
ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
َّ
تلق

ال��ج��م��ه��وري��ة األس��ب��ق رئ��ي��س المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام- برقية تهنئة بمناسبة 
احتفاالت شعبنا بالعيد ال�55 لثورة ال�26 
من سبتمبر الخالدة، من الدكتور قاسم 
سالم -أمين سر قيادة قطر اليمن لحزب 

البعث العربي االشتراكي القومي..
عبر فيها عن أزك��ى تهانيه للزعيم 
ولكافة اعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف 
الوطني والشعب اليمني كافة، بذكرى 
الثورة الخالدة التي مثلت نقلة نوعية في 
حياة الوطن والمواطن اليمني، إذ فتحت 
أمامه اآلفاق للتعامل مع العصر واللحاق 
بعجلة التقدم والرقي والخروج من الظالم 

الذي جثم على اليمنيين قرونًا طويلة.
وقال سالم: إن ثورة ال�26 من سبتمبر 
وال�14 من أكتوبر كانت كلمة السر إلعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية في ال�22 من مايو 

1990م..
نص البرقية:

االخ المناضل/الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس 

الجمهورية اليمنية  األسبق.. المحترم
يسعدني ب��اس��م ق��ي��ادة قطراليمن 
لحزب البعث العربي االشتراكى القومي 
ان ارف��ع اليكم وال���ى  ق��ي��ادات وك��وادر 
المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني 
الديمقراطي والى كافة ابناء شعبنا اليمنى 
من صعدة الى المهرة ازكى آيات التهاني 
بمناسبة م��رور 55 عامًا على انطال ق  
شعلة ثورة الثورات ،ثورة 26 سبتمبر 

عام 1962م.
هذه الثورة التي نقلت اليمن نقلة نوعية 
على كل المستويات الحضارية المتاحة 
للحاق بحركة العالم الحضارية والتقدم 

االنساني.
حقًا.. لقد مثلت ثورة 26 سبتمبر نقلة 
نوعية في حياة الوطن والمواطن اليمني إذ 
فتحت أمامه كل اآلفاق للتعامل مع العصر 
واللحاق بعجلة التقدم والرقي والخروج 
من الظالم ال��ذي خيم على اليمن قرونًا 
طويلة ومكنت شعبنا في الشطر الجنوبي 
من المواجهة الثورية ضد االستعمار 
فقد شكلت ثورة 26 سبتمبر الشرارة 
األول����ى ال��ت��ي انطلقت منها ث���ورة 14 
أكتوبر من جبال ردف��ان االبية ليتعانق 
ابناء اليمن  في الجبهتين؛ جبهة مواجهة 
االستعمار البريطانى وجبهة مواجهة 
ال��ق��وى ال��رج��ع��ي��ة، ال��ت��ى تحركت بدعم 

رجعي إلع��ادة  عجلة التاريخ الى الخلف 
تقوده الرجعية السعودية والمرتزقة 
الذين تم تجنيدهم من شتى بقاع االرض 
بأموال سعودية ودعم صهيوني امريكى 

بريطاني،وما اشبه الليلة بالبارحة!
وه���ن���ا ت��ج��ل��ت ب��ش��ك��ل واض�����ح اب��ع��اد 
المواجهة التاريخية لقوى االستعمار 
في الجنوب وفلول الرجعية ومرتزقتها 
في الشطر الشمالي من الوطن،فكانت 
قيادة المواجهة موحدة الهدف متنوعة 
الوسائل داخ��ل الساحة ال��واح��دة، وفق 
معطيات عملية اكدت ان وحدة النضال 
والهدف هي اساس نجاح ثورة سبتمبر 

واكتوبر.
االخ ال��م��ن��اض��ل ال��وط��ن��ي ال���وح���دوي 

العروبي/علي عبدالله صالح
النبالغ اذا قلنا ان ثورة26سبتمبر 
و14 اك��ت��وب��ر ك��ان��ت)ك��ل��م��ة ال��س��ر( في 
إع��ادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 
مايو 1990م ومفتاح المتغيرات التي 
حدثت داخل الساحة الوطنية والقومية 
اذ تعانقت ثورة سبتمبر وأكتوبر بثورة 
23 يوليو 1952م في مصر العروبة 
وجمال عبدالناصر الذي اعتبر ان الثورة 
في اليمن تتكامل مع ث��ورة 23 يوليو 
في مواجهة قوى الرجعية والصهيونية 
واالمبريالية لتتحقق وحدة الخندق في 
المواجهة التاريخية من خالل تكامل قوة 
المواجهة العداء الثورة ميدانيًا بحضور 
مصر عبدالناصر وامكانات مصر المختلفة 

وثقلها..

أك��د األس��ت��اذ جابر عبدالله غالب عضو 
المجلس السياسي األعلى أن احتفال شعبنا 
اليمني بالعيد ال�55 لقيام ثورة ال�26 من 
سبتمبر الخالدة هو احتفال بأعظم منجز 

تحقق في التاريخ اليمني.
وق����ال ف���ي ت��ص��ري��ح أدل����ى ب���ه لصحيفة 
»الميثاق«: ستظل ثورة ال�26 من سبتمبر 
هي الحياة الجديدة للشعب اليمني الذي 
استطاع أن يقرر مصيره وينطلق انطالقته 
التاريخية للتواصل مع العالم بعد أن كان 
معزواًل عن الحياة والمعرفة والتنمية بكل 
اشكالها وذل��ك بفضل من المولى عز وجل 
وإرادة شعب عظيم وقيادة ثورية ذات 

عزيمة ال تلين..
وأضاف: لقد َعدَّ البعض خروج الشعب اليمني ثائرًا يوم 
26 سبتمبر من المستحيالت نظرًا لطوق الجهل والترهيب 
والعزلة الذي فرضه األئمة، بيد أن الشعب ثار كالبركان، ما 
يؤكد أن ثورة 26 سبتمبر غيرت مجرى الحياة لإلنسان 
اليمني في كافة المجاالت بما في ذلك نمط تفكيره وثقافته 
بخطى متقدمة خالل زمن قصير في عمر الشعوب، األمر 
الذي اعطى صورة واضحة للعالم أن الشعب اليمني شعب 
اق للتغيير نحو األفضل.. وأكد عضو المجلس  حضاري وتوَّ
ت تطلعات الشعب،  السياسي األعلى أن ثورة 26 سبتمبر لبَّ
وتحقق بفضل الله ثم عزيمة القيادات السياسية المتتابعة 
الكثير من أهدافها الستة، ولعل اخصب فترة كانت فترة 
القائد الوحدوي الرمز المناضل الزعيم علي عبدالله صالح 

-حفظه الله.
وأوضح الشيخ جابر عبدالله غالب أن أبطال الثورة اليمنية 
»26 سبتمبر و14 أكتوبر« اختطوا نهجًا وطنيًا ولن نحيد 
عنه مهما كانت ال��ظ��روف والمتغيرات، وأن ه��ذا النهج 

ستتوارثه األجيال بأهدافه اإلنسانية 
الواضحة والعادلة المنصفة لكل أبناء 

الشعب اليمني بمختلف فئاتهم..
واستطرد قائاًل: لقد أثبتت قيادتنا 
السياسية من مكوني المؤتمر الشعبي 
العام وانصار الله وحلفائهما أنهم جزء 
أصيل من هذا الشعب والتراب الطاهر، 
ل��ذل��ك ح��م��ل��وا ال��ع��ن��اء ع��ل��ى أكتافهم 
وات��خ��ذوا ه��ذه المنهجية الوطنية 
للدفاع عن الوطن وابنائه وأرضه وعزته 
وكرامته.. فهيهات لكل خائن أن ينال 
من إباء وكبرياء هذا الشعب ألنه يقف 

لهم بالمرصاد.
مشيدًا بالصمود االسطوري لشعبنا 
اليمني العظيم الصامد وفي المقدمة ابطاله من الجيش 
واللجان والمتطوعين م��ن أب��ن��اء القبائل ال��ذي��ن يمرغون 
أنف تحالف العدوان في التراب بالهزائم المتتالية دفاعًا 
عن الوطن اليمني وأهداف ثورته وهو الصمود الذي بدأت 
تلوح بفضله بشائر النصر لشعبنا وأمتنا ضد تحالف العدوان 

الغاشم.
وحيا بهذه المناسبة الوطنية تضحيات الثوار الذين سقوا 
بدمائهم الطاهرة شجرة الحرية واالنعتاق من عهود ما قبل 
الثورة.. وكل المناضلين االحرار الذين يواصلون السير في 

هذا الدرب من أجل تحقيق تلك األهداف العظيمة..
داعيًا بالرحمة والغفران للشهداء الذين يقدمون أرواحهم 
دفاعًا عن اليمن.. والشفاء للجرحى.. والنصر كل النصر 
للجيش واللجان وأبناء القبائل المتطوعين الذين يواصلون 
السير على النهج السبتمبري العظيم، ويقدمون اليوم الغالي 
والنفيس من أجل النصر والنهوض والتطور ليمن ال�22 من 

مايو، يمن اإليمان والحكمة.

د.قاسم سالم: ثورة الـ26 من سبتمبر أخرجت 
م عليهم قرونًا اليمنيين من الظالم الذي خيَّ

»الميثاق«: عضو المجلس السياسي جابر عبدالله غالب لـ

رت مجرى التاريخ ولن نحيد عن  ثورة سبتمبر غيَّ
نهجها مهما كانت الظروف والمتغيرات

»الميثاق«: حازب لـ

التنمية التعليمية لم تبدأ
 إال بعد قيام الثورة المباركة

أك����د ال��ش��ي��خ حسين 
ح�����ازب ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة 
العامة للمؤتمر الشعبي 
ال���ع���ام وزي����ر التعليم 
العالي والبحث العلمي 
أن رسم معالم التنمية 
وتوجهاتها لم تبدأ في 
ش��ط��ري اليمن إال بعد 
ق��ي��ام ث���ورة ال�����26 من 
سبتمبر ع��ام 1962م 
وال���14 من أكتوبر عام 
1963م وذل��ك بعد أن 

عانى الشعب في الشطرين 
وي��الت الحكم اإلم��ام��ي ف��ي شمال الوطن 
واالستعمار البريطاني في جنوبه وما رافق 
ذلك من أوضاع معقدة وصعبة في مختلف 
المجاالت، ولكن قيادة الشطرين بعد قيام 
الثورة المباركة سبتمبر وأكتوبر مضتا 
قدمًا إلع��داد الخطط الخمسية والبرامج 
التنموية ف��ي مختلف ال��م��ج��االت ومنها 

التعليم.
وق�����ال ح�����ازب ف���ي ح�����وار م���ع صحيفة 
»الميثاق« تنشره في عددها ال��ق��ادم: إنه 
ات إاّل  وبرغم شحة االمكانات وندرة الكفاء
أن حكومتي الشطرين استطاعتا تجاوز كل 
العقبات وبذلتا الجهود لبناء نظام تعليمي 

ق����ادر ع��ل��ى االس���ه���ام في 
عملية التنمية في البالد 
وتنفيذها على مراحل وفقًا 

لإلمكانات المتاحة آنذاك.
مضيفًا: مجال التعليم 
أخ�����ذ ف����ي ال���ت���ط���ور م��ن 
خ���الل ان���ش���اء ال���م���دارس 
وال��ج��ام��ع��ات وب��ن��اء ك��ادر 
تعليمي وإداري مؤهل 
إلدارة العملية التعليمية 

في كافة أرجاء الوطن.
م��ش��ي��رًا ال���ى أن���ه يمكن 
إيجاز مراحل التطور التي 
مر بها التعليم بشكل عام والتعليم العالي 
على وج��ه ال��خ��ص��وص بعد ق��ي��ام ثورتي 
سبتمبر وأكتوبر المباركتين من 1963-
1970م والتي كان من أهم سماتها إعالن 
المبادئ األساسية التي تقوم عليها السياسة 
التعليمية في العهد الجديد وخاصة مبدأ 
الديمقراطية والمجانية وتمثلت بقيام 
وزارت��ي التربية والتعليم في الشطرين 
خالل تلك الفترة بتنفيذ خطتهما الخمسية 
األولى والتي تميزت بإقامة البنية الهرمية 
للتعليم  من المرحلة االبتدائية الى الجامعة 
والتي توجت باستكمال الهرم التعليمي 

بانشاء جامعتي صنعاء وعدن.

نقف إلى جانب شعبنا في مواجهة العدوان الهمجي والدفاع عن مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة
رفع األستاذ خالد سعيد الديني عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر عضو المجلس السياسي األعلى 
ب��رق��ي��ة تهنئةالى ال��زع��ي��م علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األس��ب��ق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- بمناسبة اعياد الثورة اليمنية 
المباركة ال�55 لثورة ال�26 من سبتمبر 
وال����14 م��ن أكتوبر وال����50 م��ن ذك��رى 

االستقالل ال�30 من نوفمبر جاء فيها:
ف��خ��ام��ة ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام..
عكم الله بالصحة وحفظكم ورعاكم.. متَّ

وشعبنا اليمني األب��ي يحتفل بأعياد 
الثورة اليمنية ال�55 من ثورة ال�26 من 
سبتمبر وال�54 لثورة ال�14 من أكتوبر 
وال���50 لذكرى االستقالل الوطني ال�30 
من نوفمبر، يسعدني أن أرفع إليكم وإلى كافة 
قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
والى جماهير شعبنا اليمني العظيم أسمى آيات 
التهاني والتبريكات بهذه المناسبات الوطنية 
الغالية والتي تأتي وشعبنا الصامد الصابر يواجه 
للعام الثالث على التوالي عدوانًا همجيًا 
غاشمًا وح��ص��ارًا ج��ائ��رًا م��ن تحالف 
ذات ال��ق��وى ال��ت��ي ن��اص��ب��ت ال��ث��ورة 
اليمنية العداء وأرادت وأده��ا منذ 
اليوم األول، ولكن هيهات لها ذلك 
أمام إرادة شعب حضاري أبي قرر 
الخالص من براثن طغيان النظام 
اإلمامي الرجعي المتخلف ومن قهر 
وعنف وجبروت االستعمار البريطاني 
غير مباٍل بالتضحيات وقوافل الشهداء 
في سبيل االنتصار لحقه في الوجود حرًا 
موحدًا ومستقاًل وديمقراطيًا وقد كان 

له ذلك.
فخامة األخ الزعيم:

ال أح�����د ي��س��ت��ط��ي��ع م��ح��و 
أدوارك���م النضالية في مسيرة 
ال����ث����ورة ال��ي��م��ن��ي��ة م����ن خ���الل 

تضحياتكم ومثابرتكم وجهودكم في سبيل 
انتصارها وتحقيق أهدافها وفي صدارتها إعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية في ال�22 من مايو األغر 
1990م بالتالزم مع منجز النهج الديمقراطي 
التعددي ال��ذي جسد معانيها ومضامينها في 
أرقى تجلياتها المعاصرة المتمثلة في حرية الرأي 
والتعبير والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق 
االق��ت��راع في انتخابات تنافسية ح��رة ونزيهة 
واحترام حقوق االنسان.. متصدين -لبلوغ غايات 
الثورة اليمنية الخالدة ال�26 من سبتمبر وال�14 
من أكتوبر وال���30 من نوفمبر- لكل الدسائس 
وال��م��ؤام��رات الداخلية والخارجية.. منتصرين 
دومًا لمبادئ وقيم هذه الثورة اليمنية الوطنية 

واإلنسانية.
فخامة األخ الزعيم:

لقد كان تأسيسكم المؤتمر الشعبي العام في 
ال�24 من أغسطس 1982م االمتداد الطبيعي 
للثورة اليمنية والتحول األهم واألكبر نحو مواصلة 
تحقيق اهدافها كون قيام هذا التنظيم اليمني 
ر  الوطني السبتمبري االكتوبري الرائد بقيادتكم عبَّ
عن الطابع الشعبي والجماهيري للثورة اليمنية 
المنبثق من ال��روح اليمانية الحضارية العريقة.. 
لذا كان المؤتمر ومازال وسيظل تحت قيادتكم 
المجسد حقيقة هذه الروح التي تجلت عظمتها 
في انتصارها للثورة اليمنية ونظامها الجمهوري 

وللوحدة المباركة.. وهذه الروح تتجلى اليوم في 
مواجهة عدوان التحالف السعودي البربري الذي 
يشن على وطننا وشعبنا حربًا إجرامية ق��ذرة 
وشاملة متواصلة ألكثر من عامين ونصف، وعلى 
صخرة صمود شعبنا تتحطم اليوم كل أهدافه 

الحاقدة كما تحطمت باألمس.
األخ الزعيم القائد:

نؤكد لكم ف��ي ه��ذه المناسبة ولكل جماهير 
شعبنا وكل المناضلين الشرفاء أننا سنظل أوفياء 
ل��م��ب��ادئ وأه����داف ال��ث��ورة اليمنية وتضحيات 
مناضليها وشهدائها األبرار األماجد، مدافعين عن 
مكاسبها وانجازاتها الوطنية، وفي مقدمتها النظام 
الجمهوري والوحدة والديمقراطية.. ولن نتوانى 
عن أداء مهامنا وواجبنا الوطني المقدس السيما 
في هذه المرحلة التاريخية المفصلية التي يمر 

بها وطننا الحبيب..
م��رة أخ���رى ن��ج��دد لكم وم��ن خاللكم لشعبنا 
التهنئة بمناسبة أعياد ثورته، متمنين لكم السداد 
والتوفيق في قيادتكم لمسيرة المؤتمر الشعبي 
العام الحريصة والمدافعة عن الثوابت الوطنية 
ر عنها في دعواتكم  ومواجهة العدوان والمعبَّ
ومبادراتكم الحكيمة من أجل المصالحة الوطنية 
الشاملة وتعزيز الجبهة الداخلية حتى تحقيق 
النصر وتحرير ك��ل شبر م��ن أرض��ن��ا الغالية من 

االستعمار الجديد.
 التحايا ألبطال الجيش واللجان الشعبية 

ّ
أجل

ومتطوعي القبائل ال��ذي��ن ي��س��ط��رون أروع 
المالحم في الدفاع عن سيادة واستقالل الوطن 
وحرية ابنائه في مواجهة العدوان السعودي 

الغاشم..
الخلود لشهداء الثورة اليمنية والمدافعين عن 

أهدافها ومكاسبها وانجازاتها..
الشفاء للجرحى.. ومن نصر الى نصر..

أخوكم/
خالد سعيد الديني
عضو اللجنة العامة للمؤتمر
عضو المجلس السياسي األعلى
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4الثالثاء:  »55« عدد مكرس بمناسبة العيد ال�
لثورة 26 سبتمبر الخالدة

شهداء
تنظيم
الضباط
األحرار

الشهيد المالزم أول محمد الحمزيالشيهد المالزم حسين الزين
ولد في مدينة شبام »لواء صنعاء« عام 1937م وبدأ 

حياته الدراسية في مسقط رأسه.. 
التحق بالمدرسة التحضيرية في العاصمة مواصاًل 
دراسته فيها حتى عام 1958م حيث تم اختياره 
ضمن مجموعة من زمالئه للدراسة في الكلية الحربية، 
وتخرج منها عام 1960م برتبة مالزم ثاني، ثم التحق 

بمدرسة األسلحة..
 انخرط في تنظيم الضباط كعضو خلية فرعية 

عام 1962م..
 شارك بعد الثورة في الحملة العسكرية الموجهة 

الى منطقة ذيبين »سنوان« لمواجهة القوى المعادية 
للثورة..  وقد قاتل على رأس مجموعة من الحرس 
الوطني قتااًل بطوليًا وقام بعمليات فردية تعرض 

فيها ألشد المخاطر لكنه أبلى بالء حسنًا.. 
وبعد أن عاد الى صنعاء عين قائدًا للشرطة العسكرية 

ومارس عمله بشجاعة واقتدار.. 
اعتدى عليه أحد الجنود في مكتبه في عملية غادرة 
وأرداه قتياًل في فبراير 1963م.. لقد خسرت الثورة 
باستشهاد هذا البطل ضابطًا كفؤًا وشجاعًا..رحمه الله 

واسكنه فسيح جناته.

ولد في منطقة بني حشيش »لواء صنعاء« عام  
1931م.. أكمل دراس��ت��ه األساسية والتحق 
بالجيش وتخصص في سالح االشارة، وحينما فتحت مدرسة 

األسل������حة عام 1957م التحق بها في قسم الرادار.
في شهر ديسمبر عام 1961م شارك في أول اجتماع 
للضباط وهو االجتماع التأسيسي للتنظيم واصبح عضوًا 
في القاعدة التأسيسية بعد أداء القسم التنظيمي في نفس 
االجتماع.. انتقل الى تعز للعمل في المطار كضابط اشارة.. 
عند قيام الثورة تولى مع المالزم عزالدين المؤذن حماية 
مطار تعز.. انتقل بعد الثورة الى صنعاء وشارك في الحملة 
العسكرية التي توجهت الى منطقة ذيبين واستقر في قلعة 

سنوان.. وحينما اشتد ضغط القوى الملكية على القلعة بعد 
تواطؤ بعض القبائل معها تراجعت قوات الثورة تجنبًا للوقوع 
في حصار، لكن الشهيد البطل المالزم محمد الحمزي صمم 
على البقاء في القلعة وانتظر فيها حتى تصل قوات العدو، 
وبعد ثواٍن من دخولها في شهر يناير 1963م قام شهيد 
الوطن والثورة المالزم أول محمد الحمزي بإحراقها بعد أن 
كان قد صب على مخازنها مادة البترول، واستشهد فيها.. 
وقد خسرت الثورة باستشهاده في هذه الواقعة بطاًل حقيقيًا 
قدم حياته فداء لوطنه وسجل بعمله البطولي ما يخلد ذكراه 
ويسجل اسمه في انصع صفحات التاريخ الوطني.. رحمه الله 

واسكنه فسيح جناته.

 الوطن اليمني جسدٌ متماسك روحه الثورة، وقلبه الوحدة، 
ونبضه الديمقراطية، وحصانته قوة اإليمان والحكمة والتسامح.
المؤتمر الشعبي العام

سياسيون يهنئون الزعيم بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر  الخالدة
احتفــاء بالعيــد الـ55 لثورة الـ26 من ســبتمبر الخالــدة رفعت العديد من قيادات سياســية وأعضاء بالمجلس السياســي و ووزراء برقيات تهانــي ومباركة للمناضل  

الســبتمبري الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األســبق رئيس المؤتمر الشــعبي العام- جددت فيها العهد على الحفاظ  على النظام الجمهوري والوحدة 
والديمقراطية وسيادة الوطن وأمنه واستقراره.

مجددين بهذه المناسبة الوطنية التأكيدعلى  الوقوف ضد العدوان ومرتزقته ودعم ومساندة ابطال الجيش واللجان والمتطوعين في مختلف الجبهات والى أبرز البرقيات:

رفع األمين العام المساعد للمؤتمر االستاذ ياسر العواضي برقية تهنئة 
الى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام بمناسبة العيد الخامس والخمسين لثورة 26 سبتمبر الخالدة 

جاء فيها:
الزعيم الجمهوري السبتمبري 

علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام 

رئيس الجمهورية األسبق
يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم وإلى كافة أنصار وقيادات وكوادر تنظيمنا 
الرائد المؤتمر الشعبي العام وإلى جماهير شعبنا اليمني العظيم أسمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والخمسين للثورة 
اليمنية الخالدة 26 سبتمبر التي تمكن فيها شعبنا من إزاحة كابوس اإلمامة 
والكهنوت بعد قرون طويلة من العزلة والركود والظالم والجهل والتمزق.

لقد كانت ثورة 26 سبتمر هي الحدث الوطني األبرز الذي غير مجرى التاريخ 
بال منازع وهي الفجوة الضخمة التي أحدثها الثوار األبطال في جدار الظالم 

والقهر والتخلف والضياع؛ وهي اللحظة التي بزغ فيها ومن خاللها فجر اليمن الحديث، وهي القيمة 
والمرجعية العليا التي ال يمكن تجاوزها أو القفز عليها، فهي البوصلة، وهي نقطة االرتكاز، وهي 

الدليل إذا تاهت السبل بأبناء الوطن وإذا اختلفت المصالح واالهواء. 
وقد كان للزعيم علي عبدالله صالح شرف المشاركة في مرحلة من مراحل النشاط الثوري المسلح 
في ستينيات القرن الماضي، وذلك من موقعه كجندي شاب ممتلىء بالحماس، ثم مساهماته في 
تثبيت النظام الجمهوري عبر األدوار النضالية والمهام التي اضطلع بها واالنجازات التي حققها 

طوال مسيرته في الجيش وفي قيادة الجمهورية على مدى 33 عامًا. 
إن االحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر يكتسب أهمية قصوى غنية بمعاني الحرية والمساواة 
والرقي الحضاري.. وخصوصا في ظل هذه الظروف القاسية والحالكة خالل األع��وام السبعة 
األخيرة، وفي خضم الحقائق المريرة الراهنة والتحديات الداخلية والخارجية التي تنذر بزعزعة 
كياننا الوطني وتحاول اطفاء شعلة جمهوريتنا التي هي مصدر فخرنا وعزنا وكبريائنا بين األمم.
ولعله من المناسب أن تتذكر األجيال اليمنية المتعاقبة هذه الحقيقة التاريخية الجوهرية، 
وهي أن الجمهورية قامت في شمال الوطن على حكم الكهنوت اإلمامي المتخلف، ثم لم يمض 
الكثير من الوقت بعد ذلك حتى اندلعت ثورة 14 من أكتوبر المجيدة في جنوب الوطن والتي 
انتهت باعالن الجمهورية على أنقاض السلطنات واالستعمار البريطاني وجالئه في ال 30 من 

نوفمبر 1967..
إن المكانة السامية التي ال تزال تحتلها ثورة ال 26 سبتمبر وال 14 اكتوبر في وجدان كل 
اليمنيين بعد 55 عاما لتؤكد بما ال يدع مجاال للشك بأن هذين الحدثين هما الدعامتان اللتان قام 
عليهما الصرح اليمني الموحد في 22 مايو 1990، وأنهما الثورتان التأسيسيتان اللتان تشكالن 

معا إطارا ناظما وجامعًا لكل اليمنيين، يحفظ لليمن مكانته وعزته 
بين األمم ، ال مساومة عليه والتفريط به.

وإننا إذ نتحدث عن الخطر على الجمهورية، فإننا ال نقصد اإلشارة 
إلى طرف بعينه، بل إننا نشير بذلك إلى أعداء الجمهورية من الخارج 
الذين وقفوا ضدها وحاربوها عند انطالق ثورتها وإلى كل المشاريع 
المتطرفة والحاملة لبذور الفتنة المناطقية والطائفية والعرقية 
بين أبناء الوطن الواحد من حيثما أت��ت وإل��ى كل مساعي الفوضى 
والتقسيم، وكل أشكال التدخل والعدوان الخارجي، وكذلك جميع 
 باليمن ووحدته واستقالله وسيادته 

ُ
حدق

ُ
الشرور والمؤامرات التي ت

وحرية الشعب وكرامته وكل توجه عام أو خطاب أو نشاط يهدد 
الجمهورية ويتعارض مع روحها ومبادئها وإرثها وهياكلها ورموزها.

إن المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم المؤسس علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية األسبق يعتبر النظام الجمهوري والديمقراطي 
ووحدة وسيادة اليمن بمثابة األسس والمحاور الكبرى الثابتة التي تقوم 
عليها عقيدته الوطنية وتضبط مواقفه ومسار نشاطه الفكري و الثقافي 
والسياسي واالجتماعي، وال يمكن أن يكون المؤتمري مؤتمريًا حقيقيًا إال إذا آمن بها وناضل في 

سبيل الحفاظ عليها.
وبهذه المناسبة نجدد موقفنا الراسخ ضد العدوان السعودي وتحالفه الغاشم والهمجمي 

الذي ينشر الخراب والدمار والموت في كل شبر من وطننا اليمني الغالي، ونجدد 
التزامنا بمشاركة شعبنا العظيم وكل قواه الوطنية ملحمة الصمود في مواجهة 
هذا العدوان الذي يصب في مصلحة كل المخططات والمشاريع الهدامة والمضادة 
لمكتسبات ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر و22 مايو، وهذا الموقف ينطلق من 

صميم فكرنا المؤتمري وشعورنا الوطني وقيمنا األخالقية .
إننا ونحن نهنئ الزعيم علي عبدالله صالح وقواعد وك��وادر حزبنا وكافة أبناء 
شعبنا اليمني بهذه المناسبة العزيزة، فإننا ال ننسى أن نترحم على شهداء الثورة 
والجمهورية الذين عطروا تراب الوطن بدمائهم الزكية وقدموا أرواحهم بسخاء 
وإخالص في سبيل الحرية والتقدم والرخاء لوطنهم، كما نحيي بإكبار وإجالل أولئك 

المناضلين األبطال ممن ال يزالون على قيد الحياة.
المجد والرفعة والشموخ لليمن، والوالء لترابه ومصالحه العليا ونظامه الجمهوري ووحدة 

أراضيه، والخزي والعار لكل خائن ومعتٍد ومتآمر جبان. 
حفظكم الله ايها الزعيم ابن اليمن البار.. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ياسر أحمد سالم العواضي
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

في برقية للزعيم

الديني يهنئ الزعيم وجماهير الشعب بأعياد الثورةالعواضي: الثورة والجمهورية ستظل مصدر فخرنا وعزنا بين األمم

بفضل قيادتكم الحكيمة فشلت مخططات أعداء الثورة والجمهورية والوحدة
وزير النفط في تهنئة للزعيم:

رفع وزير النفط والثروات المعدنية ذياب بن معيلي برقية تهنئة الى 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام بمناسبة احتفاالت شعبنا بالعيد ال�55 للثورة اليمنية 26 
سبتمبر أعرب فيها عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للزعيم القائد 
والى كل قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء شعبنا 
بمناسبة العيد ال�55 لثورة 26 سبتمبر التي خلصت اليمن من طغيان 
أعتى حكم استبدادي استطاع بطغيانه أن يضع شعبًا حضاريًا عريقًا 

وعظيمًا خارج العصر وعلى هامش التاريخ لكن ما كان لشعبنا أن يستكين 
فخاض نضااًل بطوليًا شجاعًا توج بقيام ثورة 26 سبتمبر 1962م التي 
عبرت عن آمال وتطلعات شعبنا بقيام النظام الجمهوري الديمقراطي 
التحرري والذي تجسد بانطالقة شرارة ثورة 14 أكتوبر 1963م وارغام 
المستعمر البريطاني على الرحيل من األرض اليمنية في ال�30 من نوفمبر 
1967م.. وقال وزير النفط: أيها الزعيم والفارس السبتمبري يكفيكم 
شرفًا ونحن نحتفل بأعياد الثورة اليمنية أنكم تحملتم مسئولية قيادة 

الثورة السبتمبرية ودافعتم ببسالة عن النظام الجمهوري في أصعب 
وأدق فترة مرت بها اليمن وتمكنتم بشجاعتكم وحكمتكم وقيادتكم 
السياسية الفذة من مواصلة مسارات أهدافها محققًا أعظم االنجازات 
السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية وفي مقدمتها منجز الوحدة 
العظيم والنهج الديمقراطي التعددي في يوم ال���22 مايو 1990م 
ليتحقق بذلك حلم شعبنا ويحفر اسمكم في سفر تاريخ اليمن المعاصر 

واألمة العربية واالسالمية بأحرف من نور.

مؤكدًا أن احتفاالتنا بأعياد الثورة اليمنية والتي تأتي وبالدنا تتعرض 
للعام الثالث للعدوان الهمجي بقيادة السعودية يؤكد عظمة شعبنا 
والتفافه حول ثورته ونظامه الجمهوري وإص��راره على هزيمة تحالف 

المعتدين كما انتصر عليهم في الماضي القريب..
متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على بالدنا وشعبنا وقد تحقق له 
النصر على العدوان وأن يعم موفور األمن واالستقرار والسالم في ربوع 

الوطن.


