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ال تراجع عن خيار الشعب في الديمقراطية 
وبناء الدولة اليمنية الحديثة

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

اللواء محمد الخاوي لـ»الميثاق«:

القوى التقليدية تحاول اسقاط الثورة اليمنية

 ۹ ممكن تحدثونا عن البدايات األولى للثورة وتنشكل 
تنظيم الضباط األحرار؟

- ثورة 26سبمتبر جاءت ولديها أهداف ستة أهمها التخلص 
من الحكم اإلمامي البغيض الذي لم يكتفِ بقتل أبناء 
الشعب فحسب بل قام بقتل أخيه االمير ابراهيم على إثر 
ثورة 48م كما قتل أخويه العباس وعبداهلل على إثر حركة 
المقدم أحمد الثاليا في 1955م.. ومن هنا نستطيع القول 
ان الثورة اليمنية جاءت ولديها أهداف سامية للتخلص من 
الحكم اإلمامي البغيض واالستعمار البريطاني الغاشم،، 
وتوطدت بالتالي واحدية الثورة للشعب اليمني شماله 
وجنوبه.. ولكي نكون منصفين للتاريخ البد أن نذكر الناس 
أن أول خلية للثورة كانت مدينة تعز بقيادة الشيخ محمد 
علي عثمان والمغفور له- بإذن اهلل- عبدالغني مطهر 
ومحمد قائد سيف وعبدالقوي حاميم وعلي محمد سعيد 
احمد والدكتور عبدالرحمن البيضاني الذي كان يهاجم االمام 
من إذاعة صوت العرب من برنامج محمود سعيد وكانت 
له عالقة بالبيضاني الذي تربطه عالقة بأنور السادات، 

فذهبوا الى آلقاهرة 
وقال لهم السادات: 
هل لديكم قيادة 
ع���س���ك���ري���ة م��ن 
الجيش لكي تحمي 
ال���ث���ورة، ف��ق��ال��وا: 
نعم، وع���ادوا الى 
حينها  وكنت  تعز 
هناك أنا ومجموعة 
من الضباط الذين 
حاولوا اللقاء بنا، 
وك��ان لدينا رغبة 
بعمل شيء للثورة 

وكنت أنا والشهيد البطل علي عبدالمغني والشهيد محمد 
مطهر والشهيد محمد الحمزي وسعد االشول والمغفور له- 
بإذن اهلل- علي الضبعي، وتمنيت أن أستشهد معهم، فاتفقنا 
على القيام بالثورة ولكنا لم نحدد ساعة الصفر وال االهداف 
الستة، وفي صنعاء كان التجمع للضباط أكبر من تجمع تعز 
وبعدها بفترة تم اجتماع عدد من الضباط- يحملون نفس 
التوجه واالهداف بإسقاط اإلمامة- في منزل عبداهلل المؤيد، 
وحضره المالزم عبدالكريم السكري وصالح االشول وأحمد 
الرحومي وحسين الغفاري وحسين شرف الكبسي ومحمد 
مرغم وناجي علي االش��ول ومحمد حميد وعبدالوهاب 
الشامي وعلي بن علي الجائفي ويحيى جحاف وحمود بيدر، 
وهذه أول خلية تكونت في صنعاء والتي أرسلت المالزم 
ثاني ناجي علي االشول الى تعز إلبالغنا أنه تم االجتماع 
ورأوا أن يكون هناك تنظيم واحد في عموم الوطن تحت 
اسم تنظيم الضباط االحرار، وبعدها تم صياغة أهداف 
الثورة، وقد اختارت اللجنة قيادة جماعية من هذه االسماء 
ومن جماعة تعز وتم اختيار النقيب عبداللطيف ضيف اهلل 
رئيسًا للقيادة التنظيمية في أول دورة قيادية ثم تكونت 
خاليا أخرى في كل من صنعاء وتعز وحجة وكان االتفاق 
أن تفجر الثورة في تعز مقر حكم اإلمام أحمد، وكنا نجمع 
السالح والذخيرة الى تعز.. ومن يقرأ كتاب أسرار ووثائق 
الثورة اليمنية سيجد تفاصيل دقيقة حول قيام وأهداف 

الثورة دون مبالغة أو إخفاء.
ساعة الصفر

ويواصل الخاوي الحديث قائاًل: وعندما مات اإلمام أحمد 
في تعز في 18 سبتمبر انتقل مركز الثقل والحكم الى 
صنعاء ومن ثم انتقل التخطيط للثورة من تعز الى صنعاء، 
ومن ضمن خاليا تعز وهي من أهم الخاليا: خلية مطار تعز 
ومنهم الشهيد محمد الحمزي ومحمد صالح اللوزي والشهيد 
أحمد بيدر وأحمد درويش كانت مسؤوليتهم أن يتواصلوا مع 

الضباط العاملين في صنعاء ومهمتهم 
إبالغنا عن كل شيء.. وال بد من التنويه 
الى أن الشهيد علي عبدالمغني ومحمد 
مطهر زيد انتقال الى صنعاء وانضما 
للقيادة الجماعية للثورة، وخالل اجتماع 
لجنة القيادة للتنظيم تم تحديد ساعة 
الصفر في الهجوم على اإلم��ام البدر 
وك��ان قد وصل الى صنعاء األخ سعيد 
الجناحي الذي أبلغنا أنه تم تحديد ساعة 
الصفر، وفي فجر يوم الخميس زرت 
الزعيم أحمد اآلنسي ال��ذي كان قائد 
الجيش في تعز وأبلغته بقيام الثورة، 
وكان يومها قد تقرر خروج الجيش الى 
ميدان الشهداء في تعز لتأييد اإلمام البدر 
حيث لم يكن الجيش يعلم بقيام الثورة 
نظرًا للسرية التي سبقت قيامها، ولكني 

خرجت أنا والمجموعة التي كانت في تعز واعطينا أوامر 
بعودة الجيش الى الثكنات واعتقال كل القوى المؤثرة على 
الثورة وعلى رأسهم اسماعيل ابن اإلمام يحيى والوشلي 
وعبداهلل عبدالكريم وأحفاد اإلمام يحيى وبقية الشخصيات 
المؤثرة، وكان ذلك في 26سبتمبر يوم قيام الثورة، ألننا 
كنا نخشى أن يفعلوا كما فعل اإلمام أحمد في ثورة 48 
الذي أجهضها عندما جمع الجيش وانصاره من تعز وذهب 
الى حجة، وفعاًل اعتقلناهم جميعًا وتم أخذهم مكبلين الى 
صنعاء وكان يرافقني عدد من الجنود الذين كانوا يعملون 
معي، فوصلنا عصر يوم الجمعة وتم تسليمهم الى الزعيم 
السالل، وبعدها استمرت الثورة على اكثر من جبهة في 
متابعة فلول اإلمام البدر ولم نشعر بانتصار الثورة اال بعد 

فك حصار صنعاء والمصالحة الوطنية عام 1970م.
جحود ونكران

 ۹ اليوم نسمع من يطلق الدعوات إلسقاط النظام بعد 
هذه المدة من عمر الثورة الخالدة.. وإلى أي حد تثير 

مشاعركم مثل هذه الدعوات؟
- الهدف من أي ث��ورة اسعاد الشعب 
وليس التسيد عليه.. والهدف من التغيير 
هو التغيير الى االفضل، فعندما قمنا 
بثورة 26سبتمبر كان هدفنا انهاء الحكم 
اإلمامي واالستعمار، وه��ذه االه��داف 
والقيم هي التي تحرك الفعل لصالح 
الشعب والبد أن تتحلى الثورة بالقيم 
النبيلة والصدق النابع من المصلحة 
الوطنية ال المصالح الحزبية الضيقة.. 
ونظام الزعيم علي عبداهلل صالح نظام 
ديمقراطي ول��ه إن��ج��ازات كبيرة وان 
كان هناك سلبيات فهي محدودة جدًا، 
ولو قارنا وضع اليمن قبل مجيئ علي 
عبداهلل صالح واليوم سنجد الفارق كبيرًا 
جدًا، يدلل على ذلك المنجزات العمالقة 
كالمدارس والمستشفيات والطرقات والتأمينات االجتماعية 
وبناء جيش وطني قوي.. وما هو حاصل اليوم هو تجاذب 
أحزاب، وكنا نتمنى أن تدرك االحزاب المصلحة الوطنية 
العليا واألخذ باألفضل إلخراج اليمن من هذا النفق المظلم 
الذي استمر اكثر من عام ونصف حتى اآلن، ولعل الوضع 
القائم وعدم االستقرار وبقاء األزمة يستفز مشاعر كل يمني 
سواء نحن الثوار السبتمبريين واالكتوبريين أو عامة الشعب 

اليمني.
طالئع وطنية ال تُنسى

 ۹ ماذا عن واحدية الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر«؟
- كم هو رائع أن تأتي الذكرى ال�50 لثورة 26سبتمبر 
وال�49 لثورة 14اكتوبر ولو لم يكن اال ليلتقي الرعيل االول 
ليحكي ويسرد بطوالت وأمجاد وفخر ما صنعته أيديهم 
وأكفهم.. بطوالت رسخت ث��ورة سبتمبر واكتوبر بكل 
أهدافها وطموحاتها الخالقة لتبقى خالدة ما بقي الكون 

وعمرت االرض، وكما قلت أن همومًا مشتركة للثوار في كل 
من صنعاءوعدن وتعز وغيرها تجسدت على أرض الواقع في 
أدبيات الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« وقد التقى فيها روح 
السالل بقحطان الشعبي وعلي عبدالمغني بسالمين ولبوزة 
واالسودي واالحمدي بروح عبدالغني مطهر وحاميم ومحمد 
قائد سيف والكبسي والديلمي وبيدر والسراجي والرحومي 
بعبدالملك اسماعيل وعبدالفتاح اسماعيل وسيف محمد 
الضالعي وخالد محمد عبدالعزيز وعبداهلل صالح سبعة، 
وفيصل الشعبي وعادل خليفة واالصنج، فتلك الكواكب 
والطالئع الوطنية ستظل خالدة في جبين 
التاريخ ما بقي الزمن.. هذه وغيرها 
هي التي جسدت واحدية الثورة، 
وهناك مثل قائل »ليس المهم 
احتالل قمة الجبل ولكن األهم 
كيفية الحفاظ عليه« وهنا أتذكر 
المقاتلين الذين جاءوا من عدن 
ولحج وردف��ان الى تعز وكان لي 
شرف القيام بتدريبهم وتسليحهم 
وإرسالهم الى أرحب وخوالن وجبال 
المحابشة لترسيخ ثورة سبتمبر، 
وك��ان ل��ي ف��ي المحابشة شرف 
اللقاء بسيد الشهداء راجح غالب 
لبوزة رحمه اهلل مع رفاقه، فقد 
كانوا كاألسود الكاسرة في الدفاع 
عن الثورة والجمهورية قبل أن 
يعودوا الى ردفان 
ليدافعوا عن آمال 
الشعب، باإلضافة 
ال��ى ال��ع��دي��د من 
المناضلين ومنهم 
ع��ب��داهلل االصنج 
وم��ن م��ع��ه، وقد 
تم التنسيق معه 
لكيفية الدفاع عن 
الثورة في صنعاء 
وع����دن، ك��م��ا أن 
االخ���وي���ن ع��ادل 
خ��ل��ي��ف��ة وس��ي��ف 
الضالعي اللذين ذهبت معهما الى قصر السالح وقلت لهم 
خذا ما تريدان من االسلحة لتذهبا الى عدن للقتال ضد 
االستعمار وكان قدر الثورة السبتمبرية تحرير الشمال من 
الطغيان اإلمامي وتحرير الجنوب من االستعمار البريطاني 
المحتل، ومنذ 14 اكتوبر وحتى 30 نوفمبر قدمت الحركة 
الوطنية بمختلف توجهاتها ومناطقها شمااًل وجنوبًا شرقًا 
وغربًا قوافل من الشهداء وأنهارًا من الدماء في سبيل 
االهداف الوطنية المرسومة وبالتالي فقد عُمّدت واحدية 
الثورة اليمنية خالل 1150 يومًا من النضال كانت كافية 
لحصد الكثير من الشهداء الذين كان لهم الفضل االكبر في 
رفع راية 22مايو 1990م والتي تحققت في عهد الرئيس 
السابق الزعيم علي عبداهلل صالح ومن معه من بقية القوى 
الوطنية المشاركة في صنع هذا الحدث العظيم وما تالها 

من حرب الحفاظ على الوحدة اليمنية عام 1994م.
قوى تقليدية نفعية

۹ ما أه��م التحديات التي واجهت الثورة اليمنية   
ومازالت؟

- أهم هذه التحديات التدخل الخارجي والذي كان يدعم 
القوى الظالمية بالمال والسالح واالعالم المغرض، فقد 
أرادت القوى التقليدية والظالمية سرقة جهود الضباط 
والثوار وتسخيرها لصالح مشروعهم لالنقضاض على 
أهداف الثورة واخماد جذوتها، ناهيك عن سعي تلك القوى 
إلجهاض مشروع الوحدة ومنذ ثورة 26سبتمبر حتى بعد 

قيامها.
 ۹ هل تعتقد أن القوى التقليدية التي تقف اليوم 
داعمة السقاط النظام هي امتداد لتلك القوى التقليدية 

اثناء حصار صنعاء؟
- نعم وقوى تقليدية تسعى للدفاع عن مصالح وامتيازات 
على حساب الثوار الفعليين.. قوى أشبه بالطابور الخامس 

الذي حاول إجهاض الثورة في حصار صنعاء وما قبله.

حذر اللواء المناضل محمد حاتم الخاوي عضو مجلس الشورى من أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليمن.. وقال لـ»الميثاق«: إن من أهم  
التحديات التي واجهت الثورة اليمنية  ومازالت التدخل الخارجي الذي كان ومازال يدعم القوى الظالمية بالمال والسالح لتحقيق أجندته..

 مؤكدًا أن القوى التقليدية تحاول دائمًا سرقة جهود اآلخرين سواء في الماضي أو الحاضر.. ولفت عضو تنظيم الضباط األحرار الى  واحدية 
الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« والذي تجسد في كل شبر من أرض اليمن .. داعيًا أبناء الشعب إلى التصدي لكل من يحاول شق الصف 

الوطني بأي حال من األحوال.

التدخل الخارجي أهم التحديات 
التي تواجه بالدنا
هدف الثورة إسعاد الشعب 
وليس استعباده

ما تحقق في عهد الثورة والوحدة ال يمكن حصره 

يوجد دعم 
خارجي للقوى 

الظالمية 
بالمال والسالح 

واإلعالم

حاوره/ عارف الشرجبي

عبدالمغني سالمينالسالل لبوزة فيصل الشعبيحمود بيدرعبدالغني مطهرعبدالفتاح اسماعيلقحطان الشعبي

احتفاالت ال طعم لها!!

الحقيقة التي ال يمكننا التهرب منها في اإلجابة على هذا السؤال الكبير 
والمهم ألنها حقيقة نعيشها ونتلمسها كل يوم بل كل لحظة خاصة 
وأن تداعيات األزمة السياسية التي نعيشها منذ العام المنصرم مازالت 
تهيمن على المشهد، بل وتتزايد يومًا بعد يوم لتمتد وهذا من الطبيعي 

الى حياتنا االقتصادية والمعيشية وأمننا واستقرارنا.
السؤال واضح ومفهوم وال أحب اإلطالة في تقديمه خاصة وكما يقولون: 
»بلغ السيل الزبى..« .. إن احتفاالتنا هذا العام ومنذ العام المنصرم عام 
اندالع األزمة المفتعلة من قبل ما تعرف بأحزاب اللقاء المشترك هي 
احتفاالت تشير وتؤكد أننا في طريقنا الى فترة ما قبل اندالع الثورتين 
اللتين قضتا على الحكم اإلمامي الكهنوتي المستبد في شمال الوطن 
واالستعمار البريطاني الناهب للثروات والحريات واألرض في جنوب 
الوطن.. نعم إننا اليوم وبعد مسيرة طويلة من التضحيات وأنهار من 
الدماء التي قدمها شعبنا اليمني كله من أجل انتصار الثورة اليمنية 

الواحدة وتحقيق أهدافها من إنجازات ال يستطيع الناكرون 
للحقيقة نكرانها أو سرقتها وبيعها ألعدائنا المعروفين منذ 

اندالع الثورة وانتصارها..
نعم نحن في طريقنا- ال سمح اهلل- الى هذه الفترة، وال أبالغ 
في قولي هذا، بل أدعوا كل قارئ وكل مواطن يعيش في 
هذا الوطن الذي جعله بعض أبنائه الذين فقدوا انتماءهم 
اليه، جعلوه وطنًا منكوبًا بعد أن كان سعيدًا يضرب به األمثال 
في األمن واالستقرار وعزيمة أبنائه في تحقيق المنجزات 
التي أبهرت العالم ومنها منجز الوحدة المباركة التي جعلت 
األعداء في الداخل والخارج يحسبون للوطن الموحد الف 
حساب وحساب وتزداد مخططاتهم اكثر شراسة للنيل من 

هذا الوطن ومن قائده الزعيم علي عبداهلل صالح.
إن األزم��ة السياسية وتداعياتها المستمرة والتسليم الطوعي 

للسلطة من الزعيم علي عبداهلل صالح جعلت احتفاالتنا 
بأعياد الثورة اليمنية الواحدة هذا العام ال طعم لها بل 
أعادتنا الى زمن الثورة وتذكر التضحيات العظيمة التي 
قدمتها قوافل الشهداء من أجل هذا الوطن من أجل حريته 
وكرامته والتخلص من الجهل والفقر والمرض.. من أجل 
أمنه واستقراره ووحدته المباركة التي يتجه األعداء اليها 
اليوم بالمال وتسميم عقول بعض األبناء الذين لم يعيشوا 
زمن االنفصال ومآسيه.. وباختصار أقول: - وبكل صدق- 
إن احتفاالتنا بأعياد الثورة هذا العام تحمل صورًا سوداء 
بل جل اهتمامها النهب من أموال الشعب التي جلبت عبر 
الشحت .. من هنا أكرر ما يقوله غالبية المواطنين في 
عموم الوطن إننا نبكي على أيامنا والسنوات التي كان 

الوطن يعيش فيها قبل األزمة وكل عام وأنتم بخير.

هل حالنا وأحوالنا اليوم أفضل مما كانت عليه قبل ثورتي الـ26 من سبتمبر 1962م والـ14 من اكتوبر 1963م المجيدتين؟!..  
سؤال كبير اختزله في سطر واحد، وقد تبادر الى ذهني ويقينًا لدى غالبية أبناء شعبنا في عموم الوطن ونحن نحتفل هذه األيام 

بأعياد الثورتين .. العيد الخمسون لثورة سبتمبر والتاسع واألربعون لثورة اكتوبر.

اقبال علي عبداهلل


