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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األس��اس��ي��ة، وأن���ه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رق����م����ًا ف����ي ال���ح���اض���ر 
والمستقبل..

نوفمبر المجد والعزة كلمة 

عيد االستقالل المجيد ال�30 من نوفمبر 1967م والذي  
صادف يوم أمس اكتمال عامه ال�47 كان تتويجًا لمسيرة 
نضالية خاضها شعبنا اليمني وفي طليعته حركته الوطنية في 
مواجهة أقوى وأعتى وأخبث إمبراطورية استعمارية عرفها التاريخ 
ح في آفاق االنتصار على المحتل البريطاني اال بعد ان 

ُ
ولكن لم تل

شهد اليمن ومحيطه اإلقليمي وفضاؤه الدولي متغيرات وتحوالت 
كبرى أدت الى تنامي حركات التحرر الوطني ليس فقط من الهيمنة 
األجنبية على رقاب الشعوب بل ومن كافة أشكال الطغيان والظلم 
واالستبداد ومظاهر التخلف التي كانت ترزح تحته امتنا العربية 

واإلسالمية وشعوب العالم الثالث.
ر اليمنيون ثورتهم »26سبتمبر 1962و14  وفي هذا السياق فجَّ
أكتوبر 1963م« الذين هبوا من الشمال والجنوب والشرق والغرب 
يخوضون كفاحًا ملحميًا، مقدمين التضحيات وقوافل الشهداء حتى 
تكلل نضالهم الطويل بنيل االستقالل الناجز وترسيخ النظام 
الجمهوري، ومع ذلك لم ينجز الهدف االسمى لثورتهم اال بعد 
عقدين ونيف من هذا االنتصار ليصنعه الزعيم علي عبدالله صالح 
ومعه كل المناضلين الشرفاء المخلصين من ابناء شعبنا اليمني في 
ال�22 من مايو االغر 1990م.. مجسدين بذلك حلم أولئك األبطال 
األحرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية من اجل يمٍن موحد 

وديمقراطي آمن ومستقر.
إن فرحتنا بيوم ال���30 من نوفمبر هو ابتهاج ب��اإلرادة الوطنية 
الوحدوية الجامعة لليمنيين كافة، التي ال يمكن ان تتأثر بالصعوبات 
والتحديات مهما كان حجمها، إيمانًا بأنها لن تنال من شعب عريق 
قهر المستحيل وشيد واحدة من أعظم الحضارات اإلنسانية، ومثلما 
ر ثورة سبتمبر وأكتوبر فإنه قادر على إسقاط كل المشاريع  فجَّ
الصغيرة التي تسعى بعض القوى المريضة من خاللها إلى إعادة 

عجلة التاريخ الى الوراء والى زمن لن يعود..
وهكذا مثلما سقطت رهاناتها في الماضي ستسقط اليوم الن 
الثورة اليمنية المنتصرة بوجود النظام الجمهوري واالستقالل 
الوطني  والوحدة حقائق خالدة ُوج��دت لتبقى، وان الدعوات الى 
االنفصال والتشرذم والتشظي سيتصدى لها شعبنا وسيفشل مرامي 
ه��ا ممن أفقدتهم مصالحهم استيعاب ان تضحية  من يقف وراء
اليمنيين الجسيمة من اجل الحرية واالستقالل والوحدة لن تذهب 
هدرًا وهي محروسة بإرادة األجيال الواعية المدركة ان صون كرامتها 
وعزتها وبناء حاضرها ومستقبلها ال يكون اال بالوفاء لدماء الشهداء 
التي روت تربة هذه األرض الطيبة.. أما العمل باتجاه االنفصال 
والتجزئة فإنه خيانة لتضحيات شعبنا الذي سيسقط كل المشاريع 

الصغيرة..

الحكومة تقصي 7 مكونات سياسية من لجنة حل القضية الجنوبية بدعوى أن رموزها شماليون
اللجنة تشكلت من مكونات تطالب بإقامة دولة اتحادية من إقليمين

المؤتمر يعتذر عن المشاركة في لجنة حل القضية الجنوبية

المؤتمر والتحالف يهنئون الزعيم والشعب اليمني بمناسبة عيد االستقالل

»الميثاق« »الميثاق«:د. قاسم سالم لـ »الميثاق«:المناضل محمد سالم عكوش لـ نائب وزير التربية  لـ

هل سيكون »الرئيس هادي« التالي لعقوبات 
مجلس األمن أم أحد رؤساء األحزاب؟

الدعوة لالنفصال تمرد على شرعية التاريخ 
وحق الشعب اليمني في وحدته األزلية

رفع علم »االنفصال« أو ترديد »الصرخة« 
في المدارس خطر يهدد أجيال اليمن

 من قتل جدبان وشرف الدين والمتوكل
 من اغتال ضباط الجوية واألمن السياسي ولماذا

 لماذا اشترى »علي محسن« ألف دراجة نارية
 من هم »علي منصر« »حاتم مأمون« »زعيل« »عثمان«

سام األحمر يزيح الستار عن أبشع جرائم االغتياالت في اليمن

 :»CBC« الميثاق« تنشر نص حوار الزعيم  مع«

الرئيس »هادي« مختلف مع نفسه 
حول وجودي على قيد الحياة

أبناء الجنوب وحدويون ومن يدعو بغير 
الوحدة عناصر من مخلفات 94م

حل   األزمة   يكمن   في   الشروع   باالنتخابات   البرلمانية   والرئاسية   والمحلية
ً
 أم آجال

ً
سيأتي اليوم الذي ُيعاد فيه االعتبار لكل من أقصي من كوادرنا عاجال

يحتفل الشعب اليمني بالعيد  
ال���س���اب���ع واألرب����ع����ي����ن ل��ي��وم 
االستقالل الوطني المجيد 30 نوفمبر 
1967م.. اليوم الذي توج الشعب اليمني 
نضاله بعد 4 سنوات من الكفاح المسلح 
لطرد المستعمر البريطاني من جنوبنا 
الحبيب.. وبهذه المناسبة الوطنية هنأ 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني كافة ابناء الشعب اليمني وفي 
مقدمتهم أبناء وأسر الشهداء والمناضلين 
بمناسبة االحتفال بالعيد ال�47 لالستقالل 
الوطني وطرد آخر جندي بريطاني عن 

تراب وطننا الحبيب.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف- في بيان ص��ادر عنهم بهذه 

المناسبة -دعوتهم إلى المصالحة الوطنية 
الشاملة التي التستثني أح��دًا.. وج��اء في 
البيان: إن قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة 
إلى كل أبناء اليمن على اختالف مشاربهم 
وتوجهاتهم من أج��ل ال��خ��روج بالوطن 
من أزمته، عبر مصالحة وطنية شاملة، 
وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
واتفاق السلم والشركة، وسرعة استكمال 
م��ا تبقى م��ن م��ه��ام ف��ي إط���ار المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وعلى وجه الخصوص استكمال صياغة 
ال��دس��ت��ور واالس��ت��ف��ت��اء عليه وال��ذه��اب 
إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي 
المرحلة الراهنة وتخرج اليمن من أزمته .
تفاصيل ص6

الزوكا يؤكد دعم المؤتمر وحلفائه للشعب الفلسطيني
أكد األستاذ/ عارف الزوكا األمين  

العام للمؤتمر الشعبي العام دعم 
المؤتمر وحلفاؤه الكامل والمطلق ألبناء 
الشعب الفلسطيني وقيادته في حقهم رفض 
مساعي دولة االحتالل لفرض قانون التمييز 
العنصري المسمى بقانون "يهودية إسرائيل".

وأشار الزوكا في كلمة األحزاب والتنظيمات 
السياسية في مهرجان يوم التضامن العالمي 
مته جمعية كنعان 

ّ
مع الشعب الفلسطيني نظ

لفلسطين، إل��ى أن المؤتمر الشعبي العام 
ات التي ستتخذها منظمة  يدعم كل اإلجراء

التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية 
ل��م��واج��ه��ة ه���ذه ال���م���ح���اوالت العنصرية 
وأي مساعي ستلجأ إليها عبر المنظمات 

والهيئات الدولية.
وقال الزوكا: "إننا في المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه بزعامة الرئيس علي عبد الله صالح 
رئيس المؤتمر نجدد لكم العهد بالوقوف 
معكم ومساندتكم حتى تحرير أرضكم 
وإقامة دولتكم المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف..
تفاصيل ص3

د. القربي: زيارتنا للصين ناجحة 
واألشهر القادمة ستشهد فتح 
آفاق جديدة بعالقات الحزبين
أك�����������د   

الدكتور 
أب��وب��ك��ر القربي 
األم���ي���ن ال��ع��ام 
المساعد لقطاع 
الفكر والثقافة 
واإلع�����الم، على 
ض��رورة تطوير 
العالقة اليمنية 
ال����ص����ي����ن����ي����ة 

واالنتقال بها من الصداقة إلى الشراكة.
ج��اء ذل��ك ف��ي ختام زي���ارة وف��د المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام برئاسة القربي إل��ى الصين 
اجرى خاللها مباحثات مع الحزب الشيوعي 
الصيني توصلت إل��ى نتاتئج م��ث��م��رة، وأن 
األشهر المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا فيما 
بين الحزبين، وستفتح آفاقًا واسعة تعود 
بالنفع على الحزبين والبلدين الصديقين. 
وق��ال القربي: إن زي��ارة وف��د المؤتمر التي 
استمرت عشرة أي��ام فتحت آفاقًا واسعة 
للتعاون مع األصدقاء في الحزب الشيوعي 
الصيني، وعززت العالقات الممتدة منذ أكثر 

من عقدين ونصف من الزمن..
م��ن جانبهم أك��د المسئولون ف��ي الحزب 
الشيوعي الصيني على أهمية تعزيز عالقات 
التعاون مع المؤتمر الشعبي العام كحزب 
سياسي مهم تربطه عالقة قوية مع القيادات 

الصينية..
معربين عن استعدادهم لتقديم خبراتهم 

للمؤتمر الشعبي في مختلف المجاالت..
تفاصيل ص8

نفى االستاذ أحمد الصوفي-  
السكرتير الصحفي لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام- علمه بوجود 
طلب أميركي ُوّجه إلى لجنة العقوبات 
الدولية الخاصة باليمن، للموافقة 
ع��ل��ى س��ف��ر ال��زع��ي��م ع��ل��ي عبدالله 
صالح إل��ى إثيوبيا لإلقامة الدائمة 
فيها، مع السم��اح له بالتردد على 

ألمانيا للعالج.
وق��ال أحمد الصوفي في تصريح 
»الجزيرة ن��ت«: »إن الزعيم علي  ل�
عبدالله صالح رئيس المؤتمر لن 

ي��غ��ادر اليمن مطلقًا، ال ب��ق��رارات 
مجلس األم��ن الدولي وال بصواريخ 
أميركا"، واعتبر أنه "ال توجد أي قوة 
في اليمن أو العالم تستطيع أن تجبر 

الزعيم صالح على مغادرة اليمن«.
ق��ال ال��ص��وف��ي: "إن ف��ك��رة خ��روج 
الزعيم م��ن اليمن ألي سبب غير 
م��وج��ودة، ونستطيع أن نجلب له 

أفضل أطباء العالم".
وأض��اف: "ال يقلقنا في المؤتمر 
ه  الشعبي خ��روج الزعيم أو بقاء
في اليمن، ولكن ما يقلقنا أننا لم 

نستطع أن ن��خ��رج ال��زع��ي��م علي 
عبدالله صالح من رأس الرئيس 
عبدربه منصور هادي". وأشار إلى 
أن "وجود الزعيم باليمن يبدو أنه 
يشكل تهديدًا لمشاريع مريبة 
ال تستطيع القيادة السياسية أن 
تمررها طالما بقي بثقله الشعبي 

والسياسي في البالد".
مبينًا ان ه��ذه المشاريع تسعى 
إللغاء دور الشعب في اختيار حاكمه 
عبر االنتخابات، ومشاريع دعوات 

االنفصال وتدمير الدولة.

> تأكيدًا لتوقعات الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس المؤتمر ورهانه على نزاهة 
ة الرئيس المصري  القضاء المصري وب��راء
األس��ب��ق محمد حسني م��ب��ارك أص��درت 
المحكمة المختصة في القاهرة »السبت« 
ة الرئيس مبارك  الماضي حكمها ب��ب��راء
وع���دد م��ن م��س��اع��دي��ه م��ن ت��ه��م »قتل 

المتظاهرين وقضايا الفساد«..
وكان الزعيم علي عبدالله صالح قد راهن 
على نزاهة القضاء المصري ونزاهة الرئيس 

مبارك من التهم الكيدية وذلك قبل اسبوع واحد من 
صدور قرار المحكمة المصرية عبر حديثه الضافي لقناة 
»C.B.C« المصرية والتي اعتبر فيها »ان الرئيس مبارك 
ات من قبل جماعة االخوان  تعرض لحملة اشاعات وافتراء
المسلمين« وأك��د فيها ان المحاكمات ووض��ع الرئيس 

مبارك خلف القضبان »شيء« يخص الشعب المصري..
وق��ال: »اث��ق في عدالة القضاء المصري بأنه سينظر 

بعين االعتبار لوضع حسني مبارك وان 
التكون محاكمته مكيدة سياسية وان 

تأخذ العدالة مجراها«..
وشهدت مصر احتفااًل بتبرئة الرئيس 
االس���ب���ق ح��س��ن��ي م���ب���ارك ورف����ع م��ئ��ات 
المتظاهرين صورًا لمبارك واعالم مصر، 
وظ��ل��وا يلوحون بها ف��ي ال��ق��اه��رة حتى 
خرج لهم مبارك من نافذة غرفته لرد 

تحيتهم..
ة مبارك بحكم  الجدير بالذكر أن براء
قضائي ج��اء ليؤكد ت��ورط جماعة اإلخ���وان المسلمين 
بعمليات القتل التي شهدتها مصر إبان أزمة 2011م..

وبهذا يفتح حكم القضاء المصري الباب أمام تورط 
اإلخوان في اليمن وسوريا وليبيا وتونس في جرائم قتل 
الشباب ونهب المال العام وإثارة الفوضى واالعتداء على 

الممتلكات العامة والخاصة.
تفاصيل ص16

الصوفي: ال توجد أي قوة تستطيع أن تجبر الزعيم على مغادرة اليمن

وفقًا لتوقعات الزعيم

القضاء المصري يبرئ مبارك ويؤكد ضلوع اإلخوان بجرائم القتل


