
النائب قاسم  اعتبر   <
اليمنيين  احتفال  حبيش 
لثورة  الذهبي  باليوبيل 
الـ26 من سبتمبر 1962م 
انعكاسًا طبيعيًا لتمسكهم 
بأهدافها وإجالاًل لتاريخها 
واحترامًا لتضحيات أبناء 

شعبنا.
 وقــال حبيش: إن ثورة 
أعياد  عيد  هــي  سبتمبر 
الــيــمــن وســتــظــل عالمة 
مضيئة في تاريخ اليمنيين 
ويومًا مشهودًا تخلصنا فيه 
وانطلقنا  د  االستبدا من 
نفسه  الشعب  نحو حكم 

بنفسه..
 وأضـــاف: ما اتمناه من 
قيادتنا السياسية ممثلة 
ـــاألخ عــبــدربــه منصور  ب
هــادي رئيس الجمهورية 
في هذا اليوبيل الذهبي 
الغالي على قلوب الشعب 
على  يحافظ  أن  ليمني  ا
وحدة الجيش الذي أثبت أنه 

قوي  وطني  جيش  فعاًل 
حافظ على أمــن الوطن 
خالل األزمــة بجدارة وأنه 
فعاًل الجيش القوي الذي 
دعت الثورة السبتمبرية 
الى بنائه وقد أصبح اليوم 
مــوجــودًا على مستويات 

العتاد واإلعداد.
مهنئًا في ختام حديثه 
كل أبناء القوات المسلحة 
واألمن بهذا العيد الوطني 
العظيم وكل أبناء الشعب 

وقيادته السياسية.

البكري: احتفال بخروج البريطاني ودخول االمريكي
> قال النائب محمد منصور البكري: في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب اليمني 
بثورته سبتمبر واكتوبر وخروج آخر جندي بريطاني يصطدم هذا الشعب بدخول 

قوات أمريكية إلى بالده..
وتساءل البكري: كيف نتحدث عن  ثورة ضد استعمار ونحن نرى استعمارًا قادمًا 

بحاجة الى ثورة إلخراجه قبل أن يتغطرس أكثر.
وأضاف: إن دخول قوات المارينز الى اليمن وصمة عار على جبين كل يمني حر 
والبد من تكاتف الجميع وأن يصرخوا في وجه هذا االستعمار ويشدد من مطالبته 

بسرعة خروجهم من االراضي اليمنية.
واختتم بالقول: ال فرق بين وجود محتل بريطاني سابقًا وبين ما تسعى اليه أمريكا 
اليوم في وطننا من إدخال قواتها الى أرضنا، فكال التواجد استعمار بكل ما تحمل 
الكلمة من معانٍ ولن يقبل بهذا االمر اي وطني شريف يعيش على أرض العزة 

والكرامة والتي لم تقبل يومًا ما أجنبيًا يدنس طهارتها أو يجرح كبرياءها.

صالح: المستقبل األفضل مرهون 
باالعتزاز بنضاالت شعبنا

كـــــد  أ  <
النائب محمد 
ح  صــال بكير 
بـــــأن ثــــورة 
ـــــــ26 من  ال
ــر  ــب ــم ــت ــب س
1م  9 6 2
ـــــت  ـــــس الم
ـــل  ـــظ ـــت وس
ـــــس  ـــــالم ت
مــــشــــاعــــر 
الــيــمــنــيــيــن 
جياًل بعد جيل 

خصوصًا وأن أهدافها عصارة نضال وفكر 
وحكمة يمانية..

وقال: يجب أن نحتفل باليوبيل الذهبي 
لثورة سبتمبر بمزيد من البذل والعطاء 
نحو تحقيق كافة أهدافها من خالل االلتزام 
بسمو ما قامت به ومن أجله وتفعيل القانون 

والحد من الفساد الذي نخر في جوهرها.
وأضاف: أي قفز على أهداف ثورة سبتمبر 
تجاوز لما قامت من أجله الجمهورية وتجاهل 
لنضاالت خيرة أبناء وطننا وشهدائنا األبرار.
مشيرًا الى أن المستقبل االفضل مرهون 
باالعتزاز بنضاالت شعبنا واالستفادة منها 
باعتبارها االرضية الخصبة لبناء دولة 
مدنية حديثة نشدها اآلباء واألجداد ويسعى 

لتحقيقها األبناء واألحقاد.

اليوبيل 
الذهبي

> بقلم/ النائب محمد الصبري

اليوبيل الذهبي لثورة سبتمبر   
شعبنا  على  يطل  لعظيمة  ا
وأرضنا وسمائنا بعظمة الحدث الذي 
أخرج بالدنا من الظلمات الى النور 
ومن الجهل الى نور العلم وما تحقق 
لشعبنا من إنــجــازات عظيمة في 
مختلف مناحي الحياة اال بفضل ذلك 
اليوم الذي أزاح عنه كابوس التخلف 
ليلحق بركب األمــم التي ناضلت 
الــى المستوى  وتناضل للوصول 
المنشود في حياته وتطوره ونمائه 
وممارسة حقه الديمقراطي وحرية 

الرأي والعيش بسالم.
ــي الحر  كما أن هــذا الشعب األب
سيحتفل باليوبيل الذهبي لثورة 
الــرابــع عشر من اكتوبر المجيدة 
التي حرر فيها أرضه من االستعمار 
البريطاني الذي نهب كل ثرواته ولم 
تحقق له إدارة عجلة النماء اال بعد أن 
حرر أرضه وشعبه من الحكم اإلمامي 
الكهنوتي واالستعماري، فبدأ ينظر 
الى مستقبله ويفكر مليًا بما يجب 
عليه القيام به من أجل النماء والتطور 
والديمقراطية ويحافظ على أهداف 

ثورته ووحدته وإنجازاته.
وفــي غمرة هــذه االحتفاالت كان 
للتطرف دوره البغيض في عملية 
توقيف عملية التطور  التي دارها 
ليلحق بالسباق التنموي كحق من 
حقوقه، إذ ان التطرف يطلق ويكشر 
عن أنيابه إليقاف هذه العجلة وتارة 
يتعرض باإلساءة لديننا االسالمي 
الذي جاء بالمقابل بالغضب والهجوم 
على السفارة االمريكية بحيث دفع 
األمريكان بإرسال جنود من جيش 
المارينز بالوصول الى أرضنا الكريمة 
تحت أعذار ال يقبلها المجتمع اليمني 
، وإذا بنا نشعر أن هناك نية للضغط 
على بالدنا بعد ذرائــع منها حماية 
السفارة االمريكية والحقيقة أنه 
تهديد لألمن والسيادة اليمنية وقد 
ــراء جملة  رفض المجتمع هذا االج

وتفصياًل.
فحماية السفارات هي من اختصاص 
اليمنية المعنية بحماية  الحكومة 
كافة السفارات في أراضيها وتحافظ 
على استقالل اليمن وحماية السفارات 

في بالدنا.

توفيق الشرعبي- فيصل عساج

العيد الخمسون لثورة سبتمبر الخالدة

الوحدة الوطنية تتجسد بأنصع صورها في بناء 
القوات المسلحة واألمن على أسس وطنية حديثة

االربعاء : 26 / 9 / 2012م 
 الموافق :10 / ذو القعدة / 1433هـ 
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الحاوري: مؤامرة  إلفراغ الثورة األم 
من محتواها الوطني

> قال النائب محمد الحاوري: 
إن االحتفال باليوبيل الذهبي 
ة  لمجيد ا سبتمبر  ة  ر لــثــو
يعكس تقدير االجيال ألدوار 
المناضلين االحرار وأهمية ما 
قامت به نضاالتهم من تغيير 
شامل في البيئة االقتصادية 
ــة والــثــقــافــيــة  ــي ــاس ــي ــس وال
واالجتماعية اليمنية وإقامة 
نــظــام جمهوري قــائــم على 

العدالة والمساواة..
 ووبخ الحاوري كل من يسعى 
وعظمة  أهمية  من  للتقليل 
الثورة األم سبتمبر واكتوبر  أو من يشكك في أدوار المناضلين 

الذين قدموا أرواحهم فداًء لحرية وطنهم وكرامة شعبهم.
منوهًا الى أن هناك مرضى نفوس يريدون أن يفرغوا 
مناسباتنا الوطنية من محتواها الوطني والتاريخي ومن 

االهداف السامية التي حققتها على الواقع.
مشيرًا الى أن الواهمين يسعون لنفث سمومهم لتشويه 
المكانة التاريخية التي وصلت اليها بالدنا بعد قيام  ثورة 
سبتمبر التي أزاحت عن كاهل الشعب اليمني حقبة استبدادية 

واستعمارية وظالمًا مخيفًا.. 
واستطرد النائب الحاوري قائاًل: نأسف أن نحتفل باليوبيل 
الذهبي لثورتنا الخالدة ونحن نسمع عن وصول قوات أمريكية 

الى أراضينا تحت مسميات أمنية.. 
وأضاف: بقاء هذه القوات على أراضينا يتناقض مع استقالل 
ــواة الحتالل عسكري ومصدر قلق ألمننا  بالدنا ويعد ن

واستقرارنا وجرحًا لسيادتنا الوطنية.

برلمانيون لـ»الميثاق«:

أعداء ثورة سبتمبر اليزالون متربصين

الناحية: ثورة سبتمبر جاءت من رحم األمة فلن تضاهيها ثورة
> وصف النائب محمد صالح الناحية 
ثورة سبتمبر واكتوبر بأنها الثورة التي 
ال تضاهيها ثورة أخرى مهما روج األعداء  

لذلك..
 وقال الناحية: ستظل ثورة »سبتمبر 
واكتوبر« خالدة في قلوب اليمنيين وتاريخًا 

تعتز به االجيال المتالحقة..
وأضاف: نقول للمنتفعين وأدعياء الثورة 
المزيفة إن الثورة األم جاءت من رحم األمة 
ونتاج ظروف عصيبة عاشها الشعب اليمني 
وقدم فيها تضحيات ثمينة وسطر من أجلها 

بطوالت عظيمة.
متمنيًا أن يكون االحتفال باليوبيل الذهبي مكرسًا 

لنبذ ثقافة الكراهية واالحقاد ورفض 
المظاهر المسلحة والتصرفات المتخلفة 
ــراد  التي يقوم بها البعض من االف

واالحزاب.
واستنكر النائب الناحية ما يقوم به 
البعض من محاولة تشويه ثورة سبتمبر 
والتقليل من دور ثوارها االبطال وإنكار 
دورهـــم العظيم فــي تغيير الواقع 
المظلم الذي كان يعيشه الشعب اليمني 

مجبرًا ومكرهًا.. 
واختتم حديثه بالقول: ستبقى الثورة 
األم مفخرة للوطن وللوطنيين رغم 

أنوف المزايدين والظالميين..

واصل: الرئيس السابق عمل بإخالص 
على ترجمة أهداف الثورة

ــب  ــائ ــن ــــال ال > ق
مـــنـــصـــور واصـــــل: 
ــورة  ــن ث الــحــديــث ع
بــر  كــتــو ا و سبتمبر 
حــديــث ذو شــجــون 
وذكــــريــــات حــافــلــة 
بالمآسي والبطوالت 
ــل تــأكــيــد  ــك ــي ب ــه ف
النقطة الفاصلة بين 
لمًا  أ حمال  يخين  ر تا

وأماًل..
 وأضاف واصل: لقد 
سعى النظام الجمهوري 
الى العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة السبتمبرية 
ولكن لألمانة وللتاريخ أن أهداف ثورة 26سبتمبر 
نالت اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس السابق علي 
عبداهلل صالح وال ينكر هذا اال جاحد وبإمكان أي 
شخص محايد أن يقرأ االرقام ويشاهد المنجزات 
التي تحققت في عهد علي عبداهلل صالح ويسقطها 

على أهداف ثورة سبتمبر وسيرى صدق ما نقول.
مشيرًا الــى أنــه لــوال افتعال البعض لألزمات 
والعراقيل الحتفلنا باليوبيل الذهبي لثورة سبتمبر 
بترجمة حقيقية متكاملة ألهدافها الستة ولفاخرنا 
بمدى العلم الذي وصلنا اليه وبقوة جيشنا القوي 
ولشهدنا استقرارًا أمنيًا واقتصاديًا ولكن الرياح تأتي 

بما ال تشتهي السفن.

نصار: الثورة اليمنية 
تواجه أكبر مؤامرة

الحبيشي: ال يمكن لألعمال الفوضوية أن تصبح ثورات!!
> دعا النائب عبده محمد الحبيشي كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الى تمثل 
القيم والمبادئ الفاضلة التي قامت الثورة السبتمبرية من أجل تحقيقها وقدم 

شعبنا القوافل من الشهداء من أجل انتصار أهدافها العظيمة..
وقال: لم يعد وطننا الغالي قادرًا على تحمل أعباء المآزومين ومشاريعهم 
الطائشة التي تصاغ على حساب أهداف الثورة األم »سبتمبر واكتوبر« والبد 
من الوقوف صفًا واحدًا وجهدًا موحدًا من أجل استكمال تحقيق أهداف ثورة 
»سبمتبر واكتوبر« وتجاوز الصغائر التي قد تقود البالد الى أسوأ مما كانت 

عليه قبل 26سبتمبر 1962م.
وأكد الحبيشي أن التاريخ ال يعود الى الوراء وأن ثورة سبتمبر ستظل المحطة 
الفاصلة في حياة الشعب اليمني وأن التشكيك فيها أو التقليل من عظمتها أو 

تجاهل دورها أو محاولة تهميش أهدافها سيبوء بالفشل الذريع.
وال يمكن لألعمال الفوضوية أن ترتقي الى مصاف الثورة األم »سبتمبر 

واكتوبر«.

> أكد النائب يحيى نصار بأن الثورة اليمنية 26سبتمبر لم تتعرض 
لمؤامرة منذ تحقيقها عام 1962م ابشع من المؤامرة التي تتعرض لها 
اليوم من خالل سعي البعض لتشويه اهدافها ونكران منجزاتها التي 

تحققت في ربوع وطننا الحبيب..
وقال: إن ثورة سبتمبر قدمت الكثير والكثير لشعبنا الذي عانى قبل 

تحققها الويالت والظلم والجهل والفقر والقمع..
وأضاف: من الطبيعي جدًا أن يحتفل اليمنيون باليوبيل الذهبي لثورتهم 
العظيمة التي نقلت الشعب اليمني الى واقع مفعم بالحرية والديمقراطية 

والمنجزات وحكم نفسه بنفسه.
وحذر النائب يحيى نصار من الدعوات المريضة والتصرفات الصبيانية 
التي تهدد الوطن وسلمه االجتماعي وتنذر بالتشظي واالحتالل والوصاية 
وغيرها من المشاريع الصغيرة التي قامت ثورة سبتمبر وعملت من أجل 

إزالتها ودفنها الى األبد.

حبيش: الحفاظ على وحدة الجيش 
وفاء ألهداف الثورة

أدلى عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات لـ»الميثاق« بمناسبة  
الذكرى الخمسين لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة عام 1962م..

عبروا فيها عن مشاعرهم الجياشة تجاه الثورة العظيمة وما انتجته خالل عمرها الحافل بالكرامة 
والعزة والمجد..

مؤكدين ان الثورة األم )سبتمبر وأكتوبر( استكملت في وقتها وعاشها اليمنيون واقعًا آمنًا ومستقرًا وانجازات 
متسارعة وقفزات نوعية في مختلف المجاالت..

واستنكروا في تصريحاتهم من يشكك بالثورة أو يدعي استكمالها بالفوضى والتخريب أو يقلل من أهميتها 
وعظمة أهدافها..


