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قسم الشئون التنظيمية
محمد عبده مراد -عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة ريمة- قال: ال ريب أن المناسبة 
عظيمة ولها مدلوالت كبيرة كما أن استعدادات 
المؤتمريين لالحتفاء بها هذا العام وبصورة مبكرة 
تعكس عظمة استشعارهم مسئوليتهم الوطنية 

والتنظيمية.. 
مشيرًا الى أن الوسط المؤتمري في محافظة ريمة 
وبالرغم من صعوبة التضاريس يسجلون تفاعالت 

كبيرة مع كل القضايا المرتبطة بالمؤتمر.
مؤكدًا أن توجيهات الزعيم علي عبدالله صالح 
لالحتفاء والمشاركة في إحياء ه��ذه الذكرى نجد 

تفاعاًل أكبر وأعظم..
مبديًا ثقته الكبيرة أن مشاركة اعضاء المؤتمر 
بمحافظة ريمة ستكون نوعية تضاف الى رصيد 

تفاعالتهم الوطنية والتنظيمية..
مشيرًا الى أن فروع المؤتمر بالمحافظة تباشر 
من يوم آلخر استعداداتها وسط تفاعل وحماس 

كبيرين.
الشيخ يحيى علي موسى -عضو اللجنة الدائمة 
نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة- قال: 
ب الوسط المؤتمري بمحافظة حجة وعلى  لقد رحَّ
مستوى مختلف فروع المديريات بدعوة الزعيم 

علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وأك���د أن��ن��ا على ثقة عالية أن مؤتمريي حجة 
وسيشكلون كعادتهم لوحات التفاعل مع وطنهم 

وتنظيمهم في هذه المناسبة.
فالجميع والحمد لله يدرك األهمية البالغة التي 
يمثلها االحتفاء في هذه المرحلة الخطيرة والكل 
ي���درك أن الشعب ي��ع��ول على المؤتمر المؤيد 
للخطوات الشعبية والجماهيرية المعززة بصموده 

ضد العدوان.

وأش����ار م��وس��ى  ال���ى أن 
مختلف الفروع بدأت في االعداد والتحضير لالحتفاء 
بالذكرى التأسيسية ذكرى انعتاق اليمن من الوصاية 

الخارجية واالرتهان لمخططاتها القذرة.
عبدالوهاب الهجري -عضو قيادة فرع المؤتمر 
بمحافظة عمران رئيس اللجنة الفنية- قال: بتفاعل 
كبير ودرجة من حالة االنضباطية العالية تواصل 
فروع المؤتمر بمديريات المحافظات استعداداتها 
لالحتفاء بذكرى التأسيس والمشاركة الفاعلة بهذه 

المناسبة.
وأض��اف: إن هذا التفاعل يأتي ترجمة حقيقية 
لتوجيهات القيادة العليا للمؤتمر وعلى رأسها 

الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر.
وتوقع أن تسجل محافظة عمران أكبر مشاركة 
وحضور في يوم 24 أغسطس، ألن الجميع يراهنون 
ع��ل��ى ال��م��ؤت��م��ر لتحقيق م��ش��ارك��ة أك��ب��ر وأع��ظ��م 
للموتمريين في محافظة عمران ومعهم مناصروه 
ومحبوه من جموع الشعب التي تؤمن بالمؤتمر 
كخيار عظيم يحقق للوطن األم��ن واالستقرار 
والتنمية، والمواجه للعدوان حتى ينتصر الوطن 
ويحافظ على سيادته وانجازاته الكبرى التي تحققت 

خالل مسيرة حكم المؤتمر.
الشيخ صالح خميس -عضو قيادة فرع محافظة 
صنعاء رئيس الدائرة اإلعالمية بالفرع- قال: تأتي 
الذكرى ال���35 لتأسيس المؤتمر في ظل ظروف 
عصيبة وتحديات كبيرة تهدد حاضر ومستقبل 
اليمن ولهذا فإن االستعدادات المبكرة لالحتفاء 

بهذه المناسبة تعكس 
استشعار المؤتمر مسئوليته الوطنية والتنظيمية 
التي تحتم عليه تعزيز دوره ف��ي استنهارض 
الجماهير لمواجهة ال��ع��دوان وال��ح��ص��ار وجعل 
التفاعل الشعبي معه يصب في بوتقة واحدة هي 
التصدي للعدوان بكل السبل والطرق الكفيلة بإفشال 
مخططاته وتحقيق النصر المؤزر والذي بات قريبًا 

إن شاء الله.
أما على الصعيد التنظيمي فالذكرى فرصة ثمينة 
لكل المؤتمريين لتأكيد انتصارهم على كافة 
المخططات التي تستهدف القضاء على المؤتمر أو 
شق صفه أو محاولة إيجاد تكوين بديل يحقق العدو 

ومرتزقته من خالله أهدافهم ومآربهم.
وهاهو المؤتمر يواصل ومنذ بداية العدوان الغاشم 
دوره المحوري في مواجهته وفي تأكيد قدرته 
على االستمرار في ظل تماسك وسطه العريض 
بأعلى درجات الوحدة الفكرية والتنظيمية بزعامة 
القائد المؤسس.. وإزاء هذا فإن مؤتمريي محافظة 
صنعاء يقومون بنشاط فاعل في التحضير لالحتفاء 
بمناسبة ذكرى التأسيس من خالل إقامة العديد 
م��ن المهرجانات والمناشط التي تجسد عظمة 

والمؤتمر..
وذلك ليس بالغريب على مؤتمريي صنعاء الذين 
يمثلون السياج الحصين والقوة التنظيمية الصلبة 
التي تحمي الوطن.. كما سيكون فرسان محافظة 

صنعاء في صدارة المشهد االحتفالي.

مؤتمر المحويت يؤكد أهمية 
المشاركة في ذكرى التأسيس

»الميثاق«: قيادات مؤتمرية  لـ

نحرص على إحداث مشاركة نوعية تعبر عن مكانة المؤتمر في الساحة الوطنية 

المحويت - سعد الحفاشي

نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
مدينة المحويت ل��ق��اء تنظيميًا موسعًا 
لتكوينات المؤتمر بالمديرية ش��ارك فيه 
ق��ي��ادات واع��ض��اء المؤتمر ف��ي الجماعات 
والمراكز التنظيمية واعضاء اللجنة الدائمة 
ومسئول السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء 

والتربويون والشباب..
وفي اللقاء الذي افتتح بتالوة عطرة من 
القرآن الكريم القيت عدد من الكلمات للشيخ 
حمود حزام شمالن وكيل المحافظة نائب 
رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة واالستاذ 
م��رش��د علي العليي رئ��ي��س ف��رع المؤتمر 
بالمديرية واالخ يحيى القزحي امين عام 
المجلس المحلي بالمديرية واالخ محمد ناجي 

مرفق عضو قيادة الفرع بالمديرية.
مؤكدين ان المؤتمر الشعبي العام يشمخ 
عاليًا بأعضائه ورجاله الشرفاء في كل مكان 
وزمان النهم رجال مواقف ووفاء صدقوا الله 
عهدًا فصدروا على الدوام بتفاعلهم وثبات 
مواقفهم وصدق اصرارهم وتفانيهم اروع 
صور التفاعل والتالحم الجماهيري العظيم 
وما تشهده مختلف مديريات وتكوينات 
المؤتمر بعموم مديريات المحويت اآلن 
ات تنظيمية مهيبة  من من نشاطات ولقاء
وم���ه���ام اس��ت��ق��ط��اب��ات واس���ع���ة ل��الع��ض��اء 
والعضوات الجدد الى صفوف المؤتمر من 

قبل فروع الموتمر بالمديريات اال دليل على 
كل ذل��ك التميز والوعي التنظيمي العالي 

لجماهير المؤتمر في هذه المحافظة.
واش�����ارت ال��ك��ل��م��ات ال���ى ال����دور المنوط 
حاليا بتكوينات المؤتمر في انجاح مهام 
االستقطاب والتأطير التنظيمي للشباب 
والمنتسبين ال��ج��دد م��ن ال��رج��ال والنساء 

لصفوف المؤتمر..
ولفتت الكلمات ال��ى االه��م��ي��ة الوطنية 
والتنظيمية التي تستدعي الجلها مشاركة 
كل اعضاء وكوادر المؤتمر في المهرجانات 
والفعاليات االحتفالية المقررة بمناسبة حلول 
الذكرى ال���35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام والتي تصادف في ال�24 من اغسطس 
ف��ي ك��ل ع���ام ك���ون ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة تعني 
الكثير البناء اليمن عامة واعضاء وك��وادر 
المؤتمر خاصة ويجب العمل على النحشيد 
الجماهيري النجاحها م��ن اآلن استجابة 
ل��دع��وة فخامة االخ الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس المؤتمر- كون نجاحها سيعزز 
اكثر من دور التالحم واالصطفاف التنظيمي 
والجماهيري العضاء وكوادر وانصار المؤتمر 
على مستوى الجماعات والمراكز التنظيمية 
والفروع والتكوينات القاعدية والفرعية 
في مواجهة كل التحديات وفي مقدمتها 
تحديات استمرار العدوان السعودي الغاشم 
والنزعات والمؤامرات الناقمة التي تستهدف 

الوطن وامنة واستقراره.

مراد: 
مؤتمريو ريمة 

وبالرغم من صعوبة 
التضاريس سيسجلون 

حضورًا كبيرًا

موسى:
 الوسط المؤتمري 
في حجة حريص 

على مشاركة تليق 
بحجم المؤتمر

خميس:
 مؤتمريو محافظة 
صنعاء سيكونون 

في صدارة 
المشهد االحتفالي

الهجري:
 نتوقع أن 
تسجل 

محافظة عمران 
أكبر حضور

لقاءاتهــا  »الميثــاق«  تواصــل 
بالعديــد مــن القيــادات فــي فروع 
المؤتمر بالمحافظــات للوقوف أمام 
طبيعــة االســتعدادات التــي تقوم 
بها لالحتفــاء بالذكرى الـــ35 لقيام 
المؤتمــر فــي الـــ24 من أغســطس 
تمثلــه  مــا  الــى  باالضافــة  القــادم 
عميقــة  مدلــوالت  مــن  المناســبة 
وأهميتهــا علــى حاضر ومســتقبل 

الموتمر.. والى الحصيلة:

عندما نتكلم عن يوم تولي ابن اليمن 
البار الزعيم علي عبدالله صالح مقاليد 
ال��ح��ك��م ف��ي ال��ي��م��ن ب��ت��اري��خ 17 يوليو 
1978م إل��ى أن سلم السلطة سلميًا 
وديمقراطيًا في عام 2012م أمام مرأى 
ومسمع من العالم أجمع ، فإننا نتكلم عن 
جملة من التحوالت الوطنية الكبرى وعن 

األعمال الجليلة والكبيرة في تاريخنا. 
نعم،، إننا نتكلم عن تأسيس الدولة 
اليمنية الديمقراطية، نتكلم عن التنمية 
الشاملة، عن النصر والبناء الوحدوي، وعن 

صيانة السلم االجتماعي. 
إن خبرة الحياة وخ��وض غمار الكفاح 
الوطني المجيد في كل الميادين والساحات 
قد اكسبت الزعيم جدارة في قيادة هذا 
الشعب اليمني العظيم نحو تحقيق اآلمال 
العريضة والطموحات الكبيرة بالمثابرة 

والجدية والعطاء المتواصل. 
لقد جسد ه��ذا القائد الصبور مبادئ 
الثورة اليمنية العظيمة »26 سبتمبر 
و14 أكتوبر« إليمانه العميق بها، وجعلها 
حقائق ثابتة ومستقرة في عقله وضميره 
وسلوكه اليومي، حتى استطاع أن يخرج 
البالد من حالة الحيرة إل��ى حالة الحوار، 

ومن الحوار إلى الميثاق الوطني الوثيقة 
ال��وط��ن��ي��ة األع��ظ��م- ك��م��ا وص��ف��ه بعض 

المفكرين. 
نعم لقد اعطى كل جهده ومعه كوكبة 
لسياسيين  لمثقفين وا وا لنخبة  ا م��ن 
لصياغة وثيقة الميثاق الوطني الذي نال 
استفتاًء شعبيًا وتأييدًا منقطع النظير. 

يدرك الجميع أن الزعيم علي عبدالله 
صالح حكم اليمن، واألرض كانت مشطرة 

والشعب مجزأ ، فكان لزامًا عليه أن يحدد 
منطلقاته لمواجهة هذه التحديات، وألن 
الرئيس صالح وح��زب المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ي��م��ث��الن وج��ه��ي��ن لعملة واح���دة 
-"بناء اليمن وتوحيد األرض واإلنسان"- 
فمن هنا وم��ن ه��ذا المنطلق تضافرت 
الجهود والمساعي من أجل تحقيق هذه 
األهداف الوطنية الكبرى التي يؤمنون بها 
، ومتى ما توافر النضج السياسي والفكري 
واالجتماعي لدى القائد ولدى حزبه فسوف 
تتحقق ك��ل الخطط واالستراتيجيات 

واألهداف. 
لقد تجسدت في الزعيم صالح اإلرادة 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��دى ك��ل ال��ص��ع��وب��ات 
والعراقيل والمعوقات مما أدى إلى ميالد 
الحدث اليمني المنشود مع اشراقة يوم 
ال�22 من مايو 1990م وما تلى ذلك اليوم 
من عزيمة الرجال الشرفاء في تثبيت هذا 
المنجز أم��ام محاوالت االرت��داد عنه وما 
نجم عن هذا االرتداد من فتن شملت كل 
شيء حتى أطفأها الله بنصر السابع من 

يوليو 1994م. 
من الصعب على أي منصف أن يوجز 
ف��ي س��ط��ور قليلة ك��ه��ذه مسيرة 33 
عامًا من البناء والعطاء واإلنجازات لقائد 
ورم��ز بحجم الزعيم  صالح ال��ذي حكم 
اليمن على نهج االع��ت��دال ف��ي ال��رؤي��ة 
والفكر.. نهج البناء التنموي الشامل في 
الحياة السياسية العامة.. نهج المشاركة 
الشعبية ، وتجسيد روح التسامح الوطني 

وبناء اإلنسان والرفاه االجتماعي والتقدم 
المعرفي المعاصر واالرتقاء بمكانة اليمن 
سياسًيا واقتصاديًا وزيادة فاعلية تأثيرها 

عربيًا وإسالميًا ودوليًا..
نهج تطوير دور ال��م��رأة ف��ي الحياة 
العامة من تعليم وتدريب وتأهيل على 
القيام بمهامها التربوية ومساعدتها في 
المساهمة النشطة والفاعلة في الحياة 
السياسية العامة واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادية وتشجيعها على ممارسة 

حقوقها دستوريًا. 
لقد أدرك الزعيم أثناء حكمه اليمن 
أهمية دور أخواننا المغتربين اليمنيين 
في الخارج في نشر رسالة السالم واإلخاء 
لتأثير اإليجابي  والمحبة والتعمير وا
بين المجتمعات والشعوب باعتبارهم 
سفراء لليمن ووجهها الناصع والمشرق 
وحضارتها العتيقة ، كما أدرك أيضًا أن 
المغتربين يمثلون الرافد األساسي للتنمية 
المستدامة لذلك كان لهم نصيب وافر من 
الرعاية واالهتمام كنوع من التقدير لهم 

والعرفان. 
واستمرت وتعززت هذه الرعاية من 
خالل إنشاء وتنظيم األجهزة التي تعاقبت 
ف��ي م��ج��ال رع��اي��ة المغتربين وآخ��ره��ا 
"وزارة شؤون المغتربين" ليؤكد حرصه 
على تمثيل المغتربين من خالل مجلس 
ال��وزراء بحيث يجري بحث وتناول قضايا 
ومتطلبات رعاية المغتربين المختلفة 
على ه��ذا المستوى الرفيع وف��ي إط��ار 
السياسة العامة للدولة وبرامج وخطط 

الحكومة. 
الشك أن الغالبية العظمى من أبناء هذا 
الشعب اليمني المخلص يحرصون على 
االحتفال بيوم 17 يوليو وذل��ك فخرًا 
واعتزازًا بهذه المسيرة الوطنية المباركة 
التي قادها ابن اليمن البار الزعيم علي 
عبدالله صالح -الرئيس األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام -هذا القائد الوطني 
الرمز باني نهضة اليمن الحديث ومحقق 
الوحدة اليمنية والمناضل البارز والصبور 

والسياسي المحنك.. 
م السلطة 

ّ
إن��ه القائد الشجاع ال��ذي سل

سلميًا أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، 
حقنًا للدماء وحفاظًا على السلم األهلي 

واالجتماعي ومكاسب الوطن.. 
المجد ليوم 17 يوليو.. 

سالم الله عليك أيها القائد الرمز الزعيم 
علي عبدالله صالح.. 

اش..
ّ
سالم الله على عف

وزير شئون المغتربين

17 يوليو.. ثورة حقيقية وبداية لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة

17 يوليو 1978م استمرار الثورة وبداية الدولة وحكم 
الشعب، رضي من رضي ورفض من رفض فإن وصول الرائد 
علي عبدالله صالح الى سدة الحكم يوم 17 يوليو 1978م 
كان ثورة في حد ذاته ألنه كان بداية قيام الدولة وحكم 
الشعب فقد خالف من سبقوه في طريقة الوصول الى كرسي 
السلطة التي كانت ال تخرج عن إحدى الطرق الثالث اما 

القتل او النفي او أبو زعبل!
- لكن ه��ذا الضابط جاء 
الى كرسي السلطة بموافقة 
م��ال��ك السلطة وصاحبها 
وه����و ال��ش��ع��ب م���ن خ��الل 
ممثليه في مجلس الشعب 
التأسيسي ليعلن االلتزام 
والعمل بأحد أهداف الثورة 
الخالدة الذي يؤكد على ان 
الديمقراطية هي اساس 
الوصول الى الحكم وبهذا 
فوصول علي عبدالله صالح 
الى الحكم قد نقل الوطن 
من شرعية الثورة واالنقالبات التي كانت تحصل تحت 
يافطة الحفاظ على الثورة وتسببت في كثير من المآسي 
والخالفات بين رجال الثورة وصوال الى التخوين والغاء اي 
دور وطني لمن تم االنقالب عليه باسم الثورة والحفاظ 

عليها..
لن أخوض في تلك االحداث الذي انتهت بنفي قائد الثورة 
المشير السالل ثم نفي القاضي االرياني احد حكماء اليمن 
واحد رجال الحركة الوطنية منذ األربعينيات، واغتيال 
الرئيس الحمدي وأخيه، ثم قتل الرئيس الغشمي، وصواًل 
إلى أن كرسي الرئاسة وحكم اليمن اصبح ضربًا من االنتحار 

والموت واالحتقان السياسي.
عندها جاء هذا الضابط - الذي لم يكن بعيدًا عن االحداث 
منذ قيام الثورة- كأحد أف��راد الجيش ال��ذي حافظ على 
ها، جاء الى السلطة من بابها المشروع  الثورة وواجه أعداء
والدستوري، لم ينقلب على احد فقد كان كرسي الرئاسة 
شاغرًا او هكذا كان حيث كان انتخابه من قبل ممثلي الشعب 
- مجلس الشعب التأسيسي - هو الضمان الستمرارية الثورة 
وديمومتها بتطبيق احد أهدافها فكون الحاكم منتخبًا من 
االمة او من يمثلها وينوبها في ذلك االمان والضمان الحقيقي 
لعدم استمرار دوامة االنقالبات فالشعب هو من يختار 

حكامه وليس الدبابة والبيان رقم واحد.
وك��ان ه��ذا ال��ي��وم ه��و ال��ب��داي��ة الحقيقية لقيام الدولة 
بمفهومها الحقيقي وسيادة النظام والقانون فهذا القادم 
سيبحث عن تحقيق مصالح الشعب وهو آمن من االنقالبات.
وسيكون همه تطبيق مبادئ الثورة، واهدافها، التنمية 
الشاملة، تعزيز العمل الديمقراطي، تحقيق الوحدة 
اليمنية، الحضور االقليمي والدولي، وتحسين صورة اليمن 

وعالقاتها باألشقاء واالصدقاء.
فمنذ وصول علي عبدالله صالح في هذا اليوم االغر، بدأ 
تحقيق اهداف الثورة على الواقع وانطلقت عجلة التنمية 
، ثم استخراج 

ُ
، وثقافيًا، واجتماعيا

ُ
الشاملة، اقتصاديا

البترول، ثم إع��ادة سد م��ارب، وبناء مؤسسات الدولة 

ال��م��ؤس��س��ات��ي��ة، 
وب��ن��اء الجامعات 
والمدارس، وشق 
الطرق، وتوسيع 
ال�����م�����ش�����ارك�����ة 
الشعبية ووحدة 
الموقف السياسي 
م���ن خ����الل ق��ي��ام 
المؤتمر الشعبي 
العام ال��ذي جمع 
ال��ش��م��ل ال��ي��م��ن��ي 
المشتت، وص��واًل 
ال��������ى ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ح��ل��م ال��ي��م��ن��ي، 
وأح�������د اه������داف 
ث��ورت��ي سبتمبر 
ك�����ت�����وب�����ر  - وا
ال��خ��ال��دت��ي��ن في 
إع������ادة تحقيق 
ال��وح��دة اليمنية 
ي����وم 22 م��اي��و 
1990م، لتعيد 
ليمني  ا للشعب 
اع��ت��ب��اره وثقته 

بنفسه.
وه�����������ك�����������ذا 
نس�ت�ط�ي�ع القول: 

إن هذا اليوم 17يوليو 1978م ووصول علي عبدالله صالح 
الى سدة الحكم، كان ثورة حقيقية في حد ذات��ه، حفظ 
لثورة سبتمبر واكتوبر، روحها واهدافها وكان البداية لبناء 

الدولة اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات.
وكان السبب الرئيسي والمدخل الحقيقي إلعادة الوحدة 
اليمنية وما تالها من إصالح مشاكل الحدود مع الجيران، 

وتعزيز المشاركة الشعبية، والتداول السلمي للسلطة.
ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ وال يرى بعين الحقيقة. 
ويكفي ل��إش��ارة ال��ى صحة القول إن االم��ر قبل وصول 
علي عبدالله صالح الى الحكم، كان انقالبات واختالفات، 
واستقطابًا للخارج وارتهانًا، وخالفات شطرية.. وبعد 
تسليم السلطة من علي عبدالله صالح يوم 27 فبراير 

2012م ما الذي رأيناه؟ وما الذي حدث؟ 
ضاعت الدولة، وتدمرت مؤسساتها، وبانت الخيانات، 
والعمالة، وتجرأ الجار بالعدوان على الشعب اليمني منذ 

عامين ونصف.
ألن استهداف الدولةومؤسساتها وُبناها وثورتها كان 
هدف المتآمرين على عهد علي عبدالله صالح وما تحقق 

فيه.
فما يجعلنا نقول إن ديمومة الثورة وبداية الدولة وحكم 
الشعب كان عنوان وصول علي عبدالله صالح الى الحكم في 
د في الذاكرة اليمنية.

َّ
17 يوليو 1978 م اليوم الذي سُيخل

وزير التعليم العالي

أ.حسين حازب

د. محمد سعيد المشجري 

في حضرة القائد الشجاع


