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5الثالثاء: 
العدوان السعودي يواصل جرائمه وإبادته لليمنيين

القضية اليمنية.. تجاهل مستمر في األمم المتحدة!! 

تعنت واصرار على االستمرار في ابادة اليمنيين 
ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار ال��ص��م��ت وال���دع���م ال��دول��ي��ي��ن 
المقدمين للنظام السعودي وخاصة من الواليات 
المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا وغيرها 
من دول العالم التي كشفت تواطؤها مع آل سعود 
وحلفائهم وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من 
الجرائم بحق اليمن واليمنيين من خالل صمتهم عن 
جرائم العدوان اواًل.. واستمرار مبيعاتهم لالسلحة 

بكافة اشكالها وصورها ثانيًا.. 
النظام السعودي ومعه أكثر من 17 دولة يشنون 
عدوانا غاشما وظالما على اليمن واليمنيين منذ 
عامين ونصف العمام وبالمقابل تزودهم الكثير 
من دول العالم بمختلف أنواع اإلسلحة وتأتي بعض 
قيادت األنظمة الغربية لتؤكد على ض��رورة منع 
تزويد االط��راف المتصارعة في اليمن باألسلحة.. 
والحديث بإسهاب عن الجوانب اإلنسانية وما تشهده 
عدد من بلدان العالم ومنها اليمن من انتهاكات 
للقانون اإلنساني الدولي ؛ فأين عقالء العالم ليقفوا 
أم��ام ه��ذا التناقض الغريب والمريب الصادر من 
بعض قيادات تلك األنظمة وخاصة فيما يتعلق 

بالحالة اليمنية ؟!.. 
العالم اجمع يفرض حصارًا على اليمن واليمنيين 
على كافة المستويات وتطالب دول العالم بعدم 
تزويد من يسميهم النظام السعودي وحلفاؤه 
"االنقالبيين" بالسالح، فيما ال��والي��ات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وغيرها من ال��دول المصنعة 
لألسلحة تواصل بيع وعقد صفقات األسلحة مع دول 
العدوان وفي المقدمة منها السعودية، وليس عنا 
ببعيد صفقة األسلحة األخيرة التي ابرمتها الواليات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا مع النظام السعودي 
وبعض حلفائه بمليارات الدوالرات إلستخدامها في 

حربهم على اليمن وقتل اليمنيين..!!!
نحن أمام مجتمع دولي يتكشف ويتعرى يوميًا 
بتعامالته المتناقضة وال��ال اخالقية مع القضية 
اليمنية والكارثة اإلنسانية التي صنعها العدوان 

السعودي اإلجرامي في اليمن.. 
ال نحتاج هنا إلى تكرار ما تردده منظمات األمم 
المتحدة في تقاريرها حول اليمن وتحذيراتها حول 
الحالة اإلنسانية السيئة التي يعيشها اليمنيون كوننا 
نعيش المشهد ونشهد يوميا عشرات الجرائم 
واالنتهاكات المتواصلة للقانون اإلنساني الدولي 
كما نعلم جيدًا بالحالة المعيشية التي تزداد سوءًا 
مع مرور األي��ام.. لسنا بحاجة إلى تكرار سرد تلك 
التقارير وانما بحاجة إل��ى استشعار دول العالم 
مسئولياتها والتحرك الجاد والمسئول لوقف هذا 
ات الحازمة  العدوان وفك الحصار واتخاذ اإلج��راء
والحاسمة تجاه ما تم ارتكابه من جرائم بحق اليمن 

واليمنيين.. 
في دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة التى 
انعقدت األسبوع الماضي في نيويورك ذهب قادة 
أنظمة العالم يتحدثون عن الكوارث اإلنسانية التي 
تعيشها بعض بلدان العالم وتناسوا أنهم احد 

األسباب الرئيسية في صناعة تلك الكوارث..!! 
ش��رك��اء رئ��ي��س��ي��ون ف��ي ص��ن��اع��ة ت��ل��ك ال��ك��وارث 
وتفاقمها وش��رك��اء في قتل شعوب تلك البلدان 
وبخاصة في اليمن وليس بخاف مايقومون به في 
اليمن وما يقدمونه للنظام العدواني السعودي من 

دعم على كافة المستويات.. 
مصالحهم طغت وذهب البعض منهم يستعرض 
عضالته وفي مقدمتهم ترامب تجاه بعض البلدان 
سماها ب��ال��دول ال��م��ارق��ة دون حياء أو خجل وفي 
الوقت نفسه يتحدث عن السالم ال��ذي ينبغي أن 

يعم العالم ونظامه شريك رئيسي في تدمير اليمن 
وقتل اليمنيين..!! 

الواليات المتحدة سعت وما زالت إلى التغطية 
على االنتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام 
ال��س��ع��ودي ال���ذي ي��ق��ود التحالف وي��وج��ه بتنفيذ 
العمليات العسكرية على مختلف االت��ج��اه��ات.. 
وتتالعب في كل التقارير الصادرة عن مكاتب األمم 
المتحدة المختلفة حول العدوان في اليمن والجرائم 
الشنيعة التي ترتكب بحق المدنيين من قبل التحالف 
وترفض تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في مختلف 
االنتهاكات المرتكبة في اليمن تحت حجج ومبررات 

واهية..!!! 
وه��ي ايضًا اضافة إل��ى بريطانيا تعارض إع��ادة 
النظام السعودي إلى قائمة العار أو القائمة السوداء 
الرتكابها تجاوزات خطيرة ضد األطفال.. فعن أي 
سالم عالمي يتحدث ترامب وغيره من قادة انظمة 

االستبداد والهيمنة في العالم..؟!! 
يكفي مغالطات ويكفي ضحكًا على اليمنيين 
فهؤالء جميعًا هم من ي��دم��رون اليمن ويقتلون 
اليمنيين.. كما يدمرون الكثير من بلدان العالم 
خذ 

ُ
وقتل شعوبها.. وال نجد ما نقوله هنا غير أن ما أ

بالقوة ال ُيسترد اال بالقوة وان العالم الذي يحرض 
انظمة العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم لم 
ولن يصنع السالم في اليمن ولن يحقق في جرائم 
الحرب واالنتهاكات التي ارتكبها النظام السعودي 

اإلجرامي طيلة العامين والنصف الماضية.. 
االستمرار في مواجهة العدوان واستهداف 
مصالحهم ه��و م��ن سيقود إل��ى إن��ه��اء ال��ع��دوان 
وايقاف الحرب، ومادون ذلك ال حل سيأتي الينا 

من الخارج..

ف العدوان اإلجرامي بقيادة النظام الس��عودي غاراته الجوية المستهدفة للمدنيين  
َّ
كث

والمنش��آت المدني��ة في اكثر م��ن منطقة وم��كان غير آب��ٍه بمطالبات األم��م المتحدة 
والمنظمات الدولية تجنب اس��تهداف المدنيين والمنش��آت الخدمية وال بالخطوات واإلجراءات 
الت��ي تتخذه��ا مفوضي��ة حقوق اإلنس��ان لتش��كيل لجنة دولي��ة للتحقي��ق في مختل��ف الجرائم 
واالنته��اكات المرتكبة في اليم��ن.. وتحذيرها من زيادة اوجاع ومعاناة اليمنيين جراء العمليات 

العسكرية والحصار الظالم الذي تسبب بانتشار المجاعة واألمراض واألبئة في اليمن.. 

هل تسيطر السعودية 
على القرار األممي؟

د أمين عام االمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مهمة مبعوث االمم المتحدة الى اليمن  مدَّ
اسماعيل ولد الشيخ الى شهر فبراير 2018م والتي كان مقررًا انتهاؤها في 20 سبتمبر أي 

األربعاء الماضي.. 
تمديد غوتيريش لولد الشيخ الذي فشل في احراز أي نجاح إليقاف عداوان التحالف الذي تقوده 
السعودية على اليمن منذ اكثر من 900 يوم واتهامه باالنحياز لطرف العدوان بقيادة النظام 
السعودي ومطالبة التحالف الوطني بصنعاء بتغييره - هذا التمديد يؤكد سيطرة النظام السعودي 

على القرار األممي.. 
رد من ليبيا 

ُ
ما الذي حققه ولد الشيخ في إطار مهمته ليتم التمديد له.. وايضًا تعيين نائب له ط

التهامه بالتجسس ؟! 
وهل حقًا أن األمم المتحدة ممثلة بأمينها العام حريصة على التو صل لحلول لألزمة اليمنية 

وإيقاف العدوان وتحقيق السالم..؟! 
بات واضحًا أن األمم المتحدة التي تصدر منظماتها اإلنسانية تقارير متتابعة توضح الحالة 
اإلنسانية السيئة التي يعيشها اليمن واليمنيون وتحذيراتها المتكررة من انتشار المجاعة وان 
اليمن يعيش اسوأ كارثة إنسانية في العالم ومطالباتها بفك الحصار وفتح مطار صنعاء أمام المالحة 
الجوية وتأكيدها على عرقلة التحالف السعودي ايصال المساعدات اإلنسانية - بات واضحًا أنها 
تتالعب بالملف اليمني وال تستطيع اتخاذ أي قرار دون الرجوع للنظام السعودي المتهم بارتكاب 
جرائم حرب وانتهاك القانون اإلنساني الدولي والمعرقل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مختلف 

الجرائم واالنتهاكات.. 
قبل اشهر قليلة تردد في وسائل االعالم المختلفة السيما الدولية منها اعتزام األمين العام لألمم 
المتحدة تغيير المبعوث اسماعيل ولد الشيخ وسرعان ما اكد مكتب األمين العام على استمرار 
عمل ولد الشيخ في مهمته الفاشلة.. وسط اتهامات وجهت لهذا المبعوث بالحصول على مببالغ 
مالية من النظام السعودي.. فلماذا هذا االصرار على مواصلة هذا المبعوث مهمته وهو غير مرغوب 
به في اليمن واتهامه بعدم الحيادية واالنحياز لطرف العدوان وبدا ذلك بوضوح من خالل تقاريره 

واحاطاته المقدمة الى مجلس األمن ؟!.. 
وايضًا ما المغزى من تعيين نائب له مطرود من ليبيا.. وهل تم ذلك بمشاورات وتواصل من األمم 

المتحدة مع التحالف الوطني في صنعاء؟!.. 
تابعنا جميعًا المحاوالت البائسة التي قام بها ولد الشيخ وأخيرها محاولة اختزاله الحل السياسي 
بتسليم ميناء الحديدة شريطة تسليم المرتبات وفتح مطار صنعاء وايصال المساعدات اإلنسانية..!! 
فشل في إدارة المشاورات التفاوضية في جنيف ومن ثم في الكويت وانصاع لرغبات النظام 
السعودي وتسسب وبشكل مباشر في افشال المشاورات وتوقفها.. ليأتي بعد ذلك ويصرح عبر 
وسائل اإلعالم عن مبادرة تطالب التحالف الوطني بتسليم ميناء ومدينة الحديدة..؛ ودون حياء أو 

خجل يضيف في تصريحاته أن ذلك مرتبط بتسليم المرتبات وفتح مطار صنعاء..!! 
لم يجرؤ هذا المبعوث على إدانة جرائم النظام السعودي المرتكبة وانتهاكاته للقانون االنساني في 

اليمن منذ اكثر من عامين ونصف العام وبدا ذلك واضحًا في احاطاته التي قدمها إلى مجلس األمن..؛ 
بل على العكس من ذلك ذهب يسجل إداناته واستنكاره الستهداف الجيش اليمني الذي يدافع 
عن سيادة وكرامة شعب ووطن للبوارج البحرية التابعة للعدوان والتي تقصف منها المدن اليمنية 
والمواطنين.. كما دان اطالق الصواريخ الباليستية على المدن السعودية وادعاء استهداف مكة 
بوقاحة ال مثيل لها..؛ أما الجرائم السعودية التي اودت بحياة عشرات اآلالف من المدنيين وتدمير 
البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور وقاعات االفراح والعزاء والتسبب بأسوأ 

كارثة انسانية يشهدها العالم فال تعني له شيئًا..!! 
فلماذا يتم تمديد مهمته وتعيين نائب له دون التشاور مع التحالف الوطني..؟! 

مسؤولون رفيعو المستوى في ادارة الشؤون السياسية في االمم المتحدة اعربوا عن استيائهم 
من قيام أنطونيو غوتيريش بتمديد مهمة ولد الشيخ.

وأكدوا في تصريحات صحفية لبعض وسائل اإلعالم أن انشطة ولد الشيخ السرية مع السعودية 
والتي يتقاضى عبرها اموااًل من السعودية دون علم االمم المتحدة يضع المنظمة االممية في موقف 
لة القانونية جراء تلك التصرفات التي لم يتخذ بشأنها امين  مخٍز ومخجل..؛ ويجعلها عرضة للمساء

عام االمم المتحدة أي موقف حازم وصارم..
كما اش��ارت الى ان قرار نقل معين شريم من ليبيا الى اليمن بعد مطالبات بطرده من ليبيا 

وارساله ليكون نائبًا لولد الشيخ يؤكد مدى سيطرة السعودية على قرار 
المنظمة االممية..!! 

األمين العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون الذي عجز عن 
تمرير أي قرار إلدانة التحالف السعودي حول جرائم الحرب 
وانتهاكات القانون االنساني الدولي كما اخرج النظام السعودي 
وحلفاؤه من القائمة السوداء بعد ايام قليلة من ضمهم إليها 
- كشف عن الضغوط السعودية التي تمارس ضده وضد 
األمم المتحدة..؛ كما كشف عن تهديد النظام السعودي 
للمنظمة األممية.. األم��ر ال��ذي يكشف بوضوح سيطرة 

النظام السعودي على القرار األممي..؛ كما أن تمديد امين 
عام االمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

مهمة مبعوث االمم المتحدة 
الى اليمن وتعيين نائب له 
دون التفاوض والتشاور 
م���ع ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
يؤكد سيطرة السعودية 
ع��ل��ى ق�����رار ال��م��ن��ظ��م��ة 

االممية..!!!

؟
تمديد مهمة ولد الشيخ وتعيين نائب له دون التشاور مع التحالف الوطني!!

ل المسئولية!! ب من تحمُّ الفار هادي.. مغالطات وتهرُّ
بأسلوب المراوغة التي دأب عليها طيلة السنوات الثالث الماضية من أجل تجميل 
صورته وصورة النظام السعودي القبيحة من جهة  والظهور بمظهر المسئول 
الحريص على اليمن واليمنيين من جهة أخرى، ذهب الفار هادي المنتهية 
شرعيته في كلمته التي القاها امام قادة العالم في الجمعية العامة لألمم 
المتحدة صوب تحميل من اسماهم "االنقالبيين" مسئولية ما آلت 

اليه األحداث في اليمن منذ 26 مارس 2015م..!! 
كرر الفار هادي نفس المغالطات التي روج لها في نفس 
المكان قبل عام وبدا شاكيًا باكيًا من الظلم الذي تعرض 
له من "المتمردين" الذين انقلبوا على "شرعيته".. كما 
ذهب يكيل عبارات الشكر دون حياء أو خجل للمبعوث 
األممي اسماعيل ولد الشيخ والنظام السعودي لمساعيهم 
في عرقلة المشاورات وإفشالها وقتل عشرات اآلالف من 
اليمنيين وتدمير البنية األساسية وتشريد الماليين من 
منازلهم ومناطقهم وتجويعهم وصناعة أسوأ كارثة انسانية 

يشهدها العالم..!!! 
واألغرب من كل ما قاله وسرده في كلمته، اتهام 
القوى الوطنية بالنكث بالعهود واالنقالب على 
االتفاقات وافشال المشاورات ورفض السالم.. 
متناسيًا ما قاله حول مبادرة وزي��ر الخارجية 
األمريكية السابق ج��ون كيري ورفضه لها جملة 
وتفصياًل وبتوجيه مباشر من النظام السعودي، اضافة إلى 
االنقالب على ما تم التوصل اليه من نقاط في نهاية المشاورات 

األولى في الكويت واعالن رفضها.. 
كاد الفار هادي وهو يسرد تلك المغالطات أن يقول خذوني من كثرة 

نظر قادة العالم له بارتياب..!  
ظهر الفار وهو يتهم من يسميهم "االنقالبيين" باالستيالء على 
ايرادات الدولة وعدم تسليم موظفي الدولة مرتباتهم منذ عام.. وهو من 
طالب من نفس المكان بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن ووعد بتسليم 

المرتبات دون ان ينفذ ما وعد به.. فكيف ال ينظر اليه قادة العالم بريبة وقبح وحقارة 
وهو يناقض نفسه فيما يطرحه وغير قادر حتى على لملمة اشالئه المتناثره في 
الرياض وفي أكثر من عاصمة في العالم وغير قادر على العودة إلى تلك المناطق التي 

يسميها بالمحررة..!! 
واألكثر ضحكًا وسخرية ما قاله حول محاربته اإلرهاب وتعاونه مع العالم في هذا 
الجانب ؛ بينما هو وحلفاؤه في السعودية واالم��ارات من اوجد العديد من الجماعات 
االرهابية في عدن وتعز وابين وحضرموت ومولهم واستقدم المرتزقة من كل انحاء 
العالم الستعادة شرعيته المنتهية..؛ ونراهم اليوم يمنعونه من العودة إلى عدن أو 

أي منطقة يتواجدون فيها..!! 
لقد أكد الفار بمغالطاته التي روج لها ببؤس وقبح ال مثيل لهما الهدف الرئيسي 
من العدوان اإلجرامي واإلرهابي، ولم يعد مخفيًا- بعد أن تكشفت الكثير من األوراق 
التي كنا نثيرها ونتحدث عنها منذ البداية- التوجهات الواضحة التي تقوم بها اإلمارات 
والسعودية في الكثير من المناطق التي تم احتاللها وال تحتاج إلى إيضاح ليفهم من 

لم يفهم بعد..
وال ندري هنا على ماذا يراهن الفار وبقية المرتزقة بعد تكشف حقيقة كل األوراق من 
وراء العدوان اإلجرامي الذي استدعاه لتدمير اليمن وقتل اليمنيين ونراه بائسًا يحاول 
لة القانونية حول مختلف الجرائم التي ارتكبها  تجميل صورته والتهرب من المساء

بحق اليمنيين..؟! 
ل :  ويبقى هنا أن نتساء

هل يعتقد الفار ومن معه من المرتزقة ومعهم النظام السعودي انهم سيستمرون 
في المضي بهذه المغالطات ؟!.. 

إن كانوا يواصلون خداع العالم بترويجهم تلك المغالطات واألكاذيب، فيقينًا أن الشعب 
اليمني يعلم حقيقة تلك المغالطات ويدرك األهداف الخفية التي يتوارى الفار ومرتزقته 
خلفها، ويعلم أيضًا من يتاجر بدماء الشعب ومن دمر وقتل اليمنيين ويرفض تشكيل 
لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم واالنتهاكات المختلفة المرتكبة في اليمن.. 

ها مطالب.. وأن األوهام  ه أن الحقوق ال تضيع ما دام وراء ليعلم الفار هادي ومن وراء
والمغالطات التي يرددونها لن تستمر فحبلها قصير واقصر مما يتوقعون.. 

ْت يد العدوان وادواته ومرتزقته.. وال نامت اعين الجبناء.. تبَّ

ردًا على ما قاله مديرها التنفيذي.. 

تحالف العدوان يسحب باخرة "األغذية العالمية" خارج منطقة 
الغاطس لميناء الحديدة ويمنع تفريغ حمولتها!! 

تأكيدًا لما قاله ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج األغذية 
العالمي مطلع الشهر الجاري: "السعوديون خلقوا تعقيدات 
خطيرة بالنسبة لنا بسبب قيود أشبه بالحصار على الميناء 
وتدمير الروافع في ميناء الحديدة وقلل ذلك قدرتنا على إدخال 
الغذاء بشكل كبير".. رد النظام السعودي وحلفاؤه مساء الخميس 
الماضي بالقيام بسحب الباخرة »FULMAR« إلى خارج منطقة 
المخطاف وتوجيهها بالتحرك إلى بعد 65 مياًل خارج منطقة 
الغاطس لميناء الحديدة قبل إفراغ حمولتها المكونة من 25 الف 

طن من مادة القمح التابعة لمنظمة الغداء العالمي..!!
سحب تحالف العدوان باخرة منظمة الغداء العالمي إلى خارج 
منطقة الغاطس لميناء الحديدة يأتي ردًا على التصريحات التي 
ادلى بها مدير المنظمة في الرابع من شهر سبتمبر الجاري واتهم 
فيها تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي بإعاقة عمليات 
تقديم المساعدات، مطالبًا بإنهاء الحملة العسكرية للتحالف التي 
تسببت بخلق إحدى أسوأ الكوارث اإلنسانية في العالم.. اضافة إلى 
ات معالجة األمراض  مطالبته السعودية بمفردها "تمويل إجراء

والجوع الذي يعصف باليمن".
وزاد مدير منظمة الغذاء العالمي بقوله: "يجب على السعودية 
تمويل 100% من )احتياجات( األزمة اإلنسانية في اليمن..؛ 
إما أن توقفوا الحرب أو تتولوا تمويل األزمة.. والخيار الثالث هو 

القيام باألمرين".
يؤكد هذا اإلجراء كذب ومغالطات ما جاء في كلمة الفار هادي 
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الخميس الماضي، وما يردده 
المبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ حول ميناء ومدينة الحديدة 
من ناحية..؛ وما تضمنته أيضا كلمة المانحين والتي اسهبت 
اتها  في إبراز ماقدمته السعودية من مساعدات لليمن وادعاء

بتسهيل دخول المساعدات اإلنسانية إلى ميناء الحديدة دون أية 
عوائق من ناحية ثانية..! 

لم يكن ما قاله المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي مجرد 
اتهامات وإنما حقيقة عرت النظام السعودي وكشفت حقيقة 
اته الزائفة طيلة الفترة المنصرمة..  اكاذيبه وتضليله وادعاء
ويعكس هذا اإلجراء المتمثل بسحب باخرة اإلغاثة انتقامًا صريحًا 

ومعلنًا على ما قاله السيد ديفيد بيسلي مدير المنظمة.. 
فضحت قوى العدوان نفسها وأكدت للعالم أجمع أن ما تدعيه 
في تقاريرها المبثوثة عبر فضائياتها ووسائلها اإلعالمية ان 
ميناء الحديدة يحتجز بواخر تحمل موادًا غذائية ليست سوى 
فبركات اعالمية مضللة وأك��اذي��ب هدفها تزييف الحقائق 
والتبرير لخطواتها العسكرية التي تعتزم القيام بها باتجاه 
ميناء ومدينة الحديدة.. اضافة إلى تبريراتها السخيفة التي تروج 
لها فيما يخص مطالبات مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
والمنظمات الحقوقية الدولية لتشكيل لجنة دولية محايدة 
للتحقيق في انتهاكات القانون اإلنساني الدولي ومختلف الجرائم 

المرتكبة ضد المدنيين والبنية التحتية األساسية..!! 
وهنا ينبغي على منظمة األغ��ذي��ة العالمية التابعة لألمم 
المتحدة استغالل اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة 
والكشف عن هذا االنتهاك الصارخ للقانون اإلنساني الدولي الذي 
يؤكد ما قاله مديرها في وقت سابق وفضح اكاذيب قوى العدوان 
بقيادة النظام السعودي وبما يسهم في الخروج بقرارات حازمة 
وحاسمة تقضي بإيقاف العدوان الغاشم وفك الحصار الجائر 
ومحاسبة قياداته على مختلف االنتهاكات التي ظل يمارسها 
ويرتكبها منذ بدء عدوانه في ال� من م��ارس 2015م وحتى 

اليوم..

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

ت ثورة سبتمرب حصون التخلُّف والظالم.. ومثلت أكتوبر  لقد دكَّ
امتدادًا لسبتمرب وتنفيذًا عمليًا إلرادة الشعب يف التحرر من االستعمار 

وتجسيدًا لواحدية الثورة اليمنية

شهداء
تنظيم
الضباط
األحرار

الشهيد المالزم علي عبدالمغني
ولد عام 1937م في منطقة النادرة »لواء إب« وتلقى دراسته األولى في مكتب نيعان.. ختم القرآن واحسن تجويده 
ثم انتقل الى صنعاء والتحق بمدرسة األيتام.. كان على صلة بالثائر الكبير العالمة حسين الكبسي ومنه تشرب 
المعرفة بأحوال البلد ومظالم الحكم اإلمامي.. أكمل تعليمه األساسي والثانوية العامة ثم التحق بالكلية الحربية في 
بداية عام 1958م.. تخرج من الكلية الحربية في نهاية عام 1960م برتبة مالزم ثاني وكان األول في دفعته.. 
التحق بمدرسة األسلحة واختار أن يتخصص في المدفعية.. كان في جميع مراحله الدراسية نبيهًا ومتفوقًا ويتمتع 
باحترام مدرسيه وزمالئه.. انخرط في تنظيم الضباط األحرار عام 1961م بعد أن عاد مع زميله الثائر الشهيد 
المالزم محمد مطهر زيد من مدينة تعز بعد أن أكمال تأسيس فرع تنظيم الضباط األحرار فيها بتكليف من القاعدة 

التأسيسية للتنظيم في صنعاء.

بعد أن تم انتخابه عضوًا في اللجنة القيادية للتنظيم بأغلبية أصوات القاعدة التأسيسية في المرة األولى بعد عودته 
من مدينة تعز، عمل مع زمالئه في اللجنة المنتخبة على بلورة العمل التنظيمي، وكلف من القاعدة التأسيسية بعدد 
من المهام.. كون عددًا من الخاليا األساسية شاركت جميعها في تفجير الثورة.. قرر التنظيم أن يظل مع عضو 

اللجنة القيادية النقيب عبداللطيف ضيف الله في مقر القيادة لمتابعة التحرك العام.
عين بعد الثورة مباشرة عضوًا في مجلس قيادة الثورة.. كلف من قبل الزعيم عبدالله السالل بقيادة حملة عسكرية 
الستعادة مدينة مأرب االستراتيجية من القوى الملكية.. في شهر اكتوبر 1962م واجه كمينًا بالقرب من مدينة 
مأرب وقاتل بشجاعة حتى استشهد.. فقدت الثورة باستشهاد أحد ابطالها ضابطًا المعًا كان حلمه أن يرى وطنه 

وقد تحققت له كل أمانيه.. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.


