
في البدء قال األستاذ أحمد عبادي المعكر رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الضالع:
 المؤتمر الشعبي العام يعتبر امتدادًا للثورة السبتمبرية والرافعة الحقيقية للعمل 
الوطني الذي أفضى الى تحقيق الكثير من االنجازات التي تضمنتها أهداف الثورة.. 
وأضاف: المؤتمر الحاضن لكل القوى الوطنية الديمقراطية وبالتالي أصبح المواطنون 
من كل ربوع الوطن ينظرون إلى المؤتمر الشعبي العام ويشعرون بأنه المدافع عن 

ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر الخالدتين واهدافهما..
الفتًا الى أن المؤتمر عمل بمسئولية على تحقيق أهداف الثورة والتي كان من أهمها 
إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، ومن ثمار الوحدة اليمنية الديمقراطية والحرية، 
وبهذا سيظل المؤتمر المدافع عن النظام الجمهوري وكل منجزات ومكاسب هذه 

الثورة العظيمة.
الى ذلك قال الناشط المؤتمري جمال الصيري:

 إن المؤتمر الشعبي العام كان وال يزال صمام األمان للشعب اليمني ألن تأسيس هذا 
التنظيم الرائد كان من داخل الشعب وأوساطه فلم يكن مقلدًا أو متبعًا أليديولوجيات 
وأفكار وأنظمة خارجية، لكن أفكاره ونهجه الوسطي وتقاربه من كافة أبناء الشعب 
وفئاته على تعددها، وحرصه على االلتزام بالقيم والمبادئ الوطنية التي تراعي 
المصلحة العليا للوطن والمحافظة على مبادئ وأهداف الثورتين، والوحدة ومبدأ 

ال��ت��داول السلمي للسلطة، جعلته 
ي��ح��ظ��ى ب��ت��أي��ي��د أغ��ل��ب��ي��ة الشعب 
اليمني.. األم��ر ال��ذي جعله الرهان 
ال��ح��ق��ي��ق��ي وال��ض��ام��ن ل��ح��م��اي��ة كل 

مكتسبات الثورة.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال األس���ت���اذ 
عبدالرحمن معزب رئيس الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر- محافظة إب: 

ال��م��ؤت��م��ر ه��و ال��ح��ام��ل السياسي 
للثوابت الوطنية واول��ه��ا ال��ث��ورة 
اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر، 
ومشروع المؤتمر اصاًل هو الثوابت 

والقيم الوطنية.
فليس االهتمام بالثوابت عماًل 
اض��اف��ي��ًا ل��ل��م��ؤت��م��ر ب��ل ل��ب نهجه 
وثقافته ووجوده.. ومن هنا يتضح 
اهمية دور المؤتمر وثبات مواقفه 

في ذلك..
وأضاف النائب معزب: معروف ان 
المؤتمر بنهجه الميثاقي وثقافته 
ونشأته الوطنية هو اصل وأساس 
الحركة الوطنية المجردة من كل 
ما يناقضها، فالثورة والجمهورية 
والوحدة والديمقراطية هي قضايا 
ال��م��ؤت��م��ر االص��ي��ل��ة وه���ي ال��ق��اس��م 
المشترك الرئيسي بينه وبين القوى 
الوطنية المؤمنة بها والمدافعة 
ع��ن��ه��ا، الي��م��ان ال��م��ؤت��م��ر المطلق 
ب��ال��ث��واب��ث ال��وط��ن��ي��ة، وم���ا اتخذته 
ق��ي��ادة المؤتمر م��ن تشكيل لجنة 
تحضيرية لالعداد الحتفاالت ثورة 
ال��س��ادس والعشرين م��ن سبتمبر 
اال ترجمة عابرة نابعة عن ايمان 
م��ط��ل��ق ب���ال���ث���ورة وال��ج��م��ه��وري��ة 
وال��وح��دة والديمقراطية ايمان ال 

يقبل المساس او الشك والخيال في تلك الثوابت.
وفي ذات السياق أشار الناشط السياسي ناجي طعيمان:

الى ان من نافلة القول إن المؤتمر الشعبي العام نشأ وتأسس على أفكار وطنية 
ثورية جمهورية وحدوية يمنية خالصة دون مؤثرات أو ارتباطات فكرية أو عقائدية 
أو سياسية خارجية وتحمل على كاهله مسؤولية وطنية في تحقيق أهداف ثورتي 
26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963م وفي مقدمتها الحفاظ على النظام 

الجمهوري وص��واًل الى إع��ادة تحقيق الوحدة اليمنية م��رورًا بالكثير من 
المنعطفات والمراحل النضالية وتقديم التضحيات الكبيرة، على 

الرغم من المعوقات والعراقيل المختلفة اال أن تلك الجهود 
ال��ج��ب��ارة واالص����رار منقطع النظر ق��د أث��م��رت ع��ن ميالد 

الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م بقيادة باني 
نهضة اليمن وصانع المنجزات العمالق الحميري المناضل 

الجسور الوالد الزعيم / علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
لتطوى صفحة من التشرذم وال��ص��راع��ات في 
لحظة تاريخية فاصلة ترجمت أحالم وطموحات 
وتطلعات الشعب اليمني شمااًل وجنوبًا في مشهد 

تاريخي عظيم..
وق��ال طعيمان: وبما أننا اليوم نمر بمرحلة 

من أخطر المراحل في تاريخ اليمن المعاصر في 
ظل ع��دوان بربري غاشم من قبل 17 دول��ة بقيادة 

السعودية وأمريكا بمشاركة كيانات وأشخاص يمنيين عمالء 
وما يصاحب ذلك من أفكار ومعتقدات رجعية ومشاريع 

صغيرة فأن المؤتمر الشعبي العام يجد نفسه ملزمًا بالتمسك 
بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة 

والديمقراطية إيمانًا منه بمبادئه الوطنية وأخالقياته 
وأدبياته ال يتردد لحظه واحدة عن االحتفال بأعياد 

ثورتي ال���26 من سبتمبر وال���14 من اكتوبر 
المجيدتين باعتباره الحامل الوطني لهما 
والمعبر الحقيقي عن صوت الشعب بكل 
أطيافه ومكوناته وفئاته المختلفة في 
سياق مسيرته النضالية الوطنية التي ال 

يستطيع أحد أن يزايد عليه فيها في شتى 
المراحل السابقة والحالية والالحقة كمسؤولية 

وطنية تاريخية وخيار ال رجعة عنه مهما كانت 
التحديات والمخاطر..

ويقول األستاذ ردم��ان األدي��ب -مدير عام فرع 
الهيئة العامة للكتاب بإب: 

ماهو واضح اليوم انه وبإجماع كل االحزاب حتى من 
كانت تختلف مع المؤتمر هم أيضًا من يشهد ويعترف بأن المؤتمر 
الشعبي العام يكاد يكون هو التنظيم 
ال��رائ��د ال���ذي تمسك وح��اف��ظ على كل 
ب��ت الوطنية المتمثلة بتحقيق  ل��ث��وا ا
وت��رج��م��ة اه������داف ال���ث���ورة ال��ي��م��ن��ي��ة 
26سبتمبر و14 اكتوبر سعيًا للوصول 
ال��ى حكم جمهوري ديمقراطي يلغي 
ماكان قائمًا عليه من الحكم الكهنوتي 
ال��دي��ك��ت��ات��وري ق��ب��ل ث��ورت��ي سبتمبر 
واك��ت��وب��ر وص����واًل ال���ى إع����ادة تحقيق 
ال��وح��دة اليمنية المباركة التي ماكان 
لها ان تتحقق اال بفضل وجود تنظيم 
وطني هو المؤتمر الشعبي العام وقائد 
حكيم ينتهج المحبة واالخاء  والتسامح 
مثل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

المؤتمر.
واعتبر األديب كل االحداث التي مر 
بها وطننا اليمني خالل السنوات العشر 
الماضية مقياسًا حقيقيًا وعمليًا في 
ان يتصدر المؤتمر الشعبي العام عن جدارة وريادة المشهد الوطني مقدمًا كل 
التنازالت والتضحيات من اجل اليمن لذلك يظل المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم 
االول والرائد دون منافس في تصدره العمل الوطني وحفاظه على كل الثوابت 
الوطنية لتحقيق امن واستقرار وازدهار الوطن واالنسان -ثورة نظام جمهوري، 
وحدة، حرية، عدالة مساواة، شورى وديمقراطية، أمن، تنمية، بناء و.. و.. وكل 

مايتطلع إليه ابناء اليمن عامة.

العدد:  
)1876(
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4/ محرم / 1438هـ

14الثالثاء: 

اعتبر عدد من القيادات السياس��ية تمس��ك المؤتمر الش��عبي العام والتزامه بالحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة في 
الث��ورة والنظام الجمهوري والوحدة والحري��ة والديمقراطية وغيرها من الثوابت مواقف ثابتة ومبدئية للمؤتمر ولقيادته 

وفي مقدمتها الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر.
»الميثاق«: أن المؤتمر الش��عبي العام ولد امتدادًا للثورة اليمنية المباركة »26 س��بتمبر و14 أكتوبر« والمجس��د  مؤكدين ل�
الحقيقي ألهدافها، وما ينبثق عن هذه األهداف تظل قضايا المؤتمر األصيلة والقاس��م المش��ترك الرئيس��ي بينه وبين القوى 

الوطنية المؤمنة بها والمدافعة عنها.. تفاصيل مهمة في سياق االستطالع التالي:

ال.. لإلرهاب والتطرف والعنف

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

ولد في مدينة الروضة حاضرة بني الحارث.. التحق بمدرسة االيتام وانهى تعليمه األساسي عام 1946م.. 
التحق بعد ذلك مع عدد من زمالئه بالمدرسة الحربية وشارك مع دفعته في ثورة 1948م تحت قيادة 
الشهيد الرئيس جمال جميل.. بعد فشل الثورة أمر الحسن بن يحيى حميد الدين اخو اإلمام احمد باحتجازهم 
لمدة عامين كاملين ثم سخرهم لمدة عامين آخرين لشق طريق ريدة/حوث.. كلف بعد ذلك بالعمل في 
الجيش برتبة مالزم ثاني والتحق بالوحدات العسكرية المرابطة في منطقة حريب ثم انتقل للعمل في 

مدينة تعز.
حينما فتحت مدرسة األسلحة التحق بها وتخصص في سالح المدرعات »فرع الدبابات«وبعد أن تخرج منها 
تم اختياره مع عدد من الضباط لتدريب الحرس الملكي ووحدات عسكرية اخرى على استخدام األسلحة 

الحديثة آنذاك.. التحق بتنظيم الضباط االحرار عام 1962م.
شارك في ثورة 26 سبتمبر وعين بعد الثورة عضوًا في مجلس قيادة الثورة وفي نفس الوقت قائدًا في 
منطقة الحجرية.. كلف بعد ذلك بقيادة حملة عسكرية لصد القوى المعادية للثورة في منطقة بني بهلول.
تعين رئيسًا لمكتب شئون موظفي الدولة ثم عين نائبًا لوزير الخزانة.. استشهد اثناء حصار صنعاء في 
شهر يناير 1968م وهو يقاتل مع زمالئه في الحملة العسكرية ضد القوى الملكية المعادية للثورة في 

منطقة همدان.
كان رحمه الله ضابطًا قوى االيمان ال يخشى في الحق لومة الئم.. مستقيمًا في حياته أمينًا في تعامله مع 

الغير صادقًا في القول والفعل.. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.

الشهيد المالزم سعد علي األشول:

* في البداية تحدث الدكتور محمد القطراني قائال :
 لقد انطلقت ثورة 26 سبتمبر عام 1962م في محيط 
محكوم كليًا من البريطانيين في جنوب اليمن وأعوانهم من 
آل سعود في شمال اليمن اضافة الى من يدعمهم من دول 
الغرب وإيران الشاه وغيرهم.. حيث انفقوا أموااًل طائلة وسالحًا 
ومرتزقة لتطويق الثورة الوليدة والسعي إلجهاضها اال أنها 
لم تكن ثورة نخب كما يحلو للبعض ان يسميها إنما 
هي ثورة شعب وتتويج ونجاح النتفاضات وثورات 

سبقتها في 48 و55م وغيرها..
موضحًا ان الشعب اليمني قد هب من أقصى 
ارض اليمن الى أقصاها ليحمي ثورته الوليدة من 
محاولة الرجعية العربية واالمبريالية العالمية 

وأدواتها..
ووق���ف���ت م��ص��ر ال��ع��روب��ة 
بفرسانها األشاوس وقائدهم البطل 
جمال عبدالناصر الى جانب الشعب اليمني 
وان��ح��ازوا للحق المبين ض��د حكم االم��ام��ة المنغلق 
ودع��م��وا ال��ث��ورة بالمال وال��رج��ال، وال ننسى 
أيضا دور العراق في دعم الثورة اليمنية 

العظيمة.
واستطرد القطراني قائاًل: حاولت قوى 
الظالم ان تطفئ شمعة سبتمبر التحرير 
ولكن هيهات للظالم ان يطفئ نورًا أشعله 
الله بيد شعب أبي شامخ شموخ راسياته 
العالية.. لقد هزمت ثورة سبتمبر البغاة 
وانتصرت رغم كل ما أح��اط بها من محن 
ومحاوالت إلنهائها، بل أشعلت شرارة ثورة 
14 أكتوبر المجيدة وطردت المستعمر 

البريطاني البغيض من ارض اليمن..
ووضعت ثورة سبتمبر ضمن أهدافها تحقيق 
الوحدة اليمنية في إط��ار الوحدة العربية الشاملة 
فسبتمبر التحرير ثورة وطنية قومية بامتياز قدم 
الشعب ألجلها قرابين من الشهداء هم وقود شعلتها إلى األبد.

* الى ذلك قال الدكتور سليم محمد علي:
 ان المؤامرات التي حيكت وواجهتها ثورة 26 سبتمبر 
1962م المجيدة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي 
كبيرة ومتعددة، فداخليًا نرى ان الجماعات الرجعية الساللية 
المتخلفة سعت بكل ما اوتي لها من قوة إلجهاض هذه الثورة 
المباركة والدفاع عن مصالحها أمام مصالح شعب ووطن 
بأكمله معتبرة نفسها الطبقة األعلى وحاصرة الحق اإللهي 

في الحكم والسلطة بذاتها دون منازع. .
وأضاف: لقد سعت تلك القوى الى وأد الثورة اليمنية في مهدها بمؤامرات 
ودسائس وتحالفات مع بعض المشيخات والسلطنات في جنوب الوطن آنذاك 
والتي فضلت االرت���زاق على الحرية وتلقيها أم��وااًل طائلة بعد ارتباط تلك 

السلطنات نفسها باتفاقيات مع المستعمر البريطاني..
مستطردًا: وال ننسى المؤامرات الخارجية التي واجهتها هذه الثورة العظيمة 
والمتمثلة بالدعم المادي والمعنوي اإليراني واألردني والسعودي بحد ذاته الذي 
لم يكتف بالدعم المالي فقط أمام ثورة الشعب اليمني على التخلف والجهل 
والمرض والتبعية حيث قام الطيران السعودي بالمشاركة الفعلية في صفوف 
القوى المعادية للثورة باستهداف وقصف مواقع ومناطق القوات الجمهورية.. 
إال أن إرادة الشعب العظيم كان لها القول الفصل حيث استطاعت هذه الثورة 
المباركة االنتصار على كل المؤامرات الخارجية والداخلية انتصارًا اقرب الى 

األساطير وَعْبر صراع طويل وصمود شعبي عظيم.
وتابع قائاًل: الى جانب الدعم النسبي من رائد القومية العربية آنذاك الزعيم 
جمال عبدالناصر وإرساله قوات من الجيش المصري المساندة للشرفاء من أبناء 
هذا الوطن في شماله وجنوبه مقدمين كل أنواع التضحيات أمام قوات التخلف 

والرجعية واإلمامية الزائلة..
مؤكدًا أن ثوره ال�26من سبتمبر العظيمة صامدة لن تتزحزح الن أهدافها لم 
تقم على جماعة معينة او فئة بعينها بل قامت على المساواة والعدل والحرية 

واالستقالل في ربوع الجمهورية اليمنية بعد ذلك.
* من جانبه أكد الدكتور حيدر حمود محجب:

 أن ثورة 26 سبتمبر المجيدة عام 1962م شكلت نقطة تحول مصيرية 
في مستقبل اليمن وتاريخه..

وقال: لكن قبل ذلك هناك أحداث تاريخية سابقة للثورة السبتمبرية يمكن 
من خاللها فهم أحداث الماضي وأسبابه والتي أدت إلى اندالع الثورة، ومسارات 
 مطلع القرن العشرين ورغم 

ُ
التحول على المستوى الداخلي والخارجي.. فمنذ

تعدد دول االستعمار وبنية النظام الدولي والثورة التكنولوجية وتقدم العلم 
وكذلك األنظمة السياسية في العالم اال أن العالم العربي -رغم كل ذلك- كان 
في حالة صراع بين النظامين الملكي 

والجمهوري..
وأض��اف: اليمن بشكل خاص كانت 
الملكية أش��ب��ه بسلطة ال��ف��رع��ون، 
فلم يكن هناك ما يعرف بالملكية 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة او ح��ق��وق ال��ش��ع��ب في 
اخ��ت��ي��ار م��ن يحكمه او أن يتمتع 
بأبسط الحقوق.. فقد كانت اإلمامة 
ن��ظ��ام ال��ح��ك��م آن����ذاك، ح��ك��م ساللي 
ألسرة هم كل شيء في شمال الوطن، 
ظلت خاللها اليمن لعقود تعيش في 
كنف االستبداد واالستعباد اإلمامي 
الكهنوتي الرجعي ويعاني المواطن 
العبودية والفقر المدقع والجهل 
والمرض والتعذيب وانعدام ابسط 
احتياجاته المعيشية ومعزواًل عن 
العالم الخارجي ومغيبًا حتى عن حقه 

في الحياة البسيطة..
الفتًا الى أنه ورغم تعدد األحداث 
الداخلية كان هناك عوامل خارجية 
ساهمت اغلبها سلبًا وقليل منها 
إيجابًا في تاريخ اليمن.. حيث قامت 
العديد من الدول العربية وعلى رأسها 
السعودية للحيلولة دون نجاح الثورة 
وذل��ك بتقديمهم ال��دع��م بمختلف 
أنواعه للملكيين االماميين ضد الثوار، 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ق��ف ت��ل��ك ال���دول 
م��ع دول االس��ت��ع��م��ار ال��غ��رب��ي -وف��ي 
مقدمتها االس��ت��ع��م��ار البريطاني- 

بالوالء والخضوع والوالية..
واستطرد قائاًل: ورغم ذلك إال أن إرادة الشعب اليمني في التحرر من االستعمار 
واالستبداد كانت بركانًا هائجًا يلتهم من يقف أمامه فانتصرت الثورة بتضحيات 
ووفاء األحرار، مسنودين بموقف مصر الكنانة بشعبها وقيادتها وجيشها برئاسة 
جمال عبدالناصر والذي كان يصف تلك القوى او الدول العربية وأنظمتها التي 

وقفت ضد اليمن وثورتها السبتمبرية باألنظمة الرجعية المتخلفة..
وأرجع حيدر انتصار ثورة 26 سبتمبر ضد كل المؤامرات الخارجية - وفي 
المقام االول تلك التي حيكت ضد نجاحها في إنهاء اإلمامة والساللية والكهنوتية 
المقيتة- جهود الشعب وحلمه بالعيش الكريم وتضحيات المخلصين من اجل 
الجمهورية ورفضهم الذل والخنوع والعمالة واالرتزاق، من اجل حياة وكرامة 

اليمن أرضًا وإنسانًا..
مختتمًا حديثه ق��ائ��اًل: لقد مهدت ال��ث��ورة السبتمبرية 1962م للثورة 
االكتوبرية 1963م في جنوب الوطن ضد االستعمار البريطاني وبذلك تكون 
الثورتان قد أفشلتا مخططات الغزاة وأنهتا الكهنوتية ومن يريدون ان يكونوا 

أوصياء على اليمن وشعبها.

شهداء 
تنظيم
الضباط
األح�رار

»الميثاق«: سياسيون ل�

المؤتمر امتداد للثورة اليمنية ومجّسد ألهدافها

»الميثاق«: أكاديميون ل�

26 سبتمبر.. ثورة نقلت الشعب من الظلمات إلى النور

مع����زب: المؤتم���ر الح��ام�����ل
 السياس��ي للثواب��ت الوطني��ة

المعكر: عمل المؤتمر بمسئولية 
عل��ى تحقي��ق أه��داف الث��ورة

د.القطران�������ي: ث�����ورة  يمني���ة 
ق�����ومي�����������ة ب�������امت��ي������از

د.س��ليم: 26 س��بتمبر رس��مت 
المس��تقبل وتج��اوزت المخاط��ر

د.محجب: 
ل  نقطة تحوُّ
مصيري في 
تاريخ اليمن

الصيري: الشعب ملتف حول المؤتمر للدفاع عن مكتسبات الثورة
طعيمان: دور المؤتمر ريادي في الحفاظ على الوطن ومنجزاته
األدي��ب: تحقيق الوحدة من أعظ��م إنجازات الثورة

الذكرى ال�55 ل� ثورة 26 سبتمبر 1962م المجيدة مناسبة عظيمة لكل أبناء الشعب اليمني جسدوا خاللها انتصارا 
كبيرا إلرادة شعب بأكمله في قصص تشابه تلك التي نقرأها في الحكايات األسطورية اذا ما نظرنا الى حجم التحديات 
والمؤام��رات عل��ى المس��تويين الداخلي والخارجي والتي احيكت وس��عت جاهدة ل��وأد الثورة الوليدة آن��ذاك.. حول موضوع 
المؤامرات الداخلية والخارجية التي واجهتها ثورة 26 سبتمبر، وكيف استطاعت االنتصار عليها حاملة معها راية الحرية 
والعدالة والمساواة واالستقالل لكل أبناء الشعب اليمني.. كان لصحيفة »الميثاق« هذا االستطالع مع عدد من األكاديميين.. 

فإلى الحصيلة..
  استطالع / محمد أحمد الكامل

  استطالع/توفيق الشرعبي

الحديث عن الثورة في اليمن أصبح حديثًا ممجوجًا لكثرة القائلين به ولقلة 
أثره في الواقع، فاليمن هي من أكثر االقطار ميواًل الى الثورة لتأصل هذه الفكرة 
في البنية الثقافية والبنية العقائدية، ولكنها من أقل االقطار إحداثًا للتحوالت 
والتبدالت، فكل الثورات لم تكن تستهدف تغييرًا ملحوظًا أو تبداًل في المسارات 
بل كانت تستهدف ابدال وجه بآخر وصورة بأخرى مع بقاء الشكل كإطار دال على 
استمرار الماضي في صميم التجارب، وقد كان ذلك هو ديدن المراحل ولذلك ظل 

الماضي هو العائق الوحيد أمام المستقبل في كل المراحل.
فثنائية الثبوت والتحول في حركة المجتمع في اليمن لها وجهان عميقان في 
البنية الثقافية، وهما ممتدان في التاريخ، فالوجه األول هو الوجه الثبوتي الذي 
تمثله فكرة الخالفة الوراثية التي قال بفكرتها معاوية بن ابي سفيان وحشد 
لها النصوص التي تؤيد هذه الفكرة، وقد نشط في زمنه ال��رواة الذين كانوا 
يصنعون المبرر النصي الى درجة شيوع ما اصطلح على تسميته علماء الحديث 
باالسرائيليات، واالسرائيليات هي منظومة نصية تختص بالحديث النبوي والوقوف 
أمامها بالتحليل للفكرة وفق منهجية الجدلية التاريخية يفضي بنا مسارها الى 
ل قدرات األمة وحدَّ من 

ّ
الصراع العشائري ليس أكثر من ذلك، وهذا الوجه عط

قدراتها، وشل فاعليتها، لكنه كان األكثر تأثيرًا في حركة المجتمع والسياسة 
وفي حركة التاريخ.. والوجه اآلخر هو الوجه التحولي، وهذا الوجه تمثله فكرة 
الثورات التي قادها آل بيت النبي عليه الصالة والسالم وهو يمثل الثورة التحولية 

التي تتحرك في جانب الشعب وبالشعب في مقارعة الظلم كما يظهر ذلك في 
جل المراحل والمحطات التاريخية على وجه العموم، أما على وجه الخصوص 
فالزيدية في اليمن مثلت فكرة الثورة التحولية والشافعية كانت تمثل فكرة 
الثبوت وبينهما تكّون، تاريخنا وهو ممتد في كل التجارب التي تتجانس في بعض 
المراحل وتتضاد في أخرى، وما يحدث اليوم من صراع يحمل ذات السمات الثورية 
التحولية والثبوتية الخالفية، فالماضي يناوش بثبوته والمستقبل يحاول تحقيق 
وجوده، فالثبوت الذي عليه تيار االخوان والسلف -كسمة ثقافية لوجه تحالف 
العدوان- في مقابل فكرة الثورات التحولية التي عليها حركة أنصار الله كامتداد 
لتيار المقاومة العربية والذي تبدو إيران في صدارة مشهده ويمكن قياس ذلك 

في صورة المشهد السياسي في عمومه في المنطقة العربية.
أقول فالثبوت والتحول تالقيًا من جديد في جانب صراعي داٍم، فتحرك جانب 
بين آٍت ال يأتي لقلة وسائل صنعه، وبين ماٍض ال يرجع النعدام الحياة فيه، وإن 
دلت عليه اصوات واصداء، لهذا فالعمالن مجرد حركة هزيلة في فراغ، فالماضي 
مستحيل الرجوع لكن الغد ممكن الميالد وهو يستدعي جدة نفوس الداخلين 
فيه، وقدرة تجديده وتجديد نفوسهم معه حتى ال يصبح ماضيًا ممتدًا في زمن 
جديد أو نفترض جدته، وحيوية كل عمل تكمن في أفكاره الحياتية التي تتنازعها 
الفصائل والفرق والكيانات في صور غير متجانسة، فالسمة الغالبة للبناء الثقافي في 

مشهدنا السياسي اليوم ال تعدو عن كونها نزوعًا دينيًا يبزغ من طرفه بمفهوم 
عائم الحس الوطني.. والمالحظ أن غموض المرحلة زاد من غموض الفكرة، غير 

أن مكوناتها األولى تصلح أساسًا للبناء الجديد ألنها بذرة حية قابلة للنمو.
وما يمتاز به الفاعل السياسي الوطني »المؤتمر -وأنصار الله« هو التجانس 
الثقافي مع البناء الثقافي فنشأتهما واكبت الشكل االجتماعي اليمني ولذلك حين 
نتحدث عن كتلة جماهيرية متدحرجة واحدة بين المكونين الوطنيين فنحن 
 بهما 

َّ
ندرك هذه األبعاد في النشأة والتكوين وهما األقرب الى بعضهما وان شط

الرأي فالتباين ال يعدو عن كونه صراعًا بين النزوع الديني والحس الوطني، ومن 
السهل التقريب بين البعدين بالتوافق السياسي، أو باالشتغال على فلسفة فكرة 
مشروع المرحلة، ألن الفلسفة هي الفكرة التي يمكنها تبرير المشروع وتمتين 

فكرته في التصور الذهني، وهي في السياق نفسه من تملك أدوات هدمه.
وقد تحدثنا كثيرًا عن التحول من عصر الصناعة الى عصر المعلومة بما يغني هنا 
عن التكرار لذلك فالثورات التي تنشأ في مراحل التاريخ بصورة نمطية واحدة قد 
تغيرت وتبدلت، فالثورة في عصر المعلومات غيرها في عصر الصناعة، وإدراك 
مثل هذه الحقيقة قد تؤهل المؤتمر لقيادة ثورة انتقال حقيقي باالشتغال على 
فكرة المعلومات وتوظيفها وتشغيلها بدل ذلك االضطراب والفوضى، ولذلك 
يمكن للمؤتمر أن يقود ثورة نهضة شاملة باالشتغال على االستراتيجيات وإحداث 

ثورة ثقافية تبدلية حقيقية.

  عبدالرحمن مراد

اليمن.. والثورات


