
الدعيس: المؤتمر يؤمن بدور المرأة وعدم تهميشها
كما ألقت األستاذة وفاء الدعيس عضو اللجنة العامة كلمة القطاع النسائي في المؤتمر الشعبي العام، توجهت من خاللها 
بالتهاني والتبريكات إلى الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الـ٣٤ لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام . وأضافت:" يتزامن االحتفال بالذكرى هذا العام مع ما يمر به الوطن من منعطف تاريخي خطير كاد 
أن يعصف بالوطن لوال إرادة الله ولطفه في أن أبقى لنا قائدًا وطنيًا غيورًا قل ما نجد له مثيًال وهو زعيم الوطن والوطنية 

الزعيم علي عبدالله صالح والذي أبهر العالم بحكمته وحنكته.
ونوهت الدعيس إلى أن المؤتمر الشعبي العام مر بمحطات تنموية شاملة ومتنوعة في كل المجاالت السياسية واالجتماعية 
والثقافية واالقتصادية وشهد اليمن نقلة نوعية بمشاركة المرأة إيمانًا من المؤتمر الشعبي العام بدور المرأة الفاعل 

وعدم تهميشها.

القى األستاذ صــادق أمين أبو راس   
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.. 
عــضــو المجلس الــســيــاســي األعــلــى، كلمة 
استعرض فيها مراحل تأسيس المؤتمر 
كلت من 

ُ
وتشكيل اللجنة العليا للحوار التي ش

مختلف القوى السياسية التي كانت تعمل 
تحت األرض وفوق األرض.

وقال أبو راس: "كنا عندما نختلف في اللجنة 
نعود إلى الزعيم علي عبدالله صالح والذي 
كــان يفك الُعقد ســواء مع االشتراكيين أو 
اإلسالميين أو الناصريين والقوميين، حتى 
أنجزنا مسودة الميثاق الوطني وعدنا بها إلى 
الزعيم علي عبدالله صالح والذي وجه بإنزاله 

لالستفتاء.
وأضاف: تم تشكيل اللجان وأنزلت المسودة 

إلــى كل المحافظات والمديريات والقرى 
والعزل وتــم استيعاب كامل المالحظات 
ضمن الميثاق الوطني الذي طرح فيما بعد 

لالستفتاء العام .
وأوضــح نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر 
الشعبي العام حزب جــذوره يمنية أصيلة 
راسخة في األرض وعالية في السماء، وقال: 
"رغــم األعاصير التي تعرض لها المؤتمر 
الشعبي العام تجاوزناها بفضل الله وحنكة 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبفضل 
ـــرجـــال الــصــادقــيــن  مـــن عــمــل مــعــه مـــن ال

والمخلصين .
ووجه أبو راس الدعوة إلى بعض القيادات 
المؤتمرية التي شــذت عن الصف الوطني 
وأيدت العدوان، وقال: ندعوهم لمراجعة 

مــواقــفــهــم ونـــقـــول لــهــم هـــذه مظلتكم 
وستجدون فيها الصدر الحنون الدافئ.

وأضاف: أما من خانوا وطنهم وساهموا في 
إراقة دماء اليمنيين وتدمير مقدراتهم من 
المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق 

والجسور فالبد أن يحاسبهم الشعب.
وأكـــد الــشــيــخ صـــادق أمــيــن أبـــو رأس أن 
المؤتمر اليسعى للسلطة وأنما إلخراج البلد 
من األزمــة التي يعيشها، وقــال: منجزات 
المؤتمر الشعبي العام التي حققها خالل ٣٤ 
عامًا معروفة للقاصي والداني، وما أنجزناه 
وحققناه دمره العدوان خالل عام ونصف 
اللسبب سوى الحقد الدفين على بلدنا وشعبنا 
ولن يستطيعوا أن يعوضوا ما دمروه وال بعد 

خمسين عامًا.
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2االثنين: 
بحضور القائد المؤسس

حفل خطابي وفني بالذكرى الـ٣٤ لتأسيس المؤتمر

< بحضور الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- أحيا المؤتمر الشعبي العام الذكرى الـ٣٤ لتأسيسه األربعاء  
الماضي بحفل خطابي وفني بمقر اللجنة الدائمة بالعاصمة..

احتفالية المؤتمر تخللها القاء العديد من الكلمات والقصائد الشــعرية التي اســتعرضت مراحل تأســيس المؤتمر والمحطات التاريخية التي رافقت مسيرته في المجاالت 
التنموية والثقافية والسياسية وتم عرض أوبريت فني بعنوان: «المؤتمر داخل كياني»..

حضــر الفعاليــة عــدد من مؤسســي المؤتمر وأعضاء اللجنــة العامة واللجنة الدائمة الرئىســية ورؤســاء الدوائر في األمانة العامة ورؤســاء فروع المؤتمــر في المحافظات 
والمديريات والدوائر وعدد من قيادات القطاع النسائي والشبابي والطالبي وعدد من الشخصيات السياسية واالجتماعية..

نا عندما نختلف نعود للزعيم لفك العقد
ُ

أبوراس: ك
ه بطرح الميثاق الوطني لالستفتاء العام من ساهموا في قتل اليمنيين وتدمير مقدرات الوطن البد أن يحاسبهم الشعبالزعيم وجَّ
 ندعو مؤيدي العدوان لمراجعة مواقفهم المؤتمر يسعى إلخراج البالد من األزمة

طى تنظيمهم الرائد
ُ

المؤتمريون في المحافظات والخارج يجددون الوفاء للوطن والزعيم والسير على خ

األخ الرئيس ، لقد كان لفخامتكم الريادة وشرف التأسيس لحزبنا الكبير الذي 
نفتخر باالنتماء له ،كونه ولد ونما من طينة اليمن وثقافته وثوابته ،كما اعتمد في 
تأسيسه االبتعاد عن الغلو والتعصب والشوفينية العقائدية التي كانت مسيطرة 
على األحزاب والقوى األخرى في البالد، محدثًا نقلة نوعية للعمل الحزبي والوطني 
ومتميزًا عن غيره في العديد من األشياء يأتي في مقدمتها أنه وحدوي شامل 
وأصيل، اعطى وُيعطي مساحة واسعة لكل أبناء الوطن ومستوعبًا لقضاياه الكبرى 
وهموم وتطلعات أبنائه الذين وجدوا فيه ضالتهم المنشودة وخير معبر ومترجم 
لتطلعاتهم، سواء أكان في ذلك قبل الوحدة أو بعدها، وسواء أكان ذلك- أيضًا- ألبناء 
المحافظات الشمالية، أو الجنوبية الذين بالفعل ، قدم لهم حالة مختلفة وعالمة 
فارقة من خالل استقبال جميع القادمين من الجنوب إلى صنعاء نتيجة للظروف 

السياسية ودورات الصراعات واالقتتال التي كانت تتجدد ما بين وقت وآخر.
وال يفوتنا هنا من أن نشير- أيضًا- لمحافظة ومدينة عدن قبلة المدنية والوحدة التي 
كانت تستقبل أهلنا من أبناء المحافظات الشمالية الذين كانوا يفرون إليها، من ظلم 

وبطش الحكم اإلمامي الكهنوتي الذي كان جاثمًا على كاهل أبناء شعبنا في الجزء الشمالي من الوطن الحبيب.
األخ الزعيم المؤسس / علي عبدالله صالح ، لكم نشعر بسعادة غامرة ونحن نحتفي بهذه المناسبة 
الغالية على قلوبنا وأنت بين كــوادر حزبك وأنصارك وأبناء شعبك تشاركهم أفراحهم وأتراحهم، 
انتصاراتهم وأمجادهم ، أحالمهم الصغيرة والكبيرة، على امتداد خارطة وطن الثاني والعشرين من 

مايو العظيم .
واسمح لي- فخامتكم- أن أنتهز هذه الفرصة وأسّجل عظيم امتناني ووافر عرفاني 
لشخصكم الكريم ،باسمي ونيابة عن جميع زمالئي وزميالتي في قطاع المجتمع 
المدني في المؤتمر،وعن كل أولئك الذين قدموا معنا من المحافظات الجنوبية إلى 
صنعاء وكان لهم شرف االنتماء للمؤتمر واصبحوا فيما بعد ُيشكلون جزءًا رئيسيًا 
وأصيًال من معظم وأهم حلقاته بما فيها أعلى المواقع التنظيمية/ اللجنتين (العامة) 

والدائمة و(األمانة العامة) وغيرها .
فخامة الزعيم/ المؤسس.. كما أودُّ في ختام هذه البرقية التي أبعثها لكم من 
خارج أســوار الوطن، بسبب رفض قوى العدوان الغاشم منح اإلذن للطائرة التي 
ستقلنا إلى الوطن، أن أجدد العهد والوفاء لكم ولكل كوادر ومنتسبي المؤتمر الشعبي 
العام وأنصاره، بأننا سنظل متمسكين بمبادئنا ،مواصلين السير على النهج الوطني، 
المؤتمري الذي اختطتموه لنا، ولن نحيد عنه قيد أنملة وسنظل نبادل الوفاء بالوفاء 
والجميل بالجميل، ولن نتوقف - أيضًا- ما حيينا عن واجب وشرف الدفاع عن وطننا 
ووحدته وأمنه واستقراره وعن كل حقوق وأماني أبناء شعبنا العزيز في الحرية والديمقراطية والتقدم 

واالزدهار والتعايش.
طاكم ،وكان لكم خير ناصر ومعين..وكل عام وأنتم وحزبنا الرائد وكل 

ُ
سدد الله على طريق الخير خ

منتسبيه وأنصاره وشرفاء يمننا في خير وعافية،، ومن نصر إلى آخر ،،ومن ثبات إلى ثبات بحول الله.

رفعت األســتاذة فائقة الســيد باعلوي األمين العام المساعد للمؤتمر برقية تهنئة لرئيس الجمهورية السابق - رئيس المؤتمر  
(٣٤) لتأسيس المؤتمر... جاء فيها: الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ، بمناسبة الذكرى الـ

رئيس المجلس السياسي يهنئ الزعيم بالذكرى الـ٣٤ لتأسيس المؤتمر

تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
مناسبة وطنية مهمة

بعث األخ صالح الصماد-  
رئيس المجلس السياسي 
ــى رئيس  األعــلــى- برقية تهنئة إل
المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
عبد الله صالح وقــيــادات المؤتمر 
الشعبي الــعــام وكــــوادره بمناسبة 
الــذكــرى الـــ ٣٤ لتأسيس المؤتمر 

الشعبي العام.
وعبر رئيس المجلس السياسي 
ــيــابــة عــنــه وعـــن أعــضــاء  األعـــلـــى ن
المجلس السياسي األعلى عن أزكى 
التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام وقياداته وقواعده 
فـــي كـــل مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة 
بهذه المناسبة التي تعتبر مناسبة 
وطنية مهمة تعبر عن ظاهرة من 
ظواهر التطور السياسي كان لها دور 
محوري في إثراء التجربة السياسية 
لكل ما قبلها وما بعدها من التجارب 
الــحــزبــيــة والتنظيمية فــي اليمن 

المعاصر.
وقــال: "إننا في المجلس السياسي 
نثمن عاليًا الجهود واألدوار الوطنية 
فــي المراحل المفصلية فــي تاريخ 
اليمن التي كــان للمؤتمر الشعبي 
العام فيها وقياداته ومبادراته أدوار 
مؤثرة وأخرى مستمرة التأثير، سطر 
المؤتمر الشعبي من سطورها مؤخرًا 
االتفاق التاريخي في هذه المرحلة 
شديدة الحساسية من مراحل صراع 
اليمن مع قــوى التبعية والهيمنة 
ومواجهة الغزو واالحتالل والمؤامرة 
المتكاملة على اليمن وشعبه والتي 
استهدفت كل كيان اليمن ومقوماته 
ومكتسباته وتراثه اإلنساني والوطني 
والسياسي واالجــتــمــاعــي وخرجت 
الجماهير اليمنية مؤيدة لها بطوفان 
بشري لم يشهد له اليمن والمنطقة 

مثيًال من قبل".
وأكـــد رئــيــس المجلس السياسي 
االعلى بهذه المناسبة على االعتزاز 

بما تحقق من مقاومة وطنية ناصعة 
البياض مع المؤتمر الشعبي العام 
وكل القوى والتنظيمات واألحــزاب 
السياسية التي مثل المؤتمر الشعبي 
العام مظلة لنشاطها قبل التعددية 
وتــلــك األخـــرى الــتــي خــرجــت بفعل 
التطور السياسي الذي كان للمؤتمر 
الشعبي العام دوره المفصلي فيها 
عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 
وإعـــالن التعددية السياسية وما 
يمكن أن يبنى عليه مستقبل اليمن 
باالستفادة مــن كــل هــذه التجربة 
عالية األداء والتفاعل مع طبيعة 
الشخصية اليمنية وقناعاتها ومثلها 

ودوافعها.
وأضــاف: "نبارك لكم في المؤتمر 
الشعبي العام هذه الذكرى الوطنية، 
متمنين أن تحل العام القادم وقد 
ــيــمــن بــفــضــل ســعــي كل  تـــجـــاوز ال
الشرفاء والتيارات الوطنية النزيهة 
كل الصعوبات والتحديات وانتصر 
فــي معركته ضــد الــغــزو واالحــتــالل 
ومحاوالت التحكم بالقرار الوطني 
ومحاصرته عن اللحاق بالمستقبل 
وتــطــويــر تجربته الديمقراطية 

الراسخة والمتميزة ".

تلقى الــزعــيــم علي عبدالله  
صــالــح- رئـــىس المؤتمر 

الشعبي العام- عددًا من برقيات 
ــن فـــروع المؤتمر  الــتــهــانــي م
بــالــمــديــريــات والمحافظات 
والـــخـــارج بمناسبة الــذكــرى 
ــــــ٣٤ لــتــأســيــس الــمــؤتــمــر  ال
فـــي الـــــــ٢٤ مـــن أغــســطــس 

١٩٨٢م..
وجدد قيادات وأعضاء المؤتمر 

بهذه المناسبة الغالية التأكيد على 
ثبات الموقف والتمسك بالوفاء والعهد 

الــذي قطعوه للمؤتمر وزعيمه وللوطن 
والسير على النهج الذي اختطه المؤسس..

وأشادت برقيات التهاني بالدور الريادي للزعيم 
علي عبدالله صالح الذي كان له شرف التأسيس لحزبنا 
الكبير وصنع التحوالت الوطنية في كافة المجاالت 

وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة المباركة.
وأكدوا أن مواقف المؤتمر وقياداته كانت ومازالت 
إلى جانب الوطن وتدافع وتحافظ على ثوابته وتقف 
بقوة بصف الشعب وقضاياه وما يعانيه جراء العدوان 
البربري الغاشم على الوطن وعلى كل جميل حققه 

الــمــؤتــمــر لــلــوطــن والـــتـــي عمل 
الــعــدوان بقيادة السعودية 
على تدميرها وارتــكــاب 
جرائم يندى لها الجبين 
من قتل أبرياء وحصار 
اليمن وشعبه بطريقة 
لم يسبق لها مثيل في 
الــتــاريــخ مــن البشاعة 

والجرم.
وعــبــر الــمــؤتــمــريــون 
عــن سعادتهم بمشاركة 
الــزعــيــم علي عبدالله صالح 
احتفاالتهم بذكرى التأسيس الـ٣٤.

وجاء في برقيات التهاني: «إننا نشعر بسعادة 
غامرة ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية على 
قلوبنا وأنت بين كوادر حزبك وأنصارك وأبناء شعبك 
تشاركهم أفــراحــهــم وأتــراحــهــم وانتصاراتهم 
وأمجادهم على امتداد خارطة وطن الـ٢٢ من مايو.. 
طاكم وكان لكم خير 

ُ
سدد الله على طريق الخير خ

ناصر ومعين وكــل عــام وأنتم وحزبنا الرائد وكل 
منتسبيه وأنصاره وشرفاء يمننا في خير وعافية 

ومن نصر إلى نصر ومن ثبات إلى ثبات».

السيد ترفع برقية تهنئة للزعيم علي عبدالله صالح بمناسبة الذكرى الـ ٣٤ لتأسيس المؤتمر


