
¿  بالأم�س احتفلنا بالذكرى الـــ47 لقيام 
ثورة الرابع ع�شر من اأكتوبر املجيدة، التي 

جاءت وليدة لثورة ال�شاد�س والع�شرين من 

�شبتمرب، وعندما نقف باإجالل يف هذه الذكرى، 

نتذكر »عدن« املحافظة واملدينة والإن�شان 

والن�شال، عدن التي كانت ومازالت مركز 

ا�شعاع ثقايف وفكري و�شيا�شي لي�س لليمن 

فح�شب، بل وللجزيرة العربية و�شرق اأفريقيا 

لكونها يف ذلك احلني ملتقى خمتلف الثقافات..

ويف مطلع ع�شرينيات الــقــرن الع�شرين 

املن�شرم �شهدت مدينة عدن البا�شلة البدايات 

الأوىل حلركة الإ�شالح والتغيري والتحرر، 

وبرزت بقوة اأ�شماء ال�شتاذين حممد عبده 

غامن وحممد علي لقمان والأدباء حممد �شعيد 

جرادة وجنيب جعفر اأمان، وعبداهلل هادي 

�شبيت وعبداهلل باذيب وعلي باذيب واأحمد 

�شريف الرفاعي وعائ�س با�شعيد وعبدالرحمن 

جرجرة.. وظهر ال�شاعر الكبري لطفي جعفر 

اأمان..

۹ لبد من اإعادة العتبار لثورة 14 اأكتوبر 
وللثوار واملنا�شلني والت�شحيات اجل�شيمة 

التي قدمت يف درب التحرير للتخل�س من 

ال�شتعمار الأجنبي.. وو�شع البلد يف طريق 

احلرية وال�شتقالل والعي�س الرغيد.

نقول لبد من اإعادة العتبار، لأن الكثري من 

الأحداث والوقائع خالل الـ47 عاماً املن�شرمة 

قد نالت من اأهداف الثورة والقت بظالل من 

ال�شك والريبة حيال التزام البع�س وانق�شام 

البع�س الآخر حول مقررات الثورة واأهداف 

الثوار الذين �شحوا بدمائهم الزكية من اأجل 

مين متحرر ي�شتند اإىل وحدته ويعتمد عليها 

يف �شبيل التطور والتنمية وحت�شني معي�شة 

املواطنني.

۹  يعود البع�س اليوم وبعد مرور 47 عاماً 
على قيام ثورة الرابع ع�شر من اأكتوبر، يف ظل 

عد ال�شيا�شية  تداعيات واعتمالت على ال�شُ

والنخبوية اإىل الت�شكيك باأهداف ثورة 14 

اأكتوبر وحماولة اإعادة التمو�شع والفرتاء 

املق�شود لغايات ذاتية طارئة، تنطوي على 

بــعــاد تاآمرية خطرية من �شاأنها تقوي�س  اأ

الأ�ش�س الأ�شيلة والنبيلة التي عليها ثورة 

14 اأكتوبر.. والأخطر من هذا كله اأن جند 

من يتجراأ على التاريخ وم�شادرته حلقائقه 

ووقائعه..۹

يف مقام ثورة أكتوبر
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الـ47 لثورة الـ14 من 
أكتوبر  الخالدة

ثورة اكتوبر املجيدة.. محطة رئيسية في مسار التحرر واخلالص 
الوطني من عوامل وأسباب التخلف والتشرذم والشتات.

:» فاروق لقمان لـ»

جيل يتطلع للصورة الكاملة لبانوراما الثورة اليمنية

ما حققته الثورة من املعجزات ألن الوطن كان يفتقر لكل شيء

نقول ذلك من منطلق اأن مناطق ال�شعف والهوان التي �شابت اأن�شطة هذه الطارات 

الت�شالية العالمية والتوجيهية قد اأحدث خلاًل كبريًا بني اأجيال �شاعدة وبني الهداف 

واملبادئ والقيم التي قامت على اأ�شا�شها الثورة اليمنية.. خلاًل يبعث على النزعاج 

والتخوف الكامل من اأن يوؤدي اىل ت�شدعات عدة جتعل حراك الجيال وتطلعاتها يتم 

بعيدًا عن اأدبيات ومثل وقيم الثورة اليمنية.

 وما دفعني اىل هذه التناولة عن بانوراما الثورة اليمنية هو اأحد ال�شباب الذي خ�شت 

معه حديثاً يكاد يكون طوياًل عن الثورة اليمنية وقد �شدين كثريًا انزعاجه من ال�شاليب 

و الطرق التي يتم من خاللها الحتفاء باأعياد الثورة اليمنية وا�شفاً ذلك بال�شلوب 

ال�شعاري الذي ل يليق مبكانة وعظمة الثورة اليمنية كحدث عظيم يف تاريخ اليمن 

املعا�شر.

 هذا الو�شف اجلريئ لذلك ال�شاب لالأ�شاليب املتبعة جعلني اأحر�س كل احلر�س 

على طرح املزيد من الت�شاوؤلت الهادفة اىل التعرف عن كثب على الدوافع واحليثيات 

احلقيقية التي اأجربته على ذلك القول وثقة عالية جعلتني اأي�شاً اأ�شعر باأين اأمام جيل اأنا 

اأ�شعف ما يكون عن الجابة عن الت�شاوؤلت اجلريئة التي يطرحها بهدف الوقوف اأمام 

خمتلف اأبعاد ال�شورة الكاملة لعظمة حدث الثورة اليمنية.

قلت له الطرق والأ�شاليب الحتفالية الراهنة باأعياد الثورة ما الذي تاأخذه عليها 

هل لكونها مل ت�شاعدك على الإقرار باعتبارها امتدادًا طبيعياً للثورة اليمنية؟ قال يل 

وبثقة عالية وبكربياء مفعم باملعرفة: ان هذه ال�شاليب املتبعة مل تدرك بعد التحولت 

املهمة التي ت�شهدها ال�شاحة اليمنية وخالل 48 عاماً منذ قيام الثورة.. واأ�شاف باأنها 

تعك�س حالة واحدة وهي »ال�شتحمار« لالأجيال ال�شاعدة، وهنا وجدت نف�شي اأ�شعق 

من ا�شتخدام هذا ال�شاب ملفردة »ال�شتحمار« يف الوقت الذي اأجد نف�شي مدافعاً عن هذه 

ال�شاليب والطرق الحتفالية باأعياد الثورة اليمنية بل والنت�شار لها باعتبارها واحدة 

من ال�شمانات احلقيقية التي تكفل اي�شال ثقافة الثورة من جيل اىل جيل.

وعندما قلت لذلك ال�شاب: اإن ا�شتخدامك ملفردة »ال�شتحمار« فيها جانب من الغباء 

ال�شيا�شي اأو ال�شعور بالتعايل والعظمة الفارغة متاماً من احليثيات املنطقية.. اأ�شرع يف 

الرد عليَّ قائاًل: اإنك توؤكد يا اأبا ريا�س باأنك ل تعي�س معطيات الواقع الراهن لليمن بل 

تعي�س يف ظل معطيات مل تعد �شاحلة بل اإنها فا�شدة وغري قادرة على التفاعل مع اليوم 

وطبيعة التحولت واملتغريات التي ي�شهدها.

واردف قائاًل: يا اأبا ريا�س كي نخرج من حالة التهام والتهام امل�شاد بني جيلني عا�شا 

حتولت ومتغريات الثورة اليمنية يجب علينا اأّل ننظر اإىل احلدث اليمني الراهن بعيون 

مينية خال�شة.. وا�شرت�شل: قد ت�شتغرب من قويل هذا وقد تتهمني باخليانة العظمى 

لكوين طلبت هنا عدم التطرق اىل احلدث ذات العالقة مب�شرية الثورة اليمنية بعيون 

مينية خال�شة وقد تعترب ان ا�شراك عيون اأخرى غري مينية جزء من اخليانة والتفريط 

باأهداف ومبادئ الثورة اليمنية..كالم ل ريب اأحدث يف نف�شي ووجداين وقعاً غري عادي 

دفعني اىل  توجيه العديد من الت�شاوؤلت اىل ذلك ال�شاب ويف �شورة على عك�س القاعدة 

املعروفة اأن اجليل اجلديد كان لبد له من اأن ي�شتفيد من اجليل الذي �شبقه وبحيث 

اأ�شبحت هذه القاعدة تقول: اإن على اجليل ال�شابق اأن ي�شتفيد من اجليل الذي يليه وهي 

قاعدة وجدت نف�شي اأن�شد اليها يوماً بعد يوم خا�شة واأن ما يدفعني اىل ان�شدادات من 

هذا القبيل هو ان الظروف واملعطيات التي يعي�شها جيل جديد ل ميكن ان تكون متفقة 

اأو متناغمة مع معطيات وواقع اجليل الذي �شبقه، وهذا يتطلب اي�شاً الغو�س يف ثنايا 

تفكري كل جيل جديد بل والغو�س يف اأحالمه وتطلعاته واأ�شاليبه يف بلوغ م�شتقبل اأف�شل 

يف ظل راية الثورة اليمنية »�شبتمرب واكتوبر« التي لبد لها ان ت�شتجيب لكل تطلعات 

واآمال اأجيالها وبدرجة عالية من املو�شوعية واملنطقية والن�شانية وحتى ت�شمن لنف�شها 

القدرة على ال�شتمرارية والبقاء والقدرة على التاأثري اليجابي يف نف�س ووجدان كل جيل 

جديد يوا�شل ن�شاله يف �شبيل بلورة اأهدافها ومبادئها باعتبار اأهدافها هذه �شاحلة لكل 

زمان ومكان وقادرة على ال�شتجابة ملختلف الآمال التي تن�شدها الجيال واملعربة عن 

حاجتها املا�شة لها يف ظل راية الثورة ودميومتها واإبداعها واألقها الكامل مع كل املعطيات 

والتحولت والتحديات التي ت�شهدها ال�شاحة اليمنية بفعل متغريات احلراك احل�شاري 

العاملي ومتطلبات التطوير والتحديث الذي تن�شده ال�شاحة اليمنية يف ظل م�شرية الثورة 

وقدرتها على ترجمة دماء �شهدائها ومنا�شليها اىل برامج وخطط فاعلة باجتاه حتقيق 

املزيد من التطوير والتحديث للحياة اليمنية وجعل الثورة هي املقيا�س الأول والخري 

لر�شد عظمة التحول اليمني باجتاه النت�شار ملتطلبات امل�شتقبل على هدى اأهدافها 

ومبادئها ودور اأي تاأثري اآخر ومهما كان تاأثريه يف احلياة العاملية بل اليمنية.

ومبا اأن الكالم والآراء والت�شورات التي يتحدث بها ذلك ال�شاب الذي اأتى بعد جيلني 

من جيلي حملت يف طياتها كلمات ت�شدين اىل املزيد من التعرف على طبيعة الأفكار 

والتطلعات التي ين�شدها هذا اجليل حيث بادرت من جهتي اىل �شوؤاله عن الذي ل يعجبه 

يف الطرق والأ�شاليب الحتفالية الراهنة والتي تتم يف اإطار الفعاليات الر�شمية وال�شعبية 

باأعياد الثورة اليمنية »�شبتمرب واكتوبر« وقد فوجئت هنا اأنه وقبل اأن يجيب على 

ت�شاوؤيل قال يل: اعلم يا اأبا ريا�س اأن الأفكار والتطلعات التي كان ين�شدها املنا�شل علي 

عبداملغني اأو املنا�شل لبوزة مل تكن حينها يف ال�شتينات يف منت�شف القرن املا�شي جتد 

من ي�شتوعبها من جيل ال�شباب يومها بل كان ينظر لها من قبل الغالبية العظمى اأو 

ال�شواد الأعظم ل تعدو كونها اأحالماً ل تختلف عن حكايات األف ليلة وليلة اأو حكايات 

عنرت ابن �شداد اأو عن حكايات النت�شارات للمظلومني التي قام بها اأحمد بن علوان 

�شد الظاملني وغريهم من كل من �شاهموا يف اإف�شاد احلياة اليمنية وجميعها ينم على 

عك�س عظمة املوروث احل�شاري لل�شعب اليمني، وهو املوروث الذي مازالت اأ�شداوؤه 

تدوي حتى اليوم.

قلت لذلك ال�شاب مقاطعاً: وما هذه الأفكار التي حتملها وتعتقد باأنها تتجاوز جياًل وهل 

اأنت من الغرور ما يدفعك اىل قول كهذا ل يتفق مع اأي �شيء �شوى جتاوز اجليل الذي 

�شبقك والدعاء باأنك الو�شي الذي متتلك احلقيقة.. اأجابني قائاًل: نعم اأنا ابن هذا اجليل 

الذي اأزعم لك ولغريك من اأبناء جيلك باأننا جيل ميلك احلقيقة بكل اأبعادها ومدلولتها، 

وباأنكم اجليل الذين مازلتم تنظرون للواقع اليمني وفق قراءاتكم ملعطيات وطنكم اإبان 

�شبابكم وحيويتكم التي ترتهل اليوم من عام لآخر بل وتنزوي بعيدًا عن عظمة التحولت 

التي ت�شهدها ال�شاحة اليمنية.

هنا �شعرت باأنني اأدخل معمعة طويلة من اجلدال الذي ل نهاية له و�شعرت 

بكل �شراحة متناهية ب�شعف و�شائلي، الأمر الذي وجدت نف�شي جمربًا على اأن 

اأبدي املزيد من التنازلت اأمام اأطروحات اجليل الذي �شبقني وان اأ�شارع اىل 

و�شع ت�شاوؤل عن البدائل التي يراها هذا اجليل منا�شبة لالحتفاء باأعياد الثورة 

اليمنية وهي الق�شية الأ�شا�شية ملو�شوعي هذا والذي ب�شببها دار هذا اجلدال مع 

ذلك ال�شاب الذي حر�شت على اأّل يكون جداًل عقيماً بل جداًل ي�شفي اىل نتائج 

مثمرة ت�شب جميعها يف خري دميومة الثورة وقدرتها على ال�شتمرارية والتاألق 

والإبداع احل�شاري.

فكان علّي اأن اأكرر �شوؤايل له: ال�شراع يف تقدمي مقرتحاته عن طبيعة الحتفائيات باأعياد 

الثورة.. فقال: اإن ما �شوف اأطرحه لك من اآراء وت�شورات ل تعني باأنها احلقيقة الكاملة 

بل اإنها م�شروعات قابلة للمناق�شة وهي مو�شوعات بحاجة اىل اإ�شباعها باملزيد من الآراء 

والت�شورات حتى تكون قابلة للتنفيذ وم�شتجيبة ملعطيات اجليل اجلديد بل واجليل الذي 

�شوف يلينا حتى تقوم ال�شاعة.. قلت له: قل ما تريده ب�شرعة ل تقل عن �شرعة املتغريات 

التي ت�شهدها ال�شاحة اليمنية يف ظل م�شرية الثورة وعنفوانها قال: اأبديك يا اأبا ريا�س اأين 

وغريي من ال�شباب ال�شاعد نبدى ارتياحنا مثاًل للطريقة التي يتم الحتفاء بها ع�شية كل 

ذكرى للثورة اليمنية واملتمثلة يف ايقاد �شعلة الثورة حيث يتم الحتفاء بهذه املنا�شبة 

بطريقة تقليدية بحتة حتمل يف طياتها كل ما يبعث على الرتابة ويوؤكد عدم القدرة على 

اخللق والإبداع.. مبعنى اأدق اأن القائمني على عملية الإعداد والتهيئة لهذه املنا�شبات 

قد اأ�شحوا اأ�شرى ال�شاليب التقليدية العقيمة التي اأ�شبحت تفتقد متاماً لروح الع�شر 

وللقدرة على التاأثري على الأجيال ال�شاعدة ولو بدرجة ب�شيطة.

 قلت: وما الذي تراه من اأ�شلوب جديد لفعاليات كهذه قال: اإن �شعلة الثورة يجب اأن ل 

تتم فعالياتها بال�شورة التقليدية يف ميدان التحرير يف قلب العا�شمة �شنعاء ويوا�شل 

ذلك ال�شاب حديثه بثقة تامة قائاًل: اإننا نريد اأ�شاليب جديدة تبعث على جيلنا روح 

احليوية والتفاعل اليجابي وبال�شورة التي جتعل من �شلوكنا ثورياً ي�شتوعب معظم 

الرتاب الوطني لليمن الدميقراطي املوحد، بحيث يتم البدء يف اإ�شعال ال�شعلة يف ميدان 

التحرير بالعا�شمة ويحملها من بعد ذلك عدد من ال�شباب على طول امل�شافة من �شنعاء 

اإىل عدن.. وقال مت�شائاًل: األي�س يف اأ�شلوب كهذا ما يج�شد واحدية الثورة؟.

قلت: وماذا بعد؟
قال: اإن الفعاليات العالمية املكر�شة للثورة مازالت بعيدة عن روح اأعياد الثورة 

وعظمتها وبعيدة عن الذين ا�شهموا يف اندلعها وبعيدة عن الذكريات للعديد من القيادات 

التي نا�شلت من اأجل اإجناحها ومعربة اأي�شاً عن حكايات وذكريات اجلندي املجهول 

وبعيدة اأي�شاً عن بانوراما الثورة اليمنية احلقيقية التي تك�شف عظمة التحديات التي 

واجهتها الثورة اليمنية على ال�شعدة العاملية والعربية والقليمية وكذا التحديات 

الكبرية التي واجهتها الثورة على �شعيد الواقع اليمني ومدى تاأثريات حكم الأئمة 

وال�شتعمار على ال�شعب اليمني الذي جعله غري مدرك وبالذات ال�شواد منه لعظمة 

الثورة واهدافها التي حتاول ربط حا�شره مبا�شيه التاريخي العظيم، وباأ�شاليب 

اإبداعية متتلك كثريًا من اأدوات الت�شويق واجلذب.

 واأ�شاف ذلك ال�شاب: اإننا مازلنا بحاجة اىل روؤية علمية لطبيعة املنهج املدر�شي 

الذي يقدم ال�شورة الكاملة عن الثورة اليمنية وعن طبيعة دور املوؤ�ش�شات الثقافية 

والعالمية والتوجيهية واأهمية دورها يف تر�شيخ قيم ومثل الثورة بعيدًا عن الأ�شاليب 

ال�شعاراتية التي ل تزيد ال�شباب ال حالة نفور عن الثورة ومبادئها وتتيح املجال لالأفكار 

املعادية لأهدافها ومبادئها يف ا�شتغالل وا�شح ل�شعف اآليات التوعية والر�شاد ملوؤ�ش�شات 

الثورة وفعاليات املجتمع املختلفة املنت�شرة لها.

وخال�شة ان حديثاً من هذا القبيل قد حر�شت على الإحاطة به من جميع جوانبه قدر 

الإمكان على اأن اأمتكن هنا من تقدمي اأقوى الر�شائل املهمة للجيل ال�شاعد واملوجهة اىل 

قيادات املوؤ�ش�شات العالمية اجلماهريية والجتماعية والدينية املعنية برت�شيخ ُمثل 

وقيم الثورة اليمنية علها ت�شتفيد من اطروحات اجليل اجلديد حول طبيعة احتياجاته 

من اأ�شاليب املعرفة باأهداف الثورة اليمنية وباأ�شاليب وطرق التعاطي معها يف كل زمن 

مبا يتفق مع املتغريات والتحديات.. اإنها ر�شالة مهمة جند اأن مرور 48 عاماً من عمر 

الثورة اليمنية »�شبتمرب واكتوبر« لأن نقنع هذه املوؤ�ش�شات وقياداتها على �شرورة 

البحث امل�شوؤول عن اأ�شاليب وطرق جديدة لإي�شال روح الثورة وزخمها اىل الجيال 

ال�شاعدة.

ر�شائل حتمل يف مدلولتها وطياتها حتذيرات واقعية من مغبة ال�شتمرار يف التعاطي 

لهذه املوؤ�ش�شات التوعوية والر�شادية بالطرق وال�شاليب التقليدية العقيمة.. وهي طرق 

واأ�شاليب لن تعطي �شوى املزيد من تعكري الأجواء يف م�شرية الثورة وجيل م�شريتها 

متنى باملزيد من التواري والنــزواء عن اأجــواء التيار احل�شاري وهو التيار الذي 

ا�شتهدفته الثورة وثبتت عليه اأهدافها ومبادئها.

 كما نوؤكد هنا على اأهمية ال�شتفادة من جتارب ال�شعوب الأخرى يف طرق الحتفاء 

باأيامها الوطنية املفعمة ب�شمانات ربط اأجيالها جياًل بعد جيل بالهداف العظيمة التي 

تن�شدها على �شعد احل�شارة الن�شانية التي مازالت حتتل ميداناً زاخرًا بالتناف�س بني 

ال�شعوب حتى يرث اهلل الر�س ومن عليها.

ن�شاأل اهلل اأن نكون من هذه ال�شعوب التواقة اىل املزيد من اآفاق امل�شتقبل وامل�شتندة 

يف انطالقاتها اىل ر�شيد �شعوبها ال�شخم من الت�شحيات والن�شالت ..من اأجل بلوغها 

امل�شتقبل الف�شل، وهذا امل�شتقبل الذي وعد به �شعبنا فخامة الخ علي عبداهلل 

�شالح رئي�س اجلمهورية رئي�س املوؤمتر ال�شعبي العام يف اإطار برناجمه النتخابي يف 

اإطار روؤية �شاملة للحا�شر وامل�شتقبل تراعي املتغريات والتحولت املت�شارعة على 

�شعيد مواكبة الثورة اليمنية وتتطلب من اجلهات املعنية وخمتلف الفعاليات ال�شري 

باجتاه امل�شتقبل بروؤية ثاقبة توؤكد الميان املطلق باخليار احل�شاري والإن�شاين 

والوطني.۹

ل ميكن لأية ثورة اأن حتقق كل اأهدافها كاملة اإذ اأن ذلك من اأماين القائمني 

عليها، والأمل دائماً وطيد باأن حتقق اأية حركة ثورية جزءًا من اأهدافها منذ 

الثورة الفرن�شية الكربى اأو قبلها حتى اليوم.

الثورة اليمنية حققت واأجنزت الكثري لأن الوطن كان يفتقر اإىل معظم مكوناته 

احل�شارية من التعليم البتدائي حتى اجلامعي والفني كما اأنه كان ول يزال 

بحاجة اإىل املزيد من اخلدمات ال�شحية واملوا�شالت والطاقة وع�شرات غريها 

ل�شبب ب�شيط وهو اأن مين ما قبل الثورة كان يفتقر اإىل كل ما ميكن ت�شوره لأن 

نظامي حكم ما قبل الثورة كانا يحظران ايجاد اخلدمات ال�شرورية مهما كانت 

بدائية.. والذين عا�شوا الو�شع مثلي يف الأ�شبوع الأول من الثورة 1962م كانت 

ده�شتهم عظيمة للغاية اإذ اأنها كانت خالية من كل مظاهر التقدم الإن�شاين - من 

املدر�شة احلديثة اإىل املكتبة العامة.. فاأية خدمة قدمتها الدولة بعد عام 1962م 

كانت تعترب اإجنازًا مهما كانت متوا�شعة بالرغم من ا�شتعال حرب �شرو�س مل 

ترتك اإل النزر الي�شري من الإمكانات املادية لبناء ما 

كان يجب القيام به.. ومازلت اأذكر �شنعاء العا�شمة 

اإبان الثورة والطريق اإىل الق�شر »اجلمهوري« الذي 

كان قد ُبني قبل الثورة ثم حتول اإىل مكتب لرئي�س الدولة 

وحكومته حني كانت �شياراتنا تنح�شر يف الأزقة املوؤدية 

اإليه لزيارة الرئي�س.

ثم �شاءت ظروف الغربة اأن اأنقطع عن العا�شمة �شنعاء وعن مدينة عدن بعد 

الوحدة واأعود لأرى ما يقرتب من املعجزات بالن�شبة ملا كانتا عليه يف املا�شي- 

من املدار�س اإىل امل�شتو�شفات مهما كانت متوا�شعة.. املهم اأنها �شارت متثل 

رموزًا للعهد اجلديد.. كان الوطن يفتقر اإىل كل �شيء فماذا تغري؟.. كان الواجب 

اأن تبني من العدم - من تعليم احل�شاب اإىل توفري الأ�شربين، ومن تعبيد بع�س 

الطرقات اإىل ت�شييد الفنادق، اأما اجلامعات فقد كانت حلماً جمياًل ل جنروؤ على 

تخيله.

اجلواب اإذًا نعم حققت الثورة الكثري اإذ اأنها واجهت واقعاً خميفاً مل يكن اأحد 

يت�شوره، واإذا �شرحت لالأجيال اجلديدة بال�شوت وال�شورة ماذا كانت عليه 

البلد قبل 1962م ملا �شدقك اأحد.

وبعد احلروب الأهلية وال�شطرابات التي ا�شتمر بع�شها حتى اليوم مع 

الأ�شف ال�شديد رغم جهود الدولة خ�شو�شاً اأثناء فرتة ال�شتقرار التي �شادت 

الوطن بعد تويل الرئي�س علي عبداهلل �شالح مقاليد احلكم، حتققت الوحدة 

الوطنية كاأهم اإجناز عرفه الوطن حتى الآن.

وبذلك ات�شع الوطن لي�شبح جغرافياً اأكرب »مين« يف التاريخ وكان ميكن منذ 

الوحدة اأن يبلغ �شاأوًا عظيماً ويعو�س بع�س خ�شائر احلروب الأهلية ورمبا 

يتمكن من الق�شاء على القات اأو التقليل من ا�شتهالكه وم�شاره واملحافظة على 

الرثوة املائية التي تتال�شى اأمامنا ب�شرعة خطرية تهدد الأمة باملوت الزوؤام 

يف العقود القادمة اإل مبعجزة ح�شارية وثروة مالية ي�شعب تقديرها حالياً.

لذلك اأرى اأن ال�شوؤال عن اأهداف الثورة �شعب للغاية لأن اأية ثورة اإ�شالحية 

ل ميكن اأن حتقق كل اأهدافها ولو بعد األف �شنة لأن طموحات ال�شعب ل تتوقف 

عند حد بل يجب موا�شلة كل اجلهود بقدر الإمكان.. ممكن حماربة الف�شاد املريع 

واآفة القات والدخان، لكن من املحال الق�شاء على كل املنكرات لتوفري املال 

الالزم، بينما نحن نرى ثرواتنا القومية تن�شب اأمامنا، وما تبقى لنا يتبخر يف 

الإنفاق على حروب اأهلية بال معنى ول مغزى اأو اأمل وطيد يف الق�شاء عليها 

متاماً.

اأخطاء كثرية اأُرتكبت منذ اأن و�شعت احلرب الكربى اأوزارها عام 1972م 

واإ�شالحات متت لكن م�شكالت عدة ظلت ت�شتعل بني الفينة والأخرى رغم 

اجلهود اخلرية واملحاولت الطيبة التي قادها الرئي�س علي عبداهلل �شالح.

الذين عرفوا اليمن منذ عام 1962م يقدرون للرئي�س وبع�س القائمني 

على احلكم ح�شن نواياهم وجهودهم يف بناء الدولة احلديثة رغم تقديري 

لل�شعوبات اجلمة واحلروب الدامية التي اأعرف اأنها لن تزول بني يوم وليلة اأو 

بني جيل واآخر.. لكن على الأقل ميكننا القول اإن الثورة اليمنية حققت الكثري من 

الإ�شالحات والإيجابيات لكن لي�س هناك ثورة تزعم اأن امل�شوار قد انتهى بعد 

مرور ن�شف قرن.. فاإذا كانت الثورة الفرن�شية ل تزال قائمة واأهلها يكافحون 

للمزيد من الإجنازات.. كيف ُيقال اإن ثورتنا قد حققت اأهدافها كاملة؟ بع�شها 

نعم.. وامل�شوار باٍق باإذن اهلل.۹

¿ مرور 48 عامًا على قيام الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر«، فترة ليست بالهينة شهدت اليمن خاللها 
تحديات كبيرة وأجيااًل جديدة، تكاد تكون مفتقدة تمامًا للمعلومة الكاملة أو الصورة الكاملة لعظمة 
حدث الثورة.. فترة ال ريب تستدعي بل توجب على الجهات المعنية باإلعالم والتوجيه واالرشاد- سواء 
أكانت رسمية أم مستقلة أم حزبية- ان تقوم بدور فاعل باتجاه غرس قيم ومُثل الثورة اليمنية في نفس 

ووجدان األجيال الصاعدة.

األساليب التوعوية 
املتبعة عقيمة 

البد من الغوص يف تفاصيل 
الثورة ونقل مـُثلها لألجيال

¿  أثار مؤخرًا بعض الُكتَّاب، الحديث عن أهداف الثورة اليمنية، وماذا تحقق 
منها وما لم يتحقق، إال أن البعض حاول مصادرة تلك المكاسب والمنجزات 
العظيمة التي حققتها الثورة اليمنية، والخطوات الكبيرة التي قطعتها نحو بلوغ 

الغاية المثلى للثورة اليمنية، ترجمة ألهدافها الستة..
وفي سؤال استطالعي لـ«الميثاق« طرحت هذا الموضوع على الكاتب العربي 
الكبير األستاذ فاروق لقمان، باعتباره واحدًا من المهتمين بالتوثيق للثورة 
اليمنية ومن المتابعين والمعاصرين لما كانت عليه اليمن قبل الثورة وما 

اصبحت عليه اليوم..؟!!
فكان رده على ذلك بالقول:

واجهت الثورة 
واقعًا مخيفًا لم يكن 

أحد يتصوره

الذين عرفوا اليمن 
يقدّرون للرئيس جهوده 

يف بناء الدولة الحديثة
فاروق لقمان

صالح أحمد العجيلي يحيى علي نوري


