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Sunday - 26 Sept. 2010 - Issue: (1523)9  الوطن اليمني جسد متماسك وجوده الثورة.. وروحه الوحدة 
ونبضه الدميقراطية وحصانته االميان واحلكمة واحملبة

عدد مكرس 
بمناسبة العيد 

الـ48 لثورة الـ26 من 
سبتمبر الخالدة

قيادات يف أحزاب املعارضة:

الثورة طوق نجاة للشعب

ب��داي��ًة يقول عبدالعزيز اأح��م��د البكري- 

اأم��ن ع��ام احل��زب القومي االجتماعي: اإن 

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�شتنار به �شعبنا بعد عهود 

مظلمة يف ظل حكم اإمامي مت�شلط فردي اأذاق 

�شعبنا األوان العذاب والقمع والعزلة والفقر 

وجعلته يعي�ش خارج نطاق العامل االإن�شاين 

والتاريخي.. الفتاً اإىل اأنه ويف عهد الثورة 

ا�شتطاع �شعبنا اأن يحقق اأعظم املنجزات 

الوطنية العمالقة املتمثلة يف احلرية التي 

فطر اهلل النا�ش عليها، اإ�شافًة اإىل ما حتقق من 

منجزات يف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية 

والثقافية واالجتماعية فاأ�شبحت املدار�ش 

واجلامعات والكليات يف كل عزل ومديريات 

اجلمهورية باال�شافة اىل �شبكة الطرق املعبدة 

التي ربطت كل اأرجاء الوطن.. ولوال الثورة 

)�شبتمرب واأك��ت��وب��ر( مل��ا حتققت ال��وح��دة 

واأ�شبح لليمن �شوت م�شموع ومكانة مرموقة 

على م�شتوى العامل.

وختم قائاًل: ويف هذه املنا�شبة العظيمة 

جندها فر�شة �شانحة لرنفع عظيم التهاين 

لالأخ املنا�شل الرئي�ش علي عبداهلل �شالح الذي 

حقق الوحدة والدميقراطية ومن خالله اىل 

كافة اأبناء ال�شعب اليمني العظيم.

تجربة فريدة
اىل ذلك يقول نا�شر الن�شريي- اأمن عام 

حزب اجلبهة الدميقراطية: لقد حتقق يف عهد 

الثورة اليمنية )�شبتمرب واأكتوبر( اجنازات 

وطنية عمالقة على خمتلف االأ�شعدة، اأولها 

الق�شاء على احلكم االإمامي الكهنوتي املت�شلط 

بكل ما ميثله من ظلم وجربوت وبط�ش.. كما 

ياأتي يف مقدمة تلك االجنازات اإعادة حتقيق 

الوحدة اليمنية التي اأعادت الكرامة والعزة 

لالإن�شان اليمني وحققت االأمن واال�شتقرار 

لليمن وللمنطقة واأوجدت جتربة دميقراطية 

فريدة على اأ�شا�ش التعددية وحرية التعبري 

وال��ت��داول ال�شلمي لل�شلطة.. فبعد اأن كان 

ال�شعب يعي�ش حالة من الكبت وعدم احلرية 

يف عهد االإم���ام اأ�شبح ال��ي��وم يحكم نف�شه 

بنف�شه.. كما اأن الوحدة 

اأن��ه��ت واىل االأب����د عهود 

الت�شطري والتمزق وعم 

االأم��ن وال�شالم واحلرية 

والتحم اجل�شد اليمني.

عزة وشموخ
من جانبه يقول اأمن عام 

حزب جبهة التحرير �شالح 

عبداهلل �شائل: لقد متكنت 

ال��ث��ورة اليمنية )�شبتمرب 

واأكتوبر( من اعادة احلياة 

لل�شعب اليمني وجعلته يعي�ش حياة الكرامة 

والعزة وال�شموخ بعد عقود من العبودية والظلم 

واخلنوع على يد نظامي االإمامة واال�شتعمار.

واأ�شاف: يكفي اأن الثورة �شرعت االأبواب 

الل��ت��ق��اء االأخ����وة م��ن ك��ل اأرج����اء ال��وط��ن، 

وليعلنوا بذلك قيام اجلمهورية اليمنية يف 22 

مايو 1990م فلوال الثورة ملا متكن اليمنيون 

من توحيد 22 �شلطنة يف املحافظات اجلنوبية 

ل��غ��اء الكنتورات امل�شيخية  وال�شرقية واإ

وال�شلطنات التي رهنت نف�شها الأعداء الوطن.

وختم �شائل :اذا كنا حري�شن على الثورة 

والوحدة فعلينا اأن نغلب م�شالح الوطن على 

امل�شالح احلزبية وال�شخ�شية واأن ن�شع 

اأيدينا بيد القيادة ال�شيا�شية ممثلًة بفخامة 

االأخ علي عبداهلل �شالح- رئي�ش اجلمهورية 

حلماية مكا�شب الثورة والوحدة والذود عن 

حيا�ش الوطن.۹

¿ أكد أمناء عموم عدد من األحزاب والتنظيمات السياسية أن الثورة 
اليمنية التي فجرها شعبنا في 26 سبتمبر 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.

البكري: الثورة حررت الشعب 
من العبودية

النصريي: لوال الثورة ملا 
تحققت الوحدة

صائل: علينا تغليب مصالح 
الوطن على ما عداها

�شائلالن�شرييالبكري

املستشار الثقايف املصري لـ »امليثاق«:

تأثري الثورة اليمنية ما زال مستمرًا

ّك��د الدكتور النوبي اأن فرحة ال�شعب امل�شري   واأ

باالحتفال بثورة 26 �شبتمرب عام 1962م ال تقل اأبدًا عن 

فرحة ال�شعب اليمني، كما اأن اأهمية وقيمة الثورة اليمنية 

بالن�شبة لل�شعب اليمني هي نف�شها بالن�شبة لل�شعب 

امل�شري، نظرًا المتزاج الدم امل�شري مع الدم اليمني 

الذي روى اأر���ش هذا البلد الطّيب واملعطاء ووقوف 

اجلي�ش امل�شري يف خندق واحد مع اجلي�ش اليمني يف 

الدفاع عن الثورة �شد القوى املناوئة لها واملتمّثلة يف 

اأن�شار حكم االإمامة البائد، حيث انطلق الدور امل�شري 

من الواجب القومي الذي حّتم على م�شر يف عهد الرئي�ش 

الراحل جمال عبدالنا�شر اأن تهّب وتبادر لن�شرة الثورة 

اليمنية الوليدة وتقدمي الدعم الع�شكري وال�شيا�شي لها 

حتى يتحّرر ال�شعب اليمني من اال�شتبداد والظلم وينال 

حريته ويبداأ يف بناء بلده والنهو�ش احل�شاري به لكي 

ياأخذ مكانه ودوره الطبيعي يف حميطه العربي واالإقليمي 

والدويل.. كما اأن ثورة 23 يوليو املجيدة كانت م�شدر 

اإلهام للثورة اليمنية، والثورتان كلتاهما تعتربان من 

اأهم الثورات التي حدثت يف القرن املا�شي، وت�شرتكان يف 

الكثري من االأفكار واملبادئ واالأهداف، ولذا فاالرتباط 

بينهما كبري. 

واأّكد اأن من اخلطاأ الربط بن م�شاركة اجلي�ش امل�شري 

يف دعم الثورة اليمنية واالأ�شباب التي اأّدت اإىل هزمية عام 

1967م، كما يت�شّور البع�ش ومنهم مثّقفون م�شريون، 

وبالتايل فهذا الكالم م��ردود عليه، الأن وج��ود اجلي�ش 

امل�شري يف اليمن مل يوؤّثر مطلقاً يف قدراته واإمكاناته يف 

حرب عام 1967م، كما اأن هناك اأ�شباباً اأخرى للهزمية 

مرتبطة بظروف داخلية ودولية، والتي مت تعوي�شها 

واإعادة االعتبار مل�شر واالأمة العربية يف حرب اأكتوبر عام 

1973م التي ا�شتفدنا فيها من اأخطائنا ال�شابقة ومتّكنا من 

حتقيق ن�شر تاريخي كان لليمن دور فيه حيث اأغلقت باب 

املندب يف وجه اأية م�شاعدة ميكن اأن تقّدم الإ�شرائيل، كما 

مل تتواَن عن تقدمي اأي دعم مل�شر يف حربها �شد اإ�شرائيل. 

وقال النوبي: اإن تاأثري ثورة 26 �شبتمرب ما زال قائماً 

ونتائجها ما زالت م�شتمرة، فاالإجنازات تتوا�شل يف 

خمتلف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية، 

فاليمن يف ظل قيادتها ال�شيا�شية التاريخية ممّثلة بفخامة 

الرئي�ش علي عبداهلل �شالح تتمّتع بتجربة دميقراطية 

فريدة وممّيزة عربياً واإقليمياً ولديها نظام �شيا�شي قائم 

على التعددية ال�شيا�شية التي تفرزها انتخابات حّرة 

ونزيهة �شواًء الرئا�شية اأو النيابية اأو املحلية، ودائماً ما 

حتظى باالإ�شادة والتقدير الدولين، كما اأن احلكومات 

اليمنية املتعاقبة جنحت يف حتقيق التنمية وتوفري 

م�شاريع البنية التحتية وتقدمي اخلدمات االأ�شا�شية 

وو�شع احللول للتغّلب على التحديات االقت�شادية 

الرئي�شية واأهمها م�شكلتا الفقر والبطالة. 

واأو�شح اأن تاأثري الثورة اليمنية مل ينح�شر على 

اليمن فقط بل امتّد اإىل املنطقة العربية وقارتي اأفريقيا 

واآ�شيا، كما اأنها تعترب ثورة بي�شاء على الرغم من 

املعارك واالأحداث التي اأعقبتها خالل حماولة القوى 

الرجعية ا�شتهداف الثورة وال��وق��وف �شد حرية 

ال�شعب ورغبته يف التخّل�ش من الظلم واال�شتعباد. 

عالقات تاريخية 
وو�شف النوبي العالقات امل�شرية اليمنية بالتاريخية 

والعريقة ال�شاربة جذورها يف عمق التاريخ، حيث ترتبط 

م�شر واليمن بعالقات االأخ��ّوة والتاريخ واحل�شارة 

وامل�شالح امل�شرتكة، يف ظل اهتمام ورعاية فخامة الرئي�ش 

امل�شري حممد ح�شني مبارك، واأخيه فخامة االأخ علي 

عبداهلل �شالح رئي�ش اجلمهورية، اللذين اأر�شيا دعائمها 

وحر�شا على تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت 

ومب��������ا ي���ح���ّق���ق 

البلدين  م�شالح 

وال�������ش���ع���ب���ن 

ال�شقيقن. 

و����������ش���������ّدد 

امل�شت�شار الثقايف 

امل�شري على اأن 

م�شر ل��ن ت��رتّدد 

اأب�������دًا يف ت��ق��دمي 

اأي دعم مهما كان للحفاظ على وحدة واأمن وا�شتقرار 

اليمن، الأن اأمن اليمن جزء ال يتجّزاأ من اأمن م�شر والعك�ش 

�شحيح، كما اأن الوحدة اليمنية املباركة التي مت اإعادة 

حتقيقها يف 22 مايو عام 1990م كانت اأهم ثمار الثورة 

اليمنية، فقد اأعادت االعتبار لالإن�شان اليمني واأعادت 

توحيد اإمكاناته وطاقاته اخلاّلقة، وو�شعت اليمن على 

خارطة الفعل املوؤّثر عربياً واإقليمياً ودولياً، واأعطتها 

مكانتها الالئقة بعراقة وحكمة �شعبها الغني بثقافاته 

وعاداته وتقاليده، وموقعها اال�شرتاتيجي وح�شارتها 

العريقة. 

واأ�شار النوبي اإىل التن�شيق والت�شاور امل�شتمر على كافة 

امل�شتويات بن اليمن وم�شر يف كافة الق�شايا التي تهم 

البلدين مثل مكافحة االإرهاب والتطّرف والقر�شنة يف 

منطقة البحر االأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وتعزيز 

التعاون االقت�شادي والثقايف بن البلدين، ف�شاًل عن 

الت�شاور يف الق�شايا العربية واالإقليمية والدولية وخا�شًة 

الق�شية الفل�شطينية. 

وقال: »عملت �شابقاً م�شت�شارًا ثقافياً يف تركيا واأملانيا 

والنم�شا، وعملت رئي�شاً لق�شم االآثار امل�شرية بكلية االآثار 

بجامعة جنوب الوادي امل�شرية، ثم عميدًا لكلية ال�شياحة 

والفنادق بنف�ش اجلامعة، ونظرًا الأنني در�شت احل�شارة 

امل�شرية وعالقتها باحل�شارة اليمنية، فاأعتقد اأن عملي 

يف اليمن �شيكون ممّيزًا بالن�شبة يل و�شاأعمل على بذل كل 

جهدي خلدمة العالقات الثقافية امل�شرية اليمنية ا�شتنادًا 

اإىل ما يربط البلدين وال�شعبن من ح�شارة وتاريخ ودين 

ولغة وم�شالح م�شرتكة«. 

واأ���ش��اف: »الن�شو�ش امل�شرية القدمية امل�شّجلة 

على جدران املعابد والربدّيات �شّجلت اأخبار البعثات 

التجارية التي كانت تّتجه اإىل اليمن، والتي كانت تلقى 

كل ترحاب وتتلّقى الهدايا، كما �شّجلت اأي�شاً ا�شتقبال 

الوفود التجارية االآ�شيوية وخا�شًة اليمنية وهم حمّملون 

بالهدايا والعك�ش �شحيح، باالإ�شافة اإىل املعبودات 

واالآلهة القدمية امل�شرتكة بن احل�شارتن امل�شرية 

واليمنية اللتن ت�شرتكان وتلتقيان يف مقّومات عدة«. 

وقال النوبي: اإنه �شيعمل خالل الفرتة القادمة على 

تعزيز التبادل العلمي والطاّلبي واإب��رام االتفاقيات 

العلمية امل�شرتكة، وا�شتقدام الطاّلب من اجلانبن، 

وكذلك تبادل االأ�شاتذة بن اجلامعات امل�شرية واليمنية.. 

واأ�شار يف هذا ال�شدد اإىل اجلهود املبذولة من كل من وزير 

التعليم العايل والدولة للبحث العلمي امل�شري الدكتور 

هاين هالل، و�شفري م�شر لدى اليمن اأ�شرف عبدالوهاب 

عقل اللذين ي��وؤّك��دان دائ��م��اً على اأهمية التعاون مع 

اجلامعات اليمنية، كما اأعربا عن ا�شتعدادهما الدائم 

لتذليل اأي معّوقات اأو �شعوبات قد تواجه تنفيذ الربامج 

التي تت�شّمنها االتفاقيات والربوتوكوالت الثقافية 

املوّقعة بن اجلانبن. 

واأو�شح النوبي: »لدينا طاّلب م�شريون يف جامعات 

�شنعاء وعدن وح�شرموت وغريها، وهناك باملقابل 

طاّلب مينيون يف جامعات القاهرة وعني �سم�س واأ�سيوط 

وغريها، كما اأن رئي�ش جامعة جنوب الوادي الدكتور 

عّبا�ش من�شور وباالّتفاق معه اأبدى ا�شتعداده ال�شتقبال 

�شات اجلامعية، حيث  الطاّلب اليمنين يف كافة التخ�شّ

اإن بع�ش اجلامعات امل�شرية ت�شع قيودًا على بع�ش 

�شات، لت�شبح جامعة جنوب الوادي اجلامعة  التخ�شّ

امل�شرية الوحيدة التي تفتح كل االأق�شام والكلّيات 

للطاّلب اليمنين«. 

منّوهاً اإىل اأن هناك 600 منحة �شنوية تقّدم 

للطاّلب اليمنين للدرا�شة يف اجلامعات امل�شرية 

يف مرحلتي البكالوريو�ش والدرا�شات العليا، كما 

اأن هناك 40 منحة تقّدم للطاّلب امل�شرين تتم 

عرب املركز الثقايف امل�شري ب�شنعاء للدرا�شة يف 

جامعات اليمن، منها 30 منحة للبكالوريو�ش و10 

منح للدرا�شات العليا. 

وفيما يتعّلق بن�ساط املركز الثقايف امل�سري اأو�سح 

الدكتور النوبي اأن الفرتة القادمة �شت�شهد ن�شاطاً 

نوعياً للمركز من خالل العديد من الفّعاليات املتمّثلة 

يف الندوات واملحا�شرات العلمية واالأدبية ومعار�ش 

للفنون الت�شكيلية والتطبيقية لكلّيات الفنون اجلميلة يف 

م�شر واليمن، حيث �شيتم بالتن�شيق مع وزارة الثقافة 

ا�شتقدام العديد من الفّنانن املتمّيزين يف م�شر الإقامة 

معر�ش داخل املركز، مما ي�شاهم يف تفعيل التوا�شل 

والتثقيف احل�شاري بن البلدين. ۹

¿ أعرب المستشار الثقافي المصري ومدير المركز الثقافي المصري بصنعاء 
الدكتور منصور النوبي منصور عن خالص التهاني والتبريكات لليمن- قيادًة 
وحكومًة وشعبًا- بمناسبة أعياد الثورة اليمنية الخالدة »العيد الـ)48( لثورة الـ 
26 من سبتمبر الخالدة والعيد الـ)47( لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة والعيد 

الـ)43( لالستقالل الوطني 30 نوفمبر«. 
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 المتخّلف وأنهت العزلة والفرقة 
وخّلصت الشعب اليمني من الظلم والطغيان، وفتحت أبواب الحرية والنهوض 
وأصبح الشعب اليمني يتمتّع بثرواته وإمكاناته بعد أن تخّلص من موروثات 

الجهل واألمية والتخّلف. 

مصر لن ترتدد أبدًا 
عن دعم الوحدة.. 
وأمنها من أمن 
اليمن

لقاءات/عارف الشرجبي

كتب/ جمال مجاهد 

محمد عبداهلل اليافعي*

وفاًء للثورة
 والوحدة

¿ ال ي�شعنا ونحن نحتفل بذكرى ثورة �شبتمرب 
اإاّل اأن نعرب عن �شعادتنا و�شرورنا بهذه املنا�شبة 

الوطنية العظيمة.. منا�شبة مرور 48 عاماً على 

انت�شار الثورة ..

اإن احتفاء الوطن.. كل الوطن.. بهذه املنا�شبة 

ياأتي تعظيماً للدور املهم الذي لعبته الثورة 

ال�شبتمربية االأم يف تخلي�ش ج��زء غ��اٍل من 

الوطن من ظلم وا�شتبداد النظام االإمامي الذي 

جثم على �شمال الوطن عقودًا ن�شر خاللها اجلهل 

والتخلف ومار�ش اال�شتبداد والطغيان والقمع..

 وكواحد من اأبناء اأب��ن والوطن اأق��ول اإن 

االحتفال بهذه املنا�شبة ياأتي يف ظل حتديات 

ومنعطفات خطرية مير بها الوطن جراء عدد 

من االأعمال االجرامية واالرهابية اخلارجة 

على النظام والقانون يف بع�ش مناطق بع�ش 

املحافظات اجلنوبية م��ن ال��وط��ن، تنفيذًا 

ملخططات وموؤامرات خارجية تهدف اىل زعزعة 

االأم��ن واال�شتقرار وترويع االآمنن والنيل 

من النظام ال�شيا�شي وتعطيل عجلة التنمية 

وا�شتهداف وح��دة الوطن ومنجزاته التي 

حتققت خالل ع�شرين عاماً من عمر الوحدة 

املباركة.. كل تلك االأع��م��ال االإجرامية نتاج 

طبيعي لتحالف العنا�شر االجرامية واالرهابية 

بعد اأن توحدت اأهدافها ومراميها اخلبيثة 

واحلاقدة �شد الوطن واأبنائه.. لكنها �شتف�شل 

حتماً اأمام ال�شمود واال�شطفاف الوطني الأبناء 

�شعبنا.

اإن تلك االأعمال االجرامية واالرهابية بكل 

اأ�شكالها و�شورها �شيكون ماآلها مزبلة التاريخ 

الأنها ت�شتهدف الثوابت الوطنية الأبناء اليمن 

املتمثلة يف الثورة واجلمهورية والوحدة.. 

كما اأن التحالف املارق الذي ت�شتظل حتت ظله 

وتنطلق منه تلك العنا�شر املري�شة حماولًة 

ا�شتهداف التاريخ الن�شايل للثوار اليمنين، 

لن ُيكتب له النجاح.. ولعلنا يف هذه املنا�شبة 

الوطنية الغالية نوؤكد اأن اأبناء الوطن - �شماله 

وجنوبه- يحتفلون بذكرى مرور 48 عاماً على 

ثورة 26 �شبتمرب ويوؤكدون كذلك اأنه ال رجعة 

عن الوحدة باعتبارها امل�شري االأزيل ل�شعبنا 

كما اأنها الهدف الذي نا�شل من اأجله اأبناء اليمن 

جنوبها و�شمالها حتى حتقق واأ�شبح واقعاً 

ماثاًل ومعي�شاً يوم ال�22 من مايو 1990م، يوم 

العزة والكرامة.. يوم الفخر واالعتزاز، ففيه 

مت كتابة اأبهى واأزهى �شفحات تاريخ اليمن..

نتمنى للوطن كل خري وتطور ومناء ونتطلع 

اأن يتجاوز التحديات التي يواجهها، اآملن من 

االأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية تغليب م�شلحة 

الوطن على كل امل�شالح واالعتبارات االأخرى.. 

وندعو بع�ش القوى ال�شيا�شية اإىل عدم اللعب 

بورقة امل�شاكل لتحقيق مكا�شب �شيا�شية اأو 

لالإ�شرار بالوطن واأمنه وا�شتقراره.۹

* ع�شو بارز يف �حلزب �ال�شرت�كي- �أبني

منصور البوني


