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 عبدالجبار سعد

في اليمن من ال يرتاح للغناء ويتأفف منه نقول له البأس أن 
نقدم لك انشادًا دينيًا أو اجتماعيًا، والذي ال يروقه اإلنشاد 

نقول له مارأيك بزامل شعبي  ينعش الوجدان.
وفي اليمن من ال يعجبه الرقص نقرع له الطبل  والمزمار 
ونقول له دونك والبرع وإذا لم يرقك هذا فعندنا أنواع من 
الركلة وغيرها من الحركات الخفيفة  التي تمتلئ بها  بالدنا 

بتنوعها البديع.
ارتبط المؤتمرالشعبي العام   بآخر تبابعة اليمن  ارتباط 
الفارس بخيله ، فلقد كان التبع  يحمل مشروعًا متكاماًل لدولة 
متكاملة عظيمة على عكس ما يظنه البعض وأشاعه  آخرون 

أن ثلث قرن مر بغير تخطيط وال بناء مؤسسي.
والمؤتمر الشعبي العام أو حزب الخيل هو أحد جوانب 
عبقريته السياسية التي استوعبت تفضيالت مجتمعنا 
اليمني وتوجهاته فأخرجت لهم تنظيمًا رائدًا يتسع لهم 

أجمعين وال يستبعد أحدًا منهم أبدًا.
*****

وألن المجتمع اليمني مجتمع البدائل الواسعة والخيارات 
المتعددة كما أشرنا في البدء   فكان البد أن يكون التنظيم 

ملبيًا لكل هذه البدائل .
ولقد توافد للتبع اليماني الكثير بمشاربهم المختلفة 
فطائفة منهم مثاًل كانوا  يريدون مجتمعًا اشتراكيًا يقودهم 
الى محو الطبقات والمساواة بين الناس قال لهم  البأس 
رنا  هذا مطلب أغلب الناس ونحن منهم ولكن م��اذا لو غيَّ
بعض المسميات فقلنا العدالة االجتماعية  بدل االشتراكية 
قالوا عظيم ..وجاء اإلسالميون يريدون دولة الخالفة وجاء 
القوميون يريدون الحرية واالشتراكية والوحدة وجاء غيرهم 
حتى أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة كل يحمل مشروعه  
لما يريد فجمعهم كلهم في مضمار واحد وقال لهم كل 
منكم يقدم تصوره عما يريد ونحن بدورنا سنجمع كل 
المرادات في وثيقة واحدة ونسميها "الميثاق الوطني" بعد 

االتفاق عليها .
وكل ما اتفقنا عليه نضعه فيه وما اختلفنا فيه فليعذر 

بعضنا بعضًا عليه.
*****

وهكذا تم انجاز المشروع العظيم ليمثل الجامعة اليمانية 
الكبرى التي تضم  الشيخ والتاجر والعامل والفالح والمثقف 
واألمي والغني والفقير  وكل مكونات الطيف اليمني الجامع 
وكلهم راض��ون به ومحافظون عليه وال يحسون فيه بأي 
انتقاص لحقوقهم وف��ي ه��ذا المضمار س��ار الجميع حتى 
وصلنا الى الوحدة والحرية  بأفق واسع وأوشكنا أن نقطع كل 
العقبات التي وقف عندها كثيرون من مجتمعاتنا العربية 
واإلسالمية حتى جاءت الفتنة الكبرى  لتقضي على كل شيء .
واآلن بعد أن ذهبت سكرة البعض وجاءت الفكرة ها نحن 
نستعيد وعينا بوجودنا ونستعيد مشروعنا الجامع في طريق 
العودة الى إحياء تاريخنا المجيد تاريخ التبابعة العظام 

والصحابة األنصار فاتحي هذه الدنيا لرسالة الحق والسالم .
*****

فسالمًا لحزب التبابعة في عيده الخامس والثالثين  وهو 
يجمع أطياف  مجتمعنا كما جمعهم أول مرة  في طريق 

الحق والعدل والحرية . 

في مضمار خيل 
التبع اليماني

 عمارة بن عبداهلل

سيعود الماضي الجميل وستشرق شمسه من جديد وسينتهي 
األل��م وستضمد جراحه الى األب��د، لماذا..؟ ألنه إذا سقط حجر 
على سطح الماء ت��أك��دوا ال يحدث ش��يء س��وى تعكير صفوه، 
ويبقى الحجر في األسفل، ويعود الماء الى صفائه مرة أخرى، 
ذلك هو اليمن القمري العيون، ذلك الوطن المنجب الكرماء، ذلك 
التاريخ والحضارة والماضي العريق األصيل، فرغم األسى والجراح 
والمجاعة والوباء، فالحياة قائمة في وطن سيعود ذات يوم الى 
جميع أهله وشعبه فلن يبقى في يد طائفة وال جماعة، وسيواجه 

كل عواصف الهدم التي تعصفه يمينًا شمااًل.
بقدر الجراح وقدر الدماء وحجم الضحايا الذي ال يهون، أو 
كما قال الشاعر اليمني عجالن ثابت، هاهو اليمن مرة أخرى 
يعيش أضخم مهرجان جماهيري يجمع اليمن كل اليمن في 
ميدان السبعين، أكبر تجمع جماهيري في تاريخ اليمن على 
اإلطالق وعلى كل المستويات، خصوصًا بعد ثالث سنوات من 
الصمود األسطوري للشعب اليمني والتي أثبت فيها قدرة اليمن 
على تسجيل االنتصارات المتواصل منذ ثالث سنوات ورغم 
الحصار البري والجوي والبحري، في معادلة أذهلت العالم وجعلت 
مراكز الدراسات العالمية واألبحاث تدرس حالة الشعب اليمني 
وقدرته على الصمود والتكيف في مختلف الظروف وأصعبها 
على اإلطالق، رغم الجمع الهائل لقوى العدوان وأحدث األسلحة 
التي استخدمها في حربه على اليمن وبإشراف أمهر مستشاري 

المخابرات العالمية.
مهرجان ميدان السبعين اليوم ال���24 من اغسطس سيكون 
األضخم في تاريخ اليمن وسيشاهد العالم ذل��ك بكل إمكاناته 
وخبرائه ومحلليه، وسيسجل خبراء التاريخ هذا الحدث في أنصع 
صفحاته كرسالة سالم للعالم، واليمن يحتفي بالذكرى ال�: 35 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام والذي يرأسه الرئيس االسبق الزعيم 
علي عبدالله صالح، وهو يعتبر أكبر االح��زاب اليمنية ويمتلك 
غالبية مجلس النواب كما انه من حكم اليمن طيلة 33 عامًا حتى 
جاء ما سمي بثورة الربيع العربي وسلم الرئيس صالح الحكم حقنًا 
لدماء اليمنيين تحت غطاء المؤتمر الشعبي العام والذي تدافعت 

جماهيره العريضة للخروج في هذه المسيرة الكبيرة.
المؤتمر الشعبي العام حزب الوسطية واالعتدال ويتميز 
بكوادره السياسية والعسكرية واالقتصادية الفذة، التي تمتلك 
خبرة كبيرة وواسعة في الحكم والسياسة حيث يضم جميع 
مكونات الشعب من سياسيين ومثقفين وعسكريين وأكاديميين 

وفالحين وشباب.
حشد ذكرى تأسيس المؤتمر يعد حسب بعض الخبراء دعوة 
للشراكة الوطنية والمبدأ السلمي والسلوك الديمقراطي لحزب 
المؤتمر الشعبي العام، كما هو رسالة للتأكيد بأن الحرب التي 
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ُ
تقودها السعودية على اليمن منذ منذ

عبثية همجية تدميرية لكل المنطقة، وهدم للقيم واألعراف 
والمواثيق الدولية، وأيضًا للتأكيد بأن المؤتمرهو الحزب المدني 
االكثر شعبية في اليمن كما هو فرصة للملمة جراح الذين اكتووا 

باألنين وطالت عليهم عجاف السنين. 

٭ كاتب جزائري

ذكرى تأسيس 
المؤتمر.. اليمن ينتصر

َمرَحب ِمَيات
ق����ال ال��ي��م��ان��ي م��وط��ن��ي غ���ال���ي وأرض������ي غ��ال��ي��ه

وال������ذود ع��ن��ه��ا غ��اي��ت��ي وال���ب���اق���ي���ات ال��ص��ال��ح��ات
ي��ام��ج��ل��س األم������ن ال���س���ع���ودي���ة ع��ل��ي��ن��ا ب��اغ��ي��ه

ب���دع���م أم���ري���ك���ا وإس���رائ���ي���ل وال���ع���ش���ر ال���خ���وات
ع��ام��ي��ن وأك���ث���ر وال���ح���راي���ب وال���م���ع���ارك ض��اري��ه

وش��ع��ب��ن��ا ص��ام��د ص��م��ود ال��ش��ام��خ��ات ال��راس��ي��ات
ن��ع��م ص��م��دن��ا أع����وام ف��ي وج���ه ال��ق��وى ال��ع��دوان��ي��ه

وك������ل م��������ازاد ال���ت���آم���ر زادن��������ا ال�����ب�����اري ث��ب��ات
رغ����م ال��م��آس��ي وال����ظ����روف ال��م��ؤل��م��ة وال��ق��اس��ي��ه

وح���ص���ار ب���ر وب��ح��ر م���ن ك���ل ال��ن��واح��ي وال��ج��ه��ات
ع���ط���ان وال���ن���ه���دي���ن ون���ق���م ث���اب���ت���ة م��ت��ح��دي��ه

م���ا ه���زه���ا س��ل��م��ان وأذن����اب����ه وق���ص���ف ال��ط��ائ��رات
ي��اش��ع��ب��ن��ا م���اش���ي ف����رج م���ن ش��رق��ي��ة أو غ��رب��ي��ه

ألن ص����وت ال��ح��ق غ��اي��ب وال��ض��م��ي��ر ال��ح��ي م��ات
ت���ه���دم م��ن��ازل��ن��ا وت��س��ت��ه��دف ب��ن��ان��ا ال��ت��ح��ت��ي��ه

وأط���ف���ال���ن���ا ت��ق��ت��ل أم�����ام ال���ك���ل وال���ع���ال���م س��ب��ات
ال����غ����رب ي���ت���ف���رج ع��ل��ي��ن��ا واألم��������م م��ت��غ��اض��ي��ه

ومنظمات ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��ل��ه أع��ل��م وي��ن جات
ي��اش��ع��ب��ن��ا وّح����د ص��ف��وف��ك م���ن ح����رض ال م��اوي��ه

ومن عدن ال حوف واع��رض عن جميع الشايعات
ت��وح��ي��د ص��ف��ك ل��ل��ع��دا ل��ط��م��ة وض���رب���ة ق��اض��ي��ه

والنصر ف��ي توحيد صفك والهزيمة ف الشتات
وال��م��ؤت��م��ر ح����زب ال��ت��س��ام��ح واإلخ������اء وال��ح��ري��ه

وص����در واس����ع ي��ح��ت��ض��ن ك���ل ال��ش��راي��ح وال��ف��ئ��ات
أع��ض��اه ح��م��ران ال��ع��ي��ون أه���ل ال���ق���رون العاصيه

وق���ي���ادت���ه ص��ال��ح وف���رس���ان ال��خ��ي��ول ال��ع��ادي��ات
����د ال��ش��ط��ري��ن ف���ي م��اي��و وق����اد التنميه ذي وحَّ

وات��ح��ق��ق��ت ف��ي ع��ه��ده ال��م��ي��م��ون ك��ل ال��م��ن��ج��زات
ن��ادي��ت ش��ع��ب��ك واق��ب��ل��وا م��ن ك��ل ص���وب ون��اح��ي��ه

ال س��اح��ة السبعين ي��ام��رح��ب بهم م��رح��ب ميات
 شعب اليمن ط��وف��ان ن��وح وري���ح ص��رص��ر عاتيه

وأع����داؤه����ا ب��اي��ص��ب��ح��وا أع���ج���از ن���خ���ٍل خ���اوي���ات
ول��ي��ع��ل��م ال����ن����اس ال��ج��م��ي��ع أن األخ�������وة ب��اق��ي��ه

ول��ي��ع��ل��م��وا أن ال��ي��م��ن واح�����د أم�����ام ال��م��ع��ض��الت
ال��م��ؤت��م��ر وأن����ص����ار رب����ي َس��ْي��ل��ه��م ف���ي س��اق��ي��ه

رغ���م ال����ذي ي��ش��ت��ي ي���ف���ّرق ب��ي��ن دج��ل��ة وال���ف���رات
وال��ج��ي��ش وأح�����زاب ال��ت��ح��ال��ف وال��ل��ج��ان الشعبيه

أه���ل ال��ح��م��ي��ة وال��ش��ج��اع��ة ص��ان��ع��ي��ن ال��م��ع��ج��زات
وال��ش��رع��ي��ة ل��ل��ش��ع��ب م���اش���ي ل��ل��ع��م��ال��ة ش��رع��ي��ه

وأف��ع��ال ه��ادي س��وف تبقى في شريط الذكريات
ه����ذي ال���ج���راي���م وال���م���ج���ازر وال����ج����روح ال��دام��ي��ه

ه������ادي س��ي��ت��ح��م��ل ع���واق���ب���ه���ا وك�����ل ال��س��ي��ئ��ات
ول�����ن ي����ع����ود ال����م����رت����زق ل��ل��ح��ك��م م�����رة ث��ان��ي��ه

وال َم����ْن اب��ت��اع��وا ف���ي أس�����واق ال��ع��م��ال��ة ب��ال��ف��ت��ات
ل���وم���ا ب��ق��ي م��ن��ا س����وى ن��س��ب��ة ث���الث���ة ف ال��م��ي��ه

أو م���ا ب��ق��ي ب��ع��د ال���رج���ال إال األرام������ل وال��ب��ن��ات
وال����ن����اس ق���ال���وا م���ا ت���م���وت إال وه����ي م��ت��واف��ي��ه

وال ت���ض���ج إال األوان��������ي وال�����ق�����دور ال���ف���ارغ���ات

 عزيز الردماني

عدد مكرس
بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس

 المؤتمر الشعبي العام


