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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

رئيس الجمهورية في خطاب مهم بمناسبة العيد الوطني

اليمن بوحدته سيبقى قويًا ال يلين

د اليمن موحِّ

هّنأ األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- أبناء  
الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني 
الـ ٢٤ للجمهورية اليمنية «٢٢ مايو»، متمنيًا في خطاب وطني 

مهم وّجهه بهذه المناسبة الوطنية الغالية أن يتحقق لشعبنا 
اليمني العظيم كل ما يصبو إليه من آمال مشروعة في حياة رغيدة 

وسعيدة ولوطننا الحبيب األمن واألمان والتقدم واالزدهار

وقال رئيس الجمهورية: «إننا على يقين تام بل وراسخ أن اليمن 
بوحدته سيبقى قويًا ال يلين، وستتعزز مكانته وحضوره الوطني 

واإلقليمي والدولي ويكبر في عيون العالم».

عرس أعيادنا الوطنية
يحتفل شعبنا اليمني العظيم بالعيد الوطني  

الرابع والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية في 
يوم الـــ٢٢ من مايو المجيد١٩٩٠م في ظل تحديات 
وأوضاع صعبة يواجهها الوطن ويعاني منها شعبنا منذ 
٢٠١١م، إّال أن هذه األزمــات المفتعلة زادت الشعب 
قــوة وصــالبــة على مواجهة الــمــؤامــرات، وهــا هــو اليوم 
يستعد للخروج من األزمة وقد انتصر لوحدته وحافظ 
على منجزات الـ٢٢ من مايو المجيد بنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني والشروع بصياغة دستور جديد في اطار مخرجات 

مؤتمر الحوار االيجابية..
إن الوحدة اليمنية ستظل قدرنا وهي حاضر ومستقبل 
اجيالنا القادمة، وقد أكدت األحداث والتطورات أن الوحدة 
ليست ملكًا الشخاص او احزاب بل ملكًا للشعب اليمني، 
وستبقى منجزًا وطنيًا عظيمًا توج نضاًال طويًال خاض 
غماره شعبنا بقيادة الحركة الوطنية اليمنية التي قدمت 
قوافل من الشهداء الذين روت دماؤهم الزكية تربة 
الوطن لتثمر خالصًا من ربق ظلم وطغيان النظام اإلمامي 
الكهنوتي الرجعي المتخلف وتحرره من عسف وجور 
وجبروت المستعمر الغاصب، وتنتصر إرادة اليمانيين 
بترسيخ النظام الجمهوري ونيل االستقالل الناجز في 
٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م وهذه االنتصارات مهدت الطريق 
أمام شعبنا إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية الهدف األسمى 

للثورة اليمنية «٢٦سبتمبر و١٤اكتوبر المجيدة».
وهــكــذا نــاضــل المناضلون والــشــرفــاء السبتمبريون 
واالكتوبريون المخلصون في الشمال والجنوب من أجل 
إعادة تحقيق الوحدة، وقد عانت البالد خالفات وصراعات 
وحروبًا داخــل كل شطر وبين الشطرين ليشهد عقد 
سبعينيات القرن الماضي حربين شطريتين مؤسفتين 
وأزمات وأحداث عاصفة وتم تجاوزها باتفاقيات القاهرة 
وطرابلس والكويت وعدن وصنعاء وتعز.. لقد بدأ عقد 
الثمانينيات بمسار وحدوي مغاير أبرز مظاهره االستقرار 
والتنمية المتسقة مع االرادة الوطنية الوحدوية التي كان 
شعبنا اليمني على موعد مع انتصارها بإعالن الجمهورية 
اليمنية سلميًا وديمقراطيًا ال ضرر وال ضرار وال غالب وال 
مغلوب، عندما رفع موحد اليمن وباني نهضته الحديثة 
الزعيم علي عبدالله صالح علم الوحدة عاليًا من مدينة 
عدن ليكون منجز الوحدة العظيم  متالزمًا اشتراطيًا مع 
الديمقراطية والتعددية، انطالقًا من قناعة موحد اليمن 
ان تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة سيجنب البالد 
الكثير من التحديات ويتجاوز بها العديد من المخاطر 
المتوقعة السيما من القوى الرجعية التي خرجت من صلب 
النظام اإلمامي المتخلف الذي أفرز ذلك الفصيل من القوى 
الظالمية والتي تحولت إلى جماعات إرهابية، تهدد كل 

ماتحقق في البالد.
ومايبعث على األسى والحزن اليوم أن تأتي هذه المناسبة 
الوطنية في ظل فشل الحكومة عن القيام بمهامها، 
والشعب يعيش في الظالم ويعاني الجوع والعطش 
والخوف وتــزداد البطالة وضيق العيش.. وآخرها أزمة 
المشتقات النفطية.. فيما نجد الحكومة تمارس التضليل 
والمغالطات بالحديث عن بناء الدولة المدنية الحديثة.. 
وتــصــرح بــذلــك دون خجل رغــم أنــهــا أوقــفــت العملية 
التنموية في البالد منذ تشكيلها ٢٠١١م، كما انه وبسبب 
هذه الحكومة أصبحت منجزات ثورة سبتمبر وأكتوبر 

و٢٢ مايو تتعرض للتدمير والخراب بصورة فظيعة..
إن أهمية المناسبة تفرض على الجميع امتالك الشجاعة 
وفاًء لدماء وتضحيات شهداء الثورة اليمنية وايقاف هذه 
التداعيات ووضع حد لهذه الحكومة العاجزة، قبل ان 
تذهب البالد الى كارثة، جراء استمرار هذا االنهيار األمني 
واالقتتال المتواصل واالغتياالت.. ورغم كل هذه األعمال 
االجرامية واالرهابية نجد الحكومة تتشدق بكل بجاحة 

انها تمضي لبناء الدولة المدنية الحديثة..

«الميثاق»: لحسون صالح مصلح لـ

الشعب اليمني يعيش انتصارات 
وطنية وتاريخية 

األصوات االنفصالية ستتالشى بتنفيذ قرارات حل القضية الجنوبية

«الميثاق»: الشيخ سلطان البركاني لــ

إذا استمرت القاعدة فلن ينعم الشعب بالوحدة
الفشل الذريع للحكومة يلزمنا في 
المؤتمر باتخاذ قرارات صعبة

الوحدة أخرجتنا من دائرة العنف والصراع

نسير بثقة إلنجاز االستحقاقات وإنهاء الفترة االنتقالية
أبرز معالم مخرجات الحوار إنجاز صياغٍة حديثة لمشروع الوحدة على أساس اتحادي
أدعو كافة القوى السياسية لتوحيد موقفها إيثارًا لمصلحة الشعب والوطن
ً
 أو عاجال

ً
شراذم اإلرهاب ومن يقف وراءها سيدفعون الثمن آجال

رون أروع مالحم البطولة ضد اإلرهاب
ّ

أبناء قواتنا المسلحة واألمن يسط

«الميثاق»:كلمة  سياسيون عرب لـ

الوحدة اليمنية خط قومي أحمر

المؤتمر وحلفاؤه والمنظمات المدنية ومثقفون وسياسيون يهنئون

نص الخطاب ص٣


