
أوض������ح ال����ل����واء ع���ب���دال���ل���ه أب���و 
غ��ان��م -األم���ي���ن ال��ع��ام للتنظيم 
السبتمبري- أن ثورة 26 سبتمبر 
الخالدة إع���ادة االعتبار للشعب 
اليمني العظيم، وأطاحت بالنظام 
اإلمامي الكهنوتي المتخلف، كما 
أث��ارت بأهدافها العظيمة رعب 
دول ال��ج��وار وخاصة ج��ارة السوء 
السعودية التي سعت إلجهاض 

الثورة منذ اليوم األول.
وقال المناضل عبدالله أبو غانم 
»الميثاق«: إن قيام  في تصريح ل�
السعودية بشن ع���دوان همجي 

للعام الثالث على بالدنا يؤكد أن عدو 
األم��س هو نفسه ع��دو اليوم وه��ذا يوجب على شعبنا 
أن يكون أكثر يقظة للحفاظ على ث��ورة 26 سبتمبر 
باعتبارها الثورة األم لثورة 14 أكتوبر و30 نوفمبر، 
وما تلى ذلك مجرد تحصيل حاصل، مشيرًا الى أن ثورة 
سبتمبر تبنت كل مطالب وتطلعات الشعب وحققتها 
أياٍد بيضاء ورجال شرفاء وفي المقدمة إعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية المباركة في ال�22 مايو 1990م، بقيادة 
الزعيم علي عبدالله صالح والذي يعد أهم منجز تحقق 
لليمن خ��الل تاريخه القديم والمعاصر كونه اقترن 
بالديمقراطية والعدل والمساواة والتنمية والتعددية 

وغيرها من المكاسب التي ينعم بها الشعب اليمني..
وقال المناضل عبدالله أبو غانم: اعتقد أنه ليس هناك 
داٍع لكي يختزل البعض ثورة سبتمبر بمسيات جديدة 
ويتجاهلوا الثورة الحقيقية وإال يكونوا قد ظلموا الثورة 
وظلموا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية 

في سبيل في القضاء على التخلف 
واقامة نظام جمهوري ديمقراطي 
ع���ادل، داع��ي��ًا الجميع ال��ى الترفع 
عن الصغائر وأن يوحدوا الصفوف 
اس��ت��ع��دادًا ل��ط��رد ال���غ���زاة ال��ج��دد 
م��ن بعض المحافظات الجنوبية 
والشرقية وتجنب االخطاء السابقة 
والحفاظ على قيم ومبادئ الثورة 
اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر 
وأن يتحملوا األمانة بصدق واخالص 
وطني وأال يقللوا من مكانة ثورة 
26 سبتمبر وتضحيات المناضلين 
الذين بذلوا كل غ��اٍل ونفيس من 
أجل سعادة الشعب اليمني وتطوره 

وازدهاره..
وقال في ختام تصريحه: إنني ومن تبقى من مناضلي 
الثورة نراقب عن كثب بعض الممارسات الخاطئة التي 
تزعجنا، ومن ذلك الشطحات المستفزة التي تتنكر لدور 
الرعيل األول ممن ساهموا في اشعال الثورة اليمنية 
26 سبتمبر و14 أكتوبر، فالتاريخ ال يرحم ومن يقلل 
من مكانة وقدسية الثورة السبتمبرية األم يعتبر خائنًا 
للوطن.. مؤكدًا أن الشرفاء من أبناء الشعب اليمني العظيم 
سيظلون حراسًا أمناء للثورة وأهدافها كما عهدناهم 
شهبًا تقدح نارًا في وجه كل من يحاول النيل من الثورة 
وأهدافها أو اإلض��رار بالوطن اليمني ومكاسب الثورة 

والجمهورية والوحدة والمساس بسيادة وطننا.
مشيدًا ببطوالت الجيش واللجان في مواجهة العدوان 
والمرتزقة وبالصمود االسطوري الذي يسطره شعبنا في 

هذه المرحلة التاريخية الحرجة.

قال المناضل محمد اسماعيل الضالعي -عضو مجلس الشورى: إن ثورة 26 سبتمبر 
عام 1962م مثلت حدثًا استثنائيًا في تاريخنا وكان لها تأثيرات كبيرة وعظيمة 

على حياة أبناء الشعب اليمني شماله وجنوبه شرقه وغربه.
»الميثاق«: أتذكر عندما هبت جماهير  وأوضح المناضل الضالعي في تصريح ل�
الشعب من كل أرجاء الوطن للدفاع عن ثورة 26 سبتمبر من تعز وإب والضالع ولحج 
وشبوة وعدن، واالمر ذاته عندما قامت ثورة ال�14 من أكتوبر فقد هب ابناء الشعب 
اليمني من صنعاء ومن تعز وإب وشبوة والضالع للمشاركة فيها وهناك الكثير من 
االسماء العمالقة ممن شاركوا في ثورة 14 أكتوبر هم من أبناء تعز أمثال عبدالفتاح 
اسماعيل وعبدالعزيز عبدالولي ومحسن الشرجبي وعبدالرحمن الصريمي وغيرهم 
ممن خاضوا الكفاح المسلح في عدن وغيرها ضد االستعمار البريطاني، وبالتالي أقول إن 
الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر هي ثورة واحدة ونضال الشعب اليمني واحد والتاريخ 

واحد مهما حاول البعض أن يقلل من أهمية هذه الحقيقة التي ال ينكرها إال مريض.
وتابع المناضل الضالعي قائاًل: أن عظمة الثورة السبتمبرية تتجلى بأنها انهت والى 

األبد الحكم اإلمامي المستبد الظالم وطردت االحتالل البريطاني الغاصب بعد أن 
سخرت كل امكاناتها لتحقيق االستقالل ويتذكر الجميع إذاعتي صنعاء وتعز كانتا 
لسان حال الثوار في عدن ولحج وردف��ان، كما ال ننسى دور حكومة صنعاء بزعامة 
المشير عبدالله السالل وما قدمه للثوار في المحافظات الجنوبية والذي كان له أثر 
كبير في انتصار ثورة أكتوبر، كما أن محافظة تعز ظلت تمثل العمق االستراتيجي 
للثوار في عدن ولحج حيث كانت مركزًا لتدريب الثوار الذين يعودون الى عدن لقتال 
قوات االستعمار ومعهم عشرات المقاتلين من أبناء تعز وإب وبقية المحافظات.. 
مؤكدًا أن وحدة اإلدارة الثورية اليمنية أثارت قلق االحتالل وأذيالهم في الجزيرة 
العربية والخليج والسعودية تحديدًا والتي قامت بالتآمر على الثورة ودعمت بقايا 
اإلمامة بكل الوسائل واالمكانات، غير أن الثورة انتصرت وتحققت أهدافها كاملة ومنها 
اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م وقيام الجمهورية اليمنية والتي 
تمثل أهم االنجازات السبتمبرية، خالفًا  للمنجزات العمالقة التي تحققت في عموم 

اليمن والتي يصعب حصرها.

قيادات األحزاب تجدد العهد بمواجهة أعداء النظام الجمهوري
العدد:  
)1876(

26/ سبتمبر / 2017م  
4/ محرم / 1438هـ

7الثالثاء: 

جددت األحزاب والتنظيمات السياس��ية اليمنية العهد على مواصلة إنتصارات ثورة 26 من س��بتبمبر المجيدة وإلحفاظ على مكاس��ب الجمهورية والوحدة والديمقراطية وإفش��ال 
مؤامرة أعداء النظام الجمهوري وإلحاق الهزائم النكراء بتحالف العداوان الذي تقوده السعودية ضد بالدنا للعام الثالث على التوالي.. وقالوا في تصريحات للميثاق إن ثورة 26 سبتمبر 
حدث عظيم غير مجرى التاريخ في اليمن وأسقطت النظام االستبدادي واالستعماري في الجنوب ونقلت شعبنا الى عهدًا جديد وأوضحوا ان الثورة اليمنية ثورة واحدة في الشمال وفي 

الجنوب وقد عبرت عن تطلعات كل أبناء الشعب اليمني وواجهت في ذات الوقت نفس أعداء شعبنا في الشمال والجنوب.. ودعوا بهذه المناسبة الوطنية الغالية الى توحيد الصفوف 
وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان ومرتزقته كأولوية النتصار شعبنا وتحرير األراضي المحتلة من المستعمرين الجديد والى نص أحاديث القيادات الحزبية:

النظام الجمهوري سيستمر مهما 
تكالب األعداء على ثورته

»55« عدد مكرس بمناسبة العيد ال�
لثورة 26 سبتمبر الخالدة

ول��د ال��م��الزم علي عالية في مدينة صنعاء عام 
1938م.. أكمل دراسته االساسية والثانوية العامة 
وتم اختياره مع مجموعة من زمالئه ليلتحقوا بكلية 
الشرطة في مدينة تعز عام 1954م.. تخرج من 
مدرسة الشرطة عام 1955م برتبة مالزم ثاني 
واستمر يعمل كضابط أم��ن.. وفي عام 1961م 
انخرط في تنظيم الضباط األح��رار كعضو خلية 
أساسية.. شارك ليلة الثورة مع زمالئه في دائرة 

األم��ن بفعالية.. كلف بعد الثورة بالمشاركة في 
الحملة العسكرية الموجهة الى منطقة خ��والن.. 
ضرب المالزم الشهيد علي عالية أروع مثل للضابط 
الثائر المؤمن.. ناضل بشجاعة الرجال واستشهد في 
صنعاء، وباستشهاده فقدت الثورة ضابطًا المعًا 
حسن الخلق وضابطًا شجاعًا آمن بالثورة ودافع عنها 
وقدم نفسه فدية في سبيل ترسيخها.. رحمه الله 

واسكنه فسيح جناته..

الشهيد المالزم علي عالية:
شهداء 
تنظيم
الضباط
األح�رار

»الميثاق«: المناضل عبدالله أبو غانم ل�

طرد الغزاة الجدد من أرضنا 
انتصار ألهداف سبتمبر

»الميثاق«: المناضل محمد الضالعي ل�

ثورة 26 سبتمبر حدث تاريخي عظيم حررت اليمن من االستبداد

»الميثاق«: المناضل صالح عبدالله صائل ل�

الثورة اليمنية جمعت المناضلين من مختلف المحافظات في خنادق الكفاح
أكد المناضل صالح عبدالله صائل، أن االحتفال بالعيد ال�55 لثورة  26 سبتمبر 
يبعث على االعتزاز والفخر ويوقد جذوة النضال من جديد في قلب كل شرفاء 

الوطن اليمني من المهرة الى الحديدة ومن صعدة الى عدن..
وقال: الشك أن ثورة 26 سبتمبر هي األم التي جاء بعدها 14 أكتوبر و30 
نوفمبر و22 مايو العظيم.. وعندما تحل علينا هذه األعياد العمالقة في تاريخ 
اليمن فإننا نتذكر أيضًا أولئك العظماء الذين شاركوا في صنع واحدية الثورة 
وتضحياتهم بكل غاٍل ونفيس، ومن أولئك الشهداء والمناضلين الشهيد سالم 
يسلم الهارش قائد فرقة النجدة اثناء الكفاح وهاشم عمر اسماعيل واحمد بن 
احمد شكري ونصر سيف الردفاني وغيرهم ممن استشهدوا في نقيل يسلح وهم 
في طريقهم لفك حصار صنعاء وهناك مناضلون من أبناء المحافظات الشمالية 
استشهدوا في عدن ولحج والضالع والذين مازلت أتذكرهم في جبهة التحرير 

وقاتلوا في عدن ولحج كالمناضل الجسور عبدالرحمن الصريمي قائد فرقة صالح 
الدين والمناضل محمد اإلبي صائد الدبابات االنجليزية في عدن والمناضل راوح علي 
الشرجبي والمناضل ناجي الشميري والمناضل فضل حيدرة الطاهري والمناضل 
محمد صالح األزرقي والمناضل محمد علي العبسي »أبو جالل« الذي قتله الحزب 
االشتراكي في خور مكسر- عدن بعد االستقالل والمناضل صالح احمد الحارثي 
والمناضل احمد مهدي المنتصر وغيرهم ممن سطروا معالم النضال دفاعًا عن 
الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وجسدوا قيم الوحدة اليمنية اثناء فترة 
الكفاح، وأضاف صائل: كنا ال نعرف من أين هذا وال من أين ذاك فقد جمعتنا الخنادق 
الكفاحية والهدف األسمى تحرير اليمن من االحتالل ونير الظلم واالستبداد.. 
وعلينا أن نحافظ على تلك التضحيات وعهدنا الذي قطعناه للحفاظ على أهداف 

الثورة النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.

ولد الشيهد احمد بيدر في مدينة صنعاء عام 1944م وانهى دراسته االساسية 
في نفس المدينة.. والتحق بمدرسة الطيران الحربي عام 1960م وتخصص مع 
عدد من زمالئه في مجال األرصاد الجوية وتخرج منها برتبة مالزم ثاني.. التحق 
بتنظيم الضباط األحرار عام 1962م في خلية أساسية.. عمل في األرصاد الجوية 
حتى قيام الثورة.. اشترك في أول حملة عسكرية لمواجهة القوى الملكية في منطق 
عبس.. استشهد في أواخر عام 1962م وهو يؤدي واجبه في نفس المنطقة إثر 
انفجار لغم أرضي تحت السيارة المدرعة التي كان عليها.. فقدت الثورة باستشهاده 

شابًا بطاًل وثائرًا ملتزمًا.. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.

الشهيد المالزم أحمد بيدر:

أج��واء فرائحية بهيجة تعم اليمن احتفاء بالعيد ال�55 
لثورة ال�26 من سبتمبر الخالد،ة حيث تشهد العاصمة 
صنعاء -التي تزدان باإلع��الم الوطنية والالفتات المعّبرة 
عن منجزات الثورة- وجميع محافظات ومديريات الجمهورية 
فعاليات احتفالية شعبية ورسمية بهذه المناسبة الوطنية 
تجس��د إرادة الش��عب اليمن��ي العظي��م ال��ذي يواصل صنع 
ملحمة صمود اسطورية في وجه العدوان الهمجي الذي تشنه 
الس��عودية على بالدنا، دفاعًا عن الثورة والنظام الجمهوري 
والوحدة والديمقراطية والس��يادة الوطنية.. وش��ارك 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.
وفي الحفل ألقى كلمة بمناسبة االحتفال بالعيد ال�55 لثورة 26 سبتمبر قال فيها: 
ها االحتفالية، لها دالالتها وأبعادها  إن هذه المناسبات الوطنية التي نعيش أجواء
الوطنية واالنسانية وفيها تلمع بذاكرتنا الوطنية والشخصية رموزًا وطنية من 
مناضلي الرعيل األول الذين خطو الخطوات االولى وقدموا التضحيات الجليلة من 

أجل الوصول بالوطن الى واقع أفضل.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يعانيه ابناء المحافظات والجزر اليمنية الواقعة تحت 
االحتالل السعودي - االماراتي، من ممارسات بشعة وسحل وتنكيل طال جميع 
شرائح المجتمع فيها من مثقفين ومشايخ وأعيان وأف��راد مناوئين لسياستهم 

ووجودهم االحتاللي.
مؤكدًا أن كل شبر من االراض��ي اليمنية سيتم تحريره ولن ي��رزح تحت وطأة 

المحتلين " .
وقال الدكتور بن حبتور: " يجب أن تعلم األجيال بأن العدوان السعودي على 
وطنهم مستمر منذ 1962 م وحتى اللحظة وبمختلف األشكال والوسائل" .. مبينا 

أن التفاف اليمنيين حول المشاريع الوطنية ومساندتهم للثورة ليس حبا في القتال 
والمواجهة بل لشعورهم بالظلم والجور والضيم وسعيهم لتغير واقعهم المرير 

عبر مقاومة الطغيان.
وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية واالستعراضية الراقصة شملت أغنية 
وطنية بعنوان )يا جماهير سبتمبر( من التراث أداء الفرقة الوطنية للموسيقى 
واإلنشاد، أغنية وطنية بعنوان )كالقذيفة( أداء الفرقة الوطنية للموسيقى واإلنشاد، 
فقرة لرقصة البرع الشعبي، لوحة فنية استعراضية راقصة بعنوان )جمهورية من 

قرح يقرح( من أداء فرقة الفنون الشعبية.
وكان الحفل قد انطلق بمهرجان كرنفالي تراثي وشعبي لفرقة الفنون الشعبية 

بمشاركة عدد كبير من شباب العاصمة من ميدان التحرير إلى المركز الثقافي.
وعلى ذات الصعيد تشهد اليوم محافظة إب احتفااًل غير مسبوق بالمناسبة ينظمه 
المؤتمر الشعبي العام، كما تشهد بقية محافظات الجمهورية احتفاالت مماثلة ومنها 
اقامة ندوات عن أهمية الثورة اليمنية في العاصمة صنعاء والحديدة وغيرها أكدت 
على المكانة العظيمة التي تحتلها ثورة سبتمبر في وجدان الشعب اليمني والذي 

يزداد وحدة وتماسكًا اليوم في مواجهة العدوان، مجسدًا بذلك أروع صور الوحدة 
الوطنية والتماسك الداخلي في مواجهة العدوان الخارجي الذي يمثل خطرًا على 
الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والسلم االجتماعي، وهو 
الخطر الذي يجعل الشعب اليمني بمختلف فئاته ومكوناته يقفون وقفة رجل واحد 
لمواجهة العدوان والحصار ويواصلون الصمود أمام ابشع جرائم العدوان والحصار 
الى أن يتحقق لهم النصر كما تحقق لشعبنا في معركة حصار صنعاء في ستينيات 

القرن الماضي.
من جهة أخرى عقدت أمس االثنين بصنعاء ندوة عن ثورة 26 سبتمبر بمناسبة 
ذكراها الخامسة والخمسين شارك فيها عدد من مناضلي الثورة وقيادات سياسية 

وإعالمية ومنظمات مدنية.
وفي الندوة التي غابت عنها وسائل اإلعالم الرسمية ألقى علي عبدالله السالل كلمة 
مناضلي الثورة اليمنية والمحاربين القدامى - نجل أول رئيس بعد ثورة سبتمبر 
الجمهورية - وتحدث عن الصعوبات التي واجهتها الثورة مشيرًا إلى دعم إسرائيلي 

لإلماميين أثناء حرب تثبيت الجمهورية في ستينيات القرن الماضي.
وقال إن تلك المؤامرات بقيادة المملكة السعودية المساندة لإلماميين أجهضها 

الثوار بمساعدة المصريين بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
من جانبه نبه رئيس مركز الدراسات والبحوث الدكتور عبدالعزيز المقالح إلى 
يمنية أه��داف سبتمبر موضحًا أن تشابهها مع أه��داف ث��ورة 23 يوليو بمصر 

الخمسينيات ناجم عن تشابه القضايا العربية.
وتابع المقالح باإلشارة إلى أن األخطاء التي لحقت قيام الثورة لم تكن هي المسؤولة 

عنها بل البشر.
وتحدث في الندوة أحد الثوار اللواء علي عبدالمغني، وأحمد ناجي عن اتحاد األدباء 

والكتاب اليمنيين وعبدالرحمن بجاش عن الصحفيين.
وألقى الشاعر محمد عبدالسالم منصور قصيدة بالمناسبة.. حضر الندوة وزير 

شؤون مجلسي النواب والشورى علي عبدالله أبو حليقة.

احتفاالت غير مسبوقة بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر الخالدة
سبتمبر يوحد الصف الوطني لمواجهة العدوان والحفاظ على النظام الجمهوريإيقاد شعلة الثورة في العاصمة.. واحتفاالت كبيرة في المحافظات

ندوة سبتمبرية:
 إسرائيل دعمت اإلماميين

رئيس الوزراء: سنحافظ على ثورة 26 سبتمبر والعدوان السعودي مستمر من 1962م


