
عالمة فارقة وثورة تتجدد
مثلت ثورة الـ26 من سبتمرب املجيد انتصارا تاريخيا 
ساحقا عىل حقب الظلم واالستبداد والرجعية الكهنوتية 
التي كرسها النظام اإلمامي خالل قرون مضت شهدت 
فيها البالد ردة حضارية غري مسبوقة ودمارا هائال عىل 

كافة الصعد ومختلف املجاالت.
تعني ثورة السادس والعرشين من سبتمرب أن تتحقق 
إرادة الشعب و تتوجه كافة الجهود نحو إرساء دعائم 
الدولة املدنية العادلة، وإعــالء قيم النظام والقانون 
والشورى واالنتقال من حكم الفرد إىل مبادئ الحكم 
الرشيد، ومن الجهل إىل العلم ومن الفقر والجوع إىل 
البناء والتنمية، ومن الشتات الكبري إىل االجتماع تحت 
ظل هوية الدولــة وراية الجمهوريــة، ومن التمييز 
العنرصي املقيت إىل املواطنة املتساوية وتكافؤ الفرص 
واملشاركة الفاعلة لكل أبناء الوطن ، وألنها امتلكت رؤية 
ثاقبة أعلت من شأن اإلنسان وعززت من سيادة الوطن 
وحفظت موارده ومقدراته ستظل هذه الثورة العظيمة 
خالــدة يف أفئدة اليمنيني جيال بعــد جيل، فبفضلها 
ُصنع فجر اليمن الجديد، وأرسيت قواعد العدالة البناء 
والحقوق املتكافئة التي مثلت اآلمال وترجمت الطموح 

املنشود.
إن مجدا تليــدا صنعه اليمنيــون بأيديهم يف هذا 
اليوم العظيم، سيظل شــامخا ومتجددا ال يفنى وال 
يبيد، راسخاً رسوخ الجبال أمام العواصف واملهددات 
الطارئة مهما بلغت شدتها، فها هو الشعب اليمني األبي 
بكل مكوناته وأطيافه وأطره يقف صفا واحدا خلف 
أبطال القوات املسلحة البواسل وهم يذودون عن حياض 
الوطن ويحمون املكاســب العظيمة لثورة السادس 
والعرشين من ســبتمرب وفاء لدماء الشهداء وإيمانا 
بقيم الثورة، يحققون النرص تلو النرص ضد مليشــيا 
الحوثي املتمردة من تحاول جاهــدة إلعادة عصور 
الظالم اإلمامي دون جدوى، كيف ال واليمنيون األحرار 
عىل امتداد هيمنة اإلمامة املتخلفة ظلوا مستبسلني ألجل 

القضاء عليها.
مظاهر االحتفاء بعيد الثورة السبتمربية الخالدة تعم 
أرجاء الوطن رسميا وشــعبيا بشكل غري مسبوق، يف 
تأكيد جمعي عىل تمســك الشعب بمكتسبات ثورتهم 
واستعدادهم للتضحية والفداء من أجلها، ويف الوقت 
الذي يحتفل الجميع بالعيد الـــ58 للثورة املجيدة، 
يواصل أبطال القــوات املســلحة نضالهم الوطني 
املقدس انتصارا لها بمختلف ميادين الرشف والقتال، 
ال يحيدون عــن هدفهم املرســوم املتمثل يف تحرير 
العاصمة صنعاء وإعالن اليمن االتحادي الجديد من 

قرصها الجمهوري.
للبالد البقاء وللثورة املجد وللجيش الوالء

في خطاب موجه للشعب بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة

رئيس اجلمهورية: بقيام ثورة سبتمرب ذاق شعبنا ثمرة الدولة وحكم الشعب وختلص من ثالوث الفقر واجلهل واملرض 
الجمهورية قدر ومصير وخيار الشعب ولن تكون ميدانًا للمساومة واالنتقاص من مهابتها وغاياتها وعظمة أهدافها
حتية خاصة لكل أبناء مأرب األوفياء وقيادهتا وكل األحرار الذين حتتضنهم ممن اختاروا االنحياز للحق والعدالة واليمن االحتادي الكبري
نجدد العهد على العمل في سبيل استعادة الدولة وإنهاء االنقالب بكافة أشكاله وتلك مسؤوليتنا أمام شعبنا وأمام الله والتاريخ 
سينترص شعبنا عىل الوالءات العابرة لألوطان التي أرادت حتويل بلدنا إىل برميل بارود تتحكم به العصابة االنقالبية خدمة ألجندة أسيادها يف طهران

أكد نائب رئيــس الجمهورية نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة الفريق الركن عيل 
محسن صالح، أن الشــعب اليمني العظيم 
وجيشه الوطني وأبطاله يف امليادين ومقاومته 
الوطنية الباسلة وكل أحرار الوطن وتياراته 
السياسية سيمضون عىل درب ثوار وأحرار 
ثورة 26 سبتمرب الخالدة و14 أكتوبر املجيدة، 
ماضون يف مسرية اإلباء ملواجهة مليشيات 
الجهل والظالم نستمد العون والتوفيق من 
الله، والعزم واملعنويــات واإلرصار من إباء 
الشــعب والتحامه وعدالة قضيته وصموده 
األسطوري وتضحياته الباسلة، مستمرون 
بعزم وإرصار وبطوالت الجيش وبمســاندة 

ودعم األشــقاء األوفياء يف اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة، الذين لن ننىس لهم 
وقفتهم التاريخية إىل جانب أشقائهم اليمنيني 
يف التصدي ألخطر مؤامرة تعرض لها الشعب 
اليمني ودولته ومحاوالت سلخه عن هويته 
القومية ومحيطه اإلقليمي ومحاوالت جعله 
أداة بيد ماليل طهران، ومنطلقاً لتحقيق أطماع 

أعداء األمة، حتى تحقيق النرص بإذن الله.
جاء ذلــك يف برقية تهنئــة رفعها، أمس 
الجمعــة، لفخامة الرئيس املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وذلك 
بمناسبة احتفاالت شعبنا بالعيد الـ 58 لثورة 

الـ 26 من سبتمرب الخالدة.

أكد رئيــس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، أن أبطال الجيش امليامني ورجال 
القبائل واملقاومة الشعبية وهم يدافعون 
اليوم عن الوطن والثورة والجمهورية، 
يستحرضون قيم وأهداف الثورة اليمنية 
وغاياتها الســامية، ويقتــدون بمآثر 
مناضليها األحرار ودربهم يف التضحية 

من أجل رفعة الوطن وكرامة أبنائه.
 جاء ذلك خالل رفعها، أمس الجمعة، 
برقية تهنئة إىل فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة، واىل كافة أبناء 
الشعب اليمني العظيم يف الداخل والخارج 
بمناسبة االحتفاالت بالعيد الــ 58 لثورة 

26 سبتمرب  الخالدة.
وقال رئيس الوزراء : "يطيب يل ونحن 
وشعبنا اليمني العظيم نحتفي بالعيد الــ 
58 لثورة الـ 26 من سبتمرب الخالدة التي 
بددت دياجري الظالم، وقضت عىل كهنوت 
اإلمامــة البائد، أن أرفــع إىل فخامتكم 
باســمي ونيابة عن أعضــاء حكومة 
ترصيف األعمال أســمى آيات التهاني 
والتربيكات بهذه املناسبة الوطنية الخالدة 
يف ضمري شعبنا، وزادتها قوة بعد أن برز 
اإلماميون الجدد ممثلني بمليشيا الحوثي 
االنقالبية، محاولني إعادة عجلة التاريخ 
إىل الوراء، لكن شــعبنا لم ولن يسمح 
بعــودة اإلمامة الكهنوتية والســاللية 

العنرصية تحت أي غطاء كان".
وأضاف "لقد مثلت ثورة الســادس 
والعرشين من سبتمرب، العالمة البارزة 
واملضيئة يف تاريخ الوطن ونقطة تحول 
أساسية يف مساره الوطني، بما قدمته 
من إنجازات ومــا أحدثته من تحوالت 
جذرية، غريت مجرى التاريخ، لذا ال غرابة 
أن نشــهد اليوم ذلك االلتفاف الشعبي 
لالحتفاء بهذه الثورة الخالدة، كي يفهم 
اإلماميون الجــدد أن ال موطئ قدم لهم 
وملرشوعهم العنرصي املدعوم إيرانيا يف 

موطن واصل العروبة".
وتابع "سنميض تحت 
قيادتكم وبإسناد أخوي 

أكد رئيس مجلس النواب الشــيخ ســلطان 
الربكاني، أن وطننا الحبيب ســينهض ويستعيد 
مكانته وتسقط كل مشاريع الرش ودعوات الفتنة 
ومرشوع ايــران البغيض والدعوات الســاللية 
املريضة والحاقدة التي تمزق النسيج االجتماعي 
لشــعب عرف باإليمان والحكمة ووحدة الفكر 
والهدف وصدق االنتماء وأن شعبنا سيخرج من 
ركام الحرب واملمارسات البغيضة ملليشيا الحوثي 
اإلرهابية إىل واحة الحرية والديمقراطية واليمن 

االتحادي ويستعيد مكانته بني األمم.
وقال رئيس مجلــس النواب، يف 

أكد وزيــر الدفاع الفريــق الركن محمد عيل 
املقديش، أن الشعب اليمني وقواته املسلحة عازٌم 
عىل اســتعادة دولته وماٍض نحو إنهاء التمرد 
واالنقالب والحفاظ عىل أهــداف ثورتي ال 26 
من ســبتمرب وال 14 من أكتوبر املجيدتني، وأن 
اليمنيني اليوم أكثر تمسكاً بتلك القيم واملكتسبات 

العظيمة.
وأشار الفريق املقديش يف ترصيح لقناة اليمن 
الفضائية، إىل أن التضحيات التي يسطرها أبطال 

الجيش ورجال املقاومة يف مختلف 

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل املقديش، 
ورئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات املشرتكة 
الفريق الركن صغري حمود بـن عـزيـز، أن يوم الـ 26 
من سبتمرب 1962 مثل حدثاً استثنائياً خالداً يف تأريخ 
اليمن راسخاً يف ذاكرة الشعب اليمني صانع فجر هذا 
اليوم املجيد، الذي أرشقت فيه شمس الحرية والكرامة 
بعد قرون ظل فيها شعبنا اليمني يف دياجري الظالم 
والجهل ويتجرع مرارة القهر واإلذالل تحت سلطة 

أعتى حكم إمامي كهنوتي مستبد. 
وقال وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان، يف برقية 
تهنئة رفعاها، أمس الجمعة، إىل فخامة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ26 

من سبتمرب املباركة: »يســعدنا ويرشفنا أن نرفع 
لفخامتكم باسم كافة منتســبي القوات املسلحة 
أسمى آيات التهاني والتربيكات بمناسبة حلول العيد 
الـ 58 لثورة 26 سبتمرب املباركة سائلني الله العيل 
القدير لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق 
والنجاح يف مهامكم الكبرية والنهوض بمسؤولياتكم 
الوطنية الجسيمة يف هذا الظرف االستثنائي الذي يمر 

به شعبنا اليمني األبي". 
وأضافا املقديش وبن عزيز "إننا يف القوات املسلحة 
ونحن نحتفي بهذه املناسبة الوطنية بفرحة غامرة، 
نشــعر بالزهو والفخر كونها تأتي وأبطال جيشنا 

ومعهم رجال القبائل األحرار بمختلف 
انتماءاتهم ومكوناتهم يسطرون أروع 

احتفلت، محافظة مأرب،  مساء أمس الجمعة، بإيقاد 
شعلة ثورة املباركة يف ذكراها الـ58، وسط حضور بارز 
لقيــادات الدولة يتقدمهم نائب رئيس الــوزراء، القائم 
بأعمال وزير النقل، الدكتور ســالم الخنبيش، وقيادات 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة وقيادة السلطات 

املحلية بمحافظة مأرب و املحافظات اليمنية األخرى.
قاما محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، 
ورئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات املشرتكة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، بإيقاد شعلة الثورة اليمنية الخالدة.
وتخلل حفل إيقاد شــعلة ثورة الـ 26 من ســبتمرب 
املجيدة عروضاً فنية كرنفالية للموسيقى العسكرية بدائرة 
التوجيه املعنوي يف القوات املســلحة، والفرق الكشفية 

املشاركة يف احتفاالت ذكرى الثورة الـ58. 
وأكد محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، 
يف كلمة ألقاها خالل االحتفال أن محافظة مأرب ستظل 
منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير، متعهدا باالنتصار 
للجمهورية والثورة وعدم نيل مليشيا الحوثي االنقالبية 
من تضحيات ونضاالت الشعب اليمني يف سبيل التحرر من 

الحكم اإلمامي الظالم.

في برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ 58 لثورة 26 سبتمبر 

وزير الدفاع ورئيس األركان: ٢٦ من سبتمرب مثل حدثاً 
استثنائياً أرشقت فيه شمس احلرية 

رئيس األركان وحمافظ مأرب يوقدان شعلة الثورة

 رئيس جملس الوزراء: أحيي أبطال اجليش واملقاومة الذين يصنعون بدمائهم انتصاراً للوطن

في برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ 58 لثورة سبتمبر
الربكاين: اليمن سيستعيد مكانته وسيسقط مرشوع إيران 

وكل مشاريع الرش ودعوات الفتنة 

وزير الدفاع: تضحيات أبطال اجليش واملقاومة 
ُتعيد للثورة جمدها وللجمهورية ألقها

عدد خاص بمناسبة الذكرى الـ٥٨

 لثورة الـ٢٦ من سبتمبر ١٩٦٢م

أكد فخامــة الرئيس املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائــد األعــىل للقوات املســلحة، أن 
الجمهورية قدر ومصري، وخيار الشعب 
وإيمانه بالعدالة واملساواة، ولن تكون 
ميداناً للمساومة واالنتقاص من مهابتها 
وغاياتها أو التقليل من عظمة أهدافها، 
فالحرية مبــدأ والعدالة قضية والحرية 
هي الحياة ومن أجــل تلك القيم قامت 
الثورة واختط املناضلون طريق العبور 

نحو املجد.
وقال رئيــس الجمهورية يف خطابه 
الذي وجهه، مســاء أمس الجمعة، إىل 
أبناء الشعب اليمني يف الداخل والخارج 
بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 26 من 
سبتمرب الخالدة "يف هذه الذكرى العظيمة 
فإننا نجــدد العهد بالعمل يف ســبيل 
استعادة الدولة وإنهاء االنقالب بكافة 

أشكاله، وتلك مســؤوليتنا أمام شعبنا 
وأمام الله والتاريخ، وسنتجاوز معكم 
وبكم كل العراقيل والتحديات واملخاطر".
وأضاف" بعد ســنوات عبث املليشيا 
العجاف صار يقيننا كامالً أنه ال مجال 
أمام شعبنا إال اســتعادة الدولة وإنهاء 
االنقالب وأن شعبنا العظيم قد أثبت أنه 
ال يمكن ترويضه للعيش تحت مسميات 
الساللة والتمييز واالستعالء واالنتقائية، 
إن خيار الدولة التي تظل الجميع وتحفظ 
مصالح الجميع وتؤمن كافة املواطنني 
بات خياراً ال يمكن للشــعب أن يرتاجع 
عنه وقد خرب معنى غياب الدولة وفقدان 
األمــن والتعامل مع فوىض امللشــنة 

والعصابات".
وأشار إىل إن الحالة اإلنسانية تتفاقم 
بسبب اإلرصار عىل الحرب، ولذا سنظل 
نكــرر دعواتنا لألمم املتحــدة والرعاة 

الدوليــني للقيــام بواجبهــم والوفاء 
بتعهداتهم تجاه شعبنا من خالل إلزام 
املليشــيات باالنصياع لخيارات شعبنا 
وفقاً للمرجعيات الثــالث املتفق عليها 
واملتمثلة يف املبــادرة الخليجية واليتها 
التنفيذية ومخرجــات الحوار الوطني 

وقرار مجلس األمن الدويل 2216.
ولفــت إىل أن اتفاق الريــاض مثل 
بمضامينــه ودالالتــه خارطة طريق 
ومسار عبور آمن يؤسس ملرحلة جديدة 
عنوانها السالم بدال من التأزم والرصاع 
واالنقسامات الداخلية ملواجهة ومجابهة 
مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية اإليرانية 
ويعــزز الرشاكة يف تحمل املســؤولية 
ملواجهة قوى التمرد واالنقالب بما يخدم 
يف النهاية حال املجتمــع وبناء الدولة 
اليمنية العادلة واملنشــودة التي تؤمن 
حياة كريمة ألبناء شعبنا أساسها األمن 

واألمــان والبناء واالســتقرار وتجاوز 
تحديات الضائقة االقتصادية التي فاقم 
الوضع املأزوم والتشــتت من وطأتها 
وتداعياتها.. مؤكداً أن ترسيع تنفيذ بنوده 
سيســهم يف تعزيز االستقرار السيايس 
واألمني والخدمــي والنهوض بالتنمية 
وتعزيز املوارد ملواجهة االلتزامات امللحة 

تجاه متطلبات الفرد واملجتمع.
ووجــه فخامته التحيــة واالحرتام 
والعرفان إلخوانه وأبنائه من منتسبي 
الجيش واملقاومة الشعبية ورجال القبائل 
وكل الذين يسطرون أبلغ البطوالت دفاعا 
عن الجمهورية والنظــام الجمهوري 
والدولة اليمنية الواحدة وحق أبناء شعبنا 
يف الحرية والكرامــة ..مؤكداً بطوالتهم 
وصمودهــم هــي صانعــة التحوالت 

وضامنة النرص املنشود.

...تفاصيل صـ 2

:» لـ »

التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس
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إن الجمهورية قدر ومصري، وخيار الشعب 
وايمانه بالعدالة واملساواة، ولن تكون ميداناً 
للمساومة واالنتقاص من مهابتها وغاياتها 
أو التقليل من عظمة أهدافها، فالحرية مبدأ 
والعدالة قضية والحرية هي الحياة ومن أجل 
تلك القيم قامت الثــورة واختط املناضلون 

طريق العبور نحو املجد.

...تفاصيل صـ 4

في برقية تهنئة لفخامة الرئيس وأبناء الشعب وأبطال الجيش بعيد الثورة اليمنية 

نائب الرئيس: شعبنا وجيشه ماضون عىل درب ثوار ٢٦ سبتمرب و14 أكتوبر يف مواجهة مليشيات الظالم
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٢٦ سـبتمرب ثــورة شـعـب ومـيـالد وطـن
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عـــدد خاص مبــناسبة العــيــد الــ 58 لـــثورة 
الـ 26 من سبتمبر املجيدة 1962م

املـــديـــــر الـفـني : 

عــبـدامللك الــ�سـامـعــي
للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 

على اإليميل التالي:
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�سكرتريا التحرير: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املقــطري حممــد احلــريبي�سعـــيد الــ�ســوفـي
اأحــمــد عــفـيـف

تتمات األولى..تتمات األولى.. نائب الرئيس: شعبنا
وقال نائب الرئيس : " يطيب يل بهذه املناسبة الوطنية الجليلة والخالدة 
ـ الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من سبتمرب املجيدة ـ أن أرفع إىل فخامتكم 
أصدق التهنئات بهذه الذكرى الوطنية الغالية والعظيمة، ومن خاللكم 
التهنئة إىل شعبنا اليمني العظيم وأبنائه يف أرجاء الوطن ويف بلدان املهجر 
نشاركهم ونزف إليكم جميل األمنيات بذكرى الثورة الغالية التي سّجل 
بها اآلباء أهم إنجاز يماني، متمثالً يف ثورة اإلنسانية واالنعتاق من الظلم 
والكهنوت والتحرر من الدجل والخرافة. ثورة 26 سبتمرب املجيدة التي 
أرشقت شمسها وتوهجت منتصف ليلة السادس والعرشين من سبتمرب 
عام 1962م عىل العاصمة الغالية صنعاء لتمتد أنوارها وبركاتها عىل كل 

البالد وتتبعها بعد ذلك ثورة 14 أكتوبر املجيدة."
وأضاف "إن شعبنا اليمني العظيم إذ يحتفل بذكرى ثورته األم وعيده 
العظيم فإنه يفعل ذلك إدراكاً بما كان يعانيه شعبنا قبل أن ترشق عليه 
شمس الثورة ويؤمن بأهداف ثورته وعظمة ما حققته من خري وكرامة 
لإلنسان اليمني، كما أنه بعد عودة فلول اإلمامة الحوثية منذ انقالبها قبل 
ست سنوات عاش شعبنا فصوالً ومشاهد من دياجري الظالم الرهيبة التي 
كان شعبنا يعيشها قبل العهد الجمهوري وها هو اليوم يحتفل بثورته 
وفاًء وإيماناً واشتياقاً للفجر الكبري والنور املبني بتحرير كل تراب الوطن 

واستعادة دولته من قبضة االنقالب".
وأوضح نائب الرئيس، أن شعبنا الذي يبتهج بذكرى ثورته رغم ظروفه 
القاسية ويبتكر ألواناً عديدة تعرب عن اعتزازه بها وانتمائه إليها، فإنه 
يبعث رسالة تقدير لجيل سبتمرب الشامخ الذي استطاع يف مثل هذا اليوم 
األغر صناعة أنبل الثورات ضد عهــد اإلمامة كنظام كهنوتي عنرصي 
متخلف فرض عىل الشــعب عزلًة قاتلة وجهالً مريعاً وإذالالً متعمداً، 
وهو يوٌم جدير باالحتفاء واملعايدة واإلجالل، فقد كان إيذاناً بميالد فجر 
جديد لألمة اليمنية وضع اليمن عىل أعتاب العرص الحديث وفتح له نوافذ 
الحرية والكرامة، ولذلك قدم شعبنا العظيم تضحيات كبرية حتى انترصت 

الجمهورية وطويت صفحة النظام اإلمامي البغيض.
وأشار إىل أن عودة اإلمامة وفلولها يف سبتمرب 2014م واملتمثلة بجماعة 
الحوثي االنقالبية، رأى اليمنيون معنى اإلمامة التي أسقطتها ثورة سبتمرب 
الخالدة وأدركوا معنى وسبب قيام الثورة والتضحيات التي قدموها ألجل 
النور، وها هي بعض مناطق اليمن تعيش اليوم تحت سيطرة وسطوة 
بقايا فلول الكهنوت فصالً رهيباً ومظلماً من فصول املايض الظالمي الذي 
عاشته البالد قبل ثورة ســبتمرب األم، ويدرك اليمنيون أن ال خالص وال 
حياة إال بعودة جمهوريتهم إليهم وعودتهم يمانيون يصنعون النور بعد 
أن تطوي اإلمامة آخر أوراقها وتغادر حياة الشعب لألبد بإذن الله، وألجل 
ذلك كله ال يزال شعبنا اليوم يخوض معركته رغم الصعوبات والتحديات 
ويبذل الغايل والنفيس من أجل كرامته وفجره املرتقب، وما تشهده مأرب 
وجبهات الفداء الجمهوري اليوم إال دليالً عىل العزيمة اليمانية املؤمنة التي 
تبحث عن حقها يف الكرامة والخري واملستقبل املرشق بعيداً عن سطوة 
اللصوص والكهنوت وتسلل الغرباء وحكم العصابات ومشاريع التدمري 

والتخريب اإليرانية الحوثية.
وقال نائب الرئيس:" ونحن نقف عىل أعتاب مرحلة مهمة من محاوالت 
مرشوع إيران األخرية يف التخريب والتمدد واستمرار أطماعه، كان لزاماً 
عىل اليمنيني توحيد جبهتهم لصد هذا العداء وردعه، ومن هذا املنطلق 
جاء "اتفاق الرياض" الذي تجلت فيه حكمة وصرب فخامتكم، وِحرْص 

ورعاية كريمة من األشقاء يف اململكة، وما لتنفيذ هذا االتفاق من أهمية 
بالغة عىل هزيمة االنقالب الحوثي اإليراني واستعادة الدولة واالتجاه لبناء 

اليمن االتحادي الذي يتسع لجميع أبنائه".
وأضاف "لقد أدركت بالدنا بكل مثقفيها ونخبها وأحرارها وجيشها 
البطل، اليوم أكثر مــن كل وقت أن كل محاوالت إعادته إىل عرص الوالية 
والكهنوت الديني ودعوى االصطفاء والدم املقدس، وغريها من السياسات 
والشعارات الطائفية والعنرصية، والسلوكيات واألفعال اإلجرامية التي 
يتبناها الحوثيون اليوم، إنما هي امتداد لعهد أئمة الدجل والكهنوت الذين 
أزاحتهم ودكت أوكارهم ثورة السادس والعرشين من سبتمرب املجيدة 
1962م، وسريفضونها اليوم ويلفظونها لألبد كما لفظها اآلباء األباة الذين 
باألمس ثاروا واستعادوا البالد. الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى 
والحرية للمختطفني واألرسى واالنتصار لليمن االتحادي، عاشت ثورة 
سبتمرب الخالدة وأكتوبر املجيدة.. عاش اليمن الجمهوري االتحادي وكل 

عام وأنتم بخري".

البركاني: الوطن سيستعيد
برقية تهنئة رفعها، أمس الجمعة، إىل فخامة الرئيس املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمرب الخالدة:" باسمي وزمالئي 
أعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب نهنئكم خالص التهنئة بأغىل 
املناســبات وأجلها قدراً  بالذكرى الـ58 لثورة السادس والعرشين من 
سبتمرب املباركة، أم الثورات اليمنية وأعيادها الوطنية الخالدة سبتمرب 
وأكتوبر والـ22من مايو. كما نهنئ شعبنا اليمني العظيم وأبطال القوات 
املســلحة الذين يذودون يف كل جبل ووادي عــن حياض الوطن وثورته 
وجمهوريته ووحدته ورشعيته الدستورية، أولئك الذين يقولون للدهر: 

"وما استعىص عىل قوم مناُل.. إذ اإلقدام كان لهم ركابا".
وأضاف " يف هذه الذكرى العطرة التي تحل علينا يف وقت نحن أشــد ما 
نكون احتياجاً اىل استلهام عظمتها وتجربة الرعيل األول للثورة وتضحياتهم 
الجسيمة يف سبيل االنعتاق من نري اإلمامة املتخلفة الجائرة والحفاظ عىل 

النظام الجمهوري الديمقراطي القائم عىل العدالة واملساواة". 
وقال رئيس مجلس النواب: "إن املعاناة التي يعيشها شعبنا تحت جور 
املليشيات الحوثية اإلمامية جدير بذلك االهتمام الذي يعطيه أشقاؤنا يف 
دول الخليج والتحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية لتخليصه 
من تلك املعاناة، وهو فضل الننساه ما أمدنا الله بالعمر ولن تنساه األجيال 
من بعدنا، فالشكر كل الشكر ألشقائنا ويف الوقت نفسه نعيش مع أبناء 
شعبنا الظروف التي يمرون بها  يف كل أرجاء الوطن وما يعانونه جراء 

األوضاع االقتصادية واملعيشية التي تسبب االنقالب الحوثي بوجودها".
 وتمنى الربكاني، أن تعالج تلك األوضاع بصورة عاجلة وترفع املعاناة 
عن أبناء شعبنا، داعني أن يكون ألشقائنا اسهاما فاعالً يف القضاء عىل تلك 
املعاناة وتجاوز آثارها، إنها معركتنا كما هي املعركة يف مواجهة االنقالب 
الحوثي وبكل عزيمة وإرصار، سيعمل الجميع إن شاء الله لتجاوز املحن 

التي تحيق بشعبنا اليمني وكل املؤامرات الدنيئة والحاقدة التي تضمر 
الرش ببلدنا وتحاول النيل من عزته وكرامته وإباه. حفظ الله اليمن من كل 
سوء، والخلود لشهدائنا األبرار والشفاء للجرحى. تقبلوا خالص تحياتي 
وكل عام وأنتم بخري وبالدنا آمنة مستقرة مزدهرة وخالية من املليشيات.

رئيس مجلس الوزراء:
صادق وموقف عروبي شجاع من تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة الستكمال إنهاء االنقالب واستعادة الدولة 
واستئصال املرشوع الكهنوتي الساليل إىل غري رجعة، والذي يؤدي وظيفة 
نيابة عن نظام املاليل اإليراني لتنفيذ مرشوع طائفي توسعي يف املنطقة.

وحيا رئيس الوزراء، أبطال الجيش ورجال القبائل واملقاومة الشعبية 
الذين يصنعون بدمائهم وأرواحهم انتصارات الوطن، ويعيدون مع كل 
تقدم ميداني الحياة واألمل للشعب اليمني يف اقرتاب الخالص من كابوس 

االنقالب ومرشوعه اإلرهابي والطائفي املتخلف.
وثمن الدكتور معني عبدامللك، التضحيات الجسيمة التي قدمها الرعيل 
األول من الثوار واملناضلني والذيــن واجهوا املوت ليهبوا لنا الحياة. كما 
ونرتحم عىل أرواح الشهداء األبرار، وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى. 
وأن يعيد هذه املناسبات الوطنية الغالية عىل شعبنا وقد تحقق له كل ما 

يصبو إليه من أمن واستقرار وتقدم وازدهار.

وزير الدفاع: تضحيات
ميادين الفداء والرشف لدحر مخلفات اإلمامة واالستعمار ُتعيد للثورة 
مجدها وللجمهورية ألقها يف قلوب اليمنيني الذين يســتلهمون معاني 
النضال والتضحية من بطوالت األحرار األوائل مّمن قادوا مسرية الكفاح 
والتحرر الوطني..معترباً أن ما قامت به مليشيا الحوثي يف 21 سبتمرب 
هو العار "والعار لن ُيمحى إال بإزالته وإزالة أدواته وجذوره، والشــعب 
الذي اقتلع حصون اإلمامة باألمس قادٌر عىل دفن مخلفاتها وأوهامها".

وهنأ الفريق املقديش القيادة السياسية ممثلة بفخامة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
ونائبه الفريق الركن عيل محســن صالح، ودولة رئيس مجلس الوزراء 
لحكومة ترصيف األعمال الدكتور معني عبدامللك، بمناسبة العيد ال58 
لثورة ال26 من سبتمرب والعيد ال57 لثورة ال14 من أكتوبر، اللتني مّثلتا 

لحظات فارقة يف تاريخ اليمن.
وعرّب وزير الدفاع عن الفخر واالعتزاز بمواقف وبطوالت قبائل مأرب 
والجوف والبيضاء وكل قبائل اليمن الذين ُيقاتلون مليشيا التمرد والخراب 
يف كل مكان؛ وما يقدمونه من تضحيات غالية إىل جانب أبطال القوات 
املســلحة.. مؤكداً أن تلك الدماء الزكية ستيضء دروب املستقبل لليمن 

وستظل خالدة يف ذاكرة األجيال.
موضحاً أن "أبطال الجيش واملقاومة ُيقاتلون جنباً إىل جنب؛ ويضحون 
بأرواحهم ودمائهم، والشعب بكل فئاته ُيقاتل دفاعا عن أرضه وعقيدته 

ومستقبل أجياله، وال فرق بني جيش ومقاومة".

وأضاف الفريق املقديش بالقول: "واثقون بالله وبشــعبنا وقيادتنا 
السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم األشقاء 
يف تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية؛ بأننا سننترص 
عىل املرشوع الحوثي اإليراني الذي ال يستهدف اليمن فقط؛ ولكنه يستهدف 
املنطقة العربية بكاملها.. ولدينا ثقة ثابتة بأن الجيش قادٌر عىل تحقيق 

النرص مهما كانت العوائق والتحديات".
مشرياً إىل أن "مليشيا الحوثي حشدت مقاتليها وأسلحتها لشن هجمة 
كبرية نحو مأرب، لكننا ُنطمنئ الجميع أنه الخوف عىل مأرب، فمأرب وصنعاء 

وكل اليمن ستكون بعيدة عىل األعداء، والباطل سينتهي عّما قريب".
وأكد وزير الدفاع أن الجيــش الذي يتم إعادة بنائه منذ ما بعد 2015 
هو امتداد للجيش الوطني الذي تم تشكيله بعد ثورة 26 سبتمرب، ووفق 
ذات الخطوات واآلليات وذات األهداف املتمثلة يف القضاء عىل العنرصية 

والتمييز وبناء دولة العدالة واملواطنة املتساوية.
وأوضح أن جميع أحرار اليمن بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم وجميع 
القبائل هّبوا ملقاومة املليشيا الحوثية التي تمثل مخلفات اإلمامة، مثلما 
فعل اآلباء واألجداد يف سبتمرب 62 يف مقاومة اإلمامة والكهنوت وتم دمجهم 

بعد الثورة ضمن القوات املسلحة.
مضيفاً "أنه تم دمج املقاومة الشعبية يف الجيش الذي تشّكل بدرجة 
أساســية من قادة وضباط وأفراد القوات املسلحة الذين حافظوا عىل 
الرشف العسكري وأوفوا بالقسم وانحازوا للوطن والدولة ووقفوا يف وجه 

مشاريع التمرد واإلرهاب".
وثّمن الفريق املقديش، جهود ومواقف األشقاء يف تحالف دعم الرشعية 
ملساندة الشعب اليمني الستعادة أمنه واستقراره ومواقفهم العروبية 
الشجاعة ملواجهة املخططات اإليرانية وأدواتها التخريبية الساعية للعبث 

باألمن القومي العربي وتهديد املصالح العاملية.

وزير الدفاع ورئيس األركان
املالحم البطولية ويواصلون نضاالت أحرار وثوار ســبتمرب املجيد يف 
مقارعة فلول اإلمامة الكهنوتية املتمثلة يف مليشيا الحوثي املدعومة إيرانياً، 
ويذودون عن مكاسب الجمهورية وأهداف الثورة اليمنية املباركة التي 
تسعى فلول اإلمامة اليوم إىل إخفاء معاملها والنيل من املبادئ العظيمة 

والقيم النبيلة واملعاني السامية التي رسختها هذه الثورة املباركة". 
وأشــارا وزير الدفاع ورئيس األركان، إىل أن هذه املناســبة الوطنية 
العظيمة تأتي للعام السادس عىل التوايل وشعبنا اليمني الصامد يعيش 
ظروفا غاية يف الصعوبة عــىل مختلف الجوانب، بفعل االنقالب الحوثي 
الكهنوتي الذي تســبب يف تدمري الدولة واحتالل مؤسساتها واستمراره 

يف ارتكاب أبشع الجرائم واالنتهاكات بحق اليمنيني ونهب ممتلكاتهم. 
وقال وزير الدفاع ورئيس األركان العامة:" نجدد لكم العهد وألبناء شعبنا 
العظيم بأن نظل يف القوات املسلحة بقيادتكم الحكيمة املخلصني األوفياء 
للقسم العسكري الذي قطعناه عىل أنفسنا يف الدفاع عن الثورة والجمهورية 
والثوابت الوطنية، ولن ندخر جهداً يف ســبيل تحرير ما تبقى من األرايض 
اليمنية التي ال تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الكهنوتية املدعومة إيرانياً 
ومواجهة مختلف املشاريع التخريبية وبسط سلطة الدولة عىل كامل تراب 

الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد". 
وثمن املقديش وبن عزيز، دعــم دول التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عىل مواقفهم األخوية وتضحياتهم املستمرة 

جنباً إىل جنب مع الشعب اليمني وقواته املسلحة.

إعـــــالن
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أكد فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، أن الجمهورية قدر 
ومصري، وخيار الشعب وإيمانه بالعدالة واملساواة، ولن تكون 
ميداناً للمســاومة واالنتقاص من مهابتها وغاياتها أو التقليل 
من عظمة أهدافها، فالحرية مبدأ والعدالة قضية والحرية هي 
الحياة ومن أجل تلك القيم قامت الثورة واختط املناضلون طريق 

العبور نحو املجد.
وقال رئيس الجمهورية يف خطابه الذي وجهه، مساء أمس 
الجمعة، إىل أبناء الشعب اليمني يف الداخل والخارج بمناسبة العيد 
الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمرب الخالدة "يف هذه الذكرى العظيمة 
فإننا نجدد العهد بالعمل يف سبيل استعادة الدولة وإنهاء االنقالب 
بكافة أشكاله، وتلك مسؤوليتنا أمام شعبنا وأمام الله والتاريخ، 

وسنتجاوز معكم وبكم كل العراقيل والتحديات واملخاطر".
وأضاف" بعد سنوات عبث املليشيا العجاف صار يقيننا كامالً 
أنه ال مجال أمام شــعبنا إال اســتعادة الدولة وإنهاء االنقالب 
وأن شعبنا العظيم قد أثبت أنه ال يمكن ترويضه للعيش تحت 
مسميات الساللة والتمييز واالستعالء واالنتقائية، إن خيار الدولة 
التي تظل الجميع وتحفظ مصالح الجميع وتؤمن كافة املواطنني 
بات خياراً ال يمكن للشعب أن يرتاجع عنه وقد خرب معنى غياب 

الدولة وفقدان األمن والتعامل مع فوىض امللشنة والعصابات".
وأشار إىل إن الحالة اإلنســانية تتفاقم بسبب اإلرصار عىل 
الحرب، ولذا سنظل نكرر دعواتنا لألمم املتحدة والرعاة الدوليني 
للقيام بواجبهم والوفاء بتعهداتهم تجاه شعبنا من خالل إلزام 
املليشــيات باالنصياع لخيارات شعبنا وفقاً للمرجعيات الثالث 
املتفق عليها واملتمثلة يف املبــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس األمن الدويل 2216.
ولفت إىل أن اتفاق الرياض مثل بمضامينه ودالالته خارطة 
طريق ومسار عبور آمن يؤسس ملرحلة جديدة عنوانها السالم 
بدال من التأزم والرصاع واالنقسامات الداخلية ملواجهة ومجابهة 
مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية اإليرانية ويعزز الرشاكة يف تحمل 
املسؤولية ملواجهة قوى التمرد واالنقالب بما يخدم يف النهاية حال 
املجتمع وبناء الدولة اليمنية العادلة واملنشودة التي تؤمن حياة 
كريمة ألبناء شعبنا أساسها األمن واألمان والبناء واالستقرار 
وتجاوز تحديات الضائقة االقتصادية التي فاقم الوضع املأزوم 
والتشتت من وطأتها وتداعياتها.. مؤكداً أن ترسيع تنفيذ بنوده 
سيسهم يف تعزيز االستقرار السيايس واألمني والخدمي والنهوض 
بالتنمية وتعزيز املوارد ملواجهة االلتزامات امللحة تجاه متطلبات 

الفرد واملجتمع،
ووجه فخامته التحية واالحرتام والعرفان إلخوانه وأبنائه من 
منتسبي الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل وكل 
الذين يســطرون أبلغ البطوالت دفاعا عن الجمهورية والنظام 
الجمهوري والدولة اليمنية الواحدة وحق أبناء شعبنا يف الحرية 
والكرامة.. مؤكداً بطوالتهم وصمودهم هي صانعة التحوالت 

وضامنة النرص املنشود.
فيما ييل نص الخطاب:

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني 
محمد الصادق األمني.

األخوة واألخوات املواطنون جميعا يف الداخل ويف الخارج..
أحييكم بتحية الثــورة والجمهورية والعدل والحق والنرص، 
تحية يمانية أخوية من القلب لكم جميعا، السالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته..
يطل علينا مجددا عيد أعياد اليمــن ويومكم الوطني األبرز 
واألكرب، وتحل علينا مجددا ذكــرى ثورة اليمن العظيمة، ثورة 
السادس والعرشين من ســبتمرب املجيدة والظافرة يف ذكراها 
الثامنة والخمسني، املناسبة الوطنية التي نتشارك معكم ونتبادل 
مع كل أبناء الشعب التهاني والتربيكات بها، كل عام وأنتم واليمن 

ونظامها الجمهوري بخري وحرية ونرص واستقرار وأمان.
أيها املواطنون جميعا

يحتفي اليوم شــعبنا بالذكرى كمبدأ عظيم وهدف يستحق 
التضحيات، وذكرى عزيزة تشدنا إىل تاريخ من النضال والبطوالت 

والتضحيات، وتذكرنا بمعاناة وأوجاع وعهد اإلمامة الكهنوتية 
البغيض، وتسلطها اإلجرامي، ولصوصيتها وحقدها الفاجر عىل 
شعبنا، وهو األمر الذي استحق أن يدفع األحرار أرواحهم وأموالهم 
للتخلص منه وصوالً إىل إسقاطه يف مثل هذه الليلة املباركة قبل 58 
عاما، حيث أرشقت جمهورية اليمنيني ورمز نضاالتهم وعنوان 

حريتهم وتحررهم.

أيها اإلخوة المواطنون:
إن شعبنا اليمني الحر والصابر مع قيام ثورة سبتمرب املجيدة 
عام 1962، ذاق ثمرة قيام الدولة وخرب حكم الشعب وتخلص 
من ثالوث الفقر والجهل واملرض وعانق الحرية والكرامة وقىض 
عىل الخرافة والكهانة والتسلط والكهنوت باسم الساللة والدين 

والخرافة.

يا أبناء شعبنا األبي:
إن الجمهورية قدر ومصري، وخيار الشعب وإيمانه بالعدالة 
واملساواة، ولن تكون ميداناً للمساومة واالنتقاص من مهابتها 
وغاياتها أو التقليل من عظمة أهدافها، فالحرية مبدأ والعدالة 
قضية والحرية هي الحياة ومن أجل تلــك القيم قامت الثورة 

واختط املناضلون طريق العبور نحو املجد.
إن ما شهدته وتشهده بالدنا منذ سنوات، يف ظل الحكم الساليل 
املتعصب جراء االنقالب عىل الدولة وقيمها ومبادئها يجعل الجيل 
الجديد يتعرف عىل شــكل املايض الذي دفنته الثورة وعاد اليوم 
ليتعرف الجيل عىل بعض جوانبه املظلمة، حني عادت فلول اإلمامة 
وتسلل زبانيتها إىل حارض شــعبنا، وعادت معها ثقافة النهب 
والفيد واستحالل أموال الناس واألموال العامة وتكريس التمزيق 
االجتماعي عىل أسس ســاللية والتشظي وتعطيل مؤسسات 
الدولة واستهداف التعليم وبث الخرافة والطائفية ومعاداة كل 
قيم ودعوات إحياء الهوية الوطنية اليمنية وما يعيشه شعبنا 
تحت سطوة امليلشيا ليس إال القدر الذي استطاعت هذه العصابات 

أن تنجزه بعد عودتها وهو قليل من كثري من القبح والظلمات.
يا أبناء سبتمرب االبطال وجيل الثورة املكافح!

ونحن نتذكر املايض ونعيشه واقعا يحاول العودة من جديد 

ال يسعنا إال الوقوف إجالال أمام عظمة وتضحيات رواد الحركة 
الوطنية األوائل شــماال وجنوبا من أبطال ثورتي الســادس 
والعرشين من ســبتمرب والرابع عرش مــن أكتوبر املجيدتني 
ومعاهدتهم عىل الوفاء لنضاالتهم واالستمرار يف موكب النضال 
ضد اإلمامة ومخلفاتها وصوال إىل إقامة الحكم الجمهوري العادل 
الذي ينشــده اليمنيون ، ومعهم عىل ذات الطريق من يشعلون 
اليوم ركائب الثورة املجيدة ويسطرون اليوم عىل جبهات العزة 
والكرامة بطوالت وأمجاد وقصص تفوق الوصف وهم يواجهون 
مجددا فلول اإلمامة ويكتبون يف صفحات التاريخ أحرفا من نور 
ستتذكرها األجيال بفخر واعتزاز كما نتذكر اليوم يف كل ذكرى 

مآثر أبطالها الخالدين يف ضمري الشعب والجيل.
نتوجه بالتحيــة واالحرتام والعرفان إلخواننــا وأبنائنا من 
منتسبي الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل وكل 
الذين يســطرون أبلغ البطوالت دفاعا عن الجمهورية والنظام 
الجمهوري والدولة اليمنية الواحدة وحق أبناء شعبنا يف الحرية 
والكرامة، إن بطوالتكم وصمودكم أيهــا األحرار هي صانعة 
التحوالت وضامنة النرص املنشــود، أحييكم فردا فردا ضباطا 
وصف ضباط وجنوداً، يف كل املواقــع وامليادين والجبهات، ويف 
املقدمة أبطالنا املرابطني األشاوس يف جبهات مارب ونهم والجوف 
والبيضاء و الضالع و الحديدة وتعــز الذين يكتبون تاريخهم 
بدمائهم الزكية ويذودون عن بالدهم بأرواحهم الغالية، والتحية 
الخاصة الخالصة لكل أبناء محافظة مــأرب األوفياء وقيادة 
ســلطتها املحلية وقبائلها ومعهم كل األحرار الذين تحتضنهم 
مــأرب وكل املحافظات األخرى ممن اختــاروا االنحياز للحق 

والعدالة واليمن االتحادي الكبري.

أيها الشعب اليمني الكريم!
بعد سنوات عبث املليشــيا العجاف صار يقيننا كامالً أنه ال 
مجال أمام شعبنا إال استعادة الدولة وإنهاء االنقالب، وأن شعبنا 
العظيم قد أثبت أنه ال يمكن ترويضه للعيش تحت مســميات 
الساللة والتمييز واالســتعالء واالنتقائية، إن خيار الدولة التي 
تظل الجميع وتحفظ مصالــح الجميع وتؤمن كافة املواطنني 

بات خياراً ال يمكن للشعب أن يرتاجع عنه وقد خرب معنى غياب 
الدولة وفقدان األمن والتعامل مع فوىض امللشنة والعصابات.

ويف هذه الذكرى العظيمة فإننا نجدد العهد بالعمل يف سبيل 
استعادة الدولة وإنهاء االنقالب بكافة أشكاله، وتلك مسؤوليتنا 
أمام شــعبنا وأمام الله والتاريخ، وسنتجاوز معكم وبكم كل 

العراقيل والتحديات واملخاطر.
لقد مددنا للسالم أيدينا وتعاملنا بكل رحابة مع خيارات السالم 
وقدمنا الكثري من التنــازالت أمال يف أن نحافظ عىل بلدنا املنهك 
بالحروب والكوارث، ومازالــت أيدينا ممدودة ، ولكنكم جميعا 
رأيتم حجم العراقيل واإلرصار عىل الخراب والحرب الذي تبديه 
امللشيات االنقالبية ويشهد العالم معكم حجم القبح واملغالطات 
والتهرب من املسؤولية واملبالغة يف ابتزاز العالم بمأساة شعبنا ، 
ولعل العبث الحاصل يف امللف االقتصادي واإلرضار بالعملة الوطنية 
ونهب رواتب املوظفني وتحويل ملف املساعدات اإلنسانية إىل وقود 
للحرب واملتاجرة بمعاناة شــعبنا وابتزاز العالم بملف سفينة 
صافر والتصعيد العسكري الذي يســتهدف املدن ذات الكثافة 
العالية بالسكان فضال عن تعطيل االتفاقات ومصادرة املوارد 
وإذكاء الحروب، مارست املليشيا الحوثية كل ذلك منطلقة من 
وهم القوة الذي دفعها للزج باملغرر بهم لتلقي بهم إىل املوت عىل 

أسوار مدينة مأرب.
إن السالم يظل خيارا متاحا وممكنا لو كان لهذه املليشيات 
مسكة من عقل، وسنظل نعول عليه، غري أن رهاننا الحقيقي عىل 
أبطالنا يف القوات املسلحة والوحدات القتالية واملقاومة الشعبية 
ورجال القبائل وكل املقاتلني يف كل الجبهات، وعىل وعي ويقظة 
أبناء شعبنا يف كل املحافظات واملديريات، وثقتنا التامة أن والء 
أبناء شعبنا لجمهوريتهم ودولتهم وحقهم يف الحياة واملستقبل 
سينترص عىل الوالءات العابرة لألوطان التي أرادت تحويل بالدنا 
ومنطقتنا إىل برميل بارود تتحكم به العصابة االنقالبية خدمة 

ألجندة أسيادها يف طهران.

أيها األخوة واألخوات!
إن املجتمع الدويل مطالب بأن يدفع املليشيات للقبول بخيار 

الســالم العادل واملســتقر والقائم عىل حق الشعب واحرتام 
خياراته، فنحن ندرك تماما أي جحيم يلقي هؤالء بأنفسهم فيه 
حني يرصون عىل الهالك يف محارق الحرب، وخلق أمواج النزوح 
وتعاظم املعاناة اإلنسانية، فنحن ال نريد ألحد من أبنائنا أن يموت، 
ونحن نعلم أن فيهم املغرر به والفقري املستغل والجاهل التائه 
واملتدين الذي ضل الطريق، وكلهم بحاجة إىل الشفقة والتعاطف 
أكثر من حاجتهم للموت من أجل أوهام ساللية وخرافات ال تقيم 

دينا وال تبني وطنا وال تصلح للتضحية.
إننا ننادي العالم لكي يضع حدا الستغالل البسطاء واألطفال 
والفقراء وعسكرة حياتهم وتعبئتهم بثقافة الكراهية واملوت، 
وهذه مهمة إنقاذ أكثر قداســة من غريها باعتبارها متعلقة 

باستحقاق الحياة.
إن الحالة اإلنسانية تتفاقم بسبب اإلرصار عىل الحرب، ولذا 
ســنظل نكرر دعواتنا لألمم املتحدة والرعــاة الدوليني للقيام 
بواجبهم والوفاء بتعهداتهم تجاه شعبنا من خالل إلزام امللشيات 
باالنصياع لخيارات شعبنا وفقاً للمرجعيات الثالث املتفق عليها 
واملتمثلة يف املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 

الوطني وقرار مجلس األمن الدويل 2216.
إن اليمن يواجه برشاكة جادة وصادقة مع األشقاء واألصدقاء 
انقالباً عىل الدولة، ويف ذات اللحظة يواجه التنظيمات املتطرفة 
واإلرهابية ممثلة يف داعش والقاعدة والتي أكتوى اليمن وشعبه 

العظيم بنارها، والتي تجد من هذه الظروف بيئة سانحة لها.

أبناء شعبنا اليمني األبي !
لقد مثل اتفاق الريــاض بمضامينه ودالالته خارطة طريق 
ومسار عبور آمن يؤســس ملرحلة جديده عنوانها السالم بدال 
من التأزم والرصاع واالنقســامات الداخلية ملواجهة ومجابهة 
مليشيا التمرد واالنقالب الحوثية اإليرانية ويعزز الرشاكة يف تحمل 
املسؤولية ملواجهة قوى التمرد واالنقالب بما يخدم يف النهاية حال 
املجتمع وبناء الدولة اليمنية العادلة واملنشودة التي تؤمن حياة 
كريمة ألبناء شعبنا أساسها األمن واألمان والبناء واالستقرار 
وتجاوز تحديات الضائقة االقتصادية التي فاقم الوضع املأزوم 

والتشتت من وطأتها وتداعياتها..
كما إن ترسيع تنفيذ بنوده سيســهم يف تعزيز االســتقرار 
الســيايس واألمني والخدمي والنهوض بالتنمية وتعزيز املوارد 

ملواجهة االلتزامات امللحة تجاه متطلبات الفرد واملجتمع .
وهذا ما نعول عليه بتكاتف وإخالص الجميع ودعم ومساندة 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية الذين كانوا والزالوا نعم العون 

والسند للشعب اليمني يف كل مراحله وتحدياته.

أيها الشعب اليمني الكريم!
إننا نجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت والداعم للشــعب 
الفلسطيني وخياراته الوطنية الثابتة من أجل نيل حقوقه وإقامة 
دولته املستقلة عىل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الرشيف 
وفقاً ملا تبنته املبادرة العربية التي حددت األسس العادلة للسالم 

الشامل والكامل يف املنطقة..

يا أبناء شعبنا اليمني الكريم!
سننترص بإذن الله، وكما صنع الشعب فجر سبتمرب وأكتوبر 
ونوفمرب ستصنعون فجرا جديدا، هذا قدركم ومصريكم بإذن الله.

نحن واثقون من أنه قد مرت أغلب فصول هذه املحنة املؤملة 
وتجاوزها شعبنا بصرب ونجاح وما بقي إال األقل الذي سينتهي 

أمام عزيمة شعبنا وصموده وإرصاره عىل الحياة.
أكرر لكم التهاني والتربيكات بهذه املناسبة الوطنية الغالية، 

وأرجو الله ان نحتفل قريبا بالنرص.
الرحمة والخلود واملغفرة لكل الشــهداء، النرص واملجد لكل 
األبطال املقاتلني يف امليادين، الشــفاء العاجل للجرحى، الحرية 

لألرسى واملخطوفني.
عاشت اليمن حرة مستقلة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

في خطاب موجه للشعب بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة

رئيس اجلمهورية: بقيام ثورة سبتمرب ذاق شعبنا ثمرة الدولة وحكم الشعب وختلص من ثالوث الفقر واجلهل واملرض 

وخياراتــه  الشــعب  حــق  احتــرام  علــى  والقائــم  والمســتقر  العــادل  الســالم  بخيــار  للقبــول  المليشــيات  بدفــع  مطالــب  الدولــي  المجتمــع   
 لقد مثل اتفاق الرياض خارطة طريق لمرحلة جديدة عنوانها الســالم والشــراكة في تحمل المســؤولية لمواجهة قوى التمرد واالنقالب الحوثي
 نجــدد التأكيــد علــى موقف اليمن الثابت والداعم للشــعب الفلســطيني وخياراته الوطنية الثابتــة من أجل نيل حقوقه وإقامة دولته المســتقلة

 نجدد العهد على العمل في ســبيل استعادة 
الدولــة وإنهــاء االنقــالب بكافــة أشــكاله وتلــك 

مسؤوليتنا أمام شعبنا وأمام الله والتاريخ 
 ســينتصر شــعبنا على الوالءات العابرة 
لألوطان التي أرادت تحويل بالدنا إلى برميل 
بــارود تتحكم به العصابــة االنقالبية خدمة 

ألجندة أسيادها في طهران
 نقــف إجالال أمــام عظمــة وتضحيات 
رواد الحركــة الوطنيــة األوائــل من أبطال 
أكتوبــر  و14  ســبتمبر   26 ثورتــي 

ونعاهدهم على الوفاء لتضحياتهم 

مــن  وأبنائــي  إلخوانــي  التحيــة  أوجــه    
والمقاومــة  الوطنــي  الجيــش  منتســبي 
دفاعــا  البطــوالت  أبلــغ  يســطرون  الذيــن 
عــن الجمهوريــة والدولــة اليمنيــة الواحــدة 
الجميــع  التــي تظــل  الدولــة  إن خيــار    
ال  خيــارًا  بــات  مصالحهــم  وتحفــظ  وتؤمــن 
يمكــن للشــعب أن يتراجــع عنــه وقــد خبــر 
والعصابــات الملشــنة  فوضــى  مــع  التعامــل 

  لقــد مددنــا أيدينــا للســالم وتعاملنــا 
بــكل رحابــة مــع خيــارات الســالم وقدمنــا 
الكثيــر مــن التنــازالت أمــال فــي أن نحافــظ 
والكــوارث بالحــروب  المنهــك  بلدنــا  علــى 

يعلــن األخ ســامي محمــود 
محمــد ســعد عــن فقــدان 

كــرت بــاص 
القعــادة  رقــم 

 116573
لون السيارة: أبيض

 2600/9 اللوحــة:  رقــم 
ــل نق

كــرت  الوثيقــة:  نــوع 
رة ســيا

نوع اللوحة: نقل
فعــىل مــن وجــده إيصالــه 

إىل أقــرب قســم رشطــة.

تعلــن محكمــة مــأرب 
ــىل  ــأن ع ــة ب االبتدائي
ــن  ــد حس ــم يزي املته
عبــده ســعيد الحضور 
مــأرب  محكمــة  إىل 
االبتدائيــة خــالل مــدة 
تاريــخ  مــن  شــهر 
اإلعــالن مــا لم ســيتم 
غيابيــاً  محاكمتــه 
 285 للمــواد  وفقــاً 
مــن  بعدهــا  ومــا 
ــة. ــراءات الجزائي اإلج
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_ تحتفل بالدنا بالذكرى الـ 58 لثورة26 سبتمرب 
الخالدة ممكن تلخص لنا عظمة هذه املناسبة 

الوطنية وأهم إنجازاتها؟
• تتسم ثورة 26 سبتمرب بأنها ثورة إنسانية قبل أي 
سمة أخرى.. ألنها حررت شعباً كامالً من العبودية 
وأنقذته من املوت وأعادت له الحياة الحرة الكريمة.. 
ناهيك عن أنها أعادت دمجه يف قلب القرن العرشين 
بتعميم التعليم ومحاربة الفقر والجهل واملرض وبناء 
إدارة حديثة ونظام جمهوري دســتوري معارص.. 
باختصار ثورة 26 سبتمرب أحيت كل املعاني والقيم 
التي قىض عليها األئمة من شــورى وديمقراطية 
ومساواة وحرية وعدالة وكافة الحقوق التي تكفل 
حياة كريمة للمواطن اليمني.. وحتى وإن حصل يف 
تطبيق هذه الحقوق الحقاً العديد من أوجه القصور 
والتقصري لكنها أصبحت حقوقاً مكفولة دستورياً 
وكلما ناضل الشعب ورفع صوته من أجلها يحصل 
عليهــا.. بينما كانت هذه الحقــوق منعدمة وغري 
معرتف بها من األنظمة اإلمامية.. وهنا يكمن الفارق 

الجوهري بني النظام الجمهوري والنظام اإلمامي.
_ ممكــن تحدثنا عن الدور الــذي لعبته ثورة 
26سبتمرب يف توحيد اليمنيني شماالً وجنوباً 
ومشاركة أبناء اليمن يف املحافظات الجنوبية 

للدفــاع عن ثورة ســبتمرب وتفجــري ثورة 
14أكتوبر ضد االستعمار الربيطاني يف جنوب 
الوطن وبدعم من الجمهورية الوليدة يف شمال 
الوطن حتى تحقيق االستقالل يف 30نوفمرب 

1967م؟ 
• كانت ثورة 26 ســبتمرب هــي املقدمة الطبيعية 

واملفتاح الذي فتح أبواب الحرية للشعب اليمني من 
براثن االستبداد واالســتعمار.. لذلك كانت ثورة 14 
أكتوبر هي رد الفعل التلقائي بعد عام واحد فقط من 
شقيقتها السبتمربية.. ولذا فإنهما يف جوهرهما ثورة 
يمنية واحدة انطلقت ملواجهة االستبداد واالستعمار 
يف آن واحد.. وكان مــن الطبيعي أن يهب اليمنيون 
يف الجنوب ملساندة إخوتهم الثوار يف الشمال.. وكان 

من الطبيعي أن تصبح مدن الشــمال التي تحررت 
من اإلمامة هي املقر اآلمن لثوار الجنوب للتخطيط 

واإلعداد لثورة أكتوبر.
_ ماذا عن خطر االنقالب املليشــاوي الحوثي 
ومرشوعــه الطائفي العنــرصي عىل اليمن 
والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية ومحاولته 

إعادة اليمن إيل ما قبل 26سبتمرب 1962م؟
• الشك أن االنقالب املليشاوي اإلمامي الذي حدث يف 
21 سبتمرب 2014م يمثل انتكاسة خطرية عن جوهر 
النظام الجمهوري الذي قام وترسخ يف 26 سبتمرب 
1962م.. وال أشك مطلقاً أن شعبنا سيعيد تصحيح 
األمور واستعادة نظامه الجمهوري الدستوري مهما 
أمتلك االنقالبيون من وسائل القوة والبطش ومهما مر 
من الزمن ولن يطول.. ولن يقبل الشعب مهما كان أن 
يعود به الحال إىل عرص التفرقة الطبقية والعنرصية 

وزمن السادة والعبيد.
_ بعد 6سنوات من االنقالب كيف يمكن لليمنيني 
واألحزاب واملكونات السياسية املؤيدة للرشعية 
القضاء عــىل االنقالب الحوثــي وإجهاض 
املؤامرات اإلقليمية والدولية التي تســتهدف 
اليمن ووحدته وسيادته واستقالله والحفاظ 
عىل املكتسبات الوطنية التي حققتها ثورتي 

26سبتمرب و14أكتوبر؟
• الطريق واضح وال يحتاج إلرشــاد.. وعىل القوى 
السياسية الجمهورية أن تتجاوز حساباتها الضيقة 
وتتمســك بالرشعية الدســتورية وبأهداف ثورة 
26ســبتمرب الخالدة وإال فإن الشعب سيتجاوزها 
ويقود خطاه بنفســه.. الزالت الكــرة يف مرماها 
لتجاوز خالفاتها التكتيكية املحدودة لصالح رؤاها 
االســرتاتيجية املتفق عليها واملتمثلة يف مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني واملرتكزة يف النظام الجمهوري 
االتحادي والديمقراطية التعددية والتداول السلمي 

للسلطة. 
_ ما هي رسالتك ألبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية الذين يدافعون اليوم عن الجمهورية 
واملكتســبات الوطنية ضد مليشيا الحوثي 

االنقالبية ؟
 • رســالتي ألبطال الجيش الوطني املرابطني يف 
جميع الثغور وجبهات الرشف والكرامة، أيها األبطال 
الصامدون الصادقون املخلصون.. أنتم املجد والرشف 
والتاج املرفوع فوق رؤوسنا.. أنتم املستقبل وعنوان 
اليمن الجديد وبدونكم نحن ال نساوي شيئاً.. أنتم من 
يجب أن يقود املستقبل ويصنع اليمن الجديد اليمن 
الجمهوري االتحادي الديمقراطي ويحميه من كل 
اعتداء عىل قيمه الوطنيــة الجمهورية قيم العدالة 

واملساواة والحرية..

:»:» مستشار رئيس الجمهورية نصر طـه مصطفى لـمستشار رئيس الجمهورية نصر طـه مصطفى لـ»»

٢٦٢٦ سبتمرب ثورة إنسانية حررت الشعب من العبودية  سبتمرب ثورة إنسانية حررت الشعب من العبودية وأنقذته من املوت وأعادت له احلياة الكريمةوأنقذته من املوت وأعادت له احلياة الكريمة
أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون اإلعالمية االستاذ نرص طه مصطفى، أن ثورة 26 سبتمرب 1962م ثورة 

إنسانية.. ألنها حررت شعباً كامالً من العبودية وأنقذته من املوت وأعادت له الحياة الحرة الكريمة.

وأضاف " أن ثورة 26 سبتمرب أحيت كل املعاني والقيم التي قىض عليها األئمة من شورى وديمقراطية ومساواة 
وحرية وعدالة وكافة الحقوق التي تكفل حياة كريمة للمواطن اليمني".

وقال يف حديث خاص لـ»26ســبتمرب«: "إن الشعب اليمني لن يقبل العودة إىل عرص التفرقة الطبقية والعنرصية 
وزمن السادة والعبيد وسيعمل عىل تصحيح األمور واستعادة نظامه الجمهوري الدستوري".

ودعا نرص طه مصطفى األحزاب والقوى السياسية املؤيدة للرشعية إىل تجاوز حساباتها الضيقة وخالفاتها التكتيكية 
والتمسك بالرشعية الدستورية وبأهداف ثورة 26سبتمرب الخالدة قبل أن يتجاوزهم الشعب ويقود خطاه بنفسه.

وأشاد مستشــار رئيس الجمهورية، بأبطال الجيش الوطني واملقاومة الشعبية الصامدون يف جبهات القتال ضد 
مليشيا الحوثي باعتبارهم مستقبل وعنوان اليمن ويصنعون بتضحياتهم وبدمائهم اليمن االتحادي الديمقراطي 

الجديد ويحميه من كل اعتداء عىل قيمه الوطنية الجمهورية.. فإىل تفاصيل الحوار.

   حوار / صالح سيف

  ثورة ٢٦ سبتمبر فتحت أبواب الحرية للشعب اليمني من براثن االستبداد واالستعمار وكانت ثورة ١٤ أكتوبر رد فعل تلقائي لثورة سبتمبر
  الشــعب اليمني لن يقبل العودة إلى عصر التفرقة الطبقية والعنصرية وزمن الســادة والعبيد 

وسيستعيد نظامه الجمهوري الدستوري مهما كان الثمن
  علــى القــوى السياســية أن تتجــاوز حســاباتها الضيقــة وخالفاتهــا التكتيكية لصالــح رؤاها 

االستراتيجية وإال فإن الشعب سيتجاوزها ويقود خطاه بنفسه
  أبطال الجيش الصامدون هم المجد والشرف والتاج المرفوع فوق رؤوسنا ومستقبل وعنوان اليمن الجديد وبدونهم نحن ال نساوي شيئًا

  خاص

أكد وزير األوقاف واإلرشــاد الدكتور أحمد عطية، أن 
26 سبتمرب سيظل يوماً تتعاقبه األجيال؛ فهو يوم فارق 
لليمنيني، انترصت فيه الحقيقة عىل الزيف، وتحرر اليمن 
واليمنيون من الثالوث اإلمامي البغيض ) الفقر والجهل 
واملرض(.مشرياً إىل أن هذا اليوم يحمل دالالت واسعة، يف ظل 
انقالب مليشيات الحوثي عىل الدولة يف 21 سبتمرب 2014، 

واستغالل سلطتها إلعادة تدوير اإلمامة من جديد.
وقــال وزيــر األوقــاف واإلرشــاد، يف حديث خاص 
لـ"26ســبتمرب":"إن يــوم 26 ســبتمرب 1962م ميالد 
الجمهورية، التي أعادت االعتبار للمواطن باعتباره جزءاً 
فاعالً من املجتمع وركيزة أساسية يف الحكم، بعد أن سلبت 
اإلمامة هذا الحق من الفرد، وطوقته بنظام حكم شمويل 
كهنوتي متخلف، يتدثر باملذهبية التي تمنحه زورا الحكم 
نيابة عن الله، من خالل زعم األحقية يف ساللة لها األفضلية 
لجيناتها البرشية". مؤكداً أنه يــوم إعادة االعتبار للذات 
اليمنية، وهي تعزز ملفاهيم املساواة والحرية والتعايش، 
وإزالة الفوارق واالمتيازات القائمة عىل التقسيم الطبقي". 
وأضاف "لقــد مضت اإلمامة يف تقســيم املجتمع إىل 
طبقات وفرزها عىل أساس عرقي بغيض، يف رشخ للنسيج 
املجتمعــي، وتعميق لهوة الرصاعــات الداخلية كنتيجة 
للعنرصية املتكئة عىل سلطة الحاكم. ونشأت اإلقطاعية؛ 
فكانت الساللة تأخذ أموال الناس بالباطل تحت مسميات 
متعددة، وعبثــت يف كل القيم والعادات والتقاليد، وعملت 
عىل إفقار الشعب وتجهيله غري مكرتثة به، وجل اهتمامها 
هو يف الحكم بالقوة، واإلثراء الرسيع لرجالها عىل حساب 

الوطن واملواطن".

التحرر من االستبداد واالستعمار 
وتابع "أنه يوم انعتاق من ربقــة الجهل والتخلف، إىل 
فضاء العلم واملعرفة، إنه يوم مشهود، تنفس فيه الشعب 
الصعداء من وطأة اإلمامة وجربوتها، وحصل عىل حقوقه 
املكفولة من الدولة، واستعاد اليمن مكانته يف هذا العالم. 
هو بداية البناء املؤسيس للدولة، وترتيبها، بعد أن غشاها 
نظام حكم الفرد الواحد االستبدادي، وكان اإلمام هو كل 

مؤسسات الدولة".

وأكد الدكتور أحمد عطية، أن"26سبتمرب" هو يوم لليمنيني 
ككل يف الشمال والجنوب، حيث ما لبثت سوى أيام وانطلقت 
ثورة 14 من أكتوبر يف جنوب اليمن، وهذا ليس من محض 
الصدفة، بقدر ما كان إيمانا مشرتكا بأهمية التحرر من ظلم 
اإلمامة يف شمال اليمن واستعمار الربيطانيني لجنوبه، وهي 
مقدمة فعليه للوحدة الوطنية يف شمال اليمن وجنوبه، وهو 
ما تجىل واضحاً من أهداف ثورة سبتمرب، ومواقف وبطوالت 

الثوار يف كال الشطرين اليمنيني آنذاك. 
وأضاف "إننا ونحن نتذكر ثورة 26 ســبتمرب الخالدة، 
فإننا نستلهم معالم هذه االنتصارات، يف طريقنا نحو إعادة 
الجمهورية، بعد أن خطفتها أياد اإلمامة الجديدة املتمثلة 
بمليشيات الحوثي االنقالبية وبدعم من ايران، لتعيدنا إىل 
ذات املربع الذي عارصه أجدادنا ما قبل 26 سبتمرب 1962".

االنقالب على الجمهورية 
ووصف وزير األوقاف واإلرشــاد، االنقالب املليشاوي 
الحوثي عىل السلطة الرشعية املنتخبة من الشعب والنظام 

الجمهوري يف 21سبتمرب 2014م بالنكبة التي حلت باليمن 
واليمنيني حيث قال: "إن سبتمربنا ليس كسبتمربهم الذي 
انقضوا فيه عىل الجمهورية عام 2014: فسبتمربنا كان 
حياة لليمن واليمنيني، أعاد هيبة الدولة واالعتبار للمواطن، 
ورسخ مفهوم املواطنة املتساوية يف الحقوق والواجبات". 
أما سبتمربهم فإنه نكبة لليمن واليمنيني، عىل إثره قتل 
وجــرح ورشد اآلالف، وضاعت حقوق النــاس، وعادت 
العنرصية بوجهها القبيح تنخر يف املجتمع، ومات الناس 
جوعا، وتفشت األمراض واألوبئة وفتكت بالكثري، وأضاعت 
مقدرات الدولة ونهبتها، ودمرت البنية التحتية، وقضت 
عىل معالم الدولة، ولم يستفد من هذا الشعب سوى أبناء 
هذه الساللة الذين تضخمت ثرواتهم، عىل حساب الوطن 

واملواطن، يف بعث جديد لإلمامة.
وأوضح الدكتور أحمد عطية، أن جمهوريتنا ليســت 
كجمهوريتهم، وأن الجمهورية التي يقاتل شــعبنا من 
أجلها، ليست العلم امللون بثالثة ألوان أو ذاك النشيد الوطني 
املبتدأ برددي.. أو الطري الذي يف منتصفه شجرة البن وتحت 

جناحيه العلم، مع وضع االعتبار لهذه الرمزية، غري أنها 
قابلة للتغيري متى ما أراد الشعب عرب نوابه _ أعني العلم 
والشعار والنشــيد، باعتبار تلك رموزا لنظام الحكم الذي 
يريده الشعب، وهنا الجمهورية: التي هي إرادة الشعب، 
واختياره، نظام الحكم الرشيد الذي يراه ويوافق عليه؛ فهو 
مالك الســلطة ومصدره. لذلك فإنه ال اعتبار ملن يتمسك 
برموز الجمهورية، وهو يؤســس لحكم إمامي كهنوتي، 
يقوم عىل األحقية بالحكم ملجرد النسب من خالل نصوص 
دينية موضوعة، وهو بهــذا قد هدم الجمهورية ولم يبق 
منها سوى رموزها الثالث- الشعار والنشيد والعلم- كي 
يتذاكى بها أمام الناس. لكن ذاكرة الشعب ليست مخرومة، 
فهو يدرك أن الجمهورية ليســت شعارات ورموز، وإنما 
دولة ونظام ومؤسسات ودستور وقانون، كل ذلك بإرادة 
الشعب وليســت إرادة اإلمام، يدرك الشعب أن جمهورية 
ايران ليست سوى اسما وال سلطة لشعب فيها وال اختيار، 
وأن من يديرها هو ويل فقيه، إذن هي دولة إمامية وليست 
جمهورية، وما تفعله اإلمامة يف اليمن هو استنساخ من 

التجربة اإليرانية، أي جمهورية تحت والية الحوثي.

القضاء على اإلمامة
وحدد الوزير عطية لليمنيني طريقاً للخالص من اإلمامة 
والقضاء عىل االنقالب الحوثي املدعوم من إيران، وتحرير اليمن 
من املليشيات واستعادة الجمهورية، حيث قال:" إننا نحتاج 
إىل بث روح ثورة 26 سبتمرب و 14 أكتوبر يف ذاكرة اليمنيني، 
والتمسك بأهدافها وثوابتها، وااللتزام بقيمها؛ كي نسرتشد 
بها يف  طريقنا نحو الخالص من اإلمامة، ويتحرر كامل الرتاب 

اليمني من وطأة هذه املليشيات، ويعود اليمن جمهوريا.
وأضاف "يجب أن تكون أهداف ثورة 26ســبتمرب هي 
منهاجنا ودستورنا يف معركتنا الوجودية مع اإلمامة. وأن 
تتوحد جميع املكونات السياســية والشعبية حول هذه 
األهداف، فقد سطرها أجدادنا بدمائهم، كي تنعم أجيالهم 
بسالم؛ فهي أهداف سالم، تؤسس للعيش املشرتك، يف ظل 
الجمهورية التي هي مرتعكم الخصيب، فاستظلوا تحت 

سماءها، وال ترتكوا فرصة خالف للعدو يدخل منها".
وأردف قائال: "إننــا ونحن يف هذا اليوم الســبتمربي 
نرتحم عىل أولئك األبطال الذين جادوا بأرواحهم وأموالهم 
يف ســبيل هذا الوطن والعزة والكرامة، وأناروا لنا دروب 
العلم واملعرفة. لقد كانوا سباقني يف معرفة خطر اإلمامة 
عىل الوطن والشــعب، وها نحن اليوم نســلك مسلكهم 
التحريري ونسرتشد بكل نضاالتهم وتضحياتهم وكفاحهم 

ونصائحهم ومقوالتهم وشعرهم وفنهم". 
ويف ختام حديثه لـ"26ســبتمرب" وجه وزير األوقاف 
واإلرشاد التحية ألبطال الجيش واملقاومة الذين يذودون 
عن حياض الجمهورية بدمائهم وأموالهم، وقال: "نحيي 
كل مرابط يف مرتسه وجندي قابض عىل الزناد وقائد يخطط 
ويتقدم الصفوف، ومقاوم يشــارك الجيــش يف القتال.. 
فمعركتنا واحدة، نحيي هذا الشــعب الصامد منذ سنني 
االنقالب وهو صابر، فالصبح آت وقد الح ضياؤه، والنرص 

حليفنا بإذن الله.
وثمن الوزير عطية، جهود ومواقف التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية، يف هذه املعركة املصريية التي تستهدف 
اليمن ومحيطــه العربي". ودعا جميــع اليمنيني واألحزاب 
والقوى السياسية واالجتماعية إىل التكاتف حول فخامة رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور هادي، وتوحيد الصف، 

يف هذه املرحلة املفصلية، لبناء يمن اتحادي جديد.

:»:» وزير األوقاف واإلرشاد في حديث خاص وزير األوقاف واإلرشاد في حديث خاص لـلـ»»

٢٦٢٦ سبتمرب يوم لكل اليمنيني وإيامن مشرتك بأمهية التحرر من اإلمامة يف الشامل واالستعامر الربيطاين للجنوب سبتمرب يوم لكل اليمنيني وإيامن مشرتك بأمهية التحرر من اإلمامة يف الشامل واالستعامر الربيطاين للجنوب
 26سبتمبر ميالد الجمهورية التي أعادت 
 في 

ً
االعتبــار للمواطــن باعتبــاره جــزءًا فاعال

المجتمع وركيزة أساسية في الحكم
  26 ســبتمبر يــوم انعتاق الشــعب من 

الجهل والتخلف إلى فضاء العلم والمعرفة 
  اإلمامة سلبت المواطن حقه في المشاركة 
فــي الســلطة وطوقتــه بنظــام حكم شــمولي 

كهنوتي متخلف يتدثر بالمذهبية

  قامــت اإلمامــة بتقســيم المجتمع 
وفرزه على أساس طبقي وعرقي وعمقت 
الصراعــات الداخلية كنتيجة للعنصرية 

المتكئة على سلطة الحاكم
  نحتاج إلى بث روح ثورة 26 سبتمبر 
اليمنييــن  ذاكــرة  فــي  أكتوبــر   14 و 
والتمســك بأهدافها وثوابتهــا وقيمها 

واالسترشاد بها للخالص من اإلمامة



الــعـدد »١9٤٧« الــســبت 9 صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

عـــدد خاص مبــناسبة العــيــد الــ 58 لـــثورة 
الـ 26 من سبتمبر املجيدة 1962م تقارير
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قال وزير الشباب والرياضة األستاذ نائف 
البكري:" نحتفي اليوم بعد 58 عاماً من ميالد 
ثورة الـ 26 من ســبتمرب الخالدة، وال يزال 
هذا اليوم العظيــم بكامل ألقه ؛ يزداد وهجاً 
وشموخاً، وكلّما حاولت اإلمامة طمس معامله 

صار هوية وطنية خالصة". 
وأضاف "نبارك لشعبنا اليمني احتفاالته 
باألعياد الوطنية املباركة، واملناسبات الغالية، 
التي تزداد عظمة وشموخاً كل يوم، وتكرب يف 
نظر اليمنيني كل لحظة ملا تمثل من محطات 

مهمة يف مشوار التحرير".
وأكد وزير الشــباب والرياضة يف ترصيح 
خاص لـ"26ســبتمرب، أن هذه املناسبات 
تذكرنا بنضاالت شــعبنا وتضحيات األبطال 
من الرعيل األول الذين سطروا أروع املالحم، 
وأنجزوا أعظم املهمات؛ حينما أعادوا للشعب 
حريته، وللوطن استقالله، وجسدوا واحدية 
الثورة اليمنية من خالل مســرية الخالص 
الوطني من الحكم اإلمامي الرجعي املتخلف 
يف 1962م ونيل االستقالل الذي توج يف نوفمرب 

1967م.
وأوضح البكري، لقد كان ســبيل الحرية 
والكرامة خياراً مشرتكاً بني أبناء اليمن شماالً 
وجنوباً، حينما أدركوا أنه ال فرق بني االستبداد 
واالستعباد، وال حياة بكرامة يف ظل اإلمامة 
واالستعمار، لذا فقد جاءت الهبة الثورية يف 
وجه الطغيان، وحقق الثــوار معجزة بكل 
املقاييس، وقدموا نماذج مرشفة يف التضحية 
والكفاح لنيل الحرية واالستقالل.. وصنعوا 

أروع مالمح البطولة والفداء.
وقال:" تحل علينا هــذه األعياد الوطنية 
وأبطالنا يسطرون أروع البطوالت يف مختلف 
الجبهات، فلم يتخل أحفاد الثوار وأبناء األحرار 
عن وطنهم، ولم يرتكوا واجبهم نحو شعبهم، 
بل قرر كثري منهم منذ الوهلة األوىل لالنقالب 
التصدي للمرشوع اإلمامي، فسالت دماؤهم 
مبكراً يف صنعاء وعمــران وأمانة العاصمة 
وعدن املقاومــة ويافع الكربياء وشــبوة 
الحضارة وتعز الثقافة وضالع اإلباء ومريس 
الصمود وبيضــاء الكرامة وجوف االنتصار 

ومأرب التأريخ, وتناثرت أشالؤهم يف مختلف 
الجبهات".

وتابع " 6ســنوات من العمــل النضايل، 
ومعركة حتمية كان البد منها، وثمن باهظ 
وجب دفعه بما يمكن من تســطري ملحمة 
جديدة من مالحم البذل والعطاء، كان أبطالها 
الشهداء القادمون عىل صهوات جياد الخري 
ليكتبوا تاريخ الشــعوب حني تقف يف وجه 
األطماع الشــخصية والنزعات الســاللية 

والعنرصية". 
ويف ختــام ترصيحه أكد وزير الشــباب 
والرياضة، أن طريق النضال طويل، والحرب لم 
تضع أوزارها، ومعركة الجمهورية لم تحسم 
بعد، لكن املرشوع الحوثي يرتنح ويقرتب من 
الســقوط بعد أن تعرض لرضبات موجعة، 
أجهزت عىل كل أحالم املرشوع الساليل.. مشريا 
إىل أن كل املعطيات تؤكــد أن أذناب اإلمامة 
فقدوا كل مقومات بقائهــم، فيما اليزال يف 
مخزون األبطال كثري من عوامل النرص، وما 
هذا الرفض املجتمعي والدويل لفكر مليشيا 
الحوثي ومرشوعها التدمــريي إال دليل عىل 
اقرتاب إعالن وفاتهــم، والعد التنازيل إلعالن 

الحسم يقرتب كل يوم.
وأضاف "ســيرشق فجــر الجمهورية 
وسيطارد ليل اإلمامة، وسيحتفي اليمنيون 
باالنتصار عىل هذه الســاللة العنرصية كما 
احتفى اآلباء واألجداد يف الـ26 من سبتمرب. 
املجد للشهداء، والشــفاء العاجل للجرحى 

والنرص املؤزر لليمن".

الرائد/ ســليم بوتج : ثورة 26 سبتمرب 
1962م أنصفــت املرأة اليمنيــة، والرجل 
اليمني، واعترباها ثورة العزة والكرامة، الثورة 
التي ساندت الرجل واملرأة اليمنية، وفتحت 
لهما األبواب املغلقة، التي أوصدتها اإلمامة 

والكهنوت يف وجهها.
وأضــاف بوتج: بفضل الثــورة اليمنية 
املباركة أصبحت املرأة وزيرة ووكيلة وسفرية، 
أصبحت أيضاً الطبيبة واملهندسة واملعلمة، 
وتواجدت املرأة يف كل املواقع واملراكز، فثورة 
الـ26 من سبتمرب هي ثورة تحد البقاء، الثورة 
التي آنست اإلنسان اليمني، ووحدت كل اآلمال 
الجمعية للشعب اليمني، ألنها ثورة خالدة يف 

ضمري ووجدان وذاكرة كل يمني ويمنية.
الثورة التي جعلت الحرية مذهب حياة، 

والكرامة منهاج وطن.

سبتمبريون بامتياز
مالزم أول أســامة محمد اعترب السواد 
األعظم من أبناء الشعب اليمني، سبتمربيني 
مؤمنني بأهداف ثورة السادس والعرشين من 
سبتمرب الخالدة، وما تغيري )بروفايالتهم( 
التي نشــاهدها يف مختلف وسائل التواصل 
االجتماعي إالّ أكرب استفتاء وأكرب رسالة إىل 
الذين ينظرون لثورة 26 سبتمرب بخبث وحقد 

وانتقام.
وحيا أسامة كل بطل سبتمربي جمهوري 
أصيل، مؤمن باألهداف النبيلة لثورة سبتمرب 
املجيدة التي جعلت الجميع متمسكني بها 
حتى آخر رمق من حياتهم، ويكفيهم الحرية 
والديمقراطية وإزالة الفوارق واالمتيازات بني 

الطبقات.
وأضاف املالزم أســامة محمــد أن ثورة 
سبتمرب الخالدة ستظل وسام فخر واعتزاز يف 
جبني كل حر ووطني رشيف بذل حياته فداء 
للوطن وقضيته العادلة، ووقف سداً منيعاً يف 
وجه اإلماميني الجدد مليشيا الحوثي املتمردة.

    من أعظم ثورات التاريخ
الرائد مجاهد الخرياني أحد أبطال الجيش 
املرابط يف جبهة هيالن يقــول: إن يوم 26 

سبتمرب هي الثورة التي يخىش أعداؤها أن 
يظهروا كرههم لها.

وذكر ) الخرياني( أن مثل هذه الليلة من 
كل عام، يجدد كل األحرار اليمنيني مبايعتهم 

للجمهورية، والثورة ورفضهم لإلمامة.
ويضيف الرائد الخرياني سبتمرب الخالد 
الذي صنعه األحرار الثوار بأيديهم، وسقوه 
بدمائهم، الزكية وغذوه بأفكارهم املنتمية 
لإلنسانية، ضد الكهنوت والجربوت والظلم 
والقهر والعنرصية لن يضيع، مادام أبطال 
الجيش واملقاومة الشعبية الباسلة يمرغون 
أنوف اإلماميني الجــدد يف مختلف جبهات 
الرشف والبطولة، وســيعود ألق سبتمرب، 
ويعم شعاعه كل أرجاء الوطن، ألن أحفادكم 
يقدرون كل فكرة توعية اطلقتموها، وكل 
موقــف حددتمــوه، وكل اجتماع ضمكم، 
لتخطيط أو تنفيذ عمل، قاد لثورة تعد من 

أعظم الثورات عىل مدار التاريخ، فرحمة الله 
عىل من مات أو استشهد منكم، وأطال الله 

أعمار من تبقى.

خير أيام الدنيا
مالزم أول مصطفى عيل أحد أبطال الجيش 
املرابط يف جبهة رصواح غرب محافظة مأرب 
يقول عن ثورة سبتمرب الخالدة: يعترب )يوم 
26 من سبتمرب1962م( خري يوم طلعت عليه 
شمس الحرية والديمقراطية واملساواة يف 
اليمن يف زمن كان الال مساواة، وال مناسبة 
تســتحق االحتفال بها، إال مناســبة ثورة 

السادس والعرشين من سبتمرب الخالدة.
فهو عيد سبتمربي جمهوري مجيد.

واعترب البطل مصطفى عيل أن هذه الذكرى 
أكرب استفتاء شعبي يمني يصّنف ويسّمي 
كل األحداث والتطورات الجارية يف اليمن، هو 

االحتفال بثورة 26 سبتمرب الخالدة.

وقال: إن ) 26 سبتمرب( هو عيد اليمنيني، 
هو روحهم، وخالصهم، وميالدهم الحقيقي 
، بقّية األعياد، ســواء كانت روحّية  واألبديُّ
أو عاطفّية ال ُتقارن بهــذا اليوم والتاريخ 
الخالد، بل إّنها أقرب إىل ما يرّدده املسلمون 

بعد صالتهم األسبوعّية: “جمعة مباركة”.

     من أعظم ثورات العصر
الجندي محمد عيل يتأمل يف يوم السادس 
والعرشين من ســبتمرب ونضع تأمله بني 
قوســني ليقول: ) لن تجدوا ثورة أعظم من 
ثورة 26 ســبتمرب 1962م يف ثورات العرص 
الحديث كله؛ ألنها قضت عىل أطول تسلط 
ســيايس يف التاريخ، بني عىل فكرة دينية 
منحرفة استمرت أكثر من 1100 عام، ووعي 
شعبنا اليوم يزداد ويشتد عوده، وال بد لهذا 
الوعي من أثر يف اقتالع أي تســلط جديد(، 
وليعلم الجميع أن يوم 26 سبتمر 1962م قام 
اليمنيون بأعظم ثورة يف تاريخهم الحديث، 
كانت الرشارة للتخلص مــن ألف عام من 
الرتاجع واالنحدار والزالت الثورة متوهجة يف 
قلوبنا متدفقة يف دمائنا ويف كل ربوع اليمن 
السعيد، مليون مبارك لشعبنا العظيم بهذا 

اليوم األعظم.
وعيد وطني مجيد لكل الرشفاء يف ربوع 
اليمن الحبيب، الخلود للشهداء املجد لليمن، 

الحرية والعدالة والرقي لشعبنا العظيم.
الجندي أحمد العوايض يقول: ســبتمرب 
هو الحاّسة السادسة لليمنّيني وهي حاّسة 
الكرامة، ومن يفقد حاّسة الكرامة وسبتمرب 
ــه ُمسَتلََب الذات  يعش شقّياً ببقية حواسِّ
واإلحســاس ال يبرص إال صور أسياده وال 
يسمع إال أوامرهم وخرافاتهم، وال يشّم إال 
روائح معابدهم، وال يلمس إال وقع سياطهم 
الالسعة يف جسده وروحه، وال يتذوق إال طعم 

املذلة تحت ِرّق مالكيه.
ويختم القول: إّننا هنا ال نتحدث من زاوية 
فراٍغ يف هذا الوجود حني نتكلم عن سبتمرب 
كبوابة انعتاٍق ونفوذ من بطون الظلمات إىل 

سمواِت الله الرحبة وكونه الفسيح.

أكد وزير الدولة لشــؤون تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني األستاذ يارس الرعيني أن ثورة 
الـ 26 من سبتمرب ثورة خالدة يف وجدان شعبنا 
اليمني، ثورة الكرامة، ثورة التحرر واالنعتاق 
من الكهنوت والرجعية والتخلف.. ميالد وطن 
الحرية، الذي هب فيه كل أبنائه يف الشــمال 
والجنوب بإرادة وطنية واحدة لدحر اإلمامة 

الكهنوتية وبعدها االستعمار البغيض.
وأضاف يف ترصيح خاص لـ»26سبتمرب« 
»إذا كانت قوى انقالب 21 ســبتمرب 2014م 
هي الوجه اآلخــر لهذا الكهنــوت، وأذيال 
اإلمامة التي حاولت اليوم استعادة ماضيها 
الكهنوتي الظالم فإنها واجهت إرادة شعب 
ثوري حر يستمد عزيمته من وهج النضال 
الوطني عىل امتداد مسرية الحركة الوطنية، 
يرفض الظلم والضيم واالستبداد والرجعية 
والتخلف، ويتطلع لبناء وطن يعيد لهذا البلد 
العريق أمجاده، ويرتقي به إىل حيث يجب أن 
تكون مكانته التي تعكس أًصالة وعراقة هذا 
الشعب، وجذوره التاريخية الحضارية املمتدة 

عرب التاريخ«.
 وأوضــح وزيــر الدولة لشــؤون تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني، عىل مدى ســت 
سنوات، لم يجد املرشوع اإلمامي الجديد، رغم 
نهبه ملقدرات الدولة، والدعم الذي يسند إليه 
من قوى إقليمية، لم يجد الحاضنة الشعبية 
التي يحاول فرضها بالقوة، وأغلب من يلتف 
حوله يف املناطق الواقعة تحت سيطرته، هي 
بدافع القوة والتسلط والجربوت الذي تفرضه 

املليشيات بإرهابها عىل املجتمع.  
وقال الرعيني:"نحن نشهد اليوم االحتفاالت 
بالذكرى الــ 58 لثورة الــ 26 من سبتمرب 
املجيدة، يجــدر بنا أن نعيد قــراءة الواقع، 
وأن نســتفيد من دروس املايض، وأن تتوحد 
الصفوف، ملواجهة االنقالب، واستعادة الدولة، 
واالستلهام من عظمة الثورة اليمنية سبتمرب 
وأكتوبر، ومجدها الثليــد، كل قيم الوطنية 
والعزة والكرامة والحرية والصمود، والدفاع 
عن الوطن، وتحريره من أيدي هذه العصابة 
اإلجرامية الدموية، ومــن ثم العمل جنباً إىل 

جنب بكل فئات الوطن وتياراته السياســية 
والفكرية، لبناء اليمن االتحادي الجديد الذي 
تطلع إليه شعبنا اليمني وتوافقت عليه كافة 

املكونات االجتماعية والسياسية. 
وأكــد وزيــر الدولة لشــؤون تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطنــي، أن الطريق 
الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني 
يف بناء دولتهم تبدأ من اســتعادة الدولة 
املنهوبة وإنهاء االنقالب وما ترتب عليه، 
وكذا تظافر جهود الجميع لتطبيع الحياة 
العامة وتحقيق االستقرار يف املحافظات 
املحررة، ورفع الوعي بمخرجات الحوار 
والتهيئة للتحول إىل الدولة االتحادية، وفقاً 

ملخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 
وأضاف "وال ننىس يف هذا العيد املجيد، ويف 
هذه الذكرى الخالــدة، أن نرتحم عىل أرواح 
شــهداء الثورة اليمنية عىل امتداد مســرية 
الحركة الوطنية.. وكل الشهداء األبطال الذين 
يجودون بأرواحهم يف سبيل الدفاع عن الوطن 
وصون كرامة األرض واإلنســان، الستعادة 
الدولة، ودحر االنقالب وكل املشاريع التآمرية 

التي تستهدف تمزيق الوطن وتدمريه".
وأشــاد الرعيني، بالتضحيات العظيمة 
التي يقدمها أبطال الجيش واملقاومة رجال 
القبائل من أبناء محافظة مأرب الصمود يف 
وجه املليشيات االنقالبية الحوثية اإلرهابية، 
وكل التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا يف 
مختلف ربوع الوطن ملواجهة الحوثي تحت 

لواء الرشعية الدستورية.

أكد أن أبطال الجيش يسطرون أروع البطوالت وأذناب اإلمامة فقدوا كل مقومات البقاء 

:»:» وزيــر الشباب والــرياضــةوزيــر الشباب والــرياضــة  لـلـ»»

سيرشق فـجـر اجلمهورية وسنحـتفل سيرشق فـجـر اجلمهورية وسنحـتفل 
باالنتصار عىل أذيال اإلمـامة باالنتصار عىل أذيال اإلمـامة 

أبطال القوات المسلحة من الميدان:

ماضون عىل خطى ثوار سبتمرب والكهنوت إىل زوالماضون عىل خطى ثوار سبتمرب والكهنوت إىل زوال

أشاد بالتضحيات العظيمة التي يقدمها أبطال الجيش والمقاومة من أبناء مأرب
:»:» « »وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لـ وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لـ

الطريق الوحيد لتحقيق تطلعات اليمنيني 
بنـاء الــدولـة االحتــاديـة

من ميادين العزة والرشف يميض األبطال قدما 

بإرادة ال تلني يف خوض املعركة الوطنية املقدسة 

واستكمال تحرير األرض من املليشيا الحوثية 

املتمردة امتداد النظام اإلمامي البائد، ويف العيد 

الوطني ال58 لثورة الســادس والعرشين من 

ســبتمرب املجيدة يحتفلون يف ميدان املعركة 

بطريقتهــم، 26 ســبتمرب رافقــت األبطال 

واستطلعت آراءهم فإىل التفاصيل..

في ذكراها الـ58.. »شعلة ثورة الـ٢٦ من سبتمبر المجيدة تضي سماء الوطن

أحفاد ثوار سبتمرب: لن نسمح بعودة اإلمامة وسنضحي أحفاد ثوار سبتمرب: لن نسمح بعودة اإلمامة وسنضحي 
بكل ما نملك من أجل القضاء عليها بكل ما نملك من أجل القضاء عليها 

احتفاًء بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من 
سبتمرب املجيدة 1962م، التي قضت عىل نظام 
اإلمامة الكهنوتي املستبد وانتشلت اليمنيني من 
قاع الفقر، وبؤرة الجهل، واستبدادية الكهنوت، 
وظلم اإلمامــة، إىل حياة جديدة مــن الرخاء، 
والتعليم، والحرية، يف ظــل الجمهورية والعزة 
والكرامة، احتفلت العديد من املحافظات اليمنية 

بإيقاد شعلة الثورة املباركة.
ملا شــكلت ثورة الـ26 من سبتمرب املجيدة 
من ملحمة ثورية أسطورية جمعت اليمنيني 
شــماالً وجنوباً عىل واحدية الهدف واملصري 
يف القضاء عىل نظام اإلمامة املستبد إىل األبد، 
يحتفل اليمنيون اليوم شماالً وجنوباً بذكرى 
ميالد اليمن الجديد، الذي معه انقضت حقبة 
اإلمامة الكهنوتية التي ظلت تستبد اليمنيني 

لعقود من الزمن.
يف الذكرى الـ58 لثورتهم املجيدة، وإىل جانب 
احتفاالتهم الفرائحية بذكرى هذه الثورة، يواصل 
أيضاً أحفاد الثوار والقردعي، والزبريي، والثاليا، 
احتفاالتهم الخاصة بالسري عىل خطى أجدادهم 
يف القضاء عىل أحفاد اإلمامة الذين عادوا اليوم 
بحلة جديدة، ويحطمون أحالمهم الرامية إلعادة 

عهدهم البائد.

إيقاد شعلة الثورة
من محافظة مأرب، التي شكلت الحاضنة األوىل 
لليمنيني إلقامة دولتهم املصغــرة بعد االنقالب 
الحوثي اإلمامي بحلته اإلمامية الجديدة، ومروراً 
بمحافظة الجــوف، وجبال نهــم، ووصوالً إىل 
محافظة تعز، احتفل اليمنيون يف ليلة ذكرى ثورة 
سبتمرب الخالدة يف وجدان وقلوب اليمنيني، بإيقاد 
الشعلة، باعثني رساءلهم لإلماميني الجدد أن ال 
مكان ألعداء الثورة يف الوطن الذي ضحى وال يزال 

يقدم التضحيات يف القضاء عليها )أي اإلمامة(.
تلك االحتفاالت السبتمربية، تكشف وهي تظهر 
حجم الزخم الكبري احتفاًء بهذه الثورة، تؤكد أن 
ثورة الـ26 من ســبتمرب املجيــدة، ثورة جاءت 
من أجل إحياء اإلنسان اليمني وكرامته وإزاحة 
نظام اإلمامة الكهنوتي املستبد والساليل الذي ظل 
لعقود يجثو عىل صدر اليمنيني، وعمق فيهم ثالثية 

الجهل، والتخلف، والفقر.

احتفاء الجوف 
ويف محافظة الجوف، شمايل رشق البالد، أوقد 
القائم بأعمال قائد املنطقة العسكرية السادسة 
اللواء الركن أمني الوائيل، يف مقر املنطقة شــعلة 
ثورة الـ26 من سبتمرب املجيدة التي تعترب ميالداً 
للجمهورية ومبادئ الحريــة والعدل واملواطنة 
املتساوية، والنور الذي أخرج اليمنيني من عتمة 
الظالم وخلّصهم من حياة البؤس والعبودية يف ظل 

حكم األئمة.

تعز تحتفي
وشهدت محافظة تعز، هي األخرى، ليلة بهيجة 
وفرحة غامرة احتفاًء بمناســبة الذكرى الـ58 
لثورة الـ26 من ســبتمرب املجيدة، وذلك بإيقاد 
شــعلة الثورة، بحضور عدد كبري من القيادات 
األمنية والعسكرية يف مقدمتها قائد محور تعز، 

اللواء الركن خالد فاضل. 
ويف حفل إيقاد الشعلة الذي أقيم يف شارع جمال، 
وتزامن مع إطالق األلعاب النارية من قلعة القاهرة 
ومناطق أخرى، ورفع املشاركون يف الحفل أعالم 
الجمهورية اليمنية، وهتفوا بشــعارات رافضة 
النقالب مليشــيا الحوثي االنقالبية، باعتبارها 
امتدادا للحكــم اإلمامي الذي أســقطته ثورة 

26سبتمرب عام1962م.
ويف أجواء فرائحية احتفاًء بأعياد الثورة اليمنية 
املجيدة الـ26 من سبتمرب، شهدت مدينة املخا حفل 
إيقاد شعلة الثورة الســبتمربية يف عيدها الـ58 

وسط حضور رسمي وشعبي كبري. 

جبال نهم 
ويف جبهة نهم، رشقي العاصمة صنعاء، أوقد 
قائد املنطقة العسكرية الســابعة، اللواء الركن 
أحمد حسان جربان، الشعلة احتفاًء بثورة الـ26 
من ســبتمرب الخالدة يف وجدان وقلوب اليمنيني، 
والتي جاءت تتويجا لنضــاالت اليمنيني الذين 
قدموا التضحيات الكبــرية من أجل القضاء عىل 

أذناب اإلمامة. 
وأكد اللواء جربان، خالل إيقاد شــعلة الثورة 
يف جبال نهم، أن أبطال الجيش يف كافة الجبهات 
وامليادين ماضون عىل عهد األجداد والثوّار األوائل 
لتحقيق أهداف ثورة 26 ســبتمرب الخالدة التي 
أطاحت بنظام االستعباد واالستبداد والكهنوت، 
مؤكًدا الدفاع "عن الثورة ومبادئها ومكاسبها حتى 
تحقيق النرص لليمن يف جميع ربوعه واستعادة 
الدولة وإقامة النظام الجمهوري والحفاظ عليه 

مهما كانت التضحيات".

الضالع 
ويف محافظة الضالــع، جنوبي البالد،  أوقدت 
قيادة اللواء 83 مدفعية يف جبهة مريس، شــعلة 
الثورة اليمنية الـ26 سبتمرب املجيدة يف حفل بهيج 
حرضه أركان حرب اللواء العقيد فضل النمريي، 
وعدداً من قيادات وضبــاط وأفراد اللواء يف مقر 

اللواء بمعسكر الصدرين.

شبوة 
واحتفلت قيادة محور عتق، بمحافظة شبوة، 
جنوبي رشق البالد، بحفل إيقاد شعلة ثورة الـ26 
من سبتمرب املجيدة بحضور عدد كبري من القيادات 
العســكرية واألمنية، عكســت تلك االحتفاالت 
تطلعات الشــعب يف القضاء عىل أحفاد اإلمامة 

الحوثيني. 

صعدة 
ويف ســياق احتفاالت إيقاد شعلة ثورة الـ26 
من سبتمرب املباركة، احتفلت قيادة محور مران، 
بمحافظة صعدة، معقل الحوثيني، شمايل البالد، 
بذكرى مرور 58 عاما عىل الثورة السبتمربية التي 
قضت عىل نظام اإلمامة الكهنوتي املستبد، بأجواء 

فرائحية وثورية بهيجة.



الــعـدد »١9٤٧« الــســبت 9 صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

عـــدد خاص مبــناسبة العــيــد الــ 58 لـــثورة 
الـ 26 من سبتمبر املجيدة 1962م

  خاص

أكد وزير األوقاف واإلرشاد الدكتور أحمد عطية، أن 26 سبتمرب سيظل يوماً تتعاقبه األجيال؛ فهو يوم فارق لليمنيني، انترصت 
فيه الحقيقة عىل الزيف، وتحرر اليمن واليمنيون من الثالوث اإلمامي البغيض ) الفقر والجهل واملرض(.مشرياً إىل أن هذا اليوم يحمل 

تمر علينا الذكرى الـ58 لثورة 26 ســبتمرب اليمنية 
املباركة التي نقلــت البالد من عهد الحكــم "اإلمامي" 
الكهنوتي املتخفي خلف ســتار ديني إىل عرص جديد من 
الحكم الجمهوري الديمقراطي وغرّيت وجه اليمن لكي يلحق 

بركب التقدم الحضاري يف القرن العرشين.
مع هذه الذكرى يعيش املؤمنون بهذه الثورة أياما عصيبة 
الســيما وهم يرون أن جمهوريتهم مهددة بتمرد مليشيا 
الحوثي االمتداد الطبيعي لحكم األئمة الذين أطاحت بهم 
ثورة سبتمرب 1962 فقد اعرتفت مليشيا الحوثي االنقالبية 

مرارا بمسعاها الحثيث إىل إسقاط ثورة 26 سبتمرب.
كان نظام اإلمامة نظاما كهنوتيا يدعي األحقية اإللهية يف 
الوالية، من أجل السلطة والجاه والثروة ويعمل عىل تجهيل 
الشعب اليمني، وينرش الخرافات والخزعبالت يف أوساطه، 
وطمس الكثري من معالم التاريخ الحضاري لليمن، وأحرق 
الكثري من الكتب التي ألفها عباقــرة اليمن، ألن األئمة ال 
ينتمون لهذه البالد، وإنمــا وفدوا من خارجها، ولهذا فال 
يهمهم معاملها الحضارية، ورفاهية أبنائها، وتقدم البالد 
وازدهارها، وإنما املهم هــو أن تذهب خريات هذه البالد 
إىل اإلمام، عىل هيئة زكاة ورضائــب وغريها، وأن يتحول 

املواطنون إىل مجرد عبيد لإلمام.
ولم تكن ثورة 26 ســبتمرب التي قامت بدعم عسكري 
ولوجيســتي كبري من مرص خالل عهــد الزعيم العربي 
الراحل جمال عبد النارص، مجرد ثورة ضد شخص اإلمام 
أو نظام حكمه فقط، وإنما كانت ثورة ضد "مخلفات" فرتة 
زمنية تجاوزت أكثر من 1100 عام من تاريخ اليمن، هي 
سنوات الحكم اإلمامي املستبد، الذي كاد أن يطمس التاريخ 
الحضاري لليمن الضارب يف القدم، لوال الثورة السبتمربية 

التي أعادت لليمنيني وطنهم وهويتهم وتاريخهم املجيد.
وعقب ثورة 26 من سبتمرب استطاع النظام الجمهوري 
أن يغرّي وجه اليمن بالكامل خالل نصف قرن رغم التآمر 
الداخيل والخارجي من قوى الظالم التي ســعت إلسقاط 
النظام الوليد، بعد أن حررت الثورة اليمنية يف 26 سبتمرب 
اإلنسان والوطن من أبشــع نظام استبدادي وأعتى نظام 

استعماري عرفه التاريخ.
ولم تقترص هذه االنتصارات عىل هذا الجانب فحسب، 
بل انطلق ثوار 26 سبتمرب لتحقيق آمال وتطلعات الشعب 
اليمني لتعويضه عن ســنوات الجهل والحرمان والفرقة 
والتمزق التي فرضها النظام اإلمامي واالستعمار البغيض، 
فشيدت آالف املدارس واملستشفيات واستخرجت ثروات 
الشعب، وسخرتها لخدمة اإلنسان اليمني، وشقت الطرق 
وشيدت املدن والسدود والحواجز املائية، وازدهرت التجارة 
وتحققت نهضة زراعية وصناعية وثقافية وعمرانية، فتم 

بناء دولة حديثة "من الصفر".
من املســتحيل اعتبار ثورة 26 سبتمرب املجيدة مجرد 
ذكرى، تحت حكم االنقالبيني الحوثيني، بل إن الثورة تولد 
من جديد هذه األيام، ومنسوب الوعي واإليمان بها يزداد يوما 
بعد آخر، وهو ما يبدو بجالء يف مواقع التواصل االجتماعي 
التي احتفل مرتادوها من اليمنيني بالثورة منذ وقت مبكر، 
رافضني أي مظاهر لعودة "اإلمامة" مهما كان الثمن بعد 
كل هذه التضحيات التي ُتدفع من دماء األبطال يف ميادين 

الرشف والبطولة.
ويعترب الرصاع اآلن أكرب وأخطر من أي وقت مىض، ليس 
ألن املعركة تدور بني الرشعية واالنقالب فحسب، وإنما أيضا 
ألن اإلمامة تطل برأسها من جديد بعد 56 عاماً من الثورة 

ضدها يف "ردة رجعية" ال تقل ســوءا وال قبحا وال دموية 
كون الحوثيون يعتربون النظام الجمهوري خطرا عليهم؛ 
ألنه يضمن للشعب أحقيته يف حكم نفسه بنفسه، وهم بذلك 
يريدون عودة اإلمامة ليس املتوكلية التي حكمت البالد قبل 

ثورة 26 سبتمرب إنما الحوثية وبغطاء جمهوري.
واآلن، عادت روح الثورة تتوهج من جديد، بســبب 
محاولة الحوثيني أو "اإلماميني الجدد" السيطرة عىل 
مقدرات وثروات البالد، غري أن االنتفاضة الشعبية يف وجه 
العصابة الحوثية أدت إىل استنهاض اإلرادة الشعبية يف 
تمثل روح ثورة 26 سبتمرب، للقضاء عىل فلول اإلمامة، 
وعدم السماح بعودة مظاهر البؤس والشقاء والعزلة التي 
عاشتها بالدنا لقرون طوال، فمن املؤكد أن عجلة التاريخ 

ال تعود إىل الوراء أبداً.

اللواء الركـن/ 
احمد حسان جربان 

قائد املنطقة العسكرية السابعة

قيادات
55

يــوم خـالـد فـي تـاريخ الــوطــن

ثــورة.. التحـول الـتـارخيـي

ثورة ٢٦ سبتمرب تولد من جديد 

٢٦ سبتمرب.. دالالت عظيمة
وبطوالت خالدة

26 ســبتمرب 1962م يوم خالد يف تاريخ الوطن مثل 
انعتاقا للشعب اليمني من حكم اإلمامة الكهنوتية املستبدة، 
ذلك الحكم الذي جثم عىل صدر هذا الشعب أكثر من 1200 

سنة.
اليوم يحتفل شــعبنا وقواتنا املسلحة بالعيد الـ 58 
للثورة الـ 26 من سبتمرب 1962م ويحمل احتفالنا هذا 

دالالت كثرية منها..
الداللة األوىل: إننا نؤكد للثــوار األوائل الذين ضحوا 
بدمائهم وأرواحهم فداء من أجل تحرير شعبنا ووطننا من 
حكم اإلمامي االستبدادي بأننا ماضون عىل دربهم النضايل 
وأن أجيال الحارض واملستقبل شعارهم الوالء والوفاء للوعد 
والعهد الذي قطعتموه والســري عىل إكماله حتى تحقيق 

تطلعات وآمال شعبنا.
أما الداللة الثانية هي: أن أجيال الثورة مستعدون ألن 
يضحو كما اضحت األجيال السابقة يف الدفاع عن ثورة 

٢٦سبتمرب والحفاظ عىل مكتســباتها ومبادئها وامن 
واستقرار الشعب اليمني، وأنهم لن يرتكوا لهذه العصابات 
االنقالبية أي مجال الن تحكم وتتحكم يف الشعب اليمني، 
وهذه أبرز الدالالت التي ترتسخ ونحتفي بها بهذه املناسبة 
وبهذه املناســبة نقول ألبطال الجيش: لقد ضحيتم 
بالكثري وقدمتم الكثري من الشهداء وقدم الجيش الوطني 
اعداداً كثرية من األبطال والقادة، وعليكم مواصلة هذا السري 
حتى تحرير اليمن واستعادة رشعيته وإقامة حكم عادل 

كما جاء يف مبادئ الثورة. 
وألبناء الشعب اليمني نقول: مهما رأيتم العدو ينتفش 
يف كل مواقفه ومواقعه ومعاركه لن يتمكن من القضاء عىل 
ثورة الشعب اليمني التي قامت ضده، بل ستقيض عليه يف 
املستقبل القريب، ونؤكد بأننا ماضون عىل العهد سنواصل 
املسري ولن يخضع الشعب اليمني لحكم االستبداد مرة ثانية 

مهما كانت التضحيات ومهما كانت التضحيات.

إن ثورة 26 من ســبتمرب1962م شكلت نقطة 
تحول إيجابي يف تاريخ شعبنا اليمني العظيم بعد أن 
مكث لفرتة كبرية تجاوزت 1000 سنة تحت حكم 
اإلمامة الكهنوتية. حتي هيأ الله من رجال اليمن ممن 
ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا هذا الشعب حراً 
كريماً، ولقد ولدت ثوره 26 سبتمرب حاملة أهدافها 
الست، ومن أبرزها بناء جيش وطني قوي والؤه لله 
ثم الوطن وليس ألرسة أو شــخص أو جهة أو فئة، 
ووحدت الوطن من شــماله إىل جنوبه تحت قيادة 
واحدة وطرد االستعمار الربيطاني البغيض وانترش 
الوعي الثقايف يف أوساط املجتمع من خالل بناء املدارس 
والجامعات وإتاحة فرص التعليم لكل مواطن يمني 
بدون استثناء ونال املواطن اليمني خريات الثورة يف 
كافة الجوانب الصحية واألمنية والثقافية واالقتصادية 
وكان آخرها هو تحقيق الوحدة اليمنية املباركة يف 22 
مايو 1990م، إال أن استغلت القوى الرجعية استغلت 
تسامح الثورة وطيبه الشعب اليمني وغريت من ثوبها 
اإلمامي ولبست ثوب الجمهورية وعملت عىل تدمري 

أهداف الثورة التدمري الناعم من أوســاط املجتمع إىل أن وصلت آخر املطاف 
بانقالب مسلح واالستيالء عىل كافة مقدرات الجمهورية من سالح واقتصاد 

وغريها، وقسمت أبناء الوطن. 
اليوم قواتنا املسلحة بقيادة ابن اليمن البار املشري 
الركن الوحدوي عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق 
الركن عيل محسن صالح ووزير الدفاع ورئيس هيئة 
األركان لنا الرشف أن نواصل حماية أهداف ثورة ٢٦ 
ســبتمرب 1962 والعمل تحقيقها عــيل أرض الواقع 
واملتمثلة يف استعادة كامل تراب الوطن وحماية وحدة 

الشعب ومكتسبات الثورة والجمهورية.
 إن الزمن يعيد نفســه إىل ما قبل ثوره 26 سبتمرب 
1962 وما بعدها يف مراحل الثورة- وان مليشيا الحوثية 
ومنهجها املتســلط عىل اليمنيني وتقسيم املجتمع إىل 
قناديل وزنابيل، وارتكاب جرائم بحق املواطنني من قتل 
وترشيد وتدمري يعيد إىل أذهاننا حصار السبعني ملدينة 

صنعاء الحبيبة ولكن الحق دائماً ينترص.
يف هذه املناسبة نجدد لكافة شعبنا اليمني وقيادتنا 
العسكرية والسياسية العهد والوعد صامدون يف وجه 
كل القوى الرجعية الحاقدة عىل وحدة الشعب اليمني 
وجيشه ومكتسباته.  ونؤكد أننا جيل 26 سبتمرب، وان 
اهداف الثورة درسناها وخفظناها يف مدارس الثورة ولن ننساها _ ولن يستطيع 

أي أحد استبدالها، ونقول: جمهورية من قرح يقرح.

إن يوم الـ26 من سبتمرب1962م 
يوم ذكرى الثورة العظيمة يف تاريخ 
شعبنا اليمني العظيم، ملا تحمله هذه 
الثورة مــن دالالت عميقة وبطوالت 
عظيمة وتضحيات جســام يف سبيل 
عزة الوطن وكرامته وتحريره من براثن 
الحكم الكهنوتي اإلمامي املستبد طوال 

عقود مظلمة من الزمن.
بهذا اليوم العظيــم وبفضل الله 
انترصت اإلرادة القوية للشعب اليمني 
وبزع الفجر الجديد عىل أرجاء الوطن 

الحبيب.
هذه الذكرى السبتمربية العظيمة 
التي مثلت منعطفاً تاريخياً عظيماً يف 
مسرية ونضال شعبنا اليمني العظيم 
ضد املتســرتين خلف الستار الديني 
الكاذب إىل عرص الحرية والديمقراطية 

واليمن الجديد.
ونحن نحتفل بالعيد الوطني الـ58 لثورة سبتمرب نؤكد بأنه لن يعود الظالم عىل الجمهورية 
اليمنية مرة أخرى بإذن الله، وفيها جيش وطني قوي وشــعب حر أبي ال يعرف الذل واملهانة، 
وسيبقى أبناء جيشنا املدافع عن ثورته السد املنيع بتضحياتهم الكبرية لحجب ظلمة الوهم واالستبداد 

واالستعالء اإلمامي الحوثي القديم والجديد.

العميد ركن /

الخرض صالح مزمرب

مدير دائرة شؤون االفراد

العميد الركن/

 أحمد الحساني 

مدير دائرة النقل العسكري

 عميد. د/ 

محمد عبده عيىس 

مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية

عميد/ 
عبدالله عيل السقلدي 

مدير دائرة اإلمداد والتموين

        سبتـمـرب املجـد والـشـمـوخ 
ستظل ذكرى السادس والعرشين من سبتمرب 
هي الخالدة يف أذهان اليمنيني كل اليمنيني باستثناء 
احفاد اإلمامة والكهنوت والرجعية، فهي بالنسبة 
لهم كابوس تؤرق مضاجعهم وتنغص أحالمهم 
بالعودة إىل يمن ما قبل الســادس والعرشين من 

سبتمرب وأنى لهم ذلك.
إن جيل السادس والعرشين من سبتمرب حي يقظ 
يقارع فلولهم ويقيض عىل دجلهم يف كل الجبهات، 
سواء القتالية واإلعالمية واملجتمعية. السيما وذاكرة 
األجيال ال تنىس أعيادها ومناسباتها الوطنية، وتبذل 
من أجل ذلك مهج األرواح فداء وتضحية وعطاء بال 

من أو تذمر ألجل الحفاظ عىل هذه املكتسبات، فلتحيا 
هذه الذكرى السبتمربية الخالدة يف قلوبنا وارواحنا 

ما بقيت السماوات واألرض.
اليمنيون بحاجة اليوم لبعث القيم الحقيقية 
للثورة والجمهورية، وإســقاط كافة املزاعم 
الخائبة التي تدعو للتمييــز الطائفي وإحياء 
قيم الكفاح الوطني ضد االســتبداد والتخلف 
والرجعية اإلمامية الكهنوتية، وال يمكن التغلب 
عىل خرافــات الوالية بغري قيــم الجمهورية 
واملساواة والديمقراطية، وتحويل هذه القيم إىل 

حقائق ملموسة قائمة عىل األرض.

يـــوٌم مـن الدهــِر 
صنعـناه بأيدينا 

يوم الـ26 من سبتمرب املجيد، يوم الخالص من الثالوث الرهيب الذي جثم عىل 
هذه األرض وإنسانها فأذاقها 
الويالت، سبتمرب الحرية من 
وتأليه  والعبودية  االنعتاق 

األقزام.
ثورة 26 ســبتمرب هي 
النور بعــد الظالم، والعلم 
بعد الجهل، واملساواة بعد 
الطبقية الســاللية التي ال 
ترى العيش إال لها وال ترى 

خريات الوطن إال ملكاً لها.
ثورة 26 سبتمرب فجٌر أضاء لليمنيني دروباً كانت مظلمة وفتحت أمامهم آفاقاً 
كانت مسدودة، وحددت الهوية األصلية لشعب جذوره ممتدة إىل أعماق التاريخ 
)سام، عدنان ، سبأ وحمري ( فثورة هذا اليوم الذي لم يعًط حقه الذي يجب ومكانته 

الحقيقية سواء من قبل القادة واملثقفني وأصحاب.
فاليوم يجب أن يعرف ذلك من لم يكلف نفسه معرفة الـ26من سبتمرب الخالد.

الخلود لسبتمرب الثورة
والرحمة والرضوان للشهداء

والشفاء للجرحى
والحرية للمعتقلني واألرسى

والنرص القريب لجيشنا ووطننا.

عميد .م/عبدالله الحيدري

مدير دائرة الهندسة العسكرية 

والوقاية الكيماوية

والتبريــكات التهانــي  آيــات  نرفــع 
إلى فخامة األخ  املشير الركن/ 

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى نائبه الفريق الركن/  عــلــي محــســن صــالح 
مبناسبة العيد الوطني الـ 58 للثورة الـ 26 من سبتمبر 1962
يوم أعلن شعبنا التخلص من احلكم اإلمامي البائد إلى غير رجعة

آملني أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم باألمن 
واالستقرار ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل 

اليمن اجلديد.. مين احلرية والدميقراطية

العميد/ راجـح صــالح الـذيـب
قائـد لــواء االقـتـحــام )126( 
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املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج واملشغل 

لقطاع 18 واملنتج الوحيد للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن

فــخـامــة املــشـير الــركــن/

عـبـدربـه مـنـصـور هــاديعـبـدربـه مـنـصـور هــادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة واألمـن

يطيب لي باسمي ونيابة عن موظفي شركتي صافر ومصافـي مأرب أن أرفع لفخامتكم وإلى كافة أبناء 
الشــعب اليمني أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى الـ)58( لثورة السادس والعشرين 
من سبتمبر املجيدة، وإننا بهذه املناسبة العظيمة والفارقة فـــي تاريخ ميننا احلبيب والتي استطاع فيها 
أبناء شعبنا كسر قيود الظلم والقهر وإنهاء احلقبة السوداء املتمثلة فـي احلكم اإلمامي الكهنوتي الساللي 
القائم على االســتبداد والظلم والتجهيل نؤكد لفخامتكم استمرار شركتي صافر ومصافـــي مأرب تقدمي 
اخلدمة للمواطن ورفد االقتصاد الوطني، وبذل كل اجلهود والطاقات لضمان بقاء الشركتني فـي الصدارة 
واحملافظة على مكانتهما الريادية والنموذجية سائلني العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة العظيمة على 
فخامتكــم وأنتم مبوفور الصحة ودوام التوفيــق، وقد جتاوز وطننا احلبيب املرحلــة الصعبة التي مير بها 
نتيجة االنقالب احلوثي املشؤوم على الدولة واجلمهورية . كما نسأل املولى أن يعيدها وقد حتقق لشعبنا 
بقيادتكم احلكيمة ما يصبو إليه حتت راية اجلمهورية  فـي ظل دولة احتادية قائمة على الدميقراطية 

والعدل واملساواة واحلكم الرشيد.
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املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج واملشغل لقطاع 18 واملنتج الوحيد 

للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن

املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج واملشغل لقطاع 

18 واملنتج الوحيد للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن

يسرني باسمي ونيابة عن إدارة وموظفي شركتي صافر ومصافـي مارب أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات 
مبناسبة احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ)58( لثورة السادس والعشرين من سبتمبر املجيدة .

سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة العظيمة وأنتم مبوفور الصحة والتوفيق ، وقد متكن جيشنا من حتقيق 
النصر على املليشيات االنقالبية اإلمامية ، لينعم شعبنا باألمن واالستقرار والنماء واالزدهار فـي ظل دولة احتادية 

دميقراطية حتقيقا ألهداف ثورة سبتمبر املجيدة وفقا ملا جاء فـي وثيقة احلوار الوطني الشامل .

املهندس / أوس عبداهلل العودأوس عبداهلل العود 
 وزيـــر الـنـفــط واملــعـــادن

اللـواء/ سلطان بن عيل العرادةسلطان بن عيل العرادة 
محـــافــظ مــحــافــظـة مــأرب

الــفـريــق الركـــن/  عـلـي حمـسن صـالحعـلـي حمـسن صـالح 
نائـب رئيـس اجلمهورية

 الدكتور / معني عبدامللك سعيد معني عبدامللك سعيد -دولة رئيس الوزراء 
يســرني باســمي ونيابة عن إدارة وموظفي شركتي صافر ومصافـــي مأرب أن 
أبعث لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة احتفاالت شعبنا بالذكرى 

الـ)58( لثورة السادس والعشرين من سبتمبر املجيدة . 
سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة العظيمة وأنتم مبوفور الصحة 
والتوفيق، وقد متكن جيشــنا من حتقيق النصر على املليشــيات االنقالبية 
اإلمامية لينعم شــعبنا باألمن واالســتقرار والنماء واالزدهار فـــي ظل دولة 
احتادية دميقراطية حتقيقًا ألهداف ثورة سبتمبر وفقا ملا جاء فـي وثيقة 

احلوار الوطني الشامل .
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها
إلى فخامة األخ  املشير الركن/ 

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى نائبه الفريق الركن/ 
عــلــي محــســن صــالح 

مبناسبة العيد الوطني الـ 58 للثورة الـ 26 من سبتمبر 1962
يوم أعلن شعبنا التخلص من احلكم اإلمامي البائد إلى غير رجعة
آملني أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم باألمن واالستقرار 
ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل اليمن اجلديد.. مين 

احلرية والدميقراطية

جـامــعة إقــلـيــم ســبـأ
أ. د/ محـمـد حـمــود الـقـدسـي

رئيـس اجلــامــعــة

 26سبتمبر1962م
يوم مجيد طويت فيه صفحة  االستبداد  وجبروت  الظالم 

 اإلمامي  وفيه  سطر  اليمنيون  بنضالهم  ثورة مباركة 
دكــت  عــــروش  الــطــغـــاة.. 

واليوم   نحتفل  به  عيدًا  وطنيًا  يحمل  مكانة  سامية 
فـي  وجدان  اليمنيني  جياًل  بعد  جيل.. 

وبهــذه  املناســبة  نتقــدم  بأطيــب  التهانــي  والتبريــكات  
إلى  القيادة السياسـية ممثلة بفخــامة األخ املشير  الركــن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى  جميع  أبناء  شعبنا  اليمني  العظيم 
داعني  اهلل  أن  يعيدها  والوطن  بخير 

المهندس/ عبدالهادي الشبواني 
مـدير كــهــربـاء مـأرب
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نتقــدم بأســمى آيــات التهانــي والتبريكات 
إلى فخامة األخ  املشير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى نائبه الفريق الركن/ 
عــلــي محــســن صــالح 

مبناسبة العيد الوطني الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر 1962
يوم أعلن شعبنا التخلص من احلكم اإلمامي البائد سائلني 
املولى عز وجل أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم 

باألمن واالستقرار  ويتجه  أبناؤه املخلصون لبناء حاضر 
ومستقبل اليمن االحتادي اجلديد..

 مين احلرية والدميقراطية والتنمية.  

اللواء/ عـبـدالـقـوي أحــمـد شـــريـف
     محافظ محافظة صنعاء - رئيس املجلس احمللي

 26سبتمبر1962م
يوم مجيد طويت فيه صفحة  االستبداد  وجبروت  الظالم 

 اإلمامي  وفيه  سطر  اليمنيون  بنضالهم  ثورة مباركة 
دكــت  عــــروش  الــطــغـــاة.. 

واليوم   نحتفل  به  عيدًا  وطنيًا  يحمل  مكانة  سامية 
فـي  وجدان  اليمنيني  جياًل  بعد  جيل.. 

وبهــذه  املناســبة  نتقــدم  بأطيــب  التهانــي  والتبريــكات  
إلى  القيادة السياسـية ممثلة بفخــامة املشير  الركــن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلــى  جميــع  أبنــاء  شــعبنا  اليمنــي  العظيــم 
داعني  اهلل  أن  يعيدها  والوطن  بخير 

    اللـواء الـركن/ عـبـدالـوهـاب الـوائـلـي
     مـحــافــظ محـافـظـة إب
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يحتفي الشعب اليمني بالعيد الثامن والخمسني لثورة 26 
ســبتمرب 1962م املجيدة التي دكت معاقل اإلمامة، التي 
جثمت عىل نفوس اليمنيني ردحاً من الزمن عانوا فيه ويالت 
الثالوث املرعب الفقر والجهل واملرض بعد أن فرضت أرسة 
حميد الدين طوقاً حديديا من العزلة املطلقة، وبفضل ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب املباركة التي قادها رجال 
عظماء مؤمنون بالحرية والعدالة ومتشــبعون بالروح 
الوطنية، خرجت البالد من القمقم الذي ظلت محبوســة 
بداخله لعهــود طويلة، وعادت لهــا مكانتها التاريخية 
والحضارية، وأرسيت قواعد بناء الدولة الحديثة، وأذيبت 

الفوارق االجتماعية بني مكونات املجتمع اليمني.

بالتزامن مع احتفاالت شعبنا اليمني بذكرى ثورة سبتمرب 
الخالدة، تعود الكثري من األشــجان التي تعرب بصدق عن 
عظمة هذه الثورة، التي كانت بحــق تاريخاً جديداً من 
تواريخ مقاومة الشــعوب ضد جالديها، تحدث عدد من 
القادة العســكريني وامليدانيني لـ»26سبتمرب« عن ثورة 
سبتمرب املجيدة وعربوا عن انطباعاتهم ومشاعرهم الفياضة 

باالبتهاج بهذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا جميعاً.

   رفيق السامعي - توفيق الحاج

شكلتشكلت  عالمة فارقة في تاريخ اليمن الحديثعالمة فارقة في تاريخ اليمن الحديث
 » » « »لـ قـــادة عسكريــونقـــادة عسكريــون  لـ

ثورة الـثورة الـ٢٦٢٦ سبتمرب أهنت عصورا من التخلف سبتمرب أهنت عصورا من التخلف
والعنرصية املقيتة واجلهل واخلرافةوالعنرصية املقيتة واجلهل واخلرافة

مليشيا احلوثي إمامة جديدة وشعبنا لن يقبل العودة إىل عهد الكهنوتمليشيا احلوثي إمامة جديدة وشعبنا لن يقبل العودة إىل عهد الكهنوت
العميد/ محمد عيل الجرادي مستشار وزير الدفاع 
والذي استهل حديثه بالقول: تحل عىل اليمنيني الذكرى 
الـ58 لثورة ال26 من سبتمرب املجيدة يف ظل ظروف 
بالغة الحساسية والتعقيد تعيد إىل األذهان تلك الصورة 
القاتمة التي كان عليها وضع البلد شماال إبان فرتة 

الحكم اإلمامي الكهنوتي حيث حل 
البطش والتنكيل وانتشار الجهل 
والخرافة والعصبية والســاللية، 
لتمثل انطالق رشارة الثورة اليمنية 
الخالدة التي سطر مالحمها خرية 
ابناء اليمن الثوار واألبطال امليامني. 
واعترب الجرادي ثــورة ال26 
من سبتمرب نقطة تحول يف حياة 
الشعب اليمني ثورة حطمت كل 
القيود وصنوف الــذل والبطش 
والنهب والسلب التي كانت تمارسه 
أرسة آل حميد الدين بحق الشعب 

وثرواته ومقومات البلد. 
وأضــاف اليوم تحــاول قوى 
التخلــف والكهانــة والعمالــة 

الحوثية أن تعيد اليمنيني إىل ما قبل ثورة 26سبتمرب 
مرة أخرى وبصور ومسميات مختلفة فاالنقالب عىل 
السلطة الرشعية ىف21سبتمرب املشؤوم ونهب واحتالل 
مؤسسات الدولة واالستئثار باملوارد وتسخري جزء منها 
يف الحرب عىل اليمنيني والتنكيل باملعارضني واقتحام 
منازلهم والسطو عليها واالعتداء عىل الحرمات وترويع 
الساكنني من النساء واألطفال والشيوخ وممارسة 
شتى صنوف التعذيب الوحيش والنفيس بحق نخبة 
املجتمع االكاديميني واملثقفني والصحفيني بعد سلسلة 
من االختطافات واالعتقاالت والزج بهم يف معتقالت 
رسية منهم من خرج ميتاً من هــول ما تعرض له 
ومنهم من خرج مشلوال أو مختال عقليا ومنهم من 
ينتظر كل هذا اإلرهــاب واإلجرام الهدف منه تركيع 

الشعب اليمني وإرغامه عىل القبول بعودة اإلمامة. 
وعن العالقة بني املالحم التي يسطرها األحرار اليوم 
وما قدمه ثوار سبتمرب من تضحيات قال الجرادي: 
املعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم هي معركًة وجود 
للحفاظ عىل الثورة والجمهورية والوحدة ومواجهة 

مخلفات اإلمامة والكهنوت. 
فاألحرار اليوم يف مختلف امليادين يواصلون املشوار 
ويقدمون تضحيات تلو التضحيات يف سبيل تحقيق 
أهداف سبتمرب وأكتوبر التي ضّحى األبطال بأرواحهم 
وسكبوا دماءهم من أجلها ُمستلهمني العزيمة والفداء 
والثبات من مالحم وبطوالت القادة 
الســبتمربيني واألكتوبريني الذين 

صنعوا تاريخ اليمن الحديث.
وعن قبــول اليمنيني باملرشوع 
اإلمامي الجديد املتمثل يف مليشــيا 
الحوثي االنقالبية قــال: لن يقبل 
الشــعب اليمنى وقواته املسلحة 
العودة إىل املــايض البائد ولن يقبل 
باالنقالب عىل مكتســبات الثورة 
والجمهورية والوحدة والتمرد عىل 
اإلجماع والثوابت الوطنية وامليض يف 
معركتنا املصريية خيار ال رجعة عنه 
وذلك بتكاتف كل األحرار والرشفاء 
من كافة أبنــاء الوطن حتى رفع 
الظلم واملعاناة عن كاهل الشــعب 
وتلبية تطلعاته وآماله وتحقيق كل األهداف املرسومة 

وصوال إىل املستقبل املنشود.
وعن مكانة ثورة 26ســبتمرب يف نفوس اليمنيني 
قال: لم تكن ثورة 26 سبتمرب املجيدة  حدثا عابرا، بل 
ثورة حياة غريت مجرى التاريخ يف اليمن، وأطاحت 
بنظام الحكم اإلمامي الرجعي املتخلف ووضعت بالدنا 
وشعبنا عىل طريق الحرية والعدل واملساواة والتقدم 
فكانت فتحاً جديداً وحياة جديدة يف تاريخنا وحدثاً 
فريدا يف حياتنا أنهت عصوراً من التخلف والعنرصية 
والساللية املقيتة والتمييز والخرافة الحاكمة إذ يعد 
االحتفاء االســتثنائي بثورة 26 سبتمرب هذا العام 
عىل املســتوى الفردي والجمعي رسالة اليمنيني يف 
االنتصار للثورة و للجمهورية وللوحدة وتعبري عن 
رغبة جامحة يف التخلص من دعاة خرافة الوالية من 
املليشيا الحوثية اإلمامية الكهنوتية فالجمهورية إرادة 
شعب، وحياة مجتمع ومصري وطن، ويتم تعميدها 
اليوم وبعــد 58عاما بالدمــاء الزكية والتضحيات 
الجليلة من أبناء وأحفاد أولئك العظماء والرعيل األول 

من املناضلني األحرار .
من هنا يتضح للقايص والداني الرس وراء كل ذلك 
الزخم االحتفائي املبكر بثورة 26 سبتمرب املجيدة هذا 
العام من قبل الشعب اليمني، وتمجيد رموزها األحرار 
والتذكري بأهدافها واملعجزة التي صنعتها يف اجتثاث 
واحداً من أعتى النظم االستبدادية وأشدها عنرصية 

وظلماً وتخلفا.
واعترب الجرادي أن الوعي املجتمعي بمعاني الحرية 
والعدل واملساواة والجمهورية والوحدة كشف نوايا 
اإلماميني الجدد وأفشل مخططاتهم فالوعي الشعبي 
الذي وصل إليه اليمنيون عىل مدى سنوات طويلة من 
انعتاقهم من االستبداد والحكم الكهنوتي لم يكن يف 
حســبان اإلماميني الجدد الذين ظنوا أن تخفيهم يف 
البداية وراء شعارات زائفة والتسرت بمعاناة الشعب 
سيحميهم من انكشاف حقيقة مرشوعهم، وقد باتوا 
اليوم يعربون عنه دون مواربة، بعد أن تسببوا لليمنيني 
بأكرب مأساة إنســانية يف العالم، وأثبتوا أنهم مجرد 

أدوات ودمى تحركها طهران، بحسب مصالحها .
وأضاف أن النســخة األخرية من النظام اإلمامي 
االستبدادي املتمثل بمليشــيا الحوثي يف طريقها إىل 
الزوال النهائي، وباتت اليوم تلفظ أنفاســها األخرية 
عىل وقع الرضبات املوجعة للجيش واملقاومة الشعبية 
وبإسناد فاعل وقوي من قبل التحالف العربي لدعم 
الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة الذي أفشل مخططهم الطائفي باالستيالء 
عىل الحكم و الســلطة بقوة السالح واستعادة الدور 
الذي مارسه أسالفهم قبل الثورة يف استعباد الشعب 
وادعــاء االصطفاء اإللهي بغــض النظر عن الثمن 
املطلوب منهم مقابــل تحقيق ذلك الوهم بعيد املنال 

من قبل سادتهم يف إيران.
وأكد الجرادي أن الشــعب اليمني العظيم وقواته 
املسلحة لن يقبل بالعودة إىل الزمن البائد مهما كلفه 
من تضحيات جسام وهو عازم عىل استكمال تطهري 
كل شــرب من تراب الوطن من دنس املليشيا الحوثية 
واالنتصار للثوابت الوطنية وللثــورة والجمهورية 
والوحدة لتنعم البلد باألمن واالستقرار وعودة عجلة 

التنمية إىل كل ربوع اليمن. 

الركــن  اللــواء 
مفــرح بحيبح قائد 
محور بيحــان قال 
لـ26ســبمترب": إن 
أعظم ثــورات الدنيا 
هي ثورة الســادس 
والعرشين من سبتمرب 
الخالــدة ليس ألنها 
أعتقت الشعب اليمني 
من حكــم كهنوتي 
جائر استمر ألف عام 
نظراً  بل  فحســب، 
اإلمكانات  ملحدودية 

التــي تحرك بها أبطال الثــورة مقارنة 
بالرتســانة اإلمامية الكبــرية، فالثوار 
تحركوا بدبابات ومدفعيــة ال يتجاوز 

عددها أصابع اليدين.
 وأضاف اللواء بحيبح: األهم من ذلك 
أن ثوار سبتمرب تحركوا يف بيئة من الجهل 
والتخلف ظل يكرسها الطغاة طوال فرتة 
حكمهم، وهنا تكمن عظمة الثورة وقوة 
إرادة األحرار الذين حملوا رؤوسهم عىل 
أكفهم وصنعوا االنتصار الســبتمربي 

العظيم، واستبسلوا يف 
حمايته والذود عنه بكل 

غاٍل ونفيس.
الجيل  قائالً:  وتابع 
الجديد ربما تكون قد 
خفتت جــذوة الثورة 
حتــى  وجدانــه  يف 
رأينا نســخة جديدة 
اإلمامي  الحكــم  من 
يف  ممثالً  الكهنوتــي 
االنقالبيني واملتمردين 
الحوثيني الجدد، وذاق 
الكل ويالته، فاشتعلت 
جذوة الثورة يف ضمري ووجدان كل مواطن 
يمني يف كل املحافظات بال استثناء، وعرف 
الكل عظمة ســبتمرب وســمو أهدافها 
وبطوالت مناضليها، واليوم كل جبل يف 
اليمن أوقدت به شــعلة الثورة حتى يف 
املناطق التي يحكمها االنقالبيون، وهي 
رسالة واضحة أن ثورة سبتمرب وجدت 
لتبقى، وأن الشعب اليمني لن يقبل بأي 
حال من األحوال أن يعود إىل عهود الجهل 

والتخلف والظلم والكهنوت.

العميد الركن حيدر محفل مدير عام دائرة املشاة بوزارة 
الدفاع تحدث قائالً: ثورة 26 ســبتمرب أعتقت الشعب 
اليمني من الحكم الكهنوتي املتخلف وطوت صفحة الحكم 
اإلمامي الرجعي لألبــد وأنهت عهوداً طويلة من الظالم 
والتخلف واالنعزال والتسلط واالستعباد، ويمثل االحتفاء 
بذكراها تعبرياً صادقاً وابتهاجاً حقيقياً بمكاســبها 

العظيمة لكل أبناء الشعب اليمني الصابر واملرابط.
وأضاف العميد محفل: يحق لنا اليوم بعد مرور 58 عاماً 
من قيام الثورة السبتمربية املجيدة االحتفاء بها والرتحم 
عىل أرواح شهدائنا األبطال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة 
والزكية رخيصة فداء للوطن وكتبــوا بدمائهم الزكية 
عناوين فجر مرشق، واستطاعوا تغيري مجرى التاريخ 
يف اليمن، واجتثوا أحد أعتى األنظمة االستبدادية يف العالم.

وتابع مدير عام دائرة املشاة: تزامنت احتفاالت شعبنا 
بذكرى ثورة 26 سبتمرب مع احتفاالت أشقائنا يف اململكة 
العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني ليتعانق البلدان 
يف ذكرى العيدين، ويف هذه األيام  يسجل فيها أبطال جيشنا 
الوطني البواسل بدعم من التحالف العربي الذي تقوده 
اململكة العربية السعودية أروع البطوالت، ضد مليشيا 
الحوثي املتمردة التي تســعى الستعادة الحكم اإلمامي 
البائد، لكننا نثق بأن شعبنا اليمني سيحبط أية مؤامرات 

ثــورة الـخــالص مــن اإلمــامـــةثــــورة وجـــود وحــيـــاة

ثــورة عظيمة ضـد اجلـهل والتخلف

اللواء ركن/ أمني الوائيل -القائم بأعمال املنطقة 
العسكرية السادسة- تحدث عن الذكرى ال58لثورة 
ال26سبتمرب قائال: اجتث آباؤنا اإلمامة اليوم يجتثون 
األبطال بقايا عروقها وقريبا بأذن الله يصري اليمن 

خاليا من عفن اإلمامة وأفكارها.
واضاف الوائيل األحرار واالبطال من ابناء القوات 
املسلحة والكرماء األحرار من أبناء القبائل يبذلون 
أرواحهم من أجل اســتعادة الثورة وأهدافها الستة 

ولن نكل أو نمل حتى نستعيد الثورة. 
يحمل هذا اليوم التاريخي معان ودالالت عظيمة 
وهي التخلص من الظلم والفقر والجهل واالستبداد 

واالســتعباد وحكم الفرد الواحد يحتفل اليمنيون 
جميعا بهذا ليوم العظيم الن فيه ولدت الجمهورية 

وفيه استنشقوا عبري الحرية والعدل واملساوة.
ووجه الوائيل رســالة يف هذه املناسبة اىل ابطال 

الجيش الوطني وكل االحرار قائال:
ايها االبطال البواســل يف كل جبهة وسهل وجبل 
أثبتوا  اصربوا وصابرو ورابطو تحملوا كل املصاعب  
تحملوا كل املعاناة مــن أجل وطنكم فالنرص قادم 
وبشائر النرص تلوح يف االفق واالمامة واحفادها وكل 

من يساندها اىل زوال.

ثــورة النضال واالستبسال 
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العميد أحمد شمار أحد القيادات العسكرية املتواجدة يف جبهة 
ماهلية قال لـ 26 سبتمرب": سبتمرب هي الثورة التي انتزعت اليمن 
من براثن الظاللة إىل نور الله الرحــب، قادها خرية من أنجبتهم 
اليمن حينها، حيث وأن هؤالء الثوار األحرار، الذين كانت لهم بصمة 
فارقة يف إرســاء دعائم النظام 

الجمهوري.
وأضاف العميد شــمار: لقد 
وحــدت ذكرى ثورة ســبتمرب 
املجيدة هــذا العــام اليمنيني 
بكافة أطيافهــم وتوجهاتهم 
السياســية، والذيــن احتفلوا 
يف جميــع املحافظــات بزخم 
وتفاعل واحتفاء غري مسبوق لم 
يقترص عىل األرض بل عم مواقع 
التواصل االجتماعي منذ مطلع 
أيلول/ سبتمرب، وأكثر املتفائلني 
لم يكن يتوقع خروج تلك الحشود الكبرية يف الساحات والشوارع 
يف عدد من املدن اليمنية احتفاال بالذكرى الثامنة والخمسني لثورة 
سبتمرب، يف مشاهد افتقدها الشــارع اليمني منذ بداية االنقالب 

املشؤوم الذي قامت به مليشيا الحوثي املتمردة.

العميد/ عيل محمد الحــوري -قائد 
جبهة املشــجح وهيالن قائد اللواء 13 
مشــاة ربط  بني ثورة األجــداد ونضال 
األحفاد واعترب التضحيــات والبطوالت 
التي يسطرها األبطال يف مختلف جبهات 
القتال وميادين الرشف امتدادا لتلك املالحم 
السبتمربية الخالدة قائال: نضالنا اليوم 
يف مقارعة االنقالب الحوثي اإليراني هو 
امتداد لنضال وتضحيــات ونهج أبطال 
ثورة ال 26 من سبتمرب 1962 الذين عافوا 
نظام الكهانة واالستبداد فاشعلوا الثورة 

الجتثاثه.
واعترب الحوري املبادئ التي انطلق من 
أجلها ثوار ســبتمرب يجودون بأرواحهم 
وأنفســهم واملتمثلة يف العــدل والحرية 
والكرامة وإخراج اليمنيــني من ثالوث 
املرض والفقــر والجهل هي ذات املبادئ 
التي نسري عليها اليوم ويستبسل األحرار 
من أجلها ويقارعــون االنقالب الحوثي 
اإليراني الذي يسعى إىل قلب نظام الحكم 
واالستيالء عىل الثروة والسلطة وتعميم 
الجهل واملرض والفقر لصالح ســاللة 

بغيضة.

لــدى  وأضــاف 
اليمنيــني مــرشوع 
وطنــي عظيم يحمل 
يف ثنايــاه مخرجــا 
لكل مشاكلهم  عمليا 
النهوض  وتحقيــق 
واالســتقرار والحياة 
الالئقة بالشعب اليمني 
جغرافيا  يمتلك  الذي 
تؤهله ألن يعيش حياة 

كريمة.
هذا املرشوع العظيم 
الــذي توافــق عليه 
اليمنيون هو مخرجات 

الحوار الوطني والدولــة االتحادية بما 
تتضمنه من حلول عملية ملختلف املشاكل 

والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
واعترب الحوري أن قوة اليمنيني األحرار 
مستمدة من إيمانهم بعدالة القضية التي 
يناضل األحرار يف سبيلها وألننا نستند إىل 
قيم العدل واملساواة والحق الواضح املتمثل 
يف دحر االنقالب إنصافــا لكل اليمنيني 
وتحقيقا ملطالبهم العادلة يف حياة يتساوى 

فيها الجميــع يف ظل 
دولة جمهورية اتحادية 
عادلة ال مــكان فيها 

للساللية والعنرصية.
وعن دالالت االحتفال 
بالذكــرى الـ58لثورة 
26 من ســبتمرب قال: 
تحل علينا ذكرى ثورة 
الـ26مــن ســبتمرب 
الخالدة ونحن يف امليدان 
وكل أحــرار الوطــن 
شاهرون أسلحتهم يف 
الحوثي  مليشيا  وجه 
اإلرهابية أحفاد اإلمامة 
ويلقنونها أقىس الــدروس وتتلقى أمر 
الهزائم لقطيعها ومرشوعها الذي يتقاطع 

وقيم العرص الحديث.
وأكد الحوري بالقول: نحن عىل درب 
ثوار سبتمرب سائرون وصوب تطهري كل 
شرب يف الوطن من عصابة الحوثي اإليرانية 
الكهنوتية ماضون وبعزائم ال تلني هدفنا 
نرش العدل وإرساء قيم العدالة واملساواة 

والحفاظ عىل الجمهورية.

العميد/ عبده عبدالله املخاليف قائد 
اللواء 22 مشــاة فعرب قائال: ذكرى 
26ســبتمرب املجيدة ذكــرى خالدة 
يف نفــوس كل رشفاء هــذا الوطن 
وأجياله املتعاقبة كونها تخلصت من 
أعتى نظام ظلما واستبدادا ورجعية 
وخرافة يف القرن العرشين ثورة زلزلت 

عروش الطغاة. 
واضاف لقد قضت ثورة 26سبتمرب 
عىل املســتبد اإلمامي الكهنوتي قبل 
58عاماً واليوم وبعد كل تلك العقود 
تأتي مليشــيا التمرد أحفاد أولئك 
الطغاة ليســلبوا الثــورة ويعيدون 
الشعب إىل عهد التخلف اإلمامي وهو 
مالم يتقبله أبناء الوطن الذين هبوا 
إىل كافة مناطق اليمــن للدفاع عن 

الجمهورية والثورة. 
وعن الدفاع عن الثورة السبتمربية 
قال: نترشف بأن ندافع عىل مكتسبات 

األحرار وأن نجعل من أنفســنا فداء 
لثورة سبتمرب وأهدافها الستة الذي 
نؤمن إيمانا عميقــا بأنهما طريق 
مســتقبل هذا البلد نحــو التقدم 
واالزدهار ولتعلم املليشيا وعنارصها 
الخارجة عن القانون بأننا لن نتخىل 

عن أهداف ســبتمرب وسنظل أوفياء 
لوطننا ولن نقبــل بأصحاب الفكر 
الساليل واملشاريع الخارجية سنبقى 
يف ميادين القتال وســاحات الوغى 
حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة 
وتحرير املواطن مما يعيشه جراء هذا 

االنقالب الذي أدى إىل تدمري الوطن 
لن نتخىل عن سبتمرب وتضحيات 
الثــوار األحرار رفاق الشــهيد عيل 
عبدالغني وشــهدائنا االبطال الذين 
قدمــوا أرواحهم فــداء لهذا الوطن 

املعطاء. 
ويف هذه املناسبة العظيمة نهنئ 
جميع أفراد الشعب وقوات الجيش 
الوطني وقيادته العسكرية وقيادة 
الدولة برئاســة فخامــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق 
عيل محسن بهذه املناسبة العظيمة 

والخالدة يف نفس كل مواطن يمني. 

العقيد/ جمال العسل، رئيس 
أركان اللواء الثالث مشاة بحري- 
عرب عن ذكرى ثورة 26ســبتمرب 
بقوله: تأتي ذكرى ثورة ال26من 
ســبتمرب املجيدة وأحرار الشعب 
اليمني يواجهون ببسالة صلف 
املليشــيا الحوثية التــي تمثل 
االمتداد والعمق للساللة اإلمامية 
الكهنوتية التي واجه صلفها وثار 
عليها أحرار اليمن ودفعوا أرواحهم 
ثمنا وتكللت بالنرص والتمكني عىل 
يد كوكبة هم خري رجاالت اليمن 
وذلك يف ال26من سبتمرب املجيد 

عام 1962م .
وأضاف العسل أن الشعب اليمني 
الحر لن ولن يســمح لهذه الطائفة 
الساللية أن تطل برأسها من جديد 
مهما كلفــه ذلك مــن تضحيات 

فالشعب اليمني شعب حر وال يقبل 
الضيم وال يقبل حياة العبودية.

وكما أن املليشــيا الحوثية ومن 
يقف معها ويقدم لهــا الدعم هي 
امتداد لإلمامة وحق السيد يف استعباد 

الناس فإن نضال األحرار اليوم يف كل 
الجبهات هو امتــداد لنضال الثوار 
األحرار الذين رســموا لنا وألجيالنا 
أهداف ثورة الحرية ال26من سبتمرب. 
ويف حديثه عــن رضورة الدفاع 
عن النظام الجمهوري ومكتسبات 
الثورة الخالدة أكد العســل بقوله: 
الجمهورية والحرية حلم كل اليمنيني 
ودفع األحرار ثمنا باهظا يف ســبيل 
ذلك وسنميض يف الدفاع عن أهداف 
الثورة السبتمربية وترسيخ مبادئها 
ولن نسمح لفئة وال طائفة ساللية 
أن تعود لتتحكم بمصري الشعب بقوة 
السالح ولن يتوقف نضالنا حتى ينعم 
شعبنا ووطنا الغايل بالحرية واألمن 
واالستقرار واالزدهار الذي من إجلها 
ضحى األجداد ومن أجل ذلك يناضل 

األحفاد يف مختلف الجبهات.

 العميــد عبدالعزيز الغرباني 
قائد فرع الرشطة العســكرية 
يف محافظة صعــدة من جانبه 
قال  لـ"26ســبتمرب": مرت 58 
الســبتمربية  الثورة  عاماً عىل 
التي ولدت قوية وعاشت قوية 
ثابتــة عىل مبادئهــا وأهدافها 
الستة الســامية، ولم يستطع 
اإلماميون القدمــاء، أو الجدد 
إضعافهــا أو خلخلــة أهدافها 
النبيلة، فاضطــروا إىل العمل يف 
الظالم الدامس، والتسرت بأنهم 
من حماتهــا بينما هم ينخرون 
يف جسدها من الداخل حتى ظنوا 
أنهم نجحــوا، فأظهروا أنيابهم 
الوحشية فجأة وأرادوا إعادة عهد 
أجدادهم من كهف سحيق بأقىص 
البالد معتمديــن عىل خفافيش 

ظالم ظنــت يوماً أنهــا ذكية 
ولكنها اليــوم أدركت أن الثورة 
التي أشعلها الزبريي والنعمان 
التزال فتية قويــة  فنزلت من 
جديد لتلعب لعبة الخفافيش يف 

ميدان التحرير يف صنعاء وتحتفل 
بتمردها املشؤوم.

وأضــاف العميــد الغرباني: 
58عاماً وهم يتآمرون عىل الوطن 
ويحلمون بالعودة إىل عهدهم وها 
هي أحالمهم صــارت أضغاث 
أحالم، وآمالهم أصبحت رساباً، 
وهاهم أحفاد الزبريي واملوشكي 
عبداملغني  وعــيل  والنعمــان 
وغريهم يسطرون أروع املالحم 
والتضحيات البطولية يف جبهات 
العزة والكرامة واإلباء، وآخرون 
بجوارهم ومن حولهم ينتظرون 
فقط اإلشارة من إخوانهم عىل 
مشارف العاصمة املختطفة، فما 
أشبه الليلة بالبارحة وكأني أرى 
بشائر النرص السبتمربي تلوح يف 

األفق القريب.

الحادثــي   هائــل  العقيــد 
لـ"26ســبتمرب" قائالً : تعد ثورة 
الـ26 من سبتمرب 1962من أعظم 
الثورات يف املنطقة العربية، إذ أنها 
لم تنه حكم عائلة أو فرد فحسب، 
بل أنهت قروناً من الحكم الظالمي 
والكهنوتي والساليل البغيض الذي 
ظل جاثماً عىل صــدور اليمنيني، 
وفصل حارضهم عــن ماضيهم، 
ووضــع العوائــق الكبــرية أمام 
مستقبلهم، وبالتايل أخذ هذا اليوم 
عظمته من عظمــة اإلنجاز الذي 
حققه، والتحوالت املســتمرة التي 
صنعها، والنقلة الكبرية التي أحدثها، 
والتي نقلت اليمن من عرص الظلم 
والعبودية واالســتبداد والطغيان 
واالنغالق إىل عــرص االنفتاح عىل 
العالم واملحيط والنهضة واملساواة.

وأضــاف العقيــد الحادثي: من 
املؤسف أن تحل الذكرى الـ58 للثورة 
السبتمربية العظيمة يف ظل ظروف 
وأجواء مشــابهة لتلــك اللحظات 
التي انطلقت فيها الثــورة يف مثل 

هذا اليوم من العــام 1962م، حيث 
عادت الساللية والطائفية بشكلها 
البغيض، وأطلت عىل اليمنيني مجدداً 
عهد السيد والعبيد، واالسفل واالعىل، 
والفيد والنهب، والتزييف والتضليل، 

والسجون والقمع.
واستطرد قائالً: هذه العودة التي 
ال يكفي الوقت الستعراض أسبابها 
أعادت التفاف اليمنيني مجدداً حول 
سبتمرب، واالنتصار لقيمته الوطنية، 
ولذلك شــهدنا التفافا شــعبياً غري 
مســبوق حول ســبتمرب ورجاله، 
وإجماع وطني أكثر من أي وقت مىض 
عىل عظمة هذه الثورة. هذا األمر الذي 
يزداد عاما بعد عام سيشــكل بحد 
ذاته نواة جديدة لثورة واســعة ضد 
اإلماميني الجدد تســتلهم حماسها 

وقوتها من الثورة السبتمربية األم.

املقدم/ محمد سعد مراد -مساعد 
قائد األمن الخاصــة بحجة- قال 
معربا عن الذكرى ال 58 لثورة ال26 
من سبتمرب نحتفل اليوم بالطريقة 
نفسها التي رسم مالمحها أبطال 

هذه الثورة العظيمة.
نحتفــل اليوم بهذه املناســبة 
بتقطيع أوصال مخلفات اإلمامة 
التي تراكمــت لتنقلب عىل النظام 
الجمهــوري ومخرجــات الحوار 
الوطني برعاية االستعمار الفاريس 

القديم.
نحتفل اليــوم بتلقني عصابة 
الحوثي اإلرهابية الكهنوتية الهزائم 
تلو الهزائم، ونحبــط مرشوعها 
االستبدادي املتخلف الذي هو امتداد 
واسرتجاع لذلك النظام الكهنوتي 

البائد. 
وأضاف نسري اليوم عىل خطى 
ثوار 26 ســبتمرب الذيــن أعلنوا 
للعالم نهاية أقبح نظام استبدادي 
كهنوتي عرفته البرشية، وأرشعوا 
لليمنيني نوافذ للنور والحرية والعزة 

والكرامة.
وأكد مــراد أن األبطال وأحفاد 
الســبتمربيني عازمون عىل إنهاء 
املرشوع اإلمامي الجديد وهم اليوم 
يف كل مياديــن البطولة والرشف 
يمزقــون االنقالبيــني الحوثيني 
ويعلنونهــا للمأل بأنــه ال مكان 
بيننا ملن يقفون يف صف الساعني 
لالستبداد، وأن مرشوعهم الكهنوتي 
الساليل يحمل يف ثناياه أسباب موته 

وزواله.

وأضاف نحتفل ويقيننا يتسامق 
بأن النرص املــؤزر عىل مقربة من 
خطواتنا التي تتجه صوب استعادة 
كل شــرب من الوطن من سيطرة 

عصابة الكهنوت الحوثية.
ألن دربنا تشكل من حق اليمنيني 
يف األمن واالستقرار والكرامة، وألنه 
يقود إىل الدولة التي يسودها العدل 

واملساواة.
نعرب عن تقديرنا الكبري ألبطال 
سبتمرب الذين سطروا مالحم أنهت 
اإلمامة، بالتنكيل بقطعان مخلفاتها 

يف ميادين العزة والبطولة.
نحتفل بذكرى ثورة 26 سبتمرب 
ونحن عىل مقربــة من نرص كبري 
نعلن فيه نهاية املخلفات اإلمامية 

الحوثية اإليرانية. 
ونحن عىل مقربــة من النرص 
واالحتفال الكبــري بنهاية حتمية 
لالنقالب، والرشوع يف بناء الدولة 
اليمنية االتحادية العرصية املحققة 
آلمال وتطلعات الشــعب اليمني 

العظيم.

العقيد حزام الهاميل قائد كتائــب الحزم من جانبه تحدث لـ " 
26سبتمرب" قائالً: يأتي العيد 58 لثورة 26 سبتمرب املجيدة مختلفاً 
عن كل ذكريات الثورة السابقة يف جيلنا الحارض بسبب الوعي الذي 
وصل إليه هذا الجيل من معرفة تامة بمعاني ثورة سبتمرب واألسباب 
التي أدت إىل قيامها، إضافة إىل تحرر عقل املواطن اليمني من فكرة 
تقديس األشخاص والوالءات لطائفة معينة عىل حساب حرية الفرد 

وكرامته التي وضعها الله لكل 
فرد دون تمايز.

وأضــاف الهاميل: ظهور 
بعــض أســاليب الكهنوت 
واإلمامــة يف وقتنا الحارض 
جعلنا نــدرك قيمــة ثورة 
سبتمرب الخالدة والتي ضحى 
من أجلها األبطــال وبذلوا 
األرواح رخيصــة مقابل أال 
يعلو مواطن عىل آخر أو فئة 

عىل حساب بقية الشعب.
وأوضح العقيد الهاميل: أن 

الظلم الذي تعرض لها الشــعب اليمني إبان حكم اإلمامة وقبل 
اندالع ثورة السادس والعرشين من سبتمرب املجيد يف 62م عرف 
الشعب بعضه منذ االنقالب املشؤوم عىل الثورة والجمهورية يف 
الواحد والعرشين من سبتمرب يف العام 2014, األمر الذي زاد من 
إيمان املواطن اليمني بأن ثورة السادس والعرشين من سبتمرب 
الخالدة قامت ضد حكم كهنوتي ساليل ظالم بغيض، وأسست 
لجمهورية يمنية خالصة خالية من الظلم والعبودية واالستبداد.

وأشــار قائد كتائب الحزم أن 26 سبتمرب 1962م, هذا اليوم 
الذي اختط اليمنيون فيه بدمائهم معالم الجمهورية ورسموا 
أهدافاً لبناء يمن جمهوري ســيظل خالــداً يف قلب وذاكرة كل 
يمني، وباألمس احتفلنا جميعاً  هنا يف جبهات الرشف والبطولة، 
ورفعنا العلم الجمهوري وأوقدنا شعلة الثورة، وكانت أرواح عيل 
عبداملغني والزبريي واللقية والقردعي وكل شهداء الثورة األبطال 

بيننا ورددنا بصوت واحد: )تحيا الجمهورية اليمنية(.

من أعظم ثــورات الدنيا
قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبيل تحدث من جانبه عن 
هذه املناسبة الوطنية لـ"26 ســبتمرب" قائالً: تأتي ذكرى ثورة 
السادس والعرشين من ســبتمرب، امللحمة الوطنية الخالدة هذا 
العام بعد أن أدرك اليمنيــون عظمتها وعظمة أبطالها ورموزها 

والســالل  عبداملغني  عيل 
وجزيالن وعبدالغني مطهر 
مطهر  ومحمد  واألهنومي 
والثاليــا ومحمــد العلفي 
وعبد الله اللقية وحســن 
العمري وغريهم الكثري، يف 
ظل انقالب إمامي كهنوتي 
وساليل متخلف جديد يربز 
عرب مليشيا الحوثي املتمردة.
وأضاف العميــد القبيل: 
هذه املليشــيا املتمردة التي 
تدعي الحق اإللهي يف الحكم، 
وتنادي اليــوم بـ”الوالية” 
بدعم خميني صفوي إيراني، 

والتي احتفلت قبل أيام بالذكرى السادسة املشؤوم النقالبها عىل الدولة 
ومؤسساتها املختلفة،  وهو يوم النكبة، اليوم األسود يف حياة اليمنيني 
واالنقالب عىل الرشعية الدستورية والجمهورية واملكتسبات والثوابت 
الوطنية، وأدخلت بسببه البالد يف حرب مدمرة ال تزال قائمة حتى اآلن، 
ورغم ذلك احتفل أبناء شعبنا اليمني بهذه الذكرى العظيمة يف كل جزء  

من أرض الوطن تعبرياً ورفضاً لإلماميني الجدد.

ولن يقبل بالعودة إىل املايض، وإننا 
بهذه املناســبة الوطنية الغالية 
عىل قلوبنا جميعــاً لنجدد العهد 
للقيادة السياســية والعسكرية 
ولشــعبنا اليمني بأننا سنكون 
عند مستوى املســؤولية امللقاة 
عىل عاتقنــا يف الدفاع عن الوطن  
والثورة والجمهورية واملكتسبات 
والثوابت الوطنية، وتطهري كامل 
تراب الوطــن من دنس املتمردين 

الحوثيني.

سبتمرب .. الــثـورة األم

ثورة أخرجت اليمنيني من ثالوث )الفقر واملرض واجلهل(

ثـــورة مـن أجـــل مستقبل مـشـرق

ثـــورة زلــزلت عــروش الـطـغــاة

ثــورة املـسـاوأة واحلــرية

  بـشـائر نصــر وتـمـكــني

ثـــورة اإلجــمــاع الــوطني

ثــورة النرص الكبريملحمة انتصار للوطن  

ثــورة النضال واالستبسال 

العقيد/ عادل القطوي رئيس أركان اللواء الســابع حماية 
رئاسية- تحدث بدوره عن ذكرى ثورة 26سبتمرب الخالدة واصفا 
انقالب مليشيا الحوثي اإلرهابية الساللية باإلمامة الجديدة والنفق 
املظلم الذي خرج اليمنيون منه بعد معاناة شديدة وكفاح طويل 
ولن يعودوا إليه مهما كانت التضحيات معتربا أن االنقالب الحوثي 
اإليراني اإلرهابي خلــق حالة من الوعي العميق بثورة ال26 من 
سبتمرب املجيدة وأيقظ اإلدراك بحالة  السهو التي كادت تحيل حدث 

الثورة السبتمربية إىل قائمة األحداث العادية العابرة.
لقد أيقظ االنقالب وعيا عميقا بالثورة والجمهورية باعتبارهما 
الطريق املثايل للخروج من نفق الظالم واالستبداد إىل رحاب الحرية 
واملساواة والعدالة واالرتباط بالعرص الذي اتجه صوب آفاق جديدة 

تعيل من شأن اإلنسان وتصون حقوقه وتفجر طاقاته الخالقة.
وأضاف لقد مثلت ثورة الـ26 من ســبتمرب الطريق إىل الغد 

وشكلت مداميك العبور نحو مستقبل يحرتم 
العقل ويســاوي بني املواطنــني يف الحقوق 
والواجبات معلنة خصومة مع التمايز الطبقي 
املبني عىل أسس مهنية أو ساللية أو جهوية 
وتقرع طبول الحرب ضد هذه الثقافة املؤسسة 
للظلم بأبشع أشكاله وصوره، وبما يرتتب عىل 
هذه الثقافة من قمع للقدرات وإشاعة للجهل 

وتبعاته املتوحشة.
الذكرى ال 58 لثورة 26 سبتمرب املجيدة التي 
انطلقت عام 1962، لها دالالت عميقة ومعان 

عظيمة أحيت يف القلوب عظمة الثوار ونبل الفعل الذي بادروا به 
بغية إشاعة الخري والحرية والكرامة ،ويف سبيله قدموا تضحيات 
نشعر اليوم بكرمها ونبلها وانتمائها األصيل للنضال الحقيقي 

يف سبيل االنعتاق وتحطيم أغالل االستبداد 
اإلمامي الكهنوتي وأدواته القبيحة من فقر 

وجهل ومرض.
وعن عظمة ثوار 26ســبتمرب قال: لقد 
كان السبتمربيون عظماء يعشقون الحرية 
ويبغضون الطبقية والكهنوت وتعبرينا عن 
امتناننا لهم واستشــعارنا لعظمتهم فإنا 
ننتهج ذات الطريق التي اختطوه بإخالص 
ونؤكد لهم بأن الثورة التي أشعلوها وسكبوا 
دماءهم الزكية يف سبيل انتصارها، محروسة 
بوعينا وإيماننا العميق بأن ال مجال لعودة الكهنوت، ونقسم أننا 
لن نهدأ حتى ننهي االنقالب الحوثي اإليراني الكهنوتي ويعم األمن 

واالستقرار كل أرجاء الوطن.

٢٦٢٦ سبتمرب  سبتمرب 1٩٦٢1٩٦٢م م 
ميالد ثورة دكت عروش ميالد ثورة دكت عروش 

اإلمامـة والطـغيان اإلمامـة والطـغيان 
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   بالل الطيب

لم تكن ثورة 23 يوليو 1952م املرصية حدًثا عابرًا 
محدود التأثري؛ بل كانت نقطة تحول فارقة يف مسار 
النضال الوطني الشامل، جذبت إليها األحرار العرب 
من املُحيط إىل الخليج، وأنعشت إذاعتها إذاعة »صوت 
العرب« الــروح القومية لديهم، وألهبت شــعاراتها 
حماسهم، لتنتعش عىل وقعها ووقع خطابات الزعيم 
جمال عبدالنارص رغبات التحرر من األنظمة الرجعية، 

واالحتالل األجنبي، وهو ما كان. 

أسلحة حديثة.. أفكار جديدة
حينما رأى اإلمام أحمد ذلك املــد الثوري الجارف 
يتسلل إىل صفوف الشباب اليمنيني، املؤمنني بالحرية 
والتغيري، حاول أن يتماهى معه، وأن يقدم نفســه 
كعروبي أصيل؛ وشارك الزعيم جمال عبدالنارص، وامللك 
سعود بن عبدالعزيز لحظات إشهار ميالد تحالف عربي 
ثالثي من مدينة جدة السعودية إبريل 1956م. وحني 
تحققت بعد عامني الوحدة املرصية الســورية راسل 
الزعيم جمال عبدالنارص قائاًل له: أنَّ النجوم أخربته 
أنَّ نجم نارص صاعد، وقد انضم أيًضا إىل ذك االتحاد 

الفيدرايل الذي - هو اآلخر - لم ُيعمر طوياًل.
أراد اإلمام أحمد بموقفه ذاك أْن يرضب عصفورين 
بحجر واحد، فقد أراد أوالً أن يخرس صوت األستاذ 
أحمد محمد ُنعمان، والقايض محمد محمود الزبريي 
اللذان عاودا يف ُمنتصف العام السابق نشاطها من 
القاهرة، وحوال »االتحــاد اليمني« - كيان األحرار 
الدستوريني الثالث، وبعد سبع سنوات من تأسيسه 
- من إطار جامد إىل جهاز عامل صحفًيا، وإذاعًيا، 
وسياسًيا، وطالبًيا، وأعادا إصدار صحيفة »صوت 
اليمن«، وألقيا خطاباتهم الحماسية عرب أثري إذاعة 

»صوت العرب«.
وأراد اإلمام أحمد أْن ُيمهد ثانًيا لولده محمد البدر، 
ليكون وليًا للعهد، وإماًما من بعده، خاصة وأنَّ شقيقه 
الحسن كان ُمنافًسا قوًيا، وله أنصار ُكثر، وقد أتقن 
االبن الدور املرســوم له من والده بعناية فائقه. قدم 
نفســه كشــاب متحرر، محب للتغيري، وتقرب من 
الضباط الشباب، وزار االتحاد السوفيتي، واشرتى بـ 

3,000,000 دوالر سالًحا.
من جهته الزعيم جمال عبدالنارص سارع يف إرسال 
بعثة عسكرية ُمكونة من 12 ضابطاً، وذكر عبدالله 
جزيالن يف كتابه »التاريخ الرسي للثورة اليمنية« أنَّ 
تلك البعثة أتت بطلب من األمري البدر، وأنَّ والده اإلمام 
لم يكن راضًيا عن ذلك. كما أرسل االتحاد السوفيتي 
بخرباء روس، وكانت مهمة هؤالء جميًعا تدريب القوات 
املسلحة اليمنية عىل األسلحة الحديثة، وأضاف جزيالن 
ُمتحدًثا عن البــدر: »كان البدر يبدو أمام الرأي العام 
رجاًل يدعو إىل اإلصالح، ولكنه كان يف الحقيقة رجعًيا 

ُممعًنا يف رجعيته«.
جاء بعد ذلك الحدث األبرز املُتمثل بتأسيس الكلية 
الحربية يف العاصمة صنعاء برئاسة املُناضل الجسور 
حمود الجائفي، ثم مدرسة األسلحة، ثم كلية الطريان، 
وهي التحوالت التي مهدت للقوات املسلحة اليمنية أن 
تخطو خطوات جبارة نحو التطور التحديث، واألهم من 
ذلك تسلل األفكار القومية التحررية إىل صفوف طالبها، 

والذين كان الضابط عيل عبداملغني أحدهم. 

وحينما بدأت األمور تتوتر بني الزعيم جمال 
عبدالنارص واإلمام أحمد، وجه األخري باحتجاز 
الضباط املرصيني يف قــرص الضيافة، وحرم 
عليهم االتصاالت، ثم أرســلهم إىل القاهرة، 
وأفاد وجيه أبو ذكرى يف كتابه »الزهور تدفن 
يف اليمن«، أنَّ هؤالء الضبــاط هم من كونوا 
فكرة صائبة عن اليمن، وأنَّ القيادة املرصية 
استفادت من معلوماتهم يف التمهيد للثورة أيما 

استفادة.
من جهته أرجع املُناضــل عبدالقادر محمد 
الخطري بدء تبلور الوعــي الوطني يف صفوف 
ضباط الجيش اليمنــي إىل أوائل العام 1951م، 
وقسم يف كتابه »حقيقة الثورة وأرسارها« مراحل 
النضال العسكري إىل مرحلتني ُمتتابعتني، األوىل 
استمرت ألربع سنوات، وأسماها بمرحلة اإلعداد 
الثقايف، وفيها بدأ هؤالء الضباط ومعهم عدد من 
املدنيني القيام بجلسات تعرفية تعارفية يف مدينة 
صنعاء، وتعز، والحديــدة، وإب، تبادلوا خاللها 
األفكار التنويرية، وعكفــوا عىل قراءة عدد من 

الكتب املُهمة.  
وقــال املناضل الخطــري يف تقديمه لهذه 
املرحلة: »إن األرواح الطاهرة، والنفوس الزكية 
التي أزهقها الطاغيــة اإلمام أحمد بن يحيى 
حميــد الدين ظلًما وعدواًنا عــام 1948م لم 
تذهب ســًدا، فقد أنبتت دماؤها أرواًحا شابة 
جديدة فياضة بالشعور نحو هذا البلد العظيم 
الذي مسخه وشوه بماضيه وحارضه الحكم 

اإلمامي الفردي املُتعاقب«.
أما املرحلة الثانية فقد بدأت كما أفاد املُناضل 

الخطري من أواخر العــام 1954م، وفيها بدأ هؤالء 
الضباط وغريهم ُيفكرون جدًيا بقيام ثورة شــاملة 
تطوي صفحة اإلمامــة الكهنوتية وإىل األبد، ومهما 
كلفهم ذلك من ثمن. ومن أجل الوصول إىل هذا الهدف 
احتكوا باملواطنني، ونرشوا الوعي الوطني يف صفوفهم، 
وجمعتهم يف العام التايل واألعــوام التي تليه لقاءات 
مع عدد من األحرار األوائل املُفرج من سجون حجة 
املُوحشة، وكانت معظم نقاشاتهم ترتكز حول تحقيق 

ذلك الهدف الثوري النبيل.
تعددت خالل تلك الفرتة التنظيمات الرسية الداعية 
للقيام بثورة جذرية شــاملة، ويف مدينة صنعاء كما 
يف مدينتي تعز والحديدة، كان العمل يميض عىل قدٍم 
وساق من أجل تحقيق هذا الهدف، لتكلل تلك الجهود 
بُمحاولة املُناضل سعيد حسن فارع الشهري بـ »إبليس« 
اغتيال اإلمام أحمد يف منطقة السخنة، وكذلك تكرار 
الضباط عبد الله اللقية، ومحمد العلفي، ومحســن 
الهندوانة لذات املحاولة يف مستشفى الحديدة 26 مارس 
1961م، صحيح أنَّ العمليتني فشلتا، إال تأثرياتها هّدت 

البيت الحاكم، وأشعرته بالرهبة، وقرب النهاية.

عمل سري
بعد محاولة اغتيال اإلمام أحمد يف الحديدة أغلقت 
السلطات اإلمامية الكليات واملدارس العسكرية، وهو 
األمر الذي حفز عدد كبري مــن الضباط ذوي الرتب 
الصغرية يف الجيش واألمــن عىل إيجاد تنظيم جامع 
يحتويهم، وبدأوا يفكرون - كما أفاد عبدالله الراعي 
- بعمل ُمنظم بداًل من العمــل الفردي غري املجدي، 
واجتمعوا ألجل ذلك يف منزل املاُلزم عبدالله املؤيد 10 
ديسمرب 1961م، وقد حرض ذلك االجتماع - كما جاء يف 

كتاب »وثائق الثورة اليمنية« -  16 ضابًطا، نذكر منهم: 
املالزم عبدالكريم السكري، واملالزم صالح العريض، 
واملالزم صالح األشول، املالزم أحمد الرحومي، واملالزم 
ناجي عيل األشول، واملالزم حسني الغفاري، واملالزم 
رشف الكبيس، واملالزم عيل الجايفي، واملالزم حمود 

محمد بيدر.
اعتمد هــؤالء الضباط عــىل الرسيــة التامة يف 
تحركاتهم، وكان من الصعب أْن يعرف أي عضو يف أي 
خلية عن أعضاء الخاليا األخرى، وحددوا يف نظمهم 
الداخلية إباحة دم كل من يفيش منهم رًسا، وأْن يدفع 
كل عضو اشرتاكاً شهرياً مقداره رياالً واحداً، ورددوا 
هذا القسم: »أقسم بالله العظيم وباإلسالم الذي أدين 
به، وبكل املقدسات الوطنية، أن أكون جندًيا ُمخلًصا يف 
جيش العروبة، وأْن أبذل نفيس وما أملك فداء لقيادتي، 
ووطني، وأن أكون ُمنقاًدا ملا تصدر إيل من أوامر، منفًذا 
لها ما دامت أعلم أنها يف املصلحة العامة التي جاء من 
أجلها الدين، وأْن ال أخون وال أفيش رسا للمنظمة ولو 

أدى ذلك إىل استشهادي، والله عىل ما أقول وكيل«.
انضم عدد من الضباط إىل ذلك التنظيم تباًعا، وتركز 
نشــاطهم التنظيمي يف بداية األمر - كما أفاد سعيد 
الجناحي - يف املدن الرئيســية الثالث صنعاء، وتعز، 
والحديدة، ففي صنعاء كان هنــاك عيل عبداملغني، 
وصالح األشول، وأحمد الرحومي، وحمود بيدر، وناجي 
عيل األشول. ويف تعز محمد مطهر، وعبدالله عبدالسالم 
صربة، ومحمد حاتم الخاوي، وأحمد الكبيس، ويحيى 
الفقيــه، ويف الحديدة عيل الجائفــي، وعبدالوهاب 
الشامي، وحسني الغفاري، وعباس املضواحي، وعتيق 

الحدا، والنقيب محمد الرعيني.
ومن ديسمرب 1961م وحتى سبتمرب 1962م توىل 
قيادة التنظيم ثالث لجان تشكلت األوىل فور التأسيس 

من: الرئيس عبداللطيف ضيف الله مدير مدرســة 
اإلشارة، واملالزم أحمد الرحومي، واملالزم ناجي األشول، 

واملالزم عيل عبداملغني، واملالزم صالح األشول.
ويف فرباير 1962م تشــكلت اللجنة القيادية للمرة 
الثانية من األعضاء أنفسهم باستثناء ناجي األشول، 
فقد صعد بداًل عنه املالزم حمود بيدر، وأقرت اللجنة أْن 
يكون املالزم ناجي األشول أميًنا للرس، إىل جانب كونه 

املسؤول املايل.
ويف يونيو من ذات العــام انتخبت اللجنة القيادية 
كاًل من: عيل عبداملغني، والنقيب عبداللطيف ضيف 
الله، واملالزم أحمــد الرحومي، واملالزم محمد مطهر 
زيد، واملالزم صالح األشول. يضاف إليهم املالزم ناجي 
األشــول أمني الرس، وهذه القيادة هي أعىل قيادة يف 
تنظيم الضباط األحرار حتى عشــية قيام ثورة 26 

سبتمرب.
وقد لعب الضابط الشــاب عــيل عبداملغني دوًرا 
رئيسًيا بارزاً يف تأسيس هذا التنظيم وقيادته، واألخري 
من خريجي مدرســة األيتام، والكلية الحربية، وكان 
همزة الوصل وقناة االتصال بني ذلك التنظيم والقيادة 
املرصية، كما أنَّه وبشهادة كثريين كان ذكًيا ُمتقًدا، 
ووطنًيا متحمًسا، واســع االطالع، ممتلًئا بالشعور 

القومي، ذا قدرة جبارة يف اجتذاب املُتعاونني.

ساعة الصفر
ارتبــط تنظيم الضباط األحــرار برموز وطنية يف 
القطاع املدني لتنشيط حركة التعبئة يف أوساط فئات 
املجتمع، ويف تعز كان املُناضل عبدالغني ُمطهر رجلهم 
األمني يف القيام بهذا الدور، وقد تحدث األخري يف كتابه 
»يوم ولد اليمن مجده« أنَّ املالزم عيل عبداملغني زاره إىل 
منزله يف مدينة تعز إبريل 1962م، وأخربه أنَّ التجمعات 
الوطنية بما فيهم الضباط األحرار يريدون حضوره إىل 

صنعاء للتفاهم معه حول سفره إىل القاهرة، خاصة 
وأنَّ الســلطات املرصية طلبت منهم جميًعا إرسال 

شخص يكون محل ثقة للتشاور.
وبالفعل توجه املناضل عبدالغني مطهر إىل صنعاء، 
ومنها إىل عدن، ثم إىل القاهــرة، والتقى هناك بأنور 
السادات ونقل له صورة شاملة عن الوضع يف اليمن، 
وخلص مطهــر بالقول: »وقد انتهــت لقاءاتنا مع 
املســؤولني يف القاهرة بقبولهم التعاون مع الحركة 
الثورية يف اليمن خالل فرتة اإلعداد للثورة، وحمايتها 

بعد تفجريها«.
وأضاف: »وحني وصلت إىل تعز وجدت يف استقبايل 
األخ عيل عبداملغني الذي كان قد وصل إليها قبل وصويل 
بيومني، فسلمته تقريرًا شاماًل بما أسفرت عنه رحلتي 
إىل القاهرة كي يحملــه إىل اإلخوة األحرار يف صنعاء، 
وقد تضمن هذا التقرير فيما تضمنه من موضوعات، 
وخطط ما تم االتفاق عليه يف القاهرة بشأن األسلحة 
التي سوف ترسل إىل صنعاء وتعز بالحقائب، وغريها 

من الوسائل«. 
ويف صنعاء كان املناضل عبدالســالم صربة همزة 
الوصل بني قيادة التنظيم، والحركة الوطنية املدنية، 
واألخري تجمعه عالقة مصاهرة مــع املالزم صالح 
األشــول، وسعيد األشــول، ويف منزله كان االجتماع 

املُوسع الذي تم به تحديد ساعة الصفر.
حســب أدبيات عدد من األحرار، كان من املُقرر أْن 
تكون تعز ُمنطلق الثورة الشاملة، ويف 23 يوليو 1962م 
تحديًدا، إال أْن َمرض اإلمام أحمد جعل الضباط األحرار 
يؤجلون ذلك، وحني تحقــق موت اإلمام الطاغية 19 
سبتمرب 1962م، لفظت تعز جثمانه، وشهدت صنعاء 
مقر ابنه األمري محمد البدر وبعد سبعة أيام تفاصيل 

بداية الثورة، وإعالن الجمهورية.
يف كتابه »التاريخ العسكري لليمن« استند املُؤرخ 
ســلطان ناجي إىل روايات بعض الكتــاب األجانب، 
ورجح أنَّه قبل قيام الثورة كانت هناك أربع مجموعات 
ُمختلفة تعمل عىل اإلطاحة الفعلية بالعرش اإلمامي، 
اثنتان منها تخصان قبيلتي حاشد، وبكيل، واألخريتان 
تخصان الجيش، وتنظيــم الضباط األحرار، وخلص 
بالقول: إنَّ األخريين هم من قاموا بالثورة فعالً، بقيادة 

الضابط الشاب عيل عبداملغني. 
وأضاف ناجي: »إن حدث 26 ســبتمرب 1962م ال 
يقارنه أي حدث آخر يف تاريخ اليمن قديمه وحديثه، 
فقد استطاعت هذه الثورة املجيدة أْن ُتحرر الشعب 
اليمني من الحكم الفردي الثيوقراطي املُتخلف واملُستبد، 
كما أنَّ هذه الثورة تعرضــت للمؤامرات واعتداءات 
داخلية وخارجية، وحرب أهلية استمرت لعدة سنوات 
بني قوى التقدم والتخلف، وذهب ضحيتها مئات اآلالف 
من اليمنيني وإخوانهم العرب من املرصيني الذين أتوا 

لنجدة الثورة، والجمهورية«.
وهكذا قامت الثورة 26 ســبتمرب 1962م، وتغدى 
الضباط األحرار باإلمــام الجديد محمد البدر قبل أن 
يتعىش بهم، وقد انتهــى دور تنظيم الضباط األحرار 
الرسي مع قيام الثورة تلك الثورة الخالدة، حيث صار 
العمل الثوري عىل املكشوف، وصار األحرار جميعهم يف 
معركة واحدة، معركة الدفاع عن الجمهورية الوليدة، 
وضم مجلس قيادة الثــورة اثنان من أعضاء تنظيم 
الضباط األحرار هما: النقيب عبداللطيف ضيف الله، 
واملالزم عيل عبداملغني، وقد استشهد األخري بعد أيام 

معدودة من تحقيق حلمه الكبري. 

تنظيم الضباط األحـرار من أول اجتامع.. حتى آخـر طلقةتنظيم الضباط األحـرار من أول اجتامع.. حتى آخـر طلقة



الــعـدد »١9٤٧« الــســبت 9 صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

عـــدد خاص مبــناسبة العــيــد الــ 58 لـــثورة 
الـ 26 من سبتمبر املجيدة 1962م

االتجاه نحو اليمن 
يقول اإلعالمي عباس متويل: بدأت إذاعة صوت 
العرب باالتجاه نحو اليمن مبكراً وذلك منذ عام 
1955م عندما قامــت أول محاولة للقضاء عىل 
النظام اإلمامي الكهنوتي بقيادة الشــهيد أحمد 
الثاليا، وقــد أتاحت "صوت العــرب" الفرصة 
للمعارضة اليمنية للنظام اإلمامي مبكرا ممثلة يف 
بعض رموزها أمثال محمد محمود الزبريى وأحمد 
محمد النعمان للحديث للشعب اليمنى والدعوة 
للنهضة والتحرر من االستعمار واإلمامة والتخلف 
والعبودية، وعندما توىل اإلمام أحمد الحكم أعلن 
انضمامه لدولة االتحاد مع مرص وسوريا، لكن 
ذلك لم يدم طويالً حيث اجتمع الثوار اليمنيون يف 
القاهرة ووقعوا وثيقة تتضمن يأسهم من النظام 
اإلمامــي الكهنوتي البغيــض، ورضورة إقامة 
نظام جمهوري، وأذيعت هذه الوثيقة من صوت 
العرب؛ كما أتيحت موجات صوت العرب للدكتور 
عبدالرحمن البيضانــي لتوجيه عدة بيانات عرب 
أثريها من القاهرة أهمها بيان إعالن الثورة ليلة 

الـ26 من سبتمرب عام 1962م 
واســتمرت إذاعة صوت العرب تواكب الثورة 
الســبتمربية، وذلك بإذاعة أخبار الثورة وكانت 
تعليقــات اإلعالمي " أحمد ســعيد" عن الثورة 
والثوار ذات تأثري كبري يف الشعب اليمنى بكل فئاته 

االجتماعية. 
توزيع راديوهات 

ويضيف عباس متويل متذكرا مرحلة تاريخية كربى 
من العالقات املرصية اليمنية النضالية الكربى: 

منذ 29ســبتمرب ومطلع أكتوبــر 1962م بدأت 
مجاميع مؤيده للعهد اإلمامي البائد بالقيام بعمليات 
ارهابية يف محاولة يائسة للنيل من الثورة والنظام 
الجمهــوري وبخاصة يف مناطــق الجوف ومأرب 
انطالقا من بيحان جنوب اليمن املحتل ثم يف صعدة 
وما جاورها من حجة وقــد خاض ضباط وجنود 
الثورة وأبناء القبائل اليمنية املعارك دفاعاً عن ثورة 
26 سبتمرب يف تلك املناطق وانخرط اآلالف من الشباب 
والرجال الذين هبوا من أرجاء اليمن شماال وجنوبا 
لالنضمــام يف صفوف الحرس الوطنــي والذى تم 
تشكيله، وبدأت عملية تدريب وتسليح الدفعة األوىل 
منه يف الثاني من أكتوبر 1962م ويف صباح اليوم التايل 

كانت الثورة قد عمت أرجاء اليمن .
وحرصا عىل أهمية اإلعالم وخاصة اإلذاعة يف نرش 
الوعي الثوري فقد تم توزيع ما يقارب من مائة ألف 
راديو عىل رجال القبائل، وهو ما كان له أكرب االثر يف 
تهيئة األذهان للثورة، وأوفدت صوت العرب مراسليها 
إىل اإلذاعات اليمنية يف صنعاء وتعز لتقديم يد العون 

الفني لإلذاعيني اليمنيني يف هذه املرحلة.

بعثات إذاعية 
كانت إذاعة صوت العرب وبتوجيهات من القيادة 
املرصية أنذاك ضمن توجهاتها لدعم الثورة اليمنية 
توفد بعثات إذاعية، وأوكلت هذه املهمة إلدارة إذاعة 
صوت العرب التى كانت توفد كل عامني بعثة إعالمية 
مكونة من سبعة أفراد ثم العودة لتحل محلها بعثة 
جديدة وهكذا بهدف التدريب والتأهيل واملســاعدة 

الفنية يف املجال اإلذاعي واإلعالمي.
مفتاح إذاعة صنعاء بيد اإلمام 

ويف رشحه ألول مهمة إذاعيــة له يف اليمن وماذا 
سجلت ذاكرته عن تلك املرحلة يقول: 

يف مطلع عام 1967م كنت أحد أفراد بعثة إعالمية 
يف إذاعة صوت العرب وصلت اليمن كان رئيســها 
األستاذ / صالح عويس ويف عضويتها سهري الحارثي 
ومحمد مرعى وسعاد خليل وعصمت إبراهيم وعيل 
موىس؛ ويف حني اختص رئيس الوفد ومعظم األعضاء 
باألرشاف عىل إذاعة صنعاء أسندت إىل مهمة اإلرشاف 

عىل إذاعة تعز. 
ويتذكر عباس متويل أول زيارة له إلذاعة صنعاء 
وقراءته لنرشة االخبار من استديوهاتها عام 1967م، 
وكيف روى له حسن العزي كبري مذيعي إذاعة صنعاء 
حينها أن إذاعة صنعاء عادت ملكيتها الحقيقية إىل 

الشعب اليمنى إذ كان هذا املبنى 
العتيق كما يروي العزي: 

"ملكا خالصا لإلمام محمد البدر حميد الدين، ولم 
تكن لإلذاعة يف عهد اإلمامة مواعيد محددة يف االفتتاح 
والختام كبقية اإلذاعات؛ فيفتح اإلمام اإلذاعة كيفما 
يشاء ويف أي وقت يحق وعند نهاية اإلرسال يغلقها 
ويأخذ معه مفتاحها إىل قرصه إىل أن يأتيه مزاجه 

ويفتحها مرة أخرى ...".
وهنا يعلق عباس متويل قائال: كان اإلمام عىل ما 
يبدو ملما بأهمية دور اإلذاعة وسطوتها اإلعالمية 
يف التحكم بالشعب، كان يعرف أيضا أن أي ثورة أو 
انقالب يبدأ من دار اإلذاعــة؛ وكانت تجربة الثورة 
املرصية عام 1952م ماثلة أمام عينيه فيما يبدو؛ 
ولم يشأ أن يخرج من عنده أنور سادات يمنى ليقرأ 

البيان األول للثورة. 
انفجار قرب إذاعة تعز

يكمل عباس متويل ذكرياته بعد وصوله إىل مدينة 
تعز وأرشافه عىل إذاعة تعز: 

عشت يف هذه املدينة التي أسميتها سويرسا الفقرية 
ببيوتها املنحوتة يف الجبال وشوارعها شديدة االنحدار، 
وهدوئها القاتل وأضوائها املتاللئة بالليل شــهور 
انتهت فجأة يف 5 يونيو 1967م نتيجة اندالع الحرب 

يف مرص. 
ويسرتسل متويل ليرشح مدى املخاطر التي تعرض 
لها اإلعالميون يف ذلك الوقت لكون املؤامرات كثرية 

عىل ثورة 26سبتمرب والنظام الجمهوري فيقول: 
يف واحدة من تلك الليايل غري املقمرة كنت بالبيت 
الذي استأجرته لنا الحكومة يف بطن أحد تلك الجبال 
برفقة زمالئــي عصمت إبراهيــم ومحمد مرعي 
وزوجته ســعاد خليل، وإذا بصوت انفجار رهيب 
يقطع سكون الليل ويبدو قريبا منا عىل النحو الذى 
أيقنا أننا املقصودون به ثم أتبعه انفجار آخر وبعد 
أن احتمينا من هول االنفجار برهة من الزمن فاذا 
بأصوات زمالئنا من الهندســة اإلذاعية يبلغونا أن 
االنفجار القريب منا كان مقصود به رضب مخزن 
أسلحة تابع للقوات العسكرية املرصية فوق رأس 

الجبل الذي يقبع بيتنا أسفله.
نشرات موجهة للمحتل 

لم يقتــرص دور إذاعة تعز التــي يرشف عليها 
اإلعالمي عباس متويل حينذاك يف توجيه التعليقات 
والنرشات اإلذاعية للشعب اليمنى يف تعز فقط، بل يف 

جنوب اليمن املحتل. 
وكانت إذاعــة تعز تبث كذلك نــرشات أخبارية 
وتعليقات باللغة اإلنجليزية موجهة لقوات االحتالل 

الربيطاني تربز له التكلفة املادية والبرشية الستمرار 
احتالله لجنوب الوطن.

دعم إعالمي للثوار في عدن 
ويوضح اإلعالمي عباس متويل من جانب آخر دور 

إذاعة صوت العرب لثورة 14 أكتوبر ويقول:
وقفت صوت العرب إىل جانب الثوار يف جنوب اليمن 

أنذاك والذي كان يقبع تحت االحتالل الربيطاني. 
وما إن أعلن الثوار يف عدن رفضهم ملرشوع "اتحاد 
الجنوب العربي" الذي أعلنته بريطانيا كانت صوت 
العرب تنقــل حوارات مع قيــادات العمل الوطني 
يف عدن أبرزهم قحطان الشــعبي وفيصل الشعبي 
وأوفدت صوت العرب إذاعيني إىل عدن لتحقيق عدد 

من االهداف منها: 
نرش الوعي بالحرية واالســتقالل لدى الجماهري 
ودعم أفكاره وأهداف الثورة، وكذلك تكوين وإعداد 
كوادر إذاعية تقوم بهذه املهمة وتتحمل املسؤولية 

بعد ذلك. 
وكانت إذاعة تعز تخاطب الثوار يف عدن من خالل بث 
االناشيد الثورية الحماسية أو إذاعة أخبار العمليات 
الفدائية التي يقوم بها الثوار ضد املستعمر الربيطاني.

استهداف مراسلي صوت العرب 
ويكشف متويل عن حجم الدور الكبري الذي قام به 
مراسلو صوت العرب يف جنوب اليمن ما جعلهم هدفا 

لغارات الطريان الربيطاني املحتل: 
"اصبح مراسلو صوت العرب جنوب اليمن هدفا 
للغارات الربيطانية واعتربوا أنفســهم فدائيني إىل 
جانب كونهم إذاعيني، حيث كانت بريطانيا تقاتل 
قتاال مريرا كل من يتصدى لفكرة خروجها من عدن 
هذا املوقع االسرتاتيجي املهم الذى يمثل نقطة انطالق 
وحماية ملستعمراتها يف الرشق، وكانت صوت العرب 
تذيع وتكرر النداءات التي تدعو الشــعب اليمني يف 
الجنوب للضغط والثورة ضد االستعمار الربيطاني 
كي يرحل؛ حتى استسلم ولم يجد بداً من أن يحمل 

عصاه ويرحل.
من هو عباس متولي؟

- إعالمي مرصي بدأ حياته اإلعالمية مذيعاً بصوت 
العرب ثم كبريا للمذيعني.

- التحق بالعمل يف إذاعة صوت أمريكا يف اليونان ثم 
يف واشنطن.

- يعمل منذ أربعني عاماً مراسالً يف واشنطن التحاد 
اإلذاعة والتلفزيون املرصي.

- من كتبه املنشورة: 
1 -إذاعة وتلفزيون يف نصف قرن.

2 - العلم نور .
3 - صــوت العــرب اإلذاعة التي قوضــت أركان 

االستعمار   .
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كان ملرص عبدالنارص دور كبري يف دعم ثورتي 26 

سبتمرب و14 أكتوبر الخالدتني، وتعددت أشكال 

وصور الدعم لتشمل الدعم السيايس والعسكري 

واإلعالمي، وبمناسبة الذكرى ال )58( لثورة 26 

سبتمرب الخالدة سنحاول رصد صفحات مضيئة 

من الدور اإلعالمي املرصي للثورة اليمنية والنظام 

الجمهوري الوليد وتحديداً )اإلذاعي( من خالل ما 

ســطره اإلعالمي املرصي الكبري عباس متويل يف 

كتابه الذى صدر مؤخرا يف القاهرة بعنوان: " صوت 

العرب اإلذاعة التي قوضت أركان االستعمار".

   القاهرة/ محمد الحامدي

دور مـــصـر اإلعالمي في دعم ثورة دور مـــصـر اإلعالمي في دعم ثورة 2626 سبتمبر سبتمبر
اإلعالمي المصري عباس متولي يتذكر:

أتاحت إذاعة »صوت العرب« املجال لقادة الثورة ورموزها 
احلديث للشعب اليمنى عرب موجات أثريها



الــعـدد »١9٤٧« الــســبت 9 صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

عـــدد خاص مبــناسبة العــيــد الــ 58 لـــثورة 
الـ 26 من سبتمبر املجيدة 1962م استطالع
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قصور في التناول
البداية كانت مع الدكتور سيف الوجيه الذي شدد عىل 
أهمية إعطاء ثورة 26 سبتمرب حقها ومساحتها الكافية 
يف املنهج الدرايس بكافة مراحله لتنمية روح الوطنية لدى 

اإلنسان اليمني البد أن تتوافر يف الكتاب املدريس.
يرى الدكتور الوجيه أن هناك قصورا يف التناول ويدعو 
إىل تعديل املنهج ولكن قبل ذلــك البد من خطوات قبل 
التعديل وهي النظر يف املنهج الســابق ومعرفة املادة 

املالئمة للتعديل واملالئمة إلدخال املنهج فيها. 
يشدد الوجيه عىل أهمية تشبيع منهج التاريخ والوطنية 
والقراءة والنصوص واألدب بمواضيع تشمل تاريخ الثورة 
ومراحلها ورموزها ودورهم وما واجهوه وطبيعة العدو 
الذي واجهوه عىل ضوء الحارض وإفرازاته التي تعلمنا 

منها كم تعب ثوار سبتمرب وأكتوبر وغريها!

رؤية مستقبلية 
يؤكد الرتبوي عيىس محمد أن هناك قصورا يف تناول 
الثورة السبتمربية يف الكتاب املدريس بالدليل أننا إىل اآلن 
لم نستكمل تحقيق الهدف األول لتلك الثورة املتمثل يف 
التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة 
حكم جمهوي عادل وإزالة الفــوارق واالمتيازات بني 

الطبقات.
يقرتح عيىس أن يتم تفصيل ثورة 26سبتمرب واكتوبر 
بشــكل دقيق وأن توضع رؤية مستقبلية تتوافق مع 

أهداف الثورة لبناء جيل سبتمربي حسب قوله.

تجاهل األعالم 
يقول الرتبوي مختار: إن الكتاب املدريس بكافة مقرراته 
لم يتناول الثورة عىل الوجه الذي ينبغي أن يكون وعىل 
املقام والقدسية التي تستحقها هذه الثورة ولم يتناول 
أبطال وشهداء ثورة الـ26 من سبتمرب مؤكدا أن هناك 

قصورا كبريا من حيث عدم االهتمام باملراحل التي مرت 
بها ثورتنا املجيدة وتجاهل كبري ملعظم ثوارها ولم يذكر 

غري القليل منهم ما يعادل أصابع اليدين. 
ويضيف.. لم يذكر الكتاب األسباب التي قامت من أجلها 
الثورة من ظلم وفساد واستعباد وجهل كان مخيما عىل 
الشــعب اليمني من قبل اإلمامة بالتفصيل أو يف الحد 
األدنى بذكر تفاصيل بعض جرائمهم وطريقة حكمهم 

لليمنيني. 
الربيهي أثار نقطــة واعتربها مهمة وهي أن الكتاب 
املدريس لم يتناول القيادة التي كانت تدير املشهد يف تلك 
املرحلة بجانب أحمــد وأبيه يحي فقد اقترص عىل ذكر 

هذين فقط. 

معالجة القصور
يف ظل القصــور الواضح يف الكتــاب املدريس يقرتح 
الربيهي بأن يتم تغطية معظم مقرارات املنهج الدرايس 
بالحديث عن الثورة وأسبابها ومراحلها وأبطالها وقادتها 

ونتائجها وأن تخصص فصوال كافية ملوضوع الثورة يف 
مادة التاريخ والوطنية واللغة العربية وأن ترســخ تلك 
املواضيع يف عقول أبنائنا وبناتنا الطالب ويعرفون قيمة 

وأهمية الثورة تمام املعرفة ويرتبون عىل حب الوطن.

 تناول ضعيف 
يشري األستاذ حمادي إىل أن الثورة وريد الوطن ورشيان 
النهوض فبدونها سيحل بنا ما نحن نراه من أعداء الثورة 
وعىل الوزارة الرتكيز عــىل الجوانب التي تعزز الجانب 

الثوري وإحياء االنتماء إىل الدين والوطن. 
يؤكد حمادي أن ثمة قصــورا يف الكتاب املدريس 
فيما يتعلق بتناوله للثورة الســبتمربية وأبطالها 
يقول: طبعا هناك قصور بسبب امتداد يد اإلماميني 
إىل زمام األمور ومراكز القرار بعد حصار الســبعني 
واستطاعوا السيطرة عىل طباعة الكتاب فلم يتطرقوا 
لثورة سبتمرب إال بشكل يسري إرضاء للشارع وتهدئة 

للوضع حينها. 

التربية الوطنية 
يرى األســتاذ عبدالله جباري أن ثورة 26 ســبتمرب 
ثوره ولدت لتبقى ذكرى خالدة ألنها أزاحت عهد الظلم 
واالستبداد وتوجت هذه الثورة بنظام جمهوري وضع 
حدا لنظام الفرد املستبد والكهنوتي والعنرصي والساليل.

وبالنظر إىل ما يجري اليوم من أحداث يؤكد جباري أنها 
ثورة مضادة من قبل نظام إمامي كهنوتي حاقد يريد أن 
يعيد حكم األرسة البائدة واالنتقام من أحرار اليمن ويقرتح 
أن تدون هذه امللحمة التاريخية يف كل املراحل األساسية 
والثانوية ويرى أن االحتفال بهذه املناسبة واجب رشعي 
عىل كل يمني وفاء لكل الشــهداء وردعا لكل من يحاول 
االلتفاف عليها مؤكدا أن هناك قصورا يف املنهج إذ أنه لم 
يعط ثورة 26 ســبتمرب حقها ويقرتح أن تكون الرتبية 

الوطنية مادة مستقلة تدرس يف كل الصفوف. 

لم يكن بحجم اإلنجاز
األستاذ فارس العاطفي يقول بالنسبة للكتاب املدريس 

فلم يعط لثورة سبتمرب مساحة كافية توازي حجمها 
الحقيقــي وفعال هناك قصــور كان األحرى بالكتاب 
واملؤلفني أن يتنالوا أهداف الثورة ورجالها تفصيالً حتى 
ينغرس أفكارها ويرتبى أجيالنا عىل سموها التي ارتوت 

بدماء املناضلني حسب العاطفي.
يقرتح العاطفي عىل وزارة الرتبية أن تعيد كتابة تاريخ 
الثورات اليمنية وتضحيات رجالها يف املناهج الدراسية 
بشكل أوسع يحمل يف مســاحته قادتها التي كان لهم 
السبق األول وضحوا بكل غال ونفيس حتى يثمن الشعب 
أبطال الجمهورية ويعزز يف وجدانه قيم الحرية والوحدة 

والكرامة.

باعثة األمل
لقد كانت وما تزال ثورة 26 سبتمرب املجيدة النور الذي 
يبعث األمل فينا ُكلما رأينا اإلماميني الُجدد يرتكبون أبشع 
الجرائم يف حق شعبنا اليمني الذي عودنا دائماً وعىل مدى 
التاريخ أنه ال يمــوت أبدا برغم املآيس الواقعة عليه، إال 
أنه يعيد نشاطه يف لحظة ما كنت تتوقع منه السقوط 
ورسعان ما يحقق ما يصبو إليه ولنا يف ثورة 26 سبتمرب 

خرُي دليل حسب األستاذ عبدالله.
فكم تغنينا عىل أنغام أيوب طارش بقوله:

دمت يا سبتمرب التحرير يا فجر النضال

ثورٌة تميض بإيمــاٍن عىل درب املعايل 

وكلما سمعت هذه األبيات أستحرض املايض وتعرتي 
مشاعري أشــياء جميلة وكأني أعيش ذاك اليوم وذاك 
التاريخ بل أعيش نشــوة الفرح التي كانت تمأل قلوب 
الثوار األحرار حينها، وكلما رأيت أحفاد اإلمامة الُجدد 
أيقنُت بأن النرص بات قريبا فالتاريخ يعيد نفسه ، ومن 

ليس له ماض ليس له حارض وال ُمستقبل .

   تقرير/عارف الواقدي 
خالل عقود من الزمن مضت، واحتفاالت اليمنيني بثورة 
الـ26 من سبتمرب الخالدة 1962م ال تقترص عىل مظاهر 
االحتفاالت الكرنفالية والجماهريية التي عرفناها مؤخرًا.
حتى عهد قريب، وماليني اليمنيني ينتظرون سبتمرب/

أيلول، بفارغ الصرب، إذ أن لنكهة االحتفاء به طابع خاص، 
خصوصاً تلك االحتفاالت البسيطة بالثورة املجيدة التي 
أطاحت بنظام اإلمامة املستبد، الذي ظل لعقود يمارس 

كل استبداديته عىل الشعب.
اليــوم، ويف الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من ســبتمرب 
املجيدة يستحرض جيل سبتمرب/أيلول حكايات عقود 
من االحتفاالت بعيد ثورتهم املجيدة، كانت ذات يوم لها 

نكهتها الخاصة يف حياة كل اليمنيني. 

نور الحرية 
كانت القرى واألرياف يف كل ليلة مناســبة عيد ثورة 
الـ26 من ســبتمرب الخالدة، تتحول إىل شعلة لوحدها، 
تحمل تلك الشــعالت نور الحرية وشعاع جمال الحياة 
الذي منحته لهم الثورة املجيدة، التي قضت عىل مرشوع 
اإلمامة البغيض، وأعتقت رقابهم من كهنوتها وظالمية 

عهدها املستبد. 

إشعال كرات الرماد 
ما بني إشعال النريان عىل أسطح املنازل ويف قمم الجبال، 
وإقامة ليال االحتفاء والسمر، عىل وقع أغان وأناشيد 
الثورة التي خلصت اليمنيني من ظلم واستبدادية كهنوت 

اإلمامة، كان اليمنيون يف تلك القرى واألرياف يحتفلون 
بذكرى ثورتهم املجيدة.

يتحدث الكثريون ممن عاشوا تلك املظاهر االحتفالية 
والتي كانت إىل عهد قريب، يتحدثون عن اســتعدادات 
كبرية كان يعيشــها اليمنيون والســيما أولئك الذين 
يقطنون األرياف، وذلك منذ ما قبل حلول مناسبة ذكرى 

ثورتهم املجيدة بأيام طويلة.
عن تلك االستعدادات، يقول الكثري من أبناء تلك القرى 
واألريــاف، إن جمع كرات الرماد، بعــد خلطها بمادة 
"الكريوسني" وهي مادة تساعد عىل االشتعال، يف مقدمة 

تلك االستعدادات التي تجري منذ أيام.  
يؤكدون يف حديث لـ"26 سبتمرب" إن جمع تلك الكرات هو 
مظهر استعدادي تقوم به كل أرسة يف جميع القرى واألرياف، 
ومن ثم تقوم بتوزيع تلك الكرات عىل أسطح املنازل يف ليلة 
حلول ذكرى الثــورة املجيدة التي يحتفل بها كل اليمنيون، 

وذلك تمهيداً إلشعالها.

شعلة واحدة 
ما إن يحل الظالم يف الليل، وتكتيس تلك املناطق والقرى 
بالظلمة وتصبح سوداء، إال وتبدأ كل أرسة يف تشغيل أغان 

وأناشيد متعلقة بالثورة، ومن ثم إشعال 
كرات الرماد بالنــار تحت ما يطلق عليه 
"التنصري" وهو مسمى دأب أبناء األرياف 

إطالقه عىل تلك االحتفاالت. 
ال يقترص إشــعال كرات الرماد، يف ذكرى 
ثورة الـ26 من سبتمرب، عىل أسطح املنازل، 
إذ يقوم أبناء مختلف تلــك القرى بتوزيع 
ونرش كرات كبرية من الرماد وإشعالها عىل 
مرتفعات الجبال، و املرتفعات، وحتى املباني 
الغري أهلة، وذلك يعود لعظمة ما يحتفلون به. 

باتت اإلجابة عن العديد من التســاؤالت التي كانت 
تؤرق عقول آالالف األطفال عن السبب وراء قيام آبائهم 
وأخوانم وكل أهايل مناطقهم يف ليلة الـ25 من سبتمرب 
بإشعال كرات الرماد فوق أسطح منازلهم، باتت معروفة 
لديهم، وباتوا يعرفون أن الكرات املشتعلة هي احتفاء 

بـ"شعلة الضوء التي بددت ظالم اليمن اإلمامي".

ليال للسمر والحديث عن أمجاد الثورة 
بعد إشــعال تلك الكرات، يجتمع الكثري من أبناء تلك 
القرى واألرياف عند بعضهم، لالحتفال والسمر احتفاءا 
بذكرى ثورتهم املجيدة التي قضت عىل مرشوع الكهنوت 

والطغيان واالستعباد اإلمامي. 
يشري العديد ممن عاشوا مظاهر تلك االحتفاالت إنهم 
كانوا يقومون خالل تلك التجمعات بتناول الحديث عن 
نضاالت الثوار، وأمجاد الثورة، وكيف قضت عىل نظام 

حكم اإلمام املستبد. 

تبادل التهاني 
من مظاهر احتفاالت اليمنيني بذكرى ثورة الـ26 من 
سبتمرب املجيدة، كان تبادلهم التهاني بحلول ذكرى الثورة 
منذ أيام ما قبل حلولها، وذلك احتفاء بإسقاطها حكم 

الكهنوت اإلمامي املتخلف. 

االحتفاء به كعيد 
يتحدث أيضاً الكثري يف مناطق مختلفة من ريف اليمن، إن 
بعض القرى كانت تتعامل مع كل مناسبة لذكرى ثورة الـ26 
من سبتمرب الخالدة يف وجدان وقلوب اليمنيني، كعيد، خاللها 
يتم ذبح الذبائح، ويجتمع الكثري من األهايل تغمرهم سعادة 

اللقاء بقدر ما تغمرهم فرحة الذكرى بثورتهم املجيدة. 
لنصف قرن مىض وثمانية أعوام، واليمنيون يحتفون 
بثورة الـ26 من ســبتمرب الخالدة بالعديد من مظاهر 
االحتفاالت، بعضهــا )أي تلك املظاهر( ال تزال يف قلوب 
اليمنيني، وال زالت عالقــة يف عقول عديد من اليمنيني 
األحرار، حكايات يروون تفاصيلها البسيطة ألحفادهم.

محطات من مظاهر االحتفاء بثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة

إشعال كرات الرماد عىل أسطح املنازل وأعايل اجلبال واملرتفعات

:»:» « » لـ تــــربـــويـــــونتــــربـــويـــــون لـ

صناعة جيل متشبع بقيم ثورة الـصناعة جيل متشبع بقيم ثورة الـ٢٦٢٦سبتمرب املجيدة تبدأ من الكتاب املدريسسبتمرب املجيدة تبدأ من الكتاب املدريس

  عيسى: المنهج المدرسي الحالي أخفق في تقديم ثورة 26 سبتمبر لألجيال، ويجب معالجة هذا القصور

  حمادي: امتداد يد اإلماميين إلى مراكز القرار سبب في التناول الباهت للثورة ورموزها

 حتى ينغرس أفكارها في أجيالنا
ً
  العاطفي: التناول لم يكن بحجم الثورة والبد من تناول أهداف الثورة ورجالها تفصيال

  جباري: المنهج لم يعط ثورة 26 سبتمبر حقها ويجب أن تكون التربية الوطنية مادة مستقلة تدرس في كل الصفوف

بعد أكثر من خمسني عاما عىل ثورة الـ26 سبتمرب1962 املجيدة، أطلت اإلمامة بحلتها 
الجديدة " الحوثية" لترتك بذلك أكثر من عالمة استفهام ما العوامل واملناخات التي 

أسهمت يف رجوعها؟ 
حتما هناك أكثر من ثغرة أعقبت الثورة السبتمربية استغلها اإلماميون الجدد لينقلبوا 
عىل النظام الجمهوري، من ضمنها أن الكتاب املدريس لم يتناول ثورة الجمهورية 
عىل الوجه الذي يعزز االرتباط الوجداني والتاريخي بالثورة وأبطالها ورموزها حسب 
استطالع أجرته 26 سبتمرب مع تربويني أكدوا جميعهم أن ثمة قصورا يف املقررات 
الدراسية فيما يتعلق بثورة سبتمرب مقرتحني يف الوقت عينه عىل وزارة الرتبية والتعليم 
إعادة النظر يف الكتاب املدريس وإجراء تعديالت ومدخالت جديدة من شأنها أن تعزز 

االرتباط الروحي بأهداف الثورة وتجسدها واقعا عىل األرض. 

   استطالع/ قاسم الجبري- أصيل البريهي 

د. الوجيه: ال بد من حضور أحداث الثورة ورموزها ومراحلها وطبيعة العدو في مضامين المنهج
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  عمار زعبل

يتضح مــن األغاني الثوريــة والوطنية، مدى 
الغضب الكامن، ليس يف قلوب الشعراء أو الفنانني، 
إنما يف قلوب اليمنني، استلهمته مخيلة املوسيقيني، 
لتكون أناشيد هادرة، وحناجر غاضبة، تصدح بكل 
إبداع وقوة أيضاً، داعية إىل رحيل اإلمامة، ومعها 
االستعمار البغيض عن كل شــرب من بالد عانت 

طويالً من األثايف الثالث: الجهل واملرض والجوع.
فجر الثورة )26 سبتمرب( وصنوتها )14 أكتوبر( 
عظماء, من ضباط وعلماء, ورجال سياسة وتجار، 
وغريهم من رشائح املجتمع، رافقهم يف خطوتهم 
التاريخية، فنانون كانوا بعظمة الحدث، عربوا عنه 
كما يجب، يف أغنيات ستظل تردد أبد الدهر، كانوا 
بركاناً من اللهب، وكانت أغنياتهم زالزالً من الغضب.

إذا أردت أن تعيش الغضــب الثوري، وإذا أردت 
أن تعرف ملاذا ثار اليمنيون عىل اإلمامة وأذنابها، 
كما يثور اليوم ويقاتل ما عليك إال االستماع لروائع 
النور والنار من إبداعات محمد مرشد ناجي، وأيوب 
طارش عبيس, وعيل بن عيل اآلنيس، ومحمد سعد 
عبدالله، ومحمد محسن عطروش، وفضل محمد 
اللحجي وأحمد يوســف الزبيدي ومحمد صالح 
حمدون وحســن محمد عطــا، وأحمد بن أحمد 
قاسم، يف أغنيات بعضها سبقت الثورة، وبرشت بها، 
وأخرى جاءت معها ورافقتها، وأغنيات جاءت يف 
السنوات التالية لها، والتي كان الرصاع الجمهوري 
مع اإلمامة باقياً والتي حاولت فيه العودة من جديد. 
وكان من الشعراء، صالح نصيب، وعبدالله هادي 
سبيت، وعبدالله عبدالوهاب نعمان، وعيل عبدالعزيز 
نرص، ومطهر اإلرياني، ومحمد ســعيد جرادة، 
ولطفي جعفر أمان، وســعيد شيباني، والقريش 

عبدالرحيم سالم وغريهم الكثري.

أنا الشعب
رائعة الفنان محمد مرشــد ناجي، )أنا الشعب 
زلزلة عاتية( والتي ألهبــت الجماهري، وما زالت 
تلهب مشــاعرهم إىل اليوم، يف تشخيص للشعب 
الجبار، الذي إن ثار ال أحد يستطيع كبح جموحه 
وثوريته وغضبه، وهي األغنية، التي لم يتم البحث 
عن قائلها، صارت وكأن قائلها الشــعب نفسه, 
صارت كاألساطري والرموز الشعبية، ولم ال وهي 
بهذه الحدية والثورية، التي يجب أن يتسلح بها كل 

الجموع وليس فرداً واحداً..
كتبت القصيدة قبل عام مــن الثورة يف بدايات 
العام )1961(، كان هناك ما يشبه التحفز، ينتظر 
الثوار ساعة الصفر للبدء بثورتهم، تظهر التكوينات 
الثورية يف أكثر من محافظة ومدينة يمنية، كل يوم 
تتوسع الثورة، حتى يف النصف املحتل من الوطن، 
من قبل االحتالل الربيطاني، كان صوته مسموعاً، 
بدأ الغليان يرسي يف كل مكان مــن عدن، والتي 
أصبحت ملجأ للكثري من األحــرار، بها ينظرون 

ويخططون، ويحلمون، ويغنون.
ليست هي البداية، وإن كانت من بواكري األغنيات 
الوطنية، التي بدأت تأتي من مرص العربية، التي 
كانت يف أوج ثورتها، وحيث أثري صوت العرب الذي 

بدأ اآلخر هو يتسلل إىل أصوات وحناجر اليمنيني، 
التواقني للثورة والغضب معاً، فشكلوا سيمفونية 
ثورية منذ االنطالقــة إىل خنادق القتال دفاعاً عن 
الثورة الوليد, وكانت أغنية "أنا الشــعب" بمثابة 

النشيد الوطني الخالد الغاضب.
إنها ليست أغنية، إنما عاصفة أرادت أن تجتث 
كل ما أمامها من اإلماميني، والواقفني كحجر عثرة 
أمام الثورة والحرية والكرامة، إنها عبقرية الكلمات 
واألداء واللحن العبقري، الذي أبدع فيه فنان الثورة 
محمد مرشــد ناجي، أو املرشدي الذي صار رمزا 

للثورة الوليدة، وللفن اليمني وموسيقاه الهادرة.
ما يميز أغنيــة )أنا الشــعب( بأنها دخلت يف 
املوضوع الرئيس مبارشة، حيث اإلمام الطاغية, 
واملستعمر الغاصب، الذي لن يستطيع الوقوف أمام 
غضبة الشعب، كما أنها لخصت الغضب من أول 
الكلمات بأنه ال أحد يمكنه الوقوف أمام الشعب وقد 
قرر ثورته، وأن غضبه لن يهدأ مهما تعالت األصوات 

إلسكاته وإخماده: 
الشــعب زلزلــة عاتيــة أنــا 

غضبتــي نريانهــم  ســتخمد 
ســتخرص أصواتهــم صيحتي

أنا الشــعب عاصفــة الطاغية
ال أحد بعد الشــعب هكــذا أراد أن يقول كاتب 
األغنية " عيل عبدالعزيــز نرص" وأوصلت املعنى 
كما أراد حنجرة وموسيقى "محمد مرشد ناجي" 
التي جاءت مكثفة وقوية وهادرة، وهي تشــدو 
للخالص واالنعتاق والتحرر، فالشعب هو الباقي، 

بينما الطغاة إىل زوال وانتهاء:
)أنا الشعب قضاء الله يف أريض

أنا الشعب
عىل قبضة إرصاري

سيفنى كل جبار
ولن يقهر تياري(

شاكي السالح
تغنى بهــا أكثر من فنان، كانــت دعوة لحمل 
الســالح، واالنطالق إىل الخنادق، ال وقت للقعود 
والجلوس واالنتظار، ال بد أن تكون للطلقة دورها يف 
التحرير، لن ينتهي الظلم إال بالكفاح املسلح، هكذا 
دوت ووصل أزيزها إىل كل مكان يف األرض اليمنية، 
وما زالت تؤدي دورها إىل اليوم، لم يضمحل لحنها، 
كما أن لحنها وكلماتها ستظل خالدة إىل أبد الدهر.

إنها منــذرة ومبرشة يف الوقت نفســه، ففجر 
الثورة قد الح، لكنه آن األون ليكون للمدفع دوره، 
وللبندقية، ولعرق ولدم املقاتلني، دفاعا عن الكرامة 

واملساواة، فال هو "سيد واحنا له عبيد".
 )يا شاكي السالح شوف الفجر الح

حط يدك عىل املدفع زمان الذل راح
هذا الغري ســيد وحنا لــه عبيد

يا من مات يهنأ له من القهر اسرتاح
هذا املاء ســال هــذا الغصن مال

هذا الزهر يتبسم عىل ضوء الصباح(
كثري من الكتــاب يقولون: إنهــا أهم قصيدة 
وطنية يف أدب الثورة اليمنية، تغنى بها فضل محمد 
اللحجي، وأحمد يوســف الزبيدي، ومحمد صالح 
حمدون، وحســن محمد عطا، وهي من كلمات 

وألحان عبدالله هادي سبيت.
وكثرة مؤديها يعطي الداللة بأنها صارت شعبية وعىل 
لسان كل يمني، وإىل اليوم ما زالت تردد، وتلهب حماسة 
املقاومني، حافظت عىل بريقها ولحنها وغضبها، كانت 
تبث من إذاعة صوت العرب يف الســتينيات من القرن 
املايض، وكان لها وقع وأثر كبري يف نفوس اليمنيني يف 

الشطر الشمايل والجنوبي عىل حد سواء.
"مد يــدك عىل املدفع زمن الــذل راح"، توجيه 
معنوي يف شطر واحد من أغنية، لخصت كل الغضب 
الثوري، وحقيقة النضال الذي ال بد أن يستمر عىل 
اإلمامة واملستبدين، ثم تظل عىل هذه الوترية من 
الحث ورفع معنويات املقاتلني، لالســتمرار عىل 

الكفاح واإلرساع إىل االلتحــاق بجبهات القتال، 
واالنخراط يف صفوف الثــورة الوليدة، وااللتحاق 
بمواكب الثوار، التي كانت وجهتهم حينها "تعز" 
التي كانت ترســل املقاتلني بعد تدريبهم، وشحن 
قلوبهم ووعيهم بكلمات مقدســة، كهذه يف "يا 
شاكي السالح" كانت ترسلهم إىل صنعاء للدفاع 

عن الثورة، أو إىل عدن ملقارعة املستعمر.

برع يا استعمار.. برع
أغنية خالدة، وهادرة، ألهبت الجماهري يف ربوع 
الوطن الكبري، صداها إىل اليوم، وصدى صوت محمد 
محسن عطروش، الذي جعل من نفسه أيضاً بمثابة 
"التوجيه املعنوي والسيايس والعسكري للمعركة، 
يف هذه األغنية الكنز الثــوري الكبري، كما أن لها 
أهمية أخرى، وهي هزيمة اآلخر نفسيا، سواء كان 
إمامياً أو ذيال لالستعمار الربيطاني الذي كان جاثماً 

عىل جنوب الوطن.
)برع يا استعمـار.. برع

من أرض األحرار.. برع
هيا للحريـة.. هيا للثورية

تيار الحـرية.. تيار الثورية
 تيار القوميـة

بـرع يا استعمــــار برع
من أرض األحرار.. برع(

ســياط من الغضب تجلد الطغاة، هكذا تحس 
األغنية، كما تحس بأنها تضــخ الوعي يف عقول 
الجماهري، ليس ســهالً عىل الطغاة أن تنبعث كل 
هذه األلفاظ واملصطلحات بصورة مفاجئة، إنها 
ثورة عىل كل يشء، ال تنازل فيها، سقفها الحرية، 
والثورية التي معناها اجتثاث كل املايض، بمساوئه 
وقبحه، لن يبقى إال الوطن وحريته الكاملة، ووعيه 

بالقضية واإليمان بها.
إنها الحماسة والثورية الخالصة التي انتقلت 
من هذه األغنية الفلتة "برع يا استعمار" إىل أغاني 
أخرى، وكأنها تحدثنا بأن ما دعت إليه قد تحقق 

فالرعب والخوف قد دب يف النفوس، إنها املعركة 
املتكاملة التي تديرها وتنفذها املوسيقى الغاضبة, 
املوسيقى الثورية بكل تجلياتها، نعرف ذلك حني 
نسمع رائعة الشاعر صالح نصيب, والتي غناها 

فنانون كثر، منهم فيصل علوي والتي منها.
)قد حصدناهم مثل القمح األخرض

يف الشوارع يرصخون
يوم هذي األرض ثارت

والسماء بالنــار تمطر..
والفرنجي شل قاربه وشمر(

كان أيلول
استمرت األغنية الوطنية عىل وهجها ووتريتها 
ووترها الباذخ بالفن، تســتلهم الثورة وتلخص 
أهدافها الخالدة بالحرية واملساواة والعدل، ال يخفت 
غضبها، نجد ذلك يف أغنية يا بالدي أو "كان أيلول" 
ملطهر اإلرياني والتي لخص بها ثورة الـــسادس 

والعرشين من سبتمرب.
)كان أيلول وكان الليل داجي

قاتم الجدران مرضوب السياج
فأتينا صارخني

يا جدار الليل إنا قادمون
وعىل طلقات رشاش ومدفع

أجفل الليل عىل ذعر وأقلع
واستفاق النائمون

يشهدون الليل صبحاً مستبينا.
إنها الثورة وانداحت عواصف

ورعود وبراكني قواصف
وأطاح الثائرون

بطواغيت العتاة الظاملينا(
ستخنق أنفاسهم قبضتي

تعبري قــوي وغاضب، لكنه من شــاعر حالم، 
وهادئ، إال أنه حني حرضت الثورة، تحول إىل مارد 
هو اآلخر، ال يقف أمــام ثورته أحد، فكتب أغنية 
غاضبة، وهي )أخي كبلوني(.. إنه الشاعر لطفي 
جعفر أمان، ولحنها وغناها محمد مرشد ناجي، 
ومن املصادفة عند قراءة القصيدة يف ديوان الشاعر 
نجد عنوانها "ســأنتقم" وهو اإليغال يف الغضب 
والثورية، من كلمات األغنية، وتعد أول أغنية وطنية 

غاضبة، ظهرت يف العام 1954م: 
)أخي كبلوني وغلوا لساني واتهموني

باني تعاليت يف عفتي ووزعت روحي عىل تربتي
ستخنق أنفاسهم قبضتي ألني أقدس حريتي(

أما الفنان عيل بن عــيل اآلنيس, ويف أوج الثورة 
الخالدة، )26 سبتمرب( لم يجد ما يعرب عن ثورته 
إال قصيدة نارية أبدع يف كتابتها الشــاعر صالح 
نصيب، وهي )باسم هذا الرتاب والفيايف الرحاب( 
لتنطلق يف غضبها تحث الثوار عىل مواصلة نضالهم، 
وهزيمة اإلمامة، وخنقها بكل قوة، مع دعوة إىل 
اإليمان بالقضية، والتشبث باألرض، وهي األغنية 
التي لقيت صدًى كبرياً لدى الجمهور اليمني، وكانت 
أكرب حافز النخراط الشباب يف املقاومة الشعبية من 
كل مناطق اليمن, وقد ظلت نشيد الصباح يف مدارس 
الجمهورية ..حتى تم تأليف وتلحني النشيد الوطني 
للجمهورية العربية اليمنية آنذاك، وهو )يف ظل راية 

ثورتي أعلنت جمهوريتي(.

طلقة مباركة
طلقة مباركة ومن رجل مبــارك، تخلص اليمن بها 
من املستبد يحيى حميد الدين، تقول أغلب املصادر التي 
تحدثت عن ثورة 48 الدستورية: إن من تعرض ملوكب من 
يدعى باإلمام يحيى، كانوا مجموعة من رؤوس القبائل، 
اتفقوا أن يطلقوا النار عليه يف وقت واحد، إال أن طلقة 
الشيخ عيل بن نارص القردعي، كانت مميزة، أطلقت عىل 

جمجمة الطاغية بإحكام.
كانت هذه الطلقة التي خلصــت اليمنيني من اإلمام 
يحيى لم تكن األوىل، فقد ســبقتها طلقات أخرى، ففي 
طلقة له تخلص من خاللها عــىل طيار بريطاني، بعد 
أن عرف أن اإلمام يحيى أراد التخلص منه بأن يســلمه 
للربيطانيني، املحتلني الشطر الجنوبي من الوطن، إال أن 
نباهة القردعي أنقذته، إضافة إىل أنه يعلم بحيل اإلمامة، 

ويحفظها عن ظهر قلب.

وجه القردعي بندقيته صوب رأس الطيار الربيطاني 
عندما أحس بالخديعة، متخذاً دليله اتجاه الشمس، ما 

أكد له تغيري مسار الطائرة عىل غري املتفق عليه.

كلمة القردعي لإلمامة
وحني أكمل الثائر القردعي مهمته، وتم له اغتيال اإلمام 
يحيى، لكن الثورة تفشل، ويدخل السجن، إال أنه ينجو، 
ويخرج منه وهو كاألســد يزأر، ويقول كلمته الخالدة، 
لإلمامة وحقدهــا، بأن األحرار ســينجزون مهمتهم، 
وسيقضون عىل مرشوعها الخبيث، قال كلمته يف "زامل 
شــعبي يحفظه الكثري من اليمنيني عــن ظهر قلب، 

وخصوصا أبناء مأرب وهي:
)ياذي الشماريخ ذي بديتي

مايش عىل الشارد مالمة
قويل ليحيى بن محمد 

بانلتقي يوم القيامــــــة(
وقيل: إن الطاغية أحمد حميد الدين، علم بمقتل 
أبيه عىل يد القردعي، فأرسل له بدوره كلمات تهديد 

منها..
)ياطــري مهمــا طــرت يف جو الســما

ال بــد مــا تنــزل رضــا واال صميــل
مــن وين بــا تــرشب إذا جــاك الظما

وإن قلت ريشــك يخزن املا مســتحيل(

فكان رد القردعي املزلزل:

)الطــري حلــف باللــه وبالرب أقســما
ما أطاعكــم لو تشــعل الدنيا شــعيل

مــا دام لــه جناحــني حاكــم محكما
الفك ريشــه يقطــع الخــط الطويل(.

كثرياً ما نتحدث عن النضال بالكلمة، هذا النوع من النضال أبدع فيه اليمنيون أيضاً، وهم يذودون عن أرضهم وكرامتهم وحريتهم 

بالسالح، وبكل ما امتلكوا من وسائل، ومنها األغنية الشعبية، والثورية، والزامل، إضافة إىل املهاجل واألمثال التي تسري بها الركبان 

عىل طول األرض اليمنية وعرضها..

لخصت حقيقة النضال الذي ال بد أن يستمر على اإلمامة والمستبدين

املوسيقى الثورية.. نظرة عىل أغاين الغاضبني من االستعامر واإلمامة املوسيقى الثورية.. نظرة عىل أغاين الغاضبني من االستعامر واإلمامة 
أرادت أن تجتث كل ما أمامها من اإلماميين، والواقفين كحجر عثرة أمام الثورة والحرية والكرامة

الثائر عيل بن نارص القردعي.. كلمة وطلقة 
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قيادة وأعضاء االئتالف الوطني الجنوبي
عنهم/ الشيخ: أحـمـد صـالح العيسي

  رئيــس االئتـــالف

يحتفل شعبنا بالعيد الـ 58  لثورة الـ 26 من سبتمبر والعيد الــ 57 لثورة 14 أكتوبر
 املجيدتــني  اللتــني رفــع  فيهمــا العظماء األحــرار  رايــة    الوطــن  عالياً  
وأســقطوا   عروش   اإلمامة والكهنوت وهّدموا أوكار العبودية واالســتعمار 
وكتبــوا بدمائهــم الطاهــرة تاريخــا مجيــدا لليمــن الكبيــر  وبهــذه 
املناســبات الوطنية اخلــالــــدة  نتقدم    بأطيب   التهاني   وأجمــل التبريكات 

إلــى   قـيادتنا  السياسية   ممثلة  

بفخامة املشير   الركن /        عبدربـهعبدربـه      منصورمنصور      هاديهادي    
رئيس   اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة

وإلى   جميع أبناء   الشعب   اليمني   العظيم، وأبطال القوات املسلحة ورجـــال املقــاومـــة 
البواسل  فـي كل املـــواقع وامليادين،  وتأتي هذه املناسبة وشعبنا يصنع أمجاد جمهوريته 
وميضي نحو حتقيق أهداف ثورته ويســير نحـــو بناء دولتــه االحتادية العادلة

وكل عام والجميع بخير
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها
إلى فخامة األخ املشير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلـى نائبـه الـفـريـق الـركــن/  علــي محــســن صــالح
وإلى وزير الدفاع الفريق الركن/  محمد علي المقدشي

وإلى رئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن/
  صـغــير حـمـود عـــزيــز

مبناسبة العيد الوطني الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر 1962
سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة الوطنية وشعبنا 

ينعم باألمــن واالستقرار .. وكل عام واجلميع بخير

العميد/ عـبـداللـه علي السقـلـدي 
مـدير دائـرة اإلمـداد والتموين

نرفعهــا والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
إلى فخامة األخ املشير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى نائبه الفريق الركن/ 
عــلــي محــســن صــالح 

مبناسبة العيد الوطني الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر 1962
يوم أعلن شعبنا التخلص من العهد اإلمامي البائد إلى غير رجعة

آملني أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم باألمن 
واالستقرار ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل اليمن 

اجلديد.. مين احلرية والدميقراطية

العميدالركن/ أحـمـد الــشـرعـبـي
قائـد لــواء الصقور 
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باســمي ونيابة عن جميع منتســبي دائرة شــؤون الضباط بوزارة الدفاع
يطيــب لــي أن أتقــدم بأســمى آيــات التهانــي والتبريــكات

لفخامة رئيس اجلمهورية املشير الركن/ 

عـبدربـه مـنـصــور هــاديعـبدربـه مـنـصــور هــادي - القائد األعلى للقوات املسلحة
وإلى نائبه الفريق الركن/  عــلــي محــســن صــالحعــلــي محــســن صــالح 

وإلى معالي وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة
قائــد العمليات املشتركة وإلى جيشنا الوطني البواسل واملقاومة 

املرابطني فـي كل شبر من أرض الوطن وإلـى كافــة أبناء شعبنا 
مبناسبة ذكرى العيد الـ 58 لثورة 26 سبتمبر املجيدة 
الذي تخلص فيها شعبنا من احلكم الساللي اإلمامي الكهنوتي البغيض

العميد الركن/ عـبـدالغـنـي سـلـمـان
مديـــر دائــرة شـؤون الضباط 

حتتفــل بالدنــا بالعيــد الوطنــي الـــ 58 للثــورة اليمنيــة 26 ســبتمبر املجيــدة 
البطوليــة  املالحــم  أروع  املعــارك ويســطر  أشــرف  الوطنــي يخــوض  وجيشــنا 
ضــد فلــول مليشــيا احلوثــي الكهنوتيــة مجــددًا الــوالء هلل ثــم الوطــن والثــورة 

وبهذه املناسبة الوطنية اخلالدة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلـى الـقيـادة السيـاسية  ممثلة بفـخـامة األخ  املشير الركن/

عـبدربه منصور هاديعـبدربه منصور هادي  -رئيس اجلمهورية  القائد األعلى للقوات املسلحة
والفريــق الركــــن/ علــي محســن صالــحعلــي محســن صالــح - نائــب رئيــس اجلمهوريــة
آملــني أن تعــود هــذه املناســبة وقــد حتقــق لشــعبنا مــا يصبــو إليــه 

من أمن واستقرار ورفاه وحرية فـي ظل املشروع الوطني لليمن االحتادي اجلديد

الـسـلطة المحـلية بمـحافـظـة تـعــزالـسـلطة المحـلية بمـحافـظـة تـعــز
أ. نبيــــل شمــســـان   - محافظ احملافظة

د. عبدالقوي المخالفـي - وكيل أول للمحافظة
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حتتفل بالدنا بالعيد الوطني الـ 58 للثورة اليمنية 26 سبتمبر
 يوم دك شعبنا عرش اإلمامة والطغيان وأنهى عهودًا مظلمة

من حكم األئمة البائدمعلنًا ميالد عهد جديد 
تسوده قيم  احلرية  ومبادئ اجلمهورية

وبهذه املناسبة الوطنية الغالية نتقدم بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى القيادة السياسية

ممثلة بفخامة املشير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيـس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

سائلني اهلل أن تعود هذه املناسبة وقد حتقق لشعبنا ما يصبو إليه 

كافة موظفي ومنتسبي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
عــنــهـــم/

المهندس/ حـديـد مـثـنــى الــمـاس
مـــديـــر عـــام الــهـــيئـة

حتتفل بالدنا بالعيد الوطني الـ 58 للثورة اليمنية 26 سبتمبر
 يوم دك شعبنا عرش اإلمامة والطغيان وأنهى عهودًا مظلمة

من حكم األئمة البائدمعلنًا ميالد عهد جديد تسوده قيم  احلرية 
ومبادئ اجلمهورية وبهذه املناسبة الوطنية الغالية

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة املشير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيـس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

سائلني اهلل أن تعود هذه املناسبة  وقد حتقق لشعبنا ما يصبو إليه 

أ.د. ناصـــر محســن باعـــوم 
 وزير الصحة العامة والسكان رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

د. عـبدالقــادر أحـمـد الباكــري 
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* بداية الحديث نود أن تحيطنا بالقيمة العظيمة لثورة 
سبتمرب، وبأبعادها ودالالتها؟

يف الحديث عن ثورة سبتمرب، ال يختلف اثنان عىل أن ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب هي أعظم ثورة ال نبالغ 
إن قلنا يف الوطن العربي برمته، ال تضاهيها ثورة، ويزداد 
هذا الشعور عندما ندرك املؤامرة العظيمة التي حصلت ضد 
هذا الشعب، وعودة اإلمامة بجحافلها وبهرجتها وخيلها 
ورجلها، لتعيد الشــعب إىل مئات السنني ، ولذلك يجب أن 
أقول: إن الدافع لحماية هذه الثــورة والقتال من أجلها 
لم نعد بحاجة إىل تحريض أو تحفيز، ولم نعد بحاجة إىل 
من يحدثنا عن الثورة، وكما قال الجنرال جياب: "يكفي 
أن املستعمر هو الذي يدفعنا إىل أن نقاتل " ، فما صنعته 
اإلمامة بنسختها الحديثة ووجهها القبيح يعطينا القيمة 
العظيمة لثورة 26 سبتمرب، ولو قارنا الثورة الجزائرية بلد 
املليون شهيد يف تاريخها الطويل املمتد قرابة 200 سنة، 
وكذلك الثورة املرصية األم التي استلهمت منها ثورة 26 
سبتمرب، نجد انه ال يمكن ألي ثورة أن تبلغ مبلغ ثورة 26 
سبتمرب، ذلك أن كافة الثورات انتهت باتفاقات أفضت إىل 
إخراج املستعمر بوجه ما، لكن الثورة اليمنية ال يمكن أن 
نعرب عنها إال بلسان من قامت الثورة ضدهم، فلشدة جرح 
اإلماميني وما لحق بهم من غبن ألن البالد عادت ألصحابها 
، يقول لسانهم الناطق باسمهم أحمد محمد الشامي يف 
كتابه دامغة الدوامغ ، هذا الكتاب الذي يرد فيه عىل دامغة 
الهمداني وعىل كتابه  اإلكليل، تحدث فيه عن الثورة،  وأشار 
فيه إىل ما حصل يف ســبتمرب بلغة طغت عليها السادية 
واألنانية ، وتكلم بغبن عىل القتىل من أصحابه ونيس من 

قتلوهم من اليمنيني عىل مدى 1200 سنة فيقول:
وأرثــي ســادة ســيقوا اعتباطــا

موثقينــا املنايــا  ســاح  إىل 
عليهــم عاكفــة  الطــري  تظــل 

والعيونــا الحواجــب  فتنتــزع 
أبدى فيه حزنا كبريا عىل األرس الساللية، لكنه لم يتحدث 
عن اليمنيني، بل تطاول أكثر فيقول: بأن من ســيأتون 
بعدهم للحكم يف اليمن فهم موالون لالشرتاكية وخارجون 

عن امللة:
أبعد محمد وبني عيل

نبايع بالخالفة كوسجينا
بمعنى أن اليمن لن ترى بعدهــم أي خري، فقيمة الثورة 

جعلتهم يتأملون إىل الحد الذي يقول فيه:
ثــراه يف  الســعادة  وجــدوا  ولــو 

ملــا انتجعــوا الحجــاز مهاجرينــا

وال ذهبــوا العــراق لكســب عيــش
الســفينا مــرص  إىل  ركبــوا  وال 

يريد أن يقول: بــأن اليمن ال تصلح للعيش لغريهم فقط 
أما لهم فنعم، عىل الرغم من أنهم من تســببوا باغرتاب 
اليمنيني، ولو نزلنا عند قوله هنا يأتي قيمة األمر، سبتمرب 
ثورة ال تضاهيها ثورة ضحى الشعب من أجلها، ويكفي 

قول الفضول:
كــم شــهيد مــن ثــرى قــرب يطل

لــريى ما قــد ســقى بالدم غرســه
* النضال الذي تشهده املرحلة الحالية هل هو امتداد 

لنضال األجداد؟
أعظم يوم يف تاريخ اليمنيني هو يوم السادس والعرشين من 
سبتمرب، وما نحن فيه االن من استعادة الرشعية والقتال 
من أجل سيادة اليمن، هي مرحلة سابقة يف التاريخ ونقول 
كما قال بسمارك: )إن هناك مسائل يف التاريخ ال تنفع معها 
السياسية وال القرارات وانما ينفع معها الحديد والنار(، ال 
خيار أمامنا كعسكريني إال أن نتفانى وخلفنا هذا الشعب 

العظيم للدفاع عن سبتمرب الثورة والتاريخ واملجد.
*ما الذي جعل اإلمامة تعود مجددا بعد القضاء عليها يف 

ثورة سبتمرب؟
معضلة اليمن التي وصلت إليها االن تكمن يف مشــكلة 
الهوية، يف أغلب شعوب العالم ذابت كل اإلثنيات والعرقيات 
وســائر التعقيدات املرتبطة بها وأضحوا معتزين بهوية 
واحدة، وهي هوية الوطن واالنتماء، وكما هو معروف فإن 
الهوية تتحدث عن الفرد واملجتمع والوطن والدين واألعراق 
عن األشياء التي تميز كائناً معيناً عن البقية تجعله يعتز 
بها أو تكون له صفة معينة، ومن أوجه القصور لدينا أننا 
لم نعط الهوية قيمتها ، وطاملا نحن نتحدث عن سبتمرب 
الذي أعاد لليمن هويته، فما حصل من غبن لهذه الثورة 

بسبب القصور يف بناء هذه الهوية، ولذلك عندما ضعف 
االنتماء لها أصبح الناس يبحثون عن يشء يعتزون فيه ، 
فمنذ عقدين تقريبا ، اندفع الناس يبحثون عن الذات وعن 
جوانب القصور لديهم، فمن ذاهب إىل مكونات مجتمعية 
ومن ذاهب إىل جماعة مســلحة ومن ذاهب إىل مشاريع 
أخرى ، فدور الدولة اإلعالء من شأن هذه الهوية يف نفوس 
اليمنيني، فقد جاء يوم ما والدولة تبحث عن من يدافع عنها 
ولم تجد، فبدل أن تضــع الدولة هويتها يف كل مكان أتت 
الهويات األخرى من الجماعات املسلحة واألطر املجتمعية 

لتطغى  عىل الدولة.
* ما هو نوع القصور الذي تسبب بغياب الهوية؟

إن التناقضات يف اليمن تشري إىل وجود أزمة هوية متأصلة 
داخل املجتمع اليمني كان من أبرز أبعادها يف فرتة اإلمامة 
أن الهوية تميل إىل االســتعباد واالستبداد واالستبعاد وال 
تقبل التنوع مطلقا، وبعدها انحرص دور الدولة  يف الوظيفة 
الرمزية نتيجة عجزها عن القيام بدورها التنموي الذي 
يلزم منه أن يكون قادرا إىل تحويل الدولة إىل عنوان، ونتج 
عن ذلك مرور رشيحة الشــباب اليمني يف أزمات متعددة 
كانت أحد أسبابها مرتبط بطبيعة مرحلة الشباب، وأخرى 
مرتبطة بطبيعة العالقة بني الدولة واملجتمع، وبالعوامل 
الخارجية التي يأتي يف مقدمتها سيطرة العوملة والقوى 
الكربى عىل كل الشــعوب، فحالت عــىل ما نريد وطغت 
عىل ما تريده الدولة، وأسهم هذا تحديدا يف تعقيد األزمة 
اليمنية بسبب عدم اإلعداد الجيد ملواجهة هذه التحوالت، 
باإلضافة إىل البطالة التي أفقدت الشباب الفاعلية واألمل، 
فتخطفتهم األهواء والسبل فضال عن الجوانب العقائدية 
والدينية التي غرست لديهم عىل غري أساس من الوسطية 
واالعتدال والتعايش وحب الوطن مما أدى إىل أن تقاذفتهم 
الجماعات واالتجاهات الفكرية حســب امليوالت، ألنه لم 

يكن هناك حاضن من هويــة وتطلعات الدول اإلقليمية 
بفضل أدوات وخربات جاهزة تقودها أيادي ليست غائبة 
عن املشهد، فغياب الدولة الوطنية وغياب التوعية بأهمية 
االنتماء للدولة الوطنية وإعالء شــأن القانون وسيادته 
جعل كثرياً من الشباب والنخب يستحرض التاريخ ويبحث 
عن هوية أي كانت ، ومن هنا اتسعت رقعة الرصاع بكافة 
تصنيفاته يف حني أن النخب والقيادات كانت تغرد بعيدا ال 
تدرك مآالت هذا التيه بقدر ما يعنيها مصالحها املحدودة، 
ويمكن تسمية ذلك برصاع مراكز النفوذ التي غلبت عىل 

مسألة الهوية.
* أوضح لنا بشكل أكثر تفصيال عن مظاهر غياب الهوية 

واألسباب الكامنة وراء ذلك؟
كل بيت يف اليمن حتى الخاضعني لســيطرة املليشيا هم 
جمهوريون، ويجب أن نقســم البلد إىل شقني من كان 
ضد الدولة والجمهورية و26 سبتمرب يجب أن نسميهم 
اإلمامية، وال نريد أن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه النخب 
بعد الثورة، فقد جعلوا الثورة محصورة ضد آل حميد الدين 
فقط، ويجب أن نقــول اآلن: إن الثورة ضد اإلمامة بكل 
أطيافها، سواء من كان يعتنق مذهب الهادوية الفكر الذي 
فرخ هذه الجماعات أو الذين يقفون يف صفهم، وما يحدث 
اآلن هو ثورة مجددة ل26 سبتمرب ودفاع عن الجمهورية 

واستعادة الدولة.
وهناك ثالثة مراكز نفوذ ورابعهــا املعضلة الجغرافية، 
فقد كانت الجغرافيا تميل عادة إىل مراكز النفوذ، بسبب 
التعقيدات والتضاريس التي حالت دون وصول الدولة إىل 
هذه املواقع قبل أن تظهر وســائل االتصال، ولهذا كانت 
اليمن عرب التاريخ مقصدا لدعاة الضالل بدءا من دعوات 
القرامطة وغريهم، فاملعضلة الجغرافية شــكلت يوما 
ما حاجزا فساعدت مراكز النفوذ لكن ظلت هذه املراكز 

موجودة إىل اآلن ومازالت تتصارع، ومراكز النفوذ ثالثة هي:
• أصحاب الحق اإللهي: ويتمثل هــذا الجانب يف أدعياء 
اإلمامة ويشكل املذهب الهادوي، ومن املعروف أن لكل كيان 
ثالث ركائز أساسية هي املنهج ) املبدأ العقائدي( والقيادة 
واألتباع، وملا أتت ثورة سبتمرب قضت عىل القيادة وبقي 
األتباع والفكر ففرخت اإلمامة من جديد ألن االتباع والفكر 
موجودان، ولذلك يجب أن ينظر إىل هذا الفكر الذي يمنح 
اآلخر الحق اإللهي إما أن يجرم أو يلغي أو ينص يف الدستور 
بأنه من اســتغل مذهبا أو جماعة أو عرقا لعنرصية يتم 
تجريم هذا الفعل ، وإال فستظل هذه الطائفة تنتج نفسها 
مرات ومرات، فالرصاع واملواجهة اليمنية مع اإلمامة منذ 
أن ظهرت عىل يد الريس عام 284هـ بلغت 85 معركة، فهل 

ستكون هذه املعركة هي األخرية أو أنها ستفرخ مجددا.
• أصحاب الحــق التاريخي وهم من يتشــكلون يف أطر 

مجتمعية وكيانات موازية للدولة.
• أصحاب الحق السيايس، ويتمثلون يف األشخاص واألرس 
التي تظل عبئا عىل كاهــل الدولة من خالل مطالبتها 

بامتيازات تخصها عن سائر الشعب.
* كيف نغرس قيم ثورة سبتمرب يف ذاكرة األجيال؟ وما 

الحلول ملشكلة فقدان الهوية؟
الثعالبي زار اليمن يف العام 1924 بعد ســت سنوات من 
خروج األتراك، وأثناء عودته من صنعاء نزل عند شيخ بني 
ماوية والسياني، فقال يف كتاب )الرحلة اليمنية(: ) كان 
اليمنيون عادة يجتمعون يف الليل للسمر، وما أدهشني أني 
جلست مع هذا الشيخ فجاءت إليه بناته ونساء القرية من 
بينهن عرشينية وكان عندها فصاحة، فقالت: ياشيخ! متى 
سيعود األتراك؟ فقلت لها: وما تفعلني باألتراك؟ فقد انتهت 
دولة الخالفة، واآلن هو دور اليمنيني لبناء دولتهم، فقالت 
عن جهل: نريد األتراك فهؤالء اإلماميون الذين يحكموننا 
قضوا عىل كل ما بناه األتراك من بيوت وقصور وطرقات، 
ويسوموننا سوء العذاب، أخذوا رجالنا رهائن، ومنعونا من 
الزراعة لم نعد نحصل مما نزرعه، عىل اليشء الذي يكفينا، 
وكل ما ننتجه يذهب إليهم، من يعتقنا من هؤالء الناس؟! 
تتحدث بفطرتها عن ست سنوات من قبح اإلمامة حينها.
وهنا نقول: ما الذي نريد أن نعلمه لألجيال؟ كيف نحمي 
مجتمعنا من األفكار الهدامة والوافدة ونعرفهم بالتاريخ 
األسود لهذه الطائفة التي مزقت النسيج االجتماعي؟ ال 
بد أن نعيد صياغة املجتمــع يف عاداته وتقاليده، وصلت 
اإلمامة إىل ما نسميه التفتيت املذهبي حتى أعماق الذات 
حتى أصبحت األهازيج التي نرددها واألمثال التي نرضبها 
واحتفاالتنا وأقوالنا العامة فيها نوع من اإليحاءات لدعم 
اإلمامة، العقل الباطن يف اليمن فيه مخزون كبري من فكر 

اإلمامة.
املخرج لوعي األجيال يتمثل يف إعداد وثيقة تسمى الخطة 
االسرتاتيجية للتعليم العام والجامعي يف اليمن يتحدد فيها 
املعالم الرئيسية ملا يجب أن يصاغ عليه مناهج التعليم، 
ويعزز من العقيدة الصحيحة البعيدة عن الغلو والتطرف 
ويشجع عىل الوســطية واالعتدال التي تشجع عىل قبول 
اآلخر وال تقرص يف أصول الدين وتعمل عىل إدماج املجتمع 
وتعزيز األخالق، وتعيل من قيمة الهوية الوطنية واالنتماء 
وتذويب مراكز النفوذ التي لها سطوة ضد الدولة ، وكل من 
يريد أن ينشئ جامعة أو مدرسة خاصة أو أي هيئة تعليمية 
يجب أن يلتزم بمحددات وموجهات االسرتاتيجية وتوضع 
لها ضوابط وقيود يصوت عليها يف مجلس النواب وتقر، 
بحيث ال يمكن تعديلهــا إال بتصويت األغلبية، فيأتي من 
يأتي ال تتبدل، ويجب إعادة النظر يف املرجعيات الترشيعية 

املتعلقة بالتعليم.

لم تكن مأرب القلعــة الحصينة املعول عليها حماية 
أحالم اليمنيني ومكاسبهم الوطنية ضد املشاريع الصغرية 
فحسب بل كانت رأس حربة يف مواجهة النظام اإلمامي 
الكهنوتي ومطلقة الرشارة األوىل لثورة 1948م وشوكة يف 
حلقِه عصية عن البلع وصخرة تحطمت عليها كل مؤامرات 

القوى الرجعية املتعطشة للتسلط.
ولم تنترص مأرب يف معركتها العســكرية فحســب 
بل مثلت هرماً أخالقياً، ضمن لها الرتبع عىل عرش تلك 
الفضيلة بعد انتصار رجالها عىل أنفســهم ورغباتهم 

الخاصة وانحيازهم إىل القضايا العامة.
وعرف عن مأرب دائماً منذ انطالق ثورتي 26 من سبتمرب 
و 1٤ اكتوبر أنها كانت تميل إىل الدولة وهاهي قبائل مأرب 
اليوم بكل رجالها ورموزها يقفون إىل جانب الدولة والثورة 
وينترصون لها ولعل الطبيعــة املأربية ورغبتها الدائمة يف 
الحياة يف ظل دولة عادلة قد جعل من مشائخ القبائل وأغلب 
أفرادها يغطون غيــاب الدولة خالل الثالثني العام املاضية 
وقاموا بالكثري من مهام الدولة والتي يأتي يف مقدمتها حل 

املشاكل والنزاعات كواجب وطني وديني.
إن قبائل مأرب اليوم بمختلف أسماؤها ورموزها لها 
دور نضايل بارز وتضحيات يشهدها العالم يف مواجهة 
النظام الكهنوتي اإلمامي البائد ومأرب كانت ومازالت 
السباقة يف كل املواقف البطولية اليمنية والشيخ الشهيد 
البطل/ عيل نارص القردعي أكرب مثال فهو فخر ليس 
ملأرب وحدها بل لكل مواطن حر وكرجل وكثائر من أبرز 

ثوار عام 1948م.
إن قبائل مأرب كان رموزها قادة ومددا للثوار يف كل 
املحطات التاريخية ففي عام 67 مــ كان لهم دور بارز 
يف فك حصار السبعني عن العاصمة صنعاء وحني حاول 
اإلماميون االلتفاف عىل الجمهوريني بصنعاء من الجهة 
الرشقية تصدت لهم قبائل مأرب وخاضت أرشس املعارك 
وال أســتطيع حرص رموز مأرب النضالية وقادة املالحم 

الوطنية لكثرتهم ولكنني فخور بقبائلها الرشفاء. 
لقد عمد سارق الثورات عىل تشــويه مأرب وأبنائها 
ورجالها وقبائلها حتى كان البعض إذا سمع عن مأرب 
تراه يشمئز نتيجة للكم الهائل من شائعات اإلعالم والذي 
لطاملا شوه بأبناء هذا املحافظة ولكن ارادة الله وحكمته 
تقشعت السحب الضبابية وبان املستور وكشفت أالعيب 

اعالم الشياطني وبانت الحقيقة وعرف 
أبناء اليمن من شماله إىل جنوبه أن 
مأرب هي التاريخ وهي األصالة وهي 
بالد كل اليمنيني بعد أن احتضنت عىل 
أرضها ماليني من الناس ومن جميع 
املحافظات بال اســتثناء وبال تمييز 

عنرصي أو طبقية مقيتة.
إن أبناء مأرب اليــوم يكربون يف 
امللمات وتناسوا كل خالفاتهم القبلية 
والسياسية وأياً كانت تلك الخالفات 
ويف الحقيقة فــإن معظم خالفات 
القبائل غذاها النظام السابق خالل 

العقود التي حكم فيها. 
 يف مأرب القبائل واألحزاب وحدوا 
صفوفهم حــني شــعروا أن النظام 

الجمهوري يف خطر وأن كارثة وطنية تلوح يف األفق بل وأثبت 
املأربيون أنهم حماة الدولة والقانون وأنهم تواقون للعدالة 
والحرية واملواطنة املتســاوية وما مواقف قادة األحزاب 
السياسية بمأرب الذين وحدوا مواقفهم وحددوها مسبقاً 
سوى ترجمة إلرادة الجماهري املأربية وتواصلت تحركات 
أبناء مأرب بمختلف ألوان الطيف الحزبي والقبيل فأصدروا 
بيانهم املشهور الرافض لالنقالب وأعلنوا فك االرتباط مع 

صنعاء التي أصبحت تحت سيطرة املليشيا االنقالبية.
وقبلهم كانت الســلطة املحلية بمــأرب ممثلة 
بمحافظها اللواء / سلطان بن عىل العرادة قد قطعت 
جميع التعامالت مع االنقالبيني وتمسكت برشعية 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
ستظل مواقف شيوخ وأفراد قبائل مأرب ومطارحهم 
الشهرية بنخالء والسحيل وغريها وتمسكهم برشعيتهم 
وجمهوريتهم نقطة مضيئة يف حيــاة اليمنيني يف هذه 
الحقبة الزمنية املعاشة فتلك الصورة توضح تكامل مواقف 
املكونات يف مأرب سلطة محلية وأحزاب سياسية وقبائل 

جميعها رفضاً لالنقالب وانترصوا للرشعية والدولة. 
تستطيعون تلمس أخالق مأرب وعظمة ورقي تفكري 
أبنائها يف تعاملهم مع الوافدين من كل مناطق اليمن التي 
ذابت فيها كل الفــوارق والعناوين التي قد تكون مدعاة 

للتخندق وستظل مأرب لكل أبناء اليمن.

إن مأرب اليــوم وكما يعلم بذلك 
الجميع من أحفــاد اإلماميني أنها 
عصية ومقربة لكل وافد يضمر الرش 
يف نفسه ولعل الدروس التي تلقوها 
عىل أطراف هذه املحافظة الصامدة 
والتي ســيدونها التاريخ يف أنصع 
صفحاته والتي ُهزموا عىل مشارفها 
رش هزيمة ومازال اليوم من أحفاد 
اإلماميني يكنــون الحقد عىل أبناء 
مأرب ألنها لم تعرتف باإلمامة ولم 
تنحن لهم يوماً ولن تنحني أبد الدهر.
نحن أبناء هــذه املحافظة من 
صغرينا حتى أكربنا نقول بأن حماية 
مأرب هذا واجبنا جميعاً وليس عىل 
أبناء مأرب وسندافع كلنا عن النظام 
الجمهوري وعن كيان الدولة وعن الرشعية تحت أي ظرف 
وأياً كانت التضحيات واألثمان املطلوب ســدادها فنحن 

مستعدون؟
اليــوم ونحن نحتفل بالعيد الـ58 مــن ثورة 26 من 
ســبتمرب بانتهاء اإلمامية ودحرها ولكن مازالت الثورة 
مســتمرة فالحوثي واإلماميون وجهــان لعملة واحدة 
ففي السابق حكم إمامي كهنوتي واليوم نفس اإلمامية 
والساللية والتي لقحت وطورت بأفكار عقائدية الدينية.

ويف نهاية مقايل هذا أختم بمسك حديثي هذا بالتوجه 
والشكر لســيادة اللواء محافظ محافظة مأرب األخ / 
ســلطان العرادة وتهنئته بهذا اليوم الوطني العظيم يف 
نفوس كل اليمنني األحرار فهو رمــز من رموز النضال 
املأربي ورمز من الرموز الوطنية التي أنجبتها املحافظة 
والذي بــان معدنه األصيل والنفيــس بوقفته البطولية 
والشــامخة شــموخ الجبال الروايس يف وجه األعاصري 
الخارجية الطامعة بهذه املحافظة حرسها الله فنعم األمري 

سلطانها ونعم الرجال املخلصون هو.
وفقكم الله وســدد الله بالخري خطاكم ومزيدا من 
النجاح والتقدم واالزدهار يف سبيلكم الخرّي الذي تقدموه 
لهذا املحافظة من األمن واالستقرار والرخاء دمت ودامت 

أرواحكم عامرة بالصحة ودمتم بألف خري.

* مدير عام املعهد العايل للعلوم الصحية 

 مأرب يا حصن منيع 
يا قلعة الحرية.. 

 ربك مجيب وسميع 
نرصك بنرصه قوية.

جزء من مقطوعــة فنية نــادرة مهداة من 
العندليب عبد الحليم حافظ لثورة 26سبتمرب عام 

1962م.
مأرب الحارضة يف وجــدان وثورات اليمن لم 
تغب عن أي تحوالت يف تاريخها العظيم، وال تزال 
هي الرائدة املتقدمة، و حاجز الصد أمام غزوات 
اإلماميني منذ قدوم مؤسس اإلمامة يحيى الريس 
امللقــب باإلمام الهادي مرورا بغزوات الســفاح 
عبدالله بن حمزة امللقب بالرشيف وحتى اقتحامها 
من فلول اإلمامة يف 2015م مســلحي مليشــيا 

الحوثي.
لم تستطع مليشيات اإلمامة يف 2014م اقتحام 
عمران وصنعاء لوال ركونها عــىل الداعم الدويل 
و رشائهــا للوالءات واخرتاقهــا ملنظومة الدولة 
ومنظمات املجتمع املدني واألحزاب السياســية 

واملنظمات الدولية.
وتحت يافطــة القضاء عىل حــزب اإلصالح 
سيطرت عىل املعســكرات واقتحمت املدن، بينما 
كانت عاجزة عن اقتحام الجوف منذ عام 2011م، 
ألن الداعم الدويل كان هناك غائب فقد فعلت ذلك 
يف عمران وصنعاء، وبعدها اجتاحت بقية املناطق 
واملدن تباعا، ولكي ال نظلم مقاومة تعز فقد سجل 
التاريخ مشهد انكسار جموعها من اقتحام حارة 
الروضة ليس ليشء، وإنما النكسار عامل الخيانة 

يف تعز وازدهار عامل وحدة صفوف املقاومة. 
ما الذي تغري إذا يف مأرب هذا العام بعد مرور 6 
سنوات من الحرب والغزو الحوثي للمدن والقرى 

اليمنية؟ 
سلكت مليشــيات الحوثي االنقالبية كل تلك 
الطرق املتبعة سابقاً يف اقتحامها للمدن، وضمنت 

صمــت املجتمع الدويل و دعمــا إقليميا قدم لها 
بسخاء واستقدمت أنساقاً من البرش كما فعلت يف 
اسقاطها لنهم والجوف جاءت من رصواح وفشلت 
وبينما هم فيها داهمت جموعهم البيضاء ووصلت 
ملشارف مأرب يف املاهلية وجبل مراد، وفشلت و 
حاولت االلتفاف للجوبة، وفشــلت إرادات قطع 
الطرق الدولية إلحراز أي تقدم يذكر فلم تستطع.
عادت خائــرة القوى منهكــة.. فعلت فلول 
مليشيات الحوثيني كل ما بوسعها لتقدمه يف ذكرى 
انقالبهم عىل الدولة يف 21سبتمرب 2014م فقرر 
أسود مأرب وجيشــها أن يحرزوا نرصاً مختلفا 
يهديه للذكرى الـ58 من ثورة 26سبتمرب 1962م.

نعم لقــد كان انتصــاراً مختلفاً هــذه املرة 
النتصارها كذلك عىل من قبضوا الثمن وباع مأرب 
لالنقالبيني وبهــذا تكون مأرب قد كرست قاعدة 
االنكســار النفيس الذي ييل الهزيمــة  ويف أيلول 
العظيم قرر الجيش الوطني من النازحني وقبائل 
مــأرب ان يصنع النرص املؤزر ويهشــم رؤوس 

الخونة ويمنع تقدم الحوثيني يف كل الجبهات.
ما الذي ســيحصل الحقاً بعد هــذا االنتصار 
الكبري؟ دعوني أخمــن إذاً، ألول مرة يذهب وفد 
الحوثي منهكاً تماماً دون اشرتاطات تذكر وال حتى 
خرب يف اإلعالم يف التحضري ألي تفاهمات ربما تضع 
أي حد ألي تفكــري للجيش الوطني بالتقدم نحو 
صنعاء، وألن معظم جموع املليشيات دخلت مأرب 
مأسورة فهم يف خسارة واضحة واستنزاف برشي 
مهول فإن املبعوث سيحرص عىل تبادل األرسى 
وسيتم مبادلة املختطف املدني الجمهوري بعدة 
أرسى حرب حوثيني كي يعودوا للجبهات، خاصة 
وأن معظم األرسى هذه املرة هــم من القيادات 
الحوثية التي كانــت تعذب املختطفني يف مناطق 
سيطرتهم وهذا أمر يكشف أن املليشيات استنزفت 
كل جهودها وجموعها لينكرسوا يف أبواب مأرب 

وأسوارها وهذا ما حصل.

وماذا حــدث أيضا، كانت تعتمد مليشــيات 
الحوثي يف تحشــيدها للجبهات عىل عوامل عدة 
منها محاربــة أمريكا وإرسائيــل حتى أصبح 
ذاك أضحوكــة بني حتى املغرر بهــم يف مناطق 
سيطرتهم، عمدت مؤخراً لبث مزيد من الشائعات 
انها أسقطت مدناً ثرية كالجوف و دخلت مأرب 
وهذا سيجعلها تسيطر عىل مناطق النفط والغاز 
مما يجعلها تحل مشــاكل النــاس االقتصادية، 
بينما الشــعب الذي يعيش يف مأرب مثال يتمتع 
بأقل األسعار للمشتقات النفطية والغاز مقارنة 
بصنعاء، وعندمــا طالت املدة وال تــزال األمور 
تنهــار كل يوم عمد الحوثي لتثبيت الشــائعات 
عرب استخدامه لعنارصه يف األحياء الشعبية ببث 
أخبار كاذبة عرب مكربات صوت ويف األســواق، 
وحتى هذه أصبح الناس يسخرون منهم ولم يعد 
أحد يصدقهم خاصة وأنه ما يعود إىل صنعاء من 
مأرب غري مواكب الجنائز والجثث وامتالء املشايف 
واملستوصفات بجرحاهم، وأصبح أهايل يف صنعاء 
وعمــران وذمار ماكثني إما أمــام غرف العناية 
املركزة أو يف مجالس العزاء وصاالتها، و جمع كبري 
من اآلباء واألمهات يقلبون صور أبنائهم خلسة يف 

زوايا البيت يرثونهم ليل نهار.

يف الختام
كيف ال تكون مأرب قد أهدت الذكرى الـ58 لعيد 
ثورة 26سبتمرب نرصا مختلفا، وقد صدح شاعرها 
فؤاد متاش بأبيات شعرية تلخص تاريخ قرون من 
النضال منذ عهد النبي سليمان من الشام و حتى 

آخر أحفاد أبي لهب من قريش ومران:
حتى سليماُن عنه مأرُب امتنعت

ولم َتِذلَّ له يوماً وكان نبي
لكّنها أسلمت للِه طائعًة

فكيف تطمُع فيها يا أبا لهِب؟!
كل 26سبتمرب وأنتم بخري

ما الذي أهدته مأرب للذكرى الـما الذي أهدته مأرب للذكرى الـ5858 من ثورة  من ثورة ٢٦٢٦سبتمرب؟سبتمرب؟مأرب حاضنة الثورات وقلعتها احلصينةمأرب حاضنة الثورات وقلعتها احلصينة

:»:» العميد الركن/ علي محسن الحارثيالعميد الركن/ علي محسن الحارثي لـ لـ»»

٢٦٢٦ سبتمرب أعاد لليمن هويته وظهور اإلمامة جمدداً ناتج عن قصور يف احلفاظ عىل اهلوية سبتمرب أعاد لليمن هويته وظهور اإلمامة جمدداً ناتج عن قصور يف احلفاظ عىل اهلوية
ما صنعته اإلمامة بنسختها الجديدة ووجهها القبيح أبرز القيمة العظيمة لثورة 26 سبتمبر

تظل مسألة عودة اإلمامة مجددا إىل اليمن بعد القضاء عليها يف 26 سبتمرب 1962م، سؤاال يشغل الكثري من النخب واملعنيني بل وعامة 
الشعب اليمني، وهي إشكالية حقيقية بحاجة إىل البحث والتتبع والتدقيق واستخالص األسباب واملسببات والحيثيات التي من شأنها 
أن تسهم يف الحصول عىل رؤية مكتملة وواضحة تضع اإلجابات الشافية لهذا السؤال امللح، وتلهم صناع القرار ما يجب عليهم اتخاذه 
من معالجات وحلول لحماية البالد من خطورة هذا الوباء الذي أنهكها قرونا وعبث بمقدراتها ورشد ســكانها األصليني ليتسنى له 

االستئثار بخرياتها ومقدراتها ومواردها.

وألهمية تسليط الضوء عىل هذا الجانب، التقت صحيفة »26 سبتمرب« بالعميد الركن عيل محسن الحارثي، نائب مدير دائرة التوجيه 
املعنوي، الذي وضع النقاط عىل الحروف، وأعطى إجابات المست عمق املشكلة ودرست جذورها، فإىل تفاصيل الحوار.

   التقاه/ أحمد عفيف

  لحماية مكتسبات سبتمبر ينبغي إعادة صياغة ثقافة المجتمع وبناء استراتيجية وطنية للتعليم
  القضاء على الفكر اإلمامي هو الضامن الوحيد للقضاء على اإلمامة

   يتفانى أبطال الجيش وخلفهم الشــعب اليمني 
في الدفاع عن سبتمبر التاريخ والمـجـد

د.  محمد مفتاح*

فـائـد دحـــان



الــعـدد »١9٤٧« الــســبت 9 صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

عـــدد خاص مبــناسبة العــيــد الــ 58 لـــثورة 
الـ 26 من سبتمبر املجيدة 1962م تهاِن

2222

حتتفل بالدنا بالعيد الوطني الـ 58 للثورة اليمنية 26 سبتمبر املجيدة 
وجيشنا الوطني يخوض أشرف املعارك ويسطر أروع املالحم 

البطولية ضد فلول مليشيا احلوثي الكهنوتية 
مجددًا الوالء هلل ثم الوطن والثورة 

وبهذه املناسبة الوطنية اخلالدة
 نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى الـقيـادة السيـاسية  ممثلة بفـخـامة  املشير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية  القائد األعلى للقوات املسلحة

والفريــق الركــــن/ علي محســن صالحعلي محســن صالح - نائــب رئيــس اجلمهورية

داعني اهلل أن تعود هذه املناسبة وقد حتقق لشعبنا ما يصبو إليه 
من أمن واستقرار ورفاه وحرية فـي ظل املشروع الوطني لليمن االحتادي اجلديد

عميد مهندس/ فــؤاد حامـد عطية
مديـر دائـــرة االتصاالت العسكرية

نرفعهــا والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
إلى فخامة الرئيس املشير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى نائبه الفريق الركن/ 
عــلــي محــســن صــالح 

مبناسبة العيد الوطني الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر 1962
يوم أعلن شعبنا التخلص من العهد اإلمامي البائد إلى غير رجعة

آملني أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم باألمن 
واالستقرار ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل اليمن 

اجلديد.. مين احلرية والدميقراطية

اللــواء/  مـحـمـد عــلــي الحـــوري 
محــافــظ محـــافــظـة ريــمـة



الــعـدد »١9٤٧« الــســبت 9 صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م

عـــدد خاص مبــناسبة العــيــد الــ 58 لـــثورة 
الـ 26 من سبتمبر املجيدة 1962م

لم تشهد أعياد سبتمرب اليمنية زخماً شعبياً كما هي الحال بعد 
انقالب مليشيات الحوثيني عىل قيم الجمهورية التي تأسست عام 

1962م.
لقد هز انقالب 21 سبتمرب 2014م الوجدان الجمهوري، وجعل 
جماهري اليمنيني يدركون مــدى أهمية الثورة التي أخرجتهم من 
سيطرة نظام قائم عىل الكهانة والتضليل الديني واحتكار السلطات 

يف يد اإلمام الفرد.
من املهم ونحن نتذكر اليوم ما جرى يوم 26 سبتمرب 1962 أن 
نقول ألبنائنا كيف عاش آباؤنا تحت سيطرة نظام حكم كان يرى أن 

الشعب خادمه بدالً من رؤية الحاكم خادماً لشعبه.
مهم أن نقول ألبنائنا أن نظام األئمة طوال فرتة تاريخه لم يقدم 

لليمنيني منجزاً يمكن أن يعتــد به، وهذا هو 
سبب غرية اإلمامة الحوثية الجديدة من تراثنا 

الحضاري املادي وغري املادي.
لم تبــن اإلمامة قصور صنعاء وال شــبام 
حرضموت، لم يشــيد الكهنة السدود وقنوات 
الري، وليس لديها تراث بحجم معابد اليمنيني 
القدماء، وليس لألئمة عىل اختالف عصورهم 
حتى منجزات الــدول التي عارصتهم يف اليمن 

بعد اإلسالم.
يسجل املؤرخون أن فرتة العصور الوسطى 
التي توصف بالظالم لم تمر عىل التاريخ اليمني 
لوجود دولة الرسوليني التي كانت عاصمتها تعز 
كعبة الزوار من علمــاء وطلبة علم ومؤرخني 
وشــعراء وغريهم، حيث جعل املنتج الفكري 
اليمني يف تلك الدولة عرصها أحد أبرز عصور 

التنوير اإلسالمي يف التاريخ الوسيط.
باملقابل اعتمد األئمة عىل وســائل معينة 
الســتمرار ســلطتهم ليس من بينها العلوم 
واملعارف والنظــم القائمة عىل الشــورى يف 
السياسة والحرية يف التفكري واإلبداع يف الفنون 

واآلداب.
وملزيد مــن املقارنة نقــول إن أي طالب يف 
أية جامعة عاملية عريقة مختصة بالدراسات 
الرشقية يعرف من هو نشوان الحمريي، لكن 
من طلبة تلك الجامعات يعرف من هو عبدالله 
بن حمزة الذي كان معارصاً لنشوان الحمريي؟!

إن ابن حمزة يف معيار العطاء العلمي والشهرة التاريخية يعد نكرة 
أمام علم األعالم ومعرفة املعارف نشوان بن سعيد الحمريي الذي 
تنوعت مواهبه بني الشعر واألدب والتاريخ والفلك والفقه والفكر 
واللغة ومجاالت كثرية تعرفه بها أعرق جامعات العالم اليوم. ومع 
ذلك يحاول اإلماميون الجدد تقديم ابن حمزة وإعادة إنتاجه يف صورة 
أسطورية ال تتالءم مع جرائمه التاريخية يف حق أبناء شعبنا الصابر 

املجاهد.
كان الجهل والتجهيل سالح اإلمامة األبرز للسيطرة عىل اليمنيني، 
ولذا عرفنا يف تاريخهم قصصاً ال تحىص لتوظيف الدجل والشعوذة 
والسحر أحياناً إليهام الجمهور بأن لإلمام شخصية أسطورية ال 
تتسنى لغريه ممن ال تجري فيهم دماء "أئمة العرتة الطاهرة". ومن 
أشهر األئمة الذين استعانوا بالتضليل يف هذا السياق اإلمامني يحيى 

وابنه أحمد حميد الدين. 
يذكر األستاذ محسن العيني يف ترجمته لكتاب كلودي فايان "كنت 
طبيبة يف اليمن" رحلة اإلمام يحيى إىل إيطاليا، وكيف فاحت منها 
روائح عفنة ناتجة عن مصاريف الوفد الباذخة عىل امللذات الحسية يف 
روما، قبل أن يعود اإلمام و"سيوف اإلسالم" إىل اليمن مجللني بسيما 

الصالحني وتقمص أدوار حراس العقيدة وحماة اإلسالم.
ويحيى هذا هو الذي كان يدس جواسيسه بني القادمني للسالم 
عليه قبل أن يروه حتى إذا دخلوا عليه حدثهم بمعلومات شخصية 

عنهم نقلها له جواسيسه الذين خالطوهم قبل "ترشفهم بتقبيل 
اليد املباركة"، األمر الذي رسم شخصية يحيى عىل هيئة أسطورية 

مقدسة تتلقى عن الله املعارف واملواهب اللدنية.
أما اإلمام أحمد فــكان رأس حربة التجهيل والتضليل والبطش 
اإلمامي، لدرجة أنه كان يشيع أن لديه قدرات خارقة تجعل الجن 
يخضعون له كما خضعوا لســليمان بن داوود، كل ذلك لكي ينرش 
الرعب يف نفوس الناس، ومن ثم يسهل عليه السيطرة عليهم بدعاياته 

الكهنوتية املضللة.
وكان مرجعهم جميعاً يف البطش والتنكيــل الهادي يحيى بن 
الحسني الذي كتب مؤرخو سريته أنه حارب اليمنيني بكل ما لديه 
من جنود، وعندما هلك معظمهم يف حروبه ضد القبائل جند الهادي 

اللصوص وقطاع الطرق لقتال اليمنيني.
وعىل هــذا الرتاث اعتمــد الحوثيون اليوم 
الذين رصفت هيئتهم للزكاة جزءاً منها لنزالء 
السجون من املجرمني الذين أطلق الحوثيون 
رساحهم وزجوا بهم يف الجبهات، بعد مرورهم 
ب"دورات ثقافيــة قرآنية" غســلت ذنوبهم 
وأســقطت جرائمهم ومألت بطونهم بأموال 
الزكاة التي حدد الــرشع مصارفها الثمانية، 
والتي ليس من بينها بكل تأكيد "نزالء السجون 

من املجرمني.
ومن أساليب التضليل التي درج األئمة عىل 
استعمالها أنه وأثناء الحرب بني الجمهوريني 
واإلماميني يف ستينيات القرن املايض يف اليمن 
كان الطريان اإلرسائييل-وبتنسيق بريطاني-
يقوم بعمليــات إنزال جوي ألســلحة، دعماً 
ملعســكرات اإلمــام البدر حميــد الدين ضد 
الجمهوريني يف مناطق املرتفعات الشــمالية 
لليمن التي يصعب إيصال السالح إليها بالطرق 
الربية، كما جاء يف وثائق استخبارية بريطانية 
رفعت عنها الرسية بعد انقضاء املدة القانونية 

لرسية الوثائق.
وعندما خيش البدر من انكشاف دعم إرسائيل 
له ضد القوات اليمنية املدعومة بالقوات املرصية 
ابتكر مستشــاروه فكرة تغطي عىل حقيقة 
اســتعانته بإرسائيل، وتضفي عىل معسكره 

رضباً من القداسة.
استغل البدر عمليات اإلنزال الجوي التي شاهدها بعض سكان تلك 
املناطق، ليبث شائعات أن الله أيد اإلماميني أبناء رسول الله بسالح 

هبطت به مالئكة من السماء ضد الجمهوريني "الكفار".
رست الشائعات كالنار يف الهشيم، مع تفيش الجهل، واستغل البدر 
ومن معه شائعة دعم املالئكة/الطيارة لإلماميني لتجنيد اآلالف من 

املغرر بهم للحرب عىل الجمهورية الوليدة.
ولم يكن أمام القيادة الجمهورية اليمنية والقيادة العســكرية 
املرصية حينها إال أن تحشد الناس يف صنعاء لريوا بأم أعينهم كيف 
يتم اإلنزال الجوي بالباراشوت، دحضاً لحكاية "املالئكة/الطيارة 
التي جند بفعلها اإلماميون آالف املغرر بهم للحرب عىل الجمهورية 

يف سنواتها األوىل.
وكما كان الجهل والفقر سالح اإلمامة القديمة ضد الجمهورية، 
فإن اإلمامة يف نسختها الحوثية الجديدة أجادت استعمال هذا السالح 

لتأليب آالف املغرر بهم ضد اليمنيني اليوم.
وإذا كان اإلماميون الحوثيون الجدد يستعينون برتاث اإلماميني 
القدامى فإن عــىل الجمهوريني اليوم أن يســتلهموا تراث اآلباء 

الجمهوريني يف مقاومتهم للهجمة اإلمامية الجديدة.
وكما ذهبت اإلمامة القديمة مع الريح ستذهب نسختها الحديثة 
األكثر قتامة إىل حيث ذهبت األوىل، "والله غالب عىل أمره ولكن أكثر 

الناس ال يعلمون".
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نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة األخ  املشير الركن/ 

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى نائبه الفريق الركن/  عــلــي محــســن صــالح 
مبناسبة العيد الوطني الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر 1962

يوم أعلن شعبنا التخلص من احلكم اإلمامي البائد إلى غير رجعة
آملني أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم باألمن واالستقرار 

ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل اليمن اجلديد..
مين احلرية والدميقراطية

الدكتور/  بشير علي جبران - مدير املستشفى امليداني
العقيد/ نــواف األضرعي - نائب مدير املستشفى

نرفع أســمى آيات التهاني والتبريكات
إلى فخامة األخ  املشير الركن/ 

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى نائبه الفريق الركن/  عــلــي محــســن صــالح 
مبناسبة العيد الوطني الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر 1962
يوم أعلن شعبنا التخلص من احلكم اإلمامي البائد إلى غير رجعة

آملني أن تعود هذه املناسبة الوطنية وشعبنا ينعم باألمن 
واالستقرار ويتفرغ أبناؤه املخلصون لبناء حاضر ومستقبل 

اليمن اجلديد.. مين احلرية والدميقراطية

الشيخ/ مــهــدي الــهــاتــف
عضو مجلس الشورى - قائد مقاومة إقليم تهامة

خـواطـر
سبتمربية

د. محمد جميح



   قاسم الجبري 
مــأرب درع الجمهورية وســياجها يف كل 
مناسبة وطنية تتميز عن مثيالتها ال ليشء سوى 
أنها التاريخ واملجــد التليد فتعمل بما يليق بها 

وبمكانتها. 

كعادتها تتزين مع األعيــاد الوطنية، ولكن 
ما يميزها هذه املرة أن فرحها فرحتان أولهما 
االحتفــاء بالذكرى الـ58 لثورة 26 ســبتمرب 
املجيدة الخالدة التي قضــت عىل حكم إمامي 
كهنوتي، وثانيهما أنهــا تنترص عىل مرشوع 
أحفاد اإلمامة فمأرب يف عيــون اليمنيني هي 
حاملة املرشوع الوطني ومشعل الحرية ووائدة 
مشاريع الظالم قديما وحديثا، وتلك هي مأرب. 
منــذ أيام بدأت شــوارع املدينــة واملكاتب 
الحكومية واملؤسســات بل جميع املباني حتى 
منازل املواطنني والســيارات تــزدان بالعلم 
الجمهوري وصور رئيس الجمهورية املشــري 
الركن/ عبدربه منصور هادي، فهناك تحلق بك 
األناشيد واألغاني الوطنية يف أجواء سبتمرب املجد 
وتطري بك - حيثما ترى عيناك - الفتات وشعارات 
إىل ماض أنجزه اآلباء وتباشري مستقبل مرشق 

يصنعه أبطال الجمهورية الثانية من  قادة وأفراد 
القوات املسلحة بمعية قبائل مأرب األبية التي 
أذاقت اإلمامة بثوبيها القديم والجديد شــتى 
األصناف من التنكيل وإلحاق الخسارات لتؤكد 

بذلك أنها وبجدارة صانعة مجد باقتدار. 
ترتجم مأرب أحالم اليمنيني إىل واقع معاش 
فأعني اليمنيني ترقبها وخاصة املواطنني الذين 
يقبعون يف مناطق سيطرة املليشيا الذين دوما ما 
يعتربون احتفاالت مأرب احتفاالتهم والناطقة 
بما يجيش به وجدانهم وينتظرون ما تجود به 
مأرب الجمهورية من صناعة التاريخ وإقامة 

أعياد الوطن ليبتهجوا لها ومعها. 
وبينما يحتفل اليمنيون بأقدس ثورة وأجلها 
عىل قلوبهــم قدرا يحتفل أيضــا أبطال قواتنا 
املســلحة وقبائل مــأرب بطريقتهم بتقطيع 
أوصال اإلماميني الجدد ووأد مرشوعهم يف أطراف 
املحافظة ويف كل الجبهات املمتدة عىل خارطة 
الوطن وبني فينة وأخرى يزفون تبارش يوم أغر 
لم تصنعه شمس الضحى بل يصنعونه بأيديهم. 

إعداد مبكر 
يؤكد االستاذ محمد عطية مدير عام صندوق 
النظافة والتحســني أنهم قاموا بالتحضريات 
الســتقبال العيد واإلعداد الجيد واملبكر تنفيذا 

لتوجيهات محافظ املحافظة اللواء ســلطان 
بن عيل العرادة الذي يويل هذه املناسبة اهتماما 

كبريا. 
وأضاف عطيــة يف ترصيح لـ26 ســبتمرب 
أنهم اســتفادوا من تجربة األعياد واملناسبات 
السابقة، وابتدأوا بتشكيل لجنة احتفاالت فرعية 
بالصندوق، ثم وضعوا لهم خطة مفصلة ووزعوا 

املهام عىل الفرق امليدانية كل فيما يخصه.
انطلقت الحملة بتاريخ 1 ســبتمرب بتجهيز 
األعالم الوطنية والصور وعبارات وشــعارات 
الثورة بالتنســيق مع دائــرة التوجيه املعنوي 
والجهات ذات العالقة يف السلطة املحلية حسب 

عطية.
منذ أيام وصور فخامــة رئيس الجمهورية 
والعلم الوطني يرفرف عىل كافة الشوارع، وتم 
توزيع األعالم والصــور عىل املكاتب الحكومية 
ومعسكرات األمن والجيش كال حسب االحتياج 

املطلوب. 
يشري عطية أن عدد األعالم التي تم تركيبها 
يف الشــوارع بلغت ألفاً وأربعمائة وخمســني، 
وتم توزيع ما يقارب ألفــني علم وصورة عىل 

القطاعات الحكومية املدنية والعسكرية.
ويضيف.. قام الصنــدوق بدعوة املواطنني 

واملحالت التجارية واملؤسسات األهلية يف املدينة 
إىل تزيني املدينة بالعلم الجمهوري، وفعال وجدنا 
زخما وتفاعال كبريا من املواطنني الذين بدورهم 
قاموا برفع العلم الجمهــوري عىل منازلهم 
ومحالتهم وســيارتهم وخلق أجواء وطنية 

عالية.  

لوحات عمالقة 
عطية أفاد أنهم قاموا بتبديل لوحات الدعاية 
واإلعالن الكبرية ومتوســطة الحجم بعبارات 
الثورة بواقع 12 لوحــة عمالقة كبرية و300 

لوحة متوسطة.
 الصندوق كثف أعمال النظافة ومضاعفتها 
وضبط املخالفني لقواعد النظافة وكثف عمليات 
شفط املجاري ومنع حرق الخلفات أو ترصيف 

املياه اىل الشوارع.
وفيما يخص األعمــال الفنية يقول عطية: 
وجهنا اإلدارة الفنية بإعادة تشــكيل األشجار 
وقصها إىل أنماط مختلفة منها تشكيالت تعرب 
عن رمزية ثورة الـ26 من سبتمرب وثورة الـ14 
من أكتوبر املجيدتني، سعيا منا إلظهار الجانب 

الجمايل لشوارع املدينة احتفاء بهذه املناسبة. 
 كما دشن الصندوق حملة رش مبيد حرشي 
ملكافحة الحــرشات الضارة للحفاظ عىل األمن 

والغذاء النباتي لتبدو األشجار خرضاء مرشقة 
يف عيد الثورة.

إضافات جديدة 
بالنسبة للجديد هذا العام فقد قمنا باإلعداد 
والتجهيز لتدشني عدد من املشاريع منها مرشوع 
حديقة مجمع النــرص للجرحى وافتتاح مثلث 
الصحة ومجســم رصواح وتدشــني العمل يف 
تحسني املدخل الجنوبي وادخال 20 آلية ومعدة 
جديدة للعمل يف وحدة النظافة تم استريادها من 
الصني. وافتتاح حــوش املعدات ومحطة وقود 
وثالثة مكاتب جديدة للنظافة وتحسني حديقة 
مكتب الرضائب وغريها من األعمال ستسمعون 

عنها يف القريب العاجل.
كما نحن بصدد إصدار العدد األول من مجلة 
"صناع الجمال" التي ستكون دورية ربعية إن 
شاء الله، وتصدر رسمياً عن الصندوق بشكل 
رســمي وتتناول أخبار الصندوق ونشاطاته، 
وعدداً من القضايا، كما أفرغنا مساحات آلراء 
املهتمــني واملتابعني، ويف هــذا العدد خصصنا 
10 صفحات ملف بعنوان 26سبتمرب.. مرسى 

الحرية ومعراج املجد.

تفاعل شعبي واسع
التفاعل الشعبي بهذه املناسبة هو ما يميز 

هذا العيد عن غريه -حســب عطية- خصوصا 
مع األحداث الطارئــة يف أطراف املحافظة وما 
يسطره أبطال الجيش ورجال القبائل األباة من 
مالحم بطولية، وكذا يتفاعل الشــارع اليمني 
إيجابا ضد ما يســعى إليه الحوثيون من تغيري 
هوية الشــعب اليمني، وتصدير الفكر اإلمامي 
الظالمي الساليل ومحاولتهم اليائسة لالحتفال 
بيوم النكبة 21سبتمرب اليوم املشؤوم يف ذاكرة 

اليمنيني.

ميزات جديدة 
وقال: يتحمس الناس هنا يف مأرب باالحتفال 
بهذا العيد نظرا ملا تمثله ثورة 26ســبتمرب من 
معان وقيم وشــموخ وذكرى ترشف اليمنيني، 
وما تمثل تلك اإلنجازات من أهمية تاريخية يف 

الوجدان والقلوب.
الصندوق أســهم يف دعم فعاليات التوجيه 
املعنوي واملشاركة يف تسيري العرض الكرنفايل 
والفرقة املوســيقية والســيارات املتجولة يف 
الشــوارع التي تذيع أغاني الثورة، وتم تمويل 
املبادرات الشعبية والعروض املختلفة احتفاال 
بالعيد.. وكلها تأتي تنفيــذا لتوجيهات اللواء 

سلطان العرادة محافظ املحافظة.

شهدت مدينة مأرب، الخميس، عرضاً كرنفالياً 
احتفاء بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمرب املجيدة 
والذكرى الـ 57 لثورة الـــ 14 أكتوبر الخالدة 
بمشــاركة 400 كشافة ومرشــدة من جميع 

مدارس املدينة.
وطافت الفرقة املوسيقية العسكرية التابعة 
لدائرة التوجيه املعنوي يف القوات املسلحة ومعها 
الفرق الكشفية املشاركة يف العرض من مدرسة 
امليثاق والتي تقدمها مدير دائرة التوجيه املعنوي 
العميد الركن أحمد األشول، شوارع املدينة وهي 
تعزف املقطوعات الغنائية واإلنشادية الوطنية 
والفرائحية، يف عرض كرنفــايل بهيج حاملني 
األعالم والشعارات الوطنية ابتهاجاً بهذه املناسبة 
الخالدة التي قضت عىل نظام اإلمامة الكهنوتي 

املستبد.
وقدمت الفرقة املوســيقية العسكرية وفرق 
الكشــافة املدرســية خالل العرض الكرنفايل، 
الذي نظمته دائرتا التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة بــوزارة الدفاع، بالتعــاون مع مكتب 
الشباب والرياضة بمحافظة مأرب، عروضاً فنية 
وكشفية بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من 

سبتمرب املجيدة. 
وأشعلت عروض الفرقة املوسيقية العسكرية 
وفرق الكشافة، التي جابت شوارع املدينة حماس 
املواطنني والجماهري، التي اصطفت عىل جنبات 
الشوارع يف أجواء حماسية تتطلع إىل القضاء عىل 

أحفاد اإلمامة الذين عادوا بحلتهم الجديدة.
وتحولت شوارع مأرب إىل لوحة فنية رائعة، 
وهي تكتيس بالعلم الوطني، وتتغنى بأهازيج 
النشــيد الوطني، محتفية بالذكرى الـ58 من 
ثورة السادس والعرشين من سبتمرب املجيدة، 
التي أطاحت بنظام اإلمامة والكهنوت الذي كان 

جاثما عىل صدور اليمنيني لقرون طويلة.

العميد الركن/ 

أحمد علي األشول *

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

احتفاًء بذكرى ثوريت سبتمرب وأكتوبر.. عرض كرنفايل يف شوارع مدينة مأرب 

٢٦ سبتمرب..  إشــراقة حـيـاة
الـ 26 من سبتمرب ميالد أمة وحياة شعب وحرية واستقالل 
وســيادة وطن واســتعادة تاريخ عريق لحضارة من أقدم 
حضارات العالم، جســد إرادة اليمنيني يف رفض الكهنوت 
والظلم والجهل واالستعباد، وعرب عن رغبتهم يف الحرية والعدالة 
والتنمية ومشاركة كل أبناء الوطن يف حكم أنفسهم بأنفسهم 
بعيدا عن الوصاية املســتوردة والدخيلة عىل الشعب اليمني 
العريق الذي أرىس قواعد الشورى والديموقراطية ومارسها 

قبل العالم أجمع بعرشات القرون 
الـ 26 من سبتمرب املجيد جسد التالحم الشعبي لكل فئات 
الشــعب ومن مختلف محافظات ومديريــات وعزل وقرى 
الوطن الكبري.. قدم فيه اليمنيون خرية أبنائهم شهداء من أجل 
حياة كريمة لكل أبناء الوطن وإتاحة فرص التعليم والصحة 

واملشاركة يف بناء الوطن..
بعيدا عن هيمنة ساللة أو جماعة أو فئة أو طائفة تدعي _زورا 
وبهتانا _  أن لها الحق اإللهي يف الحكم، وأنها وصية عىل الشعب، 
بل يدعي أولئك الدخالء أن األرض وما فيها بل حتى اإلنسان ملك 

لهم، وهو ما يمارسه ويكرسه االنقالبيون الحوثيون اليوم .. 
وملنع هذا الصلف يقف األبطال األحرار من كل فئات 
ومناطق اليمن، جيشاً ومقاومة صفا واحدا للقضاء عىل 
االنقالب والتمرد واستعادة الدولة وحماية الجمهورية 
والعدالة والحفاظ عىل األرض واإلنسان بعيدا عن التبعية 
التي تعمل مليشيات التمرد عىل تأصيلها، تبعية إيرانية 
إلخراج اليمن من محيطه اإلقليمي والعربي، متناسية أن 
أجدادنا هم من هدموا اإلمرباطورية الفارسية، أو قاصدة 

االنتقام منا حني جعلنا تيجان كرسى أحذية ألقيالنا..
هذا النهج االنتقامي الكهنوتي يتكرر حيث تســعى هذه 
املليشيات الظالمية إىل طمس اســم فجر الثورة السبتمربي 
األم من خالل اقتحامها للعاصمــة املغتصبة صنعاء يف يوم 
النثرة والنكبة 21 سبتمرب 2014م ظانني أن ظلمهم وقهرهم 
واستبدادهم سينسينا فجر الحرية والكرامة والسمو للـ 26 

من سبتمرب املجيد .. 
أنى لهم ذلك، سنظل سبتمربيني جمهوريني أباة أحراراً.. بها 
نحيا وعليها نموت، مرددين دوما صباحا ومساء ويف كل حني 

ومن كل ميدان:
وسيبقى نبض قلبي يمنيا

                  لن ترى الدنيا عىل أريض وصيا

* مدير دائرة التوجيه املعنوي
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