
عندما تحرك مارد الثورة يوم الخميس 
الـ26 من سبتمبر 1962م في العاصمة 
صنعاء وأطــاح بحكم اإلمــام البدر وخرج 
الضباط األحرار كاألسود يتحدون جبروت 
الطغيان ويمزقون خرافة الحكم اإلمامي، 
امتد الهلع الــى أرجـــاء العالم وتحديدًا الــدول 

االستعمارية واذيالها في المنطقة.
كــان سقوط عــرش الطغيان والــمــوت فــي صنعاء 
الــحــضــارة بــدايــة لسقوط أنظمة اســتــبــداديــة على 
مستوى الــعــالــم ظلت تــدعــي الــحــق اإللــهــي لحكم 
الشعوب.. وعلى الرغم من أن ثوار سبتمبر كانت 
مواقفهم واضحة بعدم التدخل في شئون الدول 
األخـــرى، بيد أن انتصار الــثــورة في اليمن 
دفــع األحــــرار فــي جــزيــرة العرب 
والدول االسالمية وغيرها لالقتداء 
بثورية الشعب اليمني، على الرغم 
من الحرب العدوانية التي شنتها 
دول كالسعودية واألردن وإيران 
وامريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها 
لــوأد ثــورة اليمن وإهـــالك الحرث 
والنسل وإبادة شعب قرر أن يغادر 
القبور والسجون الى رحاب وطن حر 
ومستقل في ظل نظام جمهوري يعبر 

عن إرادة الشعب وتطلعاته.
لم تستطع السعودية وإيــران واألردن 
أن تهزم الشعب الثائر وأن تعيد الفار البدر 
رغــم بشاعة جرائمها بحق شعبنا 
طــوال سبع ســنــوات والتي 
ظــلــت تــقــتــرفــهــا بــدعــوى 
اعادة اإلمام البدر، مثلما هي 
اليوم تتخذ ذات المبرر إلبادة 
الشعب اليمني بدعوى إعادة 

الفار هادي.
يبدو واضــحــًا أن السعودية التي 
افلتت من العقاب إزاء ما ارتكبته من 
جرائم بحق الشعب اليمني في ستينيات 
القرن الماضي قد شجعها لتتمادى اليوم 
في حرب االبادة التي ترتكبها ضد شعبنا، 
غير مدركة طبيعة المتغيرات الدولية واالقليمية وهي متغيرات 
تجعل النظام السعودي الــذي نجا من الثورة في ستينيات القرن 
الماضي يواجه ثورة شعبية ستطيح به ال محالة، كنتيجة طبيعية 
لتداعيات عدوانها على اليمن والتي يبدو أنها لن تقف مكتوفة األيدي 
وستدعم ابناء الجزيرة في نجد والحجاز ونجران وعسير وجيزان 

للتحرر واالنعتاق من النظام الكهنوتي آلل سعود.
كل الوقائع واألحداث تؤكد أن هادي لن يعود الى صنعاء وسيواجه 
نهاية البدر.. وفي المقابل ثمة نار تحت الرماد تهدد بزوال آل سعود 

ليواجهوا نفس مصير الفار هادي.
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8االثنين: 

إن الحقب السوداء اإلمامية بكل مامثلته من ظلم وطغيان وكهانة 
وعنصرية وتقهقر وتخلُّف وجربوت واستبداد.. ستبقى عربة للتخلُّف الذي 

لم يعرف له البشرية مثياًل يف تاريخها على مر القرون

»الميثاق«: مثقفون وسياسيون لـ

ثورة 26 سبتمبر عيد أعياد اليمنيين

أكد عدد من السياسيين والمثقفين أن ثورة الـ26من سبتمبر 1962م تعتبر من أهم الثوابت والقيم الوطنية  
وأهم المكاسب والمنجزات التي تحققت للشعب اليمني خالل العقود الماضية.

»الميثاق« الى أن هذه الثورة المجيدة قيمة تقاوم حالة االنكماش التي تعيشــها بالدنا في  مشــيرين في تصريحات لـ
الجانب السياســي وكذا االنتكاســة المجتمعية، ويجب على كل القوى السياسية والمنظمات المجتمعية وكل المثقفين 

واألكاديميين أن يكرسوا هذه الثورة ويحتفوا بها في ذكراها الـ 55 هذا الشهر بما تستحقه.
الفتيــن إلــى أن القــوى الشــريفة وكل النخــب االجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة وغيرهــا مطالبــون بااللتفــاف حول 
ثورة26ســبتمبر والتخلي عن كل الخالفات، ومواجهة كل التحديات ألن 26ســبتمبر ارتبطت بكرامة وحرية ومستقبل 

اليمنيين، الذين قضوا بهذه الثورة على كل المفاهيم الكهنوتية والظالمية.

 استطالع : محمد عبدالكريم 

26 سبتمبر قيمة ثورية تقاوم االنتكاسة

اليمنيون مطالبون بااللتفاف حول 
ثورتهم األم

يجب إحياء ذكرى ثورة26سبتمبر 
بالصورة الالئقة بها

قال الكاتب والصحفي عبدالخالق النقيب : يتعاظم االهتمام 
الشعبي بثورة الـ26 من أيلول سبتمبر واالحتفاء بها كقيمة 
ثورية ونضالية تقاوم حالة االنكماش السياسي واالنتكاسة 
المجتمعية، باعتبارها الثورة التي تختزل أبعادًا تاريخية 
وسياسية تتجاوز حــدود المنهجيات القاصرة واألفكار 
السطحية، واالحتفال بها نهج يؤصله التفاف اليمنيين 
اتهم، فكلما  حول عبقها المتين بمختلف مشاربهم وانتماء
شعر اليمنيون بالمخاطر التي تتربص بوطنهم وتعبث 
بمكتسباتهم الثورية أدركوا حاجتهم أكثر للعودة إلى أسس 

ومنطلقات الثورة اليمنية األم.
وفي ضوء المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 

تعيشها البالد جراء العدوان الغاشم باتت ثورة الـ26 من 
أيلول سبتمبر أحد الثوابت الوطنية التي يمكن البناء عليها 
للحفاظ على رمزية النضال الوطني وإرث الدولة اليمنية 

الحديثة. 
وأضــاف: ميزان التحوالت الجذرية لثورة الـــ26 سبتمبر 
عاشها المجتمع اليمني سياسيا واقتصاديا وشكلت نقطة 
محورية في نهضة وحياة ومستقبل اليمنيين وهو ما لم 
يستطع أي تحرك سياسي آخر المجيئ بأفضل مما جاءت به 
الثورة اليمنية 26 سبتمبر، وبعد أن تتعمق هذه المكانة 
شعبيًا وتتناقلها األجيال فسيكون من الصعب التماهي مع محاوالت 

استهداف ثورة مجيدة بحجم ثورة الـ26 من أيلول سبتمبر 1962م.

الى ذلك قال الكاتب 
ـــصـــحـــفـــي أحـــمـــد  ال
ــيــس  الــــشــــاوش ورئ
تحرير صحيفة سام 
بـــرس اإللــكــتــرونــيــة 
ــال بــثــورة  ــف : االحــت
السادس والعشرين 
من سبتمبر الخالدة، 
يأتي هذه المرة في 

ظروف ومحطات بالغة الخطورة، 
يدركها الشعب اليمني بعد أن 
ـــالت الــفــوضــى الخالقة  عــانــى وي
للربيع العربي المولود من رحم 

الصهيونية العالمية.
ومن خالل متابعتنا للمزاج العام 
للشارع ،نستطيع القول إن الشعب 
اليمني بكل اتجاهاته السياسية 
ومــشــاربــه الــفــكــريــة والثقافية 
ــة يـــــدرك أهــمــيــة  ــاعــي ــم واالجــت
االحتفاء بهذه المناسبة والذكرى 
الــمــجــيــدة لــثــورة 26سبتمبر 
وتمجيد النظام الجمهوري الذي 
كان أحد أهدافها والذي حرر الفرد 
من العبودية والجهل والمرض 
ــحــرمــان، وســـارع الشعب الى  وال
التعبير عن ارادتـــه المتجسدة 
فــي حماية ثـــورة 26 سبتمبر 
وأهــدافــهــا مــن خـــالل المجالس 
ووســــائــــل االعــــــالم والـــتـــواصـــل 
ــمــنــابــر  االجـــتـــمـــاعـــي وكـــافـــة ال
الرسمية والشعبية واالجتماعية، 
السيما بعد المحاوالت الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، وخــــاصــــة جــــراء 

الــعــدوان والــتــي يتم من 
خــاللــهــا الــتــأثــيــر على 
ــر  ــمــب ــت مـــكـــانـــة 26ســب
كقيمة وثابت في حياة 
ــن وتـــشـــويـــة  ــي ــي ــن ــم ــي ال
ة لها  صــورتــهــا واإلســـــاء
واســتــهــداف منجزاتها 
التي تعتبر أهمها الحرية 
والديمقراطية والتنمية 
وإعادة تحقيق الوحدة المباركة 

وغيرها.
وأضــــــاف: أن تــمــســك الشعب 
اليمني بثورة الـ 26 من سبتمبر 
هم بها يــزداد يومًا بعد  واحتفاء
يوم مع قرب المناسبة حيث نجد 
الناس يرددون أهدافها الستة التي 
كتبت بدماء الشعب والثوار، إيمانًا 
منهم بعظمتها وربـــط مصير 
الشعب اليمني بها، ألنها تعني لهم 
التحرر من االستبداد واالستعمار 
ومخلفاتهما وتكريس العدالة 
االجــتــمــاعــيــة وإزالــــــة الـــفـــوارق 
ورفع مستوى الشعب اقتصاديًا 
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا، 
وتجسيد الوحدة والديمقراطية 
النابعة من روح اإلسالم.. رافضة 
كل المشاريع المأزومة والرهانات 
الرخيصة واالقــــراص المهدئة، 
مهما بلغت عمليات دغــدغــة 
ــيــب التضليل  ــعــواطــف وأســال ال
ومـــحـــاوالت التهميش بوسائل 
الترغيب والترهيب الخارجي، من 
خالل النخب التي تاجرت بالوطن 

تحت 

اشراف 
توجيه  و
أمريكي.

وتابع قائاًل: 
ـــه  ـــي أن فـــــي ظـــن

ونــظــرًا للمؤامرات 
الـــتـــي تـــحـــاك ضــد 
ثـــورة 26سبتمبر 

الخالدة، فإن اليمنيين يدركون 
أنهم أمام تحدٍّ كبير يحتم عليهم 
الحفاظ على ثورتهم وتعزيزها 
وتكريسها فــي وجـــدان الشباب 
واألجيال الصاعدة، وإلى الساعة 
ــهــم سبتمبريون  قـــد أكـــــدوا أن
ــان فإيمانهم  تحت أي ظــرف ك
عميق بــأن ثـــورة 26 سبتمبر 
1962م هي كرامتهم وتحررهم 
وجــمــهــوريــتــهــم ومستقبلهم 
المشرق ،وسفينة النجاة وهي 
ــثــورات، ومــا ســواهــا أحــداث  أم ال
ــات تـــــذوب وتــتــالشــى  ومــســمــي
وســتــظــل مــجــرد أضــغــاث أحــالم 
ومحطات لصراع االخوة، ومبررات 
أيضًا لألطماع غير المشروعة من 

قبل الدول اإلقليمية والدولية.

وتـــحـــدث الـــكـــاتـــب والــبــاحــث 
مــحــمــدعــبــده الــشــجــاع قـــائـــاًل: ال 
با روح الوطنية  يختلف اثنان تشرَّ
عــلــى ثــورتــي سبتمبر وأكــتــوبــر 
كــمــرحــلــة تــحــول وحــاجــة ملحة 
ــة لمجتمع ظــل يعاني  وضــروري

األمرين.
ومحاولة أعــداء الثورة األم التي 
تحققت في 26 سبتمبر 1962م 
استهدافها من جديد وتدمير إنجازاتها خالل أكثر من 
خمسة عقود، أعتقد جازمًا انه يعكس نظرة قاصرة وخاطئة 
عن هذا المنجز األهــم الــذي تحقق للشعب اليمني وغّير 
مجرى حياته في مختلف المجاالت.. ومن يسعى للتأثير على 
هذا التاريخ والمناسبة المهمة إنما يزيد من تمسك اليمنيين 

بها والدفاع عنها والسير في دربها.
ــورة سبتمبر تعني الحرية والديمقراطية  وأضـــاف: ث
والتنمية والمساواة،والرهان الناجح الذي راهن عليه الشعب 
اليمني في إيجاد أجيال متعلمة، مثقفة، متحررة منفتحة 
وهناك الكثير من األدلة التي اثبتتها العقود الماضية من 
عمر ثورتنا السبتمبرية المجيدة، وأجزم أن أي عملية تؤدي 
إلى التقليل من هذه المناسبات أو المساعي المستهدفة 
إلنجازاتها إنما تصب في إطار تغيير مالمح اليمن الذي 
ينشده الجميع، وإن كان هناك من قصور صاحب خمسة 
عقود من الثورة فهذا ال يعني بأي حال من األحوال أن أي 

يمني حر شريف سيفرط بها أو سيسمح بالمساس بها.
هذه المناسبة العظيمة التي تجلت عظمتها في أهدافها 
يجب احياؤها بالصورة التي تليق والظهور بكل شفافية 

والوقوف ضد كل من يحاول تغيير مسارها الذي رسمته.
وعلى أي شخص يريد أن يعرف تمسك اليمنيين بثورة 
سبتمبر ما عليه إال أن يعود للشارع ولشبكات التواصل 
االجتماعي التي يحتفي معظم اليمنيين فيها بهذه المناسبة 

بطريقتهم الخاصة والمعبرة.
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طغاة العالم
 محمد شرف الدين


