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إن مشاعر اإليمان يف وطن اإليمان والحكمة تتعاظم بانتصارات 
الحياة الحرة الكريمة، وباالنتصارات العظيمة التي يحققها األبطال 

يف جبهات القتال ويف ماوراء الحدود دفاعًا عن الوطن
المؤتمر الشعبي العام

»الميثاق«: شائف عزي لـ

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

 لماذا قامت ثورة 26 سبتمبر 1962م؟
ً

♢ بداية
- ثورة 26 سبتمبر لم تكن ثورة على شخص أو انقالبًا أو ازاحة 
جماعة من الحكم، بل كانت ثورة التغيير الشامل والبناء والنهضة، 
ومن عاش في ذلك الوقت يستطيع أن يقول لك إنه لم يكن هناك 
أبسط درجة من درجات وجود الدولة وال حتى مشيخة.. وهذا ما كانت 
تعيشه اليمن ال اقتصاد ال نظام ال قانون وك��ان الطغيان والفساد 
مستشريًا في كل مكان وك��أن اليمن ملكية خاصة لإلمام وأبنائه.. 
وعندما بدأ الثوار يخططون لثورة 26 سبتمبر كانوا يرون أنهم 
خلف التاريخ وليس في وسط التاريخ.. كانوا يرون العالم من حولهم 
يصل الى الفضاء وهم ال يستطيعون حتى أن يركبوا الحمار.. كان الناس 
يركبون الطائرة ونحن ال نملك حتى أبسط درجات ومقومات التواصل 
البدائي.. لو نقلت صور البدر وهو يهرب من البشائر وفي طريق حجة 
لرأيته وهو يركب بغلة، وما يسمى بالجيش التابع له وهم من عامة 

الناس يسيرون على االقدام.
وكانت اليمن ال توجد به مدرسة وسيقولون لك مدرسة األيتام 
في صنعاء والمدرسة األحمدية.. مدرسة األيتام، كانت باسم األيتام 
ويردها الذوات، ولو عدت الى من كانوا يدرسون فيها ستجدهم أبناء 

مشائخ وعلماء وعمال مناطق.
لو عدت الى اليمن بعد 1948م ستجد أنه حتى أخوة اإلمام قاموا 
بالثورة وقتل اإلمام أحمد أخاه عبدالله الذي كان وزيرًا للخارجية 
ووزيرًا للتعليم، كان يختلف مع اإلمام من أجل ال�40 شخصًا الذين 
سيرسلون للتعلم في الخارج وكانوا يعتبرون حينذاك بأنهم تخرجوا 
من المدارس العليا في اليمن وعندما ذهبوا الى لبنان أعيدوا الى الصف 
السادس ابتدائي.. كان الناس يتندرون بهم أنهم ال يجيدون حتى 
الحساب وأعادوا بناءهم تعليميًا من جديد في اإلعدادية والثانوية 
ولم يستقبلوا بعضهم في لبنان فذهبوا الى العراق.. لم يكن هناك 
تعليم وانما كان هناك كتاتيب أو معالمات كانوا يدرسون القرآن 
وعلوم الشريعة واللغة العربية.. لم يكن في اليمن شيء قبل ثورة 

ال�26 من سبتمبر الخالدة.
ومع بداية وجود سيارات عام 57م كانوا يستوردون الكيروسين 
والنفط من البريطانيين في عدن وكانوا يستغلوننا أسوأ استغالل 
وعندما فكر مجموعة من المتعلمين في إنشاء شركة بأموالهم فرض 
عليهم اإلمام رئيسًا للشركة ليكون هو المتحكم بكل شيء.. بمعنى أن 

كل شيء حتى ملكك أنت ووالديك هو ملك لإلمام.
لذلك فالثورة قامت على طغيان.. كان عسكري اإلمام اذا أراد أن 
يدخل بيت مواطن يدخل وبندقه معرضة.. كان بقاء اإلمام هالكًا 
للحرث والنسل.. كان عسكري اإلمام اذا نفذ على أسرة أو قرية تضطر 
هذه األسرة لبيع ما تملك لتغذية هذا العسكري.. لذا كان البد من قيام 

الثورة ألنها ثورة تغيير كامل.
كان ما يسمى بجيش اإلم��ام يتسلحون ببنادق من تلك التي تعبأ 
باروت أو الجرمل والكندا وغيرها وعندما وقع اتفاقية مع االيطاليين 
وجاءت بعض من األسلحة كانوا ال يجيدون استخدامها وكان اإلمام 
يخاف أن يرسل من يتدرب عليها خوفًا من أن يتمردوا عليه، هذه هي 

صورة ما قبل 26 سبتمبر اليوم الخالد في حياة الشعب.
ولألسف هناك من يقول اليوم إن ثورة 26 سبتمبر كانت انقالبًا.. 
انقالبًا على من وبمن.. أي نظام كان يوجد.. وأي اقتصاد.. ما هي 
مكونات الدولة التي كانت موجودة.. اإلمامة كانت قهرًا وتسلطًا 

وجهاًل.. الثالوث البغيض، الجهل والفقر والمرض.
يقولون إن اإلمامة كانت وطنية.. الوطنية أن تبني بلدك.. أن تنمي 

شعبك.. أن تخلق اقتصادًا.
♢ برأيكم لماذا صيغت أهداف الثورة بهذه الصورة التي 

تدل أنها صيغت قبل قيام الثورة بزمن؟
- صياغة أهداف الثورة بنيت على أساس الحاجة الملحة التي كنا 
نعيشها.. مشاركة الشعب والخروج واالنعتاق من حكم األسرة أو 
الفرد، كان أول هدف من أهداف الثورة إقامة نظام جمهوري عادل 
يساوي بين الطبقات ويزيل الفوارق ويعمل على إقامة حكم جمهوري 

عادل كان هذا أول هدف، ثانيًا بناء جيش وطني قوي لحماية البالد.
تالحظ أن أهداف الثورة لم تكن خيااًل وال وحيًا ُيوحى، بل جاءت 
من عمق األلم من مالزمة الحياة.. من عمق التجربة اليمنية فكان أول 
أهداف الثورة التحرر من االستبداد واالستعمار الذي كان يجثم على 
جزء من التربة اليمنية في جنوب الوطن ومخلفاتهما وإقامة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات، ثانيًا بناء 

جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكتسباتها.
الهدف الثالث رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا 
وانشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح 
االسالم الحنيف والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية في اطار الوحدة 
العربية الشاملة واحترام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
والتمسك بمبدأ الحياد اإليجابي وعدم االنحياز والعمل على إقرار 

السلم العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم..

هكذا كانت أهداف الثورة وهذا ما تحدثنا عنه سابقًا فقد كان جزء 
من الوطن تحت حكم االستعمار البريطاني والجزء اآلخر كان تحت 

حكم االستبداد اإلمامي.
ومن أجل االرتقاء باإلنسان اليمني كان الزم��ًا إزال��ة الفوارق بين 
الطبقات والفوارق التي كانت بين السيد والخادم والمزّين وغيرها من 

المسميات التي كانت تفرق بين أبناء الشعب على غير شريعة الله.
ومن أجل أن تحكم البد أن يكون العدل أساس الحكم لذا كان الهدف 

الثاني هو اقامة حكم جمهوري عادل.
ومن أجل حماية هذه الجمهورية الوليدة كان البد من بناء جيش 

وطني قوي.
وأود القول إن أي ث��ورة ال تقوم على أه��داف وليس لها أه��داف 
فهي هباء كسراب يحسبه الظمآن م��اء.. أي ث��ورة لم يكن محددًا 
مسارها وأهدافها وصيرورتها مسبقًا فهي أكذوبة يراد بها إلهاء 
الناس واالستقواء والوصول الى الحكم.. أي ثورة بدون نظرية تحميها 
ومبادئ وأسس تسير عليها فهي ليست ثورة.. هكذا كانت ثورة 26 
سبتمبر عند انطالقتها األولى وعندما انتصرت بدأ البعض يعاديها 
فقد جاء المرتزقة من كل مكان من أنحاء العالم لوأد ثورة 26 سبتمبر 
وا ومولوا من قبل من يشنون  مثل بوب دينار وغيره.. كل هؤالء جاء

العدوان اليوم على اليمن.
♢ لو تحدثنا عن اإلرهاصات التي سبقت قيام ثورة 26 

سبتمبر؟
- إرهاصات ثورة 26 سبتمبر بدأت منذ الثالثينيات، كان هناك من 
ينادي بحكم وطني، كانوا يريدون إصالح اإلمام من الداخل حيث قام 
بعض أهله والمقربين منه بمحاوالت اصالحه فقتل من قتل وأزاح من 
أزاح ثم جاءت ثورة 48م أو ما تسمى بثورة الدستور.. كانوا يريدون 
إيجاد نظام لذلك الحكم وحصلت مجازر واستقوى اإلمام أحمد بمن 
استقوى واستطاع أن يعيد نفسه للحكم ثم جاءت ثورة 55م والثالثا 

ينادي بالثورة للتغيير فلم يستطع.
هناك ارهاصات كثيرة كانت تدور.. خرج كثير من الثوار بعد ثورة 
48م بعد سجن الكثير منهم في أماكن متعددة ومنها سجن حجة 
الرهيب.. كانت هناك ارهاصات تدور في أوساط الناس موجودة عند 
كل أبناء الشعب اليمني ومن مختلف القرى والمدن جميعهم كانوا 
ينادون بالثورة وسجن المئات منهم، وهناك عدة ثورات أخرى حدثت 
على اإلمام يحيى منها ثورة الزرانيق في تهامة وثورة في تعز أو ما 
تسمى بثورة جبل المقاطرة وثورة في إب.. كانت هناك ثورات في كل 
مكان.. ثورة في البيضاء أيضًا وكان الخطأ الذي وقع فيه الثوار أنهم لم 
يحددوا أهدافهم كما حددتها ثورة 26 سبتمبر.. لم يحددوا عناصر 

مقومات الثورة كانت ثورات نظرًا للظلم واالستكبار.
بعد ذلك جاءت ثورة الضباط األحرار ومعهم أحرار اليمن الذين 
التقوا في عدن وفي القاهرة وفي مصوع واتفقوا على األسس األولى 
لبناء أهداف الثورة فما أن جاءت ثورة 26 سبتمبر 1962م إال وهي 

قد حددت أهدافها.
من يقول أو يتحدث أنها ثورة مصرية في اليمن فضع أصبعك في 
عينه قل له إنها ثورة يمنية أصيلة بأبناء اليمن.. لم يأِت المصريون 
وا لمساندة الثورة كان ذلك برؤية  إاّل بعد شهر من الثورة وعندما جاء

لدى جمال عبدالناصر ألن ثورة اليمن كانت بداية االنطالق لثورة 
عربية شاملة تنطلق من الجزيرة العربية وبداية االنطالق السقاط 

االستعمار في كل انحاء الوطن العربي.
الثورة كانت تعتمل في نفوس كل أبناء الشعب اليمني قبل أن تأتي 
من أي مكان.. ربما تشابهت مع بعض الثورات لكن هذا التشابه جاء 
لتكون الوحدة اليمنية منطلقًا للوحدة العربية الشاملة.. هذه هي 

المقاربات.
♢ ما المؤامرات التي تعرضت لها ثورة 26 سبتمبر؟

- أواًل يجب أن نعرف أن تلك المؤامرات كانت مبيتة وأكبر دليل 
على ذلك أن سفير السعودية في اليمن طلب ثاني يوم من الثورة أن 
يرحل من اليمن ولم يكن شيء قد حدث.. طرح له الثوار أننا سنتعامل 
معكم ولن تتضرر عالقاتنا بالسعودية.. طرح الثوار له كل شيء.. 
التقاه عبدالله السالل والتقاه حسن العمري.. التقته كل قيادات 
الثورة لكنه أصر على أن يرحل فلم تجد قيادة الثورة سوى أن توفر 
له وسائل النقل لتنقله الى الحدود السعودية فانتقل وفي اليوم الثاني 
مباشرة بدأت السعودية العدوان على اليمن بمعنى أن العدوان كان 
مبيتًا.. والحظ متى تم جمع كل ذلك العدد في نجران من المرتزقة 
وكان التواصل ليس كما هو عليه اليوم.. بعد اسبوع فقط من قيام 
الثورة كان هناك في نجران أكثر من 2000 مرتزق وبدأوا العدوان 
على الثورة.. وأقيمت قاعدة عسكرية لينطلق الطيران من نجران 
لضرب اليمن.. فكان حتميًا على مصر أن تساند الثورة وليس معنى 

ذلك أنها ثورة مصرية.
وهناك حقائق يجب أن تذكر وهي مغيبة عن التاريخ، الرئيس 
األمريكي جون كندي يقول لفيصل الذي كان يحكم نيابة عن سعود.. 
إذا بينك وبين عبدالناصر شيء سأصلح بينكم ولكنه كان مصرًا على 
اسقاط الثورة وكان من ورائه ملك األردن ونظام الشاه في طهران 
وكان هناك الفرنسيون الذين أرسلوا المرتزقة وعلى رأسهم بوب 
دينار والبريطانيون من جنوب اليمن كانوا ينطلقون بطائراتهم 

لوأد الثورة.
فكان العداء ضد الثورة من الشمال السعودية ومن الجنوب 
بريطانيا ومن البحر، فكان االستعداء لثورة 26 سبتمبر استعداء 

عالميًا.
وعندما لم يجد الملك فيصل ضالته عند الرئيس األمريكي جون 
كندي ذهب الى بريطانيا فوجد عندها ما يريد ألنها كانت تحتاج لمن 
يساندها من العرب السقاط ثورة 26 سبتمبر وفي أبريل 63م صدر 
قرار مجلس األمن بتبني مبادرة الرئيس كندي وبدء العمل بإرسال 
مراقبين لوقف اطالق النار وارسل 214 مراقبًا لوقف اطالق النار بين 
الجمهورين والملكيين وكان من ضمن المبادرة أن يسحب عبدالناصر 
قواته من اليمن وعلى أن تقتنع السعودية أن تأوي المرتزقة ولكن 

السعودية بدأت اليوم الثاني بمهاجمة صعدة.
ولو تالحظ أن المناطق التي استخدمتها السعودية للعدوان على 
الجمهورية تستخدمها اليوم للعدوان على اليمن.. من صعدة من 
ميدي من الجوف وم��أرب هذه هي خطوط النار التي استخدمتها 
السعودية ب��األم��س تستخدمها ال��ي��وم وبنفس األدوات وبنفس 

األشخاص.
عندما جاءت نكسة 67م وخرج المصريون من اليمن في أكتوبر 
67م كانوا يظنون أن الثورة قد سقطت ولكن ألنها ثورة يمنية من 
منبت يمني انتصرت بعد أن جندت لها في 67 و68م أموال العالم.. 
وفي هذا يقول حسن مكي عندما ذهب الى اللجنة الثالثية في بيروت: 
إنه وجد أن 350 أو 360 مليون دوالر قد ضخت لإلعالميين في 

بيروت في ذلك الوقت للحملة على الثورة اليمنية.
ويقول أيضًا: ذهبت الى القاهرة فوجدت أن بعض الصحف المصرية 
المحسوبة على االتحاد االشتراكي تتحدث عن الثورة اليمنية وتقول 
ما هي إاّل لحظات وتسقط، فقال لم أجد ضالتي إال عند عبدالناصر 
فذهبت اليه والتقيته هو وشمس بدران وقلت له -والكالم لمكي- 
ساندتم الثورة ست سنوات واآلن صحفكم تتحدث عن سقوطها 
فطارت عقولهم.. اذهبوا أنت شمس بدران الى االتحاد االشتراكي 

والنظر الى هذه األخطاء التي تحصل.
♢ ما الذي لم يتحقق من أهداف الثورة؟

- ثورة 26 سبتمبر حقيقة ماثلة أنجز من أهدافها الكثير ومن 
يقول إنها لم تنجز أهدافها فإنما يفتري كذبًا.

الثورة هي ديمومة مستمرة وليست خطوة تنجزها وال حباًل تقفز 
عليه وال موقعًا تحتله.. الثورة أهداف مستمرة.. لم يكن هناك قبل 
الثورة متعلمون.. اليوم هناك ماليين المتعلمين.. لم يكن هناك دبابة 
وبفضل ثورة ال�26 من سبتمبر أصبح هناك صواريخ سكود.. أصبح 
هناك جامعات.. أصبح هناك طائرات.. أصبح هناك ديمقراطية.. 
أصبح هناك حقوق إنسان.. فوق هذا كله أصبح أي شخص من أبناء 
عامة الشعب يمكن أن يكون وزيرًا أو رئيس جمهورية أو عضوًا في 

البرلمان.. وهذا كله بفضل ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

♢  رغم محاولة قيادة ثورة 26 سبتمبر عدم استعداء السعودية 
إال أنها أصرت على تآمرها عليها.. أال ترون في عدوان اليوم أن التاريخ 

يعيد نفسه؟
- نعم، التاريخ يعيد نفسه فقد تآمرت السعودية على ثورة ال�26 من سبتمبر 
1962م من أول يوم لقيامها حتى أن قيادة الثورة كانت قد قررت ارسال وفد 
يتكون من أبي األح��رار الشهيد محمد محمود الزبيري والقاضي عبدالرحمن 
اإلرياني واألستاذ المجاهد احمد محمد نعمان الى السعودية لطمأنتهم أن 
الثورة لم تقم ضد أحد وال يمكن تصديرها ألي بلد ألنها قامت ضد حكم اإلمامة 
المتخلف والظالم المستبد والقضاء على الثالوث الرهيب »الفقر والجوع والمرض« 
لكن السعودية لم تستجب لتلك الوساطة ورفضت وصول الوفد واستمرت في 
تقديم العون العسكري والسياسي والمادي لفلول اإلمامة لمدة سبع سنوات حتى 
اضطرت بعد فشل القوات الملكية في دخول صنعاء أثناء حصار السبعين الى 
القبول بإجراء حوار مع الجانب الجمهوري واالعتراف بالنظام الجمهوري مرغمة 
ومضطرة بعد الهزيمة المرة التي تلقتها من المدافعين عن مدينة صنعاء وفك 

الحصار وهروب الفلول اإلمامية الى غير رجعة.
♢  هل سيفشل العدوان على اليمن وتسقط رهانات القوى المتآمرة 

الجديدة بقيادة السعودية؟
- مثلما فشلت المحاوالت والمؤامرات التي هدفت الى القضاء على الثورة وافشال 

النظام الجمهوري وطمس أهدافها ومعالمها فإن 
المؤامرة الجديدة على الثورة السبتمبرية الخالدة 
لن تنجح في القضاء عليها وعلى أهدافها ونظامنا 
الجمهوري فقد سبق أن واجهت تحالفًا سعوديًا 
وأردنيًا وإيرانيًا، وكشفت الوثائق األخيرة أن اسرائيل 
شاركت في القضاء على الثورة بإرسال مستشارين 
عسكريين لتدريب رجال القبائل والمرتزقة من 
فلول اإلمامة البائدة وبالرغم من تعدد جبهات 
ال��ق��ت��ال وال��ت��ص��دي لتلك ال��ف��ل��ول ف��ي 42 جبهة 
عسكرية، إال أن الثورة انتصرت بعد هروب تلك 
الفلول وهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة والعار.

♢  تتعرض منجزات الثورة اليمنية 
للتدمير الممنهج.. من المستفيد من ذلك؟
- المستفيد م��ن القضاء على منجزات الثورة 
وتدميرها كليًا هو نفس العدو ال��ذي ح��اول بعد 
قيامها بيوم واحد أن يقضي عليها في مهدها قبل 
أن تقف على قدميها لكنه فشل في المرة األولى 
فظل يخطط منذ العيد العاشر لقيامها بعد أن رأى 
أحد أهم أهدافها الذي رسمته الثورة وهو بناء جيش 
وطني قوي يتولى حماية أهدافها وحراسة مكاسبها 
الطاهرة والمشاركة مع أي دولة عربية تتعرض 
لغزو أو عدوان خارجي تلبية التفاقات مؤتمرات 
القمة والجامعة العربية وكل االتفاقات التي أبرمت 
مع ال��دول العربية الشقيقة في اتفاقية الدفاع 
المشترك، لكن العدو ال��ذي كان يتربص بالثورة 
ومنجزاتها التي حققتها طوال خمسين عامًا والذي 
كان يستعد لشراء أحدث األسلحة وأحدث طائرات 
التدمير استغل حدوث انشقاق بين القوى الحزبية 
والمشاركة في السلطة وما حدث بعد 2011م 

فانقض على بالدنا بكل أسلحة التدمير وقواته العسكرية فدمر كل منجزات 
الثوار وأهمها الجيش اليمني الحديث والقضاء على أسلحته الدفاعية وضرب 
البنية التحتية الحديثة في كل المجاالت ألنه مايزال يعتقد أن ذلك الجيش الوطني 
القوي وأسلحته الحديثة ستوجه ضده بينما كان النظام السعودي في عهد الملك 
عبدالله رحمه الله يرتبط بجاره اليمن بأفضل أواصر األخوة والود والوفاء بدليل 
الموقف العروبي للمرحوم الملك عبدالله عندما حدثت أزمة 2011م ثم ضرب 
المصلين في دار الرئاسة فبادر بإرسال طائرة مجهزة بكل األجهزة االسعافية 
العاجلة وأمر بحمل رئيس الجمهورية آنذاك الزعيم علي عبدالله صالح ومن 
جرح جروحًا بالغة ممن كانوا معه على الطائرة ومعالجتهم في السعودية وحل 
المشكلة باالتفاق الذي وقع في الرياض وأدى الى قناعة الزعيم علي عبدالله صالح 
بالتنازل عن السلطة سلميًا وتسليمها لخلفه عبدربه منصور وبذلك جنب الملك 
عبدالله والعقالء من القادة ورؤساء األحزاب والشخصيات السياسية والعلماء 

اليمنيين الوطن من الدخول في حرب أهلية كارثية.
♢  لماذا كل هذا الحقد والكراهية التي تضمرها السعودية لليمن.. 

وهل هذا يجعل ثورة الـ26 من سبتمبر في خطر؟
- من قال إن الثورة في خطر وهل هذا أثناء الحرب الكارثية أو بعد تحقيق 
المصالحة بين األطراف المتنازعة وحلول السالم والوئام بين األخوة ومنع التدخل 
الخارجي فإن الثورة لن تتعرض ألي خطر قادم خاصة اذا عرف من يخطط 
للقضاء عليها وألي سبب أو ادعاء للحق اإللهي فإن في تنفيذ هذا المخطط نهاية 
له ألن الثورة لم تعد ملكًا لمن قاموا بها أو أيدوها ودعموها بل أصبحت ملكًا 

للشعب الذي يدافع عنها بدماء أبنائه االبطال والذين سيتحولون من ميادين 
الدفاع عنها الى الهجوم على كل من يخطط للقضاء عليها وسيلقى نفس المصير 
الذي لقيه كل من وقف ضد ثورة الشعب الذي يحتفل بعيدها ال�55 كل الشعب 
رغم أننا ال نملك المال أو االمكانات التي يملكها اآلخرون لكن حب الشعب لثورته 
وثوارها وشهدائها األبرار قد تجذر في القلوب والنفوس وسيبقى الشعب شامخًا 
وصامدًا حتى انتصار الثورة السبتمبرية الخالدة والحفاظ على أهدافها والدفاع 

عن مبادئها الستة السامية.
♢  لماذا في رأيكم تشارك اليوم العديد من الدول التي ناصبت العداء 

لثورة 26 سبتمبر باألمس في العدوان على اليمن؟
- هي نفس الدول التي وقفت ضد الثورة في الماضي، وباعتباري أحد المشاركين 
في الدفاع عن الجمهورية وأحد حماتها لقد قلت لك إن التحالف في الماضي 
كان من دول ذكرتها باالسم وها أنا اسمي لك التحالف الجديد، وكل الشعب 
وأنت والعالم يعرفونهم، وكل ما أريد توجيهه لدول التحالف ومنها السعودية 
واالمارات والبحرين وقطر والسودان ومصر أنه قد حان الوقت ألن تتوقف الحرب 
بعد أن دمرت كل شيء في بالدنا حتى أن الخوف قد يمتد الى تدمير اإلنسان اليمني 
نفسه، فهل حان الوقت لرفع راية السالم بعد أن تقتنع كل االطراف بضرورة 
حماية ما تبقى من األرض اليمنية الصامدة واالنسان اليمني الذي ال يمكن هزيمته 
هنا أو هناك فنجلس معًا ونتحاور ونتفاوض حتى نصل الى اتفاق الشجعان 
والفرسان عن طريق التنازل لبعضنا البعض 
وعلى قاعدة ال ضرر وال ضرار حرصًا على شعبنا 
الذي يتعرض للموت جوعًا وتفتك به األمراض 
المزمنة والفقر المدقع والمجاعة القادمة -ال 
سمح الله- وآثارها على االطفال وجيل الثورة 
السبتمبرية الذين تربوا في أحضان 26 سبتمبر 
العظيم نتيجة استمرار الحصار وتصعيد 
العدوان وطرح مبادرات يعجز أحد االطراف 
عن أن يناقشها أو يوافق عليها ونتيجة لتصلب 
طرف آخر ال يستطيع أن يستمر أو يحيا إال في 
ظل حرب ولو وصلت خسائرها مئات اآلالف من 
النساء واالطفال ناهيك عن االعداد المهولة التي 

سقطت في ميادين القتال من كل االطراف.
♢  هناك من يتناول اسباب قيام الثورة ألكثر 
من نصف قرن على قيامها من زوايا مختلفة.. 

ما األسباب الحقيقية لقيامها؟
- تسألني عن أسباب قيام الثورة وأنت وآالف 
الخريجين في جميع المجاالت قد أصبحا رموزًا 
في الصحافة والسياسة واالقتصاد واالجتماع 
والهندسة وغيرها م��ن المجاالت الحيوية 
بفضل هذه الثورة المظفرة، وكان هذا العلم 
والتعلم وتلك الماليين التي تعلمت في ظل 
هذه الثورة هي أحد أهدافها ألن الجهل أحد 
الثالثي اإلمامي الرهيب وثانيها الفقر والجوع 
والمرض وثالثها الظلم األش��د ال��ذي لم يكن 
يسمح للمواطن أن يختار مستقبله أو ينتقد أي 
خطأ يرتكبه »صاحب العصمة اإلمام -حفظه 
الله«.. وأه��م اسباب قيام الثورة أن الشعب 
اليمني كان يعيش في سجن كبير أقام سوره 
اإلمام من جماجم الشهداء واألح��رار الذين تم اعدامهم في ميادين حورة 
في حجة والعرضي ونقم في صنعاء وميدان الشهداء في تعز وكل ميادين 
المحافظات اليمنية التي شهدت مجازر رهيبة ألهم رجاالت اليمن من العلماء 
والمثقفين واألح��رار والثوار الذين رفضوا حكم اإلمامة الذي حول بالدهم 
الى خرابة بشعة العيش فيها عهود العصر الحجري، والعالم يعيش القرن 
العشرين والتي لن يستطيع هذا الشعب اللحاق بحضارة العالم المتقدم إال 
بعد آالف السنين.. فجاءت الثورة لتنقل تاريخه الف سنة كاملة حتى تمكنه 
من اللحاق بحضارة القرن العشرين والواحد والعشرين، أو بعد هذه الحرب 
العدوانية والدمار المهول الذي شهده الوطن اليمني، فإن المنجزات التي تمكن 
من تحقيقها خالل خمسين عامًا قد أصبحت أثرًا بعد عين فإن التاريخ قد 
أعاد المواطن اليمني الى عهود العصور الحجرية والقرون الوسطى ولن يخرج 
من هذه المحنة والكارثة إاّل بعد الف سنة إال اذا كان هناك إحساس ومشاعر 
وطنية لدى من يخوضون حربًا عبثية ال طائل منها فإن الحل السلمي الشجاع 
وسالم الفرسان المبني على ال ضرر وال ضرار فإن المسافة للحاق بالحضارة قد 
تيحت الفرصة ألبناء اليمن الموحد أن يشمروا 

ُ
يختصر الزمن الى عشرين عامًا اذا أ

عن سواعدهم إلعادة بناء ما دمر وعالج الجراح الغائرة في النفوس والقلوب، 
وليست ألمانيا واليابان عنا ببعيد.. وكل عام وأبناء شعبنا بخير وصحة وعافية 
بمناسبة العيد ال�55 لهذه الثورة العظيمة ثورة ال�26 من سبتمبر.. وعاش 
النظام الجمهوري.. ولتحيا أهداف الثورة ومبادئها.. والخلود لشهداء الوطن 

اليمني.. والعزة والمجد للوطن.

أكد األستاذ/شائف عزي صغير -وزير الدولة السابق األمين العام للحزب الناصري الديمقراطي- أن ثورة  
الـ26 من سبتمبر الخالدة قادت تغييرًا شاماًل في اليمن وأنها لم تكن ضد شخص أو جماعة. وقال 

في حوار مع صحيفة »الميثاق«: إن األئمة جعلوا اليمن اقطاعية ألبنائهم وأنه لم تكن هناك دولة وال قانون 
وال اقتصاد وأنه في الوقت الذي كان يتســابق فيــه العالم لغزو الفضاء ويركبون الطائرات كان اليمنيون 

يركبون الحمير ويعيشون في ظالم وفقر مدقع وعزلة غير مسبوقة.
وقال إن من يشــنون العدوان اليوم على اليمن هم من ســعوا لوأد ثورة 26 ســبتمبر باألمس، هذه 

الثورة التي بفضلها امتلكت اليمن صواريخ سكود وجيشًا حديثًا وماليين المتعلمين..
موضحًا أن الســعودية حشــدت المرتزقة وأعداء الجمهورية وشــنت عدوانًا على اليمن بعد أســبوع 

من قيام.. واليوم ثورة 26 ســبتمبر تشــن عدوانها على اليمن من نفس المناطق التي استخدمتها ضد 
الثورة. مؤكدًا أن ثورة 26 سبتمبر ثورة يمنية أصيلة وامتداد الثورات سابقة ضد األئمة، وهو ما يدحض 

تقوالت البعض عن الثورة..

َمْن يشنون العدوان على اليمن اليوم هم َمْن سعوا لوأد ثورة 26 سبتمبر باألمس

 حاوره/أحمد الرمعي

أعدم اإلمام أحمد اخوانه 
بعد أن ثاروا ضده

أهداف الثورة صيغت من وجدان 
الشعب وعمق التجربة اليمنية

المناضل علي عبدالله السالل:

ستنتصر اليمن في الحرب على 
السعودية ال محالة

أكــد المناضل الســبتمبري اللواء علي عبدالله الســالل أن التاريخ يعيد نفســه  
فالسعودية التي تآمرت على ثورة الـ26 من سبتمبر بعد قيامها رغم محاوالت 

قيادة الثورة تطمينها بأنها ال تستهدفها تشن اليوم عدوانًا غاشمًا على بالدنا.
وقال لصحيفة »الميثاق«: إن حرب السعودية القذرة على اليمن ُهزمت في الماضي 
هزم اليوم بفضل تالحم أبناء الشــعب اليمني وبســالة جيشــه الذي خططت 

ُ
وســت

السعودية للقضاء عليه منذ العيد العاشر للوحدة اليمنية.
مضيفــًا: أن كل مــن يســعى الى اســتهداف ثــورة الـ26 من ســبتمبر سيفشــل 

وسيقضي على نفسه ألنها ثورة الشعب اليمني الذي سيدافع عنها بدماء أبنائه.
مشيرًا الى أن ثورة الـ26 من سبتمبر قامت بعد أن كان الشعب اليمني يعيش في 
سجن كبير حيث كان يخيم عليه الثالوث الرهيب الفقر والجهل والمرض، اضافة الى 

ما كان يعانيه من ظلم النظام اإلمامي الرجعي الكهنوتي المتخلف.. فإلى الحصيلة:

ة المقاومة الشعبية أذاقوا السعودية والملكيين هزيمة ُمرَّ

شهداء
تنظيم
الضباط
األحرار

 لقاء/ عارف الشرجبي

السعودية رفضت استقبال وفد الثورة 
وأعلنت الحرب على اليمن

هزيمة الملكيين في حصار السبعين أرغمت 
السعودية على االعتراف بالجمهورية

ال خطر على ثورة سبتمبر 
فهي محمية بالشعب

على دول تحالف العدوان وقف عدوانها 
والتفاوض لسالم الشجعان

تقديم مبادرات تعجيزية 
ال يمكن القبول بها

هناك أطراف ال تحيا إال في 
ظل استمرار الحروب

َمْن يحاول استهداف ثورة 26 
سبتمبر يسعى للقضاء على نفسه

طمأن السالل والعمري السفير السعودي 
فأصر على مغادرة صنعاء

حشدت السعودية المرتزقة وأعداء الجمهورية 
وشنت عدوانًا على اليمن بعد أسبوع من الثورة

تشن السعودية عدوانها على اليمن من نفس 
المناطق التي استخدمتها ضد الثورة

تحققت أهداف الثورة وَمْن لم 
يعترف بذلك فهو مريض

الشهيد المالزم عبدالرحمن محمد المحبشيالشهيد المالزم محمد الشراعي
التحق بمدرسة األيتام بمدينة صنعاء وأنهى دراسته األساسية والثانوية العامة سنة 1958م والتحق بالكلية 
الحربية في نفس العام وتخرج منها عام 1961م برتبة مالزم ثاني، ثم التحق بمدرسة األسلحة وتخصص 
في سالح المدرعات »فرع دبابات« وبعد تخرجه التحق بجناح الدبابات في فوج البدر »ولي العهد آنذاك« 
انتسب الى تنظيم الضباط األحرار عام 1962م كعضو في احدى الخاليا األساسية التي كونها الشهيد علي 
عبدالمغني وعمل بنشاط في خليته.. قاد ليلة الثورة إحدى دبابتي االقتحام بشجاعة وتصميم وفي خضم 
المعركة صباح يوم الثورة احترقت دبابته واستشهد مع زميليه المالزم عبدالرحمن المحبشي والضابط الصف 
احمد الجاكي.. بهذا الحادث األليم شكل هؤالء االبطال الثالثة أول فدية في سبيل اعالء كلمة الحق ورفع الظلم 
اإلمامي الحميدي عن كاهل شعبنا الذي تعذب طوياًل.. كان الشهيد المالزم محمد الشراعي قوي االيمان 

بالقضية الوطنية، صادقًا في القول والفعل.. رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

ولد في منطقة االشمور، قرية بني حبيش، انهى دراسته االساسية في نفس المنطقة والتحق 
بالمدرسة التحضيرية عام 1953م ثم انتقل مع عدد من زمالئه الى مدرسة الطيران عند 
افتتاحها عام 1960م.. وألن اإلمام أحمد لم يكن متحمسًا إليجاد سالح طيران فقد أمر بإقفال 
المدرسة في عام 1961م.. التحق الشهيد مع زمالئه على إثرها بمدرسة األسلحة وتخصص 
في سالح المدرعات.. التحق بتنظيم الضباط األحرار عام 1962م كعضو في خلية فرعية.

تحرك ليلة الثورة مع المالزم الشهيد محمد الشراعي على دبابة االقتحام الثانية واستشهد 
مع قائد الدبابة صباح الثورة.. كان ضابطًا ملتزمًا ونموذجًا للجندية الحقة.. رحمه الله واسكنه 

فسيح جناته.

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


