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4االثنين: 
البيــــــان الصــــــادر عـــــن الحــشــــــــــــــــــــــــود الماليينية بذكرى التأسيس يؤكد:

الحشود تؤكد حرصها على وحدة الجبهة الداخلية ورفضها كل محاوالت شق الصف الوطني
عازمون على تقييم مسار عالقات الشراكة وااللتزام بأسس ومضامين االتفاق السياسي الموقع في يوليو 2016

استمــــرار دعـــم جبهـــــات الشــــــــــــرف والبطولــة لمواجهـة العـدوان
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النَّ
ف��ي ه��ذا ال��ي��وم ال��م��ؤت��م��ري البهيج ال���ذي يحتفي فيه المؤتمريون 
والمؤتمريات وحلفاؤهم وأنصارهم ومعهم أبناء شعبنا اليمني العظيم 
 
ً
بالذكرى الخامسِة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، نجدها مناسبة

ر عن أبلغ معاني الفخر والعتزاز، والتقدير والشكر والعرفان للحشود  لنعبِّ
الماليينية التي توافدت من كِل بقاع الوطن إلى العاصمة صنعاء وإلى 
هذا الميدان.. ميدان الصمود والتحّدي والنصر )ميدان السبعين( بحماٍس 
 لنداء تنظيمهم الرائد 

ً
واندفاٍع كبيرين وبجهوٍد طوعيٍة وذاتية، تلبية

المؤتمر الشعبي العام وقائده المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام لالحتفاء بذكرى التأسيس 
التي تأتي تأكيدًا وتعزيزًا لصمود شعِبنا اليمني العظيم في مواجهة 

العدوان الغاشم والحصار الجائر المفروض على وطننا وشعبنا.
فالتحية لهم فردًا فردًا، والتحية موصولة لكل الجماهير ولكل المؤتمريين 
والمؤتمريات وكل أنصار وجمهور المؤتمر الذين لم يتمكنوا من المشاركة 
والوصول إلى صنعاء نتيجة الظروف القاسية وشّحة اإلمكانات التي تسّبب 

بها العدوان والحصار.
والتحية والعتزاز للرجال الرجال في الجيش واألمن واللجان الشعبية 
والمتطّوعين الذين يخوضون أشرف معارك الدفاع عن الوطن، سواًء أكانوا 
في جبهات ماوراء الحدود، أو في ميادين المواجهة مع جحافل قوى العدوان 

والمرتزقة والعمالء..
 والغفران لشهداء الوطن األبرار الذين قّدموا حياتهم فداًء للوطن 

ُ
والرحمة

ودفاعًا عن الشعب في جبهات المواجهة والتصّدي للعدوان.. ولكل الشهداء 
الذين استهدفتهم طائرات وبوارج وصواريخ العدوان من األطفال والنساء 

والشباب والشيوخ األبرياء.
لقد كان ميالُد المؤتمر وتأسيسه كتنظيٍم سياسي جامع امتدادًا للحركِة 
 األهمية إليجاد حامل حقيقي 

َ
 تاريخية بالغة

ً
الوطنية اليمنية، وخطوة

لفكر الميثاق الوطني المستمد مضامينَه من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف 
عاِت أبناِء شعِبنا اليمني الذي أقّر 

ّ
ر عن آمال وتطل وقيمه السامية، والمعبِّ

الميثاق كوثيقة وطنية حظيت بإجماع القوى الوطنية والسياسية على 
الساحة اليمنية، والمجّسد للوسطية والعتدال وثقافة الحوار، والحرص 
على المصالح العليا للبالد، ومترجمًا ألهداف ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر 
وأكتوبر ونوفمبر إلى واقٍع ملموس، من خالل التوافق على قواعد عامة 
وآليات واضحة لتنظيم وتوسيع المشاركة السياسية والتنافس على السلطة 
بطرق ديمقراطية وسلمية وبما ُيسهم في توجيه طاقات العمل السياسي 
نحو تحقيق الستقرار كمقدمٍة حتمية لتنفيذ مشروع التغيير والبناء 
والتطوير الشامل الذي عمل المؤتمر على تحقيقه في مختلف المجالت 
القتصادية والتنموية والثقافية والجتماعية والعسكرية واألمنية.. وقد 
 تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 

ُ
كان أهم وأعظم تلك المنجزات هو إعادة

في 22 مايو 1990م والتي كان للمؤتمر الشعبي العام وقائده المؤسس 
الزعيم علي عبدالله صالح شرف تحقيقها إلى جانب الحزب الشتراكي 
اليمني.. ثم الدفاع عنها ضد محاولت اإلرتداد والنكوص، وحرصه على 
ن الشعب 

ّ
إرساء أسس الديمقراطية كنهٍج وخياٍر ل تراجع عنهما، بما يمك

من اختيار ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وانتخاب رئيس 
الجمهورية ب��إرادٍة ُحّرة ومباشرة وعبر صناديق اإلقتراع، وأن ما يعتز 
ويفتخر به المؤتمر اليوم أنه يقف إلى جانب الشعب في مواجهة العدوان 

على مختلف األصعدة العسكرية والسياسية واألمنية..
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يحتفي اليوم بذكرى تأسيسِه الخامسة 
والثالثين يوّجه أسمى آيات التحايا والتقدير والعتزاز لهذا الحشد المالييني 
 بأبلِغ معاني اإلجالل واإلكبار والتقدير 

ً
للمؤتمر وأنصاره وجماهيره.. مقرونة

لشعبنا اليمني العظيم على صمودِه وصبرِه ومقاومتِه للعدوان الغاشم/ 
والحصار الظالم، ويؤكد على مايلي:

 في سفر التاريخ 
ُ

1- استمرار الصمود األسطوري لشعبنا والذي َسيَسجل
كمرحلٍة مضيئٍة مفصلية من تاريِخ كفاح الشعب اليمني ونضاله الجسور 
تِه وتربِة أرضِه الطاهرة وعن وحدتِه وسيادتِه 

ّ
دفاعًا عن كرامتِه وعز

واستقاللِه ضَد مؤامرات األعداء ومخططات الغزاة والمحتلين.
2- يثّمن الحشُد المالييني عاليًا التضحيات والبطولت العظيمة التي 

يجترحها أبناء القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطّوعين من 
 
ً
َهم وأموالَهم رخيصة عامة أبناء الشعب، الذين يقدمون أرواَحهم ودماء
في سبيل الذود عن الوطن ووحدته وسيادته وإستقالله وفي التصّدي 
للمعتدين والغزاة والمحتلين ومرتزقتهم وقوى اإلرهاب، ويؤكد أن تلك 
د في أنصع صفحات التاريخ كمآثَر 

ّ
التضحيات لن تذهَب ُسدى، وأنها سُتخل

م منها األجيال القادمة معاني الولء 
ّ
 دروسًا تتعل

ُ
نضالية عظيمة، وستمثل

والنتماء للوطن، وقدسية الدفاع عنه.
3- يؤكد المؤتمر الشعبي العام على مواصلة دع��م جبهات الشرف 
ة -عسكرّيًا واقتصادّيًا وسياسّيًا وإعالمّيًا- وعلى موقفه 

ّ
والبطولة والعز

الثابت والمبدئي في مواجهة العدوان والحصار ومقاومة كل أشكال الغزو 
والحتالل ومخططات انتهاك سيادة وإستقالل اليمن والتآمر على الوحدة 
اليمنية وهو الموقف الذي ل يقبل المساومة أو الجدال، فالمؤتمر الشعبي 
العام كان -وسيظل- صامدًا ومدافعًا عن وطنه ووفيًا لشعبه كما هو 

العهد به.

4- يجدد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بالثوابت الوطنية ممثلة بالثورة 
والنظام الجمهوري والوحدة والسيادة والستقالل والحرية والديمقراطية 
ر عن ثقته المطلقة بأن شعبنا اليمني  والتعددية الحزبية والسياسية، ويعبِّ
العظيم، وفي المقدمة المؤتمريون والمؤتمريات وحلفاؤهم وأنصارهم 
وكل الشرفاء في هذا الوطن الغالي، سيقفون بالمرصاد لمحاولت األعداء 
ودول العدوان والمرتزقة استهداف الوحدة اليمنية ومساعيهم لتمزيق 
الوطن وشرذمته وتحويله إلى دويالت وكانتونات وإمارات يسهل السيطرة 

عليها.
5- كما تؤكد هذه الحشود المؤتمرية حرصها على وحدة الجبهة الداخلية 
ورفضها كل محاولت شق الصف الوطني المقاوم للعدوان بأي شكل من 
األشكال، ويدعون في هذا الصدد مختلف القوى السياسية وكل الشرفاء إلى 
عدم النجرار وراء المهاترات والمكايدات السياسية والتصّدي للحمالت 
اإلعالمية التي تستهدف التأثير على الموقِف الوطني المقاوم للعدوان 

ِة والستهداف الممنهجة للرموز الوطنية. ومحاولت اإلساء
ر الحشود الماليينية للمؤتمر الشعبي العام وأنصاره وجماهيره  6- تعبِّ
عن قلقهم البالغ من تدهور األوض��اع القتصاديِة الناجمة عن العدوان 
الغاشم والحصار الجائر المفروض على شعبنا، والذي أدى إلى مضاعفة 
 

ُ
معاناة الناس بكل شرائحهم وفئاتهم، وخاصة الفئة المتوسطة والفئة األقل

دخاًل، جراء منع وصول المدادات الضرورية للحياة كالغذاء والدواء، وبالتالي 
ارتفاع األسعار وتدّني مستوى الخدمات، وعلى وجه الخصوص في الجانب 
الطبي والصحي، وعدم صرف المرتبات لموظفي الدولة منذ عشرة أشهر، 
ويحّملون من اتخذ قرار نقل البنك المركزي المخالف للدستور والقانون، 
كامل المسئولية عن كل ما ترتب عن ذلك وفي المقدمة عدم الوفاء بما تم 
اللتزام به أمام المجتمع الدولي وأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بصرف 

مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات وبدون استثناء.
7- إن المؤتمر الشعبي كونه يحمل مشروعًا وطنيًا ناضل بال هوادة من 
أجل تحقيقه، فإنه بقدِر فخره واعتزازه بما حققه خالل مسيرتِه الماضية 
من إنجازاٍت وتحّولٍت عميقة، يجدد حرصه على الستمرار ومواصلة مشوار 
العمل على استكمال تنفيذ مشروعه الوطني المتمثل بإعادة بناء الدولة 
المدنية الحديثة عبر التمّسك بالدستور والقوانين والحفاظ على مؤسسات 
الدولة، وحيادية واستقاللية القضاء، واحترام حقوق اإلنسان، والحرص على 
ف وثقافة الكراهية  تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، ونبذ العنف والتطرُّ
والنعرات المذهبية والعنصرية والمناطقية والنفصالية، والحرص على 

ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والقبول باآلخر.
8- يجدد المؤتمر الشعبي العام موقفه الواضح والصريح ضد اإلرهاب 
وِفكره وتنظيماته وممارساتها، ويؤكد أن اإلرهاب -الذي عانى ومازال 
يعاني منه شعبنا- كان وسيظل ثقافة دخيلة على مجتمعنا اليمني يجب 
استئصالها ومواجهتها بكل الوسائل واألساليب، وفي الوقت نفسه يعتبره 
ر منه المؤتمر 

ّ
خطرًا يتهدد األمن والِسلم الدوليين، وهو ما سبق وأن حذ

الشعبي العام مرارًا، ويدعو في هذا الصدد إلى سْن قوانين دولية صارمة 
لمواجهة اإلرهاب ومحاسبة ومعاقبة القوى واألنظمة والدول والجماعات 
واألفراد وكل من يتبنى تمويل ودعم الِفكر اإلرهابي وتنظيماته بأي شكل 

من األشكال وفي المقدمة استئصال منابعه الفكرية ومصادر تمويله.
9- تستنكر الجماهير الماليينية للمؤتمر الشعبي العام وأنصاره بشدة 

أكد البيان الصادر عن الحشــود الماليينية للمؤتمر الشــعبي العام -الخميس- في ميدان الســبعين بالعاصمة صنعاء على مواصلة الصمود ووحدة الجبهة الداخلية  
ورفضه كل محاوالت شق الصف الوطني المقاوم للعدوان بأي شكل من األشكال.

وحث البيان على عدم االنجرار وراء المهاترات والمكايدات السياسية والتصدي للحمالت اإلعالمية التي تستهدف التأثير على الموقف الوطني المقاوم للعدوان ومحاوالت 
اإلساءة واالستهداف الممنهجة للرموز الوطنية.

وطالب البيان الذي تاله األمين العام المســاعد للمؤتمر الشــعبي العام الشــيخ ياســر العواضي المجتمــع الدولي باتخاذ قرار حازم وُملزم بوقف العــدوان على اليمن، ورفع 
الحصار.. »الميثاق« تنشر نص البيان: 

يجدد المؤتمر دعوته لكافة القوى السياسية  لالستجابة للمصـــــــــــالحة الوطنيــة الشاملــة وتقديــم التنــازالت مــن أجــل الوطــن

نعّبر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور األوضاع االقتصادية الناجمة عن العدوان والحصار
نطالب المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ قرار حازم وملزم بوقف العدوان على بالدنا ورفع الحصار
مستعدون للحوار لوقف العدوان ورفع الحصار وإخراج القوات الغازية وإلغاء العقوبات
حيي صمود الشعب السوري الشقيق في مواجهة التآمر الدولي

ُ
ن

نقدر عاليًا المواقف الثابتة للسيد حسن نصر الله تجاه الشعب اليمني

يجدد المؤتمر تمسكه بالثوابت 
الوطنية والوقوف بالمرصاد 

للمحاوالت التي تستهدف الوحدة
ندعو القوى السياسية إلى 

عدم االنجرار وراء المهاترات 
المستهدفة الموقف الوطني 

المقاوم للعدوان


