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وحقنًا لدماء اليمنيين.
ولكن العدوان ومرتزقته لم يعجبهم أن 
يعيش اليمن حرًا مستقًا فحاولوا تمزيق 
الوطن عبر مشاريع األقلمة ولما فشلوا في 
ذلك استدعوا العدوان الخارجي لمحاولة 
تمزيق اليمن.. ولكن مشاريعهم تحطمت 
على صخرة صمود ابناء الشعب اليمني األبي 
وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- ومعه القيادات المخلصة من 

ابناء هذا الشعب األبي.
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إطالقًا«.

محمد سالم باسندوة

الحق يقال

رسائل إلى الزعيم
ما الرسالة المهمة التي تود قولها للزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وجماهير شعبنا  

تحتفي بذكرى انتخابه رئيسًا للجمهورية في الـ17 من يوليو عام 1978م.
هذا السؤال طرحته صحيفة »الميثاق« على عدد من الناشطين.. وبحرية مطلقة ها نحن ننقل رسائلهم للزعيم والتي جاءت على هذا النحو:

الهرش: 17 يوليو يوم مجيد وقائد عظيم 
 تتعاقب االيام وتمضي تباعا على طول ايام 
السنة حتى تصل الى يوم 17 من شهر يوليو 
وتتوقف عند هذا التاريخ من كل عام لما له من 
دالالت واهمية كبرى عند ابناء الشعب اليمني 
وهو يوم ان تولى فخامة الرئيس القائد علي 
عبدالله صالح مقاليد الحكم في نفس اليوم 

والشهر من العام 1978م..
تسلم الرئيس الصالح السلطة بطريقة 
ديمقراطية من ابناء وطنه عبر مجلسهم 

الموقر مجلس الشعب التأسيسي وال��ذي كان 
يمثل السلطه التشريعية لدولة الجمهورية العربية 

اليمنية في ذلك الوقت ...
حينها ولمن اليعلم ان الرئيس صالح لم يأِت الى الحكم 
على ظهر الدبابة او الشاص او عبر ميليشياته او عن طريق 
االنقابات والتظاهرات في الشوارع واقتحام المؤسسات 
الحكومية واحتالها او عبر اتخاذ الدين والمنبر مطية 
للوصول الى السلطة او عن طريق تصفية خصومه او قطع 

رقابهم وتفجير منازلهم ...
لم يكن وقتها الرئيس الصالح يتواجد في اي دولة خارجية 
او لجأ وهرب اليها لكي يتآمر ويطلب منها قصف وقتل 
ابناء جلدته وتدمير ارضه ووطنه من اجل ان يكون رئيسًا 

عليهم..
لم يكن الرئيس الصالح يومها هو الطامع والباحث عن 
كرسي الحكم، ولكن كرسي الحكم هو الذي أتى اليه في وقت 
عصيب وحالة البلد غير مستقرة بعد اغتيال رئيسين ممن 

سبقوه في عام واحد..
تحمل المسئولية الكبيرة الرئيس الصالح على عاتقه وهو 
يحمل كفنه بيده ليس من اجل مصلحته الخاصة ولكن من 
اجل ان ينقذ وطنه وشعبه من دائرة الخطر التي كانت تحاك 
من قبل اع��داء االنسانية واع��داء اليمن وقد 
استطاع هذا القائد المغوار ان يكون حاجز 
الصد والسور 

��ل��ه منذ الوهلة  ال��ح��ام��ي للوطن وأهَّ
االولى لتوليه زمام االمور ومقاليد 
الحكم حتى سلم راية الجمهورية 
اليمنية ال��ى من أت��وا من بعده في 

العام 2012م.
كانت هذه الفترة الزمنية من حكم 
الرئيس الصالح خال ال���33 السنة 
ه��ي العصر ال��ذه��ب��ي ال���ذي عاشته 
ال��ي��م��ن ح��ي��ث ش��ه��د ال��وط��ن خالها 

بفضل تلك الجهود الجبارة التي بذلها في 
عملية البناء والتعمير وتشييد المنجزات بكل اشكالها 

وبناء االنسان اليمني وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة 
واستخراج النفط والغاز وبناء المؤسسة الدفاعية 

واالمنية وتأهيل وتدريب منتسبيها وايجاد 
النظام والقانون وترسيخ دعائم الديمقراطية 
والحرية وحقوق االنسان وجعل اليمن في 
هذه الفترة دول��ة لها كيان وقيمة بين 

االمم والشعوب..
ختامًا

م��ازال الزعيم الصالح الى اآلن هو 
ذل��ك الفدائي االول والمدافع عن 
اليمن واه��ل��ه وال��ص��ام��د ف��ي وجه 
ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي الغاشم الى 
ه��ذه اللحظات وم���ازال الصخرة 
الصماء التي تتحطم عليها اوهام 
واحام الخونة والمتآمرين الذين 
قتلوا شعبًا ودمروا وطنًا بناه هذا 
القائد الوفي ال��ذي التف حوله 
الشعب اليمني وم��ازال يهتف 

باسمه طوال الوقت ...
حفظ الله اليمن واهله 

الحجاجي: األمل بالنصر معقود بك يازعيم

الهروجي: استوعب مختلف ألوان الطيف 
السياسي ولم يفرط بالسيادة

االخ رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح.. اخاطبك بهذه المناسبة العزيزة والخالدة في ذاكرة اليمنيين بالقول:

اعلم أن األمل بالنصر على قوى العدوان معقود بك بصفة خاصة وبكل يمني حر 
وشريف بصفة عامة، واعلم أيضا أن ثقتنا بك تزداد اكثر مع متواليات االحداث 
المؤلمة التي رسخت في اذهان اليمنيين االحرار ممن نهلوا من بحر عطائك بأنك 
كنت ومازلت القائد الشجاع والوفي لشعبه وبصمودك بين ابناء الوطن لتنتصر لشعبنا 
انما يغرس في نفوسنا كل قيم الرجولة ومبادئ الشرفاء االحرار، ومنك يا زعيم االمة 

نستمد قوتنا لمواجهة كل من يتأبط شرًا بالوطن من خارجه ومن الداخل.
حفظك الله من كل مكروه واطال في عمرك.

ت�����ح�����ي�����ة ح���ب 
وإج����ال للزعيم 
والقائد الفذ علي 
عبدالله صالح في 
ي��وم تاريخي من 
اي���ام���ك ال��م��ج��ي��دة 
والمشرقه اشراقة 
ال��ش��م��س ف���ي كبد 
ال��س��م��اء ف��ي ي��وم من 
االي������ام وه����و ذك���رى 

يوم انتخابكم في ال���17 من يوليو 
1978م.. واقتراب الذكرى ال�35 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام هذا 
الحزب الوسطي المعتدل الذي قاد 
اليمن في احلك الظروف وأوصلها الى 
بر االم��ان بفضل قيادتكم الحكيمة 

والشجاعة والتي استوعبت 
ك����ل م���ك���ون���ات ال��ط��ي��ف 

السياسي في اليمن.
وعرف اليمن كدولة امام 
العالم واص��ب��ح اليمن من 
اكبر الاعبين السياسيين 
ع��ل��ى م��س��ت��وى المنطقة 
وال��ع��ال��م بفضل دهائكم 
وحكمتكم وتعاطيكم مع 
مجريات االحداث بعقانية 
وحكمة وعزة النفس وعدم تفريطكم 
بالسيادة الوطنية وامننا القومي رغم 
ات ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ك��م.. فلكم  االغ����راء

سيدي القائد كل المحبة والتقدير.

الناشط/صالح حزام الهروجي
الناشط والكاتب /عادل الهرش

الصحفي/حسان الحجاجي

الصارم: كنتم عند مستوى 
المسئولية طوال فترة حكمكم

األخ الزعيم / علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة ذكرى انتخابكم 
في ال���17 من يوليو 1978م.. نود القول لكم بأنكم طيلة 
توليكم قيادة سفينة الوطن كنتم عند مستوى المسئولية 
واستطعتم بحكمتكم وحنكتكم االنتقال باليمن الى مصاف 

الدول المتقدمة في مختلف المجاالت.
اليسعنا فخامة الزعيم في هذه المناسبة الغالية إال أن نوجه 
لكم الشكر والتقدير على كل مابذلتموه وماقدمتموه لهذا 

عيبان الصارمالوطن.

جباري: تسطرون 
ملحمة وطنية جديدة 

بتصديكم للعدوان
ال��� 17 م��ن يوليو 
ن  ك�����ا 1م  9 7 8
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ن���ا ن��ح��ن 

اليمنيين يوم تاريخي 
تحققت فيه منجزات 
ع���دة منها ع��ل��ى سبيل 

ال���م���ث���ال وأول����ه����ا إع����ادة 
تحقيق الوحدة المباركة 
وال���ت���ي ك���ان���ت م���ن أص��ع��ب 
المراحل.. الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام منذ توليه قيادة 
الباد الكثر من ثاثة عقود من الزمن كان بمثابة االب 
لكل ابناء الوطن دون استثناء فكان نعم الرئيس القائد 
المحنك صمام امان لليمن كل اليمن.. واليوم يسطر 

الزعيم ملحمة وطنية جديدة بتصديه لعدوان همجي 
سافل حقير بقيادة مملكة الشر ومرتزقتها على بادنا 
في الوقت الذي لم تتجرأ السعودية اثناء توليه زمام 

الحكم على ان تطلق طلقة واحدة تجاه اليمن..
حفظ الله رئيسنا وقائدنا الهمام الزعيم علي 

عبدالله ص��ال��ح -رئ��ي��س الجمهورية 
االس���ب���ق رئ��ي��س ال��م��ؤت��م��ر 

الشعبي العام.

الناشط/ نصر جباري

قطران: أدعو الزعيم الى االهتمام 
بالشباب من أجل المؤتمر

الفنان الكوكباني: أثبتم بوقوفكم الشجاع 
في وجه العدوان أنكم رمزنا الوطني

النجار: الشعب يتطلع لمساعدتكم لعودة النظام والقانون

 17 يوليو مثل بداية مرحلة مضيئة ويوم عظيم في تاريخ 
اليمن وحياة اليمنيين يجب أن نحافظ على ماتبقى من إنجازاته 
بعد أن دمر العدوان السعودي وحلفاؤه معظمها لنؤكد بذلك 
على تمسكنا بنهج قائد النصر والسام الزعيم / علي عبدالله 
صالح في استمرار مسيرة العطاء عبر وقوفنا مع المؤتمر الشعبي 
العام والعمل على تعزيز تطبيق مفاهيم وأفكار الميثاق الوطني، وهنا 
سنواصل مسيرة المؤسس رئيس المؤتمر الزعيم/ علي عبدالله صالح.

وادعو من خال حروف كلماتي هذه الزعيم الى أن يستكمل تطهير 
المؤتمر من المسيئين له والذين يستغلون تنظيمنا الرائد كمظلة 
لفسادهم وتحقيق. مصالحهم الدنيئة، ويجب اتاحة المجال للوجوه 

الشابة لتسلم زمام قيادة المؤتمر  ليتم من خالهم تعزيز الجبهة الداخلية.
الصحفي/ سلطان قطران

االخ ال��زع��ي��م علي عبدالله 
ص��ال��ح -رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام.. ونحن نحتفل بالذكرى 
ال���39 النتخابكم رئيسًا لليمن 
ل���ن ات���ح���دث ع���ن منجزاتكم 
طوال تلك المرحلة فهي بادية 
للعيان.. ولكنني هنا اكبر فيكم 
وقفتكم الشجاعة بجانب ابناء 

شعبكم ف��ي مواجهة ال��ع��دوان 
الغاشم الذي دمر بادنا..

ل��ق��د اث��ب��ت��م ب��م��ا ت��ق��دم��ون��ه م��ن تضحيات 

واستبسال في الوقوف الى جانب ابناء 
شعبكم أنكم من هذا الشعب واليه 
تعاني مايعانونه وتقاسي مايقاسونه.. 
لك منا التحية والتقدير.. كما نشيد 
ب��ال��م��واق��ف الوطنية لحزبنا ال��رائ��د 
المؤتمر الشعبي العام الذي سنحتفل 
في القريب بذكرى تأسيسه ال�35 .. 
لقد اثبت المؤتمر أنه حزب الوطن 
وان���ه ال��ح��زب ال��وط��ن��ي ال��رائ��د تحت 
قيادتكم.. إنه التنظيم الذي اليكذب 

أهله وانه حزب الوسطية واالعتدال.
الفنان/ علي مقبل الكوكباني

فخامة الزعيم على عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية االسبق 

رئيس المؤتمر الشعبي العام
انت تركت السلطه في 2012م 
ب��رغ��ب��ة م��ن��ك وق���ن���اع���ة ح��رص��ًا 
على دم���اء اليمنيين وم��ق��درات 
ومكتسبات ال��ب��اد التي تحققت 
في عهدك الميمون ولكن الخونة 
لم يعجبهم ه��ذا العمل الوطني 
بامتياز من قبلكم والجميع شاهد 
وع���اش االح����داث حتى ت��م نهب 
م��ع��س��ك��رات ال��ج��ي��ش وم��اح��ص��ل 

من ع��دوان خارجي الغرض منه 
تدمير الجيش ولكنكم بنيتم قوة 
عسكرية اليستهان بها واثبتت 

االحداث ذلك. 
زعيمنا وقائدنا انت اثبت للعالم 
ان���ك م��ح��ب ل��وط��ن��ك م��خ��ل��ص له 
ضحيت ب��روح��ك وام��اك��ك الجله 
وهذا ليس بغريب عليكم، فأرجو 
ان نعمل جاهدين لعودة النظام 
والقانون للباد وتتكاتف الجهود 
وتتوحد الصفوف حتى ننتصر 
على عدونا.. حفظكم الله ورعاكم 
وحفظ الله اليمن شامخًا منتصرًا..

الناشط/نايف النجار

 إعداد/ أحمد الرمعي


