
> بداية قال المناضل السبتمبري - عضو 
مجلس الشورى الشيخ/ شايف عزي مخارش: 
قامت الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« للقضاء 
على االستبداد واالستعمار والظلم والفقر 
والمرض والجهل وقد هب كل الشرفاء والغيورين 
لنصرة الثورة والدفاع عنها بكل ما يمتلكون، 
حيث لم يدخر أحد منا جهدًا اال وبذله من أجل 
انتصار الثورة، لكننا اليوم لألسف مازلنا نعاني 
من الفقر واالختالالت االمنية، بمعنى ان هناك 
خوفًا من الناس على أنفسهم وأموالهم وأسرهم 

في الطرقات والمدن واألسواق.
وأض���اف: الحكومة في رأي��ي لم تعد العدة 
لمواجهة هذه االختالالت ولم تحشد الجماهير 
لالحتفاء بذكرى الثورة اليمنية وكل أهدافها 
مصانة ومتحققة والناس ينعمون باألمن واألمان.

السيادة واالستقالل
وفيما يخص التواجد العسكري األمريكي في 
بالدنا قال الشيخ مخارش: نحن ضد أي تواجد 
عسكري أجنبي في بالدنا تحت أية حجة، فهذا 
األمر يتعارض وحق السيادة واالستقالل، كما 

يتعارض مع الهدف األول من 
أهداف الثورة اليمنية الخالدة.

الفتًا الى أن حكومة الوفاق لم 
تقدم للشعب ما كان يتطلع إليه، 
بل زاد في عهدها الفقر والبطالة 
واالخ���ت���الل االم��ن��ي، وت���ردي 
الخدمات وطوابير المحتاجين 

والجوعى والمظلومين.
المخرج اآلمن

> ودعا الشيخ شايف مخارش 
كل الشرفاء من أبناء اليمن الى 
حماية أه��داف الثورة اليمنية 
ورفض أية ممارسات ال تخدم 
االس��ت��ق��رار وتنفيذ المبادرة 
ية  لتنفيذ ا ليتها  آ و لخليجية  ا
التي هي المخرج الوحيد واآلمن 

للشعب من األزمة التي عانى منها منذ فبراير 
وحتى اليوم الكثير من المصائب والمصاعب 

والويالت.
وأه��اب بكل المواطنين على ط��ول البالد 
وعرضها أن يتحلوا باإليمان والشجاعة وينبذوا 
الفوضى واالعمال التي قد تسيئ لليمنيين 
وسلمهم  ومنجزاتهم  ووح��دت��ه��م  وأمنهم 

االجتماعي.
خيانة لـ»سبتمبر واكتوبر«

> أما عضو المجلس المحلي بمحافظة حجة 
الشيخ عارف الحربي - نجل المناضل السبتمبري 
محمد الحربي- فقد قال:  االحتفاء بذكرى الثورة 
السبتمبرية يعني حماية قيمها والتمسك أكثر 
بأهدافها، لكن- لألسف الشديد- ونحن اليوم 
نحتفي بالذكرى ال�)50( لثورة سبتمبر وال�49 
لثورة اكتوبر وهناك الكثير من أهدافها تعاني 
من اهتزازات كثيرة منها ما يتعلق بالسيادة 

والنهوض والمساواة واألمن واالستقرار.
مشيرًا الى أن تواجد المارينز االمريكي على 

االراضي اليمنية تحت ذرائع 
مختلفة تعد كارثة وتنكرًا 
ألهداف )سبتمبر واكتوبر( 
وخيانة من قبل الحكومة 
التي تعاني الى اليوم عجزًا 
كبيرًا وع���دم ق���درة على 
تحقيق ال��وئ��ام وال��س��الم 

وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها ايضًا.
منجزات الزعيم

> وأضاف: نحتفل اليوم بذكرى الثورة اليمنية 
وهناك ماليين الجوعى والعطشى والبائسين 
والمحرومين.. وكذا انعدام األمن والطمأنينة 
والوفاق الوطني، حيث نالحظ أن هناك الكثير من 
االخوة في أحزاب المشترك وإعالمهم يحرضون 
على الوفاق وال يخدمون المبادرة الخليجية وكأنه 
ال يعنيهم الوطن وأمنه واستقراره وثورته التي 
نحتفي اليوم بعيدها الخمسين، فهذا لم يشفع 
ولم يُثِن االخوة على أن يهدأوا إعالميًا ويحثوا 
الناس على الوئام وحماية الثورة والوحدة وكل 
المنجزات التي تحققت في ظل قيادة الزعيم 
علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- الذي حقق الكثير من المنجزات العمالقة 
انتصارًا لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية، كما أنه 
مثل الحارس األمين ألهدافها، طوال أيام حكمه 

ومازال وسيظل.

سلوكيات منبوذة
مشيرًا إلى أن هناك قوى تمارس سلوكيات 
مضرة بالثورة اليمنية وبرموزها وأهدافها وكل 
ما حققته للشعب اليمني شمااًل وجنوبًا، شرقًا 
وغربًا، معتبرًا التصعيد في المسيرات والسماح 
بالتواجد العسكري االجنبي وعدم استقاللية 
القرار اليمني أحد أب��رز المخاطر على اليمن 
وثورته، داعيًا الجميع االلتفاف لتنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها وعدم التهرب من تنفيذ بنودها.

ذكرى الثورة والمارينز!
> أما االستاذ/ عبدالعزيز العقاب - أمين عام 
منظمة »فكر« للحوار والدفاع عن الحقوق- 
فتحدث عن اهمية المناسبة قائاًل: نحتفي اليوم 
باليوبيل الذهبي لثورة سبتمبر وال�)49( لثورة 
14 اكتوبر في الوقت الذي يتحرك موكب حميد 
األحمر في العاصمة صنعاء بأربعين سيارة 
مسلحة.. ونحتفي أيضًا بذكرى الثورة اليمنية 
والعشرات من جنود المارينز االمريكي يتواجدون 
بالعاصمة صنعاء، ونحتفي ايضًا بثورة »سبتمبر 
واكتوبر« وهناك قوى قبلية ودينية »اخوانية« 
وعسكرية تقمع الحريات وتصادر الحقوق وتروع 
االطفال والنساء وتنهب األراضي وتدمر البنى 
التحتية وتقطع الطرقات وتخرب أنابيب النفط 
وأعمدة الكهرباء وتعلن الحرب على كل المنجزات 
التي تحققت في عهد الثورة المباركة والوحدة 
على يد صانع التحوالت الزعيم علي عبداهلل 

صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام.
واعتبر العقاب غياب ال��م��س��اواة والعدالة 
االجتماعية وع��دم وق��وف الناس جميعًا أمام 
القانون انتكاسة كبيرة للثورة اليمنية التي كان 
من أبرز وأهم أهدافها تحقيق العدالة االجتماعية 
وتحرير الوطن من الظلم واالستبداد والجهل 

والفقر والمرض.
تحديات كبرى

وق��ال عبدالعزيز العقاب: أنا أق��رأ االحتفال 
بهذه الذكرى وفي ظل هذه األوضاع من زاوية 
أن هناك تحديات كبرى وخطيرة تواجه ثورة 
)سبتمبر واكتوبر( وأهدافها، تحديات تأتي من 
قبل أولئك الذين أعاقوا مسيرة الثورة ومسيرة 
التنمية.. ولن تستطيع اليمن أن تخطو الى 
رحاب الدولة المدنية الحديثة اال بعد أن تخضع 
تلك القوى القبلية والقوى المتطرفة للنظام 
والقانون.. مالم فأعتقد أنه ليس من اإلنصاف 
التغني بالثورة والحديث عن أهدافها في ظل 

وجود أولئك وسياساتهم وسلوكياتهم.
وتساءل أمين عام منظمة »فكر«: أي حديث 
عن الثورة، وحميد االحمر هو من يحرك رئيس 
حكومة الوفاق ويدير الحكومة هو وبعض القوى 

الدينية والعسكرية المعروفة.

الدفاع عن المنجزات
مؤكدًا أن الحديث عن الثورة واالحتفاء بها في 
ظل وجود هذا الكابوس القبلي 
والجهوي، النفعي والديني الذي 
يهدد الدولة وقيادتها ويؤثر على 
صناعة القرار، يبقى الحديث 
ق��اص��رًا وبعيدًا ع��ن عناصره 
الرئيسية.. وبالتالي الب��د أن 
ي��درك كل يمني ويمنية أننا 
جميعًا أم��ام مسؤولية وطنية 
تتطلب أن نتوحد ونعمل كل 
إمكاناته  من موقعه وحسب 
وبالطرق السلمية للدفاع عن 
الثورة والوحدة والمنجزات التي 
التقليدية  تحاول تلك القوى 
االن��ق��ض��اض عليها وتحويل 
البلد الى طوائف وإمارات حروب 

وأسواق لبيع السالح والرقيق.
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16العدد: )1629(
شباب الوحدة.. هم حماة الثورة وبُنَاة الحاضر.. 

الزعيم/علي عبداهلل صالحوقـــوة المستقبل.
رئيس المؤتمر الشعبي العام

> منذ خمسين عامًا من اليوم كان الوطن 
اليمني يعيش ف��ي قبٍو مهج��ور.. طريقه 
غامضٌ وه��واه ملتب��سٌ.. تاريخه نصف 
تاريخ وإنس��انه نصف إنسان حتى أشرقت 
ش��مس الحرية في ال�26من سبتمبر عام 
1962م.. آن��ذاك أعل��ن اليمني��ون للعالم 
أجمع بأنهم شعبٌ ال يقبل الضيم والمهانة 

والخنوع.
ف��ي ذلك الي��وم س��طر الرجال م��ن أبناء 
شعبنا اليمني ملحمة تاريخية عظيمة عندما 
اقتلعوا أعتى وأخبث نظام س��الي رجعي 
متخلف ال يفقه س��وى لغة القتل والسحل 

وتكريس سياسة التخلف والتجهيل.
في ال�26 من س��بتمبر انتص��ر اليمنيون 
إلرادته��م فكان��وا بح��ق أحفاد عم��رو بن 
معديك��رب الزبي��دي والس��مح ب��ن مال��ك 
الخوالني وس��عد بن عبادة وسعد بن معاذ 
وغيره��م من عظم��اء هذه األم��ة اليمنية 
الخالدة التواقة للحرية والتحرر من األغال 

التي نس��جها الطف��اءة والتي ع��ادت حممًا 
وبراكين ووبااًل عليهم.

قالوا لهم: حسبكم ظلمًا وعدوانًا وجبروتًا، 
صارخي��ن بصيح��ة المبص��ر ف��ي الزم��ن 

األعمى عبداهلل البردوني.
»لماذا لي الجوع والقصف لك

يناشدني الجوع أن أسألك
أأغرس حقلي وتجنيه أنت

 وتسكر من عرقي فنجلك
لماذا  وفي قبضيتك الكنوز

تمد الى لقمتي أنملك
أتقتات جوعي وتدعى النزيه

فهل أصبح اللص يومًا ملك«

وقالوا للوطن:
 لك المجد ال أح��دٌ غيرك يس��تحق الثناء .. 

دماؤنا ترخص لك يا وطني.
كان هدف ثوار س��بتمبر 1962م ساميًا.. 
فق��د ث��اروا ألج��ل االنس��ان اليمن��ي الذي 
حاول أحمد بن حميد الدين س��لبه كرامته 
وإنسانيته.. ألنهم كانوا يؤمنون بأن الوطن 
هو االنس��ان وبدونه يبق��ى الوطن عبارة 
عن أش��جاٍر وأحجار.. لذلك قدموا أنفسهم 
قرابين من أجل هذا الشعب ولسان حالهم 

يردد:
»سيدي الشعب: أي القصائد تقرأ

أي المواويل تشتاق
ضاق بنا الصحو يا سيدي والمنام«

تلك كانت ثقافة آبائنا من الثوار وذلك هو 
ديدنهم حين قاموا بثورتهم المجيدة.

فلهم منا التحية واإلجال واإلكبار على ما 
قدموه لنا وسنظل نحمل لهم الجميل الى 

أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
إن خمس��ين وردة على جبين هذا الوطن 

م��رت ال يع��رف قيمة م��ا تحق��ق فيها من 
منج��زات اال من عاص��ر الحك��م الكهنوتي 
البغيض آلل حميد الدين الذين تعاملوا مع 
اليمن وكأنه ضيعة مملوكة لهم ورثوها أبًا 

عن جد.
إن المطل��وب اليوم ممن م��ازال على قيد 
الحياة ممن شاركوا في قيام ثورة ال�26من 
س��بتمبر وم��ن الباحثي��ن والمختصين هو 
الكش��ف عن الحقائق وتوضيحها للش��باب 
لك��ي يعلموا كي��ف كان الوط��ن قبل ثورة 
ال�26 من سبتمبر 1962م، ووضع االنسان 
اليمن��ي حينه��ا تحت حك��م الف��رد الواحد، 
وأعتقد أن توضيح الحقائ��ق للناس التزام 
أدب��ي وأخاقي ألنه ليس م��ن حق أي كان 

احتكار الحقيقة وعدم إيضاحها للناس..
 فثورة السادس والعش��رين من سبتمبر 
هي ملك جميع أبناء الش��عب اليمني، ومن 
حقهم معرفة كل المراحل والخطوات التي 
على ضوئها تفجرت ثورة سبتمبر الخالدة.

في الذكرى الـ50 للثورة..

عبد الكريم المدي

 »االخوان« يشطبون أهدافها !!
 يحتفل شعبنا اليمني باليوبيل الذهبي لثورة سبتمبر وال���)49( لثورة اكتوبر 
المجيدتين، وهو يعيش أوضاعًا صعبة واختااًل أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا غير مسبوق.. 
ناهيك عن تواجد قوات عسكرية أمريكية )المارينز( في عاصمة الثورة والوحدة )صنعاء(.
حول هذه األوضاع واالرتداد الخطير على أهداف الثورة اليمنية الذي تقترفه حكومة 
الوفاق الوطني.. استطلعت »الميثاق« آراء عدد من المناضلين والسياسيين وقيادات 

المجتمع المدني.

خمسون وردة على جبين الوطن

أحمد الرمعي


