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الزعيم: نثمن تضحيات فدائيي حرب التحرير ومناضلي الثورة لتحقيق االستقالل
في تهنئة وجهها ألبناء الشعب بمناسبة عيد االستقالل الوطني

أدعو للحفاظ على الوحدة أعظم منجزات الثورة اليمنية
الـ30 من نوفمبر.. شكل ميالدًا 

جديدًا لليمنيين
الوحدة  توجت نضال الحركة 

الوطنية اليمنية
نتمنى أن يتجاوز شعبنا األوضاع 
المأساوية المحزنة التي يعيشها

أكد الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- وقوف كل أبناء 
الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الزعيم خالل استقباله رئيس وأعضاء جمعية كنعان لفلسطين السبت 
في حفل اقامته بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني: نرحب 
بجمعية كنعان وباألخوة واألخوات من أبناء الشعب العربي الفلسطيني المنكوب، 

والمشرد في كل أنحاء العالم، لكن بالنسبة لنا هو في القلب.
وأضاف: نقف إلى جانب القضية الفلسطينية ليس لإلعالم والمزايدة بل هي 
قناعة مطلقة من كل أبناء الشعب اليمني ألن شعب فلسطين هو شعب مناضل، 

شعب مثقف.
وقال الزعيم: إن أي عربي ال يقف إلى جانب فلسطين فليس عربيًا، فالشعب 
الفلسطيني هو قلعة من قالع األمة في التصدي لالحتالل االسرائيلي وآخره 

العدوان على غزة.
وجدد رئيس المؤتمر الشعبي العام دعوته لألشقاء في فلسطين الى التوحد، 
وقال: نحن ندعو كل الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن توجهاتهم إلى 
التوحد لمواجهة التحدي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تلك 

الخالفات هي خالفات صغيرة، وخالفات على طواحين الهواء.
وش��دد الزعيم علي عبدالله صالح على ض��رورة التوحد والسعي لتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مستغربًا من أن 
تلك القرارات لم َنَر لها أي أثر وهي حبر على ورق، لكن القرارات الدولية تنفذ 
ضد العرب في اليمن والعراق وليبيا وسوريا، فيما قرارات الشرعية الدولية 

ضد الكيان الصهيوني ال تنفذ.
ودعا رئيس المؤتمر كل الفلسطينيين والفلسطينيات إلى توحيد الصفوف 
ونبذ الفرقة والترفع فوق الصغائر.. وقال مخاطبًا أبناء الشعب الفلسطيني: 

وحدوا صفوفكم لمواجهة الكيان الصهيوني المغتصب لألرض.
وعبر الزعيم عن اعتزازه بالشعب الفلسطيني وق��ال: أنا أعتز بالشعب 
الفلسطيني وأترحم على شهدائهم وأتمنى الشفاء للمعاقين والجرحى واإلفراج 

عن المعتقلين، فالشعب الفلسطيني أكثر ثقافة ووعيًا وممارسة سياسية.
وأكد رئيس المؤتمر أهمية توحيد صفوف الفلسطينيين.. وقال: شكلوا قيادة 
فلسطينية موحدة تدير الصراع وتتواصل مع العالم العربي واإلسالمي والدولي،
مشيدًا بالتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن االحتالل البد 
 إال القليل، 

َ
أن يزول.. وقال: قدمتم ضحايا تلو الضحايا، قدمتم الكثير ولم يبق

واالستعمار مايدوم ،مذكرًا بأن االستعمار البريطاني احتل جنوب اليمن ل�128 
سنة لكنه رحل وأي مستعمر البد أن يرحل.

وقال رئيس المؤتمر: أترحم على المناضل الكبير والمجاهد الكبير أبو عمار 

ورفاقه، نترحم عليهم وهنيئًا لهم الشهادة.
وجدد الزعيم علي عبدالله صالح في ختام كلمته دعوته كافة الفلسطينيين 
إلى التوحد وااللتفاف خلف أبو مازن.. وقال: قوة الشعب الفلسطيني في وحدته 
وتضامنه مهما كانت التباينات وأحثكم على التوحد حول أبو مازن الذي أصبح 
رمزًا ووريثًا شرعيًا لألخ ياسر عرفات، ليلتف كل الفلسطينيين خلفه حتى 
إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 67م وإنهاء االحتالل االسرائيلي.. وأتمنى 

للشعب العربي الفلسطيني األصيل النصر إن شاء الله.
وعبر الزعيم صالح عن شكره لجمعية كنعان على تكريمه في يوم التضامن 
العالمي مع الشعب الفلسطيني وبمناسبة م��رور 11 عامًا على استشهاد 

المناضل ياسر عرفات.

وكانت جمعية كنعان كرمت رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح، حيث أكد رئيس الجمعية يحيى محمد عبدالله صالح أن هذا التكريم يأتي 

عرفانًا لدعمه للقضية الفلسطينية قضية األمة العربية.
مشيرًا إل��ى أن ه��ذا التكريم يأتي ف��ي ي��وم التضامن العالمي م��ع الشعب 

ر من األمم المتحدة.
َ
الفلسطيني وهو يوم ُمق

مؤكدًا أن اليمن كان لها دور في دعم الثورة الفلسطينية ومازالت تقدم 
التضحيات من اجل فلسطين.. وق��ال: يأتي هذا التكريم عرفانًا بالعالقات 
األخ��وي��ة التي كانت تربط الشهيد ياسر عرفات بشقيقه الرئيس صالح 

باعتبارهما رمزين للنضال العربي والتصدي لالمبريالية والصهيونية.

 الشعب الفلسطيني قلعة من قالع األمة في التصدي لالحتالل

تكريم الزعيم في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

رئيس المؤتمر: أدعو الفلسطينيين للتوحد خلف أبو مازن
 إذا كانت ضد العرب والقضية الفلســطينية

ّ
القــرارات الدوليــة ال تنفــذ إال

بسم الله الرحمن الرحيم
ال يمكن ألي يمني غيور ارتبط بهذه األرض وج��ودًا ومصيرًا 
أن ينكر أن يوم تحرير األرض اليمنية من االستعمار البريطاني 
البغيض في الثالثين من نوفمبر عام 1967م بخروج آخر جندي 
بريطاني من اليمن وارتفاع العلم الوطني على أرض عدن الباسلة 
ليحل محل علم استمر لمدة 128 عامًا رمزًا ممقوتًا لالستعمار 
واالحتالل واالستبداد, منحنيًا لعلم الثورة واالستقالل الذي تحقق 
بفضل تضحيات فدائيي حرب التحرير الذين خاضوا الكفاح المسلح 
ضد المستعمر وقدموا قوافل من الشهداء األب��رار من خيرة أبناء 
الوطن الواحد الذين رسموا لوحة وطنية متفردة وقاوموا أعتى قوة 

استعمارية عبر التاريخ..
نعم ال يمكن ألي يمني أن ينكر أن يوم الثالثين من نوفمبر الذي 
نحتفل بعيده السابع واألربعين كان ميالدًا جديدًا لليمنيين األحرار.. 
كما كان قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م 
وثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963م إيذانًا بانتصار إرادة 
الشعب اليمني األبي على الحكم اإلمامي الكهنوتي المتخلف, والشرارة 

التي كانت سببًا في اقتالع ذل��ك المستعمر المتجبر والبغيض، 
وعندما نقول إن يوم استقالل أرضنا اليمنية الطاهرة من االستعمار 
وتطهيرها منه كان بمثابة اكتمال نصر الثورة، فألن إرادة الشعب 
كانت ستظل منتقصة إذا لم تتحرر أرض��ه المغتصبة ويتحقق 
االستقالل الوطني الناجز الذي كان اللبنة األساسية النطالق العمل 
الوحدوي والنضال من أجل إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني التي 
ارتفع علمها شامخًا خفاقًا في سماء عدن وكل أرجاء الوطن اليمني 

الكبير يوم ال�22 من مايو عام 1990م..
وبهذه المناسبة- التي يعجز اللسان والعقل والفكر عن إيفائها 
حقها من التمجيد ومن االعتراف بعظمة تلك التضحيات- نقف 
إجالاًل واعتزازًا ألرواح شهداء ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة 
وفي مقدمتهم الشهيد راجح غالب لبوزة, والشهيد عبود, والشهيد 
مدرم , والشهيد علي عنتر, والشهيد عبدالفتاح إسماعيل, والشهيد 
صالح مصلح قاسم، والشهيد علي شايع هادي, والشهيد محمود 
عبدالله عشيش وغيرهم من الشهداء األماجد, كما نثمن تضحيات 
فدائيي حرب التحرير ومناضلي الثورة ورجالها األفذاذ الذين بفضلهم 

وبفضل تضحياتهم استطاع شعبنا أن ينزع حريته واستقالله الوطني 
الناجز من بين أنياب مستعمر متوحش ومتجبر.. وتحقيق نصر 
الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وإعادة تحقيق الوحدة 

اليمنية الخالدة.
وال��ت��ح��ي��ة م��وص��ول��ة بشكل خ���اص ل��ك��ل ج��رح��ى وم��ع��وق��ي ح��رب 
التحرير وحروب الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والسيادة 
واالستقالل, الذين نالوا شرف التضحية من أجل وطنهم وثورتهم 
وانتصار اإلرادة اليمنية في الحرية والثورة واالستقالل والوحدة 

والديمقراطية.
وبهذه المناسبة ادع��و كل ابناء الشعب اليمني إلى ان يحافظوا 
ى  على وحدتهم التي تعتبر اعظم منجز حققته الثورة اليمنية ولبَّ
ج نضالهم ونضال الحركة الوطنية اليمنية  تطلعات كل اليمنيين وتوَّ
وان ال يفرطوا في الوحدة والفي أي منجز تحقق لهم بفضل عرقهم 

وجهودهم وصبرهم .
والتهنئة القلبية الصادقة لكل أبناء الشعب اليمني األباة واألوفياء 
بهذه المناسبة الوطنية .. التي تعتبر أغلى وأعز المناسبات في تاريخ 

شعبنا المعاصر.
سائاًل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة، 
وأن يحقق لشعبنا كل آماله ليعيش حياة حرة كريمة، وأن يكتب 
التوفيق والنجاح لكل الخطوات الجادة والصادقة من أجل تجاوز كل 
األوضاع المأساوية والمحزنة التي يعيشها شعبنا, والوصول به إلى 

بر األمان واالطمئنان.
وكل عام وأنتم بخير

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق

رئيس المؤتمر الشعبي العام

هنأ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- أبناء الشعب اليمني بمنابسة العيد الـ47 لالستقالل 
الوطني الثالثين من نوفمبر .

وقــال الزعيم: التهنئة القلبيــة الصادقة لكل أبناء الشــعب اليمني األباة واألوفياء بهذه المناســبة الوطنية.. التي 
تعتبر أغلى وأعز المناسبات في تاريخ شعبنا المعاصر.

واضــاف رئيس المؤتمر: نقف إجالاًل واعتزازًا ألرواح شــهداء ثورة الرابع عشــر مــن أكتوبر المجيدة وفي مقدمتهم 
الشــهيد راجح غالب لبوزة، والشهيد عبود, والشهيد مدرم، والشــهيد علي عنتر، والشهيد عبدالفتاح إسماعيل، 
والشــهيد صالح مصلح قاســم ، والشهيد علي شايع هادي، والشــهيد محمود عبدالله عشيش وغيرهم من الشهداء 
األماجــد، كمــا نثمــن تضحيات فدائيي حــرب التحرير ومناضلــي الثورة ورجالهــا األفذاذ الذين بفضــل تضحياتهم 
اســتطاع شــعبنا أن ينزع حريته واســتقالله الوطني الناجز من بين أنياب مستعمر متوحش ومتجبر.. وتحقيق نصر 

الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة.
ننشر نص تهنئة رئيس المؤتمر بعيد االستقالل:

تســـير ببـــطء
> دول االتحاد االوروب��ي تقول إن التسوية السياسية الخاصة باليمن 
تسير ببطء شديد.. فيما أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي انها التحب 
الخداع وترى انها توقفت داعية اليمنيين الى مواصلة الحوار واستكمال 

تنفيذ خارطة الخروج من األزمة.
بلغ عمر التسوية السياسية في اليمن ثالث سنوات لم ينجز خاللها 
نصف ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المحددة في 23 
نوفمبر 2011م والي��زال اللحن االعالمي يعزف يوميًا على مسامعنا 

مقطوعة االنطالق نحو المستقبل والله على شعب اليمن!!
 تسير ب��ب��طء.. لماذا كل ه��ذا االستعجال ونفاد ال��ص��ب��ر؟!..  تريثوا 

حتى تكمل لجنة صياغة الدستور 
اكتشافاتها في »أبوظبي« لحقوق 

وواجبات المواطن.
 وتريثوا ازاء المساعي الجارية 
لحل مشكالت متراكمة منذ عقود.. 
ال��م��س��أل��ة ف��ي ال��ي��م��ن ليست وجبة 
»ان��دوم��ي« سريعة التحضير وإنما 
عملية تقاسم لكعكة تتطلب المزيد 

من الوقت.
مواقف الدول العشر الراعية ودول 
التعاون الخليجي في الذكرى الثالثة 
للمرحلة االنتقالية ل��م تحمل في 
طياتها رفض االعتراف بما تحقق 

مسبقًا، خ��اص��ة ف��ي ج��ان��ب المؤتمر 
الشعبي العام والزعيم علي عبدالله صالح ال��ذي وق��ع على المبادرة 
الخليجية وقدم تنازالت جسامًا لتجنيب البالد االنزالق إلى الهاوية.. لكنها 
ة ونيات عدة أطراف وقوى سياسية وقعت على التزام  تشكك في كفاء

تنفيذها بنود المبادرة الخليجية..
ة مع النزاهة فلو   يمكننا هنا إعادة النظر في مدى انطباق شروط الكفاء

انها كانت تنطبق على قادة االحزاب لما وصلنا الى حكومة بحاح.
هذه الحكومة رقم »2« المخصصة لمهام الدولة المدنية الحديثة رأت 
النور أخيرًا عبر مايمكن تسميته »تحكيم قبلي« حيث فوضت القوى 
السياسية رئيس الجمهورية ورئيس ال��وزراء المكلف حينها بتشكيل 

الحكومة بالطريقة التي يرونها مالئمة للمصلحة الوطنية العليا..
يخشى المهندس خالد محفوظ بحاح من أن تصبح حكومته مسلوبة 
االرادة على يد االحزاب التي تنتظر على أحر من الجمر تشريفه قاعة 
البرلمان وتقديم طلب نيل الثقة من اعضاء مجلس النواب وعندها »آمر 

تدلل«.
اسُتحدثت حقيبة وزارية لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اسندت 

لمطلق يبدو أنها ستعيش على الذكرى..
 أبرز مهامها ان تظل على مقاعد االحتياط وانتظار االشارة..

 ال وقت لتنفيذ مخرجات الحوار في وقت يراهن أو ينتظر الجميع داخليًا 
وخارجيًا مخرجات االحتراب الجاري وما ستؤول اليه االحداث في اليمن.. 
وبالتالي بحث شئون التنفيذ خاصة للمبادرة الخليجية الثانية التكميلية..
 على كل الي��زال أم��ام اليمن واليمنيين متسع ك��اٍف ليكونوا وسيلة 

لموضوعات خالية من المعنى واليقين بل حتى من الرحمة والشفقة.

نجيب شجاع الدين


