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خالل لقائه بقيادة وعلمــــــــــــــــــــــــاء ومثقفي العاصمة صنعاء

رئيس المؤتمر: شعبنا في الجنـــــــــــوب وحدوي وال خوف على الوحدة

 أبناء المحافظات الجنوبية توافدوا إلى صنعاء وشاركوا في 40 جبهة دفاعًا عن ثورة 26 سبتمبر

األخ����وة م��ش��ائ��خ وأع��ي��ان وش��خ��ص��ي��ات وعلماء 
ومثقفون وسياسيون ارحب بكم اجمل ترحيب 
واهنئكم بالذكرى ال�51 لثورة ال�14 من أكتوبر 
المجيدة، ث��ورة أكتوبر ه��ي االم��ت��داد الطبيعي 
لثورة ال�26 من سبتمبر 1962م بقيادة المناضل 
الشهيد علي عبدالمغني وث���ورة 14 أكتوبر 
بقيادة المناضل قحطان الشعبي.. هاتان الثورتان 
متالزمتان ومترابطتان، لقد تدفق ابناء المحافظات 
الجنوبية بعد تفجير ث��ورة السادس والعشرين 
الى العاصمة صنعاء واشتركوا في اربعين جبهة 
دفاعًا عن ث��ورة سبتمبر.. نثمن ونقدر تقديرًا 
عاليًا تلك االنطالقة الثورية للمحافظات الجنوبية 
والشرقية عندما توافدوا الى العاصمة صنعاء.. 
طبيعي وعشرون الف مليون طبيعي انها امتداد 
واحد لثورة واحدة لكن قصيري النظر يحاولون 

تفصيل الثورة سبتمبر واكتوبر على مزاجهم.. 
ام��ت��داد طبيعي وش��ه��داء سقطوا في رازح، في 
المحابشة، في ح��رض، في خ��والن عامر، في كل 
مكان من ابناء المحافظات الجنوبية وسقط عدد من 
الشهداء الجنوبيين في المحافظات الشمالية ممن 
كانوا مع راجح لبوزة من أبناء ردفان والذي اطلق 

اول رصاصة على االستعمار في الجنوب .. معظم 
قيادات الجبهة القومية كانت الشراكة شمااًل وجنوبًا 
وكان هناك رموز من قيادات وطنية وهامات يمنية 
شمالية وجنوبية كانت تقود الجبهة القومية ضد 
االستعمار البريطاني.. واآلن ولألسف الشديد هناك 
من يعتذرون لالستعمار البريطاني انه رحل من 

جنوب الوطن.. قمة الغباء السياسي، قدمنا قوافل 
من الشهداء دفاعًا عن ثورتي 26 سبتمبر و14 
اكتوبر واآلن نقدم اعتذارًا للمستعمر البريطاني 
عما لحق به من ض��رر كما به من ض��رر رح��ل من 
جنوب الوطن كمستعمر لكن غباء سياسي كبير 
انهم يقدمون االعتذار.. لالستعمار "البريطاني".. 

االستعمار البريطاني مازالت نفسه ت��راوده على 
جنوب الوطن.. من الذي وضع اليمن تحت البند 
السابع في األمم المتحدة؟! هي بريطانيا وعمالء 
بريطانيا الذين سعوا الى ان يضعوا هذا الشعب 
المناضل والمكافح تحت البند السابع في االمم 
المتحدة لماذا.. مشكلتكم مع م��ن؟! مشكلتكم 
على السلطة.. السلطة سلمناها طواعية ورحلنا 
من السلطة تجنبًا إلراقة الدم اليمني وليس خوفًا، 
كنا نمتلك الجاه ونمتلك المال ونمتلك الجيش .. 
الجيش المدرب والجيش المؤهل والشعب اليمني 
العظيم وتركنا السلطة حرصًا على الدم اليمني.. 
اآلن تشاهدون علي عبدالله صالح واقفًا على قدميه 
وتقوم عليكم القيامة.. ليش؟! ألن علي عبدالله 
صالح ارتبط اصاًل بهذه االمة ارتبط بالشعب .. جاء 
من هذه الطينة.. من اوساط هذه االمة، هذه قوته 
من قوة شعبه، ليس المال، لن يكون المال وشراء 
الضمائر.. ضمائر اآلخرين أو الشخصيات السياسية 
واالجتماعية بالمال ال بل ان كسبهم - بالمودة 
والتسامح واالخاء وتلمس حالة الشعب وماذا يريد.. 
نحن عشنا معكم قرية قرية محافظة محافظة 

مؤسسة مؤسسة هذه قوتنا في شعبنا.
 احيي أمانة العاصمة على تعاونها رغم انه لم 
يطلب منهم لكن المواطنون هم الذين ب��ادروا 
وتعاونوا من جراء انفسهم حرصًا على هذه المدينة 
الجميلة التي بنيت منذ 33 سنة عشرة اضعاف ما 
كانت عليه.. كانت يوم قيام ثورة 26 من سبتمبر 
كان يقطنها خمسون الف مواطن على سور وعدة 
ابواب باب اليمن- باب الشراعي- باب شعوب- باب 
الشقاديف، اآلن فيها مليونان ونصف المليون نسمة 
من كل أبناء الوطن.. عاصمة كل اليمنيين وليست 

عاصمة ألهالي صنعاء.. بل عاصمة كل اليمنيين.
احيي امانة العاصمة واحيي رجالها ومثقفيها 
ها والتربويين وال��ق��ي��ادات  ومخلصيها وعلماء
المؤتمرية -الوسطية والعليا واالدن����ى- .. انا 
احييهم على الصمود والثبات وتحمل المتاعب 
التي مر بها الوطن خالل ثالث سنوات من انطفاء 
الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية وضعف الحالة 

المعيشية للمواطنين.
أنا أحيي العاصمة على هذا الصمود الرائع والتعاون 
لتثبيت امن العاصمة بقوة، سكان العاصمة هم 
الذين ثبتوا االم��ن واالستقرار، هذا المواطن هو 
ال��ذي يثبت االم��ن في صنعاء.. هيكلتم الجيش 
ودمرتموه.. هيكلتم االمن ودمرتموه.. اذا كان 
هناك ش��يء ف��ي النظام السابق سلبيًا انتم جوا 
باألحسن واألف��ض��ل.. اذا ك��ان غير صالح يحاكم 
باإلصالحات يحاكم بالمنجزات بالمشاريع.. بماذا 
حاكمنا الحزب االشتراكي في جنوب الوطن بعد 
عام 90م، ال نصبنا المشانق وال فتحنا السجون، 

التقــى الزعيم علي عبدالله صالــح رئيس المؤتمر  
الشــعبي العــام الخميــس الماضــي األخــوة اعضاء 
مجلس النواب والمجلس المحلي والمشــائخ والشخصيات 
االجتماعية والشــباب واعضاء المؤتمر الشــعبي العام في 

أمانة العاصمة.
والذين عبروا عــن تهانيهم لألخ الزعيم بالعيد الواحد 
والخمسين لثورة الـ 14 من اكتوبر والذي يحل على الوطن 

في ظل تحديات كبيرة.
مؤكدين بأن شعبنا سيظل وفيًا ألهداف الثورة اليمنية 
26 ســبتمبر والـ 14 من اكتوبر والـ 22 من مايو المجيد 

وإنجازاتها العظيمة وفي مقدمتها الوحدة المباركة.
مشــيدين بالدور األبرز للزعيم فــي تحقيق هذا االنجاز 
الوطني التاريخي والدفاع عنه في مواجهة كافة المحاوالت 

التي استهدفت النيل منه.
وقــد هنــأ الحضــور الزعيــم علــى ســالمته ونجاته من 
المحاولة اآلثمة التي كانت تستهدف حياته وحياة أسرته 

بالنفق الذي تم اكتشافه مؤخرًا.
وفي اللقاء ألقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام كلمة مهمة ننشر نصها:

شماليون وجنوبيون قادوا نضال 
الجبهة القومية ضد المستعمر

قدم شعبنا قوافل الشهداء من أجل االستقالل.. 
واألغبياء يقدمون االعتذار لالستعمار البريطاني

سلمنا السلطة طواعية حرصًا على عدم إراقة الدم اليمني
حيي صمود وثبات أبناء العاصمة وتحملهم المتاعب طوال سنوات األزمة

ُ
أ

ثورة أكتـوبر امتداد طبيعي لثورة سبتمبر

سلطان قطران 

أكد االستاذ عبدالقادر علي هالل - أمين العاصمة صنعاء، عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام- أن الحل لليمن هي الشراكة الحقيقية والصادقة فيما تبقى من 
الوقت بخروج دستور نحافظ به على شرعية الوطن، وعلى المؤتمر الشعبي العام ان 
يتحمل فيه مسؤولية المقود وقيادة هذا االتفاق.. وعلى اللجنة السياسية التي شكلتها 
اللجنة العامة ومنحها رئيس المؤتمر الشعبي العام "أبو احمد" كل الثقة يجب أن 
تواصل مشوارها لعمل توافق عاجل وسريع لتلتئم مؤسسات الدولة ، ونحافظ على 

ما تبقى من الجيش من االنهيار، وعلى تماسكنا االجتماعي.
وقال هالل: ان المؤتمر الشعبي العام هو المعادلة الصعبة التي يصعب تجاوزها وهو 
شوكة الميزان خاصة وأنه الحزب الوحيد الذي صمد في دول ما يسمى بالربيع العربي 
ألنه نشأ يمنيا وجذوره يمنية ولن يرتهن للخارج في يوم من االيام ، والن نظريته 
الميثاق الوطني المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتاريخ 
اليمن االصيل، والن فيه رجااًل من قواعد وأعضاء وكوادر وقيادات وطنية وسياسية 

واجتماعية قدمت مصلحة الوطن على الحزب .
ولفت الى ان المؤتمر الشعبي العام لديه في كل محطاته انجازات تحكي عن نفسها 
، ولم يكن في يوم من االيام غاوي صراع مع حزب أو مع مذهب او مع جماعة ولذلك 
فالمؤتمر الشعبي العام هو الوطن الن في قيادته الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام . وقال هالل في كلمته التي القاها الخميس في اللقاء الرسمي 
والتنظيمي للكتلة البرلمانية وأعضاء المجالس المحلية وشباب وقيادات المؤتمر 
الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء ، برئيس المؤتمر الشعبي العام - علي عبدالله 
صالح :- " يريدون ان يقسموا الوطن مذهبيًا .. يريدون أن يقسموا الوطن جغرافيًا 
ى لهم ذلك، الن الشعب  .. يريدون أن يقسموا الوطن على أسس عرقية وطائفية ،، أنَّ
اليمني شعب عظيم وفيه مثل هؤالء وفيه المؤتمر الشعبي العام وفيه كل القوى 

الخيرة .. وفيه أيضًا عظمة أبو احمد ." 
وخاطب هالل الزعيم علي عبدالله صالح بقوله :- " أفقنا ليس أفقك ، رؤيتنا ليست 
رؤيتك ،تاريخنا ليس تاريخك ،، أنت رجل بحجم الوطن تتسامى على جراحك .. 

تتسامى على ألمك .. تتسامى على ضيق أفقهم .. تتسامى على تناولهم ".
واضاف هالل مخاطبا رئيس المؤتمر :" تعاملت مع ضيق أفق بعض االح��زاب ، 
تعاملت مع شطح بعض االحزاب، تعاملت مع ضيق وتسرع بعض الملوك والرؤساء 
واالمراء ،وتعاملت مع شخصيات مختلفة وانتصرت ألنه كان فيك الصبر وكان فيك 

الحلم وكان فيك أن تؤثر مصلحة الوطن ".
وقال : " هذه قيم لها تاريخ عميق في أفكارك وفي داخلك وفي ضميرك وبهذه 
الرؤية انت أبو احمد وستظل أبو احمد ... كنت زعيمًا بالكرسي ، وزعيمًا بغير كرسي 
، الن الشعب يحبك ."  وأضاف: " اناشدك بالله ان تستمر في نهجك .. تستمر في 
نهجك مع الوطن ومن اجل الوطن ...، نستحلفك بالله .. نستحلفك بالله أن تكون 
كبيرًا وعظيمًا لتحافظ وتستثمر هذا الرصيد الشعبي من اجل أن يبقى اليمن موحدًا 
، ومن اجل أن نفوت مخطط الحرب االهلية وتمزيق اليمن ، من اجل أن يفهم اولئك 

.. ربما هناك امل ان يفهموا بإذن الله بانك كنت وحزبك من اجل مصلحة االمة ومن 
اجل مصلحة الشعب وكان بيدك الجيش وكان بيدك السلطة وقلت : " ال ومن اجل 

سالمة الوطن " .
وأكد أمين العاصمة صنعاء أن اليمن تعيش منعطفًا خطيرًا، وعلى المؤتمر الشعبي 
العام مسؤولية كبيرة ومعه الخيرون من القوى االخرى ، إلخراج الوطن من أزمته وأن 
اليمن اليمكن ان ينفرد بها أي طرف مهما كان وال يمكن ان يظل هذا الوضع الذي 
يسير بنا نحو الالدولة.  وأوضح أمين العاصمة صنعاء عضو اللجنة الدائمة أن المسؤولية 
الوطنية هي القدر الصعب لرئيس المؤتمر الشعبي العام.. وقال : - " أنت لست رئيسًا 
للدولة ولكنك رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام ولكل الخيرين وستحوز على ثقة الناس 
بأن يكون للمؤتمر الدور القائد وشوكة الميزان في إخراج الوطن من مآسيه .  وأشار 
هالل الى ان العاصمة صنعاء ستظل تلفظ الخبث أين كان، خبث المناطقية أو المذهبية 
أو الحزبية ، وأن القيادات والقواعد المؤتمرية والمواطنين الشرفاء والمخلصين 
لليمن لم ينحازوا لحزب من االحزاب أيام االزمات وايام ان استهدفوا وكانت صنعاء 
أول مدينة ضمدت جراحها وأول مدينة رفضت اول ما صنعوه من مكائد ودسائس 
في أزمة 2011م ، والسبب النهم حائزون على االغلبية في البرلمان وحائزون على 
االغلبية في المجلس المحلي ومثلوا قيم المؤتمر الشعبي العام . موضحًا ان المؤتمر 
الشعبي العام برجاله وأنصاره وكل الخيرين حافظوا على الوطن واستلهموا افكار 
الرئيس صالح في الحفاظ على الوطن واستلهموا قيمه في تقديم مصلحة الوطن على 
مصلحة الحزب ،ولذلك فإن المؤتمر الشعبي العام في اليمن بشكل عام وفي صنعاء 
بشكل خاص صمد في االزمة وانتصر ألنه انتصر للوطن ، وآثر سالمة الوطن ، ألنك 

يا) أبو احمد( آثرت سالمة الوطن . 
ولفت أمين العاصمة صنعاء أن واقع تاريخ المؤتمر الشعبي العام رصيده الحافل 
، وأن هناك الكثير من كوادره الذين كانوا اوفياء مع الرئيس علي عبدالله صالح ومع 
الوطن ومثل هؤالء الكثير والماليين خارج لم يصلوا للرئيس السابق ولم تصلهم 
مصالحه ايام رئاسته للبلد ولكن وصلهم خيره وحسن ونجاح قيادته للبلد ..،وان 
هؤالء االوفياء من الناس كانوا وسيظلون صامدين واوفياء مع القيم وسيتحملون 

مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على الوطن.

هالل : المؤتمر انتصر بانتصاره للوطن
المؤتمريون يستلهمون أفكار وقيم الزعيم في تغليب مصلحة الوطن على الحزبية

المؤتمر معادلة صعبة وشوكة ميزان يصعب تجاوزها
لدى المؤتمر انجازات في كل محطاته تحكي عن نفسها


