
في خطاب مهم بمناسبة أعياد الثورة الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر والـ30 من نوفمبر

الزعيم: النظام الجمهوري راسخ مهما تكالب األعداء
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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..

في المستهل أحيي أولئك المناضلين األحرار ثّوار الثورة اليمنية العظمى ال�26  
من سبتمبر الذين فّجروها وناضلوا من أجلها والتي أحدثت تحّواًل سياسيًا 
واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وأمنيًا وعسكريًا لشعبنا اليمني المناضل ضد النظام الرجعي 
الكهنوتي البائد وضد المستعمر البريطاني وأذياله في جنوب الوطن في ثورة ال�14 من 

أكتوبر المجيدة حتى القضاء على االستبداد واالستعمار.
واقول في هذه المناسبة الغالية :ان ابناء اليمن يستحضرون اليوم تلك التجربة العظيمة 
من الصمود والتحدي وامتالك ارادة التغيير الحقيقي وحماية الروح الثورية التي حاولت 
قوى الشر وقتها خنقها في كل مراحل التحول التي مر بها اليمن المعاصر، لكنها فشلت 
..وها هي الذكرى الخامسة والخمسون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر تهل علينا 
جميعًا وقد مرت خالل العقود الخمسة من عمرها بمنعطفات تاريخية مهمة لكنها كانت 
في كل مرة اقوى بعزيمة المناضلين وبعزيمة ابناء اليمن الذين آمنوا بفكر الثورة وقيمها 

الحية في نفوسهم يحدوهم امل التغيير واستحقاقاته وتحقيق اهدافها العظمى. ..
وق��د تعززت قيم الثورة وفكرها في كل مسارات العمل السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي والثقافي وبدت اهدافها عناوين استحقاق ال تقبل المساومة بصعود الزعيم 
علي عبدالله صالح هرم السلطة في 1978م ومن خالل قيادته للمرحلة اليمنية الجديدة 
التي بدا فيها اكثر وعيا بأهمية بلورة تطلعات المناضلين وابناء اليمن واستطاع كمعلم 
وربان ماهر ان يخلق حالة من الفعل الثوري المستمر وان يطوع هذا الفعل على صعيد 
االداء السياسي واالقتصادي واالمني وفي شتى المجاالت ..وزادت وتيرة االداء اكثر واكثر  
بتأسيس المؤتمر الشعبي العام بقيادته الحكيمة والمخلصة مع نخبة من رجاالت اليمن 
العظماء في السنوات األولى لحكمه والذي جاء باعتباره خطوة تاريخية اخرى من خطوات 
التحول والبناء الوطني واالنتقال نحو آفاق واسعة من الديمقراطية والحرية وحلقة من أهم 
حلقات التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي كان للثورة اليمنية 26 سبتمبر 
1962م و14أكتوبر 1963م الدور الحاسم في ازاحة العوائق عن طريقه ووضع الشعب 

ة. أمام آفاق جديدة مشرقة ووضاء
وفي كل االحوال كانت واحدية الثورة اليمنية تعبيرًا عن واحدية اإلنسان اليمني بالمعنى 
التاريخي والجغرافي وبمعنى الهوية، وهذه الواحدية ليست أمرًا مرصودًا فقط بمعنى 
الثورتين "14" أكتوبر و"26" سبتمبر بل بمعنى المكان والزمان، ولهذا السبب تمثل 

هذه الواحدية حاضرًا في كل األحوال حتى في عهود ما قبل الثورتين .
كما أن حركة األحرار اليمنيين الذين جاؤوا إلى عدن قبل ثورة 26 سبتمبر لم يكن 
هدفهم إحباط نظام اإلمامة في الشمال فقط ولم يكونوا شطريين، لكن كان الهدف أوليًا 
وبالنسبة للجبهة القومية وجبهة التحرير عندما كان هناك نضال مسلح ضد المستعمر 
البريطاني في الجنوب وضد الكيانات والمشيخات السالطينية التي وصلت إلى إحدى 
وعشرين سلطنة ومشيخة وإمارة في عموم اليمن الجنوبي سابقًا، لم تكن أهدافهم 
شطروية فالسبتمبريون واألكتوبريون كانوا يتوقون إلى الوحدة اليمنية، وحاربوا بذات 
السالح ، وحتى الصراعات التي قامت بين النظامين كانت جميعها من أجل الوحدة ولهذا 
السبب كانت وحدة 22 مايو تحصياًل حاصاًل لمشروع سياسي وطني شامل في الشمال 
وفي الجنوب وهي حالة تفاعلية في الشطرين، ونستطيع ان نستقرئ نموذج عدن في 

صنعاء ونموذج صنعاء في عدن.
نص الكلمة ص2

كلمة 

26سبتمبر.. 
ثورة أنهت االستبداد 

واالستعمار

الثورة.. إنجازات ومكاسب

 كبيرًا في حياة الشعب اليمني العظيم في مختلف المجاالت
ً
سبتمبر أحدث تحوال

نثّمن عاليًا صمود شعبنا اليمني العظيم في وجه العدوان الغاشم
نحّيي الشهداء األبرار الذين أجبروا »هادي« وبقية الخونة والمرتزقة على الرحيل في 21 سبتمبر

ندعو إلى وحدة الصف وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان

الثورة اليمنية قدمت اآلالف من الشهداء في سبيل انعتاق الشعب من الظلم واالستبداد

األمين العام التقى عددًا من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى بالدنا

جهود مؤتمرية متواصلة من أجل وقف العدوان عن بالدنا ورفع الحصار عن شعبنا

شائف عزي :المناضل علي عبدالله السالل:

ستنتصر اليمن في الحرب 
على السعودية ال محالة

ثورة 26 سبتمبر قادت تغييرًا شاماًل 
في اليمن ولم تكن ضد شخص

تواصاًل للجهود الحثيثة التي يبذلها المؤتمر الشعبي العام مع االشقاء 
واالصدقاء بهدف وقف العدوان الغاشم على بالدنا والحصار الجائر على 
شعبنا وفضح جرائم العدوان ومرتزقته واستمرار ارتكابهم لجرائم 
حرب بحق شعبنا، التقى أمين عام المؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف 
عوض الزوكا -األحد- عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى بالدنا 
اطلعهم على التصعيد العسكري للعدوان ورفضه ألي حلول سلمية رغم 

التنازالت التي قدمها الوفد الوطني..
وبهذا الخصوص التقى القائم باألعمال ال��روس��ي بصنعاء أندريه 
تشرونوفل.. وفي اللقاء استعرض األمين العام ما يعانيه شعبنا من 
استمرار المجازر اليومية من قبل تحالف قوى العدوان الذي تقوده 
السعودية واستمرار الحصارالظالم وإغالق مطار صنعاء وتفاقم المعاناة 

االقتصادية لشعبنا وانقطاع المرتبات واألوضاع االنسانية الصعبة، كما 
عبر األمين العام عن شكر وتقدير قيادة المؤتمر ممثلة بالزعم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 

للقيادة الروسية على مواقفها الداعمة والمساندة لليمن.
وفي ذات السياق التقى األمين العام القائم بأعمال السفير الفلسطيني 
لدى بالدنا سليم أبو خضرة مستعرضًا معه ما يتعرض له شعبنا من 

عدوان غاشم ومجازر وحشية من قبل السعودية.
مجددًا مباركة المؤتمر وقيادته للخطوات االيجابية المتعلقة 

بالمصالحة الفلسطينية التي تمت خالل الفترة األخيرة.
الى ذلك التقى األمين العام القائم بأعمال السفير السوري لدى بالدنا 
الحكم دندي وفي اللقاء بارك األمين العام للشعب والقيادة السورية 

االنتصارات التي تحققت على قوى العدوان والتنظيمات اإلرهابية 
ناقاًل تحيات قيادة الموتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الى القيادة السورية 

ممثلة بالرئيس بشار األسد وقيادة حزب البعث العربي االشتراكي.
وفي اللقاء أكد األمين العام بأن الشعب اليمني ينشد السالم ال االستسالم 
وأن الحل يكمن في ايقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب الى مفاوضات 

تحقق السالم.
من جانبهم أكد ممثلي البعثات الدبلوماسية بأن بلدانهم ستظل تعمل 
كل ما بوسعها من أجل مساندة الشعب اليمني في مختلف المجاالت 
السياسية واالنسانية والسعي لتحقيق سالم ينهي العدوان ويوقف معاناة 

أبناء الشعب اليمني.

احتفاالت غير مسبوقة بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر الخالدة

إيقاد شعلة الثورة في العاصمة.. واحتفاالت كبيرة في المحافظات
»الميثاق«: تحدثوا لـ

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

 احتفاء بالعيد ال�55 لثورة ال�26 من سبتمبر الخالدة رفعت 
العديد من قيادات سياسية وأعضاء بالمجلس السياسي و ووزراء 
برقيات تهاني ومباركة للمناضل السبتمبري الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
جددت فيها العهد على الحفاظ  على النظام الجمهوري والوحدة 

والديمقراطية وسيادة الوطن وأمنه واستقراره.
مجددين بهذه المناسبة الوطنية التأكيدعلى  الوقوف ضد 
ال��ع��دوان ومرتزقته ودع���م وم��س��ان��دة اب��ط��ال الجيش واللجان 

والمتطوعين في مختلف الجبهات والى أبرز البرقيات:
تفاصيل ص4

أجواء فرائحية بهيجة تعم اليمن احتفاء بالعيد ال�55 لثورة ال�26 
من سبتمبر الخالد،ة حيث تشهد العاصمة صنعاء -التي ت��زدان 

باإلعالم الوطنية والالفتات المعّبرة عن منجزات الثورة- وجميع 
محافظات ومديريات الجمهورية فعاليات احتفالية شعبية 
ورسمية بهذه المناسبة الوطنية تجسد إرادة الشعب اليمني 
العظيم الذي يواصل صنع ملحمة صمود اسطورية في وجه 

العدوان الهمجي الذي تشنه السعودية على بالدنا، دفاعًا عن 

الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والسيادة الوطنية.. 
وشارك أكثر من خمسائة كشاف ومرشدة في إحياء حفل إيقاد شعلة 

ثورة ال�26 من سبتمبر الخالدة مساء أمس..
وحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور، الحفل الخطابي والفني الذي نظمته وزارة الثقافة 

أمس بالعاصمة صنعاء.
تفاصيل ص7

في برقية للزعيم

العواضي: الثورة ستظل مصدر 
فخرنا وعزنا بين األمم

رفع األمين العام 
للمؤتمر  عد  لمسا ا
االس�������ت�������اذ ي���اس���ر 
ال���ع���واض���ي ب��رق��ي��ة 
تهنئة ال��ى الزعيم 
علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية 
األس������ب������ق رئ���ي���س 
ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
العام بمناسبة العيد 

ال��خ��ام��س والخمسين ل��ث��ورة 26 
سبتمبر الخالدة..

مؤكدًا أن االحتفاء بذكرى ثورة 
26 سبتمبر يكتسب أهمية قصوى 
غنية بمعاني الحرية والمساواة 
وال��رق��ي ال��ح��ض��اري.. وخصوصا في 
ظل هذه الظروف القاسية والحالكة 
خالل األعوام السبعة األخيرة، وفي 
خضم الحقائق ال��م��ري��رة الراهنة 
والتحديات الداخلية والخارجية 

التي تنذر بزعزعة 
ك���ي���ان���ن���ا ال���وط���ن���ي 
وتحاول اطفاء شعلة 
جمهوريتنا التي هي 
مصدر فخرنا وعزنا 
وكبريائنا بين األمم.

وقال: كان للزعيم 
علي عبدالله صالح 
شرف المشاركة في 
مرحلة م��ن مراحل 
النشاط الثوري المسلح في ستينيات 
القرن الماضي، وذل��ك من موقعه 
كجندي ش��اب ممتلىء بالحماس، 
ثم مساهماته في تثبيت النظام 
الجمهوري عبر األدوار النضالية 
والمهام التي اضطلع بها واالنجازات 
ال��ت��ي حققها ط���وال مسيرته في 
الجيش وفي قيادة الجمهورية على 

مدى 33 عامًا. 
تفاصيل ص4

تربويون وأكاديميون:

26 سبتمبر.. ثورة 
النور على الظالم

األفراح تعم الوطن بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر

د. قاسم لبوزة
نائب رئيس المجلس السياسي األعلى

وّجه الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- خطابًا مهمًا  إلى جماهير الشعب اليمني العظيم بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 
الخالدة العيد ال�55 لثورة 26 سبتمبر والعيد ال�45 لثورة ال�14 من أكتوبر والعيد 
ال�50 لالستقالل ال�30 من نوفمبر.. وحّيا الزعيم صالح في خطابه مناضلي الثورة 

والشهداء األبرار شهداء الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وشهداء الدفاع 
عن الوطن في مواجهة العدوان الغاشم البربري ال��ذي تقوده المملكة العربية 

السعودية كما قادت في 1962م هجمة رجعية على الوطن بعد قيام الثورة..
وأكد الزعيم أن الثورة اليمنية ستستمر وسيستمر النظام الجمهوري مهما تكالب االعداء 

الذي سيهزمون وسينتصر شعبنا اليمني العظيم..
داعيًا الى وحدة الصف الوطني وتعزيزالجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الذي 

يستهدف شعبنا اليمني العظيم بقيادة السعودية ونظامها الكهنوتي الرجعي..
نص الكلمة ص2

نحتفل برحيل الخائن »هادي« وعصابته 
إلى خارج الوطن وإلى غير رجعة

ال نعترف بقرار »2216« وال بمخرجات 
الحوار وما تبقى من المبادرة الخليجية


