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ثورة إنقاذ
ــيخ نبيه ابو  ــة كانت مع الش  البداي
ــة   والذي يصف  ــر الدول ــطان وزي نش
ــبتمرب   ــد والعرشين من س ثورة الواح
ــدث عن ثورة 21  ــول : عندما نتح ويق
سبتمرب  فإننا نتحدث عن أعظم ثورة 
ــبتمرب  ، يوم الحادي والعرشين من س
ــعب   ــه الش ــال في ــذي ق ــوم ال ــو الي ه
ــذه الثورة  ــه ، ه ــن رأي ــرب ع ــه وع كلمت
ــم إىل  ــادت الحك ــي أع الت ــة  التنويري
ــلطة الحقيقية   ــب الس ــعب صاح الش
ــدد  ــدي ع ــم بأي ــز الحك ــد أن ترك ، بع
ــتغلوا هذا  ــخاص الذين اس ــن األش م
ــعب ملصلحتهم الشخصية ، هذه  الش
ــي أتت يف حني كان  الثورة املباركة الت
ــة  الحاج ــس  أم يف  ــي  اليمن ــعب  الش
ــخاص  ــب هؤالء األش ــد أن لع ــا بع له

بمقدراته ونهبوا ثروته  .
ــورة  ــه :  ث ــطان حديث ــع نش  ويتاب
ــبتمرب هي  ــن من س ــد والعرشي الواح
ــه الكلمة من  ــورة إنقاذ بكل ما تحمل ث
ــذي كان  ــن الوضع ال ــى ، إنقاذ م معن
يعيشه اليمنيون ،  وتحرر من التبعية  
ــة  ــة خلفي ــرد حديق ــد أن  كان مج بع
ــعودية التي تقصف بالدنا اليوم،  للس
ــورة كان مجرد تابع  ــل الث ــن  قب فاليم
ــن  ــوا نافذي ــايخ  أن يكون ــمح للمش س
ــي الذي  ــعب اليمن ــاب الش عىل حس
كان خارج دائرة االهتمام بكل أسف، 
ــبتمرب لتعرب  ــورة 21 س حتى جاءت ث
ــعب اليمني بأرسه،  عن مظلومية الش
ــاوياً  ،  ــش وضعاً مأس ــذي كان يعي ال
يرتافق ذلك مع اختالق وافتعال املزيد 
ــية واالقتصادية  ــات املعيش من األزم
ورضب  ــاب  غي ــل  مث ــة  الخدماتي و 
ــتقات  ــاء وانعدام وإخفاء املش الكهرب
ــة  ــة عقابي ــياق سياس ــة يف س النفطي
ــرس إرادة الرفض  ــا ك ــة هدفه مدروس
ــريات  ــت يف املس ــي تمثل ــاد والت للفس
ــتمرت مع  ــلمية التي اس ــة الس الثوري
ــورة  ــار ث ــى انتص ــم حت ــوايل املظال ت
ــورة  ــن دور ث ــبتمرب 2014م ، وع 21 س
ــبتمرب يف  ــن س م ــن  والعرشي ــد  الواح
إعادة الهيبة للقبيلة اليمنية يقول ابو 
ــطان  : هذه الثورة أعادت للقبيلة  نش
ــد أن حاول النظام  هيبتها ودورها بع
ــا،   ــة وأبناءه القبيل ــع  ــابق تطوي الس
ــد عادت  ــه ، لق ــم لصالح ورشاء ذممه
ــا بعد ثورة الواحد  القبيلة وبكل ثقله

ــي كانت  ــبتمرب والت ــن من س والعرشي
ــية لها ،  ــي الركيزة األساس القبيلة ه
ــا الريادي  ــارس دوره ــد عادت لتم لق
ــا من  ــد تغييبه ــني بع ــاة اليمني يف حي
ــاركة  ــؤالء وهاهي القبيلة مش قبل ه
ــوم  ــورة واىل الي ــوم األول للث ــذ الي من
ومستمرة يف الثورة من خالل رجالها 
ــب  ــون إىل جان ــن يقف ــا الذي وأبطاله
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف 
ــل  بالقواف ــم  ويدعمونه ــات  الجبه
ــن  ــد والعرشي ــورة الواح ــة ، ث الغذائي
ــورة كل اليمنيني  ــي ث ــبتمرب ه ــن س م
ــيني ومثقفني وقبائل ،  حوت يف  سياس
طياتها كل أبناء الشعب اليمني فهي 

ثورة كل اليمنيني دون استثناء .
تصحيح مسار

ــن  ــادي والعرشي ــورة الح ــن ث  وع
ــيخ محمد  ــدث الش ــبتمرب يتح من س
ــاء  صنع ــة  محافظ ــل  وكي ــاري  الحب
ــبتمرب هي الثورة  ويقول :   ثورة 21 س
ــار ثورة  ــح مس ــاءت لتصحي ــي ج الت
ــتولت  ــا واس ــد أن رسقته 2011 م  ، بع
ــت  ــة ، وحاول ــوى الظالمي ــا الق عليه
ــام السلطة يف  ــارها واقتس حرف مس
ــبتمرب  ما بينها ،  لقد كانت ثورة 21 س
ــري  ــع النظ ــعبي منقط ــي ش ــورُة وع ث
ــبتمرب  ــا مّيز ثورة الـ 21 من س واهم م
ــورات والتحركات  ــن الث ــن غريها م ع
ــعبية أنها كانت تحمل وعيا كبريا  الش
بما يدور يف داخل الوطن ويف محيطه 
ــادة  قي ــود  وج إَىل  ــة  إَضاَف ــاً،  ودولي

ــدة وحكيمة تتمتع بالروح  ثورية واح
ــة ، ويؤكد الحباري  األخوية والوطني
ــم  ــاح رغ ــتطاعت النج ــورة اس ان الث
ــا  ويقول  ــي ولدت فيه ــدات الت التعقي
ــورة الـ  ــي ولدت فيها ث ــروف الت : الظ
ــة التعقيد  ــبتمرب كانت بالغ ــن س 21 م
ــي يف القرار الوطني  التدخل الخارج
ــن، حيث كان  ــيادة اليم واالنتهاك لس
ــي باملئات يف كثري من  املارينز األمريك
ــون يف  ــع ويتحكم ــكرات واملواق املعس
ــن يديرون  ــة ، وهم م ــزة األمني األجه
ــفراء الدول األجنبية  الوضع وعرب س
ــؤون  فكانوا هم من يتحكمون يف كل ش
ــرض الجرع عىل  ــا يف ذلك ف البالد بم
ــىل  ع ــا  لفرضه ــل  الداخ يف  ــم  أدواته
ــرض  وف ــات  الحري ــع  وقم ــعب  الش
ــة  ، لتفكيك البالد   ــاريع التمزيقي املش
وتقسيمها إىل أقاليم متناحرة بعد أن 
ــزوا عىل الدولة من خالل  تفكيك  أجه
ــة  ــك منظوم ــن وتفكي ــش واألم الجي
ــرب  ع ــتهدافها  واس ــوي  الج ــاع  الدف
االغتياالت وتعطيلها ، انطلقت الثورة 
ــول إىل  ــعب حولها لتتح ــف الش والت
بركان جرف يف طريقه كل الفاسدين ،  
ــارج ، ورغم محاوالتهم  املرتهنني للخ
ــعال الحرب  ــودة وإش ــة يف الع البائس
ــذه الثورة  ــىل ه ــاء ع ــة القض ومحاول
ــتبقى  ــة وس ــورة باقي ــذه الث ، إال أن ه
ــتمر حتى تحقيق كل أهدافها  وستس
ــن اجلها والتي ضحى  ، التي قامت م
ــعب  الش ــاء  أبن ــن  م ــهداء  الش آالف 
اليمني بدمائهم وأرواحهم من اجلها 

ــني ،   ــزة اليمني ــة وع ــل كرام ــن اج وم
ــبتمرب  ــد والعرشين من س ثورة الواح
ــنحافظ عليها  هي ثورتنا جميعا وس
ــا إىل أن  ــري يف عروقن ــادام الدم يج م

يتحقق النرص .
أعادت االعتبار لليمن

ــقاف  ــد الس ــد محم ــة  احم  العالم
ــئ  ــن يهن ــاء اليم ــة علم ــو رابط عض
ــيد  ــعب اليمني وقائد الثورة الس الش
ــدر الدين الحوثي بحلول  عبد امللك ب
ــد  الواح ــورة  لث ــة  الرابع ــرى  الذك
ــد  ويؤك   ، ــبتمرب  س ــن  م ــن  والعرشي
ــورة  ــي أول ث ــبتمرب ه ــورة 21 س أن ث
ــل أي طرف  ــة تأتي دون تدخ حقيقي
ــد أتت هذه  ــا ويقول : لق خارجي فيه
ــعب  للش ــار  االعتب ــادة  إلع ــورة  الث
اليمني وإقامة نظام سيايس يعرب عن 
ــن مصالح الخارج  ــعب،  وليس ع الش
ــيايس اإليجابي  وإحداث التغيري الس
ــعب ، وليس ما يريده  الذي يريده الش
ــارج ، ومثل هكذا ثورة مكتوب لها  الخ
ــعب  ــد لبت طموحات الش النجاح فق
ــود طوال يرزح  اليمني الذي ظل لعق
تحت وطأة الفقر والفساد ، واالرتهان 
ــك كان  ذل ــارج وكل  للخ ــة  والتبعي   ،
ــلطته، الذين  ــبب املرتبعني عىل س بس
ــن  ــم يك ــة ، ل ــم واضح ــت عمالته كان
 ، ــعب  الش ــام  أم ــر  آخ ــار  خي ــاك  هن
ــرج  ــبتمرب املخ ــورة 21 س ــد يف ث ووج
ــذي يحرره  ــرج ال ــده ، املخ ــذي يري ال
ــه ، وينهبون  ــن يحكمون ــدي م ــن أي م

 ، ــات  الفت إال  ــه  يعطون وال  ــه  ثروات
ــري وليس لديه  ــان اليمن فق متعللني ب
ــك كان مجرد ادعاءات  ثروات وكل ذل
ــد ، لكن الثوار نجحوا  لنهب ثروة البل
ــتطاعوا  ــؤالء واس ــاوز عقبة ه يف تج
ــا  ــاء وتأمينه ــة صنع ــول العاصم دخ
ــتطاعوا  ــة ..اس ــام قليل ــون أي يف غض
ــة والبنوك  ــآت الحكومي ــني املنش تأم
ــعبية  ــرب لجان ش ــة ع ــق العام واملراف
ــقاف حديثه : إن  وثورية . ويكمل الس
سبتمرب فرصٌة جيدة  يف كشف حقيقة 
النزعة السعودية الحاقدة اإلجرامية 
ــف  ، ويف نس ــن  اليم ــىل  ــلطة ع املتس
ــالء ، الذين من خاللهم   ادعاءات العم
ــدوا  يحش أن  ــعود  س آل  ــتطاع  اس
الجيوش للقضاء عىل الثورة اليمنية 
ــيش  وح ــر،   جائ ــم  ظال ــدوان  ع يف 
ــاب  غي ــة  بحال ــتعينني  مس  ، ــوي  دم
ــذي خّلفته  ــيوع الجهل ال الوعي وش
ــاد والعمالة،  والخيانة  قصعات الفس
واالرتهان والذل ، أن العدوان الغاشم 
ــعب أعلن  ــىل اليمن هو ضد ثورة ش ع
ــة  ــن الوصاي ــرر م التح ــا  ــن خالله م
ــة الهزيمة  ــا يف مزبل ــة ورميه والهيمن
الوطنية-العربية- ــالة  الرس ــاء  وإحي
القرآنية- اإلسالمية إضافة إىل إحياء 
ــاء،  ــاد، واإلب ــة، وروح الجه إرادة األم
ــاء  باالنتم ــزاز  واالعت ــموخ  والش

والهوية لدى أبناء اليمن العزيز.
فخر لكل اليمنيني

ــادي   الح ــورة  ث ــازات  انج ــن  وع

ــدث  يتح ــبتمرب  س ــن  م ــن  والعرشي
ــني عبدالله عضو  ــيل حس ــة  ع العالم
ــول : ثورة  ــن  ويق ــاء اليم ــة علم رابط
ــر كل اليمنيني  ،  ــي فخ ــبتمرب ه 21 س
ــازات العظيمة التي  ــالل  اإلنج من خ
ــة والتحكم  ــقاط الوصاي تحققت بإس
ــقاط  ــيادي للبالد وإس ــرار الس يف الق
ــون خريات  ــن كانوا ينهب ــاة الذي الطغ
ــنوات املاضية  هذه البالد عىل مر الس
ــم  ، فكانت  ــدوا أي رادع له دون أن يج
ــبتمرب  التي أسقطت  ثورة الـ21 من س
ــيهم معلنة بذلك  هؤالء من عىل كراس
ــعب  بداية عهد جديد من التحرر للش
اليمني ،  ورغم تكالب قوى الشيطان 
ــكل  ــرتمي ب ــورة س ــا  إال أن  الث عليه
ــتمر،   ــط وستس ــرض الحائ ــؤالء ع ه
ــق أهدافها  ولو  ــن تهدأ حتى تحقي ول
ــا فصحيح  ــوا عليه ــا وتكالب حاربوه
ــا  إنجازاته ــرون  ويؤخ ــيؤخرونها  س
ــتطيعوا  يس أن   ــتحيل  مس ــم  لكنه
ــازات 21  ــن انج ــي م ــا  ويكف إخماده
ــبتمرب  أن اليمني يف الخارج أصبح  س
ــر وعز ، لقد  ــار له بالبنان بكل فخ يش
ــبتمرب  ــن عقب ثورة 21 س أصبح اليم
رقما صعبا يحسب العالم كله حسابه 
ــدول التي  ــن ال ــن م ــت اليم ، وأصبح
تصنع الصواريخ والطائرات وترسلها 
ــتمرة  ــورة مس ــدوان ، الث إىل دول الع
ــبتمرب إىل أن يتحقق  وكل أيامنا 21 س
ــده ونطهر كافة  ــرص الذي ننش لنا الن
ــزاة  الغ ــس  ــن دن ــة م اليمني األرايض 

واملحتلني.  

مشائخ وعلماء  لـــ"ٹ":

ثورة ثورة ٢١٢١ سبتمرب أعادت السلطة إىل الشعب وحررت  سبتمرب أعادت السلطة إىل الشعب وحررت 
اليمن من الوصاية وسياسة اإلمالءات الخارجيةاليمن من الوصاية وسياسة اإلمالءات الخارجية

ــتطالع أكد  ــائخ والعلماء  يف اس ــن املش عدد م
أجرته "الثورة"، أن ثورة الواحد والعرشين 
من سبتمرب أعادت االعتبار للشعب اليمني وأقامت  
ــن  ــس ع ــعب،  ولي ــن الش ــرب ع ــيا يع ــا سياس نظام
ــتطاعت النجاح رغم تعقيدات  مصالح الخارج و اس

ــي مفخرة اليمنيني  من خالل  اإلنجازات  الواقع  فه
العظيمة التي تحققت بإسقاط الوصاية والتحكم يف 
ــيادي للبالد وإسقاط الطغاة الذين كانوا  القرار الس
ينهبون خريات هذه البالد عىل مر السنوات املاضية 

دون أن يجدوا أي رادع لهم .
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