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 الجمهورية اليمنية.. عامل أمن واستقرار وسالم في المنطقة 
واليمكن أن تنال منها المؤامرات

الزعيم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر

مناضـــلون   لـ » الميثاق «: 

ثورة   26   سبتمبر   انتصرت   على   أعتى   نظام   استبدادي   واستعماري

أكد المناضل اللواء علي عبدالله السالل 
-عضو تنظيم الضباط االح��رار- ان ثورة 
«ال�26 من سبتمبر وال�14 من اكتوبر» لم  
تنتصر  إال بعد تضحيات جسام قدمها 
الشرفاء من أبناء وطننا اليمني الحبيب وجادوا 
بأنهار من الدماء الزكية في سبيل التخلص 
من اعتى نظام كهنوتي واستعماري أذاق  
الشعب اليمني اصنافًا من ال��ذل والهوان 
والقهر واالستغالل، وهو االمر الذي خلق 
حالة من الرفض الشعبي الجارف لهذين 
النظامين الجائرين والدفع بكوكبة من ابناء 
الشعب للخروج لمواجهة الظلم والجبروت 
حتى تحقق له النصر على اإلمامة في شمال 
اليمن واالحتالل البريطاني   الغاشم   وعمالئه  
 من   السالطين   في   جنوب   الوطن   اليمني   بعد   أن  
 مارسوا   سياسة   إهانة   الشعب   وإذالله   ونهب  

 خيراته   وجعلوه   يعيش   في   تخلف   مريع   وكأنه   في   القرون   الوسطى .. 
وقال المناضل السالل في تصريح ل�«الميثاق»: إن الشعب اليمني وهو يتشبث بالثورة 
ويدافع عنها ويبذل الغالي والنفيس للحفاظ على اهداف الثورتين «سبتمبر وأكتوبر» 
رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدها حتى اليوم إيمانًا منه بأن الثورة هي طريقنا للمستقبل 
وأنه ال يمكن إعادة عجلة   التاريخ   الى   الخلف   والقضاء   على   حلم   االجيال   في   العيش   بكرامة  

 وإباء   وازدهار   ورخاء .. 
واشار عضو مجلس الشورى اللواء علي السالل الى ان العدوان الخارجي الذي تتعرض له 
بالدنا اليوم ومنذ اكثر من عام ونصف انما هو حلقة من سلسلة  طويلة تمتد الى االيام االولى 
لقيام ثورة 26سبتمبر عام 1962م حين تجمعت العديد من الدول العربية واالجنبية 
لمساندة الحكم اإلمامي   البغيض   بذريعة   اعادة   االمام   الفار   محمد   البدر ..  وما   نشهده   اليوم  
 هو   اعادة   لنفس   سيناريو   العدوان   بذرائع   واهية   كإعادة   الفار   هادي   للسلطة .. الفتًا الى ان 
الدول التي وقفت ضد ثورة «سبتمبر واكتوبر» هي التي تقف اليوم مع الفار هادي وتسانده 
وتمده بالمال والسالح والمرتزقة من مختلف دول العالم.. ولعلنا نتذكر مواقف السعودية 
واالردن وايران  وبريطانيا والواليات المتحدة االمريكية وغيرها من دول المنطقة والعالم  
 الداعمة   لالمامة   واالحتالل   البريطاني ..  والتي   سعت   الى   تقويض   النظام   الجمهوري   واالهداف  

 الستة   السامية   للثورة   اليمنية  « سبتمبر   واكتوبر »  الخالدتين . 
وقال المناضل علي عبدالله السالل: لعل اهم ما يحز في النفس هو ان العدوان الغادر 
الذي يشن على بالدنا منذ أكثر من عام ونصف قد تمكن من تدمير معظم البنى التحتية 
االقتصادية والعسكرية التي شيدت في عهد الثورة والوحدة في محاولة بائسة لتركيع 
الشعب اليمني العظيم الذي اليركع إال لله.. والغريب في االمر ان مصر عبدالناصر تقف 
اليوم مساندة دول العدوان على الثورة اليمنية وعلى ما تحقق خالل عمرها المجيد.. 
واعتقد ان على القيادة المصرية والشعب المصري الذي نكّن له كل التقدير ان يراجع 
مواقفه في عدوانه على اليمن حين وقف مساندًا للعدوان والمرتزقة الذين جاء بهم اعداء 
اليمن من معظم دول العالم، بعكس ايران التي وقفت تساند اإلمامة في بداية الثورة 
اليمنية إلجهاضها على عكس موقفها اليوم كدولة محايدة.. واضاف: لم نكن نتصور 
ان نشاهد الجيش المصري يقف في صف اعداء الثورة اليمنية يسخر جهده وخبراته 
ويصوب   سالحه   الى   صدور   اليمنيين   كجيش   مرتزق   بعد   ان   كان   عنوانًا   للعروبة   في   ظل  

 حكم   عبدالناصر .. 
: لقد وصف الله تعالى أبناء الشعب اليمني بأنهم أولو قوة 

ً
وختم السالل تصريحه قائال

وأولو بأس شديد، وبالتالي ال خوف على الثورة اليمنية «سبتمبر واكتوبر» من الغزاة 
واالحتالل او عودة االمامة ألن الشعب اليمني لديه القدرة على دحر االعداء والمرتزقة  
واية قوة تساندهم.. ولعل هذا العدوان قد كان له فضل كبير في توحيدنا وشحذ هممنا 
وتجذير حب الوطن في نفوسنا للدفاع عن اليمن مهما اوغلوا في قتل االطفال والنساء او 
دمروا بيوتنا كما حدث لبيت الوالد عبدالله السالل في تعز الذي تعرض للعدوان الغاشم، 
وكأن العدوان ومن يقف خلفه يريد ان ينتقم من قائد الثورة اليمنية المشير عبدالله 
السالل.. داعيًا الدولة الى االهتمام بالمناضلين االوائل واوالدهم  واعطائهم حقم من 
التكريم والرعاية الصحية والمالية والتقدير، فال يعقل ان يظل مناضلو الثورة  يعانون 

هم وأسرهم األلم والمرض  والحاجة  دون ان يلتفت اليهم   احد .. 

أكد عدد من مناضلي الثورة اليمنية «26 سبتمبر و14 أكتوبر» أن الثورة ُوجدت لتبقى رغم كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضدها من قبل اعداء الوطن في الداخل والخارج.. وقالوا: إن العدوان الغاشم على بالدنا 
منذ اكثر من عام ونصف انما هو استمرار لتلك المؤامرة التي تقوم بها بعض الدول العربية واالستعمارية الغربية وفي مقدمتها السعودية وامريكا.. وأشاروا في احاديث لصحيفة «الميثاق» الى أن االحداث على األرض 
تؤكد على ان االيادي والدول التي ناهضت الثورة منذ انطالقتها في 26 سبتمبر 1962م هي نفسها اليوم التي تعتدي على اليمن وان االشخاص الذين وقفوا ضد الثورة باألمس هم من يساندون العدوان وكأن التاريخ 
يعيد نفسه.. داعين كل الشرفاء في الوطن من المهرة الى الحديدة ومن صعدة الى عدن للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العدوان ودحره واالنتصار للوطن وفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل انتصار الثورة  

 اليمنية  « سبتمبر   واكتوبر »..  فإلى   الحصيلة  . 

لقاءات:
عارف   الشرجبي   

أش��اد المناضل اللواء 
ع��ب��دال��ل��ه أب����و غ��ان��م 
بالمواقف الوطنية التي 
يجسدها ال��ي��وم الثوار 
ممن اليزالون على قيد 
الحياة والذين يذودون 
عن الثورة اليمنية التي 
انطلقت ي���وم ال����«26 
سبتمبر ع��ام 1962م 
وال�������14 م���ن اك��ت��وب��ر 
وي��ب��ذل��ون  1963م» 
دم���اءه���م رخ��ي��ص��ة في 
ل��ث��ورة  ا سبيل انتصار 
ال��ي��م��ن��ي��ة وت��ح��ق��ي��ق 
اهدافها الستة.. وقال: 

ونحن نحتفل اليوم بعيد ثورة 26 سبتمبر نجدد التأكيد للشهداء أننا 
على دربهم سائرون ولن نتخلى عن القيم النبيلة التي تعلمناها معًا في 
ميادين البطولة والشرف دفاعًا عن الوطن وضد الحكم االمامي واالحتالل 

البريطاني الغاصب.
واكد ابو غانم- عضو تنظيم الضباط األحرار في تصريح ل�«الميثاق»- أن 
ثورة ال�26 من سبتمبر ستظل خالدة تعيش في قلوبنا وتجري مجرى  
دمائنا وسيظل علمها يرفرف خفاقًا في كل ربوع اليمن مهما حاول 
االعداء إخماد جذوتها  بتآمرهم مع العدوان.. وان الحفاظ على اهداف 
الثورة اليمنية   سيظل   عهدًا   علينا   ال   يمكن   التنصل   عنه   او   تجاهل  

 متطلبات   تحقيقه   وترسيخ   مداميكه   على   االرض . 
وقال: ما يحز في نفسي ان نحتفل هذا العام وبالدنا تواجه عدوانًا ظالمًا 
بمساندة بعض أبناء جلدتنا من الذين طلبوا قصف المدن وقتل وتشريد 
الماليين من ابناء الشعب بذرائع ما أنزل الله بها من سلطان خدمة للكيان 
االسرائيلي الغاصب الذي يسعى لتدمير الجيوش العربية ليضمن االمن  

 القومي   لهذا   الكيان ..  
ولفت ابو غانم الى ان جارة السوء السعودية  تسعى دائمًا لتدمير 
اليمن واعادتنا الى القرون الوسطى لنظل نتقاتل بيننا البين ونزداد 
ضعفًا، لذا على الجميع مواجهة العدوان وأال ينسوا التضحيات الكبيرة 
والجسيمة ألبطال الثورة  في سبيل نجاحها وتحرير الشعب من الخوف 
والقتل والسحل الذي كان يتعرض له قبل الثورة.. وهذا االمر يحتم علينا 
كشعب او كمجلس سياسي أعلى ان النتجاهل هذه الثورة وان نعطيها 
حقها من التبجيل والتكريم والنعتبرها حدثًا عابرًا كما يريد البعض 

وكأنها امر ثانوي عابر.
وقال المناضل ابوغانم: مازلت اتذكر كيف كان الشعب اليمني يعاني 
البؤس والحرمان فجاءت الثورة وبدأت الحياة تدب في شرايين الوطن 
من خالل الخطط التنموية، ولوال تكالب اعداء الوطن الذين دعموا عودة 
 ان األمن واالستقرار عاد 

ّ
اإلمامة بكل السبل لما توقفت عجلة التنمية إال

ليعم ربوع الوطن، وال أبالغ اذا قلت إن اهداف الثورة لم تتحقق إال في 
عهد الرئيس علي عبدالله  صالح الذي جعل كل مناضلي وشرفاء الوطن 
يشاركونه  قي صنع القرار وتحملوا مسئولية بناء الوطن جنبًا الى جنب معه 
بروح الفريق الواحد فتم تشييد المشاريع الخدمية والتنموية والجامعات 
والمدارس وانتهاج الديقراطية والتعددية السياسية ناهيكم عن إعادة 
تحقيق الوحد اليمنية وبناء قدرات الجيش الذي نشاهده اليوم يذود 
عن الوطن ويلقن  االعداء الدرس تلو الدروس في اراضينا المحتلة في 

جيزان ونجران وعسير.

ق����ال ال��م��ن��اض��ل 
اللواء محمد حاتم 
ال����خ����اوي -ع��ض��و 
ل��ض��ب��اط  ا تنظيم 
االح��������رار.. ان��ه��ا 
مناسبة عظيمة ان 
نتحدث عن ذكرى 
وهي  علينا  لية  غا
ذكرى االنعتاق من 
الحكم االستبدادي 
االمامي واالستعمار 
ولعل  ني،  لبريطا ا
االح��ت��ف��ال ب��ه��ذه 
ال��م��ن��اس��ب��ة يعيد 
الى االذه��ان ما كان 

يعيشه شعبنا قبل الثورة من البؤس والحرمان والجهل المريع 
والقهر، وعندما نتذكر ما كنا عليه اليوم ليس بغرض التندر 
وانما لكي نحافظ على مكاسب الثورة التي تحققت خالل خمسين 
عامًا مضت السيما خالل الثالثين عامًا االخيرة في عهد الزعيم 
يه الحكم عام 1978م 

ّ
علي عبدالله صالح ألن الجميع قبل تول

كانوا منشغلين بمواجهة التحديات واألخطار التي كانت محدقة 
بالوطن، والننسي ايضًا ما تحقق في فترة حكم الرئيس الحمدي 
الذي بدأ يعمل اول خطة خمسية لبناء اليمن فتوقفت نتيجة  
ماحدث له على يد اعداء الوطن المعروفين والذين هم انفسهم 
من حاول التخلص من الزعيم صالح والداع��ي لذكرهم النهم 
معروفون لعامة الشعب.. وطالب اللواء محمد الخاوي -في تصريح 
ادلى به لصحيفة «الميثاق» في هذه المناسبة- كل ابناء الوطن 
بأن يتحدوا لمواجهة األخطار المحدقة بالوطن وأن يكونوا على 
قلب رجل واحد ويفوتو على االعداء مخططهم في تدمير ماتم 
انجازه.. مؤكدًا أنه اليوجد امام اليمنيين اال خيار التوحد وتناسي 
االحقاد ونبذ العنف والتخلي عن سياسة التمترس ضد بعضنا.. 
وقال: ان ما يحدث اليوم من عدوان آثم على اليمن يعيد الى 
االذهان ما قام به اعداء الوطن في السنوات االولى من عمر ثورة 
26 سبتمبر حين حوصرت صنعاء فتوحد الشعب والتف  للدفاع 
عنها وفك الحصار وانكسرت المؤامرة على اليمن وانتصرنا بفعل 
توحدنا في وجه االعداء ولهذا علينا ان نتعلم من الماضي  وننبذ 
االحقاد التي زرعها البعض وان نتحد لفك الحصار المفروض  
ليس على صنعاء فحسب وإنما الحصار المفروض على اليمن 
بكاملها برًا وبحرًا وجوًا ومن قبل نفس الدول التي حاصرت صنعاء 
قبل خمسين عامًا دعمًا للنظام الملكي حينها.. واشار عضو 
مجلس الشورى المناضل محمد الخاوي الى انه ليس امام اليمنيين 
موا ضمائرهم فيما يحدث 

ّ
اال العودة الى صوت العقل وان يحك

لبالدهم من قصف وخراب ودمار من قبل اعداء اليمن بحجج 
كاذبة بدعوى إعادة الشرعية التي الوجود لها إال في عقولهم 
الصدئة التي جلبت لنا كل هذا الدمار والخراب.. ولهذا أجدد 
الدعوة بهذه المناسبة الوطنية الى تغليب مصلحة الوطن على 
كل المصالح  الشخصية.. وال يفوتنا أن نترحم على أرواح شهداء 
الثورة  اليمنية سبتمبر واكتوبر المجيدتين   ونسأل   الله   أن   يغفر  
 لهم   وان   يمد   من   تبقى   من   المناضلين   بطول   العمر   والصحة   والرخاء  

 الذي   طالما   حلموا   به   لهم   وألجيال   اليمن  . 

أوض���ح ال��م��ن��اض��ل ال��ل��واء 
ل��ج��ف��ري -عضو  ا عبدالله 
ل��ث��ورة  ا مناضلي  منظمة 
الحديث عن  أن  اليمنية- 
ال��ث��ورة اليمنية ف��ي هذا 
الظرف العصيب حديث ذو 
شجون ويبعث على األلم الننا 
بعد اكثر من خمسين عامًا 
من عمر ثورة 26 سبتمبر 
وث��ورة 14 أكتوبر  نشاهد 
نفس ادوات العدوان القديم 
ونفس الدول   الداعمة   لهم  
 تقوم   بتنفيذ   نفس   المخطط  
 القديم   بهدف   تدمير   اليمن  
 والتآمر   عليه . وقال المناضل 

الجفري في تصريح ل�«الميثاق»: ونحن نحتفل اليوم بعيد ثورة سبتمبر 
نحتفل بأكثر من خمسين عامًا من العطاء الخالق والنضال الدؤوب، 
ر بنفس أيادي تلك الدول التي تآمرت على اليمن،  ولألسف نراه اليوم ُيدمَّ
ونفس االشخاص الذين ساندوها في الماضي يساندونها اليوم ويتآمرون 
على بالدهم بذرائع ليس لها وجود.. واكد اللواء الجفري  ان السعودية 
وهادي وبعض المشائخ واالشخاص  وبريطانيا يقفون اليوم صفا واحدًا 
لتدمير ما تبقى من البنية التحتية ومنجزات عمل متواصل خالل العقود 

الماضية.
كما أكد أن الفار هادي عميل بريطاني منذ نعومة اظفاره وكان يحمل 
الرقم «12» في ملف المخابرات البريطانية  بعد ان تم تجنيده وبالتالي 
ليس بجديد ان يقف هادي ومن معه ممن ذهب الى الرياض أو الدوحة او 
انقرة  للتآمر على الوطن  وتدمير مكاسبه على هذا النحو المشين والذي 
.. ولعل تكالب العدوان الخارجي والتآمر الداخلي 

ً
لم يشهد له التاريخ مثيال

يحتم على شرفاء الوطن االصطفاف حول المجلس السياسي ومجلس 
النواب المؤسستين الشرعيتين في بالدنا.. مشيرًا الى أن العدوان 
السعودي المسنود امريكيًا وبريطانيًا له ُبْعد تاريخيا يمتد الى بداية 
رعت في جسد االمة العربية وتحديدًا في 

ُ
تكوين الدولة السعودية التي ز

الجزيرة العربية عندما جاء مستر هنفر والتقى بمحمد بن عبدالوهاب وآل 
سعود عام 1710م لتأسيس السعودية  لتكون رأس حربة في شق الصف 
العربي وتقسيمه.. وقال: لقد كان ابناء شعبنا في جنوب الوطن يحاربون 
االستعمار بجهود وادوات ذاتية ويحظون بالدعم من شرفاء الوطن 
القادمين الى عدن من كل محافظات الجمهورية وبمساندة الجمهورية 
في شمال الوطن التي أمدت الثوار بالسالح وكان لذلك أثر إيجابي في 
نفوس المناضلين في عدن واشعرهم ان اليمن شمالها وجنوبها شرقها 
وغربها ستظل موحدة رغم كيد المتآمرين والمندسين والخونة  الذين 
يتذرعون بتدمير اليمن بعودة الفار هادي الى السلطة رغم علمهم انه 
لن يعود ال الى صنعاء وال الى عدن على االطالق النه شخص منبوذ شعبيًا 
منذ عهد سالمين الذي حكم عليه باالعدام لوال تدخل المرحوم عمر 
الجاوي  في االفراج عنه  . مشيدًا بكل أبناء الشعب الشرفاء الذين يدافعون 
عن الوطن وفي المقدمة الزعيم علي عبدالله صالح الذي يقف بشجاعة 
في وجه العدوان مع كل شرفاء الوطن وإن كنا قد اختلفنا معه من قبل 
نتيجة لتصرفات من كانوا معه ومن حوله وحالوا دون وصول الشرفاء 

حين كان في السلطة.
 اال اننا   اليوم   نقف   معًا   في   خندق   الدفاع   عن   اليمن   الكبير   ونجدد   العهد  
 في   ذكرى   ثورة   سبتمبر   واكتوبر   بأن   الثورة   اليمنية   ستظل   خالدة  

نوف   االعداء   والخونة . 
ُ
 ومنتصرة   رغم   أ

المناضل   الخاوي : 
علينا   أن   نوّحد   الصفوف   ونكسر  

 الحصار   المفروض   على   اليمن  

المناضل   الجفري : 
م   النظام   الجمهوري   دعمًا   كبيرًا   لثوار   قدَّ

أكتوبر  لمواجهة   االستعمار

المناضل   أبو   غانم : 
ن   أعداء   الشعب   هزائم  

ّ
جيش   سبتمبر   يلق

 نكراء ..  وأهداف   الثورة   حققها   الزعيم

المناضل   السالل : 
الشعب   اليمني   يدافع   عن   الثورة   السبتمبرية  

 وعجلة   التاريخ   لن   تعود   إلى   الوراء   أبدًا

اليمن   توّدع   بموكب   رسمي   وشعبي   مهيب   الشهيد   العميد   الركن   حسن   الملصي
ودعت اليمن والقوات المسلحة واألمن -أمس- في موكب 
جنائزي مهيب تقدمه األخ صالح الصماد -رئيس المجلس 
السياسي األعلى -الشهيد البطل العميد الركن حسن 
عبدالله محمد الملصي الذي استشهد في المواقع المتقدمة 
في نجران، بعد أن أذاق األعداء وبال طغيانهم وعدوانهم 
الغاشم على   اليمن   وقاتل   ببسالة   وشجاعة   منقطعة   النظير  
 مجسدًا   الروح   القتالية   العالية   للمقاتل   السبتمبري   في   الدفاع  
 عن   سيادة   الوطن   والتصدي   ببسالة   للعدوان   البربري  

 الغاشم   ومرتزقته   المأجورين . 
وخالل مراسيم التشييع- التي شارك فيها القائم بأعمال 
وزير الدفاع رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن حسين 
ناجي خيران ونائب رئيس هيئة األركان اللواء الركن زكريا 
يحيى الشامي وعدد من قادة القوى والمناطق ومديري 
الدوائر والقادة العسكريين واألمنيين وأعضاء مجلسي 
النواب والشورى والشخصيات السياسية واالجتماعية 
وزمالء وأقارب الشهيد وجمع غفير من المواطنين- اشاد 
المشيعون بمسيرة الشهيد البطل ومواقفه الوطنية 
واالنسانية منذ أن التحق بالحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة حيث كان الشهيد قائدًا لمكافحة اإلره��اب في 
القوات الخاصة.. وعبر المشيعون عن إدانتهم للحصار 
الجائر واألعمال العدوانية البشعة التي يقودها النظام 
السعودي مستهدفة اليمن األرض واإلنسان والتاريخ 
 ألبسط مقومات 

ً
والتراث الحضاري والثقافي لليمن وصوال

الحياة المعيشية للشعب اليمني .. معتبرين هذه الحرب 
العدوانية الظالمة بحق اليمنيين   وصمة   عار   في   جبين  

 النظام   السعودي   ستظل   تالحقه   إلى   األبد . 
وأك��د المشيعون أن تحالف ال��ع��دوان ال��ذي تقوده 
السعودية مهما استمروا في عدوانهم الغاشم وفي حشد 
مرتزقتهم ومهما واصلوا حصارهم الجائر واستهدافهم 
التدميري الهيستيري للبنى التحتية ولألحياء السكنية 
والمواطنين اآلمنين في منازلهم فلن تزيد شعبنا إال قوة 
وإصرارًا وصالبة على   مواجهة   العدوان   ومرتزقتهم   بشتى  
 األساليب   والطرق . كما أشاد المشيعون بالمناقب واالدوار 
 
ً
البطولية والسجايا القيادية للشهيد البطل الذي كان مثاال
مشرفًا للقائد العسكري المحب لوطنه والمقاتل الصلب 
والمدافع القوي عن قراره الوطني وسيادته الوطنية وحرية 

وكرامة شعبه.
وجرت مراسيم التشييع الرسمية للشهيد الملصي في 
ساحة مجمع الدفاع بالعرضي بعد الصالة عليه في جامع 

 بالعلم الجمهوري وسار 
َّ

ف
ُ

العرضي حيث حمل الجثمان الذي ل
الموكب الجنائزي الحزين تتقدمه كوكبة رمزية من ضباط 
وأفراد القوات المسلحة واألمن وحرس الشرف الذين ساروا 
خلف الجثمان حاملين صور الشهيد واألوسمة التي حصل 
عليها في موقف مهيب يجسد معاني اإلجالل والمهابة 
واإلكبار للشهداء األبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة 
فداًء للوطن وسيادته وللذود عن كرامة وعزة الشعب 
اليمني.وقد   ُووري   جثمان   الشهيد   الثرى   إلى   مثواه   األخير  
 في   مسقط   رأسه   بقرية   ربد   مديرية   سنحان   محافظة   صنعاء  

 وسط   حشد   كبير   من   المشيعين .. 
تغمد   الله   الشهيد   بواسع   رحمته   وأسكنه   فسيح  
 جناته   مع   الصديقين   والشهداء   وألهم   أهله   وذويه   الصبر  

 والسلوان .. " إنا   لله   وإنا   إليه   راجعون ". 

حكاية   رجل،   قال   للسعودية :  جدارك   أوهن  
 من   خيوط   العنكبوت،   ونقل   حرب   اليمنيين  
 من   الدفاع   في   كل   جبهات   الداخل،   الى   الهجوم  
 في   قلب   دولة   العدوان . قاد   سبعة   من   رفاقه  
 نحو   السعودية،   ليس   ليحققوا   النصر   عليها،  
 ولكن   ليقولوا   لليمنيين :  هذه   أرض   عدونا،   وفي  
 قلب   أرضها   سيمكن   لنا   أن   نشرح   لهذه   الدولة  

 المتغطرسة   مالم   نستطع   شرحه   لها   سلمًا .. 
أراد   فقط   افتتاح   المعركة ..  وحقق   بحياته   مالم   يكن   في   حسبان  
 أحد ..  وسيحقق   باستشهاده   ماعجز   عن   تحقيقه   وهو   حي ..  أال   وهو  

 دعوة   اليمنيين   الى   الحدود .. 
حين   وصل   صعدة،   قال   ألنصار   الله : " الدفاع   عن   بيوتنا   في   سنحان،  

 تبدأ   من   هنا   من   الحدود،   عاد   نحن  
 وانتم   نحاربهم،   أما   لو   جلسنا   في   بيوتنا  
 وتغلبوا   عليكم،   فما   عاد   نقدرش  

 نحاربهم   بعدها   وحدنا ". 
ك��ان يقضي أي��ام��ًا داخ���ل اراض��ي 
العدو، يصول ويجول، يحدد المواقع، 
ويرتب الخرائط، وحيدًا، بعد أن تأتي 
التوجيهات بعودة المجاهدين من 
داخل الحدود، فيستأذن هو ليبقى 
وحيدًا، قوته مايمكن أن يحمله في 

جيوبه..
فحينما ن��ق��ول "ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 
حسن الملصي، قائد النسق األول، في 
جبهة ال��ردع اليمنية داخل االراضي 
السعودية"، اليذهب بالكم الى نسق 

بألوية ووحدات.. هو فقط قائد النسق الذي 
يدعو اليمنيين الى تلك الجبهة، أما عمليًا 
فكل مكون من تكوينات الحرب اليمنية داخل 
السعودية التتجاوز   عدد   أصابع   اليدين .. 
 وامكاناتها   مايمكن   حمله   على   كتف   مجاهد  
 واحد .. اليمني   المستخف   بالحرب،   المؤمن   بذاته  

 وشعبه،   كان   الملصي   نموذجًا   له . 
المجاهد   الذي   يتخفف   وهو   ذاهب   الى   الحرب   من   كل   شيء،   إال   بحثه  

 عن   النصر   أو   الشهادة . 
اقترح عليه أهله نقل عائلته من منزله، خوفًا من طائرات العدوان، 
فقال لزوجته: "أنا رحت لهم بنفسي الى داخل أرضهم، مؤمنًا بالله 
وبقدره، وواجب الدفاع عن وطننا.. وانتم إ تقفون معي فتثبتون في 
بيتنا وماقدره الله علّي او عليكم كان، وإما تنقلون 
من بيتي وتعتبرون أنه لم   يعد   بيني   وبينكم   معرفة  

 وال   أهل ". 
قال   له   أحد   رفاقه   ممازحًا : " شعر   رأسك   طول   قدك  
 مثل   الدواعش " ،   فقال   له : " نقرأ   في   القرآن :  ال   تأخذ  
 بلحيتي   وال   برأسي،   ايش   بايأخذ   برأسه   وهو   اصلع ". 
يكفي   منظر   مالبسه   في   صوره   المختلفة،   ليقول  
 لكم : " ذهبت   الحدود،   مدركا   أنها   رحلة   نحو   اآلخرة " ،  
  

َ
 والشهادة،   آخر   ماتحتاجه   هو   المطالب .. لم   تحظ

 حكايات   حرب   اليمن   واليمنيين،   ضد   السعودية،  
 في   جبهة   الهجوم   داخل   حدود   دولة   العدوان،   بما  
 تستحقه   من   تحريض   وتعبئة   ودعوة .. فليكن  
 استشهاد   أحد   قادتها   هو   الخطوة   األهم   لدعوة  

 اليمنيين   الى   حيث   الكرامة   والبطولة .. 

 نبيل الصوفي

   رجل   آمن   بشعبه  
 ووطنه


