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عدد مكرس
بمناسبة العيد
الـ 48لثورة الـ 26من
سبتمبر الخالدة

قيادات حزبية نسوية لـ«امليثاق»:

الثورة كنز غالٍ وعلى األمهات ترسيخ قيمها يف عقول األبناء
¿ في ظل احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ 48لثورة  26سبتمبر تتبادر الى األذهان المنجزات والمكاسب ونتذكر التضحيات
والجهود التي كان لها الفضل في قيام الثورة المباركة ..في ذكرى االحتفال بهذه المناسبة التقينا عدداً من الشخصيات
النسوية الالتي تحدثن عن أهمية االحتفال بهذه المناسبة وعما حققته الثورة للمرأة اليمنية من مكاسب ..وما هو
الدور الذي ينبغي أن تقوم به للحفاظ عليها ..وهذه الحصيلة:

استطالع :هناء الوجيه

 ۹ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع االخ���ت فاطمة
اخلطري -رئي�س دائرة املر�أة بامل�ؤمتر
ال�شعبي العام -والتي عربت عن ر�أيها
قائلة :املر�أة اليمنية من �أكرث الن�ساء
ا�ستفادة من قيام الثورة اليمنية ومن
يعرف واقع املر�أة قبل الثورة يدرك
متاماً �أن �أو�ضاعها قد تغريت
للأف�ضل ..فقد كانت قبل الثورة
حم��روم��ة م��ن التعليم ومن
كل الفر�ص التي من خاللها
ميكن �أن تثبت نف�سها لتكون
عن�صر ًا م�شاركاً وفعا ًال يف
املجتمع..
و�أ�����ض����اف����ت :م��ا
ن��واج��ه��ه ال��ي��وم من
حت��دي��ات وم�شاكل
ترجع اىل عدم �إدراك
اه�������داف ال���ث���ورة
واال�ستغالل ال�سيئ
لعقول ال�شباب من
قبل البع�ض ،وه��ذا
ما ي�ستدعي منا العمل
م���ن �أج�����ل احل��ف��اظ
على ه��ذه املنجزات
العظيمة ..فينبغي �أن
تُنقل �صفحات املا�ضي
امل�����ش��رق��ة اىل ع��ق��ول
االج���ي���ال مب�صداقية
و�شفافية بحيث يدركون
الت�ضحيات التي قدمت من
�أجل حتقيق هذه املنجزات،
واملر�أة يقع عليها دور كبري
يف م���واج���ه���ة
يف هذا اجلانب ك�أم ومدر�سة
ال��ت��ح��دي��ات فهي
�أوىل ينهل منها �أب��ن��ا �ؤه��ا
ال��ع��ن�����ص��ر االك��ث�ر
امل��ع��ل��وم��ات واحل��ق��ائ��ق
ت�أثري ًا على املجتمع
ويكت�سبون منها املعارف،
ف��ه��ي ك�����أم وزوج���ة
لذلك ينبغي �أن تركز كل �أم
و�أخ��ت ق��ادرة على
من خالل تربيتها لأبنائها
زرع ق��ي��م ال����والء
كيف تر�سخ فيهم قيم الوالء
ومبادئ االخال�ص،
واالخ�لا���ص واحل��ب لهذا
والتفاين والعمل من
الوطن.
�أج���ل احل��ف��اظ على
كنوز ومكاسب
م��ك��ا���س��ب ال���ث���ورة
 ۹وت��رى االخ��ت ماريا
ووح����دة ال��وط��ن..
�شم�سان  -حزب البعث -
ولكن لتحقيق دور
تعترب
ان الثورة اليمنية
املر�أة امل�ؤثر البد من
نحو
ال�صحيحة
االنطالقة
العمل والرتكيز على
التطور والنهو�ض ،فما مل�سته
التوعية ال�صحيحة لها
امل���ر�أة اليمنية م��ن تطور بعد
ليكون لها ذلك الت�أثري االيجابي.
قيام الثورة ماهو اال دليل على
تأثري سلبي
مدى التغري وحجم املكا�سب  ..ولذلك فالثورة اليمنية
ومكا�سبها من الكنوز الغالية التي ينبغي احلفاظ  ۹ويف ذات الإطار ترى االخت انت�صار احلمادي -
عليها والعمل على حمايتها من كل ما يهددها من �أفعال حزب اال�صالح � -أن �أبناء هذا اجليل ال يعرفون الكثري
و�أفكار ..م�ؤكدة ان ما يجري من �أحداث وما تواجهه عن م�سار وتاريخ الثورة اليمنية �أو منا�ضليها وهذا
اليمن من حتديات ينبغي �أن تُعالج باال�صطفاف اجلهل له ت�أثري �سلبي ،حيث انهم ال يدركون اجلهود
الوطني واحل���وار ،ويقع على امل��ر�أة ال��دور الكبري والت�ضحيات التي بذلت لتحقيق املنجزات واملكا�سب..

الخطري :املرأة أكثر
املستفيدين من الثورة
ماريا شمسان :سنحافظ على ثورتنا..
والتحديات ستعالج بالحوار
انتصار الحمادي :االحتفال
بالثورة مهم لتأصيل مبادئها
ومن هنا تنبثق �أهمية االحتفال بذكرى �أعياد الثورة
لكي يتم التوا�صل من خالل �إحيائها بعقول الن�شء
وال�شباب لتكون لديهم من��اذج ونهج يقتدون به
وي�سريون على خطاه.
تضحية وتفانٍ
� ۹أما االخت مها عقالن  -احلزب اال�شرتاكي  -فرتى
�أن ما يجري على ال�ساحة اليوم من �صراعات وم�شاكل

هو نتيجة عدم وجود والء وطني �أ�سا�سه الت�ضحية
وتقدمي الغايل والنفي�س من �أجل �أمن وا�ستقرار الوطن
وبغ�ض النظر عن الظروف االقت�صادية واالجتماعية
ف�إن التفاين من �أجل م�صلحة الوطن ينبغي �أن يكون
�شعار ًا لكل �أبناء اليمن ..ولكن -للأ�سف -جند �أن هناك
�أ�شخا�صاً يغلبون م�صاحلهم ال�شخ�صية و�آخرين �إما
تابعني �أو غري م�ؤثرين ،لذلك م�س�ؤولية ن�شر الوعي
وتعميق مبادئ وقيم ال��والء الوطني تقع على كل
املخل�صني من �أبناء الوطن وه��ي على امل��ر�أة �أكرث
أجيال ،أمرية سعيد
كونها املدر�سة االوىل و�أ�سا�س تن�شئة وتربية ال
و�أجدها فر�صة يف هذه الذكرى العظيمة لدعوة ال�شباب
للتعرف اكرث على تاريخ اليمن وم�سرية منا�ضليه لعلهم
يجدون فيهم القدوة وينهلون منهم النهج الن�ضايل
ال�صحيح.
تاريخ ومآثر
 ۹واختتمنا احلديث مع االخت �أمرية �سعيد  -احتاد �أرواحهم يف �سبيل حتقيقها ..وحقيقة �إذاما قارنا و�ضع
القوى ال�شعبية  -والتي عربت عن ر�أيها قائلة� :إن املجتمع قبل الثورة وما حتقق له من منجزات بعد
االحتفال بذكرى �أعياد الثورة اليمنية له �أهمية كبرية حتقيقها بغ�ض النظر عن التحديات والظروف الراهنة
من حيث مبد�أ االع�تراف باجلميل والتقدير ل�شهداء التي تواجهها البالد يف الوقت الراهن ف�إن املكا�سب
الثورة وما قدموه من ت�ضحيات ج�سيمة ومن ناحية كبرية ،اما مواجهة االو�ضاع الراهنة فهذا يتطلب
�أخ��رى نقل م�آثر وتاريخ وم�سرية الثورة للأجيال تكاتف االيدي واال�صطفاف الوطني واحلب واالخال�ص
التالية ،فهذه االحتفاالت فر�صة لإلقاء ال�ضوء على احلقيقي للوطن وبذلك �سوف ي�ستطيع اليمن ب�أبنائه
تلك امل�سرية من حياة املنا�ضلني واالهداف التي بذلوا املخل�صني ان يتجاوز كافة ال�صعاب.

مها عقالن :يجب أن
يكون التفاني من
أجل الوطن

 :علينا
تقدير تضحيات
شهداء الثورة

ابنة االستاذ «النعمان»:

والدي أول من أسس مدرسة حديثة
¿ إن صياغة واقع الثورة اليمنية يتمثل بوجود أدوار مؤثرة أبطالها
شخصيات مناضلة عظيمة تتجلى بذكرهم معاني النضال والوفاء والبذل
والعطاء ،وبالحديث عن تاريخهم ..ومسيرة النضال والكفاح التي عاشوها
تبعث في نفوسنا مشاعر اإلجالل والتقدير ..ونستمد الدروس والعبر الوطنية
المشرقة من خالل التعرف على مواقفهم الوطنية المختلفة ..وفي الذكرى
الـ 48لثورة  26سبتمبر التقت الصحيفة ابنة المناضل الكبير االستاذ أحمد
محمد نعمان ..تلك الشخصية المهمة والعظيمة التي ال يمكن تناول تاريخها
في مقابلة أو كلمات مختصرة ..فإلى الحصيلة:

لقاء  :املحررة

يؤملني أال أجد مدرسة أو معهداً أو جامعة بإسم «النعمان»
< اال�ستاذة فوزية نعمان تقلدت منا�صب خمتلفة وتعد من الن�ساء
الرائدات الالتي يعك�سن �صورة م�شرقة للمر�أة اليمنية حتدثت عن
والدها قائلة :والدي من مواليد 1909م قرية ذوالقيان  -ذبحان
مديرية ال�شمايتني �إحدى مديريات حمافظة تعز ،وتويف يف مدينة
جنيف يف �سوي�سرا عام 1996م ثم نقل جثمانه اىل �صنعاء حيث دفن
يف مقربة ال�شهداء.
حرصه على العلم
كان وال��دي حري�صاً على العلم منذ ال�صغر ،فقد تلقى العلم
يف قريته ،در�س القر�آن الكرمي ومبادئ العلوم الأولية ثم �سافر
اىل مدينة زبيد عام 1924م والتحق برباط (االدري�سي) ودر�س
فيه العلوم ال�شرعية واللغوية بعد ذلك �سافر اىل م�صر والتحق
با لأزهر ال�شريف مع العالمة حممد بن �سامل البيحاين ،ونال
ال�شهادة العاملية ،ويف عام 1936م عاد اىل قريته و�أن�ش�أ مدر�سة
مل يقت�صر التعليم فيها على تلقني روادها من الطلبة القر�آن الكرمي
ومبادئ العلوم كما كان احلال يف �سائر الكتاتيب واملدار�س �آنذاك
بل �شمل تدري�سهم العديد من املواد االخرى كاحل�ساب واجلغرافيا
والتاريخ وغريها.

وت�ؤكد نعمان :كان والدي دائم االهتمام والتفكري بق�ضايا الوطن
املختلفة من ذلك ق�ضية حترير اليمن ورغبته يف �أن يواكب ال�شعب
اليمني بقية ال�شعوب االخرى يف احل�صول على حقوقه ومن �أجل ذلك
نا�ضل منذ بداية حياته ،وكان من قيمه الثبات على املبد�أ والوقوف مع
احلق وبذلك ع ّلمنا وع ّلم الكثري ممن حوله كيفية و�ضرورة الوقوف
ب�شجاعة �أمام الظلم والن�ضال من �أجل انتزاع احلقوق.
مهام ومناصب
ويف �إ�شارة للمنا�صب التي تقلدها املنا�ضل الكبري احمد حممد نعمان
تقول ابنته :توىل والدي العديد من املنا�صب املهمة ،ففي العام 1940م
عُ ني مدير ًا للمعارف يف لواء تعز ،ومن ثم مدر�ساً وم�شرفاً على معارف
لواء حجة ،ويف �أوائل �أيام ثورة �سبتمرب تقلد حقيبة احلكم املحلي
وا�ستقال منها ليعني مندوباً دائماً لدى اجلامعة العربية ،وقام بت�شكيل
حكومته االوىل عام 1965م وا�ستقال منها يف نف�س العام ليعني ع�ضو ًا
يف املجل�س اجلمهوري وبعدها ع�ضو ًا يف جمل�س الرئا�سة عام 1967م،
و�أعيد تعيينه يف املجل�س اجلمهوري عام 1970م ويف 1971م عُ ني
رئي�ساً ملجل�س الوزراء ووزير ًا للخارجية ،ويف العام التايل م�ست�شار ًا
للمجل�س اجلمهوري ومن ثم ع�ضو ًا يف املكتب ال�سيا�سي اليمني وجتدد

النعمان كان يرى أن تطوير
املجتمع يبدأ بنشر التعليم
حتى ينمو الوعي
«االستاذ» علّمنا
كيف نقف بشجاعة
مع الحق
تعيينه يف جمل�س اجلمهورية لأكرث من مرة.
رؤية ونهج
وعن نهجه تقول :والدي كان يرى �أن ا�صالح االو�ضاع وتطوير
املجتمع وتغيري النظام امنا يبد�أ بن�شر التعليم حتى ينمو الوعي
يف �أو�ساط النا�س وهو بذلك كان �سباقاً �إىل �إدراك �أهمية دور العلم
و�ضرورة مكافحة اجلهل يف االرتقاء بوعي ال�شعوب ومداركها
ومعرفتها حلقوقها ،ومبعرفة احلقوق يتمكن االفراد من �إدراك واجب
الن�ضال و�ضرورة العمل من �أجل انتزاع احلقوق وا�سرتداد احلريات
امل�سلوبة ،وحقيقة نحن �أ�سرته انتهلنا منه ذلك النهج وكان �إ�صرارنا
على التعلم ومواجهة ال�صعاب كبري ًا ،ف�أنا تعلمت مبادئ القراءة
والكتابة واحل�ساب وهو يف املعتقل بحجة �أيام الإمام يف وقت كانت
فيه الفتاة حمرومة من التعليم ..كما �أنني ا�ستطعت موا�صلة درا�ستي
الثانوية واجلامعية يف القاهرة عندما كان والدي الجئاً �سيا�سياً هناك.
مكانة
وعن املكانة التي حظي بها املنا�ضل الكبري يف �أو�ساط من حوله
قالت نعمان :كانت لوالدي مكانة خا�صة يف قلوب الكثري ممن حوله
من دكاترة وم�س�ؤولني ممن انتهلوا العلم على يديه ،ويكفي �أنه

كان اول من �أ�س�س املدر�سة املتو�سطة باملفهوم احلديث يف حجة
عندما كان حتت الإقامة اجلربية هناك ،وهو كذلك �أول من �أقام
كلية بلقي�س يف عدن عندما وجد �أن �أبناء ال�شمال واجلنوب ممن
ال يحملون �شهادة ميالد من عدن يحرمون من االلتحاق باملدار�س
الر�سمية ،و�أنا حقيقة عندما ا�ستذكر جهوده يف هذا امل�سار ي�ؤملني
ان ال �أجد مدر�سة با�سمه �أو معهد ًا �أو جامعة كتقدير ب�سيط للجهود
التي بذلها يف ذلك اجلانب.
تعمق
واختتمت نعمان حديثها قائلة :ان احلديث عن حياة املنا�ضلني
يحتاج اىل تف�صيل وتعمق كبري وينبغي ان تظل ذكراهم ومواقفهم
الن�ضالية �أ�ضواء خالدة يف حياة االجيال املتعاقبة وخا�صة يف ظل
االو�ضاع احلالية التي فيها يحاول بع�ض �ضعفاء النفو�س الت�شوي�ش
على عقول �شبابنا ب�أفكار مغلوطة ..نحن حقيقة بحاجة اىل مناذج
ميكن من خالل تاريخهم �أن نربي �شبابنا على قيم االخال�ص والتفاين
يف حب هذا الوطن ..وما من مناذج �أف�ضل من �أولئك املنا�ضلني الذين
ظلت اليمن علماً فوق ر�ؤو�سهم يحملون همومها ويتطلعون للنهو�ض
بها �أينما �ساروا۹.

