
وزير التعليم العالي:  ثورة حقيقية  لبناء الدولة اليمنية الحديثة

وزير الخارجية:  حكم الرئيس صالح يعتبر العهد الذهبي للوطن

ل��ق��د م��ث��ل ي���وم ال��س��اب��ع عشر  
م��ن يوليو 1978م  عنوان 
مرحلة جديدة في تاريخ اليمن المعاصر 
ونقطة انطالق نحو بناء مؤسسات حقيقية 
للدولة والمجتمع اليمني رغم  األحداث 

والمخاطر التي صاحبت ذلك اليوم.. 
 ان��ه��ا حقبة ت��ول��ى فيها الزعيم علي 
عبدالله صالح الرئيس االسبق مسؤولية 
قيادة الوطن، وعاصر فيها ظروفا صعبة 
رافقت تجربته في قيادة العمل الوطني 
وس���ط أم����واج متالطمة م��ن ال��ت��ح��والت 
والمخاضات، رغ��م ذل��ك  تحققت فيها 
إنجازات ومكاسب وطنية واسعة وعميقة 

في مختلف مجاالت الحياة. 
وبالمنطق البسيط ي���درك ك��ل ابناء 
اليمن شماال وجنوبا حجم تلك التحوالت 
والمنعطفات السياسية والتنموية ويدرك 
ذل��ك اي��ض��ا  المنصفين م��ن المؤرخين 
والباحثين حتى دون الكتابة مجددا عن تلك التحوالت واالنجازات الن عقد مقارنة بسيطةبين واقع 
اليمن بشطريه قبل وبعد يوم السابع عشر من يوليو 1978م كفيل بكتابة سطور االنجاز  اليمني 

الحضاري  في قلب االعمال العظيمة والخالدة ..
ودون مواربة نقول إن تلك المرحلة المفصلية الممتدة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، أصبحت ملكًا 
للوطن ال لعلي عبدالله صالح، وأن االحتفاء بما تحقق فيها والدفاع عن إنجازاتها وتحوالتها هو دفاع 
عن اليمن وحقه االصيل في التطور والنهضة ومواصلة السير قدما في رحاب المستقبل والعيش 
في صلب وقلب العصر بافقه النابض بروح التجديد والنماء وبعيدًا عن محبطات الماضي البغيض 

..والمتربصين باليمن ووحدته الحالمين بتفتيته واضعافه واستالب خيراته وقراره الحر.
وال نجانب الصواب  حين نقول إن الزعيم علي عبدالله صالح الذي جاء من صميم الجماهير وآمالها 
وآالمها وطموحاتها استوعب منذ الوهلة االولى لتوليه السلطة   حجم التحوالت التي شهدها اليمن 
بشطريه خالل العقود الثالثة االخيرة من القرن المنصرم على الصعيد السياسي  وهذه عالمة 
ميزت هذه الشخصية الفذة النها عكست مدى  ارتباطه بالمشروع الوطني التاريخي للثورة اليمنية 
)26سبتمبر- 14 أكتوبر( وااليمان العميق بمبادئها واهدافها العظيمة التي ناضلت من أجلها 
الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة, وحملت مشاعلها مدينة صنعاء ومدينة عدن الباسلتان في النصف 
األول من القرن العشرين المنصرم، في حالة استثنائية من  توحد نضال القوى الوطنية بمختلف 
مشاربها لتنتظم في مجرى الكفاح الوطني ضد تسلط الكهنوت الديني في الشمال واالستعمار 
االنجلو سالطيني في الجنوب  في اعظم ثورة ملحمية استعادت قيم الحرية واالستقالل والمصير 
الواحد لالمة اليمنية وصواًل إلى تحقيق الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990م وتحريك عجلة 

التقدم نحو آفاق التنمية الشاملة والنهضة العصرية.
ومن هنا نستطيع القول ان االنجازات والمكاسب الوطنية التي تحققت في فترة تولي الزعيم علي 
عبدالله صالح قيادة السفينة اليمنية وفي طليعة تلك االنجازات الوحدة اليمنية المباركة ستظل 
جزءًا ال يتجزأ من مسيرة المشروع الوطني التاريخي للثورة اليمنية وحركتها الوطنية المعاصرة بكل 

تحوالتها ومحطاتها النها مشاريع كبرى وحتى بما رافقها من اخطاء واختالالت ..
نص االفتتاحية ص3
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من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
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 

»17 يوليو«.. الحضور المتجدد
 في قلب المشروع الوطني

االستعدادات لالحتفاء بتأسيس المؤتمر في 24 أغسطس جارية بوتيرة عالية

»17 يوليو« مصدر إلهام وطني لتوحيد الصف لمواجهة العدوان 

يوم الوفاء يتجدد

بقلم/
د. قاسم لبوزة

نائب رئيس المجلس السياسي األعلى

يحتفل الشعب اليمني اليوم بالذكرى ال�39 النتخاب الزعيم علي عبدالله صالح رئيسًا للجمهورية في يوم ال�17  
من يوليو 1978م من قبل مجلس الشعب التأسيسي، وسط تحديات كبرى وعاصفة يتصدرها العدوان الذي 
تشنه دول التحالف بقيادة السعودية للعام الثالث الذي يستهدف القضاء على حاضر ومستقبل الشعب اليمني وانجازاته 
التاريخية وإعادة البالد الى جحيم الصراعات الطاحنة والفوضى المدمرة وإشاعة أجواء الرعب والخوف واإلرهاب والقتل 

بداًل عن نعيم األمن واالستقرار والبناء واإلعمار الذي نعم بها الشعب اليمني في عهد حكم الزعيم طوال ثالثة عقود.
ويأتي االحتفال بهذا الحدث التاريخي وجماهير الشعب اليمني تقف في خنادق الدفاع عن الوطن ومكاسب يمن الثورة 
والجمهورية والوحدة وفي التفاف جماهيري عظيم خلف موّحد اليمن وباني نهضته الزعيم علي عبدالله صالح بعد أن 

كشفت أحداث 2011م التي قادها االخوان المسلمون أن اليمن يتعرض لمؤامرة خارجية عبر أدوات داخلية رخيصة تعمدت 
افتعال األزمات السياسية بهدف القضاء على المشروع الوطني العظيم للمؤتمر الشعبي العام بقيادة موحد اليمن الزعيم علي 
عبدالله صالح الذي يقف اليوم ومعه جماهير الشعب في مقدمة الصفوف لمواجهة تحالف العدوان والذي أودى بحياة قرابة 
مائة ألف شهيد من المدنيين وأضعافهم من الجرحى والمعاقين وأحدث دمارًا فضيعًا بكل مكاسب الوطن وبنيته التحتية.
إن جماهير الشعب تتطلع الى فارس الوطن وموحد اليمن لوضع نهاية لهذا العدوان الهمجي والحصار فقد خبرته قائدًا 
محنكًا ألحق الهزائم بأعداء اليمن ووحد الصف الوطني وأعاد األمن واالستقرار الى ربوع البالد في ثمانينيات القرن الماضي 
السيما واليمن تواجه عدوانًا همجيًا حاقدًا يسعى الى تدمير منجزات الثورة والجمهورية والوحدة، وضرب الوحدة الوطنية 

والسلم االجتماعي والقضاء على مؤسسات الدولة والمكاسب الديمقراطية والتعددية السياسية والحريات العامة والتي تعد 
من المكاسب المثيرة لهلع دول العدوان من األنظمة الكهنوتية، غير أن أوهامهم تتبدد بفضل انتصارات الجيش اليمني 
ولجانه الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذين يلقنون جحافل تحالف التكبر والعدوان هزائم نكراء في ختلف الجبهات.
وبهذه المناسبة يقيم معهد الميثاق اليوم برعاية األمين العام للمؤتمر ندوة علمية تحت عنوان »17 يوليو.. يوم 

الديمقراطية وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة«.
كما ستشهد محافظة ذمار ندوة مماثلة يقيمها فرع المؤتمر احتفاء بهذه المناسبة واستعدادًا لالحتفال بالذكرى ال�35 

لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

في برقيات تهاٍن للزعيم بذكرى 17 يوليو

ل نقطة تحّول تاريخي في مسار الحكم
ّ
أبو راس: »17 يوليو« مث

الزوكا: انتخاب الزعيم عالمة فارقة في تاريخ اليمن
العواضي: الزعيم ترك بصمته الخاصة في كل جوانب الحياة

ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  
َّ
تلق

الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقيات تهاٍن بالذكرى ال�39 النتخابه رئيسًا 
للجمهورية في يوم 17 يوليو من قبل مجلس الشعب 
التأسيسي عام 1978م.. أشادت بالتحوالت الوطنية 
العظيمة التي تحققت في عهده الذهبي وحنكته 
القيادية التي استطاع من خاللها اطفاء نيران الصراعات 
وإعادة السالم واألمن واالستقرار الى ربوع اليمن، ليبدأ 
مرحلة جديدة لبناء اليمن الجديد.. وحيوا المواقف 
البطولية الشجاعة للزعيم الذي يقف صامدًا ومتصديًا 
وخلفه جماهير الشعب في وجه العدوان الهمجي الذي 

تتعرض له بالدنا للعام الثالث.
تفاصيل ص�2

الزوكا يشدد على أن يكون االحتفال بذكرى التأسيس 
استثنائيًا والئقًا بمكانة المؤتمر

الفعاليات االحتفالية تعكس مواقف المؤتمر الرافضة للعدوان والحصار
تتواصل بزخم عاٍل وتفاعل كبير االستعدادات والتحضيرات  

من قبل مختلف مكونات المؤتمر على مستوى اللجنة العامة 
واألمانة العامة وفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات لالحتفال بالذكرى 
ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، تنفيذًا لتوجيهات القائد المؤسس 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- الذي شدد على أن تكون االحتفاالت الئقة بمكانة المؤتمر، 
وهي التوجيهات التي ألهبت حماس قيادات واعضاء المؤتمر وفي المقدمة 
اللجان المكلفة من األمانة العامة باإلعداد لهذا الحدث الوطني والتنظيمي 
الكبير والذي ستشهده بالدنا في المهرجان العظيم الذي سيقام يوم 24 

أغسطس القادم في العاصمة صنعاء بميدان السبعين.
وبهذا الخصوص رأس االمين العام للمؤتمر االستاذ ع��ارف عوض 
الزوكا اجتماعًا للجنتي التجهيز والنظام واالستقبال واللجنة اإلعالمية 
الخاصة باإلعداد والتحضير لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام في الرابع والعشرين من اغسطس 1982م.
تفاصيل ص3

وزير اإلدارة المحلية:

 التسامح والحوار الذي انتهجه الزعيم 
أنقذ اليمن من جحيم الصراعات

 سياسيون ومثقفون: ميالد يمن الديمقراطية والوحدة والحرية والبناء قيادات مؤتمرية: على القوى الوطنية استلهام دروس الـ17 من يوليو لمواجهة العدوان

وزير الدولة:

ة 
ّ

ل محط
ّ
 17 يوليو يمث

مهمة في تاريخ اليمن
وزير شئون المغتربين:

نقل البالد من حالة الحيرة 
إلى الحوار ولم الشمل

»الميثاق«: وزراء يتحدثون لـ

المرحلة الذهبية في تاريخ اليمن انطلقت في يوليو

وزير النفط:  

يمثل عيد ميالد 
وطن وشعب

وزير الدولة:  

أخرج اليمن من الفوضى 
إلى االستقرار

الديني: »17 يوليو« بلور المشروع الوطني لليمن الحديث
قال األستاذ خالد الديني -عضو اللجنة العامة للمؤتمر  

الشعبي العام عضو المجلس السياسي األعلى: إن 17 
يوليو 1978م يعتبر يومًا وطنيًا فارقًا في تاريخ الوطن اليمني 
الذي هبت عليه رياح أحداث عاتية كادت أعاصيره أن تؤدي به 
لهاوية ال قرار لها من فتن الصراعات والحروب الناجمة لصالح 
أطراف داخلية في شماله وجنوبه، ولمصالح قوى خارجية إقليمية 
ودولية جعلت اليمن وثورته »26 سبتمبر و14 أكتوبر« تواجه 
تحديات وأخطارًا أوصلتها الى حافة المجهول وفي ظروف وأوضاع 

كتلك التي عاشته اليمن في الربع األخير من عقد سبعينيات القرن 
الماضي كانت المهمة أكبر من أن يقوم بها سياسي طموح الى 
كرسي السلطة أو جماعة أو قوى سياسية بل الى قائد وطني شجاع 
وحكيم يعي صعوبة المرحلة ودقتها وحساسيتها وكيفية مواجهة 
قضايا ومشاكل اليمن وحلها.. يمتلك رؤية لبلورة مشروع وطني 
وحدوي ديمقراطي يعبر باليمن الوطن الشعب هوة الخطر الى 

األمن واالستقرار والتنمية والبناء والوحدة والديمقراطية..
تفاصيل ص3

»الميثاق« قيادات حزبية لـ

يوم تحرر القرار الوطني 
من الوصاية الخارجية

مهاتير محمد: السعودية متورطة بحرب تعز.. حرب شوارع بين مرتزقة العدوان
في اليمن وال تعاون معها تعز-»الميثاق«: 

يخيم التوتر على أحياء مدينة 
تعز الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة 
لمرتزقة ال��ع��دوان منذ الثالثاء الماضي جراء 
المواجهات المسلحة التي تجددت مرة أخرى 
بين ميليشيات كتائب أب��و العباس السلفية 
المدعومة م��ن االم���ارات وميليشيات حزب 
االصالح التي يقودها المدعو غزوان المخالفي 
والمدعومة من السعودية في ش��ارع جمال 
ومحيط سوق دي لوكس بسبب الخالف على 
جباية إيرادات السوق، وفشلت كل الوساطات 
ات من قبل قيادات المرتزقة الموالية  واالجراء

للعدوان في احتواء الخالف ووقف المواجهات 
المسلحة التي امتدت الى حي المسبح وحتى 
الحصب واالحياء المحيطة بالسوق، ونتج عنها 
سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.  وعلى نفس 
الصعيد شهدت مديرية المسراخ الجمعة 
الماضية مواجهات بين مدير مدير شرطة نجد 
قسيم والميليشيات السلفية بقيادة مدير أمن 
المديرية على خلفية االستحواذ على ايرادات 
سوق نجد قسيم اسفرت عن مصرع مدير أمن 
المديرية و4 من مرافقيه ومدير قسم شرطة 

نجد قسيم وابنه و2 من مرافقيه..
تفاصيل ص�15

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق  
مهاتير محمد، إن اي تحالف في 
مكافحة االرهاب يجب ان يكون مع الدول التي 

ال تخوض اي حرب.
وبحسب ما نشره موقع "فري ماليزيا تودي" 
-أمس االحد- قال مهاتير: ان السعودية ليست 
شريكًا مناسبًا لماليزيا في تعزيز االعتدال في 

العالم اإلسالمي أو في مكافحة اإلرهاب.
وعندما ُسئل رئيس الوزراء السابق مهاتير 
ع��ن ق��رار الحكومة بالموافقة على تقديم 

ق��ط��ع��ة ارض م��س��اح��ت��ه��ا 16 ه��ك��ت��ارًا فى 
بوتراجايا من اجل اقامة مركز الملك سلمان 
للسالم الدولي، قال ان اي تعاون من هذا القبيل 
يمكن ان يكون فقط مع دول��ة ال تخوض أي 
حرب، في اشارة لعدوان السعودية على اليمن، 
وهو شرط قال ان الرياض فشلت في تحقيقه.

وقال: "ان اي تعاون )لمحاربة االرهاب( يجب 
ان يكون مع دول غير متورطة في الحرب، 
ولكننا نعمل اآلن مع دولة تشارك بوضوح في 

الحرب.

اإلضراب يعم بنوك عدن المحتلة 
احتجاجًا على االنفالت األمني

تبدأ ع��دة بنوك وم��ح��الت ص��راف��ة بمحافظة عدن  
المحتلة اضرابًا شاماًل، اليوم االثنين، احتجاجًا على 
االنفالت االمني الذي تشهده المدينة. وذكرت مصادر إعالمية 
أن عدة بنوك حكومية وخاصة ومحالت صرافة، طالبت بالقضاء 
على العصابات المسلحة المنتشرة بمدينة عدن، وضبط االمن 

لتتمكن من مزاولة عملها.
الجدير بالذكر أن اإلضرار جاء على خلفية جريمة اقتحام البنك 
االهلي التي اسفرت عن مقتل مدير البنك وآخرين بهجوم مسلح.
علمًا ان مدينة عدن المحتلة تشهد حالة انفالت امني وانتشارًا 

لعصابات مسلحة وجماعات إرهابية.


