الفنانين الشباب حفالت مسائية 
وتقديم بــرامــج عــن منجزات المؤتمر في 
مختلف المجاالت، ويجري االستعداد إلنارة 

المكان خالل األيام القادمة.

الحراك الشعبي أمام قيادة المؤتمر 
الحراك الشعبي مع احتفالية 
المؤتمر بذكرى تأسيسه يؤكد 
للقاصي والداني كم هذا الشعب 
الصابر الصامد متطلع لدولة 
يعمها األمـــن واالســتــقــرار.. 
كم يحن إلى األمان والسالم.. 
كم يحث الجهود الدؤوبة للوصول الى 

الحياة الكريمة الخالية من الصراعات 
والنزاعات والحروب.

الحراك الشعبي مع فعالية المؤتمر 
ليمني  يعكس جليًا بحث الشعب ا
المظلوم عن متنفس وطني يعبر فيه 
عن تفاؤله وتطلعه لمستقبل أفضل.
ــحــراك الشعبي يــؤكــد أن شعبنا  ال

العظيم مايزال يراهن على المؤتمر 
الشعبي الــعــام إلخــراجــه مــن األزمــة 

الطاحنة والغمة التي حلت بالوطن.
يقينًا.. هذا الحراك الشعبي الالفت 
يوجب على قيادة المؤتمر الشعبي 
العام التعاطي معه بمسئولية وطنية 

كاملة وواضحة ومسئولة.


