
في منشور له بعد أن فزع من مهرجان السبعين: »صالح 
لم يعد يجسد غير التدمير.. آخر شيء يقوم بتدميره 

اآلن هو المؤتمر الشعبي«..
جاء تعليق الزميل نبيل الصوفي واضحًا وصريحًا لوقف 
خزعبالت ياسين سعيد نعمان الذي قال: هذا عندي 
استاذ كبير.. احاول التركيز على ما اقدره فيه، اتجنب 
كل خطاياه لكي يبقى عندي استاذًا كبيرًا.. واحيانًا افتح 

عيني واقرأ له من هذه الخبيقات الكبااااار.. 
ي��ع��ن��ي اآلن، ت��ق��رأ ذا ال��ب��وس��ت وتحسب 
ان م��ه��رج��ان ال��س��ب��ع��ي��ن، ع��م��ل��ه االص���الح 

واالشتراكي، الناجحون جدًا. 
والطائرات يرسلها صالح تدمر اليمنيين. 
اربعين سنة يادكتور، وانتم نخبة العمل 
الوطني، مثل ال��رح��ي، كلما انجزتم شيئًا، 
رجعتم تتطحنوه.. انت شخصيًا يادكتور 
وصلت للحكم ثالث مرات، وكل مرة تنتهي 
بكارثة.. كذه اقرأ لنا تجاربك أنت.. اقرأها 

بموضوعية مش ال دفاعا وال اعترافا بالتدمير.. قل لنا، 
كيف نجحت وكيف اخ��ط��أت.. ك��ذه بالله عليك انسي 
صالح، هو اليوم يجمع آالف اليمنيين حوله بعد اربعين 

سنة، والواحد منكم ماعاد معه حتى نفرين 
ونص.. خالل اربعين سنة، قد تحالف الواحد 
منكم مع الف، ورجع نقض تحالفه مع الفين. 
وماقال لنا ليش تحالف وال ليش رجع يقول انه تحالف 
مع الجهة الخطأ.. كذه ورونا طريقكم انتم لالصالح حتى 

نحكم نحن ان صالح مدمر وإال ال.. أما اآلن نرى صالح هو 
الوحيد الذي عاده قادر ينفعكم حتى انتم لالسف. 

على فكرة ي��ادك��ت��ور.. ك��ذه اق��رأ تهنئة علي ناصر 
رك بأن هناك طريقة أخرى للتعبير 

ّ
للزعيم؟ يمكن تذك

الوطني، بدل من القدح والقدح اآلخر..

الحمد لله الذي ال إله إال هو الحي القيوم السالم المؤمن العزيز الجبار القائل جل 
ثناؤه: )ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

وأولئك هم المفلحون( صدق الله العظيم
والصالة والسالم على رسوله الطاهر األمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 

بيته الطاهرين  وصحابته أجمعين..
األخ مؤسس الفكر الديمقراطي المعاصر في اليمن 
المناضل الرمز الزعيم/ علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر 

الشعبي العام
األخوة نائب رئيس وأعضاء المجلس السياسي األعلى

األخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب
األخوة رئيس وأعضاء حكومة االنقاذ الوطني

األخوة رؤساء األحزاب السياسية
الحاضرون جميعًا كاًل باسمه وصفته
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي باسمي وباسم أحزاب التحالف الوطني قيادات 
وقواعد أن أتقدم بأصدق وأطيب التهاني إلى القائد الرمز 
الزعيم/ علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
وإلى كل قيادات وكوادر وقواعد المؤتمر بمناسبة الذكرى 
)35( لتأسيس المؤتمر..  هذه المناسبة العظيمة التي  ال�
نعيش في رحابها اليوم سيرورة عنفوان إرادة الماضي 

ومجد وشموخ الحاضر وآفاق المستقبل.
األخوة واالخوات .. الحاضرون جميعًا

إننا اليوم في هذا الضحى اليمني المبارك نقف أمام لوحة الحب والوفاء التي يرسمها 
الماليين من أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام تجسيدًا النتمائهم األصيل لحزب 
اليمن الرائد وحبًا ووفاًء ليمن الحكمة واإليمان ولقائد انجز وعوده وزها رصيده 

وتشكل على يديه وجدان االمة اليمنية.
 فهذا الكرنفال اليمني وبحشوده الماليينية في ذكرى تأسيس المؤتمر يتجاوز 
مباهج اللحظة العامرة بشموخها وبهائها إلى آفاق وأبعاد كينونتها األولى حيث 
كانت اليمن تقف على مفترق طرق بين الحياة والالحياة في انتظار الولوج لفجر 

جديد يحمل لها ميالده تأشيرة مرور إلى العصر.
ففي مثل هذا اليوم ال�24 من أغسطس قبل 35 عامًا كانت اليمن على موعد مع 
لحظة تاريخية فارقة انجز خاللها اليمنيون بكل اطيافهم وتوجهاتهم مشروع 
أول وثيقة اجماع وطني فكان الميثاق الوطني اإلطار الفكري الجامع لنبض الوجدان 

اليمني ورؤى وتطلعات اليمنيين.
وكان اليمن الحديث، لتبدأ من هذا التاريخ رحلة االنفتاح على العصر واجتراح 

آفاق البناء والتنمية رحلة القبول باآلخروالوحدة والسالم.
رحلة االنجازات والتحوالت االستراتيجية التي يشع ضياؤها في ذاكرة التاريخ 
اليمني المعاصر - بقيادة ابن اليمن البار المناضل الرمز علي عبدالله صالح - رئيس 

الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
األخوة واألخوات.. الحاضرون جميعًا 

في لحظة تاريخية فاصلة من تاريخ اليمن وفي فترة من أشد فترات اليمن 
صراعًا وانقسامًا وتوترًا واحتقانًا كان المؤتمر الشعبي العام بفكره وقيادته طوق 
النجاة لليمن واليمنيين واللبنة األول��ى لوحدة البيت اليمني وتماسك مكوناته. 
واليوم وفي ظل ما تعيشه اليمن وعلى مدى عامين ونصف من عدوان مستكبر 
يستهدف اليمن أرضًا وانسانًا وق��درات ومقدرات وسعى بكل أدوات��ه وعمالئه 
لتقويض وحدة الصف الوطني وتفكيك تماسك نسيج الجبهة الداخلية.. فإننا 
على ثقة أن المؤتمر الشعبي العام بقيادته الحكيمة ورصيده السياسي والنضالي 
وفكره الوسطي وقواعده الجماهيرية الواسعة والمتنامية ومعه كل أحرار اليمن 
ورجاله األمناء سيكونون اليوم صمام أمان اليمن والصخرة التي تتحطم عليها أحالم 

ومشاريع العدوان وتسقط رهانات المرجفين بتفكيك تماسك التحالف السياسي 
اليمني بين المؤتمر واألنصار.

األخوة واألخوات .. الحاضرون جميعًا
إننا جميعًا وبال استثناء أمام مسئولية وطنية وتاريخية وأخالقية تحتم علينا اليوم 
تعزيز الثقة والترفع عن الصغائر والتوجه نحو دعم جبهات الصمود والتحدي في 

كل ميادين الشرف والكرامة، وأن ندرك حجم وأبعاد التآمر العدواني على اليمن.
في ضوء ذلك وانطالقًا من مسئوليتنا الوطنية أقول 
إن علينا أن نعي أن قوة أي طرف من أط��راف التحالف 
السياسي في اليمن هي قوة للطرف اآلخر وقوة اقتدار 
للوطن ق��وة للبناء والتنمية ق��وة لحماية المكتسبات 

وتعزيز األمن والذود عن الوطن وردع أعدائه.
علينا أن نعي جيدًا أن استمرار تماسك التحالف 
السياسي وتعزيز الثقة بين أط��راف��ه وترسيخ مبدأ 
الشراكة الحقة في ادارة شئون البالد وتفعيل دور 
مؤسسات الدولة ومعالجة االختالالت وانهاء ازدواجية 
القرار هي الدعم الحقيقي لجبهات الصمود والتحدي، 

واألكثر تأثيرًا إيجابيًا على معنويات المقاتلين.
وإن أي ترهل في تماسك شركاء مواجهة العدوان 
سينعكس سلبًا على معنويات رجال الرجال وسيفتح 
أمام المتربصين باليمن فجوة ينفذون من خاللها لتحقيق 
ما لم يكن ليتحقق لهم فنكون )كالتي نقضت غزلها من 

بعد قوة أنكاثًا(
ونتحول من مرحلة كتابة االنتصارات إلى مرحلة رصد االنكسارات

تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرًا
رت آحادا    وإذا افترقن تكسَّ

فلنكن عند مستوى المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقنا وثقة الشعب في 
االنتصار إلرادته.

والنصر حليفنا بإذن الله
أجدد التهنئة للقائد المرابط المناضل الرمز الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- ولكل قيادات المؤتمر وقواعده بهذه المناسبة الوطنية 

العظيمة ونبارك لكم على هذا النجاح العظيم في هذا الحشد الغير مسبوق.
عاشت اليمن حرة أبية

النصر والشموخ ألبطال اليمن ورجاله
الرحمة والخلود لشهدائنا األبرار

الشفاء للجرحى
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

العدوان وعمالؤه 
يسعون لتفكيك تماسك 

الجبهة الداخلية

ل تماسك شركاء مواجهة 
ُّ

تره
العدوان سيفتح الباب أمام 

المتربصين باليمن شرًا

كلمة المرأة: 

المؤتمر دافع عن نهجه المساند لحقوق النساء رغم الحمالت الشرسة والفتاوى ضده

انطلقت رحلة االنفتاح على العصر والتحوالت 
االستراتيجية في 24 أغسطس عام 1982م

متابعات العدد:  
)1873(

28/ أغسطس / 2017م  
6/ ذو الحجة / 1438هـ

7األثنين: 

ألقى االس��تاذ ش��ائف عزي صغير -أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي- كلمة أحزاب 
التحالف الوطني في مهرجان السبعين بمناسبة االحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر 
أكد فيها أن هذا الكرنفال اليمني وبحشوده الماليينية في ذكرى تأسيس المؤتمر يتجاوز 

مباهج اللحظة.
وق��ال: إنه في مثل هذا اليوم ال�24 من أغس��طس قبل 35 عامًا كانت اليمن على موعد مع 
لحظة تاريخية فارقة انجز خاللها اليمنيون بكل اطيافهم وتوجهاتهم مش��روع أول وثيقة 

اجماع وطني.
مضيفًا: أن رحلة االنجازات والتحوالت االس��تراتيجية الت��ي تحققت بقيادة ابن اليمن البار 

الزعيم علي عبدالله صالح يشع ضوؤها اليوم في ذاكرة التاريخ اليمني..
فإلى نص الكلمة:

شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء -الخميس- مهرجانًا ماليينيًا حاشدًا شارك فيه حشود المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وانصاره بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر.

وفي المهرجان ألقت االس��تاذة أفراح الناموس كلمة المرأة اس��تعرضت فيها جهود المؤتمر وانجازاته المنتصرة للمرأة اليمنية 
خالل مسيرته العطرة.. »الميثاق« تنشر نص الكلمة:

أيتها األخوات:
أيه��ا اإلخ��وة:

باسم كل امرأة في المؤتمر الشعبي العام، وكل 
نساء الوطن الحبيب، وباسم كل القطاع النسائي 
المؤتمري، يسرني أن أنقل إليكم خالص تحايا المرأة 
اليمنية الصامدة والثابتة.. مقرونة بأسمى آيات 
االفتخار بهذا الحشد العظيم الذي تشهده هذه 
الساحة التي كانت ومازالت تنتصر دائمًا لقيم الثورة 

والجمهورية والوحدة.
وح��ي��ن تحتضن س��اح��ة السبعين ه���ذا الحشد 
المليوني المهيب رجااًل ونساًء بمناسبة مرور 35 
عامًا على تأسيس المؤتمر الشعبي العام، فإنها 
جسُد حقيقة أن هذا التنظيم السياسي الكبير 

ُ
ت

يطير بجناحين هما الرجل والمرأة، وال يمكن أن 
يطير بجناح واحد.

طوال أكثر من ثالثة عقود خاض المؤتمر الشعبي 
العام بقيادة القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله 
صالح معارك سياسية وثقافية ضد قوى الظالم 
والتخلف والرجعية في سبيل بناء الدولة الوطنية 
الحديثة وبناء اليمن الجديد الموحد، حيث تحققت 
مكاسب ومنجزات كبيرة ف��ي مختلف المجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
شاركت في ُصنعها كل القوى والشرائح االجتماعية 

بدون أي تمييز بين الرجل والمرأة.

ومازلنا نتذكر كيف صمد المؤتمر الشعبي العام 
-بوصفه طليعة وطنية تقدمية- أمام ضغوط قوى 
الظالم التي سَعت إلى إقصاء وتهميش النساء في 
الحياة السياسية العامة، وحرمانهن من المشاركة 
ي الوظائف الحيوية 

ّ
في بناء الدولة والمجتمع، وتول

واإلش��راف��ي��ة في مختلف مجاالت العمل واالنتاج 
والدراسة.

لقد تعّرضت سياسة المؤتمر الشعبي العام 
ومواقف حكوماته المتعاقبة إلى جانب حقوق النساء، 
لحمالت شرسة من خالل إصدار البيانات والفتاوى 
 في 

ً
والكتيبات التي ترفض تعيين المرأة وزي��رة

  
ً
  في السلًك الدبلوماسي  أو مديرة

ً
الحكومة أو سفيرة

في مرافق وأجهزة العمل العام، أو ناشطة في خدمة 
المجتمع  أو محاضرة في الجامعة، بذريعة ان المرأة 
لقت لتعمل في البيت وتربية األطفال وخدمة 

ُ
خ

الزوج فقط، وأن خروجها للمشاركة في بناء الدولة 
وخدمة المجتمع سيؤدي إل��ى االختالط وانتشار 

الفسوق والرذائل وانحطاط األخالق.
لكن المؤتمر الشعبي ال��ع��ام داف���ع ع��ن نهجه 
المساند لحقوق النساء انطالقًا من رؤية إسالمية 
صافية تستوعب الِقيم الدينية األصيلة والمعاصرة، 
انطالقًا من حقيقة أن النساء شقائق الرجال، ونصف 
المجتمع الذي ال يمكن تعطيل طاقاته وقدراته 
بعيدًا عن عملية التنمية االقنصادية واالجتماعية.
لقد ج��ّس��دت المنجزات ال��ت��ي حققها المؤتمر 
الشعبي العام وحكوماته المتعاقبة في مجال تعزيز 
مشاركة ال��م��رأة على صعيد بناء ال��دول��ة الوطنية 
الحديثة، المبادئ السامية والمواقف الثابتة للمؤتمر 
ال��ت��ي تضمنها الميثاق الوطني وب��رن��ام��ج العمل 
السياسي للمؤتمر كقوة سياسية وسطية ال تعرف 

ب واالنفراد واإلقصاء. التعصُّ
كما أثبت الزعيم علي عبدالله صالح في مختلف 
مراحل البناء والتنمية، أنه مؤسس المؤتمر وضميره 
الوطني وباني الدولة الحديثة وراعي الديمقراطية 

والتعددية.
وعلى هذا الطريق يواصل المؤتمر الشعبي تمسكه 
بمبادئه الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في بناء 
الدولة وتطوير المجتمع والدفاع عن الوطن في 
مواجهة العدوان واالحتالل، والدفاع عن السيادة 

الوطنية واالستقالل.

أيتها األخوات.. أيها اإلخوة:
إن احتفالنا بذكرى مرور 35 عامًا على تأسيس 
المؤتمر الشعبي العام، هو إحياء لرايات ومنجزات 
مسيرة الكفاح في سبيل بناء الدولة الوطنية وتحقيق 
الوحدة اليمنية والدفاع عن السيادة واالستقالل.. 

ومقاومة العدوان واالحتالل.
ولئن كان العدوان السعودي الغاشم يستهدف 
ال��ي��م��ن ك��ل ال��ي��م��ن، ف���إن وح���دة ال��وط��ن والشعب 
 تتحطم عليها أوهام وأطماع الغزاة 

ً
ستظل صخرة
ومرتزقتهم.

لقد فرضت جيوش ال��ع��دوان واالح��ت��الل علينا 
القتال.. لكنها لن تجبرنا على الركوع والخضوع 
ى عن 

ّ
 لله.. ولن نتخل

ّ
واالستسالم.. فنحن ال نركع إال

دماء وتضحيات الشهداء.
مازلنا نتذكر كلمات الزعيم علي عبدالله صالح 
ر الغزاة والمعتدين في بدايات هذه الحرب 

ّ
الذي حذ

القذرة، من أن صمود شعبنا اليمني والجيش واللجان 
الشعبية والمتطّوعين من أبناء القبائل األح��رار، 
س��وف يستمر وسيصنع م��ع��ادالت ومتغيرات 
جديدة.. وبفضل صمود شعبنا العظيم ومقاتلينا 
األبطال، تغّيرت موازين القوى، وظهرت معادالت 
ع تحالف  ومتغّيرات ج��دي��دة أسهمت ف��ي ت��ص��دُّ
العدوان، وتعاظم هزائم جيوشه ومرتزقته، مقابل 
االنتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش واللجان 

الشعبية في جميع جبهات القتال.
وسنظل نقولها بصوٍت ع��اٍل وإرادٍة قوية، إننا 
ن��رف��ض االس��ت��ق��واء ب��األج��ان��ب وال��ت��ف��ري��ط بوحدة 
واستقالل اليمن والسيادة الوطنية.. فال تفريط وال 
تراجع عن حماية وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية 

المناهضة للعدوان واالحتالل.
ى عن دماء 

ّ
 لله.. ولن نتخل

ّ
وأخ��ي��رًا.. لن نركع إال

وتضحيات الشهداء والجرحى.
أيها الغزاة: ارحلوا عن سمائنا وأراضينا ومياهنا 

روا أن اليمن مقبرة للغزاة.
َّ
وجزرنا.. وتذك

عاش الشعب اليمني العظيم..
عاش المؤتمر الشعبي العام..

ال��ن��ص��ر ل���ق���وات ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
والمتطّوعين في كل جبهات القتال.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة أحزاب التحالف بالمهرجان

يتمسك المؤتمر بمبادئه الرامية إلى تعزيز 
مشاركة المرأة في بناء الدولة

المرأة اليمنية صامدة في وجه العدوان 
ولن تتخلى عن دماء وتضحيات الشهداء

وضع المؤتمر اللبنة األولى لوحدة البيت اليمني 
ونعول عليه اليوم إسقاط مخطط العدوان

تفعيل دور مؤسسات الدولة وإنهاء ازدواجية القرار 
وترسيخ مبدأ الشراكة الداعم الحقيقي لجبهات الصمود

أعرب��ت اللجن��ة الجزائري��ة لمناص��رة 
الش��عب اليمني عن قلقها الش��ديد من 
المهات��رات والتوت��رات بي��ن المؤتم��ر 
م��ن خط��ورة  وح��ذرت  الل��ه،  وأنص��ار 
التصعي��د بين المؤتم��ر واألنصار، األمر 
الذي س��يهدي للنظام الس��عودي نصرًا 
ف��ي اليمن لم يكن يحلم ب��ه.. »الميثاق« 

تنشر نص البيان:

تراقب اللجنة الجزائرية لمناصرة الشعب 
اليمني بقلق شديد التوترات الحاصلة بين 
شريكي ال��دف��اع ع��ن اليمن ح��زب المؤتمر 
الشعبي العام وحركة أنصار الله، والتي أتت في 
وقت أصبح فيه الشعب اليمني قاب قوسين أو 
أدن��ى من تحقيق النصر على تحالف العدوان 

السعودي، ال��ذي تفكك وتحولت أطرافه إلى 
عدوة لبعضها البعض، فال يمكن أن يجازى 
الشعب اليمني الصابر والمحتسب بعد سنتين 
ونصف السنة من صمود أسطوري في وجه أقبح 
عدوان في التاريخ المعاصر، بالمهاترات التي 
قد تقود ال سمح الله إل��ى اشتباكات مسلحة 
بين شريكي الدفاع عن اليمن، تهدي للنظام 

السعودي نصرًا لم يكن يحلم به.
ونحن في اللجنة الجزائرية لمناصرة الشعب 
اليمني إذ نحمل الطرفين المؤتمر واألنصار 
المسئولية الكاملة عن أي تقصير أو تصرفات 
غير مسؤولة تخدم تحالف العدوان، نأمل أن 
يتدخل عقالء اليمن الشقيق ل��رأب الصدع 
الحاصل بين الطرفين اليمنيين األصيلين بما 
يحافظ على المكتسبات التي حققها الشعب 

اليمني وجيشه ولجانه الشعبية والمتمثلة 
في تعرية هذا العدوان الوحشي غير المبرر، 
وتعرية قادته العميلة للصهيونية العالمية 
وتبيان خطر هذه األنظمة العميلة على األمن 

العربي-اإلسالمي.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار تناشد اللجنة الجزائرية 
لمناصرة الشعب اليمني، الطرفين المؤتمر 
واألن���ص���ار، تحمل م��س��ؤول��ي��ات��ه��م الوطنية 
والتاريخية تجاه اليمن وشعبها العزيز الكريم، 
وأن يجعال مصلحة اليمن فوق جميع المصالح 

الضيقة األخرى أيًا كانت.
والله من وراء القصد،،،

المجاهد/ رمضان بودالعة
رئيس اللجنة

في بيان للجنة الجزائرية لمناصرة الشعب اليمني

السماح بتفاقم الخالف بين المؤتمر وأنصار الله سيهدي السعودية نصرًا لم تكن تحلم به
الشعب اليمني أصبح قاب قوسين من االنتصار والتصرفات غير المسئولة تخدم العدوان

الصوفي يطالب ياسين سعود قراءة تهنئة علي ناصر


