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ومسار«..

د.فارس السقاف

واكد اللواء عبدالله ابو غانم ان الرئيس علي عبدالله صالح هو الذي حقق األهداف الستة 
لثورة 26 سبتمبر التي ناضل الثوار وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل انتصارها. 

مشيرًا بهذا الخصوص الى ان أهداف الثورة اليمنية ظلت في قلوب الثوار الشباب 
الذين رددوا وبصوت واحد بعد النقيب هائل محمد سعيد )الجمهورية او الموت( حين 
كنا مجتمعين في منزل الفريق العمري فحضر البعض ممن ُحسبوا ظلمًا على الحركة 
النضالية الثورية للمساومة بامكانية اقامة دولة اسالمية كحل وسط -كما كان البعض 
يطرح- خدمة لجارة السوء واعوانها في الداخل الذين نشاهد أبناءهم اليوم يتمرغون 

في أبواب االمراء اعداء االمس واليوم وغدًا.
وأضاف ابو غانم: لقد كان من حسن األقدار ان يكون المالزم اول علي عبدالله صالح 
حينها احد الضباط الشباب الذين رددوا »الجمهورية او الموت« وقاتل من اجل فك 
حصار صنعاء وانتصار الجمهورية والثورة وتحقيق أهدافها وكان هو الرئيس الذي 
حققها بعد ان صعد الى السلطة عبر انتخابات مجلس الشعب التأسيسي فكان بهذا 
التقليد والنهج الديمقراطي في يوليو 1978م قد حقق الهدف الثالث من أهداف الثورة 
ثم اعتبر تحقيق هذا الهدف بوابة لتحقيق بقيه األهداف ومنها بناء جيش وطني قوي 
ثم توالى في تحقيق أهداف الثورة خالل فترة حكمه تباعًا وبالتالي فإن علي عبدالله 
صالح الذي اعتبر الثورة والجمهورية قدرًا ومصيرًا ودستور حياة كتب الله ان تتحقق 
تلك األه��داف علي يده ومعه كل الخيرين.. ونتمنى على المجلس السياسي األعلى 
وحكومة االنقاذ ان يتلمسوا أحوال المناضلين الشرفاء الذين ضحوا بكل غاٍل ونفيس في 

سبيل اليمن وانتصار النظام الجمهوري.
واختتم امين عام التنظيم السبتمبري اللواء ابو غانم قائاًل: علينا ونحن نحتفل بذكرى 
السابع عشر من يوليو ان نتذكر ان هذا التاريخ هو تاريخ اول نهج ديمقراطي حقيقي 
حقن الدم اليمني الذي كان يهدر من اجل الوصول الى السلطة وعلينا ان نعلم األجيال 

انه لوال الزعيم علي عبدالله صالح لما تحققت الوحدة ولما بنينا هذا الجيش الجبار الذي 
اعجز دول االستكبار في تحالف العدوان على اليمن وكسر شكوته وأخضعه، ولما تمكنا 
من الصمود األسطوري الذي قارب العامين والنصف حتى اآلن، االمر الذي يوجب على 
األخوة في المجلس السياسي األعلى وحكومة االنقاذ الوطني أخذ المشورة والرأي ممن 
سبقوهم في العمل السياسي وان اليتجاهلوا تضحياتهم الوطنية امثال الزعيم صالح 

ورفاق نضاله.. فمن استشار ما ندم.
الى ذلك يقول الشيخ محمد القاز- امين عام االتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية: ان 
السابع عشر من يوليو 1978م كان يومًا عظيمًا بكل المقاييس فقد شهدت اليمن 
اول انتخابات رئاسية وصعد للسلطة اول رئيس منتخب ثم توالت االنجازات اليمنية 
ت النكبة بالشعب اليمني على يد 

َّ
العمالقة تتحقق يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام حتى حل

تلك األحزاب التي دفعت بأعضائها وشبابها للساحات في 2011م ليدمروا اليمن على 
النحو الذي نشاهده اليوم..

واكد القاز ان بصعود الزعيم علي عبدالله صالح الى الحكم حقنت دماء اليمنيين ووضع 
حد الزهاق األنفس البريئة وتوحدت االرادة اليمنية المصادرة على يد اعداء الوطن 

)السعودية( وعمالئها في الداخل..
وقال: الننسى كيف كانت تعاني اليمن قبل انتخاب الزعيم صالح من االقتتال والتمزق 
واالحتراب والثارات القبلية والمناطقية المقيتة ولكن بحكمة وحنكة الزعيم تمكن من 
تعديل وتغيير الموازين لصالح الشعب الذي كان يعيش حالة من الحرمان والتفرقة 
والتشظي فتحققت التنمية وشيدت المشاريع في كل ربوع الوطن قبل وبعد الوحدة 

اليمنية المباركة..
وأضاف القاز: ان اليمن كانت في عزلة سياسية واقتصادية رهيبة وكان المجتمع الدولي 
يكاد اليعرف عنها شيئًا وكان القرار السياسي اليمني مرهونًا لدول الجوار او غيرها من 
دول الهيمنة في المحيط اإلقليمي والدولي فاستطاع الزعيم انتزاع السيادة وحرر القرار 
وبنى جيشًا يمنيًا قويًا بأحدث األسلحة وهو الذي اغاظ تلك الدول التي اعتادت ان تكون 

اليمن تابعة ذليلة ليس لها قرار مستقل 
وأشار امين عام االتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية الى ان الدولة قبل مجيئ الزعيم 
الى سدة الحكم. ال تتعدى كيلو مترًا خارج امانة العاصمة صنعاء وكانت صالحيات الرئاسة 
والحكومة ال تتعدى نقطة االزرقين في افضل األحوال وكانت صعدة ومأرب والجوف قبل 
حكم الزعيم خارج سلطات الدولة وكانت تتعامل بالريال السعودي او الفضة النمساوية 
التي نسميها الريال الفرانصي.. وكانت ارقام السيارات ليس لها وجود هناك.. وكانت تتبع 
اليمن اسمًا فقط فاستطاع بعد مجيئه للحكم توحيد تلك المناطق واخضاعها لسيطرة 
الدولة وأوجد فيها الخدمات والتنمية والكهرباء والمدارس والتعليم والصحة وكل أسباب 
الحياة العصرية وبالتالي فقد اعاد الرئيس صالح. الكرامة لليمن واليمنيين ووحد القرار 
السياسي قبل توحيد األرض اما الشعب فقد عاش موحدًا منذ خلق الله األرض ومن عليها.
ومن جانبه يقول الشيخ علي عوض البترة- امين عام حزب الرابطة اليمنية: ان يوم 
السابع عشر من يوليو بداية عهد التحوالت الوطنية العمالقة في كل مناحي الحياة فقد 
تحقق للبالد االمن واالستقرار والرخاء والتوحد وخرج اليمن من النفق المظلم الذي 
كان يعيشه خالل فترة الصراعات المتتالية على الحكم بعد قيام ثورتي 26 سبتمبر 
و14 اكتوبر المجيدتين على مستوى اليمن شماله وجنوبه قبل إعادة تحقيق الوحدة 

اليمنية المباركة.
وأض��اف البترة: لقد كان الشعب اليمني يعيش في عزلة سياسية رهيبة ولم يكن 
باستطاعته عقد صفقة سالح او حتى شراء ذخيرة أو مدفع هاون اال عبر وسيط إقليمي 
او دولي كما نعرف جميعًا ولكن الزعيم تمكن بدهائه وحنكته ووطنيته من انتزاع قرار 
السيادة واصبح العالم يسعى للتقرب من اليمن ويتعامل معها معاملة ندية ومن هذا 
المنطلق دارت عجلة الحياة وابحرت سفينة اليمن شرقًا وغربًا دون تحفظ او وصايه او 
اشتراطات من احد وعرفت انها من دول عدم االنحياز وتنوعت مصادر التسليح للجيش 
اليمني من الشرق والغرب ناهيك عن العالقات االقتصادية المتنامية التي نشأت بين 

اليمن وكل دول العالم. 
وأشار البترة الى ان هذا االستقرار الذي تحقق اثناء حكم الرئيس صالح خلق قدرًا كافيًا 
من االنتعاش االقتصادي والنهوض التنموي، والذي انعكس ايجابيا على وعي اإلنسان في 
كل انحاء اليمن فخفت التوترات والصراعات الداخلية التي ارهقت كاهل الشعب ردحًا من 
الزمن وجعلته في مؤخرة قطار التنمية التي يعيشها العالم المتحضر.. وبالتالي فإن يوم 
ال�17من يوليو أخرج اليمن من النفق المظلم ليس في المحافظات الشمالية فحسب بل 
والجنوبية أيضا فقد كانت المعارك التي تقودها الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى 
عنوانًا للقتل والخوف والتقطع والتخريب ناهيك عن االقتتال الذي كان يحدث بين ابناء 
اليمن الواحد في مناطق الحدود الشطرية قبل اعادة تحقيق الوحدة اليمنية ولكن 
عندما بدأ الرئيس صالح يقود قطار السلم والتنمية واالستقرار والتصالح انتهج الحوار 
فتوارت تلك المظاهر المؤلمة التي سادت قبل صعوده الى سدة الحكم.. وال ننسى تلك 
الدعوة الصادقة التي وجهها الرئيس صالح للرفاق في الحزب االشتراكي اثناء مجزرة  13 
يناير 1986م حين ظهر يدعوهم الى وقف االقتتال فورًا حقنًا لدماء األطفال والنساء 
والشيوخ، وهذا الموقف العظيم لن ينساه الناس الذين عاشوا ايام الرعب والخوف بين 
أزيز الرصاص وهدير مدافع الرفاق وجعلهم يتوقون العادة تحقيق الوحدة اليمنية 
للتخلص من تلك الحقبة التي حكم فيها الرفاق المحافظات الجنوبية بالحديد والنار وكانت 
الوحدة هي المالذ اآلمن من تلك المعاناة نتيجة للصراع على السلطة.. وبالتالي فإن الرئيس 
علي عبدالله صالح هو اول رئيس يمني يصعد الى كرسي الحكم عبر االنتخابات البرلمانية 

وليس عبر االنقالبات وانهار الدماء التي كانت تسفك في سبيل الوصول الى السلطة.
واكد امين عام حزب الرابطة اليمنية ان انجازات الرئيس علي عبدالله صالح موجودة 
في طول وعرض اليمن واليستطيع أحد أن ينكر أن فترة حكمه كانت مكللة باألمن 
واالستقرار والتنمية والشراكة الوطنية التي لم يشهدها اليمن اال بعد وصوله إلى الحكم 

في 17يوليو 1978م.
ولفت الى ان الرئيس صالح قد عرف بالحكمة والعفو والتصالح والتسامح حتى مع من 

ة إليه وليس له عدو شخصي اال اعداء الوطن. حاولوا االنقالب عليه او االساء
واختتم تصريحه بالقول: ال أبالغ اذا قلت ان يوم السابع عشر من يوليو 1978م 
كان حجر الزاوية للنهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في اليمن.. وهو عهد 
الديمقراطية والحكم الرشيد.. ويكفي انه منذ صعود موحد اليمن للحكم انتهت فترة 
الصراع على السلطة واالنقالبات والحرب االهلية وبفضل نهجه أجبر قيادة الحزب 
االشتراكي على القبول بخوض حوار وحدوي جاد في الكويت تمخض عنه التوقيع على 
التفاهم على اعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي تم االعالن عنها يوم 22 مايو 1990م، 
وبالتالي فإن الرئيس صالح بالتعاون مع أخيه الرئيس عبدالفتاح اسماعيل قد قادا اول 

عملية تصالح وتسامح بين الشطرين والشعب اليمني الواحد.

»الميثاق« قيادات حزبية لـ

17يوليو.. يوم تحرر القرار الوطني من الوصاية الخارجية
 يقول المناضل عبدالله ابو غانم -أمين عام التنظيم السبتمبري: ان يوم السابع عشر من يوليو 1978م سيظل يوما تاريخيا بكل ماتحمله الكلمة من معنى ففي هذا اليوم 

ً
بداية

دشن اليمنيون العمل الديمقراطي وجاء الى رئاسة الجمهورية اول رئيس منتخب بعد ان كان القتل واالنقالبات والمؤامرات هي بوابة الدخول الى دار الرئاسة عقب ثورة 26سبتمبر 
والتي بدأت باالنقالب على الرئيس عبدالله السالل في الخامس من نوفمبر المشؤوم 1967م بمساعدة جارة السوء التي دعمت الملكيين بالمال والسالح والمرتزقة من كل اصقاع 
األرض يقاتلون الشعب اليمني الثائر والذي هب كالمارد مدافعًا عن ثورته التي اخرجته من الظلمات الى النور ومن الموت الى الحياة.. وعندما تمكنت جارة السوء بعد خمسة نوفمبر 
1967م من افراغ الثورة والجمهورية من محتواها ومضمونها ودخلت اليمن في حظيرتها وأصبحت حديقة خلفية للسعودية وارتهن القرار السياسي اليمني للخارج، جاء الفارس 

اليمني الرئيس علي عبدالله صالح الذي اعاد الكرامة وانتزع السيادة اليمنية من براثن االعداء وعمالئهم وحقق الطموحات التي ظل يتطلع اليها.

أمين عام التنظيم السبتمبري:
حقق الزعيم أهداف الثورة وبنى جيشًا وطنيًا هزم دول االستكبار

أمين عام االتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية:
فرض سلطة الدولة وحرر القرار الوطني من الوصاية والتبعية

أمين عام حزب الرابطة:
عهد الزعيم اتسم باإلنجازات العظيمة وباألمن واالستقرار والشراكة الوطنية

 : »                  « أكاديميون ل�

على القوى السياسية االقتداء بالزعيم في تغليب مصلحة اليمن 
دعا اكاديميون من جامعة ذمار كافة المكونات السياسية والقوى الى تغليب المصلحة الوطنية واالقتداء بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر رئيس 

الجمهورية األسبق- الذي دأب خالل سنوات حكمه على تحقيق الوحدة اليمنية والحفاظ عليها وعلى كرامة وعزة الشعب.
مشيرين الى أن ذاكرة الشعب تحفظ للزعيم جهوده العظيمة ومحاوالته في جمع الكلمة وتفويت الفرصة على من جعلوا أنفسهم معاول لهدم البناء والعودة 

باليمن الى مراحل التشرذم والتمزق واالقتتال.. 
الى الحصيلة:

 استطالع / حسين الخلقي

 استطالع / عارف الشرجبي

أعاد لليمن وحدته المباركة
دأب ال��رئ��ي��س / ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه 
ص���ال���ح م��ن��ذ ال���ي���وم األول ل��ت��ول��ي��ه 
مقاليد حكم البالد في السابع عشر 
م��ن ي��ول��ي��و 1978م ع��ل��ى ترجمة 
أه���داف ث��ورة ال��س��ادس والعشرين 
م��ن سبتمبر 1962م إل���ى واق��ع 
ملموس ينهض بالوطن أرضًا وإنسانًا 
وف���ي ك��اف��ة االت��ج��اه��ات وال��م��ن��اح��ي، 
التنموية واالقتصادية والتعليمية 
والعسكرية والثقافية واالجتماعية 
وفي خضم اهتمامه بكل ذلك ليلمسه 
المواطن حقائق على األرض وهو ما 

نجح في تحقيقه على مدار 33 عامًا في خضم ذلك كانت الوحدة 
اليمنية وإعادة لحمة شطري اليمن هي شغله الشاغل وبذل ألجلها 
وإعادة تحقيقها كل المساعي والعمل المصحوب بالتحرك الدؤوب 
والنوايا الصادقة المخلصة وهو ما مّيزه عمن سواه فعقد العديد 
ات والمشاورات واالتفاقيات داخل اليمن وخارجها مع  من اللقاء
رؤساء الشطر الجنوبي وكان أبرز تلك االتفاقيات وثيقة الوحدة التي 
وقعها في الكويت 1982م مع الشهيد الراحل عبدالفتاح إسماعيل 
وتوالت جهوده التي رفضت اليأس وتغلبت على المستحيل وظل 
يسعى لتحقيق حلم اليمنيين شمااًل وجنوبًا برغم عراقيل األحزاب 
والتنظيمات األيديولوجية حينها، إال أن إرادة الشعب كانت بمثابة 
الوقود الذي ينير له ال��درب ويستمد منه القوة لتحقيق المنجز 
م 

ّ
التاريخي ليس لليمن فحسب بل للعرب وللمسلمين في زمن التقز

والتشرذم والتفكك والتشطير، وتوج جهوده المضنية بتوقيع 
اتفاقية إعادة الوحدة في الثالثين من نوفمبر 1989م مع رئيس 
الشطر الجنوبي حينها علي سالم البيض.. وفي الحادي والعشرين 
من مايو 1990م وحين كانت المؤامرة تحاك في دهاليز وأقبية 
الجماعات المتشددة والمناهضة للوحدة قال كلمته الشهيرة 
من على منصة مجلس النواب سأخرج اآلن من مجلسكم الموقر 
والطائرة تنتظرني للسفر إلى عدن ومن أراد منكم السفر فالطائرات 
والسيارات بإنتظاركم لنكتب معًا التاريخ ومن يخاف على حياته 
فليبق في منزله، وفي صباح اليوم التالي الثاني والعشرين من مايو 
1990م رفع الرئيس التاريخي لليمن / علي عبدالله صالح علم 
الجمهورية اليمنية ليعلن للعالم عن ميالد دولة الوحدة من جديد 
التي باتت إلى جانب المنجزات العمالقة التي شهدها عهد الرئيس 
الرمز علي عبدالله صالح مظاهر فخر وعز وشعور عميق باالنتماء 
لكل مواطن يمني حر وشريف ووطني وسيظل علم الجمهورية 
عاليًا خفاقًا إلى أن يرث الله األرض ومن عليها مهما اعتراه من 
تشويه ومحاوالت يائسة للخونة والعمالء من التالعب بألوانه وطمس 
هويته العربية اليمنية األصيلة فاألوطان يحميها أبناؤها ويحررها 

شرفاؤها واأليام القادمة كفيلة بذلك.

صنع لليمن المنجزات والمعجزات
اإلنجازات االستثنائية ينفذ مشيئة الله فيها أناس استثنائيون 
سواء في اإلرادة أو اإلدارة وفي صنع القرارت وسمو الطموحات 
ومواجهة التحديات. ودون الخوض في تفاصيل منجز إعادة لحمة 
الوطن التي وثقها تاريخ اليمن المعاصر، فقد كان تحدي الحفاظ على 
منجز يمن الثاني والعشرين من مايو 
ضد مؤامرة االنفصال عام 1994م 
التي حاكها المرجفون والعمالء الذين 
عجزوا عن أن يفكروا بحجم الوطن 
الكبير، وانحصرت رؤاهم في مصالح 
شخصية أو تنفيذ أج��ن��دة خارجية 
حاقدة على اليمن الموحد وشعبه، 
تحديًا كبيرًا أمام القيادة السياسية 
االستثنائية ورائدها في حينه الزعيم 

الفذ علي عبدالله صالح. 
فما زالت ذاك��رة الشعب تحفظ 
ج��ه��وده العظيمة وم��ح��اوالت��ه 
في جمع الكلمة وتفويت الفرصة وإقامة الحجة على من جعلوا 
أنفسهم معاول لهدم البناء والعودة إلى التشرذم والتمزق بل 
محاولة التمادي لسفك الدم اليمني ثمنًا لذلك حتى وان كان بإطالق 
صواريخ سكود لتستهدف ابرياء لم يحملوا سوى حب اليمن 
الموحد.. لكن من يحمل سمات وصفات القائد الحقيقي هو من 
نجح في أن يجمع الكلمة وأن يلتف حوله الشعب من صعدة إلى 
المهرة، كبيرًا وصغيرًا، ذكورًا واناثًا، ليشكل منهم جبهة ليس 
لقوتها مثيل وسدًا منيعًا ضد المؤامرة وتحركت قوافل حب الوطن 
ووحدته ابتداًء بحراسها األبطال ووصواًل إلى دعمهم بالزاد والمال 

من كل بيت تقريبًا في ربوع البالد. 
ليس ذلك بالشيء الهين وال المتاح ولكنها مشيئة الله التي نفذتها 
مشيئة الشعب والقائد والتي سطرها الشاعر بشكل رائع عندما 
قال.. شئنا وشاء الله.. وحدة لألبد.. والرأي واحد.. واألشقاء في عناق.

هكذا جسد الزعيم صالح قوة ارادة الشعب التي دافعت عن وحدة 
الشعب المعول عليه اليوم مواصلة المسير في درب الوحدة وعدم 
التفريط بها وأن يستلهم من تاريخه القديم والحديث والمعاصر 

عناصر القوة التي يمكن أن تصنع المنجزات والمعجزات. 
حفظ الله اليمن.. والنصر لليمنيين ووحدتهم.

حافظ على الوحدة اليمنية وتصدى للمؤامرات
كان الحلم األكبر واألهم في تاريخ اليمن الحديث، هو الوحدة، وقد ارتبط تحقيق هذا المنجز أو 
الحلم باسم الزعيم علي عبدالله صالح، كما ارتبط تحقيق األمن واالستقرار والتطور والتحديث باسم 

الزعيم كذلك..
لن يتجاهل التاريخ هذه الحقيقة، وسيدونها في صفحاته بأحرف من نور، كما أن األجيال القادمة 
ستظل تنظر بإجالل وإكبار إلى فترة حكم الزعيم علي عبدالله صالح، لما شهدته من إنجازات 
وتطورات في مجال التعليم والصحة والثقافة والحقوق والحريات، والنهضة العمرانية والعسكرية، 

وفي مجاالت الحياة كافة...
لن نبالغ إن قلنا: إن شخصية الزعيم علي عبدالله صالح الكارزمية، وما تتمتع به من ذكاء وفطنة 
وده��اء وحكمة كان لها ال��دور األكبر في تقريب المسافات الطويلة قبل الوحدة، وتحقيقها عام 

)1990م(، ولوال هذه السمات الشخصية الفذة لسقطت الوحدة عام )1994م( وتمكن االنفصال من إعادة سيرته من جديد، 
ولكن استطاعت هذه الشخصية االستثنائية الحفاظ على الوحدة، وبدعم شبه مطلق من المكونات السياسية واالجتماعية في 
الداخل اليمني.. كما نأمل من المكونات السياسية والقوى المتصارعة اليوم تغليب مصلحة الوطن، والحفاظ على وحدة الشعب 
اليمني، فبالوحدة تتحقق الكرامة والعزة ألبناء الشعب اليمني كافة، ونضمن لألجيال المقبلة حياة كريمة، ومستقبال باهرا في كل 

مجاالت الحياة، السياسية والعلمية والثقافية واالقتصادية...

بحكمته ووط��ن��ي��ت��ه وحنكته وشجاعته 
استطاع الرئيس علي عبدالله صالح أن يحول 
حالة الخالف والصراع والمواجهة المسلحة بين 
شطري اليمن الى حالة من االستقرار والحوار 
حيث تم تشكيل اللجان الستكمال المشاورات 
لتنفيذ اتفاقيات ال��وح��دة التي ك��ان قد وقع 
عليها منذ ع��ام 1972م )م��ش��روع دستور 

دولة الوحدة(..
ات وزي���ارات متبادلة بين الشطرين  ل��ق��اء
دشنها الرئيس علي عبدالله صالح بزيارته الى 

عدن في مطلع الثمانينيات.. 
وتمكن الرئيس علي عبدالله صالح من تتويج نضال اليمنيين 
وتحقيق الهدف الخامس من أه��داف الثورة اليمنية بإعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية المباركة سلميًا وبالحوار في 22 مايو 
1990م ، وتم االستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية في 
مايو1991م حيث قال الشعب كلمته الفصل بنعم للدستور 

وهذا هو استفتاء الشعب على اعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية.

عندما خسر الحزب االشتراكي اليمني في انتخابات 
البرلمان 1993م حيث حصل على المرتبة الثالثة بعد 
المؤتمر واالص��الح، ح��اول بعض ق��ادة الحزب فرض 

االنفصال بالقوة وبدعم سعودي وخليجي.
ووقف الشعب اليمني وابطال القوات المسلحة واألمن 
بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح موقفًا وطنيًا في 
ملحمة الدفاع عن الوحدة والشرعية حتى تحقق 
النصر ف��ي 7 يوليو 1994م وت��م دح��ر العمالء 
االنفصاليين الذين فروا الى جحورهم في دول الخليج.
التحية لشعبنا وقواتنا المسلحة واألم��ن واللجان الشعبية 
والمتطوعين من أبناء القبائل اليمنية وهم يدافعون اليوم عن 
الوطن في وجه تحالف العدوان السعودي الذي يضم 17 دولة..
التقدير للزعيم الوحدوي الرمز علي عبدالله صالح، رئيس 

الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام.
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