
نائب رئيس المؤتمر واألمين العام 
ئان الزعيم بالعيد الوطني

ّ
يهن

رفع األخوان صادق أمين أبو  
راس نائب رئيس المؤتمر 
الشعبي الــعــام، وعــارف عــوض الزوكا 
األمين العام للمؤتمر برقية تهنئة لألخ 
المناضل الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األســبــق.. رئيس 
 
ً
المؤتمر الشعبي العام- باسميهما ونيابة

عن األمناء العامين المساعدين وقيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام، بمناسبة العيد الوطني السابع 
والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية 
وإعـــادة تحقيق الــوحــدة، التي ارتفع 
علمها شامخًا في سماء الوطن اليمني 
الواحد في الثاني والعشرين من مايو 
عام ١٩٩٠م، هذا العيد الذي يبتهج به 
شعبنا وكل الوحدويين األحرار وللمّرة 
ــعــدوان رغــم اآلالم  الثالثة فــي ظــل ال

فها 
ّ
واألوجاع والكوارث والمآسي التي خل

العدوان السعودي األمريكي البريطاني 
ـــدول  ــغــاشــم وبــقــيــة ال ــي ال ــل ــي اإلســرائ
المتحالفة معهم على بالدنا وشعبنا، 

وللعام الثالث على التوالي..
تفاصيل ص٤

«الميثاق»: نائب رئيس المجلس السياسي لـ

لن نفرط بوحدتنا ومحاوالت 
التمزيق فاشلة

أكد الدكتور قاسم لبوزة -نائب 
رئيس المجلس السياسي األعلى-
أن االحتفال بالعيد الوطني الـ٢٧ 
لقيام الجمهورية اليمنية في 
ظل التكالب العدواني على اليمن 
ووحدته، يعزز ويعمق الوحدة 
الوطنية أكثر وأكثر في الوجدان 
المجتمعي ويــثــبــت قــطــعــًا أن 
كل المحاوالت اليائسة لتفتيت 
وتــمــزيــق الــيــمــن مــجــرد حــاالت 
طارئة مكتوب لها الفشل الذريع.
وقــــال فـــي حــــوار مـــع صحيفة 

«الميثاق»: الوحدة كانت والتــزال الهدف االستراتيجي السامي للثورة 
اليمنية الخالد «٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر» وتتويجًا لنضاالت شعبنا اليمني 
العظيم ومسار تحوله الوطني الكبير ووفاًء ألرواح ودماء الشهداء والجرحى 

والمعاقين الذين قدموا أنفسهم ودماءهم فداًء لهذا الهدف العظيم.
تفاصيل ص٥

قيادات مؤتمرية وسياسيون تحدثوا عن الوحدة :

حنان حسين:

ر من زرع 
ّ
نحذ

األحقاد في قلوب 
الشباب ضد الوحدة

الحبيشي:

في الطريق 
إلى دولة 

الوحدة

فاضل:

النزعات 
االنفصالية زائلة 

بزوال العدوان

ناجي:

هكذا عشت 
يوم الـ٢٢ من 

مايو٩٠

مراد:

علينا استلهام قيم 
الثبات والصمود من 

عظمة ٢٢ مايو

هديش:

الوحدة تتجسد 
بتصدي الزعيم 

للعدوان

الزنم:

صمود المؤتمر 
صمام أمان لبقاء 

الوحدة

القاز:

هادي يكرر مخطط 
السعودية الفاشل 

في ١٩٩٤م

د.الخوالني:

األقاليم هدفها 
تعميق األحقاد بين 

أبناء الشعب

قيادات مؤتمرية وسياسيون تحدثوا عن الوحدة :

حنان حسين: فاضل:الحبيشي: مراد:ناجي: د.الخوالني:القاز:الزنم:هديش:

الشعــب اليمنــي قـــادر علـــى حمايــة وحدتـــه

يحل علينا العيد الوطني  
ـــع والـــعـــشـــريـــن  ـــســـاب ال
إلعـــادة تحقيق الــوحــدة اليمنية 
المباركة وقيام الجمهورية اليمنية 
في يوم الـــ٢٢ من مايو ١٩٩٠م، 
وبلدنا وشعبنا يتعرض للعدوان 
الغاشم من قبل قوات التحالف الذي 
تقوده السعودية منذ عامين ونيف 
،وحــصــار جائر وقتل ممنهج عن 
سبق اصرار وترصد لشعب مسالم 
ــــادة جــمــاعــيــة ســواء  يــتــعــرض إلب
بقصف الطائرات والبوارج الحربية، 
أو بالقتل الجماعي من خالل الحصار 
الشامل بحرا وبرا وجوا في انتهاك 
صـــارخ لكل الــمــواثــيــق والقوانين  

واألعراف الدولية واإلنسانية .
للعام الثالث تواليًا يحتفل شعبنا 
ليمني العظيم بهذه المناسبة  ا
االغلى واالسمى على قلب كل يمني 

وطني شريف وغيور ،وهو يتعرض للقتل والتدمير والحصار 
،ويقدم قوافل الشهداء االبرار قرابين في محراب الدفاع عن 
االرض والعرض ،عن التاريخ والجغرافيا،عن الهوية والثقافة 
،عن السيادة واالستقالل ،عن الكرامة والعزة،وعن حقنا في 
الحياة الذي كفلته لنا كل الشرائع السماوية والمواثيق واألعراف 
والقوانين التي وضعها بنو البشر ،في مشهد يكرر فيه التاريخ 
نفسه ويعيد سيرة التضحية التي اضطر شعبنا الن يقدمها 
في معركة الثورة السبتمبرية التي حاول العدو الذي يشن علينا 
اليوم حربه ان يئدها في مهدها من خالل عدوانه وحصاره 
آنذاك على  ثورة اليمنيين التي استطاع ان ينتصر لها شعبنا، 
وبنصره وضعت اولى لبنات ومداميك تحقيق المنجز االهم 

وهو اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠م .
وليس مبالغة القول إن اعادة تحقيق وحدة اليمن وقيام 
الجمهورية اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠م كان منجزا عظيمًا 
بقدر عظمة شعبنا اليمني، ألنه لم يكن فقط ترجمة للهدف 
الثاني من اهداف ثورتهم الخالدة «٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م 
ًا لصفحة  و١٤ أكتوبر ١٩٦٣م»، فحسب ،بل وألنه مثل طيَّ
التشطير البغيضة التي عاشها اليمنيون في ظل صراعات 
وحــروب دامية ،وإعــادة اعتبار للهوية الوطنية والثقافية 
الضاربة بجذورها في اعماق التاريخ ، وتصحيحًا للخطأ 
الذي وقعت فيه الحركة الوطنية  اليمنية التي توحد فيها 

اليمن جغرافيا وإنسانًا في النضال 
والـــثـــورة ضــد االمــامــة واالحــتــالل 
البريطاني وانقسموا بعدها في 
رســم مسار الدولة ونظام الحكم 
بفعل الــتــأثــيــرات الخارجية التي 
كانت السبب الن يتأخر حلم اعادة 
اللحمة اليمنية لثالثة عقود تقريبًا، 
وباإلضافة الــى ذلــك فقد استطاع 
اليمنيون بإعادة تحقيق وحدتهم 
ــيــمــن الـــى الــمــســار  ــعــيــدوا ال ان ي
الصحيح الــذي يجب ان تكون فيه 
جغرافيًا موحدة بعد ان قسمها 
الغزاة والمحتلون ،وشعبًا واحــدًا 
وسيظل كذلك ضاربًا بجذوره في 
أعماق التاريخ ،وثقافة وعــادات 
وتقاليد ودين ولغة وعرق ونسب 
ودم واحد ،وفوق هذا وذاك اعيد 
للشعب اليمني حقه الــذي صودر 
منه في ان يكون مصدر السلطة 
ومالكها من خالل النظام الديمقراطي التعددي الذي اقترن 
بقيام دولة الوحدة ومن خالل ذلك استطاع الشعب اليمني 
ان يمارس كافة حقوقه السياسية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية والفكرية ويختار من يحكمه عبر صناديق 
االقتراع الديمقراطي الحر، ويعبر عن توجهاته وتنوع افكاره 

السياسية بحرية تعبير كاملة .
لقد تجلت حكمة اليمنيين في انتهاج اسلوب الحوار وسيلة 
للتفاوض من اجل اعــادة تحقيق وحدتهم المباركة ،وكان 
للزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام ومعه قيادات المؤتمر  الى جانب قيادات 
الحزب االشتراكي اليمني شرف انجاز مشروع اعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية المباركة وإعالن قيام الجمهورية اليمنية في 
٢٢ مايو ١٩٩٠م من مدينة عدن وسيسجل التاريخ بأحرف 
من نور للزعيم صالح انه واجه كل الضغوطات والرفض من قبل 
بعض القوى االيديولوجية انذاك وتحديدا االخوان المسلمين 
لمشروع الوحدة وأطلق اعالنه الشهير من مجلس الشورى 
بصنعاء بأنه ذاهب الى عدن لتوقيع وثيقة اتفاق الوحدة ومن 
شاء المجيئ فليأِت ومن لم يشأ فعليه البقاء ،ونجح في تجاوز كل 
تلك التحديات واثبت حكمته وحنكته في االصرار على المضي 

في تحقيق المنجز الوحدوي والدفاع عنه .
نص كلمة «الميثاق» ص٤
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إنجازات وحدوية

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

كلمة 

بقلم/
 األستاذ/عارف عوض الزوكا 

األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

المؤتمر.. شرف تحقيق الوحدة والدفاع عنها

هها ألبناء شعبنا في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ٢٧ لقيام الجمهورية اليمنية في كلمة وجَّ

الزعيم: التراجع عن الوحدة رّدة

رئيس المؤتمر: نمـد أيدينــا للســالم ولسنــا تجــار حـــروب
نطالب بوقف العدوان وأن ترعى األمم المتحدة حوار يمني-سعودي

كًا للمرتهنين بأحضان بريطانيا أو الخليج
ْ

الجنوب ليس ِمل

نطالب أمريكا بالتحقيق في مزاعم التواجد اإليراني

رأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق  
رئيس المؤتمر الشعبي العام -أمــس االحــد، اللقاء الموسع 
لقيادات المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة والذي انعقد بحضور 
نائب رئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين أبو راس واالمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام عارف عوض الزوكا واألمناء المساعدين وأعضاء اللجنة 
العامة وممثلي المؤتمر وحلفائه في المجلس السياسي األعلى وحكومة 
اإلنقاذ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات التنظيمية 

والتنفيذية للمؤتمر الشعبي العام  بأمانة العاصمة .
وفي اللقاء الذي ظل الحاضرون يرددون فيه شعار (بالروح بالدم نفديك 
يا يمن نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن) ألقى الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- كلمة هنأ فيها 
أبناء الشعب اليمني بالعيد السابع والعشرين إلعادة تحقيق الوحدة وقيام 

الجمهورية اليمنية..
نص الكلمة ص٢

ك للشعب اليمني
ْ

الوحدة تم االستفتاء عليها والقرار ِمل

 اليمنيون السياج المنيع والخط المتقدم للدفاع عن األراضي المقدسة الحراك الجنوبي حركة انفصالية واألقلمة تمرير لنفس المؤامرة

نرّحب بالمبعوث الدولي ونتمنى أن يأتي بتصريح أممي واضح لوقف العدوان ورفع الحصار
 قرار الحوار ليس بيد «المقدمي» وإنما بيد السعودية تحالف العدوان يغزو بالدنا ويسعى لتجزئتها

ترأس اللقاء الموسع لقيـادات المؤتمر بالمحويت

 ندعو الحكومة إلى سرعة إيجاد معالجات لرواتب الموظفين المؤتمر تنظيم الشعب ورهان الجماهير

الزوكا: علينا جميعًا التالحم دفاعًا عن وطننا وصونًا لوحدته من المتربصين
المحويت دائمًا تتصدر المواقف الوطنية وتتقدم الصفوف في مواجهة العدوان

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ  
ــزوكــا -االثــنــيــن الــمــاضــي- اللقاء  عـــارف عــوض ال
التنظيمي الموسع للقيادات التنظيمية للمؤتمر الشعبي 
العام في محافظة المحويت والذي يأتي تدشينًا لخطة العمل 
التنظيمي للمؤتمر للعام ٢٠١٧م بحضور االستاذ خالد الديني 
عضو اللجنة العامة عضو المجلس السياسي االعلى،واألستاذ 

ناصر باجيل نائب رئيس مجلس النواب ،وأعضاء اللجنة العامة 
احمد النويرة، وقاسم الكسادي ،ومحمد االمير وعضوي الهيئة 
الــوزاريــة للمؤتمر اللواء علي بن علي القيسي وزيــر االدارة 
المحلية ،واألستاذ جليدان محمود جليدان وزير االتصاالت 
وتقنية المعلومات، والدكتور عبدالله ابوحورية نائب مدير 
مكتب رئاسة الجمهورية ،واألستاذ طه الهمداني عضو االمانة 

العامة رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر ،ومحمد 
ابو علي رئيس فرع المؤتمر بالمحويت ،والدكتور علي الزيكم 
رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر امين عام المجلس المحلي 
بالمحويت،وزيد ابو علي عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء 

مجلس النواب وقيادات المجالس المحلية .
تفاصيل ص٨-٩

عدد مكرس بمناسبة 
العيد الوطني الـ٢٧

 لقيام الجمهورية اليمنية

نائب رئيس النواب:

 الوحدة منجز تاريخي عظيم 
يفخر به كل يمني

أكد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ  
ناصر باجيل، أن منجز يــوم الـــ٢٢ 
من مايو ١٩٩٠م والمتمثل بإعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية المباركة وقيام الجمهورية 
اليمنية بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي الــعــام- يمثل حدثًا تاريخيًا ومنجزًا 
وطنيًا عظيمًا سيظل يفاخر به كل يمني محب 
ومخلص لوطنه، ألنه فتح أبواب المستقبل أمام 
الشعب وطوى والى األبد صفحة من الصراعات 
واإلرهـــاب والــجــوع والــخــوف، مشيرًا الــى أنــه ال 

يمكن لدعوات التمزيق والتشطير أن تغير من مواقف السواد األعظم من أبناء 
الشعب اليمني المتمسك بالوحدة والمدافع عنها اليوم. موضحًا أن الوحدة اليمنية 
انتصرت للشعب اليمني ومنحته الحق في اختيار حكامه وممثليه عبر الديمقراطية 

والتعددية السياسية.
تفاصيل ص١٠

ولد الشيخ يصل صنعاء
ذكـــرت األمــم  

الــــمــــتــــحــــدة 
أن الــمــبــعــوث األمــمــي 
ـــد الشيخ  اســمــاعــيــل ول
ــتــقــي الـــمـــكـــونـــات  ــل ســي
السياسية فــي المؤتمر 
الشعبي العام وأنصار الله 
ورئيس المجلس السياسي 
ورئــيــس حكومة االنقاذ 
فــي الجولة الــتــي يبدأها 
اليوم في العاصمة صنعاء 

وتستمر لمدة يومين.
ات  «الميثاق»: إنه سيتم خالل اللقاء وقالت المصادر لـ
طرح رؤية الجانب اليمني فيما يخص ترتيبات المرحلة 
القادمة في اطــار التوصل الــى حل سلمي شامل لألزمة 
اليمنية، باالضافة الى االستماع لشرح عن نتائج زيارة ولد 
اته بالمسئولين في األمم المتحدة  الشيخ للرياض ولقاء
وممثلة الدول الراعية لعملية التسوية السلمية في اليمن.
وتمثل زيــارة ولد الشيخ لصنعاء هذه المرة أهمية بالغة 
حيث تشهد صنعاء استقرارًا بوجود المجلس السياسي وحكومة 
االنقاذ، على عكس عدن التي أعلنها الفار هادي وحكومته 
الفارة عاصمة مؤقتة ثم فروا منها بسبب عدم وجود حاضنة 
شعبية لهم، فضًال عن عــدم االستقرار والفوضى األمنية 
الشديدة التي شهدتها عدن والمحافظات التي تقع تحت 

سيطرة دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.


