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في مهرجان جماهيري حاشد

»36« لتأسيس المؤتمر اليوم.. المؤتمريون يشعلون الشمعة الـ
يشعل المؤتمر الشعبي العام الشمعة الـ 36 لتأسيسه بإقامة مهرجان تاريخي 
في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء برعاية القائد المؤسس رمز الصمود الوطني 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  الشعبي العام- 
وبحضور الماليين من أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام الذين يتدفقون كالسيول 
من مختلف قرى ومديريات محافظات الجمهورية تلبية لدعوة القائد المؤسس ..

هذا وستفتتح أعمال المهرجان بالسالم الجمهوري بحضور كبار القيادات 

السياسية في المجلس السياسي األعلى والحكومة واألحــزاب والتنظيمات 
السياسية والسلك الدبلوماسي المتواجدين في اليمن ومناضلي ثــورة 26 
سبتمبر و14 أكتوبر والمشائخ واألعيان وأعضاء لجنة الحوار الوطني ومؤسسي 
المؤتمر والشخصيات االجتماعية وقيادات المنظمات المدنية ومراسلي وسائل 
اإلعالم المحلية والعربية واألجنبية.. وسط هتاف الماليين "بالروح بالدم 

نفديك يا يمن".

وعلمت »الميثاق« أنه سُتلقى العديد من الكلمات السياسية المهمة بهذه المناسبة 
الوطنية والتنظيمية، وسيصدر عن المهرجان بيان سياسي مهم يجدد فيه المؤتمر 

موقفه الثابت المتصدي للعدوان واستمرار رفد الجبهات.
وكانت العاصمة صنعاء استقبلت فرسان المؤتمرالشعبي العام الذين توافدوا اليها 
من عموم قرى ومديريات ومحافظات الجمهورية في مواكب مؤتمرية غير مسبوقة 

والذين استمر تقاطرهم حتى صباح اليوم للمشاركة في مهرجان التأسيس.

خالل ترؤسه اجتماع اللجنة العامة

رأس الزعي��م علي عبدالله صالح -رئيس  
الجمهوري��ة األس��بق رئي��س المؤتم��ر- 
صب��اح أمس، اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر بحضور 
نائ��ب رئيس المؤتمر الش��يخ ص��ادق أمين أبوراس 
واألمي��ن الع��ام عارف ال��زوكا واألمناء المس��اعدين 
يحيى الراعي وياسر العواضي وفائقة السيد ورئيس 

هيئة الرقابة التنظيمية نجيب العجي.
وف��ي االجتماع الذي ك��رس لمناقش��ة الترتيبات 
النهائية الخاص��ة بالمهرجان الماليين��ي الذي يقام 
اليوم الخميس بميدان السبعين في العاصمة صنعاء 
بمناس��بة الذكرى ال�35 لتأس��يس المؤتمر الشعبي 
الع��ام لتعزيز صمود ش��عبنا في مواجه��ة العدوان 
الغاش��م والحصار الجائر.. ألقى الزعيم علي عبدالله 

صالح كلمة مهمة، جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم
اإلخوة قيادة المؤتمر ممثلة باللجنة العامة.. أسعد الله صباحكم 
بالخير والمسرات، وكل عام وأنتم بخير، ونحن قادمون يوم الخميس 
24 أغسطس إلى مهرجان احتفالي في ميدان السبعين، ندعو الجميع 
إلى التواجد لتوجيه رسالة بالغة األهمية للخارج، وبالذات موّجهة 
إلــى المجتمع الدولي ممثاًل باألمم المتحدة، ونأمل أن تصل هذه 
الرسالة وتجد آذانًا صاغية، والرسالة هي من نبض الشعب اليمني، 
هذه الجماهير المحتشدة في ميدان السبعين والشوارع الرئيسية  
المتفرعة منه والتي هي من قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام، نبض الشعب اليمني، كتنظيم سياسي رائد ُبني على الوسطية 
واالعتدال، نأمل ونتطلع إلى أن تتخذ األمم المتحدة ممثلة بمجلس 
األمن الدولي قرارًا حاسمًا إليقاف العدوان والحرب المتواصلة على 
اليمن، مثلما أصدرت قرارها المشئوم 2216 ذلك القرار هو قرار 

حرب.
أكثر من عامين ونصف ونحن نواجه عدوانًا كبيرًا وبربريًا من قوى 
التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دون مبرر، فنتطلع وبكل 
حترم جماهير يوم غد المحتشدة في السبعين من أمهات 

ُ
األمل الى أن ت

الشهداء وزوجات الشهداء وآباء الشهداء وإخوان الشهداء والجرحى 
والمعاقين.. وأن تجد آذانًا صاغية لدى مجلس األمن بالذات بإصدار 
قرار حكيم إليقاف الحرب والعدوان.. الشعب اليمني يعاني معاناة 
كبيرة وباعتراف األمم المتحدة فإن اليمن يعيش أكبر كارثة إنسانية 

في العالم.
نحن على استعداد للحوار مع دول العدوان ممثلة بالمملكة العربية 
السعودية، التي تقود التحالف، نحن على استعداد للحوار الشجاع في 
إطار ال ضرر وال ِضرار ونتفاهم مع األشقاء في السعودية مثلما تفاهمنا 
معهم عام 70م بعد 8 سنوات من عدوان على الثورة اليمنية 26 
سبتمبر من 62م حتى وضعنا حدًا لتلك الحرب باتفاق عام 70م، 
فلنبدأ الحوار كيف؟؟ ألغوا قرار 2216 هو قرار حرب، إلغاء اسم 
اليمن من تحت البند السابع، هذا شيء مطلوب، أي شيء أي حوار أي 
مبادرات قد صدرت من هنا أو من هناك.. تكون فوق الطاولة ويأتي 
الناس ونأخذ ما يجب أن نأخذه لمصلحة اليمن ومصلحة دول الجوار، 
دول الجوار التي تشن عدوانًا على اليمن بدون أي مسّوغ قانوني وبدون 
أي مبرر، طيب إذا كانوا يتحدثون عن أمن دول الجوار نحن مستعدون 
نبحثها من خالل لجنة من األمم المتحدة ممثلة بأعضاء مجلس األمن 
الدولي دائمة العضوية الخمس نبحث ما هو الخطر الذي على السنغال 
أفريقيا، ما هو الخطر الذي يقلق األشقاء في مصر، ما هو الخطر الذي 
له اليمن على اإلخوان في 

ّ
على األشقاء في األردن، ما هو الخطر الذي يشك

إريتريا، في السودان، في جيبوتي، في الدول الخمس في مجلس التعاون 

الخليجي، زائد الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل وبريطانيا.. أمن 
الجوار وأمن المنطقة واألمن الدولي مواقف مبدئية وثابتة عند المؤتمر 
الشعبي العام، االحترام المتبادل وحفظ أمن الجميع.. ما هو الخطر 
الذي يشكله اليمن على دول العدوان، يتم تشكيل لجنة من مجلس 
ل 

ّ
األمن الدولي من الدول دائمة العضوية وتبحث إذا كان اليمن يشك

خطورة على السلم الدولي على دول التحالف أو على السلم الدولي العام، 
نحن مستعدون نتحملها، أّما هكذا عدوان غير مبرر مجرد تهمة أن 
اليمن مرتبطة بإيران، نحن في المؤتمر الشعبي العام كنشأة وطنية 
ديمقراطية تنظيم سياسي رائد ومنذ نشأته في الرابع والعشرين 
من أغسطس في 1982م وحتى اليوم وغدًا ليس له ولن يكون له أي 
ارتباط بتنظيم سياسي في الخارج، ال من دولة شقيقة وال من دولة 
صديقة ال أوروبا وأمريكا واالتحاد السوفييتي والبعث العربي والناصرية 
وإيران.. وليس لنا ارتباط مع إيران على اإلطالق، إيران دولة إسالمية 
كبيرة نحترمها، لكن ليس لنا ارتباط وال يجوز.. ونعتبر ارتباط أي 
عضو أو أي مسئول مؤتمري بدولة خارجية خيانة وطنية، خيانة وطنية 
ات ضد بعض أعضائه الذين وقفوا إلى  على طول، المؤتمر اتخذ إجراء
جانب العدوان، واتخذ قرار فصل.. وفصلناهم ألسباب أنهم وقفوا 

في صف العدوان.
المؤتمر الشعبي نشأ من هذه التربة الوطنية، ليس له أي ارتباط أو 
ثقافة خارجية على اإلطالق.. أن يكون لنا ارتباط بدولة خارجية هذا 
نعتبره مساسًا بوجودنا، عيب عيب أن اليمنيين هؤالء األحرار والثّوار 
المخلصين المضحين للثورة أكثر من أربعة وخمسين سنة مضحيين.. 

نرتبط بدولة أجنبية!
نحن على استعداد للحوار مع دول العدوان.. مع دول التحالف بقيادة 
السعودية، أما بالنسبة لألزمة مع الموجودين في الرياض وفي غير 
الرياض مما يسّمى بحكومة الشرعية، هذه احنا كفيلين بحلها، ال أحد 
يتدخل بيننا، أوقفوا العدوان وأوقفوا طلعات طيرانكم على اليمن 
وارتكاب المجازر وآخرها فجر اليوم في أرحب وفي سنحان، هذه مجازر 
تضاف إلى سجل العدوان المليئ بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
طالت األطفال والنساء، وندينها إدانة كاملة ألن هذا عمل غير مقبول، 
المؤتمر الشعبي العام يدين كل هذه التحركات وهذه الضربات، نحن 
ندين هذه المجازر، إيقاف الحرب مخرج لكم ولنا، وليس لنا وحدنا.. 
تل أطفالنا ونساؤنا وتهدمت مزارعنا 

ُ
نحن لم يعد لدينا ما نخسره، ق

لقنا من أجل أن نضحي 
ُ
وتهدمت مساكننا لسنا زعالنين، ولن نزعل، خ

لهذه التربة اليمنية، ليس الستعراض العضالت، هنا أو هناك ال، أنتم 
تعرفوا أن احنا مضحوين من منذ بداية الثورة في الـ26 من سبتمبر 
عام 62م، والشعب اليمني قّدم تضحيات ومستعدون نقّدم تضحيات.
قلتم الحشود التي كانت تنزل في ميدان السبعين في 2011م 
كانوا الحرس الجمهوري واألمن المركزي، النجدة.. طيب هذه الحشود 
المتقاطرة اليوم زرافات ووحدانًا من كل حدب وصوب، هل هي تنزل 
اآلن أمن مركزي؟! حرس جمهوري؟! أال تستحون من الكذب، استحوا، 
أحزاب إسالمية برامجها إسالمية وتكذب، ال يجوز.. الواحد عنده 
برنامج سياسي إسالمي ويطلع حزب كــذاب، ابتعدوا عن الكذب.. 
هيكلتم الجيش أنتم وعبدربه منصور هادي بخبراء أمريكان وبخبراء 
عرب، وبفتاوى من االستخبارات اإلسرائيلية هيكلتم الجيش، طيب 
لماذا؟ قالوا إنه سادس جيش في المنطقة أو ثامن جيش في العالم، 
كالم إعالم كاذب، جيش متواضع لكنه مدّرب جاهز للدفاع عن أمن 
وسيادة الوطن، قالوا هذا جيش عائلي، كم عائلة صالح، كم لديه جيش، 
كم لديه عائلة، أنا عائلتي 27 مليون نساء وأطفال، قالوا.. الجيش 
العائلي، دمرتم ذلك الجيش بهيكلتكم، ولو ما ُدّمر هذا الجيش لكانت 
المعادالت غير ما هي موجودة عليه في الساحات اليمنية اآلن.. كانت 

شيء ثاني تمامًا.
على كل حال، نحتفل بذكرى تأسيس المؤتمر، تنظيم سياسي رائد 
ك لهذه األمة، ليسِ ملكًا لصالح وال لصادق وال لعارف وال ليحيى 

ْ
مل

ك األمة، 
ْ
الراعي وال للعواضي وال لقاسم وال لعبدالله وال ألي واحد.. هو ِمل

الناس يحتشدون بشغف تعبيرًا عن تطلعاتهم وإيمانًا بما يمثله لهم 
وللوطن المؤتمر الشعبي العام.

 كنتم تقولون لنا كنا نصرف من الخزينة العامة في أي تحشيدات، 
واآلن دينار واحد ما نمتلكه، لنا مستحقات طبقًا للقانون، قانون األحزاب، 
لنا مستحقات أكثر من سبعمائة وخمسين مليون ريال، واحد يأمر 
وواحد يلغي.. واحد يأمر وواحد يلغي، جيبوا فلوسنا، عيب عليكم، 
نجيبها قيمة بترول وقارورة ماء للذين سيأتون إلى ميدان السبعين.. 
وميدان السبعين هو ظاهرة سياسية لنا ولكم، الذي بيخافوا من ميدان 
السبعين، ال مبرر لمخاوفهم.. ليس موّجهًا ضد أي مكّون سياسي على 
اإلطالق، على اإلطالق، هذه تكّهنات وأصحاب الفيسبوك، كالم غير 
صحيح، ليس موّجهًا ضد أحد، أنا أسمع بيانات »مساء الثالثاء«، بيان 

رقم1 وبيان رقم2 ويشتمون الرئيس صالح وقادة المؤتمر وأعضاء 
المؤتمر.. يعني اآلن أصبح المؤتمر الشعبي العام في نظركم خائنًا؟!!! 
قد المؤتمر الشعبي العام خائن!! مرتبط بمن، له ارتباطات بالخارج، 
لوهم، ال تصبوا الزيت 

ّ
ياعيباه ياعيباه، امسكوا حقكم المجانين عق

على النار، البلد مكهربة نتيجة الوضع االقتصادي والوضع السيئ، أكبر 
كارثة إنسانية في العالم، البلد تغلي، عدم صرف الرواتب، البلد تقلق، 
أوقفوا هدئوا السرعة، كلما ازدادت السرعة يعني خلل خلل خلل في 
الخط، هدئوا السرعة والتهدئة لنا جميعًا، وأنا أوّجه من هذا المكان من 
قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى الناشطين اإلعالميين من المؤتمر 
والمؤتمريات وأنصار وحلفاء المؤتمر، توقفوا عن المهاترات ال تردوا، 
فليشتموكم، الشجرة المثمرة هي المستهدفة، ال تنجروا للمهاترات، 
ال تدعوهم يجرونكم إلى مهاتراتهم، احنا تركنا السلطة في 2012م 
وال داعي الستعادة الذاكرة.. ماذا قلنا وماذا كان لدينا.. خالص تركناها، 
حرصًا على عدم إراقة الدم، ُيراق دم على السلطة، هذا جنان، الحوار 
هو األساس، خلونا نتحاور، إذا في تباين، جايز إن فيه تباين، في رؤى 
مختلفة، الحوار هو كفيل بحل هذه اإلشكاليات، فأنا أدعو إخواننا في 
أنصار الله والعقالء والسياسيين والمجّربين الى أن يهّدئوا السرعة 
موا العقل والمنطق دون اللجوء إلى الشتائم، 

ّ
لوا رفاقهم ويحك

ّ
ويعق

الشتائم بسيطة والكالم غير المسئول مــردود على صاحبه، وكلنا 
بنجاهد في سبيل الوطن، ال داعي للتشّنج، هذا ما حبيت أن أتكلم به 
ع إلى أن مجلس األمن الدولي يتخذ قرارًا بإيقاف 

ّ
في هذا اللقاء وأتطل

ل خطرًا على السنغال نتحمل المسئولية، على 
ّ
العدوان، نحن إذا كنا نشك

لها اليمن، على جزر القمر، 
ّ
السودان الشقيق، أيش من خطورة يشك

خطر من الشعب اليمني، اهدأوا.
نرّحب بإخواننا في المكّونات السياسية أن يشاركونا هذا الحشد 
الجماهيري وهذا االحتفال وأن يكونوا معنا جنبًا إلى جنب وأن يعّبروا 
عما في رؤاهم بخطابات داخل ميدان السبعين، فنحن نرّحب بكل من 
لون لماذا  يرغب أن يشارك المؤتمريين هذه المناسبة، والذين يتساء
أحيينا اآلن هذه المناسبة؟ بمناسبة الذكرى 35 أن أهميتها تنبع في 
موا 

ّ
موا يتكل

ّ
ظل عدوان غاشم ومتواصل، نريد الناس يتنفسوا يتكل

ضد العدوان، أّما ضد بعضنا البعض عندنا لغة مشتركة نعرف كل واحد 
يتخاطب مع الطرف اآلخر، محد يزعج حد.

أكتفي بهذا القدر من الكالم وإن شــاء الله يكون مهرجانًا جيدًا 
ويشاركنا كل المكّونات السياسية، وهذا ما حبيت أن أتكلم مع رفاقنا 
وزمالئنا في قيادة المؤتمر الشعبي العام، شاكرًا كل الجهود لكل 
القيادات المؤتمرية في القيادات العليا والقيادات الوسطية والقيادات 
األدنى التي تحشد بسخاء ويبيعوا اآلن ذهبهم وأراضيهم يبيعونها 
من أجل الحشد في ميدان السبعين، هذه حالة نــادرة تبّرع، مابش 
خزينة عامة، يا الله.. على بركة الله، فسنتحمل مثل ما قد تحّملنا.. 

شكرًا جزياًل. 
هذا وقد دانت اللجنة العامة بشدة الجرائم التي ارتكبها تحالف 
العدوان فجر األربعاء بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء والتي سقط 
فيها أكثر من خمسين شهيدًا.. مجددة التأكيد على أن هذه الجرائم 
الشنيعة ستضاف إلى سجل التحالف المروع الذي يرتكب منذ عامين 
ونصف جرائم حرب وإبادة ممنهجة بحق الشعب اليمني وسط صمت 

مخٍز من المجتمع الدولي.
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم 
وسيأتي اليوم الــذي يحاسب فيه مرتكبوها أمــام المحاكم الدولية 

عاجاًل أم آجاًل.
وعبرت اللجنة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر الشهداء 
سائلة الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته 
ويسكنهم فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء واألنبياء وَحُسن أولئك 

رفيقا والشفاء العاجل للجرحى، وشكرًا.

الزعيم: نرحب بقيادة المكونات السياسية لمشاركتنا احتفال تأسيس المؤتمر
 خطابنا يجب أن يوّجه ضد العدوان ال ضد بعضنا البعض تكمن أهمية االحتفال بتأسيس المؤتمر كونه يأتي في ظل عدوان غاشم

كلمة 

سيول جماهيرية يمانية هــادرة تدفقت  
على العاصمة السياسية التاريخية لليمن 
الموحد صنعاء قادمة من كافة أرجــاء اليمن شرقه 
وغربه.. شماله وجنوبه، تمثل القرى والعزل واألحياء 
والمدن والمحافظات.. تحولت الى طوفان بشري اجتاح 
المداخل والشوارع، وصواًل الى مركز مهرجان إحياء 
مناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
لة لوحة 

ّ
ـــ24 من أغسطس 2017م، مشك اليوم ال

كرنفالية لــم يسبق لشعب أن جسدها فــي ظــروف 
وأوضــاع مأساوية بالغة الصعوبة والتعقيد والدقة 
والحساسية سوى الشعب اليمني الوفي الصابر الصامد 
المواجه وحيدًا عدوان التحالف السعودي الذي يشن 
عليه حربًا عسكرية واقتصادية وسياسية وإعالمية 
قذرة ال مثيل لها في تاريخ األمم والشعوب للعام الثالث 
على التوالي دون توقف ومع ذلك لم يحقق أهدافه 
ويبلغ غاياته اإلجرامية التآمرية الحاقدة وكان حصاده 
الفشل الذريع والهزائم والسقوط والغرق في مستنقع 

رهاناته المنحطة الخاسرة.
وها هي الجماهير اليمنية من العاصمة صنعاء من 
ساحة الصمود والتحدي والثبات تعلن للمعتدي 
السعودي وتحالفه البغيض وللعالم الصامت ولضميره 
النائم نحن هنا نؤكد حقائق التاريخ أن الشعب اليمني 
حضاري عظيم يستحيل هزيمته ألنه عبر تاريخه 
يرفض العدوان وأرضه كانت وستبقى مقبرة للغزاة 
والمحتلين.. شعب ينشد السالم، وال يمكن مطلقًا ألي 

قوة أن تخضعه وتفرض عليه االستسالم.
فتحية لهذه الجماهير الماليينية الموتمرية.. 
وتحية لكل أبناء شعبنا الذي تجشموا الصعاب من أجل 
االحتفال بذكرى تأسيس تنظيمنا الوطني اليمني الرائد 
يًا 

ّ
الذي جربوه واختبروا مواقفه التي كانت دومًا تجل

إلرادتهم، معبرة عن أمانيهم وتطلعاتهم، محّواًل 
إياها الى انجازات كبرى وعظيمة تتصدرها الوحدة 
والديمقراطية التعددية والتنمية والبناء في ظل راية 
الثورة اليمنية »26 سبتمبر و14 أكتوبر«.. راية 

الجمهورية اليمنية..
تحية للشعب اليمني الــذي حــول احتفاله بذكرى  
تأسيس المؤتمر الى مناسبة لتوجيه رسائل للداخل 
والخارج.. لتحالف العدوان السعودي والمجتمع الدولي 
وقبلهم للخونة والمرتزقة، أن المؤتمر يوحد وال 
يفرق.. يجمع وال يشتت.. يسالم وال يستسلم، ومن 
هنا فإن ذكرى تأسيس المؤتمر الـ35 بهذه المعاني 
والمضامين والدالالت مناسبة لتوحيد الجبهة الداخلية 
في مواجهة العدوان ورفد الجبهات وتجديد الدعوة 
الى مصالحة وطنية صادقة بين جميع اليمنيين الذين 
ينتمون الى هذا الوطن ويهمهم حاضره ومستقبل 
أجياله.. مناسبة لتجديد الدعوة الى سالم الشجعان 
الذي يحفظ لليمن سيادته ووحدته واستقالله وحرية 
شعبه.. تلك هــي الــرســائــل الــتــي يوجهها المؤتمر 
وجماهير وانــصــاره وحــلــفــاؤه ألصــدقــائــه وشركائه 

ئه. وأعداِ

تحية لماليين 
التحدي والسالم

أحيي كل المؤتمريين على تفاعلهم الكبير إلنجاح المهرجان
 نوجه رسالة بالغة األهمية للمجتمع الدولي من نبض الشعب اليمني حشدنا الجماهير بتبرعات األعضاء وليس من الخزينة العامة

مستعدون للحوار الشجاع مع السعودية وعلى قاعدة ال ضرر وال ضرار
إلغاء قرار 2216 مطلوب إلجراء أي حوار

مستعدون لبحث مخاوف جيراننا مع لجنة من مجلس األمن
المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيمًا وطنيًا وال ارتباط له بالخارج
ارتباط أي قيادي مؤتمري بدولة أجنبية يعتبر خيانة
المؤتمر فصل َمْن وقفوا في صف العدوان
امين

ّ
أدعو أنصار الله أن يعقلوا رفاقهم ووقف الشت

المؤتمر أصبح خائنًا ! يا عيباه.. يا عيباه

نتطلع أن يتخذ مجلس األمن 
قرارًا حاسمًا إليقاف العدوان

على العالم احترام إرادة الجماهير 
المحتشدة في ميدان السبعين

نواجه عدوانًا بربريًا من قبل 
السعودية للعام الثالث دون مبرر

اليمن يعيش أكبر كارثة إنسانية 
في العالم جّراء استمرار العدوان


