الوطن اليمني جسد متماسك وجوده الثورة ..وروحه الوحدة
ونبضه الدميقراطية وحصانته االميان واحلكمة واحملبة
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عدد مكرس
بمناسبة العيد
الـ 48لثورة الـ 26من
سبتمبر الخالدة

قيادات يف أحزاب املعارضة:

الثورة طوق نجاة للشعب
¿ أكد أمناء عموم عدد من األحزاب والتنظيمات السياسية أن الثورة
اليمنية التي فجرها شعبنا في  26سبتمبر 1962م قد أخرجته من الظلمات
الى النور ومن حياة العبودية الى آفاق رحبة من الحرية والعدل والمساواة..
وقالوا لـ«الميثاق» :إنه لوال الثورة لما تحققت الوحدة اليمنية بعد عهود
من التشطير والتجزئة في ظل حكم إمامي جائر واستعمار بغيض.

لقاءات/عارف الشرجبي
ب��داي � ًة يقول عبدالعزيز �أح��م��د البكري-
�أم�ين ع��ام احل��زب القومي االجتماعي� :إن
الثورة نقلت ال�شعب اليمني من امل��وت اىل
احلياة ومن العدم اىل الوجود ومن الظالم
اىل النور ومن الوهم اىل احلقيقة ..الثورة
هي النور الذي ا�ستنار به �شعبنا بعد عهود
مظلمة يف ظل حكم �إمامي مت�سلط فردي �أذاق
�شعبنا �ألوان العذاب والقمع والعزلة والفقر
وجعلته يعي�ش خارج نطاق العامل الإن�ساين
والتاريخي ..الفتاً �إىل �أنه ويف عهد الثورة
ا�ستطاع �شعبنا �أن يحقق �أعظم املنجزات
الوطنية العمالقة املتمثلة يف احلرية التي
فطر اهلل النا�س عليها� ،إ�ضاف ًة �إىل ما حتقق من
منجزات يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية واالجتماعية ف�أ�صبحت املدار�س
واجلامعات والكليات يف كل عزل ومديريات
اجلمهورية باال�ضافة اىل �شبكة الطرق املعبدة
التي ربطت كل �أرجاء الوطن ..ولوال الثورة
(�سبتمرب و�أك��ت��وب��ر) مل��ا حتققت ال��وح��دة

و�أ�صبح لليمن �صوت م�سموع ومكانة مرموقة
على م�ستوى العامل.
وختم قائ ًال  :ويف هذه املنا�سبة العظيمة
جندها فر�صة �سانحة لرنفع عظيم التهاين
للأخ املنا�ضل الرئي�س علي عبداهلل �صالح الذي
حقق الوحدة والدميقراطية ومن خالله اىل
كافة �أبناء ال�شعب اليمني العظيم.
تجربة فريدة
اىل ذلك يقول نا�صر الن�صريي� -أمني عام
حزب اجلبهة الدميقراطية :لقد حتقق يف عهد
الثورة اليمنية (�سبتمرب و�أكتوبر) اجنازات
وطنية عمالقة على خمتلف الأ�صعدة� ،أولها
الق�ضاء على احلكم الإمامي الكهنوتي املت�سلط
بكل ما ميثله من ظلم وجربوت وبط�ش ..كما
ي�أتي يف مقدمة تلك االجنازات �إعادة حتقيق
الوحدة اليمنية التي �أعادت الكرامة والعزة
للإن�سان اليمني وحققت الأمن واال�ستقرار
لليمن وللمنطقة و�أوجدت جتربة دميقراطية
فريدة على �أ�سا�س التعددية وحرية التعبري

بنف�سه ..كما �أن الوحدة
�أن��ه��ت واىل الأب����د عهود
الت�شطري والتمزق وعم
الأم��ن وال�سالم واحلرية
والتحم اجل�سد اليمني.
عزة وشموخ
من جانبه يقول �أمني عام
حزب جبهة التحرير �صالح
عبداهلل �صائل :لقد متكنت
�صائل
الن�صريي
البكري
ال��ث��ورة اليمنية (�سبتمرب
و�أكتوبر) من اعادة احلياة
لل�شعب اليمني وجعلته يعي�ش حياة الكرامة
والعزة وال�شموخ بعد عقود من العبودية والظلم
واخلنوع على يد نظامي الإمامة واال�ستعمار.
و�أ�ضاف :يكفي �أن الثورة �شرعت الأبواب
الل��ت��ق��اء الأخ����وة م��ن ك��ل �أرج����اء ال��وط��ن،
وليعلنوا بذلك قيام اجلمهورية اليمنية يف 22
مايو 1990م فلوال الثورة ملا متكن اليمنيون
من توحيد � 22سلطنة يف املحافظات اجلنوبية
وال�شرقية و �إل��غ��اء الكنتورات امل�شيخية
وال�سلطنات التي رهنت نف�سها لأعداء الوطن.
وختم �صائل :اذا كنا حري�صني على الثورة
والوحدة فعلينا �أن نغلب م�صالح الوطن على
امل�صالح احلزبية وال�شخ�صية و �أن ن�ضع
�أيدينا بيد القيادة ال�سيا�سية ممثل ًة بفخامة
وال��ت��داول ال�سلمي لل�سلطة ..فبعد �أن كان الأخ علي عبداهلل �صالح -رئي�س اجلمهورية
ال�شعب يعي�ش حالة من الكبت وعدم احلرية حلماية مكا�سب الثورة والوحدة والذود عن
يف عهد ا لإم���ام �أ�صبح ال��ي��وم يحكم نف�سه حيا�ض الوطن۹.

البكري :الثورة حررت الشعب
من العبودية

النصريي :لوال الثورة ملا
تحققت الوحدة

صائل :علينا تغليب مصالح
الوطن على ما عداها

املستشار الثقايف املصري لـ «امليثاق»:

تأثري الثورة اليمنية ما زال مستمراً
وفا ًء للثورة
والوحدة
محمد عبداهلل اليافعي*
¿ ال ي�سعنا ونحن نحتفل بذكرى ثورة �سبتمرب
�إ ّال �أن نعرب عن �سعادتنا و�سرورنا بهذه املنا�سبة
الوطنية العظيمة ..منا�سبة مرور  48عاماً على
انت�صار الثورة ..
�إن احتفاء الوطن ..كل الوطن ..بهذه املنا�سبة
ي�أتي تعظيماً للدور املهم الذي لعبته الثورة
�ال من
ال�سبتمربية ا لأم يف تخلي�ص ج��زء غ� ٍ
الوطن من ظلم وا�ستبداد النظام الإمامي الذي
جثم على �شمال الوطن عقود ًا ن�شر خاللها اجلهل
والتخلف ومار�س اال�ستبداد والطغيان والقمع..
وكواحد من �أبناء �أب�ين والوطن �أق��ول �إن
االحتفال بهذه املنا�سبة ي�أتي يف ظل حتديات
ومنعطفات خطرية مير بها الوطن جراء عدد
من الأعمال االجرامية واالرهابية اخلارجة
على النظام والقانون يف بع�ض مناطق بع�ض
املحافظات اجلنوبية م��ن ال��وط��ن ،تنفيذ ًا
ملخططات وم�ؤامرات خارجية تهدف اىل زعزعة
ا لأم��ن واال�ستقرار وترويع الآمنني والنيل
من النظام ال�سيا�سي وتعطيل عجلة التنمية
وا�ستهداف وح��دة الوطن ومنجزاته التي
حتققت خالل ع�شرين عاماً من عمر الوحدة
املباركة ..كل تلك الأع��م��ال الإجرامية نتاج
طبيعي لتحالف العنا�صر االجرامية واالرهابية
بعد �أن توحدت �أهدافها ومراميها اخلبيثة
واحلاقدة �ضد الوطن و�أبنائه ..لكنها �ستف�شل
حتماً �أمام ال�صمود واال�صطفاف الوطني لأبناء
�شعبنا.
�إن تلك الأعمال االجرامية واالرهابية بكل
�أ�شكالها و�صورها �سيكون م�آلها مزبلة التاريخ
لأنها ت�ستهدف الثوابت الوطنية لأبناء اليمن
املتمثلة يف الثورة واجلمهورية والوحدة..
كما �أن التحالف املارق الذي ت�ستظل حتت ظله
وتنطلق منه تلك العنا�صر املري�ضة حماول ًة
ا�ستهداف التاريخ الن�ضايل للثوار اليمنيني،
لن ُيكتب له النجاح ..ولعلنا يف هذه املنا�سبة
الوطنية الغالية ن�ؤكد �أن �أبناء الوطن � -شماله
وجنوبه -يحتفلون بذكرى مرور  48عاماً على
ثورة � 26سبتمرب وي�ؤكدون كذلك �أنه ال رجعة
عن الوحدة باعتبارها امل�صري الأزيل ل�شعبنا
كما �أنها الهدف الذي نا�ضل من �أجله �أبناء اليمن
جنوبها و�شمالها حتى حتقق و�أ�صبح واقعاً
ماث ًال ومعي�شاً يوم الـ 22من مايو 1990م ،يوم
العزة والكرامة ..يوم الفخر واالعتزاز ،ففيه
مت كتابة �أبهى و�أزهى �صفحات تاريخ اليمن..
نتمنى للوطن كل خري وتطور ومناء ونتطلع
�أن يتجاوز التحديات التي يواجهها� ،آملني من
الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية تغليب م�صلحة
الوطن على كل امل�صالح واالعتبارات الأخرى..
وندعو بع�ض القوى ال�سيا�سية �إىل عدم اللعب
بورقة امل�شاكل لتحقيق مكا�سب �سيا�سية �أو
للإ�ضرار بالوطن و�أمنه وا�ستقراره۹.
* ع�ضو بارز يف احلزب اال�شرتاكي� -أبني

¿ أعرب المستشار الثقافي المصري ومدير المركز الثقافي المصري بصنعاء
الدكتور منصور النوبي منصور عن خالص التهاني والتبريكات لليمن -قياد ًة
وحكوم ًة وشعباً -بمناسبة أعياد الثورة اليمنية الخالدة «العيد الـ( )48لثورة الـ
 26من سبتمبر الخالدة والعيد الـ( )47لثورة الـ 14من أكتوبر المجيدة والعيد
الـ( )43لالستقالل الوطني  30نوفمبر».
وتمنّى الدكتور النوبي في حديث لـ «الميثاق» أن تتواصل الفرحة
واالحتفاالت في ظل اإلنجازات والتحوّالت التي أحدثتها الثورة التي جاءت في
موعدها والتي قضت على نظام اإلمامة البائد المتخ ّلف وأنهت العزلة والفرقة
وخ ّلصت الشعب اليمني من الظلم والطغيان ،وفتحت أبواب الحرية والنهوض
وأصبح الشعب اليمني يتمتّع بثرواته وإمكاناته بعد أن تخ ّلص من موروثات
الجهل واألمية والتخ ّلف.

كتب /جمال مجاهد

و�أكّ��د الدكتور النوبي �أن فرحة ال�شعب امل�صري
باالحتفال بثورة � 26سبتمرب عام 1962م ال تقل �أبد ًا عن
فرحة ال�شعب اليمني ،كما �أن �أهمية وقيمة الثورة اليمنية
بالن�سبة لل�شعب اليمني هي نف�سها بالن�سبة لل�شعب
امل�صري ،نظر ًا المتزاج الدم امل�صري مع الدم اليمني
الذي روى �أر���ض هذا البلد الط ّيب واملعطاء ووقوف
اجلي�ش امل�صري يف خندق واحد مع اجلي�ش اليمني يف
الدفاع عن الثورة �ضد القوى املناوئة لها واملتم ّثلة يف
�أن�صار حكم الإمامة البائد ،حيث انطلق الدور امل�صري
من الواجب القومي الذي ح ّتم على م�صر يف عهد الرئي�س
تهب وتبادر لن�صرة الثورة
الراحل جمال عبدالنا�صر �أن ّ
اليمنية الوليدة وتقدمي الدعم الع�سكري وال�سيا�سي لها
حتى يتح ّرر ال�شعب اليمني من اال�ستبداد والظلم وينال
حريته ويبد�أ يف بناء بلده والنهو�ض احل�ضاري به لكي
ي�أخذ مكانه ودوره الطبيعي يف حميطه العربي والإقليمي
والدويل ..كما �أن ثورة  23يوليو املجيدة كانت م�صدر
�إلهام للثورة اليمنية ،والثورتان كلتاهما تعتربان من
�أهم الثورات التي حدثت يف القرن املا�ضي ،وت�شرتكان يف
الكثري من الأفكار واملبادئ والأهداف ،ولذا فاالرتباط
بينهما كبري.
و�أكّد �أن من اخلط�أ الربط بني م�شاركة اجلي�ش امل�صري
يف دعم الثورة اليمنية والأ�سباب التي �أدّت �إىل هزمية عام
1967م ،كما يت�ص ّور البع�ض ومنهم مث ّقفون م�صريون،
وبالتايل فهذا الكالم م��ردود عليه ،لأن وج��ود اجلي�ش
امل�صري يف اليمن مل ي�ؤ ّثر مطلقاً يف قدراته و�إمكاناته يف
حرب عام 1967م ،كما �أن هناك �أ�سباباً �أخرى للهزمية
مرتبطة بظروف داخلية ودولية ،والتي مت تعوي�ضها
و�إعادة االعتبار مل�صر والأمة العربية يف حرب �أكتوبر عام
1973م التي ا�ستفدنا فيها من �أخطائنا ال�سابقة ومتكّنا من
حتقيق ن�صر تاريخي كان لليمن دور فيه حيث �أغلقت باب
املندب يف وجه �أية م�ساعدة ميكن �أن تقدّم لإ�سرائيل ،كما
مل تتوانَ عن تقدمي �أي دعم مل�صر يف حربها �ضد �إ�سرائيل.
وقال النوبي� :إن ت�أثري ثورة � 26سبتمرب ما زال قائماً
ونتائجها ما زالت م�ستمرة ،فالإجنازات تتوا�صل يف
خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
فاليمن يف ظل قيادتها ال�سيا�سية التاريخية مم ّثلة بفخامة
الرئي�س علي عبداهلل �صالح تتم ّتع بتجربة دميقراطية
فريدة ومم ّيزة عربياً و�إقليمياً ولديها نظام �سيا�سي قائم
على التعددية ال�سيا�سية التي تفرزها انتخابات ح ّرة
ونزيهة �سوا ًء الرئا�سية �أو النيابية �أو املحلية ،ودائماً ما
حتظى بالإ�شادة والتقدير الدوليني ،كما �أن احلكومات
اليمنية املتعاقبة جنحت يف حتقيق التنمية وتوفري
م�شاريع البنية التحتية وتقدمي اخلدمات الأ�سا�سية
وو�ضع احللول للتغ ّلب على التحديات االقت�صادية
الرئي�سية و�أهمها م�شكلتا الفقر والبطالة.
و�أو�ضح �أن ت�أثري الثورة اليمنية مل ينح�صر على
اليمن فقط بل امت ّد �إىل املنطقة العربية وقارتي �أفريقيا
و�آ�سيا ،كما �أنها تعترب ثورة بي�ضاء على الرغم من
املعارك والأحداث التي �أعقبتها خالل حماولة القوى
الرجعية ا�ستهداف الثورة وال��وق��وف �ضد حرية

ال�شعب ورغبته يف التخ ّل�ص من الظلم واال�ستعباد.
عالقات تاريخية
وو�صف النوبي العالقات امل�صرية اليمنية بالتاريخية
والعريقة ال�ضاربة جذورها يف عمق التاريخ ،حيث ترتبط
م�صر واليمن بعالقات الأخ � ّوة والتاريخ واحل�ضارة
وامل�صالح امل�شرتكة ،يف ظل اهتمام ورعاية فخامة الرئي�س
امل�صري حممد ح�سني مبارك ،و�أخيه فخامة الأخ علي
عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية ،اللذين �أر�سيا دعائمها
وحر�صا على تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت

مصر لن ترتدد أبداً
عن دعم الوحدة..
وأمنها من أمن
اليمن
ومب��������ا ي���ح��� ّق���ق
م�صالح البلدين
وال�������ش���ع���ب�ي�ن
ال�شقيقني.
و����������ش���������دّد
امل�ست�شار الثقايف
منصور البوني
امل�صري على �أن
م�صر ل��ن ت�تردّد
�أب�������د ًا يف ت��ق��دمي
�أي دعم مهما كان للحفاظ على وحدة و�أمن وا�ستقرار
اليمن ،لأن �أمن اليمن جزء ال يتج ّز�أ من �أمن م�صر والعك�س
�صحيح ،كما �أن الوحدة اليمنية املباركة التي مت �إعادة
حتقيقها يف  22مايو عام 1990م كانت �أهم ثمار الثورة
اليمنية ،فقد �أعادت االعتبار للإن�سان اليمني و�أعادت
توحيد �إمكاناته وطاقاته اخل ّالقة ،وو�ضعت اليمن على
خارطة الفعل امل�ؤ ّثر عربياً و�إقليمياً ودولياً ،و�أعطتها
مكانتها الالئقة بعراقة وحكمة �شعبها الغني بثقافاته

وعاداته وتقاليده ،وموقعها اال�سرتاتيجي وح�ضارتها
العريقة.
و�أ�شار النوبي �إىل التن�سيق والت�شاور امل�ستمر على كافة
امل�ستويات بني اليمن وم�صر يف كافة الق�ضايا التي تهم
البلدين مثل مكافحة الإرهاب والتط ّرف والقر�صنة يف
منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ،وتعزيز
التعاون االقت�صادي والثقايف بني البلدين ،ف�ض ًال عن
الت�شاور يف الق�ضايا العربية والإقليمية والدولية وخا�ص ًة
الق�ضية الفل�سطينية.
وقال« :عملت �سابقاً م�ست�شار ًا ثقافياً يف تركيا و�أملانيا
والنم�سا ،وعملت رئي�ساً لق�سم الآثار امل�صرية بكلية الآثار
بجامعة جنوب الوادي امل�صرية ،ثم عميد ًا لكلية ال�سياحة
والفنادق بنف�س اجلامعة ،ونظر ًا لأنني در�ست احل�ضارة
امل�صرية وعالقتها باحل�ضارة اليمنية ،ف�أعتقد �أن عملي
يف اليمن �سيكون مم ّيز ًا بالن�سبة يل و�س�أعمل على بذل كل
جهدي خلدمة العالقات الثقافية امل�صرية اليمنية ا�ستناد ًا
�إىل ما يربط البلدين وال�شعبني من ح�ضارة وتاريخ ودين
ولغة وم�صالح م�شرتكة».
امل�سجلة
و�أ���ض��اف« :الن�صو�ص امل�صرية القدمية
ّ
�سجلت �أخبار البعثات
على جدران املعابد والربد ّيات ّ
التجارية التي كانت ت ّتجه �إىل اليمن ،والتي كانت تلقى
�سجلت �أي�ضاً ا�ستقبال
كل ترحاب وتتل ّقى الهدايا ،كما ّ
الوفود التجارية الآ�سيوية وخا�ص ًة اليمنية وهم حم ّملون
بالهدايا والعك�س �صحيح ،با لإ�ضافة �إىل املعبودات
والآلهة القدمية امل�شرتكة بني احل�ضارتني امل�صرية
واليمنية اللتني ت�شرتكان وتلتقيان يف مق ّومات عدة».
وقال النوبي� :إنه �سيعمل خالل الفرتة القادمة على
تعزيز التبادل العلمي والط ّالبي و�إب��رام االتفاقيات
العلمية امل�شرتكة ،وا�ستقدام الط ّالب من اجلانبني،
وكذلك تبادل الأ�ساتذة بني اجلامعات امل�صرية واليمنية..
و�أ�شار يف هذا ال�صدد �إىل اجلهود املبذولة من كل من وزير
التعليم العايل والدولة للبحث العلمي امل�صري الدكتور
هاين هالل ،و�سفري م�صر لدى اليمن �أ�شرف عبدالوهاب
عقل اللذين ي ��ؤ ّك��دان دائ��م�اً على �أهمية التعاون مع
اجلامعات اليمنية ،كما �أعربا عن ا�ستعدادهما الدائم
لتذليل �أي مع ّوقات �أو �صعوبات قد تواجه تنفيذ الربامج
التي تت�ض ّمنها االتفاقيات والربوتوكوالت الثقافية
املو ّقعة بني اجلانبني.
و�أو�ضح النوبي« :لدينا ط ّالب م�صريون يف جامعات
�صنعاء وعدن وح�ضرموت وغريها ،وهناك باملقابل
ط ّالب مينيون يف جامعات القاهرة وعني �شم�س و�أ�سيوط
وغريها ،كما �أن رئي�س جامعة جنوب الوادي الدكتور
ع ّبا�س من�صور وباال ّتفاق معه �أبدى ا�ستعداده ال�ستقبال
التخ�ص�صات اجلامعية ،حيث
الط ّالب اليمنيني يف كافة
ّ
ً
�إن بع�ض اجلامعات امل�صرية ت�ضع قيودا على بع�ض
التخ�ص�صات ،لت�صبح جامعة جنوب الوادي اجلامعة
ّ
امل�صرية الوحيدة التي تفتح كل ا لأق�سام والكل ّيات
للط ّالب اليمنيني».
من ّو هاً �إىل �أن هناك  600منحة �سنوية تق ّد م
للطالّب اليمنيني للدرا�سة يف اجلامعات امل�صرية
يف مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا ،كما
�أن هناك  40منحة تق ّدم للطالّب امل�صريني تتم
عرب املركز الثقايف امل�صري ب�صنعاء للدرا�سة يف
جامعات اليمن ،منها  30منحة للبكالوريو�س و10
منح للدرا�سات العليا.
وفيما يتع ّلق بن�شاط املركز الثقايف امل�صري �أو�ضح
الدكتور النوبي �أن الفرتة القادمة �ست�شهد ن�شاطاً
الفعاليات املتم ّثلة
نوعياً للمركز من خالل العديد من ّ
يف الندوات واملحا�ضرات العلمية والأدبية ومعار�ض
للفنون الت�شكيلية والتطبيقية لكل ّيات الفنون اجلميلة يف
م�صر واليمن ،حيث �سيتم بالتن�سيق مع وزارة الثقافة
ا�ستقدام العديد من الف ّنانني املتم ّيزين يف م�صر لإقامة
معر�ض داخل املركز ،مما ي�ساهم يف تفعيل التوا�صل
والتثقيف احل�ضاري بني البلدين۹ .

