
منذ كارثة سيل العرم غرق الشعب اليمني 
وسط أوحال الخراب والدمار وظلت الفئران 
تنخر جسده قرونًا من الزمن الى أن أشرق فجر 
يوم الـ26 من سبتمبر عام 1962م اليوم 
الذي تحرر فيه اليمنيون والى األبد من أبشع 
نظام استبدادي كهنوتي عنصري ساللي أهلك 
الحرث والنسل وعــزل شعب اليمن السعيد 
عن العالم بكل تحوالته ومتغيرات تطوراته.
نــعــم.. سيظل يــوم 26 سبتمبر تاريخًا 

لميالد شعب عظيم انتفض كالمارد من القمقم، ليدشن بذلك اليمانيون 
عهدًا جديدًا بعد أن خاضوا نضااًل طوياًل وقدموا تضحيات جسيمة في درب 
الثورة والجمهورية شارك في انتصارها وترسيخ نظامها كل فئات الشعب، 
وفي طليعتها الحركة الوطنية اليمنية التي قدمت خيرة من انجبتهم اليمن   
في ثورات »48، 55، 59، 61« وتوج ذلك النضال البطولي الشجاع يوم 
26 سبتمبر الخالد 1962م عندما خرج مارد الثورة ووضع نهاية لعهد 
الطغيان واالستبداد واالستعمار ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته ميالدًا 
جديدًا لشعب حضاري عريق تحرر من قبضة الكهنة الذين جزوا رؤوس 
اآلالف من رجاالت اليمن في الميادين ضربًا بالسيف بمن في ذلك الثوار ممن 
ينتسبون الى نفس االسرة ومن وهبوا أنفسهم لتخليص شعبهم من براثن 

ذلك النظام الرجعي المتخلف للدفاع عن الثورة والجمهورية.
ثار الماليين من أبناء شعبنا وصنعوا ثورة إنسانية جسدت والتزال إرادة 

شعب يتوق لحياة حرة كريمة ينعم فيها الجميع بالمساواة في الحقوق 
والواجبات في ظل نظام جمهوري ديمقراطي يعبر عن إرادة كل فئات 

المجتمع وليس أسرة أو جماعة أو ساللة أو قبيلة أو حزب.
في تفاصيل قصة هذه الثورة والملحمة الوطنية التاريخية الخالدة تتضح 
معجزة هذا الشعب الذي انتفض في الشمال والجنوب في صنعاء وعدن، 
في المدن والقرى.. في الداخل وأرض المهجر.. في المساجد والمدارس، في 
الحقول والموانئ.. ثورة التحم فيها الضباط األحرار مع العلماء.. والمشائخ 
واألعيان مع بقية فئات الشعب ودفنوا والى األبد ثالوث الرعب »الجهل 

والفقر والمرض«.
لم تنتقم الثورة السبتمبرية الخالدة من أحد ألنها حملت أهدافًا ومبادئ 
إنسانية عظيمة صاغها كل أبناء اليمن بمختلف شرائحهم.. ألنها قامت لتعيد 

االعتبار لجميع ابناء هذا الشعب العظيم.
لقد استطاع النظام الجمهوري ان يغير وجه اليمن بالكامل خالل نصف 
قرن برغم التآمرات الداخلية والخارجية التي سعت جاهدة بكل ظالمية 

ــذي قــاد بنجاح ثــورات  السقاط النظام الوليد ال
اقتصادية وسياسية واجتماعية، بعد أن حررت 
الثورة اليمنية »26 سبتمبر و14 أكتوبر« اإلنسان 
والوطن من أبشع نظام استبدادي وأعتى نظام 

استعماري عرفه التاريخ.
لم تقتصر هذه االنتصارات عرفه هذا الجانب 
ـــوار 26 سبتمبر لتحقيق  ــل انــطــلــق ث فــقــط ب
ــال وتطلعات الشعب اليمني لتعويضه عن  آم
سنوات الجهل والحرمان والفرقة والتمزق التي 
فرضها النظام الكهنوتي واالستعمار البغيض، فشيدت آالف المدارس 
والمستشفيات واستخرجت  ثروات الشعب وسخرت لخدمة اإلنسان اليمني 
وشقت الطرق   وشيدت المدن والسدود والحواجز المائية وازدهرت التجارة 
وتحققت نهضة زراعية وصناعية وثقافية وعمرانية وفق أحدث التطورات 
وتم بناء دولة حديثة من الصفر بعد أن كانت الدولة هي اإلمام واإلمام هو 

الدولة.
ولعل أبرز منجزات ثورة 26 سبتمبر هو انطالقة ثورة 14 أكتوبر عام 
1963م من على جبال ردفان الشماء ضد االستعمار البريطاني وتحقيق 
االستقالل الوطني الناجز في30 نوفمبر 1967م  وهو االنتصار العظيم 
الذي مثل مقدمة إلعــادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 
1990م بقيادة  موحد اليمن الزعيم علي عبدالله صالح الذي رفع من مدينة 

عدن راية الجمهورية اليمنية لتظل خفاقة الى األبد.
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ثورة 26 سبتمبر.. 
ونهاية االستبداد واالستعمار

إتجــاهـ

 عبداهلل الصعفاني

لم يعد الكالم يجدي.. وحتى الصمت صار مخاطرة بدرجة 
تدعوك الى عدم االندهاش إذا رأيت من تعرفه واقفًا في شارع 

الفوضى فال تدري من حركته هل هو ذاهب أم عائد.
♢  شخصيًا صرت إنسانًا غريب األطوار.. مشوش التفكير.. 
كلما حاولت الكتابة هالني سقوط أحالم مشاريع بناء دولة تحت 
أحذية األنا، وعبادة الذات.. سواء في العقود التي تلت ميالد أم 
الثورات 26 سبتمبر أو في ربيع الخيبة 2011م وما رافقه 
 في جسد وحدة يمنية 

ٍّ
وأعقبه من أزمــات وصراعات وتشظ

رأيناها نقطة الضوء اليتيمة في ليل العرب، فإذا بنا في خط 
التعاطي المعلن وغير المعلن مع التمزيق.. واليزال االحتباس 

الوطني يسير من سيئ إلى أسوأ، ومن شاهق إلى آخر.
♢  تخفف كصاحب رأي من كتاباتك إلى أدنى درجة فقط 
حتى ال تنجرف مع أوباش التحريض، لكنك تكتشف أن الكالم 
في حضور العدوان الخارجي واالحــتــراب الداخلي وعبث من 
يتحكمون بحياة الناس وأرزاقهم ومشاعرهم هو مجرد صراخ 

في الفراغ األجدب.
♢  عبث في اإلدارة.. وفي القرار.. وفي األرزاق والحياة.. أينما 
اتجهت عيناك.. حتى من راهن الشعب عليهم وهو يعلمهم في 
الجامعات واألكاديميات تصدروا مشهد إنتاج المواقف السياسية 
واإلعالمية والعسكرية المأزومة بصورة صادمة تفّسر للمراقب 
وجود كل هذه الرؤية الوطنية المشوشة رغم أنها تتغذى على دماء 

شعب مكلوم يختزل بمعاناته مأساة اليتيم على أبواب كل لئيم.
♢  مع ذلك ما يزال الناس يسألون..هل من أمل ُيرتجى في 
مواقف يمنيين في صنعاء والرياض وعدن ومأرب ومدن أخرى 
في هــذا العالم يــرون في اإلصغاء الحقيقي لبعض المخاطر 
هزيمة، وســط سيادة منقوصة وملعوب بها طــواًل وعرضًا 
وعمقًا ؟ وهل من أمل ُيرتجى في من يحكم أو يتحكم هنا أو 
هناك دون تفكير في مخاطر كون السلطة في األحوال العادية 
مفسدة فكيف يكون الحال وهي مطلقة تحت الوصاية وتحت 
سماء مستباحة ومشاريع احتالل وصور تمزيق واستخدام للقوة 
والعنف العسكري واللفظي انطالقًا من القول الفاسد : أنا الصواب 

حتى وأنا أعوج من الشريم، وطريق األخر هو الخطأ المطلق.
والخالصة..

هذا الشعب الذي زاد عدد المتسولين منه كما نرى عقب كل 
صالة وعند كل إشارة ورصيف يقول لكم بلسان حال األوجاع: 
لقد زادت المعاناة وطفح الكيل فساعدوه على أن يبقى حيًا.. 
توقفوا عن إنتاج األزمات التي تقود إلى الجنون.. كفاية ظلمًا.. 
كفاية محسوبية.. كفاية تغييرًا بــاألدوات الفاسدة.. وكفاية 

انتظارًا لمحاور اإلقليم والعالم.
♢  العالم يرى بعيون مصالحه وعيون الرشاوى وجيوب القادر 
على الدفع.. واألمم المتحدة ليست دار حضانة.. ومجلس األمن 

ليس جمعية خيرية.
♢  انظروا إلى شعبكم.. أشالء ودماء وأوجاع.

احتباس 

هــكــذا بـــدون دعــايــة وال استقطاب يحب الناس 
الزعيم علي عبدالله صالح ويشعرون أنه قريب منهم 
ويترقبون مقابالته وخطاباته التي تثير فيهم حماسًا 

وطنيًا حد الهتاف »بالروح بالدم نفديك يا يمن»..
♢  األحرى بخصوم الزعيم صالح من خالل استقراء 
هذا الحب الجارف لهذا القائد أن يتراجعوا عن عنادهم 
ويعترفوا بأنه يمثل إرادة شعب ويستحق بجدارة أن 
يكون زعيمًا لكل يمني غيور على بلده ويحترم ُصّناع 

تاريخه..
♢  كما يفترض على كل سياسي يؤمن بأن السياسة 
فن ودهــاء أن يقف عند هذه الشخصية ويستقرئ 
من خالل المتابعة العميقة لسياسته كيفية التعامل 
مع األحــداث.. وليس عيبًا أن يعترف خصوم صالح 
بأنهم يفتقدون النفس الطويل الذي يتمتع به الزعيم 
ويتعامل به في المنعطفات التاريخية الحرجة.. وليس 
عارًا أن يعترفوا بما أدركوا عن الزعيم صالح من صفات 
وقــدرات هائلة وكاريزما وتجربة ومخزون تاريخي 
ُيستفاد منه في حلحلة األوضاع المعقدة والخروج من 

األزمات بأقل الخسائر..
♢  يؤكد الواقع أن الزعيم صالح يتعامل مع األحداث 
ــة، وليس كل سياسي أو قائد  ــات برؤية ورويَّ واألزم
يمتلك هــذه الخصال والمميزات أو يتعاطي معها 
وبها كما يفعل الزعيم صالح، ولطالما فاجأ أتباعه 
ر مجرى األحداث لصالحه  ه وخصومه عند تغيُّ وحلفاء
بأنه كان على حق فيما اتخذ من مواقف، بعكس ما كانوا 
يتوقعون وخالفًا لما طرحه المحللون وخبراء السياسة 

ومراكز الدراسات والبحوث وإدارة األزمات.
♢  يعتمد الزعيم في اتخاذ المواقف على فرضيات 
مختلفة قريبة وبعيدة المدى وعلى مبدأ إتاحة الفرصة 
لآلخر ليدلو بدلوه ويعرض نفسه ويثبت جدارته.. 
وكثير من المواقف التي يتخذها الزعيم صالح تكون 
على حساب أعصاب قيادات وأعضاء تنظيم المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائهم، ويواجه على إثرها حنق 
وتذمر البعض من قيادات حزبه الذين يفاجأون في 
األخير أنه -وبُبْعد نظره- كان على حق فيما اتخذ من 

مواقف أو قرارات.
♢  الزعيم صالح يعرف كيف يتعامل مع قيادات 
حزبه وحلفائه وأنصاره، ومهما بدا َمِرنًا معهم إال أنه 
يمسك بزمام األمــور، ولهذا يثبت المؤتمر -بقيادة 
الزعيم- دومًا قدرته على تجاوز االشكاالت ويظهر 
قويًا متماسكًا في المواقف العصيبة ويتخطاها بهدوء 

تام.
♢  بالعودة الى الوراء شهرًا من اآلن يمكن ألي متابع 
أو محلل أو مجتهد سياسي أو راسخ في السياسة أن 
يــدرك كم من المواقف خــالل هــذه الفترة اتخذها 
الزعيم صالح وردود أفعالها والربط بين هذه المواقف 
ومجريات األحـــداث والــوقــوف على النتائج العامة 

للمشهد السياسي ولصالح من كانت..
♢  الزعيم صالح يشتغل بعقل وحكمة وروّية على 
الواقع وال يغفل عن منح قليل من وقته الثمين لمتابعة 

جهود خصومه على مواقع التواصل االجتماعي..
♢  صــالــح كـــان صــادقــًا عــنــدمــا قـــال: »سأعلمكم 
السياسة.. سأعلمكم الزعامة.. سأعلمكم الفن.. فن 

ال تتفاجأوا.. 
إنه الزعيم

  توفيق الشرعبي

رسالة صاحب لصاحبه

يـــا صــاحــبــي هــــده وحـــــاول تــهــدى
وال انــــت نـــــاوي مـــا تــخــلــي صــاحــب

ــــا اتـــحـــدى لــــعــــاد تـــتـــحـــدى وال ن
ــوضــع غــيــر امناسب إفــهــم كـــالم ال

ـــــا مـــعـــك فــــي غـــــزو وال مــعــدى ان
مـــا مــيــل مـــن ســنــه وال مـــن صــايــب

ــمــيــثــاق وال الــعــهــدا مـــا يــنــقــض ال
إاًل الـــمـــجـــازف والــــغــــراب الــعــايــب

ـــُمـــهـــر شـــــدا شـــدا مـــاحـــد يـــشـــد ال
ــب ويـــعـــلـــم امـــعـــلـــم وعـــــــاده طــال

ـــاألعـــدا ــــشــــروا ب ــا اب ــن ــل ــقــات مــــا ال ت
فــي نــص ســاعــة يقبلوا مــن مــارب

ـــجـــردا ــقــم وال ــمــســوا اال فـــي ن مـــا ي
والــــقــــوم ذا شـــــارد وهـــــذا هـــارب

قبل اصــطــب بــك وانـــت بــي تتغدى
ــواجــب ــال قـــد بـــا يــقــوم الـــمـــرتـــزق ب

ــقــع عــشــا اهـــل الــــرز والــمــيــرنــدا ون
ويــنــقــطــع ســيــر الـــحـــذاء والــغــارب

خــيــره مــيــة خــيــره وشــكــر وحــمــدا
مــن قــبــل تحنبني وتــصــبــح حانب

ـــك ال تـــوثـــق بــنــفــســك جــدا أوصـــي
مــن حــب نــفــســه مــا قــنــا لــه صاحب

الــــوحــــدة الــــوحــــدة بــهــا نــتــصــدى
ومــــن يــشــق الــصــف حــمــا الــشــارب

أ.عزيز الردماني
استطاع إعالمنا الوطني رغم بشاعة 
ـــعـــدوان وآلــتــه اإلعــالمــيــة  وهــمــجــيــة ال
الضخمة أن يفشل المخطط التآمري 
لضرب تماسك الجبهة الداخلية والنسيج 

االجتماعي.
فلقد واجه الوطن خطرًا حقيقيًا بسبب 
الشحن اإلعالمي المشبوه الذي كان يندرج 
ضمن مخطط العدوان الهادف إحداث 
نكبة جــديــدة للعاصمة صنعاء.. ولــوال 
لها في 

ّ
حكمة القيادة السياسية وتدخ

الوقت الحرج ألصبح قاتل أطفال اليمن 
يتجول في شوارع صنعاء، وتداس هامات 
اليمنيين الشرفاء بأقدام أولئك األنذال..

على الجميع أن يتعظوا من الــدرس 
وأن نسخر خطابنا اإلعالمي والسياسي 

لمواجهة العدوان الذي يتأبط بنا شرًا..
وبصراحة.. علينا مواجهة المتالعبين 
بالعقول والبطون واألسعار وغيرها في 

آن واحد..

م قاتل أطفال اليمن
ْ

صنعاء.. وحل

»االنفصالية« في نتائج االمتحانات 
األساسية والثانوية

تفرض السياسة االنفصالية 
بصورة تدريجية كأمر واقع 
وتحت فوهات البنادق.. ولعل 
ــك هــو إعــالن  األخــطــر فــي ذل
نــتــائــج شــطــريــة المتحانات 
طــالب الثانوية فــي تمزيق 
واضــح لوحدة الجيل اليمني 
الــواحــد.. وال نستبعد أيضًا 
تــدريــس مناهج »شطرية« 
ــدراســي  ــام ال ــع ــة ال ــداي ــع ب م

الجديد.
أمــس األحــد أعلنت اسماء 

أوئل الثانوية في المحافظات 
الجنوبية.. فــي الــوقــت الــذي 
أعــلــنــت وزارة الــتــربــيــة في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء أن نتائج 
امتحانات الشهادة األساسية 
ــن مــطــلــع اكــتــوبــر  ــعــل ســت

والثانوية نهاية الشهر.
المؤامرة فظيعة وتتطلب 
إرادة وطنية النــقــاذ اجيال 
اليمن مــن مــآســي التشطير 
مجددًا ألن كل شيء بدأ يتجه 

نحو التمزق واالنفصال.

مــنــجــزات ومــكــاســب ثـــورة 
الـــــ26 مــن سبتمبر الــخــالــدة 
عظيمة وجــديــرة بتسليط 
الضوء عليها، غير أن صمت 
بعض الوزراء و»الدعممة« عما 
حققته هذه الثورة العظيمة 
مــن مــنــجــزات وطــنــيــة كبيرة 

على مستوى الوطن وفي اطار 
مسئوليات كــل وزارة يجعلنا 
نطالب المجلس السياسي بأن 

ــــوزراء  ــزم ال ــل يــتــدخــل وي
بنشر أرقــام وحقائق عن 
منجزات كل وزارة، واذا 
ــمــرت »الــدعــمــمــة«  اســت
ـــيـــنـــشـــروا مـــنـــجـــزات  فـــل
ـــــــــــــورات« 2011م  »ث

وغيرها.. ألن من المستحيل 
طــمــس حــقــائــق الـــتـــاريـــخ أو 

إعـــادة العقل اليمني الــى عهد 
»القمقم«!!

الثورة.. 
وصمت الوزراء

على خلفية حديثه عن جرائمه في اليمن

النظام السعودي يوقف 
عمود »جلول« في »الخليج«

في سقوط أخالقي 
واضـــــــــح لـــلـــنـــظـــام 
السعودي اإلرهابي 
ــذي باتت جرائمه  ال
ـــه كــابــوســًا  تــمــثــل ل
مفزعًا وتلف الحبل 
حــــول عــنــقــه يــومــًا 
ــــوم، يسعى  بــعــد ي

هذا النظام الغارق في مستنقع الدماء التي 
يسفكها يوميًا في اليمن وفي العديد من 
البلدان العربية الى إخفاء جرائمه على الرأي 
العالمي والحقوقي واإلنساني ســواًء بشراء 
الذمم واألنظمة والمنظمات أو من خالل 

الترهيب والترغيب..
ــم إيعازه  آخــر حماقة لهذا النظام اآلث
ــيــج« بــتــوقــيــف الــعــمــود  ــخــل لصحيفة »ال
االسبوعي المنتظم من 12 عامًا للكاتب 

العربي الكبير فيصل جلول..
الكاتب جلول ذكر أن صحيفة "الخليج" 
أبلغته فجأة بالتوقف عن العمل بعد 12 
عامًا مــن كتابة مقال اسبوعي منتظم.. 
وأضــــاف: فهمت مــن مــصــادري الخاصة 
ان التوقيف قد تم بأمر من طــرف ما في 
المملكة العربية السعودية ولــيــس في 
االمــارات وذلك على اثر مقابلتين تحدثت 
فيهما عن وحشية الــعــدوان على اليمن، 
مقابلة في "الميادين" واخرى على "فرانس 
24".. توقيفي عن العمل يزيدني اصرارًا 
على دعم القضايا العادلة وفي طليعتها 
قضية الشعب اليمني المظلوم.. لن اسكت 
وبطبيعة الــحــال لــن اركـــع وبــذلــك يكون 

التوقيف بال قيمة وكأنه لم يكن.

نهاية التعليم المجاني

ظاهرة احتكار التعليم وحصره على أوالد الــذوات تتحول 

تدريجيًا الى سياسة عامًا بعد آخر، فقد كانت البداية بالجامعات 

الحكومية تحت مسمى التعليم الموازي ومن ثم تنتقل الى التعليم 

الخاص داخل الجامعات الحكومية.. ولألسف ها هي أكثر من 16 

ألف مدرسة ترمي بالطالب الى المجهول بعد أن أغلقت الجامعات 

حتى أمام المتفوقين دراسيًا وممن يحصلون على نسب ما فوق 

الـ90% في الثانوية العامة.

واذا كان المؤتمر الشعبي العام يتمسك فعاًل بمجانية التعليم 

كحق مشروع ألبناء الشعب، فال ندري لماذا تفرض وزارة التعليم 

العالي زيادة رسوم على التعليم الموازي على سبيل المثال بكلية 

اإلعالم حيث ارتفعت من 45 ألفًا الى مائة ألف.

أما سياسة القبول بالكليات فأكبر معدل لاللتحاق بأية كلية 

أصبح اسم العائلة أو الدفع مسبقًا، وال مكان لفقراء الشعب!! ثورتنا 
مستمرة!!

تنويه

 قناة »اليمن الــيــوم« تنّبه متابعيها الــكــرام على مواقع التواصل 
االجتماعي بوجود صفحة مزورة على »الفيسبوك« تنتحل اسم القناة 
وتدس السم في العسل من خالل نشرها لبعض األخبار والتقارير التي 

تتعارض مع سياسة القناة..
ر جميع متابعيها بعدم التعامل مع مثل تلك الصفحات..  وتؤكد 

ّ
وتحذ

بأنها تمتلك صفحة  رسمية واحــدة على موقع التواصل االجتماعي 
الفيسبوك تحمل اسم »قناة اليمن اليوم الفضائية« عبر الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/yementodaytv.net


