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االحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام:

»تجسيد للتالحم المصيري بين كل 
القوى المناهضة للعدوان«

العاصمة صنعاء.. أجواء فرائحية لفــــــــــــرسان المؤتمر تسبق المناسبة بأيام
االح��ت��ف��ال بتأسيس المؤتمر 
ل��ع��ام مناسبة تحمل  الشعبي ا
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��ع��ان��ي وال��ق��ي��م 
العظيمة ال��ت��ي ت��راك��م��ت عبر 
ال��س��ن��ي��ن وح��م��ل��ت ف��ي طياتها 
الكثير م��ن ال��ت��ج��ارب المهمة 
واألح�������داث ال��م��ص��ي��ري��ة ك��ان��ت 
وستظل دروسًا وعبرًا سترويها 
االج��ي��ال لشعب وق��ي��ادة حلمت 
مبكرًا وخططت لالنعتاق من 
الهيمنة االقليمية وشق الطريق 
ل��أم��ة اليمنية لتأخذ مكانتها 
الحقيقية بين األم��م.. والشعب 
ال يرضى إاّل أن يكون سيدًا على 
أرض��ه وكصانع للحضارات فيه 
مكان الريادة وكما كان دومًا عبر 

مراحل التاريخ.
ل��ذل��ك ُوج���د المؤتمر الشعبي 
العام متالزمًا مع وجود زعيمه 
وم��وس��س��ه علي عبدالله صالح 
ال��ذي حمل على عاتقه مشروع 
اليمن الحديث والمعاصر وأوجد 
ال��ت��ح��ال��ف��ات ال��وط��ن��ي��ة الخالصة 
واألصيلة والتي تمحورت حول 
الميثاق الوطني وأدبياته، راسمًا 
خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق ن��ح��و األم���ن 
واالس��ت��ق��رار والحرية والتطور 
واس��ت��ق��الل ق���رارن���ا ال��وط��ن��ي.. 
وبالتأكيد التحوالت الكبيرة التي 
تحققت ل��م ت��رق ألع���داء اليمن 
ال��ذي��ن سعوا الفتعال األزم��ات 
وأخيرًا لشن عدوان همجي على 
بالدنا.. لكن ها هو شعبنا يصنع 
الملحمة البطولية ف��ي معركة 

الكرامة والمجد.
إن تجربة المؤتمر المتميزة هي 
التي ألهبت الحس الوطني الجمعي 
بأهمية المشروع الوطني للمؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه ومؤسسه 
الرمز ال��ذي يقود المعركة بكل 
اقتدار وحكمة وراهن فقط على 
امكانات شعبه وسمو مقاصده 
وه���ا ن��ح��ن ن���رى ون��ش��ه��د ب��داي��ة 
الفرج وتفكك العدوان وما هذه 
إاّل مسألة وق��ت حتى يعلن هذا 
الشعب انتصاره وتخليده لهذه 
المعركة التي ستكون اللحظة 
الفاصلة ف��ي حياته بين ماضي 
التبعية واإللحاق وحاضر الحرية 

والتسيد واالنعتاق.
وما احتفالنا بذكرى ال���24 من 
أغسطس سوى بداية لالحتفال 
ببشارات النصر ال��م��ؤزر بدحر 
العدوان وانتصار إرادة الشعب 
وبدء معركة اإلعمار وإعادة البناء 

ليمن المجد والعزة والحرية.
وأمام متغيرات كهذه سنحتفل 
ب����ذك����رى ت���أس���ي���س ال��م��ؤت��م��ر 
وسنرسل رسائل واضحة للعدوان 
واذن���اب���ه ب��أن��ن��ا ن��ض��ع اللمسات 
األخيرة لترفرف راي��ات النصر 
ون����دق آخ���ر م��س��م��ار ف��ي نعش 

العدوان وتحالف الشيطان.
وسننشد ابتداًء من يوم ال�24 
من أغسطس نشيد النصر.. لن 

ترى الدنيا على أرضي وصيًا.

المهرجان.. ورايات 
االنتصار اليماني

يعيــش المؤتمريون ومعهم كل الشــرفاء من أبناء الشــعب هــذه األيام أفــراح الذكرى الـ35  
لتأســيس المؤتمر الشــعبي العام حزب اليمن الذي أثبت أنه األكثر التصاقًا بهموم وتطلعات 
اليمنيين والمدافع الشجاع عن كرامتهم والخادم األمين لهذا الوطن. 35 عامًا يؤكد فيها المؤتمر أن 
التعصب األعمى ال يثمر إاّل الشر، وأن إقصاء اآلخرين وتجاهل حقوقهم لن يجلب إاّل الويالت والحروب 

والفتن.
ها هي صنعاء تســتعيد جزءًا من ابتســامتها المسروقة تحت ظالل االحتفال بذكرى التأسيس.. وها 
هي الجموع تتوافد على صنعاء قبل الموعد إيذانًا بالفرح تنتظر بشوق جارف التئام مليونية التأسيس 

التي ستجتمع فيها قلوب اليمنيين في صنعاء عاصمة الروح.. دام وفاؤكم ودام الوطن بخير..
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