إن احلقب السوداء اإلمامية بكل مامثلته من ظلم وطغيان وكهانة
وعنصرية وتقهقر وجبروت واستبداد ..ستبقى عبرة للتخلف الذي لم
تعرف له البشرية مثي ًال في تاريخها..
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عدد مكرس
بمناسبة العيد
الـ 48لثورة الـ 26من
سبتمبر الخالدة

سياسيون يحذرون املشرتك من الوقوف يف صف أعداء الثورة
 ۹يف البداية قال الأ�ستاذ علي مقبل غثيم� :إن الواقع
�أثبت �أن االحزاب ال�سيا�سية يف الدول املتقدمة �ساهمت
يف حتقيق العديد من التحوالت ال�سيا�سية والتنموية
والثقافية من خالل دورها يف طرح الربامج ومناق�شة
ونقد ال�سيا�سات احلكومية والتنموية وم�ساهمتها يف
احلفاظ على املكا�سب والثوابت الوطنية ..م�شري ًا اىل �أن
تلك االحزاب وفقاً ملهامها الوطنية تعترب �صاحبة الدور
الرئي�س يف عملية التنمية يف �أي بلد.
آثار سلبية
و�أ�ضاف :وبالنظر اىل واقع بع�ض الأحزاب املعار�ضة
يف بالدنا وما يبدر منها من مواقف �سلبية جتاه التحديات
التي تواجه البالد ومت�س مكا�سبه وثوابته العليا،
فاملالحظ �أن هناك ت��ده��ور ًا وانحطاطاً يف واق��ع هذه
االحزاب وهو ما انعك�س �سلباً جتاه الثوابت الوطنية،
االمر الذي �أدى اىل تكري�س التخلف اكرث مما �أ�سهم يف
التخل�ص منه.
و�أكد علي غثيم -ال�شخ�صية الوطنية املعروفة� -أن
وجود ظواهر �سلبية يف جمتمعنا من �ش�أنها الإ�ساءة
للوطن وثوابته ..والإخالل بالأمن واال�ستقرار ،يعود اىل
�أن بع�ض االحزاب ال تقوم بدورها وم�س�ؤولياتها كما يجب
حيث اثبتت �أنها مل تكن �صاحبة دور ور�سالة ،م�شري ًا
اىل �أن التجربة احلزبية يف بالدنا مل تكتمل كون معظمها
تعي�ش على ما بقي لها من تاريخ وذكريات.
منوهاً اىل �أن االح��زاب اليمنية وخا�صة املعار�ضة
املن�ضوية حتت م�سمى اللقاء امل�شرتك �إذا �أرادت ممار�سة
عملها ممار�سة �صحية عليها �أن تنطلق من مت�سكها
بالثوابت الوطنية باعتبار �أن جتاوزها يرتتب عليه اخالل
بالتعددية ال�سيا�سية.
مطالباً �أح��زاب امل�شرتك ب��أال تفوت فر�صة احلوار
و�أن ترتك املماحكات وترتفع عن ال�صغائر وتقبل على
احلوار بنوايا �صادقة وجادة وتغلب م�صلحة الوطن
على ما �سواه.
وحذر يف نهاية حديثه من خماطر كتابات وت�صريحات
قيادات و�أح��زاب امل�شرتك ،متعجباً من بع�ض مزاعم
الدكتور حممد املتوكل ال��ذي قال فيها �إن الها�شميني
ا�ضطهدوا خالل الفرتات املا�ضية.
ولفت غثيم اىل �أن ما ذهب اليه املتوكل لي�س �صحيحاً..
م�شري ًا اىل �أن مثل هذه الكتابات ترتك �آثار ًا �سلبية على
املدى البعيد وقد متثل خطر ًا كبري ًا على الوطن والعقيدة
اال�سالمية.
غري مسؤولة
 ۹من جهته قال الدكتور حممد الرميي -عميد كلية
الرتبية بجامعة عمران� :إن امل�شهد الأب��رز يف ال�ساحة
ال�سيا�سية اليوم هو �أح��زاب املعار�ضة التي جتاوزها
الزمن ..غري ق��ادرة على اخل��روج من �شرنقة احلقيقة
املطلقة لديها والت�صالح مع الآخر من �أجل الوطن و�أمنه
وا�ستقراره وحفاظاً على مكا�سبه.
و�أو�ضح �أن ال عجب مما �أبدته وتبديه �أحزاب اللقاء
امل�شرتك من مواقف غري م�س�ؤولة جتاه التحديات التي
متر بها البالد ..م�شري ًا اىل �أن هذه االحزاب جمعها تزاوج
باطل ،وه��ذه العالقات امل�شبوهة جعل لغة امل�صالح
ت�سيطر على قياداتها.
و�أ�ضاف :لقد �أثبتت التجربة ال�سيا�سية لهذه االحزاب
�أن هناك تناق�ضاً وا�ضحاً لديها ،بالرغم �أنها تدعي متلكها
�أيديولوجيات وا�ضحة.
وتابع :لن�أخذ امل�س�ألة من الزاوية الواقعية والعملية،
ف�أحزاب امل�شرتك التي تدعي ب�أنها متتلك هوية وا�ضحة
�سوا ًء �أكانت ا�شرتاكية �أم قومية �أم ا�سالمية لي�ست كما
هو يف براجمها و�أدبياتها ال�سيا�سية ،فهي �أحزاب م�ؤدجلة
نظرياً ،بينما على الواقع جند �أن ال �أحد ي�ؤمن بتلك الأفكار
واملبادئ والقيم املوجودة يف الربامج العلى �صعيد
املمار�سة الفعلية وال على �صعيد طريقة تفكريهم.
الفتاً اىل �أن �أحزاب امل�شرتك تعاين من حياة داخلية
راك��دة تقودها �شخ�صيات ثابتة ال تتغري وال ت�ستبدل
وكثري ًا ما تتجاهل �سيا�سات احلزب.

¿ منذ مدة وبعض أحزاب المعارضة تثبت فش ً
ال تلو اآلخر في التأثير على تطورات الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وعلى الرغم من دخول البالد مرحلة جديدة من الديمقراطية وحرية الرأي والتعددية وفاعلية منظمات المجتمع المدني وتعهدها ورعايتها وإيجاد البيئة
المالئمة لطبيعة عملها ،فقد صاحب السنوات الماضية ظواهر سلبية تحاول المساس بمبادئ الثورة والجمهورية ،كما حدث في فتنة التمرد في صعدة وكذلك
الدعوات المناطقية واالنفصالية في بعض المحافظات الجنوبية ،كل ذلك يجعلنا نتساءل :هل كان من الممكن أن يحدث ذلك لو كان هناك أحزاب سياسية
حقيقية ومعارضة حقيقية صادقة تغلب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية؟!
وبمناسبة الذكرى الـ 48لثورة سبتمبر المجيدة تنتهز صحيفة «الميثاق» ذكرى هذا اليوم الذي بذلت من أجله األرواح والمهج في ظل المواقف السلبية ألحزاب
في المعارضة خاصة المنضوية تحت ما يسمى باللقاء المشترك ،تجاه مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة ،وتضع الصحيفة هذه المواقف غير المسؤولة أمام
أكاديميين وسياسيين ومثقفين للوقوف أمامها والبحث في تداعياتها وكيف يمكن لهذه االحزاب تجاوز هذه المواقف السلبية والوقوف بمسؤولية أمام التحديات
التي تواجه الوطن ،وتمس ثوابته الوطنية.

«امليثاق» -محمود الحداد

علي مقبل غثيم :تعاني أحزابٌ
يف املعارضة انحطاطاً
وعليها التمسك بالثوابت
الدكتور الريمي :املواقف السلبية
ألحزاب املشرتك إزاء الثوابت
تعزلها عن املجتمع
عمر اآلنسي :يجب أال تتملص
أحزاب املشرتك من الحوار
الدكتور املعلم :بعض األحزاب بحاجة
إىل مراجعة مواقفها السلبية
تجاه مبادئ الثورة
ويرى الدكتور الرميي �أن تداعيات املواقف ال�سلبية
لأحزاب امل�شرتك جتاه املكا�سب الوطنية خطر يهددها،
تع
بل يفر�ض عليها العزلة ..م�ؤكد ًا �أنها االح��زاب مل ِ
وتدرك االهمية اال�سرتاتيجية لفر�صة احلوار الوطني
الذي دعا اليه فخامة الرئي�س وكثري ًا ما ت�ضع العراقيل
جت��اه��ه ،وق��د وج��دن��ا م��ن خ�لال امل�شاهد واالح���داث
ال�سيا�سية والدميقراطية التي مرت بها بالدنا ان عملية
الإ�صالحات واحلوار مل تكن �ضمن �أولويات �أحزاب
امل�شرتك وقد رك��زت ب��د ًال من ذلك على معاداة
الرئي�س �شخ�صياً وحم��اوالت ا�سقاط النظام
بهدف الو�صول اىل احلكم مهما كانت النتائج.
وقال عميد كلية تربية عمران �إن ا�ستمرار
احزاب امل�شرتك على نهجها هذا
غري امل�س�ؤول جتاه الوطن
وث��واب��ت��ه ومكا�سبه له
تداعياته اخلطرة على
البلد �أر�ضاً و�إن�ساناً.
و�أ�شار اىل �أن �سل�سلة
االن�شطة التي جرت
يف البالد من انتخابات
رئا�سية ونيابية وحملية
وم�ؤ�س�سات مدنية �أظهرت
ال���وزن الفعلي لأح���زاب
امل�شرتك ..فهي يف جمملها
 -ب��ح�����س��ب ال���رمي���ي  -ال

تعترب �أحزاب يراهن عليها لقيادة البالد نحو اال�ستقرار
والتنمية.
الفتاً اىل �أنها على الرغم من تباكيها على الدميقراطية
واحلريات العامة جندها تنادي بذلك وت�سعى الآن
لعرقلة �سري االنتخابات النيابية القادمة ،بحجج واهية
ال ت�صلح اال لال�ستهالك االعالمي املمجوج ،وهذا املوقف
ال�سلبي جتاه حق كفله الد�ستور لل�شعب يف
اختيار ممثليه يف جمل�س النواب يعك�س
�أحزاب امل�شرتك
ع���دم ا���س��ت��ع��داد
تطوير العملية
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف
الدميقراطية..
ولعلها �أدرك��ت
وزن����ه����ا

ال�سيا�سي نتيجة التحوالت التي �شهدتها البالد يف جميع
جوانبها.
و�أك��د �أن امل�ؤمتر ال�شعبي العام هو احلزب الوحيد
ال��ذي واج��ه حتديات الواقع االجتماعي بقوة وحزم
بقيادة م�سرية التحوالت الوطنية وعمل كل ما فيه تلبية
لتطلعات ال�شعب فيما �أحزاب امل�شرتك اكتفت باملعار�ضة
اللفظية دون �أن يكون لها دور اجتماعي ي�سهم يف حل
م�شكالت الوطن ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
اهتمام وإسهام
� ۹إىل ذلك �أكد علي عمر الآن�سي -نائب مدير �إذاعة
املهرة� -أن �أحزاب امل�شرتك لي�س لها ر�أي وا�ضح وثابت
جتاه الق�ضايا الوطنية الكربى.
وق���ال� :إن ال�شعب اليمني
كان ي�أمل �أن ين�صب اهتمام
االحزاب بالتنمية يف جميع
جماالتها و�أن ت�سهم يف
���ص��ي��اغ��ة ج��ي��ل ميني
جديد يقدر وي�صون
مب�س�ؤولية ثوابت وطنه
و مكت�سبا ته و تقو ية
ن�سيج الوحدة الوطنية
وح���م���اي���ة امل ��ؤ���س�����س��ات
ال��د���س��ت��وري��ة ،وتعميق ممار�سة
املواطن حلقه الطبيعي يف اختيار ممثليه
يف جمل�س النواب ،واملحليات وغريه.

م�شري ًا اىل �أن ال�شعب كان ومازال ي�أمل من �أحزابه �أن
ت�ساهم يف تعميق ال�سلوك احل�ضاري احلواري بني النا�س
وامل�ؤ�س�سات وتعميق مبد�أ �سيادة القانون والد�ستور.
وق��ال :يفرت�ض من �أح���زاب امل�شرتك �أن ت�ست�شعر
امل�س�ؤولية التاريخية وحتر�ص على امل�صالح العليا
للوطن و�أال تتمل�ص من االلتزام باتفاق فرباير.
مو�ضحاً �أن ال�شعب يريد لعملية احلوار الوطني �أن
تتم ولالنتخابات النيابية القادمة �أن جترى يف موعدها
املحدد �سلفاً ،فال�شعب قد مل حالة ال�شد واجلذب بني
النخب ال�سيا�سية.
ثوابت جامدة
 ۹ولتجاوز املواقف ال�سلبية غري امل�س�ؤولة التي �أيدتها
�أح�������زاب امل�����ش�ترك
والوقوف مب�س�ؤولية
�أم������ام ال��ت��ح��دي��ات
التي تواجه الوطن
ومت���������س ث���واب���ت���ه
الوطنية �أكد الدكتور
عبداهلل املعلم �-أمني
حملي مديرية خنفر
مبحافظة �أب�ين� -أن
ال��ق��ي��م��ة ال��وط��ن��ي��ة
ل��ث��ورة �26سبتمرب
1962م و�14أكتوبر
1 9 6 3م بو �صفها
ف�����احت�����ة ال���ع���ه���د
اجلمهوري التحرري
من ا�ستبداد الإمامة
يف ���ش��م��ال ال��وط��ن
واال����س���ت���ع���م���ار يف
ج��ن��وب��ه مي��ك��ن �أن
ت�شكل ل��دى �أح��زاب
امل�������ش�ت�رك داف���ع���اً
قوياً للقيام بعملية
م��راج��ع��ة ���ش��ام��ل��ة
مل��واق��ف��ه��ا ال�سلبية
جتاه الثوابت التي
�أر���س��ت��ه��ا ال��ث��ورة
اليمنية.
وقال :انه يف حال �أمكن لأحزاب املعار�ضة التوافق
مع خمتلف الفعاليات الوطنية على املرتكزات والأ�س�س
والثوابت التي �أفرزتها ال��ث��ورة متمثلة يف االنتقال
اىل النظام اجلمهوري ال��ذي �أ�سفر الحقاً عن الوحدة
املباركة يف 22مايو 1990م ف�إن هذه االح��زاب معنية
باتباع التوافق الفكري النظري بخطوات عملية ت�صب
يف الوقوف على النقي�ض من كل ما يتنكر للمكت�سبات التي
نتجت عن الثورة اليمنية املباركة.
و�أ���ش��ار �أم�ين حملي خنفر اىل ان القناعة الفكرية
ل�ل�أح��زاب ح��ول ما ت�سري فيه حركة التمرد احلوثي
والعنا�صر اخلارجة على القانون والقاعدة يعادي
ما �أر�سته ثورتا �سبتمرب واكتوبر املجيدتان ..فهذه
القناعة تُعد هي اخلطوة االهم التي يجب �أن تتخذها
�أح��زاب املعار�ضة ،ذلك ان تكري�س مثل هذه القناعة
ف�ض ًال عن كونه يعيد االعتبار من قبل هذه االحزاب
لثورتي �سبتمرب واكتوبر ف�إنه يف الوقت نف�سه �سيدفعها
اىل ال�شروع يف اتخاذ خطوات عملية حتول دون بلوغ
احلاملني بعودة االمامة واالنف�صال غاياتهم امل�شبوهة،
وعلى االق��ل تعلن بها هذه االح��زاب موقفاً وا�ضحاً
يجعلها اىل �صف الثوابت الوطنية ولي�س اىل �صف �أعداء
الثورة واجلمهورية والوحدة.
و�أ�ضاف :على �أحزاب امل�شرتك �أال تعتمد على ثوابت
تنظيمية جامدة ولكي ت�صل اىل منظومة ح�ضارية حديثة
عليها �أن تعيد النظر بكل �أ�ساليب عملها وكذلك العالقة
مع القوى االخرى واتخاذ قرارات جريئة تن�سجم مع
احلاجة للتغيري والتحديث۹.

نقيـم تجربة الثورة تقييماً موضوعياً؟
كيف ّ
علي عمر الصيعري

¿ جرت العادة عندنا �أثناء احتفاالتنا ب�أعياد الثورة اليمنية
ويف مقدمتها الثورة ال�سبتمربية الأم� ،أن تنفرد الندوات العلمية
التخ�ص�صية لتجربة الثورة اليمنية بن�صيب الأ�سد من مرا�سم تلك
االحتفاالت ،و�أهمها و�أبرزها �سل�سلة ندوات دائرة التوجيه املعنوي
للقوات امل�سلحة اليمنية ال�شهرية بـ«ندوة الثورة اليمنية :االنطالقة،
التطور ،و�آف��اق امل�ستقبل» ،تليها ندوات معهد «امليثاق» وبع�ض
الوزارات كالثقافة ،واالعالم ومراكز الدرا�سات والبحوث وبع�ض
ال�صحف الر�سمية.
ملا لهذا التقليد اجلدير بالإ�شادة من م��ردودات فكرية و�سيا�سية
و�أخالقية جتدد فينا املعاين ال�سامية وامل�آثر التي اجرتحتها الثورة
اليمنية ،وتعمق يف نفو�سنا احلب والتقدير والإجالل جليل الثورة
اليمنية الويف ،وتعزز يف نفو�س اجليل اجلديد م�شاعر الفخر واالعتزاز
بوطنه وثورته ،وكذلك تتيح للدار�سني والباحثني من بني �أو�ساطه
جماالت الغو�ص والبحث يف جتربة هذه الثورة ،ف�إن هذه الندوات
بقدر �أهميتها وجدواها ،وبقدر ح�سا�سية وت�أثريات �أطروحاتها على
اجليل اجلديد ،مطالبة باملزيد من ّ
توخي الدقة واملو�ضوعية �أثناء
مالم�سة �أهدافها اجلوهرية التي ت�صب يف بوتقة التقييم املو�ضوعي
العادل لهذه التجربة الوطنية اليمنية.
فثمة �أهداف مهمة و�أ�صيلة وجوهرية ينبغي الت�أكيد على �ضرورة
الو�صول اليها عند �إقامة مثل هذه الندوات ،بق�صد تقييم هذه التجربة
ب�أبعادها القومية واالجتماعية واالن�سانية وال�شعبية ..نورد هنا
ثالثة منها م�ست�أن�سني ب ��آراء اال�ستاذ عبدالقادر باجمال ،يف هذا
ال�صدد ،والتي �ضمنها كتابه القيم «نحو ثقافة احلوار» وذلك على
النحو التايل:
�أو ًال� :أال يكون تاريخ الثورة منح�صر ًا على �أفراد معينني يتحدثون
عن م�ساهمتهم و�أدوارهم فيها ،فالتاريخ جماع حركة فكرية و�سيا�سية
واجتماعية� ،أي �أنه حلظة تفاعل حي بني الأفكار والأ�شياء والنا�س..
ولرمبا يكون فالحاً ب�سيطاً �أو تاجر ًا �أو عام ًال ،قاوم اال�ستبداد بطريقته
اخلا�صة ،فكان عمله ثورياً رائعاً ،ولكن مل ن�سجله يف عداد املنا�ضلني

الثوريني ،لأنه واحد من جنود الثورة املجهولني.
ثانياً� :أن نعمق املفهوم ال�سائد يف جميع الثورات املعرفية يف العامل،
ب�أن الثورة قد بد�أت فكر ًا نه�ضوياً وعم ًال ذهنياً نا�ضجاً ون�شاطاً ثقافياً
و�أدبياً ،ومقاومة قيمية و�أخالقية بل ودينية� ،ساهم فيها رجال الأدب
والثقافة واملعرفة الدينية والفكرية ،وبكافة �أدواتهم التعبوية،
والإر�شادية والتوجيهية ،والتحري�ضية التي متثل مقاومة �صريحة
ووا�ضحة وفدائية بكل معنى الكلمة.
ثالثاً :علينا �أال نقيم اجلدل بني النتائج والأ�سباب �أو املقدمات

والنهايات ،ففي خ�ضم العملية الثورية ميكننا التعامل مع جماع
احلركة النه�ضوية املتقدمة ،ومع كل عواملها ومعطياتها يف الزمان
واملكان ،و�أن نق ّيم احلاالت االجتماعية بظروفها تلك ،دون تع�سف �أو
حيف ،ودون تغليب للذات على املو�ضوع� ،أو ا�سقاط فكري �أو �سيا�سي
�أو حتى نف�سي من احلا�ضر اىل املا�ضي.
وحول املطلب الثالث يحذر اال�ستاذ باجمال من مغبة الوقوع يف
دائرة التع�سف واحليف وتغليب الذات على املو�ضوع او الإ�سقاط
الفكري� ،أثناء تقييم تلك الندوات لتجربة الثورة اليمنية ،مدل ًال على

ذلك بالقول�« :إننا لو فعلنا ذلك ،نفقد العوامل التاريخية واالن�سانية
رابطتها املو�ضوعية يف ظل ظرف ثوري ال يحتمل ح�ساب اال�شياء
بامل�سطرة والفرجار ،خ�صو�صاً يف حال ظرف خا�ص قامت فيه الثورة
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يف �ضوء ما تقدمت اال�شارة اليه ،يربز ال�س�ؤال املهم القائل« :ما
الذي نريد من وراء عقد هذه الندوات؟» �إن الإجابة ال�شافية عن هذا
ال�س�ؤال� ،ست�ؤدي بنا يف نهاية املطاف اىل الإجابة عن ال�س�ؤال التاريخي
ال�شامل  -عنوان مقالنا هذا -والقائل« :كيف نق ّيم جتربة الثورة
اليمنية؟» �إذ ًا ما الذي نريده من هذه الندوات؟!
يف نظري �أن خري من �أجاب عن هذا ال�س�ؤال مبو�ضوعية ودقة ،هو
اال�ستاذ باجمال نف�سه ،يف كلمة افتتاحه لندوة الثورة اليمنية التي
نظمتها دائرة التوجيه املعنوي يف �سبتمرب من العام 2002م ،وهاكم
ملخ�صاً لهذه الإجابة:
< �إن الهدف النهائي واخلا�ص واجلوهري من انعقاد مثل هذه
الندوة هو التعرف على احلقيقة التي ال ميكن ان يدّعي امتالكها
�أحد بذاته.
< نريد �أن نزود الأجيال بحقائق منزهة عن الأنانية.
< نريد �أن ن�ستخل�ص الدرو�س وال نثري النفو�س.
< نريد �أن ن�ؤكد �أن وحدتنا هي ثورتنا اجلديدة يف التجديد
والتجدد ،وهي تاريخ جديد لعهد جديد� -أي�ضاً -حترك مع الثورة
وانطلق مع الوحدة بقيادة الرئي�س علي عبداهلل �صالح.
< نريد �أن نثبت �أن م�سارنا الثوري متوا�صل ،و�أن �أهداف الثورة
قد �أجنزها جيل الثورة نف�سه ،من قادة ع�سكريني و�سيا�سيني ورجال
فكر ورجال دعوة دينية م�ستقيمة وخمل�صة ،و�أهل جتارة وعمل يف
جميع املجاالت.
< نريد �أن جن�سد وحدتنا الوطنية التاريخية بكل �أبعادها
االجتماعية والفكرية وال�سيا�سية ،و�أن ال جنعل من التاريخ
واخل��و���ض فيه جم��ا ًال لبعث ال�ضغائن والأح��ق��اد والأنانيات
ال�ضيقة۹.

