
سبتمبر.. لحن يالمس ال��روح، وأمل يفجر فينا 
طاقات األم��ل واإلب���داع.. هو فجر جمهوري فتح 
بوابة واسعة لألمل.. اضاء في زمن معتم ومحيط 

ديكتاتوري يطفح بالظالم.
سبتمبر معزوفة كل اليمنيين ولحن حاديهم في 

عالن.. اغنية البسطاء في الحقول والوديان.
سبتمر.. نشيد وطني يهز الوجدان.. يشدك إلى 
رحاب الحرية واالنعتاق.. الى زمن البركان الذي 
انفجر في وج��ه الطغاة، ورف��ض ظلم وكهنوت 
االم��ام��ة المتخلفة التي استمدت طغيانها من 

تجهيل الناس وتضليلهم بالشعوذة والتمائم والجن و"القطرنة".
د فيه الجهل، وانتشر فيه الفقر  كان زمن ما قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م فظيعًا،  تسيَّ
والمرض.. عصف بالوطن عصفًا.. وجره إلى مجاهل التاريخ المظلمة.. كان مفهوم التعليم فيه 
ألبناء وبنات القبائل معيبًا وخروجًا على العادات والتقاليد.. وهو ما استمرأ السير في طريقه 
المتحجرون من الزعامات القبلية والسياسية المتخلفة بعد الثورة، التي اسهمت بصورة مبالغ 

فيها في مواصلة سياسة التجهيل التي ابتدعها نظام االمامة.
سبتمبر الذي أطلق بيدقه القردعي، وسار في مضماره الموشكي، والثاليا ثم العلفي 

واللقية.. وانتصر له علي عبدالمغني، ومحمد مطهر زيد، وصبرة، والسالل، وكل 
بيت في جبال اليمن وسهوله ووديانه.. هو أغنية الوطن الجميلة التي تسكن االفئدة 

وتظللنا بغيمات من أحالم العصر..
سبتمر، هواء نتنفسه، وحرية نعشقها.. عمل وشراكة وأمل.. واقع عشنا بعضه، 

لكنه إلهام يتفتق فينا إبداعًا وروعة..
سبتمبر، اشراقة ال تغيب شمسها.. ووهج ال ينطفئ نوره.. سبتمبر علمنا كيف 
نتجاوز عتبات المذلة والهوان.. علمنا كيف نكون أحرارًا.. وعلمنا كيف نتعلم.. علمنا 
كيف نصرخ في وجوه الطغاة والمتعجرفين وكيف نرفض عنجهية االميين والجهلة..

سبتمبر، علمنا أن الحرية تبدأ من حيث أنت تقف.. ومن 
حيث انت تقبل بالدولة والنظام فقط، وترفض الوصاية 
والتسيد و"الهنجمة" من أي كان أميرًا، أو زيرًا، أو خفيرًا 
او شيخًا، أو داعية او مشعوذًا.. فتلك مسميات كانت من 
تاريخ مضى، ولم يعد لها مكان في هذا العصر.. الذي 

تتسابق فيه الحريات لتحيي االباة والشامخين. 
سبتمبر، ال��ذي نعشق، علمنا أن نكون مواطنين ال 
رعايا.. علمنا أن ال نقبل بالطغاة وأن كانوا صغارًا، ألن 
الطاغية الصغير. هو "الفقاسة" في بيت العفن الذي 
ينتج للطغاة ضحاياهم من اآلدميين الذين "ولدتهم 

امهاتهم أحرارًا" وفطرهم الله على الحرية والكرامة.
م به أجيالنا كيف يعشقون.. ليكون 

ّ
ذلك هو سبتمبر،  الذي نعانق به السماء.. ونعل

سبتمبر نافذتهم إلى العصر وطريقهم الى المستقبل واالمل. 
تحية لسبتمبر المجيد في يوم مولده وذكراه ال�55 وتحية كبيرة ألكتوبر الخلود 
ولكل شهيد سقط انتصارًا لرفع رايته.. تحية لشعبنا العظيم الذي يكابد أماًل في 

انتصار إرادته. 
٭ رئيس مركز الوحدة للدراسات االستراتيجية
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د. عبدالوهاب الروحاني ٭

26 سبتمبر.. الحرية والوطن
إتجــاهـ

 عبداهلل الصعفاني

أكتب متأماًل في األهداف الستة لثورة 26 سبتمبر 
الخالدة فأنتهي إلى نتيجة واحدة مفادها.. تتعدد 
الثورات والحركات والمفاعالت واالرتدادات الوطنية 
واالستفهاميات الشعبية واح���دة.. وأب��رزه��ا متى 
ننتقل من الشعارات إلى الفعل الثوري الذي نكون 
فيه جديرين بأن نجعل من أهداف الثورة األم مثلثًا 
للرعد والضوء والمطر بحسابات ما ينفع اليمنيين 

ويمكث في األرض، ولكن.. 
ه��ي��ه��ات.. م����ادام ج��ح��اف��ل ال��ق��ي��ادة والسياسة 
المتالحقون تعاطوا مع األهداف بارتعاش أحيانًا، 
وفجور في أحايين كثيرة ولم يأخذوا بمتطلبات 
الحاجة للشراكة الحقيقية في البناء والفرح وتقاسم 
الحزن، متمسكين بطاعون االستمرار في متواليات 
الردة عن أهداف الثورة األم في السلم والحرب وتحت 

قصف األعداء. 
ومايزال الشعب ينتظر قدوة يبدأون بأنفسهم 
إليجاد حالة اصطفاف حقيقية تحول دون أن تتطاير 
أشرعة السفينة ليتمكن اليمن من عبور احتباسات 
وصدامات استدعت كل تلكم الحركات والثورات 
لنجد أنفسنا بعد أكثر من نصف قرن نسأل بأفواه 
مفتوحة..هل حقًا تحررنا من االستعباد واالستعمار؟ 
وماذا يمكن تسمية تواجد المحتلين فوق منابع نفط 
وغ��از وموانئ وج��زر؟ وكيف جرى اختزال القومي 
واإلسالمي واالشتراكي لرصيده التنظيري في مجرد 

مفتاح غرفة فندق في الرياض؟ 
تتنقل في فضائيات تلفزيونية وحوائط إليكترونية 
يفترض أنها يمنية فال ترى غير مفردات فتنة ، 
ووج��وه مريبة لمالمح فاجرة ، ومواكبة إعالمية 
تصادر علينا األمل حتى في أن نكون مشاريع الجئين 

محترمين. 
فاجر وكافر بالوطن من ال يعترف بأن أم الثورات 
والحركات هي أم الطموحات اليمنية اإلنسانية ولكن.. 
مالنا نحتاج لثورات وحركات وانقالبات عدة فيما ال 

نزال ننظر بحسرة إلى األهداف ؟! 
من مساوئ البؤس الذي صنعناه بأيدينا خصمًا من 
الثورة -التي نالت فيها أيدي التخريب من شمس 
الضحى السبتمبري- أننا صرنا نختلف على أي شيء 
وك��ل ش���يء.. على الثابت والمتغير.. على المهم 

واألهم.. االبيض واألسود وأي حاجة وكل حاجة. 
يكفي لفضح الحال أننا جمعنا منجز الوحدة قطرة 
قطرة ، ومؤتمرًا مؤتمرًا، وحوارًا حوارًا.. ثم ينبري 
كثيرون للتفريط بالوحدة مرة واح��دة.. يكفي أن 
ث��ورة 26 سبتمبر أعلنت تصديها للجهل نقطة 
نقطة وحرفًا حرفًا، فإذا بنا نعيش كابوس التهديد 
الذاتي بإغالق الفصول والمدارس أمام الطالب وسط 

أوجاع أولياء أمور وحيرة معلمين أكثر وجعًا. 
ثم ماذا بعد ؟ 

ليس أق��ل من االع��ت��راف بحماقة البكاء في بيت 
العرس أو الفرح في سرادق للعزاء.

أحزان في بيت 
العرس..!! 

تحية الثورة والقائد
وق���������������ف ال�������������ي�������������راع وح����������������������ارت األف���������ك���������ار
أوه��������������������ل ع��������س��������ى ال��������ك��������ل��������م��������ات ت��������ق��������دُر

ع��������ي��������د ت������س������ب������ح������ه ال����������ح����������ي����������اة ع��������ب��������ادة 
س�����ب�����ت�����م�����ب�����ر األم��������ج��������ادح��������س��������ب��������ك رف������ع������ة
ف��������ل��������ه ج���������������الل ال��������ش��������ع��������ر ح��������ب��������ًا ص��������ادق��������ا
م�����ه�����م 

ُ
وال���������ل���������ه ل���������و ُج�������م�������ع ال��������ش��������ع��������راء ي�����ؤ

ل��������وس��������ط��������روا وه������������ج ال������ق������ص������ائ������د ع����س����ج����دًا
ك����������ي ي��������ح��������ص��������روا ل�������ل�������ك�������ون م����������ا ان������ج������زت������ه
اه������������������داف ث�������ورت�������ن�������ا ب�����ف�����ض�����ل�����ك ُج��������ٍس��������دت
ال��������ع��������ل��������م وال���������������ش���������������ورى ون��������ه��������ض��������ة ام��������ة
ال�����������وح�����������دة ال��������ك��������ب��������رى وان����������������ت ص����ن����ع����ت����ه����ا
وغ�����������ف�����������رت ل�������ل�������ج�������ان�������ي وان�������������������ت ل��������ق��������ادر
ش����������ي����������دت م����������ج����������دا ذك�������������������ره الي�����م�����ت�����ح�����ي
ف�����������ي ك�����������ل ش��������ب��������ر م�������ن�������ج�������ز ل�����������ك ش������اه������د
وب��������ن��������ي��������ت ج������ي������ش������ا ل��������ل��������ب��������الد ع������رم������رم������ًا
ج��������ي��������ش ل���������ه���������ذا ال��������ش��������ع��������ب ك�����������ل والئ�����������ه
ي���������اق���������ائ���������د ال��������ع��������ظ��������م��������اء ع������������������ذرًا ان������ن������ي
اق��������س��������م��������ت ان����������������ك ب���������ال���������زع���������ام���������ة آي��������ة
س������ب������ت������م������ب������ر ال��������ت��������ح��������ري��������ر ال���������������ف ت����ح����ي����ة
س�������ت�������ظ�������ل ال������������ه������������ام ال������������ب������������الد وع��������زه��������ا
م��������زق��������ت أس����������ت����������ار ال��������ظ�����������������الم ول�������������م ت�������زل
رادة ت����������ي����������ت ول��������ل��������ش��������ع��������وب ا ق�������������������دُر ا
اس���������ت���������ن���������زل االق�������������م�������������ار م�����������ن اف������الك������ه������ا

م�������������������اذا ع��������س��������اه��������ا ت�������ن�������ط�������ق األش����������ع����������ار
أن ت�����ف�����ي ع�������ي�������دًا ت�����م�����ج�����د ي�������وم�������ه األده�������������ار
ب االط�������������ي�������������ار

ّ
ب�������������ًا ف���������������ت���������������ؤ وت�������������ق�������������رُّ

أن ص���������������اغ ن�������ه�������ج�������ك ف�������������������ارس م��������غ��������وار
وإل��������������������ى س��������������������واه م��������س��������ّب��������ةُ ُوه������������������������ذار
»ش����������وق����������ي« وي���������ح���������دو ب������ع������ده������م »ب�������ش�������ار«
اوي�������ك�������ت�������ب�������وا ازه����������������ى ال�����������ح�����������روف ن�����ض�����ار
ه�������ي�������ه�������ات ت������ح������ص������ي م���������ج���������دك االس���������ف���������ار
ل�������ح�������ق�������ائ�������ق ف�������ل�������ي�������ف�������خ�������روا م�����������ن ث��������������اروا
واالم���������������������ن ن�������خ�������ل ط������ل������ع������ه������ا اس�������ت�������ق�������رار
وح������م������ي������ت������ه������ا م�����������ن خ������ائ������ن������ي������ن ت���������م���������اروا
ر غ�����������ف�����ّ������ا ع�������ت�������ل�������ى  ا ا  ذ ا ي��������م  ل��������ك��������ر ا ن  ا
وص�����������������������روح غ����������ي����������رك ب����������ه����������رج وح��������ج��������ار
وب�����������ك�����������ل رب�����������������ع ف�������������ي ال�������������ب�������������الد ف�������ن�������ار
اس�������������������ٌد اذا م������������ا اح������������دق������������ت اخ��������ط��������ار
ل�������وق�������ل�������ت ط����������ي����������روا ل������ل������س������م������اء ل���������ط���������اروا
ق���������دم���������ت ش���������ع���������ري ع���������ن���������دك اس�����ت�����غ�����ف�����ار
ت�����������ش�����������دوا ب�������ه�������ا االزم������������������������ان واالق�����������ط�����������ار
م��������������ن ك��������������ل ق���������ل���������ب ن��������ب��������ض��������ه إص������������������رار
ول������������س������������وف ت�������ب�������ق�������ى ل����������ل����������زم����������ان م������ن������ار
م����������ن رأد ش�������م�������س�������َك ت��������ش��������رق االن����������������وار
ب��������ن��������ض��������ال��������ه��������ا ت�������ت�������ح�������ي�������ر االق������������������������دار
ف��������ل��������ي��������وم ع����������ي����������دك ت����������ن����������زل االق����������م����������ار

 شعر/عبدالواسع اليوسفي

صنعاء - سبتمبر 2017م

ترفع أسرة تحرير

 صحيفة »الميثاق«

 أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

 الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر

والى قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر

 وأحزاب التحالف الوطني
 وإلى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم 

وإلى أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين 
يذودون عن حياض الوطن

بمناسبة العيد ال�55
 لثورة 26سبتمبر الخالدة.. 

سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه 
المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر 
وأن يعم األمن واالستقرار والسالم 

ربوع اليمن الحبيب،
 وكل عام والجميع بخير


