
اليوم وشعبنا اليمني يحتفل باليوبيل 
الذهبي لثورة 26سبتمبر الخالدة التي 
سطرت مالحم وطنية عظيمة في عقول 
ووجدان أبناء الشعب اليمني الذين وهبوا 
أرواحهم الزكية في درب الثورة من أجل 
القضاء على الطغيان اإلمامي واالستعمار 
وبهدف نيل الحرية لينعم الشعب بخيرات 

الوطن.
إن الظروف التي تمر بها بالدنا هذه 
اال يام للخروج برؤية وطنية في الحوار 
الوطني الشامل الذي يمثل للوطن نقلة 
الحب  قيم  تجسيد  سبيل  في  نوعية 
والوئام بين أبناء الوطن الواحد وطن الـ22 

مايو المجيد..  
وبهذه المناسبة صحيفة »الميثاق« 
ــاورت شخصيات قيادية واجتماعية  ح
ه  بهذ لبهيجة  ا حة  لفر ا عــن  للتعبير 
المناسبة الغالية وخرجت بهذه الحصيلة..
> كانت البداية مع االخ علي حيدرة 
المحلي  للمجلس  العام  ماطر األمين 

بالمحافظة حيث قال:
- بكل إجالل وإكبار وفرحة عامرة نحتفل 
26سبتمبر  باليوبيل الذهبي لثورة الـ
الخالدة التي تعتبر الــثــورة األم وقد 
توجت نضال الحركة الوطنية اليمنية 
ومثلت بحق بوابة الدخول الى التأريخ 
المعاصر والحضور االيجابي في مسار 
التطور التاريخي، بما عبرت عنه الثورة 
السبتمبرية من إرادة رافضة ألوضاع 
التخلف والفقر واألمية، حيث ان الثورة 
اليمنية أخرجت شعبنا من عهود الظالم 

الى رحاب النور واالنفتاح.
إن ما تحقق للوطن من إنجازات 
طـــول نــصــف قـــرن يرجع 
فضله الــى التضحيات 
التي قدمها شعبنا 
فــــي ســفــر 

النضال الوطني ضد كل أشكال الطغيان 
واإلمامة واالستعمار البريطاني البغيض.. 
إن احتفال شعبنا هذا العام يعد احتفااًل 
أن  اليمن استطاعت  إن  عظيمًا حيث 
تتجاوز محنتها من خالل الخروج من األزمة 
السياسية المفتعلة التي كادت تعصف 
بها لوال لطف اهلل واصطفاف المخلصين 
الشرفاء الغيورين على الوطن في كل 
مكان وموقع لتجنيب الوطن تداعيات 

تلك األزمة.

افتتاح 14 مشروعًا 
> كما تحدث االخ حسن الكيلة أمين عام 
المجلس المحلي بمديرية تبن بمحافظة 
لحج قائاًل: إن االحتفال باليوبيل الذهبي 
26سبتمبر المجيدة التي قضت  لثورة 
على الحكم اإلمامي الظالم واالستعمار 
البريطاني، هو احتفال بأعظم تحول 
تاريخي لليمن حيث انتقلت إلى مرحلة 
جديدة في مسار تطورها والسير في ركب 

التقدم والبناء والتشييد.
وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا نحن 
في المجلس المحلي بمديرية تبن سيتم 
افتتاح المشاريع المنفذة لـ)14( مشروعًا 
بتكلفة )170( مليون ريال تمثلت في حفر 
آبار اسعافية )6( آبار لحقل مغراس ناجي، 
وأيضًا منتدى الوسط الثقافي الذي بلغت 
تكلفته )47( مليون ريال وايضًا مدرسة 
الشفقة بنات التي تم ترميمها بتمويل 

من الصندوق االجتماعي للتنمية.
كما سيتم وضع حجر األســاس  لثالثة 
مختلفة  قطاعات  في  مشروعًا  عشر 
منها: »التربية، الصحة، المياه، الكهرباء« 

بتكلفة )150( مليون.
وفي مجال التربية والتعليم يجري حاليًا 
ترميم )24( مدرسة بعد خروج النازحين 
منها بتمويل من منظمة اليونيسيف، 

أما في المجال الزراعي فقد تم تصفية 
القنوات الرئيسية والفرعية في دلتا تبن 
بمبلغ اثنين مليون وستستفيد من هذا 

المشروع تسع جمعيات زراعية.
كما سيتم بناء مدرسة المناصرة للتعليم 
االساسي وكذا تركيب محولين للكهرباء 
في قرية زايدة بقوة )300( كيلو وآخر في 
منطقة الكدام، وايضًا سيتم اعتماد )7( 
آالف حالة  ضمان اجتماعي للمستحقين 

بالمديرية.
> أما الشاعر فؤاد الماطري فقد قال 
بهذه المناسبة: ما يبعث في قلوبنا الفخر 
واالعــتــزاز بعظمة الثورة السبتمبرية 
ليمني  ا شعبنا  يحتفل  لتي  ا لمجيدة  ا
باليوبيل الذهبي لقيام ثورة 26سبتمبر 
المجيدة والتي قضت على الحكم اإلمامي 
البغيض، ان اليمن اليوم يعيش في زمن 
متغير برغم عواصف األزمات ويمضي نحو 
المستقبل محافظًا على المكاسب الوطنية 
ويتجاوز كل التحديات للسير في عالم 
التطور والتقدم، وبهذه المناسبة الغالية 
أرفع أسمى آيات التهاني الى المناضل 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
وإلــى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه 
المناسبة الغالية على قلوبنا.. وأهديهم 

هذه القصيدة:
سبتمبر المجيد اكتوبر الثورة يا قبلة أعيادي
ألجلكِ ضحى الشهيد بالدم روى تربة بالدي

سطر مآثر لالجيال في كل سهل ووادي
في كل بقعة سطر مالحم ورد االعتبار لالجدادي

بالفداء والتضحيات هزم اإلمام والطغاة في كل 
وادي..
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التعددية وحرية الرأي.. منجزات معيشة في وطن 

الديمقراطية والشرعية الدستورية
الزعيم/علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

تم االحد الماضي في مبنى ادارة مؤسسة 
مؤاني البحر االحمر االتفاق على انهاء 
اضــراب عمال الشحن و التفريغ بميناء 
الحديدة بعد اضراب دام  يومين على خلفية مطالب 

حقوقية للعمال لدى الشركات المالحية .
االضراب الذي كاد ان يشل الحركة في الميناء 
تم انهائه عقب  التوقيع على محضر االجتماع 
المشترك الذي كرس  لمعالجة قضايا العمال و 
انهاء مشاكل تراكمية من الفترات الماضية امتدت 
الكثر من 25 عاما وكانت محل خالف بين النقابات 
العمالية و الشركات المالحية مما اثر سلبا على 

العمل في الميناء.
و ضم  االجتماع الذي انعقد بتوجيهات من وزير 

النقل الدكتور واعد باذيب امين عام المجلس 
المحلي بالمحافظة حسن احمد هيج و القبطان 
جمال عبدالقادر عايش نائب رئيس مجلس ادارة 
المؤسسة و رئيس فرع االتحاد العام لنقابات 
العمال ورئيس نقابة عمال الشحن و التفريغ 
وممثلين  عن الغرفة المالحية و الغرفة التجارية 

و عن الشركات المالحية الكبرى.
ووفق المحضر فقد تم االتفاق على احتساب 

بطالت العمل اثناء التفريغ بنسبة %50 من االجور 
وبواقع 2500طن باليوم,واحتساب%50 من اجور 
التفريغ للعمال في ايام الجمعة و %100 اثناء العمل 
في العطل الرسمية فيما تبقى اجور المواد السائبة 

كما هي بواقع 40 ريال للطن.
كما تضمن المحضر اعتماد مبلغ 1000 ريال مقابل 
اجــازة لالصابة اثناء العمل وان يتم تعميد اجازة 
االصابة من المركز الطبي بالميناء ,واقر المحضر بقاء 
اجور تفريغ المواد السائبة بواسطة مكائن الشفط 
كما كانت عليه باستثناء رفع اجور عمال الرصيف الى 

30 رياال للطن.
 و اوضح القبطان جمال عبدالقادر 
عــايــش نــائــب رئــيــس مجلس ادارة 
مؤسسة مؤاني البحر االحمر اليمنية ان 
ماتحقق في االجتماع هو شيء ايجابي  
ومهم  ويشكل تقدم كبير لتحقيق  
جميع المطالب العمالية المشروعة التي 

طالما طالب بها العمال و نقاباتهم.
مشيرًا الى ان قيادة المؤسسة  وبمتابعة و اشراف 

وزير النقل ومحافظ المحافظة عملت 
 على ان ينال العمال ما يستحقونه 
من اجور عادلة و حل جميع مشاكلهم 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مشيدًا بتفهم و عقالنية العمال و 
ممثليهم النقابين و الذين عملوا الى 
جانب المشاركين في االجتماع للخروج 
بهذا االتفاق المرضي لجميع االطراف..
من جانبه اكد هاني عوض كينه 
ــة لنقابة عمال  عضو الهيئة االداري
الشحن و التفريغ انهاء االضراب فور التوقيع على 
محضر االتفاق مع الشركات المالحية و السلطة 

المحلية بما يتناسب مع تحقيق المطالب العادلة.

أبناء لحج:

ثورة سبتمبر بوابة الدخول الى التاريخ
 س����ت����ظ����ل  ث�����ورة 
1م  9 6 2 2سبتمبر  6
هي ال��ث��ورة األم التي على 
ق��اع��دت��ه��ا ق��ام��ت ث���ورة 14 
أكتوبر المجيدة 1963م ضد 
لبريطاني في  ا االستعمار 
جنوب الوطن واش��راق يوم 

االستقالل.

»الميثاق« لحج :

 وحيد الشاطري

6 رسائل يف العيد 
الخمسني للثورة

> تشمخ اإلرادة الشعبية اليوم شموخ جبال اليمن العالية 
مثل نقم وصبر وشمسان وعيبان وهــي تحتفي بالعيد 
الخمسين للثورة األم سبتمبر، ألن احتفاء اليوم يحمل رسائل 
الى اإلنسانية كافة تحمل معاني ودالالت وطنية ودينية 
وإنسانية ربما حاول بعض العالم أن يتجاهلها أو ينساها أو 
يخنق بريقها وألقها وقوة صدقها وعظيم أثرها وشديد تأثرها.
فالرسالة األولى وطنية خالصة تقول للعالم: عليكم أن 
تعودوا الى التاريخ من جديد لتتعرفوا على حب اليمنيين 
لقداسة التراب اليمني وأن هذا الحب العظيم قد امتزج باإليمان 
باهلل رب العالمين، وأصبح حب الوطن من اإليمان كتاًل بشرية 
تتحرك على الرقعة الجغرافية لليمن الطبيعي وأن هذه الكتل 
الطبيعية قد حالت عبر  مراحل التاريخ دون وصول القوى 

الطامعة في تراب اليمن وأن دون السيادة الوطنية الموت.
الثانية: أن جميع  الــرســالــة 
األحداث والمؤامرات والدسائس 
والفتن التي دُبــرت ضد اليمن 
في مختلف المراحل قد زعزعت 
كــل شــيء فــي حياة اليمنيين 
اال إيمانهم باهلل رب العالمين 
واعتصامهم بحبله المتين، فقد 
ظل قويًا ألن هذه القوة مستمدة 
من اهلل، وهذا يعني أن المؤامرات 
التي  لتدميرية  ا والمخططات 
تعدها قوى الشر والعدوان ضد 
اليمن لن تفلح في تمزيق وحدة 
تعادوا  واليمنيين، فال  اليمن 
الشعب اليمني ألن من يعاديه 

يحترق بنار اإلرادة الفوالذية التي تستمد قوتها من اإلرادة 
اإللهية ولكم في التاريخ العديد من العظات والعبر فاعتبروا 

يا أولي األبصار.
الرسالة الثالثة: إن صالبة اإلرادة الفوالذية واعتصامها بحبل 
اهلل المتين ال يعني إنكار اآلخرين على االطالق، بل يعني 
االعتزاز بالذات والدين والهوية والتاريخ واإلنجاز والسيادة 
وهي الثوابت التي تنتهي على أبوابها حرية اآلخرين ألنها من 
المقدسات االنسانية التي ال يجوز اقتحامها أو التعدي عليها أو 
محاولة مسها بسوء، وأن اليمنيين كافة يؤمنون بخصوصية 
اآلخرين ويدركون حدود حريتهم، وال يتدخلون في شؤون 

الغير، ولذلك عليكم أن تحترموا هذه الخصوصية الخاصة.
الرسالة الرابعة: أن اليمنيين هم بذرة االســالم االولى 
وهم الذين آمنوا بالرسالة المحمدية قبل ألف سنة من 
البعثة المحمدية عندما بشرت بها الكتب السماوية السابقة 
على رسالة االسالم الحنيف، وهم من سجل القرآن الكريم 
والكتب السماوية المقدسة في العالم حضارتهم االنسانية 
وديمقراطيتهم الشوروية، قال تعالى على لسان ملكة اليمن: 
»قالت يا أيها المأل افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا 
حتى تشهدون« صدق اهلل العظيم.. ومن هنا فإن المشاركة 
السياسية الواسعة لها جذورها التاريخية منذ قبل ثالثة آالف 
سنة قبل ميالد المسيح عليه السالم وأن حقوق االنسان 
والمرأة على وجه الخصوص سبقكم اليها اليمنيون بآالف 
السنين، ولذلك فإن االرهاب الذي تحاولون إلصاقه الى ديننا 
االسالمي الحنيف أمر مرفوض، وقد برهنا لكم بأن اليمن 
أول من واجه االرهاب ألنه ال يمت بصلة الى جوهر االسالم 
الحنيف، فكفوا األذى عن االسالم والمسلمين وسموا االشياء 

بمسمياتها.
الرسالة الخامسة: ان احترام حق الحياة وحرمة الدم والعرض 
والمال من الكبائر التي حرمها االســالم الحنيف وأن مبدأ 
التعايش السلمي بين الشعوب واألمم من الثوابت في حياة 
اليمنيين، وأن تبادل المنافع والمصالح في حدود الثوابت من 

األمور التي لم يغفلها اليمنيون على االطالق.
الرسالة السادسة: أن تصدير الفوضى العارمة الى اليمن 
أمر يتناقض مع الحقائق الخمس السابقة ويمس الخصوصية 
اليمنية، وأن أي دعم للمشاريع التمزيقية والتدميرية 
واستغالل المتضررين من الوحدة والديمقراطية من االمور 
التي تضع الداعمين لها موضع العدو لإلرادة الشعبية، وقد 
برهن لكم اليمنيون على ذلك من خالل اسقاط المؤامرة 
العدوانية التي حاولت أن تعيد اليمن الى ما قبل 26سبتمبر 
حيث تجاوزت اإلرادة الكلية للشعب ذلك التآمر والعدوان ووصل 
اليمن الى التسوية السياسية وهي المشروع الحضاري الذي 
يعزز الوحدة الوطنية، ونحن من خالل هذه الرسائل االنسانية 
نوجه الشكر والتقدير لدول الجوار االقليمي والمحيط الدولي 
الذين يساعدون اليمن على إنجاح مشروعه الحضاري 

االنساني، وكل عام واليمن والعالم بخير بإذن اهلل.

د./ علي مطهر العثربي

انهاء اضراب عمال الشحن و التفريغ  بميناء الحديدة 
الحديدة: وليد غالب

د./ علي مطهر العثربي


