
رئيس الهيئة العامة 
لرعاية أسر الشهداء يهنئ 

الزعيم بذكرى التأسيس

رف��ع األخ مصل��ح عبدالل��ه عبدالس��ام صب��رة -رئيس 
الهيئ��ة العام��ة لرعاي��ة أس��ر الش��هداء ومناضل��ي الثورة 
اليمنية- ونائبه األخ مشعل محمد عبدالله الردفاني برقية 
تهنئ��ة للزعي��م علي عبدالل��ه صالح -رئي��س الجمهورية 
األس��بق رئيس المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة االحتفال 

بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر.. جاء فيها:
األخ الزعيم المناضل علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية 

األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- المحترم..
تحتية طيبة وبعد..

يطيب لنا أن نهنئكم نيابة عن أنفسنا وع��ن كافة قيادات 
وموظفي وكوادر الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بمناسبة 
الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الحصن السياسي 
واالجتماعي للشعب اليمني وال��ذي ارتبط بكل االنجازات التي 
تحققت في ظل قياداتكم الحكيمة وأب��رزه��ا تحقيق الوحدة 

اليمنية الخالدة.
داعين الله أن يمن على فخامتكم بموفور الصحة والعافية..

وتقبلوا خالص التحية والتقدير..

مصلح عبدالله عبدالسالم صبرة
رئيس الهيئة
مشعل محمد عبدالله الردفاني
نائب رئيس الهيئة

بعث رئي��س واعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر الش��عبي 
العام وحلفائه ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الش��عبي العام الزعي��م علي عبدالله صالح 

بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر.. جاء فيها:
فخامة االخ الزعيم/ علي عبدالله صالح 

رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.. المحترم 
تتقدم الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام لكم ولقيادة المؤتمر 
وكوادره ومناصريه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 
ال�� 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الحزب الرائد ال��ذي يحتفل 
المؤتمريون ومعهم ابناء الشعب اليمني بذكرى تأسيس هذا التنظيم 
الذي يضم الوطنيين االحرار المحبين لبلدهم الصادقين في انتمائهم 
المدافعين عن منجزات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع 

عشر من اكتوبر والثاني والعشرين من مايو. 

األخ الزعيم 
لقد ارتبط تأسيس المؤتمر الشعبي العام بعقود من التنمية الشاملة 
والرخاء االقتصادي والسالم االجتماعي وتحقيق الوحدة اليمنية وحماية 
الديمقراطية ،وق��د اثبت المؤتمر الشعبي العام في ظل قيادتكم 
الحكيمة انه عنوان للوحدة الوطنية ورمز للتسامح المجتمعي ومتصدر 
لحمل قضايا الوطن وهموم ابنائه ومواجهة مختلف التحديات الخارجية 
التي تمر بها بالدنا والتي يتصدر المؤتمر مواجهتها وعلى مختلف 
األصعدة ، وما استمرار العدوان السعودي على بالدنا ارض��ًا وانسانًا 
وحصاره الجائر ومحاولته النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته 
اال دليل على خوف العدوان من صالبة المؤتمر الشعبي العام وتدليل 
على اصالة هذا التنظيم ووطنية قيادته وصالبة قواعده وتعاظم 

حلفائه ومناصريه .
األخ/ المناضل علي عبدالله صالح 

إن احتفاالت المؤتمر الشعبي هذا العام بهذه المناسبة يتزامن مع 

استقبال شهر ذي الحجة الحرام واستعداد المسلمين ألداء فريضة 
الحج التي تتجلى فيها وحدة المسلمين بمختلف مشاربهم الفكرية 
اتهم العرقية لالجتماع على كلمة سواء ، وهو ما يدعونا في هذه  وانتماء
المناسبة إلى دعوة كل القوى الوطنية للتعامل المسئول مع دعواتكم 
الصادقة لتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيدها باألعمال ال باألقوال وبما 
يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان ورفع معنويات 
المقاتلين الشرفاء من ابناء القوات المسلحة واالمن في مختلف الجبهات 
وعدم االلتفات الى المأزومين الذين يحاولون تعكير السلم االجتماعي 
بتحركاتهم المشبوهة للدفاع عن مصالحهم الشخصية ومشاريعهم 

الصغيرة. 
طاكم وليحفظ 

ُ
حفظكم الله بعين رعايته وسدد على طريق الخير خ

الله اليمن وأهله ويحفظكم قائدًا للنصر وبطاًل للسالم وكل عام وانتم 
بخير.. 

رئيس واعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

ق��ى الزعيم علي عب��د الله صالح -رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر 
َّ

تل
الش��عبي الع��ام- برقي��ة تهنئة من عضو المجلس السياس��ي األعلى خالد س��عيد 
الديني بمناس��بة الذكرى ال�35 لتأس��يس المؤتمر.. جاء فيها: فخامة الزعيم علي 

عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.. االكرم

تحية وطنية تنظيمية وبعد
ونحن نحتفي بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يطيب لي ان ارفع 
اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية ليس على قلوب المؤتمريين 
والمؤتمريات فحسب وإنما على قلوب كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم باعتبار ان تأسيس 
المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس 1982م والذي كان منجزًا وطنيًا يمنيًا خالصًا كان 
لكم شرف تأسيسه جاء في لحظة مفصلية من تاريخ اليمن التي كانت تمر بمرحلة عصيبة 
من صراعات سياسية وحروب، ومثل نقطة تحول تاريخية في العمل على تجاوز تلك االزمات 
عبر الحوار الذي افضى الى تحقيق اعظم المنجزات اليمنية في تاريخنا المعاصر وهو اعادة 

تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م.
وألن تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي ارتكز على الميثاق الوطني الدليل النظري الذي صيغ بفكر وعقول 
وأيٍد يمنية خالصة وعبر عملية حوارية مجتمعية كان البداية الحقيقية لتجاوز مفهوم الشمولية وانتهاج 
الشراكة الوطنية كأسلوب جديد في الحكم عبر مشاركة جميع القوى السياسية المختلفة في ايديولوجياتها 
في اطار المؤتمر الشعبي العام فلم يكن بغريب ان يتحول هذا االطار السياسي من جامع للقوى واألحزاب 
المتباينة والسرية الى تنظيم ينخرط فيه كل ابناء الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه من خالل المؤتمر العام 
الرابع التكميلي الذي فتح الباب النضمام وانخراط ابناء المحافظات الجنوبية في المؤتمر الشعبي العام الذي 

وجدوا فيه البديل الوطني االمثل لمنهج الشمولية واأليديولوجيات المستوردة.
فخامة األخ الزعيم

إن المقام ليس فيه متسع لسرد المنجزات التي استطاع المؤتمر الشعبي العام بقيادتكم تحقيقها طيلة 
ثالثة عقود ونيف لليمن االرض واإلنسان ،فشواهد تلك المنجزات التي تمتد من اقصى الوطن الى اقصاه ستظل 

هي التي تتحدث عن نفسها ،لكن الواجب يقتضي التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام 
بفكره الوطني استطاع ان يرسخ مفاهيم وطنية جامعة وشاملة تميزت بالوسطية 
واالعتدال ونبذ الغلو والتطرف ،ويؤسس لمفاهيم العيش المشترك ،والتسامح والقبول 
باآلخر ،والشراكة الوطنية ،وجسد كل القيم والمبادىء واألهداف التي قامت من اجلها 
الثورة اليمنية »26 سبتمبر و14 اكتوبر« وكانت مواقف المؤتمر الشعبي العام ال 
سيما منذ ازمة العام 2011م وتصدره مشهد الدفاع عن الوطن ضد عدوان تحالف 
الشر الذي تقوده السعودية هي خير دليل على كونه حزب الوطن والمدافع عن 
ثورته ونظامها الجمهوري ووحدته وسيادته ورفض الوصاية او مصادرة استقاللية 
قراره ،ولذلك فإننا نجد االحتفاء بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر بهذا 
الزخم الجماهيري وااللتفاف الشعبي خلف المؤتمر وقيادته ممثلة فيكم يقدم الدليل 
االقوى على ان المؤتمر كان وسيظل هو التنظيم الرائد الذي يجد فيه اليمنيون معبرًا 
عن فكرهم وطموحاتهم وتطلعاتهم فهو تنظيم يرفض المناطقية والطائفية 
والمذهبية والعنصرية والعنف والتطرف واإلرهاب، وتنظيم يحوي كل ابناء الوطن 

ويضم كل شرائح المجتمع دون استثناء.
القائد المؤسس 

إننا ونحن نكرر لكم التهنئة بذكرى يوم التأسيس ،لنجدد العهد لله ثم للوطن ولتنظيمنا الرائد المؤتمر 
الشعبي العام خلف قيادتكم الحكيمة بالوفاء وتمثل وتجسيد توجهات قيادتنا ومواقف تنظيمنا القائمة على 
الدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والسيادة واالستقالل.. والتحية 

لكل قيادات وقواعد وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام في كل ربوع الوطن ...
طاكم

ُ
وفقكم الله ...وسدد على طريق الخير خ

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم / خالد سعيد الديني
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
عضو المجلس السياسي األعلى

رف��ع الدكت��ور قاس��م لبوزة -نائ��ب رئيس 
المجل��س السياس��ي األعل��ى.. عض��و اللجن��ة 
العام��ة.. رئي��س فرع المؤتمر الش��عبي العام 
بمحافظ��ة لحج- برقية تهنئة إلى الزعيم علي 
عبدالل��ه صال��ح -رئيس الجمهورية األس��بق 
رئي��س المؤتم��ر الش��عبي الع��ام- بمناس��بة 
الذك��رى ال���35 لتأس��يس المؤتم��ر.. ما يلي 

نصها: 
الزعيم المناضل علي عبدالله صالح الرئيس االسبق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام
يطيب لي ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات 
في الذكرى ال�35 لوالدة المؤتمر الشعبي العام يوم ال�24 
من أغسطس 1982م, هذه الذكرى التي يحتفل فيها 
كل المؤتمريين والمؤتمريات بعيد تأسيس تنظيمهم 

السياسي الرائد في الساحة الوطنية, ال��ذي ينضوي تحت لوائه كل الوطنيين 
االحرار والمحبين لوطنهم الصادقين في انتمائهم, األوفياء في التزامهم للمؤتمر 
..والتي سيكتب التاريخ من جديد انك القائد المؤسس والربان الماهر لهذا التنظيم 
ر عن تطلعات  االصيل..الذي ظل وسيظل في كل المنعطفات والظروف المعبِّ
وآمال اليمنيين والمجسد لنهج الوسطية واإلعتدال والتعايش والتسامح والمحبة 
وال��وئ��ام، كيف ال وهو التنظيم ال��ذي اصبح عنوانًا كبيرًا في صناعة التحوالت 
واالنتصارات الكبيرة والمكاسب الوطنية التي ستبقى على الدوام ايقونة عزة وفخار 
كل اليمنيين وفي طليعة ذلك انجاز اعادة تحقيق الوحدة اليمنية ..التي رفرف 
علمها شامخًا يسامق السماء في عدن الوحدة والصمود في وجه كل الطامعين 

واصحاب المشاريع الصغيرة..
وفي كل أرجاء الوطن اليمني الواحد يوم ال�22 من مايو عام 1990م، معلنًا 
فصاًل جديدًا من االنجاز اليمني بقيام الدولة اليمنية الواحدة وتحقيق اهم واغلى 
اهداف الثورة اليمنية التي ناضل من اجلها شعبنا واجترح التضحيات الجسام في 
انبل ملحمة ثورية قادته الى تحقيقه في زمن التشظي وانكسارات االمة وتخلفها 
عن ركب التوحد الكبير كمشروع عربي استراتيجي كانت نواته االولى من بلد 

االيمان والحكمة ..
وهو الهدف الذي تحمل المؤتمر الشعبي العام على عاتقه مسئولية تحقيقه 
بالتعاون مع كل الشرفاء في الوطن وفي الحزب االشتراكي اليمني الشريك الرئيس 

في صنع هذا المنجز التاريخي العظيم.
األخ الرئيس 

لقد كان لفخامتكم الريادة وشرف التأسيس لتنظيمنا الكبير الذي نفتخر 
باالنتماء له ،يتملككم شعور وطني نقي حرص على ان يولد وينمو هذا الكيان 
الجامع لكل اليمنيين في طينة اليمن وثقافته وثوابته ،مستندًا على ارث اليمن 

الحضاري الضارب في الجذور ..
كما اعتمد في تأسيسه قيم التسامح والحوار والقبول 
باآلخر بعيدًا عن الغلو والتعصب والشوفينية العقائدية 
التي كانت تتلبس عقول اصحاب األحزاب والقوى األخرى 
في البالد، منطلقًا في مفاعيل ادائه من رؤية عميقة للعمل 
الحزبي والوطني الذي يعطي هامشًا كبيرًا لكل ابناء اليمن 
كي يعبروا من خالله عن تطلعاتهم ويستوعب قضاياهم 
الكبرى ويترجم تطلعاتهم سواء قبل الوحدة او بعدها 
وتجلى ذلك بوضوح في تعاطيه مع التحوالت التي شهدتها 
اليمن بخاصة تداعيات دورات الصراع التي شهدها الجنوب 
سابقًا.. ونزح خاللها عدد كبير من ابناء الجنوب الى صنعاء 
وتقديمه حالة واهتمامًا مختلفًا عكس الوعي الكبير بوحدة 
اليمنيين االزلية والمتجذرة في الوجدان والثقافة اليمنية 

الواحدة.
فخامة األخ الرئيس

الشك أن األحداث مهما عظمت ومهما كانت قسوتها لم تزد المؤتمر الشعبي 
 إصرارًا وعزيمة على مواجهة التحديات 

اّ
العام إال صالبة وقوة، كما أنها لم تزده إال

والصعاب مهما كانت، وما التفاف جماهير الشعب اليمني ووقوفها الى جانبه 
ومساندتها لرؤاه وتوجهاته السياسية النابعة من نهجه الميثاقي النقي اال دليل 
دامغ على ان المؤتمر هو الحامل الحقيقي آلمال شعبنا وتطلعاته ولمصلحة الوطن 
العليا والحامي لمكتسباته العظيمة التي تحققت خالل توليكم قيادة السفينة 
اليمنية وعاش اليمنيون في رحابها حالة من االمن واالستقرار واستقالل القرار 
اليمني وحالة من النماء والتطور الديمقراطي والتوحد والنهضة في كل المجاالت.. 
بعيدًا عن الشعاراتية السياسية بل انطالقًا من النهج القويم والعملي الذي يعظم 
التجديد والتطور واالنتصار لكل قيم الحرية والحق والعدل وكرامة وعزة كل 

اليمنيين.
كما أن اص��رار المؤتمر الشعبي العام دوم��ًا على التمسك بمواقفه المبدئية 
والوطنية زاده تماسكًا وق��وة واستطاع ان يطهر نفسه ويلفظ المتذبذبين 
والمندسين والمتمصلحين من صفوفه منذ ما سمي بالربيع العربي عام 2011 
هذا التاريخ المظلم الذي جلب الخراب والدمار واطلق آلة القتل لتفتك باليمنيين 

ومكتسباتهم التي تحققت منذ قيام الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر«..
وألنكم على رأس هذا التنظيم الرائد الوفي لوطنه وشعبه فقد عززتم حراكه 
في ظل استمرار عدوان التحالف الذي تنفذه 17 دولة بقيادة السعودية الذي 
دخل عامه الثالث وحصاره الظالم وغير المسبوق، وانتظم تنظيمنا الرائد في 
م 

اّ
ات تنظيمية وتشاورية انطلقت من مضامين الميثاق الوطني الذي ُيعظ لقاء

من اهمية صمود الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان واالرهاب والوقوف بكل 
جدية امام التداعيات الكارثية التي خلفها العدوان ويخلفها بشكل يومي على 

صعيد االستهداف المباشر للمدنيين وزيادة معاناة اليمنيين التي يتجرعونها 
جراء الحصار الشامل انطالقًا من كون هموم ابناء الشعب اليمني هي هموم كل 

المؤتمريين بمختلف تكويناتهم القيادية والقاعدية.
األخ المناضل الزعيم علي عبدالله صالح

نثمن في هذه المناسبة االستثنائية عاليًا مواقفكم الوطنية والسياسية في 
مواجهة العدوان والحصار وما تقدمونه -ومازلتم - من تضحيات كبيرة في سبيل 
الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقالله وهو النهج الذي يعكس حقيقة 
التاريخ الوطني الناصع لشخصيتكم التي ستظل ملمحًا مهمًا في متن الصمود اليمني 
ورفض التدخالت الخارجية في الشئون الداخلية لليمن..واالعالء من شأن توحد 
الجبهة الداخلية المناهضة للعدوان وهذا ليس بغريب والجديد عليكم فأنتم 
تجسدون على الدوام الحكمة والشجاعة والوطنية واالنتماء والوالء للشعب والوطن .
وسيأتي اليوم ال��ذي تقرأ فيه األجيال المتعاقبة حقيقة وأهمية أدوارك��م 
وتضحياتكم وإنجازاتكم الوطنية الفذة في مثل هذه المرحلة التاريخية العصيبة 
والمصيرية، فشتان بينكم وبين أولئك الذين جعلوا السلطة غايتهم الذاتية 
القصوى ويسعون إلى بلوغها بأي ثمن، وإن على جماجم شعب ودمار وطن كما 

هو حاصل اليوم.
أخيرًا، أود التأكيد على ان االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر سيكون هذه المرة 
استثنائيًا بكل المقاييس وستعكسه الحشود الجماهيرية الماليينية في ميدان 
السبعين والميادين المجاورة له بالعاصمة صنعاء في 24 اغسطس الجاري لتؤكد 
قواعد المؤتمر وانصاره ومعهم كل اليمنيين من كل انحاء الوطن انهم عند 
مستوى المسئولية الوطنية وفي مقدمة صفوف من يواجه العدوان السعودي 
ومرتزقته الذين تجردوا من قيمهم الوطنية وباعوا ضمائرهم لمال الغازي 
والمحتل ..وتأكيدًا من الجماهير بأنكم يا فخامة الزعيم ومعكم المؤتمر الشعبي 
العام رهان السبق الذين يرون فيه القلعة المنيعة وصخرة الوعي والنضال التي 
سيتجاوز الوطن من خاللها محنته وستدحر العدوان وتعيد لليمنيين عزتهم 
وكرامتهم وسيادتهم وقرارهم المستقل ومواجهة كل التحديات بكل عزيمة 
واصرار على النصر بالشراكة مع كل القوى الوطنية التي تقف ضد العدوان ببسالة 
وع��زم ايمانًا منها بالتحرر والتعددية والديمقراطية والسالم وقيم العيش 

المشترك في وطن يتسع للجميع.
طاكم ،وكان لكم خير ناصر ومعين..وكل عام 

ُ
سدد الله على طريق الخير خ

وأنتم وتنظيمنا الرائد وكل منتسبيه وأنصاره وشرفاء يمننا في خير وعافية،،ورحم 
الله الشهداء االبرار ..والشفاء للجرحى .. ومن نصر إلى نصر ،،ومن ثبات إلى ثبات 

بحول الله وقوته.
أخوكم/  الدكتور قاسم لبوزة
عضو اللجنة العامة
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام م/ لحج
نائب رئيس المجلس السياسي األعلى

العدد:   تهاني
)1872(

24/ أغسطس / 2017م  
2/ ذو الحجة / 1438هـ

4الخميس: 

الميثاق الوطني

شعور أبناء اليمن منذ آالف السنين بأنهم ينتمون الى شعب واحد له كيانه وكرامته وسيادته 
على أرضه كان من أهم عوامل الوحدة اليمنية، وكان يلهب الحماس ضد أي عدوان خارجي

الزعيم يتلقى عددًا من برقيات التهاني بمناسبة تأسيس المؤتمر

بعث وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوس��ي برقية تهنئة إلى 
رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 

صالح بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر.. جاء فيها:
األخ الرئيس/ علي عبدالله صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام- رئيس الجمهورية األسبق حفظكم الله 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم أحر التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام ومن خاللكم لكافة القيادات والقواعد في هذا التنظيم الوطني الرائد.

ونحن إذ نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية العظيمة فإننا نشيد بصمودكم وثبات مواقفكم 
الوطنية التي عبرتم عنها من خالل انحيازكم إلى صفوف شعبكم ووطنكم في أحلك الظروف 
العصيبة واالستثنائية التي تستهدف الوطن أرضًا وإنسانًا وحضارة ومقدرات، جراء العدوان 

السعودي الغاشم والحصار الجائر الذي يواجهة أبناء شعبنا اليمني بأنصع صور الصمود وأبهى 
معاني الفداء بقواه الوطنية الشريفة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واإلخوة 

أنصار الله وحلفاؤهم.
األخ الرئيس:

ثقتنا بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل بقيادتكم الحكيمة متصدرًا العمل الوطني ومنحازًا 
لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.

كيف ال، وهو صاحب الرصيد الوطني المشرف بمنجزاته العمالقة والتي في مقدمتها المحافظة 
على النظام الجمهوري، وإع��ادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وترسيخ الديمقراطية 
والتعددية السياسية والحزبية، ومبدأ التداول السلمي للسلطة، هذه المكاسب الوطنية الثابتة 

والراسخة التي ال يمكن التفريط بها أو التنازل عنها أو حتى المساومة في جزئية منها.
األخ الرئيس:

إن االحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا في يوم الخميس 24 أغسطس سيكون أضخم 

وأوسع حشد جماهيري مالييني غير مسبوق من 
أبناء المؤتمر الشعبي العام وغيرهم من الشرفاء 
لتعزيز الصمود في وجه العدوان المفروض على 
بالدنا ورف��د كل الجبهات ودعمها على مختلف 

الصعد.
وإن��ن��ا إذ نؤكد لكم أن وزارة الداخلية وكافة 
منتسبيها مستمرون وبصمود في أداء واجباتهم 

األمنية وتنفيذ كل المهام الموكلة لحفظ األمن خدمة للمصالح العليا للوطن برغم كل الصعوبات 
التي تواجهها والتي لن تزيدنا إال عزمًا وإصرارًا على خدمة هذا الوطن العظيم.

الرحمة والخلود للشهداء.. والشفاء للجرحى.. والنصر والعزة لليمن أرضًا وإنسانًا..
أخوكم/ اللواء الركن 
محمد بن عبدالله القوسي

االخ المناضل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.. المحترم

 يسعدنى في ه��ذه المناسبة التاريخية العظيمة مناسبة 
م��رور35 عامًا على تأسيس المؤتمر الشعبي العام في الرابع 
والعشرين من اغسطس عام 1982م أن ارفع اليكم ولقيادة 
المؤتمر وكوادره وقواعده وانصاره وحلفائه وجماهيره اسمى 
آيات التبريكات واجمل التهاني متمنيًا لكم المزيد من التقدم 
في مختلف جبهات الثبات والبناء والعمل المثمر الخالق لما يخدم 
الوطن ويعزز كل معاني الصمود، ولمواصلة ترجمة منطلقات 
ومبادئ واه��داف المؤتمر الشعبى العام ال��ذي تأسس بجهود 
متميزة خالقة وفي ظروف  صعبة ومعقدة كانت تعصف باليمن 
شمااًل وجنوبًا، مباركًا لكم كل جهودكم ومواقفكم الوطنية  
والقومية واالسالمية التي كانت والتزال حاضرة في كل متطلبات 
البناء والتنمية ولمواجهة العقبات والتحديات واي محاولة للمس 

بحق الوطن وسيادته  وكرامة الشعب اليمني.
االخ الزعيم المناضل

  لقدكان تبوؤكم الموقع االول كرئيس للجمهورية عام 1978م منطلقًا لثورة سلمية 
نقلت اليمن الجمهوري من مرحلة المراوحة السابقة بين نعم وال ومن التردد والضبابية 
،في مواقف اعداء الثورة والجمهورية والوحدة ،الى مرحلة ترسيخ الثوابت الوطنية 
التى نصت عليها اهداف الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« لتصبح الوحدة اليمنية همًا 
عمليًا ومرتكزًا سياسيًا بعد لقاء الكويت مع الرئيس عبدالفتاح اسماعيل عام 1979م 
ليبدأ التواصل والحوار الجاد الممنهج بين صنعاء وعدن لتحقيق الوحدة اليمنية حلم 

اليمن واليمنيين.
نعم..نهنئكم وقيادة المؤتمر الشعبي وكوادره وقواعده ونبارك كل الجهود التي بذلت 
إلخراج اليمن من صفحة العداء للحزبية والتعددية السياسية واختالف الرأي الى ساحة 
التفاعل من خالل تأسيس المؤتمر الشعبي العام ومنه الى الحوار الجاد بين كل القوى 
السياسية ومختلف مكونات المجتمع اليمني  الذي خرج بوثيقة تاريخية اجمع عليها 
المتحاورون  وهي الميثاق الوطني  فكان حوار االقالم والعقول بداًل من حوار البنادق 
والتمترس في الخنادق التي شكلت عبئًا كبيرًا على اليمن واليمنيين  وعلى الوطن ووحدته 
وعلى مفهوم الوحدة العربية  ومرتكزات التعددية والديمقراطية والتعايش المثمر الذي 
كان منطلقًا عمليًا لتحقيق الوحدة اليمنية وترسيخ قاعدة التعددية السياسية والحزبية.

األخ المناضل علي عبدالله صالح
  لقد اثبت للقاصي والداني خالل مسيرتك النضالية الطويلة انك كنت عنوانًا للوحدة 
الوطنية والتسامح وسعة الصدر وقائدًا تاريخيًا في يمن المحبة والسلم االجتماعي ..يمن 

العروبة والتاريخ العريق.
كما كان تأسيس المؤتمر الشعبي العام مظلة سياسية شكل جبهة وطنية عريضة 
ات الضيقة واالنقسامات السياسية لتلتقي حول المتحد الجماعي المشترك  ذابت فيها الوالء

والقواسم المشتركة.
 وكان همك ايها القائد الوطني والقومي يتركز في كيفية الخروج من سجن الماضي 

وعقبات الحاضر وتحديات المستقبل ليس فقط في يمن الوحدة 
وانما امتد الى الهم القومي والتحديات التي تواجه االمة العربيه فكنت 
حاضرًا وك��ان اليمن  مع أمته في كل منعطف ومواجهة تاريخية  
وفى مقدمتها قضية العرب المركزية فلسطين المحتلة والجريحة 
تجسيدًا للمنطلقات التي اكد عليها الميثاق الوطني الذي جاء فيه)لما 
كان ارتباطنا باالمة العربية قدرًا ومصيرًا فإنه يتوجب علينا ان نواصل 
تفاعلنا مع كل اماني وطموحات االمة  العربية.. الننا جزء اليتجزأ من 

االمة العربية ايمانًا بوحدة الوطن العربي كمبدأ راسخ اليتزعزغ(..
وهو أيضًا ما دفع اليمن الى تقديم مشروع ينقل الجامعة العربية 
بكل مؤسساتها واجهزتها من جامعة شكلية الى كيان فعال تحت 
مسمى )اتحاد الدول العربية(العادة صياغة العمل العربي المشترك 
يتوافق مع المتغيرات والتطورات العالمية واالقليمية  وذلك من خالل 
استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية ودفاعية شاملة 
تضمن النهوض بواقع االمة العربية لمواجهة التحديات والمخاطر 
التي تواجه االمة وحماية االمن القومي وصواًل الى تحقيق السوق العربية 
المشتركة ،اال ان بعض االنظمة العربية التى كانت والت��زال تخشى طروحات اليمن 

الوحدوية ومواقفها القومية اجهضت هذا المشروع .
األخ الزعيم والقائد

مهما غالطوا ومهما كذبوا ومهما كادوا وتآمروا اال انك تبقى عنوانًا كبيرًا في تاريخ 
نهضة اليمن والتقدم االجتماعي والديمقراطي واالستقرار واالم��ن بالرغم من كل  
التحديات الخارجية والدسائس التى مارستها القوى المعادية للوحدة التي ارعبت وزلزلت 
االرض تحت  اقدامها وما العدوان الهمجي الحاقد علي اليمن إال اكبر برهان على هذا 
الحقد وما يدور اليوم في المحافظات الجنوبية من صراع مستتر بين قوى تحالف العدوان 
لتقاسم النفوذ والهيمنة والسيطرة على المنافذ والممرات والموانئ البحرية وحقول النفط 
الواعدة لهو اوضح برهان على النوايا المبيتة القديمة-الجديدة إلعادة اليمن الى ما قبل 

ثورة الثورات التي تحققت يوم 22مايو1990م.
نبارك لكم ايها المؤتمريون قيادة وقواعد، وانصارًا، رجااًل ونساء، احتفالكم هذا، وهنيئًا 
لكم ايها القائد هذه الجماهير المتدفقة كالسيل الجرار من كل انحاء اليمن   لتجسد الصمود 
والثبات وتبادلكم وفاء بوفاء بعزيمة المناضلين لمواجهة العدوان الخارجي والمؤامرات 
الداخلية والى جانبكم تحت مظلة مبادئ ومفاهيم الميثاق الوطني الذي رسخ اهداف 
الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« ووضع اسس بناء الدولة الحديثة ومفهوم الشراكة 

الوطنية والحوار الديمقراطي الواعي والمسؤول .
فليحفظ الله اليمن ويحفظكم قائدًا تاريخيًا تقود مسيرة النصر وتحقيق السالم ال 
االستسالم  في يمن العزة والشموخ واإلباء، ويلهم اليمنيين الحكمة لتوطيد عرى المحبة 
واالخوة والتالحم للوصول الى مصالحة وطنية تغلب فيها المصلحة العليا للوطن انسانًا 

وارضًا لينعم شعبنا الصابر الصامد  باألمن واالستقرار والسالم .
طاكم.

ُ
وفقكم الله وسدد على طريق الحق خ

اخوكم د.قاسم سالم
أمين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي االشتراكي القومي

ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
َّ

تلق
المؤتم��ر  رئي��س  األس��بق  الجمهوري��ة 
الش��عبي الع��ام- برقية تهنئ��ة من عضو 
المجلس السياس��ي األعل��ى ناصر بن ناصر 
النصيري بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس 

المؤتمر.. جاء فيها:
فخامة األخ الزعيم/ علي عبدالله صالح

رئي��س الجمهوري��ة األس��بق - رئيس 
المؤتمر الشعبي العام.. األكرم

تحية وتقدير,, وبعد
 عن زمالئي قيادات 

ً
يسعدني شخصيًا ونيابة

وكوادر وأعضاء الجبهة الوطنية الديمقراطية 
أن أتوجه الى فخامتكم وعبركم الى كافة قيادات 
وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بخالص 
التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى ال� 
35 لميالد المؤتمر الشعبي العام، الذي نشأ 
وتطور على أساس الحوار والتنوع السياسي 
واالج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث ان��دم��ج��ت وات���ح���دت في 
اط��اره وتوافقت على ميثاقه الوطني مختلف 
القوى والتيارات السياسية القومية واليسارية 
واإلس��الم��ي��ة وتمثلت ف��ي اط���ره التنظيمية 
وه��ي��ئ��ات��ه ال��ق��ي��ادي��ة مختلف ف��ئ��ات وش��رائ��ح 
المجتمع اليمني »العمال والفالحين والصيادين 
والمثقفين والمعلمين والدكاترة والمهندسين 
والشباب والمرأة والجنود والضباط والعلماء 
والمفكرين والمشائخ وال��ت��ج��ار.. ال��خ« لذلك 
يستحق المؤتمر لقب حزب الشعب كل الشعب.
لقد مثل قيام المؤتمر الشعبي العام في 
ال��� 24 من أغسطس 1982م, ث��ورة ضد 
الظلم والطغيان والتخلف والجهل والتفرقة 

والحروب والتبعية وخطوة وطنية جبارة 
على طريق توحيد مختلف القوى السياسية 
وتحقيق اه��داف الثورة اليمنية »سبتمبر 
واك��ت��وب��ر« وط��م��وح��ات ج��م��اه��ي��ر الشعب 
اليمني في الحرية واالستقالل واالمن والسالم 

والوحدة والديمقراطية والتنمية.
وفي ظل قيادتكم الحكيمة للبالد تمكن 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وم��ع��ه ك��ل القوى 
الوطنية الشريفة وجماهير الشعب اليمني 
من إحداث تحوالت وتحقيق إنجازات وطنية 
كبيرة ومهمة وفي مختلف المجاالت , وفي 
مقدمة تلك اإلنجازات الوحدة والديمقراطية 
وال��ت��ع��ددي��ة السياسية وال��ح��زب��ي��ة وحرية 
التعبير والتداول السلمي للسلطة والنهوض 
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والزراعية 
والصناعية والتجارية والخدمية والتربوية 
والعلمية والعسكرية واألمنية, وغيرها من 

اإلنجازات التي اثمرت لتحسين مستوى حياة 
الشعب ماديًا وروحيًا وتعزيز االمن والسالم 
في اليمن والمنطقة ، وإعادة االعتبار لليمن 
بين الدول والشعوب ووضع أسس ومقومات 
بناء المستقبل المنشود لألجيال القادمة وهي 
إن��ج��ازات وت��ح��والت معروفة وم��وج��ودة في 
الواقع اليمني، والتي تعرضت معظمها للدمار 
والخراب من قبل دول تحالف العدوان الغاشم 

على بالدنا بقيادة السعودية.
وف��ي سياق مواجهة ال��ع��دوان على بالدنا 
ك��ان المؤتمر في مقدمة الصفوف لتعزيز 
وح����دة وص��م��ود ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة ورف��د 
الجبهات ون��اض��ل المؤتمر وح��ل��ف��اؤه جنبًا 
الى جنب مع انصار الله وحلفائهم ضد دول 
التحالف العدواني ومرتزقتهم وفي مختلف 
المجاالت السياسية واإلعالمية واالقتصادية 
والعسكرية واألمنية، وقدم الجميع تضحيات 
مادية وبشرية كبيرة وجسيمة دفاعًا عن 

سيادة ووحدة وأمن الوطن.
نحيي ن��ض��ال وص��م��ود المؤتمر وحلفائه 
وان��ص��ار ال��ل��ه وحلفائهم ومختلف ال��ق��وى 
والشخصيات الوطنية في مواجهة العدوان 
والتصدي ل��ه.. كما نحيي صمود وتضحيات 
جماهير الشعب اليمني والقوات المسلحة 
واألمن وابناء القبائل الشرفاء واللجان الشعبية.. 
ونترحم على أرواح الشهداء.. ونتمنى للجرحى 
الشفاء العاجل.. وندعو الجميع الى المزيد من 
الصمود والتضحيات حتى ينكسر العدوان 

ويتحقق النصر .. ودمتم للوطن ..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

أخوكم/ ناصر بن ناصر النصيري 

لبوزة في تهنئته للزعيم بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر:

لكم الريادة وشرف التأسيس لتنظيم يمني وحدوي جامع لكل اليمنيين
الدكتور قاسم سام في تهنئته للزعيم بذكرى التأسيس:

مواقفكم الوطنية والقومية واإلسالمية حاضرة في مواجهة العقبات 
والتحديات واألخطار المستهدفة للوطن وسيادته وكرامة شعبه العظيم المؤتمر عنوان االنتصارات الكبيرة على كل

 الطامعين وأصحاب المشاريع الصغيرة
الوحدة إنجاز وطني تاريخي عظيم جعل المؤتمر 
أيقونة عز وفخار لشعبنا في الحاضر والمستقبل

بع��ث المجل��س األعل��ى لمنظمة مناضل��ي 26 س��بتمبر و14 
أكتوب��ر والدف��اع ع��ن الوحدة برقية هن��أ فيها رئي��س المؤتمر 
الش��عبي العام رئيس الجمهورية األس��بق الزعي��م علي عبدالله 
صالح والمؤتمر وكافة قياداته بمناس��بة الذكرى ال�35 لتأسيس 
م المجلس االعلى بأسمى  المؤتمر في ال�24 من أغس��طس. وتقدَّ

آيات التهاني والتبريكات في رسالة جاء فيها:
فخامة األخ المناضل المشير الركن/ علي عبدالله صالح.. المحترم

رئيس المجلس األعلى لمنظمة مناضلي ثورة 26 سبتمبر و14 
أكتوبر والدفاع عن الوحدة رئيس الجمهورية األسبق

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يطيب للمجلس األعلى لمنظمة مناضلي 26 سبتمبر و14 أكتوبر 
والدفاع عن الوحدة أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
لفخامة رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
رئيس المجلس األعلى لمنظمة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والدفاع 
عن الوحدة والقيادات وقواعد المؤتمر بمناسبة والدة المؤتمر 
الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م ذك��رى تأسيس هذه 
المظلة العريقة والحزب التعددي الرائد تحت قيادتكم منذ نشأته.

والذي ضم هيئات وتشكيالت وكوادر وقواعد على امتداد كامل 
أراض��ي الجمهورية اليمنية ووضعت نصب أعينها أه��داف الثورة 
وال��ذي عمل وم��ازال يعمل كل الشرفاء في طول البالد وعرضها 

على تحقيقها.
فقد ظ��ل نجم المؤتمر الشعبي ال��ع��ام منذ تأسيسه ف��ي 24 
أغسطس عام 1982م ساطعًا متصدرًا العمل السياسي الوطني 
ومنحازًا لقضايا الوطن وهمومه ملتزمًا خط الوسطية واضعًا مصلحة 

الوطن العليا في مقدمة أهدافه وتطلعاته.
لذا المؤتمر الشعبي العام الرقم الصعب على الساحة الوطنية 
رغم التغيرات على الساحة السياسية محافظًا على ثباته أمام جميع 
المؤامرات والمحن بقيادة الرئيس األسبق المشير علي عبدالله صالح.
إن المؤتمر قد أثبت أنه في مقدمة الصفوف على جميع األصعدة 
سياسيًا وميدانيًا واقتصاديًا جنبًا إلى جنب مع كل القوى الوطنية 

الغيورة.
وفي الختام: تحية إلى قيادات وكوادر وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار 
 ..»35« المؤتمر الشعبي العام حزب الوطن الكبير في ذكرى تأسيسه ال�
وهي موصولة إلى كل الوطنيين الشرفاء المرابطين في خندق الوطن 
وخصوصًا األشاوس من القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية وأبناء 

القبائل الكرماء الذين يسطرون أروع مالحم التضحية والفداء.
اللواء الركن/ لقمان محمد باراس - األمين العام للمنظمة
اللواء الركن/ علي بن علي الحيمي - نائب رئيس المنظمة

اللواء الركن/ يحيى علي الرازقي - رئيس المنظمة 
اللواء الركن/ خالد أبو بكر باراس 

نائب رئيس المجلس األعلى للمنظمة

عضو المجلس السياسي األعلى أمين عام الجبهة الوطنية الديمقراطية:

تأسيس المؤتمر ثورة ضد الظلم والطغيان 
والتخلف والحروب والتبعية

وزير الداخلية :

المؤتمر بقيادتكم الحكيمة سيظل متصدرًا العمل الوطني ومنحازًا لقضايا وهموم أبنائه

ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس���بق رئيس المؤتمر الش���عبي العام- عددًا من برقيات التهاني من أعضاء المجلس السياس���ي وقيادات األحزاب والتنظيمات السياس���ية والش���خصيات االجتماعية بمناس���بة 
َّ
تلق

احتفال المؤتمر بالذكرى ال�35 لتأسيسه.
وأشادت برقيات التهاني بالمسيرة الوطنية للمؤتمر ودوره النضالي بقيادة الزعيم في تحقيق العديد من التحوالت الوطنية والمنجزات التاريخية وفي المقدمة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

وثمنت برقيات التهاني عاليًا دور المؤتمر الش���عبي العام في ترس���يخ قيم التصالح والتس���امح وإنهاء الصراعات وتدش���ين عهد جديد من األمن واالس���تقرار والحوار والشراكة الوطنية وتهيئة المناخات لتحقيق نهضة شاملة في 
البالد.. وحيا المهنئون مواقف المؤتمر المنحازة للش���عب ولمصلحة اليمن في مواجهة األزمات المفتعلة، وكذلك موقفه المتصدي للعدوان بزعامة رمز الصمود الوطني الزعيم علي عبدالله صالح، والذي يقف في الصف األول في 

مواجهة العدوان ويقدم المبادرة تلو المبادرة من أجل إنهاء الحرب العدوانية وإعادة السالم لليمن.

الديني ُيهنئ الزعيم صالح بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر

الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه ُيهنئون الزعيم صالح بذكرى تأسيس المؤتمر

هنئ الزعيم بذكرى تأسيس المؤتمر
ُ
منظمة مناضلي 26 سبتمبر و14 أكتوبر ت


