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         عبدالفتاح عيل البنوس 

٢٦سبتمرب ... وأعداء 
الجمهورية

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــدث الهاميش  ــت بالح ــبتمرب ليس ـــ 26من س ــورة ال ث
ــز عليه أو  ــن تجاوزه والقف ــايل الذي يمك ــيشء الكم أو ال
ــتغناء عنه وإلغاءه ، فهي محطة تاريخية هامة يف  االس
ــوال املرور  ــن بأي حال من األح ــاة اليمنيني وال يمك حي
ــوف عندها وإفرادها  ــرور الكرام ، بل يجب الوق عليها م
بالدراسة والتحليل وهذه مسألة طبيعية ال غبار عليها ، 
اليوم نحتفل بالذكرى الـ  56للثورة السبتمربية بعد أيام 
ــبتمربية الوليدة ثورة  ــا بالثورة الس قالئل عىل احتفالن
ــبتمرب والتي جاءت لتصبغ املشهد السبتمربي  الـ21س
ــن ال  اما من عمر الثورة اليمنية  بعبق الثورة والتحرر م
ــعب من  ــاءل الجميع: ما الذي تحقق للوطن والش يتس
ــعى الثوار من أجل  ــتة التي جاءت بها وس أهدافها الس

تحقيقها ؟؟!!
ــي التأكيد أوال عىل  ــاؤل ينبغ ولإلجابة عىل هذا التس
ــرى من ذاكرة  ــو هذه الذك ــن ألي قوة أن تمح ــه ال يمك أن
ــي ذلك أنها  ــا يف تاريخهم ، وال يعن ــني أو تغمضه اليمني
ــري قابلة لالنتقاد  ــة وغ ــا من الثورات باتت مقدس وغريه
ــارها ومصدرها  ــأنها فيما يتعلق بمس ــذ والرد بش واألخ
ــهد  ــي رفعتها ، فالتاريخ يش ــرك لها واألهداف الت واملح
ــا وذلك  ــوما له ــذي كان مرس ــورة ال ــار الث ــراف مس إنح
ــض  ــعودي املناه ــل الس ــوار والتدخ ــة رصاع الث نتيج
ــاند لها ، فاملرصيون أرادوا لها أن  والتدخل املرصي املس
ــعوديون  ــل الطابع املرصي وكان لهم ذلك ، أما الس تحم
ــة املتوكلية  ــم اململك ــدوا إىل دع ــوا ضدها وعم ــد وقف فق
ــل النظام اإلمامي من أجل إجهاض  وأنصارها التي تمث
ــورة والقضاء عىل الجمهورية ، تماما كما هو موقفهم  الث
ــبتمرب والتي أزعجتهم كثريا وأربكت  من ثورة الـ21من س
ــاباتهم ودفعت بهم إىل التحرك نحو البيت األبيض  حس
ــن العدوان عىل  ــاعدة فكان خيار ش طلبا للنجدة واملس
ــورة الوليدة الوحيدة  ــا هو الرد العميل عىل هذه الث بالدن
ــي عىل  ــل الخارج ــور للعام ــا وال حض ــر فيه ــي ال أث الت

اإلطالق فكانت ثورة يمنية - يمنية بامتياز  .
ــبتمربية كان  واليوم وبعد 56عاما من عمر الثورة الس
ــا ونراجعها بإنصاف  ــد أهدافه ــا علينا أن نقف عن لزام
وتجرد من أي والءات وانتماءات ضيقة ، وسيجد الباحث 
ــا إال ما يتعلق  ــورة لم تحقق من أهدافه ــف بأن الث املنص
بتحقيق الوحدة الوطنية واحرتام مواثيق األمم املتحدة 
ــدأ الحياد اإليجابي  ــك بمب واملنظمات الدولية والتمس
وعدم االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم 
ــلمي بني األمم ، أما بقية األهداف فقد  مبدأ التعايش الس
ــة عىل  ــطحية التنفيذ وغري ملموس ظلت حتى اليوم س
ــتعمار  ــتبداد واالس ــع ، فمن التحرر من االس أرض الواق
ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق 
ــالد وخصوصا  ــت الب ــات ، انغمس ــازات والطبق واالمتي
عقب اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي يف وحل 
االستبداد والتبعية للسعودية واالنبطاح ألمريكا ودول 
االستكبار العاملي وتحولت الجمهورية إىل جمهوملكية 
ــازات والطبقات وصارت اليمن  وتعمقت الفوارق واالمتي
إقطاعية يتقاسمها مجموعة من الثعابني الذين شكلوا 
ــتوى  ــوري ، إىل رفع مس ــام الجمه ــة موجعة للنظ رضب
الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وإنشاء 
مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل ، وهنا الشواهد واضحة 
ــعب وال  ــان فال اقتصاد وال حياة كريمة وهانئة للش للعي
ــة حقيقية ،  ــة وال ديمقراطي ــة وال سياس ــم وال ثقاف تعلي
ــا للديمقراطية  ــل كان للديمكراضية أقرب منه فالحاص
ــتوردة ووعي  ــاد منهار وتعليم مفقود وثقافة مس ، اقتص
ــخص يف الربملان  مفقود ، ولكم أن تتخيلوا بأن ينتخب ش

وهو ال يقرأ وال يكتب ماذا يعني ذلك ؟؟!! 
ــون اليوم  ــا الذين يدع ــة ولصوصه ــداء الجمهوري أع
ــاع يف البالد نحو  ــادوا األوض ــراس لها هم من ق ــم ح بأنه
ــعب حتميا الخروج يف ثورة  االحتقان ، وفرضوا عىل الش
ــار ثورة الـ26من سبتمرب والعمل  ــعبية لتصحيح مس ش
ــم ذات القوى  ــل أن تواجهه ــا ، قب ــق أهدافه ــىل تحقي ع
ــبتمرب التي كانت قد  ــة التي واجهت ثورة 26س التقليدي
بسطت نفوذها وأحكمت سيطرتها عىل الدولة وثرواتها 
ومقدراتها ورهنت قراراتها آلل سعود والسفري األمريكي 
ــابات  ــها خارج الحس ــدت نفس ــلت ، ووج ــا فش ، ولكنه
ــدوان واإلجرام  ــوى الع ــد أن تحالفت مع ق ــة بع الوطني
ــدة التلبيس  ــعبها ، واليوم تحاول جاه ــد وطنها وش ض
ــة والدفاع عن  ــاء الوطني ــعب بإدع ــس عىل الش والتدلي
ــن داخل ممالك القهر واإلذالل والعبودية  الجمهورية م
ــعب  ــج ، غري مدركة بأن الش ــاء يف الخلي ــة العمي والطاع
ــام الوصاية  ــن نظ ــوق وتحرر م ــن الط ــب ع ــي ش اليمن
ــام  ــكا بالنظ ــيظل متمس ــزال وس ــا ي ــه م ــة ، وأن والتبعي
ــاعيا نحو تحقيق أهداف ثورة الـ26من  الجمهوري ، وس
ــعارات  ــل مجرد ش ــع ال أن تظ ــىل أرض الواق ــبتمرب ع س
ــات  ــدر صفح ــات ص ــادر مربع ــاء ال تغ ــارات جوف وعب
ــمية ، الثورة مكاسب ينعم بأثرها الشعب  الصحف الرس
ــعب ، ال أن يقترص  ــعب - كل الش ــي بنتائجها الش ويرتق
ــة أو مذهب  ــة أو أرسة أو حزب أو جماع ــىل قبيل ــر ع األم
ــورات اليمنية أو  ــار الث ــة ، وأي انحراف عن مس أو طائف
ــات التي قدمت من  ــاوز ألهدافها وتفريط بالتضحي تج

أجلها سيقابل بالنقد واالستهجان والرفض واإلدانة .
ــى ،  ــفاء للجرح ــهداء ، الش ــود للش ــة والخل الرحم
الخالص والحرية لألرسى واملعتقلني ، والنرص والتمكني 
لليمن واليمنيني ، وكل عام وأنتم والوطن بألف ألف خري 

، وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .  

العالمة /سهل إبراهيم بن عقيل

ــة فيها من  ــي قص ــي قديم يحك ــل عرب مث
ــربة، وملن  ــو لآلدميني ع ــه والعظة ما ه التفق
ــه الضائع،  ــا وقت ــغل به ــة يش ــل قص ال يعق
ــدث باألمس  ــا إىل ما ح ــري به ــا هنا نش ولكن
ــواز أثناء العرض  ــن حادثة يف األه القريب م
ــكري للحرس الثوري اإليراني، وكلكم  العس
ــري البوصلة إىل من  ــاهدتم ذلك، وكما تش ش
ــابقة  ــذه الحادثة والحوادث الس دبر مثل ه
ــل حتى  ــران، ب ــد إي ــط وض ــواز فق ال يف األه
ــاء واملحبني، فإبليس  ضد األصدقاء والحلف
ــق الله  ــد خل ــب، وق ــة والتخري ــه الفتن مهنت
ــل صورة،  ــاىل العالم عىل أجم ــبحانه وتع س
ــن ناحية  ــة آدميني م ــرود يف هيئ ــق الق وخل
ــكل العام والوالدة وغري ذلك، لكن القرد  الش
ال يبني وال يزرع وال يصنع، ولكنه يف كل حال 
ــرة "مزرعة" فيها من  ــل إىل جنة مثم إذا دخ
ــياء الجميلة التي  كل الفواكه واألزهار واألش
ــع بها ال يخرج  ــان ويتمت يصبو إليها اإلنس
ــل القرود،  ــذا عم ــاً، ويقال ه ــا إال خراب منه
ــد رضب الله ذلك مثًال  ــذا هي القرود، وق وهك
ــدين من بني إرسائيل الذين فضلهم  للمفس
ــم  ــني، ولكنه العامل ــىل  ــر ع ــه يف أول األم الل
ــانية  ــن فطرتهم اإلنس ــلخوا ع ــا انس عندم
ــز وكرامة وما أنعم  ــه الله لهم من ع وما خلق
ــردة وخنازير"  ــخهم "ق ــم من نعم مس عليه

ــا معناه  ــاً، والقلوب هن ــم غلف ــل قلوبه وجع
عقولهم، وغلفاً معناها محجوبة عن الرؤية 
ــم بذلك  ــه، وه ــي عمل ــا ينبغ ــة مل الصحيح
ــوأ ما خلق الله.. ولذلك جعلهم الله مثًال  أس
وعربة لآلدميني الذين يعصون الله ويتبعون 
أهواءهم ويظنون أنهم يحسنون صنعاً، كما 

ذكرهم الله يف سورة الكهف.
ــا بعنوان  ــي ذكرناه ــة الت ــود إىل القص ونع

"جنت عىل نفسها براقش"
ــراء جرداء،  ــه خيمة يف صح ــي ل كان أعراب
يعيش مع زوجته التي  وضعت له طفًال، وكان 
ــر، فنظر إىل  ــدة والليل مقم ــه (غنمة) واح ل
بعيد فرأى رجًال راكباً فرساً يف هذه الصحراء 
املرتامية، وكان من عادة العرب إذا وجدت ناراً 
اع  ــريون إليها بغية الِقرى واألمان من ُقطَّ يس
ــارع إىل خيمته وأخفى سكيناً يف  الطرق، فس
ــة ، حتى إذا جاء ذلك  ــكان بعيد عن الخيم م
ــه ترحيباً عظيماً،  ــل إىل الخيمة رحب ب الرج
ــذاء الوحيد ملولودهم،  ــت العنزة هي الغ وكان
ــك بأذن العنزة يريد أن يقري الضيف،  وأمس
ــكني ليذبحها لضيفه  وتظاهر بالبحث عن س
ــان)  (العرب ــني  ب ــب  يذه ال  ــى  حت ــز،  العزي
ــعر، وكانت  فيصفه بالبخيل وربما هجاه بش
ــى أن تحيتهم يف  ــرب تتذمر من ذلك، حت الع
ــوا إليه  ــف أو ملن أت ــون للضي ــة يقول الجاهلي

ــن" أي (املذمة)..  ــم :"أبيت اللع ــى إليه أو أت
ــا رأى أنه  ــكني فلم ــر بالبحث عن الس وتظاه
عجز عن ذلك أطلق أذن املعزة، فذهبت املعزة 
ــكني  ــها إىل املوضع الذي وضع فيه الس بنفس
ــكني،  وبدأت تحفر بضلفها حتى ظهرت الس
ــكني التي أظهرها حفر  ونظر الضيف إىل الس
ــة:" لقد جنت  ــاح صاحب الخيم ــز، فص العن

عىل نفسها براقش".
ــهل وُميرس  ــعال الفنت س وهنا نرى أن إش
ــك بتدبري  ــا بال ــري، فم ــدون تدب ــى ولو ب حت
ــم عرب  ــا أعماله ــد رأين ــابق إرصار، وق ــع س م
ــا نحن فيه  ــرن العرشين وم ــم يف الق تاريخه
ــد الثالث  ــاً – العق ــول – تقريب ــد دخ اآلن عن
ــن، فاملناخل  ــادي والعرشي ــرن الح ــن الق م
ــع، والعمش أيضاً حتى  ــوب الَخِلق املرق والث
ــمس، فاألعمى  ــى ال يحجب ضوء الش العم
ــمس يف  ــرف وقت الظهرية عند ظهور الش يع
ــراً ولكنه  ــرف الوقت ظه ــماء فيع ــط الس وس
ــني ال  ــم أع ــه فله ــن حول ــياء م ــرى األش ال ي
ــون بها  ــول ال يعقل ــم عق ــا وله ــرصون به يب
ــم (صم بكم  ــمعون بها فه ــم آذان ال يس وله
ــون) أو كاألنعام التي يف  ــي فهم ال يرجع عم
ــا واحدة واحدة ويبيع  زريبة الجزار يأخذه
ــا وجلدها وكل ما حوت أمام  لحمها وعظمه
ــم بأعمالهم، ولن  مثيلها. يذهبون إىل حتفه

تقيهم (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإرسائيل 
ــو كان  ــري املنتظر، ول ــن املص ــم) م وحلفاؤه
ــىل  ــاً، ع ــدأوا حرب ــتطيعون أن يب ــؤالء يس ه
ــعوب يف كل  املراجل التي تغيل يف صدور الش
ــعلوها  ــى يف بلدانهم ألش ــم حت ــاء العال أنح

أمس قبل اليوم.
الزمن

تغري الزمن بناسه وأناسه حتى بحيواناته 
ــات تعرف كيف  ــت الحيوان ــه، فأصبح وكالب
ــن لها  ــليم الذي يضم ــق الس ــر يف الطري تم
ــب يقف عند  ــار والكل ــالمة، فرنى الحم الس
اإلشارة الحمراء وال يقطع الطريق بينما هو 
حمار وليس له ذكاء كالكلب مثًال، ألن الكلب 
ــول الحيوانات  ــف عق ــن يصن ــول م ــا يق كم
ــات، أنه الذكي  ــور وغريها من املخلوق والطي
بعد اإلنسان ألن ذكاء اإلنسان غري محدود، 

ولذلك جعله الله خليفته.
ــابقاً يعرفون  فأولئك الذين أرشنا إليهم س
أن ال محل لهم بني شعوب العالم، ألن الفهم 
ــرة، فهم  ــم الرشي ــوره إىل نياته ــاء بن ــد أض ق
ــوا يفعلونه  ــوا ما كان ــتطيعون أن يفعل ال يس
ــالفة  ــالفني أو يف القرون الس ــني الس يف القرن
ــرش والعرشين)،  ــع ع ــن عرش والتاس (الثام
ــم مصالح عىل  ــن تكون له ــال محل لهم، ول ف

خارطة الشعوب التي حكموها سالفاً.

جنت على نفسها براقش

عبدالله االحمدي

ــه  ــرا يف وج ــوب مؤخ ــوض الجن ــن نه ــم م بالرغ
ــها  ــت نفس ــة باع ــة قليل ــاك فئ ــالل إال أن هن االحت
للشيطان، وارتضت لنفسها حياة االرتزاق والعمالة 

الرخيصة للمحتل الحماراتي / السعودي.
ــت يف نطاق الجنوب،   ــت عمالتها وارتزاقها بق ولي

بل أنها تعدت ذلك عابرة حدود املكان.
جيل ما بعد حرب 94م تعرض للدمار والتجريف 
ــش  ــح يعي ــة، وأصب ــة الوطني ــد الرتبي ــي، وفق القيم
ــحنه بأفكار التطرف  ــهل انحرافه وش خواء رهيبا س
واإلرهاب والتدين الفاسد. فكان من السهل عىل كل 
قوى التخلف االجتماعي واإلرهاب أن تجرف الكثري 
ــد،  ــق الجريمة،  ونرش املفاس ــباب إىل طري ــن الش م

واالنحرافات الطائفية واملناطقية.
ــال  لألجي ــتبعاد  واس ــب  وتغري ــب  تغيي ــدث  ح
ــخ اآلباء  ــث طمس تاري ــوروث الوطني، بحي ــن امل ع
ــتقالل  ــتعمار وانجاز االس واألجداد يف محاربة االس
ــر العمل  ــة تحتق ــة ديني ــخ ثقاف ــم ض ــر. ث والتحري
ــات الدينية ال تعرتف  ــة،  فالجماع ــن والوطني والوط
بالوطن،  وتدعي أن الدين هو وطنها. قالوا لعبد الله 
ــطني وطنك.  رد عليهم:  ــزام: ملاذا ال تقاتل يف فلس ع
ــن اجل الوطن، ونحن نقاتل من اجل  أنتم تقتلون م

الدين.
ــث وراء املال  ــقوط، وله ــرون س ــا ت ــة كم والنتيج
واالرتزاق، وبيع للنفوس واالصطفاف بجانب أعداء 

الوطن، وأعداء اإلسالم.
ــادات  ــن القي ــري م ــاقط الكث ــرب 94م تس ــد ح بع
ــت األحمر  ــاش، وأرسة بي ــة تحت نعال عف الجنوبي
ــعودية، وخاصة  ــف والرجعية الس وفرقة عيل رشش
ــل العدوان إىل  ــكر،  ثم تحول هؤالء يف ظ بقايا العس
ــا االحتالل،   ــد الغزاة يبتغون رض ــة بي أدوات رخيص
ــو الحال عند  ــة جنوبية كما ه ــه دول ــولون من ويتس
ــاب بن( بريك والزبيدي  جماعات االنفصال واإلره

مثاال).
ــني يف جنيف  ــد املرتزقة الجنوبي ــرا ظهر أح مؤخ
ــتعرض بها  ــاعة مرصعة باألملاس،  يس وعىل يده س
ــزق هو أحد الذين  ــات التلفزة،  وهذا املرت أمام عدس
سقطوا تحت نعال عفاش، ثم تحت نعال االحتالل. 
ــذه  ــرزت يف ه ب ــي  الت ــقوط  والس ــزاق  االرت ــرة  ظاه
ــة من علماء النفس  الحرب لألمانة تحتاج إىل دراس

واالجتماع.
ــون إىل جانب  ــول إن معظم من يقاتل التقارير تق
ــن  ــم م ــي ه ــاحل الغرب ــة يف الس ــالل وخاص االحت
الجماعات اإلرهابية ( داعش والقاعدة من يسمون 
ــدن  ع يف  ــالل  االحت ــوات  فق  ( ــلف  بالس ــهم  أنفس
ــي، وزعت أغلبهم عىل  ــت بتجنيد 12 الف إرهاب قام
ــي تقتل  ــلفية الت ــة العمالقة الس ــمى بألوي ــا تس م
ــب  ــال، وتنه ــاء واألطف ــف النس ــني، وتختط املواطن
يف  ــزارع  امل ــرق  وتح ــآت  املنش ــر  وتدم ــكات،   املمتل

ــاحل الغربي. وبقية هؤالء وزعتهم عىل النخب  الس
املناطقية واألحزمة األمنية يف شبوة وأبني ثم عدن.

وهناك مخطط أمريكي سعودي لنقل اإلرهابيني 
ــاء دولة  ــع الطريق عىل بن ــب إىل اليمن لقط ــن ادل م
ــار الجعفري مندوب  ــة يف اليمن،  فقد ذكر بش مدني
سوريا يف مجلس األمن : أن الواليات املتحدة تسعى 
ــاعدة  ــن ادلب إىل اليمن بمس ــل التكفرييني م إىل نق
ــيطرة  ــعودي واإلماراتي من اجل الس النظامني الس
ــىل اليمن واملناطق الجنوبية وقتل كل من يعارض  ع
ــد، ومنع قيام  ــرثوات البل ــالد، طمعا ب ــم يف الب بقاءه

دولة مدنية حديثة.
وربما كانت زيارة قائد القيادة املركزية  األمريكية 
الوسطى إىل عدن واجتماعه باملرتزق العقييل أركان 
ــة الدنبوع، ثم اجتماعه بأركان جيوش إمارات  مرتزق
ــمى مجلس التعاون ومعهم  خليج الرباميل أو ما يس
ــري يف اليمن وادلب  ــرص واألردن، له عالقة بما يج م

يف سوريا.
ــن  اليم ــيم  تقس ــدون  يري ــم  وأدواته ــكان  األمري
ــقط  ــد أن س ــني بع ــارات لإلرهابي ــات وإم إىل كانتون

مخططهم يف سوريا والعراق.
عىل كل حال، املرتزقة يف اليمن هم أجنب وأرخص 
ــش واللجان كما  ــرون من أمام الجي ــاس،  فهم يف الن
تفر األرانب،  وخاصة يف الساحل الغربي الذي ذاقوا 

فيه الحنظل،  وتكبدوا خسائر ال تحىص، وال تعد.

ــي إىل قادة  ــة املحرم ــي أبو زرع ــرة اإلرهاب يف مذك
ــمونها  ــا يس ــاحل ( م ــة يف الس ــات اإلرهابي الجماع
العمالقة ) يطلب من هؤالء التحقيق يف هروب مئات 
املرتزقة من الساحل،  بل وصل األمر بهؤالء الجبناء 
ــن املعارك  ــنى لهم الفرار م ــهم ليتس إىل جرح أنفس

التي لم يعرفوا مثيلها.
قائد القيادة املركزية الوسطى الجرنال األمريكي 
ــود املقاتل اليمني  ــف فوتيل اندهش من صم جوزي
ــا  ــر م ــزود بآخ ــدوان امل ــف الع ــات تحال ــام هجم أم
ــرب،  بل  ــكرية للغ ــع العس ــات املصان ــه تقني انتجت
ويقوم بتوبيخ قادة املرتزقة عىل خنوعهم،  وجبنهم 

أمام املقاتلني الحفاة.
ــم من قبل تجار  ــاكني هؤالء املرتزقة املغرر به مس
ــىل ألف  ــل الحصول ع ــن أج ــون م ــاب،  يذهب اإلره
ــم  ــري منه ــا،  والكث ــودون جثث ــعودي،  فيع ــال س ري
تأكلهم الغربان يف الساحل الغربي وصحراء ميدي 
ــتفيد هم أولئك القادة الذين يشرتون  والبقع،  واملس
ــطنبول والقاهرة وبريوت. أصبح تجنيد  الفلل يف اس
ــة تجارة مربحة كما كان عليه الحال يف حرب  املرتزق

افغانستان.  
ــروا تجربة  ــرة مثقوبة لم يتذك ــم يحملون ذاك إنه
افغانستان التي الزال أبطالها يف سجون جونتنامو،  
ــماك يف قاع املحيطات  ــم ياكلون رزاً مع األس وقادته

مثل عبدالله عزام وبن الدن والزرقاوي..

مرتزقة الجنوب !!

محمد صالح حاتم

ــورة  الـ56لث ــرى  الذك ــا  علين ــل  تح
ــورة التي  ــذه الث ــبتمرب املجيدة،ه 26س
ــدان التحرير  ــا من مي ــت رشارته انطلق
ــة  جديدة ،فهذه  معلنه ميالد جمهوري
ــمعة  ــتظل ش الثورة كانت ومازالت وس
ــي،  اليمن ــرر  التح ــماء  س يف  ــة  مضيئ
ــورة رضورة ملحة  ــذه الث ــام ه ــكان قي ف
ــن حكم األرسة  ــعب اليمني م لنقل الش
ــور التخلف  ــن عص ــه م ــدة، ونقل الواح
ــها  ــي كان يعيش ــالم الت ــل والظ والجه
ــعبنا اليمني يف شمال الوطن آنذاك،  ش
ــي  والرق ــة  والنهض ــور  التط ــم  عال إىل 
ــي بمثابة األم  ــذه الثورة ه ــدم و ه والتق
ــي  ــهدها اليمن ــي ش ــورات الت ــكل الث ل
ــماله والجنوب،فثورة26  ــعيد يف ش الس
ــم واملحرك  ــبتمرب هي املحفز والداع س
ــوب  جن يف  1963م  ــر  لثورة14اكتوب
ــتعمر  واملس ــل  املحت ــد  ض ــن  الوط
ــن نعيش أفراح  ــوم ونح الربيطاني،والي
ــا  وبالدن ــبتمرب  26س ــورة  لث ــد56  العي
ــم من قبل  تتعرض لعدوان ظالم وغاش
ــبتمرب ممثال يف  ــداء اليمن وثورته س أع
ــعود والتي  ــوء مملكة بني س جارة الس
عملت عىل إفشال هذه الثورة، بهدف وأد 
ــذه الثورة يف بدايتها،خوفا من انتقال  ه
ــت  اململكة،فكان إىل  ــورة  الث ــذه  ه رشار 
ــالح  ــا بالس ــا ومرتزقته ــم عمالءه تدع
ــوار اليمنيني األحرار  واملال ليقاتلوا الث
ــت حميد الدين،  ــدوا حكم أرسة بي ليعي
ــلت بقواتها  ــت مرص وأرس وقتها تدخل
ــش  ــب الجي ــل إىل جن ــن لتقات إىل اليم
ــني واختلط الدم  اليمني والثوار اليمني

اليمني واملرصي دفاعا عن الجمهورية 
ــت كانت مرص يف  ــة، يف هذا الوق والحري
ــة  ــبابها بزعام ــوان ش ــا وعنف أوج قوته
ــرب  الح ــت  ،وظل ــارص  عبدالن ــال  جم
ــزم  ــنوات،وعندها انه ــس س ــة خم قراب
امللكيون املدعومون سعوديا ،وانترصت 
ــد  فق ــف  لألس ــن  ولك ــبتمرب،  ثورة26س
تعرضت هذه الثورة للمؤامرة من جديد 
ــة والحرية  ــداء الجمهوري ــل أع من قب
ــي  بن ــة  مملك يف  ــال  ممث ــتقالل  واالس
ــد أن مرشوعها لن  ــعود،فبعد أن تأك س
ــن طريق الحرب،وان  ينجح يف اليمن ع
اليمن لن تكون تحت وصايتها وستنفرد 
ــيبدأ بالعيش يف  ــد س ــا،وان البل بقراره
أمان واستقرار ،وسيبدأ بناء دولته دولة 
ــداف الثورة  ــيرتجم أه نظام وقانون وس
ــت بالتحايل  ــا قام ــع، عنده ــىل الواق ع
ــورة وأهدافها،  ــذه الث ــاف عىل ه وااللتف
ــا  وخالياه ــا  اذرعه ــة  بزعام ــت  فقام
ــة  ــل الدول ــع مفاص ــا يف جمي وعمالئه
ــذه األهداف  ــل ه ــاتها،وان تظ ومؤسس
ــى  ــىل ورق،وان تبق ــرب ع ــن ح ــارة ع عب
ــي بها وتكون ظاهرة صوتية  فقط للتغن
ــبات  ــل واملناس ــات واملحاف يف املهرجان
ــم بالفعل طيلة  ــذا هو ما ت ــة وه الوطني

نصف قرن من عمر الثورة. 
والزال  ــتقل   نس ــم  ول ــرر  نتح ــم  فل
ــن، والزالت  ــتبداد موجوداً يف اليم االس
الفوارق واالمتيازات بني طبقات الشعب 
موجودة ،فاملشايخ والقادة العسكريون 
ــم  ــة وه ــل الدول ــكون بمفاص ــم املاس ه
ــاب البنوك التجارية  التجار وهم أصح

ــاب العقارات  ــم أصح ــوزراء وه ــم ال وه
ــعودية  ــون للس ــم يخضع ــؤالء كله وه
،ويعملون عىل عرقلة النهوض والتقدم 
ــن يزرع الفنت بني ابناء  يف اليمن ،وهم م
ــرن لم  ــف ق ــدى نص ــىل م ــعب، فع الش
ــد أو وزير أو قائد  نشاهد محاكمة فاس

عسكري، أو عميل للخارج. 
ــرر من  ــن لم تتح ــرن واليم ــف ق نص
ــتبداد ،ولم  ــتعمار واالس مخلفات االس
ــوري عادل ،بل  ــد فيها حكم جمه يوج
الزال قرارنا السيايس مسلوباً، وبأيدي 
ــم جمهوري ،بل  ــارج،وال يوجد حك الخ
ــكل  ــة، ف ــورة جمهوري ــىل ص ــة ع مملك
الوجوه التي ظهرت بعد ثورة26سبتمرب 
ــعودية ومسكوا  والذين كانوا اذرعة الس
ــن ،لم  ــلطة يف اليم ــم والس ــام الحك بزم
ــم أعضاء   ــم الوزراء وه ــريوا ظلوا ه يتغ
ــم قاده  ــورى وه ــواب والش ــس الن مجل
ــم، وكل  ــاة وهم وه ــم القض ــش وه الجي
ــة  والرشيف ــة  الوطني ــخصيات  الش
ــذا يتم  ــهم وإقصاؤهم ،وك ــم تهميش يت
ــهيد  الش ــس  الرئي ــال  أمث ــم  اغتياله

إبراهيم الحمدي.
ــف لم  ــن لألس ــرن واليم ــف ق فنص
ــش وطني قوي  ــن بناء جي ــن م تتمك
ــورة  الث ــه  وحراس ــالد  الب ــة  لحماي
ــش عبارة  ــباتها،بل كان الجي ومكتس
ــادة ،فالفرقة  ــة للق ــن ملكية خاص ع
ــن  ــدرع كانت بيد عيل محس األوىل م
ــا  فيه ــد  القائ ــل  يظ كان  ــة  واأللوي
لعرشات السنني لدرجة أن اللواء كان 
يسمى ويعرف باسم قائده، فكان اكرب 

فساد موجود يف املؤسسة العسكرية 
واألمنية، مؤسسة الجيش واألمن لم 
يكن والؤها لله والوطن بل كانت تتبع 
ــام هذا يف  ــد أثبتت األي ــخاصاً ،وق أش
ــمي (بثورات  أحداث 2011 م فيما س
ــف كانت  ــع العربي ،التي لألس الربي

نكبة الوطن العربي بأكمله).
نصف قرن والشعب اليمني يعاني 
من الفقر والجوع والتخلف السيايس 
ــن  واالجتماعي،فاليم ــادي  واالقتص
ــروات يف باطن  ــه من ث ــم ما تمتلك رغ
ــن مقومات  ــع به م ــا تتمت األرض ،وم
ــت  ــا الزال ــة اال انه ــة وزراعي صناعي
ــوب وقمح  ــتورد كل يشء من حب تس
ــادن وكل ما يحتاجه  ــط وكل املع ونف
ــا  الزلن ــات  املقوم ــط  وابس ــان  اإلنس
ــخ حتى  ــداء باملالخي ــتوردها ابت نس
ــت كافية  ــرتة كان ــذه الف ــرة، وه الطائ
ــه ذاتيا بل  ومن  ــون اليمن مكتفي لتك
ــدول الصناعية والتجارية  كربيات ال
ــي الصني اليوم ثاني  والزراعية،فهاه
ــكا وهي التي  ــاد بعد أمري ــرب اقتص اك
ــا  عن عمر  ــد عمر جمهوريته ال يزي
ــد  ــا فق ــن اال 12 عام ــة اليم جمهوري
ــني  ــة الص ــام جمهوري ــن قي ــن ع أعل
ــدأت النهضة  ــعبية عام1949،وب الش
ــة يف عام 1987،واليوم اين  االقتصادي

الصني وأين اليمن؟
ــم تلبي  ــات تعلي ــن المخرج فاليم
ــة  ــل،وال نهض ــوق العم ــات س متطلب
ــال  والمج ــياحة  س وال  ــة  اقتصادي
ــا  ــول أنن ــن ان نق ــاالت يمك ــن املج م

ــاء الذاتي،نصف قرن  ــا االكتف حققن
ــبتمرب  ــن نتغنى بس ــن ونح ــن الزم م
وأهدافه نسجل األغاني واألوبريتات 
ــف الكتب  ــعار ونؤل ــد واألش والقصائ
ــزات هذه الثورة ،وكلها فقط  عن منج
ــىل الواقع ال يوجد  ــرب اإلعالم أما ع ع
يشء كلها مشاريع وأرقام وهميه ،ألن 
اليمن كانت عبارة عن حديقة خلفيه 
ــت تحكم  ــعود ،وكان ــي س ــة بن ململك
ــفارات وخاصة  ــن خالل الس وتدار م
ــة  ولو تحققت  ــعودية واألمريكي الس
ارض  ــىل  ع ــبتمرب  ثورة26س ــداف  أه
ــعود  ــع ما تجرأت مملكة بني س الواق
ــىل اليمن،وما  ــا ع ــن عدوانه ــىل ش ع
ــدوان وما عانى  ــذا الع ــا من ه ترضرن

املواطن من الحرب والحصار .
ــا العمل عىل  ــوم علينا جميع فالي
ــبتمرب عىل  ترجمة أهداف ثورة 26س
ــاء  األخط ــح  الواقع،وتصحي ارض 
واملمارسات التي رافقت ثورة سبتمرب 
ــق الوحدة  ــا ،وخاصة تحقي وأهدافه
ــن  م ــاً  هدف ــت  كان ــي  والت ــة  اليمني
ــبتمرب،والنهوض  ــورة 26س ــداف ث أه
ــيايس  والس ــري  والفك ــادي  االقتص
ــتفيد  ــن، وان نس لليم ــي  واالجتماع
ــدم  ــدوان والحصار،وع ــذا الع ــن ه م
ــل بناء  ــاء املايض من اج ــرار أخط تك
يمن الغد املرشق ،يمن يتسع لجميع 
ــاء  ــه الرشف أبنائ ــه كل  ــه ويبني أبنائ

واألحرار. 
ــاً والخزي  ــراً أبي ــاش اليمن ح وع

والعار للخونة والعمالء.

ثورة٢٦سبتمرب يف عيدها الـ ٥٦ ماذا تحقق من أهدافها ؟
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