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فيصل الصوفي

> منذ محاولة االغتيال السياسي الجماعي 
الفاشلة في مسجد النهدين مضى الى 
اآلن شهر كامل.. رئيس الدولة منذ 
ذلك الوقت يعالج في السعودية.. غائب 
عن البالد ونائبه يقوم مقامه.. رئيس مجلس 
النواب.. رئيس مجلس الوزراء.. رئيس مجلس 
الشورى.. نائبا رئيس ال��وزراء، ووزراء أيضًا 
غائبون عن البالد.. مع ذلك الدولة التزال 

قائمة..
الدولة التزال قائمة في ظل الغياب الطويل 

لرجالها الكبار..
ال��دول��ة الت��زال قائمة في ظل وج��ود أوسع 
وأقوى تحالف في تاريخ الدولة اليمنية يسعى 
السقاطها.. تحالف يضم أحزاب المشترك واللواء 
علي األحمر الذي يتحكم ويقود جزءًا كبيرًا من 
ألوية ومعسكرات الجيش.. وتنظيم القاعدة 
والجهاديين.. والمخربين في الشوارع.. وشيوخ 

آل األحمر ومن »اليهم«.
هذا التحالف المدمر والجهنمي رغم قوته 
واتساع نطاقه ونفوذه عجز عن اسقاط الدولة 
رغم أنه استخدم شتى صنوف العنف واالرهاب 
والحصار والتدمير.. عجز عن ذلك في ظل غياب 
رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة.. عجز 
عن ذلك حتى اآلن، بينما كانت أط��راف هذا 
التحالف قد احتفلت احتفااًل كبيرًا عشية نقل 
المصابين للمشافي السعودية.. احتفلت في 
تلك العشية بما سمته »رحيل النظام« ولم 
يبقَ سوى االحتفال في الليلة التالية »برحيل 
بقايا النظام«.. ومن ثم الجلوس على العرش 

في اليوم الثالث..
ما هو شعوركم في هذا الصباح..؟ رموز الدولة 
كلهم خ��ارج البالد، وأنتم كلكم بتحالفكم 
العريض الكبير القوي موجودون هنا.. والدولة 
قائمة.. ومحاوالتكم ومساعيكم غير المشكورة 
خ��اب��ت.. ه��ل فهمتم ال��رس��ال��ة؟ ه��ل سألتم 
أنفسكم.. لماذا ال تزال الدولة قائمة رغم كل 

هذه المصايب؟ 
األم��ر ال يتعلق بفرد.. وال حكم ف��ردي.. في 
اليمن مؤسسات تعمل.. الحكم للمؤسسات 
وليس ل��أف��راد.. هذه المؤسسات هي التي 
حافظت على بقاء الدولة التي عمل تحالفكم 

على هدمها..
 المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم أثبت لكم 
أنكم كنتم تخدعون أنفسكم عندما ظللتم 
تتحدثون عنه بأنه حزب هش وأنه ال وزن له وال 

تأثير إال ألن الرئيس رئيسه..
نائب رئيس الجمهورية الذي طالما قلتم إنه 
نائب »صوري« وأنه غير معين بقرار.. وانه ال 
يمتلك أي صالحيات.. وإنه.. وانه .. وغير ذلك 
من العبارات واألوص��اف التي تقلل من دوره 
ومكانته، ها هو اليوم ومنذ شهر يدير شؤون 
البالد إدارة كفؤة رغم التحديات والعقبات التي 
تواجهه.. وهي كلها من صناعتكم.. في البداية 
امتدحتم نائب الرئيس مديحًا زائفًا ومخادعًا 
لعلكم تفلحون.. واآلن تهاجمونه وترفضون 
أوامره لمجرد أنه أصر على التزامه بالتصرف 

كرجل دولة.

 فقد بقيت قوى تقليدية ظاهرها 
الرحمة وباطنها العذاب، وكانت هذه 
القوى تتصرف بذكاء خارق فعندما 
تجد أنها قد حققت مكاسب من خالل 
المشاركة السياسية ومنعت عامة 
الشعب منها فإنها ثورية، وعندما 
تجد أن الشعب يتطور في الممارسة 
الديمقراطية وتدرك أن ذلك التطور 
يُحجّم مصالحها فإنها تنقلب على 
ذلك المنهج وتسعى الى إدخال اليمن 
في دوامة الصراعات، وهذا ما حدث 
في عهد الرئيس السالل وقحطان 
الشعبي والقاضي االرياني والحمدي 
اسماعيل  لفتاح  وعبدا لغشمي  وا
وسالم ربيع علي وعلي ناصر محمد 

وعلي سالم البيض.
إن المتأمل لتلك الصراعات التي 
كانت تحدث في تلك الفترة سيجد 
أن االختالف كان على آلية المشاركة 
السياسية، فالبعض كان مساندًا 
للشعب صاحب المصلحة الحقيقية 
في المشاركة السياسية ألنه مالك 
السلطة ومصدرها، والبعض كان 
يتكئ على التحالف لتشكيل مراكز 
قوى تستحوذ على مفهوم المشاركة 
السياسية في أوس��اط تلك القوى 

فقط ويحرم الشعب من 
ال��م��ش��ارك��ة السياسية 
الفاعلة، ولم يستطع أي 
قادة من القيادات الثورية 
التي حكمت اليمن بعد 
الثورة أن تقف الى جانب 
حقه  سة  ر لمما لشعب  ا
في االختيار اال الرئيس 
علي عبداهلل صالح الذي 
ب��دأ ذل��ك في 17 يوليو 
1978م عندما أصر على 
فتح باب الترشح لمنصب 
رئيس الجمهورية أمام 
الكل ويتم االختيار عبر 

صناديق االقتراع، وكانت هذه البداية 
هي بوابة انتصار الشعب على مراكز 
ال��ق��وى ألنها أع���ادت للشعب حقه 

المسلوب.
إن التصاق الرئيس علي عبداهلل 
ص��ال��ح بالشعب واع��ت��م��اده على 
اإلرادة الشعبية في ممارسة مهامه 
الدستورية باعتبار اإلرادة الشعبية 
القوة التي مكنت الرئيس من تنفيذ 
برامجه االنتخابية قد سبب للقوى 
الظالمية انتكاسة غير عادية، ألنها 
لم تعد ق��ادرة على معاداة الشعب 

ب���ن���ف���س ال���ط���رق 
بقة،  لسا ا لتقليدية  ا
وقد أدركت تلك القوى 
أن الديمقراطية خيار 
ال رجعة عنه، فحاولت 
ان تساير هذا االتجاه 
م��ن أج��ل أن تحافظ 
على مصالحها، ولكن 
رموزًا من قوى الظالم 
أدرك���ت ب��أن الشعب 
قد تملك قرار نفسه 
وخشيت من السقوط 
المريع في أي انتخابات 
ق��ادم��ة فسعت بكل 
ال��ق��درات ال��ى إج��ه��اض المشروع 
النهضوي الذي تبناه الرئيس علي 
عبداهلل صالح ودخلت في تحالفات 
خطيرة بين قوى التنافر والتناحر 
التي تقاطعت مصالحهم جميعًا في 
كيفية القضاء على الديمقراطية 
والتعددية السياسية والعودة باليمن 
ال��ى تحالفات مراكز ق��وى الظالم 
والجهل من أجل احكام السيطرة 
على الشعب وحرمانه من المشاركة 

السياسية الحقيقية.
إن تقديرات رموز الظالم والجهل 

واالستعباد وإذالل الشعب كانت 
قائمة على الطرق القديمة المتمثلة 
ف��ي زرع ال��خ��وف وال��رع��ب وقطع 
الطرقات وانتهاك االعراض وسفك 
الدماء من أجل اشعار الشعب بجبروت 
تلك القوى الظالمية ولم تستطع 
تلك الرموز الجاهلية أن تفهم أن 
الشعب قد بلغ درجة عالية من الفهم 
واإلدراك، وقد فهم المعاني والمغازي 
لمشاريع الظالم والجهل واالستعباد، 
كما أنه قد امتلك ق��راره وال يمكن 
التنازل عنه، وقد فاجأ الشعب تلك 
الرموز الواهمة من خالل ثباته على 
الشرعية الدستورية واإلصرار عليها 
وأبلغ رسالته للعالم بأنه ال يقبل 
بأي حال من االحوال باالنقالب على 
الشرعية الدستورية، وأن��ه يؤمن 
ب��ال��ت��داول السلمي  إيمانًا مطلقًا 
للسلطة عبر صناديق االق��ت��راع، 
ولذلك نأمل أن يكون العقالء في 
أحزاب اللقاء المشترك قد أدركوا هذه 
الحقيقة وعليهم أن يتقدموا للحوار 
من أجل التداول السلمي للسلطة 
عبر االقتراع الحر المباشر ألن عهد 
االنقالبات قد ولى وبدون رجعة- بإذن 

اهلل.
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د. علي مطهر العثربي

 اليزال جهابذة أحزاب اللقاء المشترك 
الذين لم يصغوا بعد لنصائح عقالئهم 
يمارسون سياسة التلويح برمي القفاز 
في وجه الجميع كلما الحت في األفق بوادر 
انفراج لأزمة السياسية التي افتعلوها منذ 
العام 2006م وإلى يومنا هذا ألن همهم 
األول واألخير هو الوصول إلى السلطة بأي 

ثمن كان، وما دون ذلك فإلى حيث ألقت.
ففي منتصف يونيو الماضي نصحهم أحد 
عقالئهم، من العيار الثقيل، بأال يتسرعوا 
في ط��رح مسألة »المجلس االنتقالي«، 
والشروع قبل هذا في تدارس صيغة ائتالف 
وطني واسع يضم كافة االطراف واألطياف 
بما فيها معتصمو الساحات توخيًا في ذلك 
إكساب المجلس، في حال قيامه، صدقيته 

على األقل.
وفي تقديرنا أنه محق في ذل��ك، ألنه من 
دون اجماع جماهيري وشعبي واسع، ومن 
دون موافقة الناخبين، المسجلين شرعًا في 
السجالت، والمتمسكين بالشرعية الدستورية 
لمجلس النواب الذي انتخبوه، يكون هؤالء 
الجهابذة قد غامروا بترييش آخر سهم في 
جعبتهم يستهدفون به النظام السياسي 

الحاكم شرعًا ودستورًا.
فبإصرارهم على المضي في تدارس تشكيل 
هذا المجلس الالمشروع يكونون قد حشروا 
أنفسهم في زاوية خيارين ال ثالث لهما.. فإما 
إقدامهم على مغامرة حل مجلس النواب، 
وهذا يستحال عليهم وفقًا للدستور الذي أناط 
بمسألة حله أو تعليقه برئيس الجمهورية أو 
بطلب من الغالبية العظمى في المجلس، وإما 
أن يزروا وازرة وزر أخرى فيعمدون إلى إلغاء 
الدستور، وهذا ثالثة األثافي، إذ يتعارض مع 
اإلرادة الشعبية ومواثيق دساتير األمم في 

المجتمع الدولي..
وفي كال الحالتين عند اقدام »المشترك« على 
هذه المغامرة االنتحارية، يكون قد أعلن للمأ 
انقالبه على الشرعية الدستورية وخروجه 
على النظام والقانون في دولة ذات سيادة 
دستورية.. مستمدة شرعيتها من الشعب 
اليمني بكامله، وليس من مائة ألف أو مائتين 
أو ثالث ممن هم في ساحات االعتصام من 

الشباب المغرر بهم.
وهنا يحق للدولة ومؤسستها العسكرية 
وأجهزة النظام والقانون أن يواجهوا هذا 
االنقالب، الذي مما الشك فيه سيتحول إلى 
حركة عسكرية مسلحة عقب إعالن ما يسمى 
ب�»المجلس االنتقالي«.. فهل يعقل هؤالء 
المغامرون االنقالبيون قبل أن تقع الفأس 
على ال��رأس؟!! نأمل وادع��وا لهم بالهداية 

والسداد!!
قال الشاعر:

فيالك من قبرة بمعمر
خال لك الجو فبيضي واصفري

ونقري ما شئت أن تنقري
البد من صيدك يومًا فاصبري

-طرفة بن العبد

عاقبة المجلس االنتقالي
علي عمر الصيعري

يريدونها ثورة 
»جهاد« إسالمية

عبداهلل صالح الحاج
> ال سامح اهلل أئمة وخطباء المساجد 
والجوامع الذين كان لهم الدور العدائي 
في بث ونشر الشحناء والبغضاء فيما 
بين المصلين على النظام والشرعية 
الدستورية من خالل المحاضرات والندوات 
السرية والتي تعقب كل صالة والعلنية في 
خطبتي الجمعة واألدعية المتعالية من أمام 
المسجد وعلى ألسنتهم أدعية كلها تقدح 
ش��ررًا ولهبًا على الرئيس وال��م��رؤوس على 
الحاكم والمحكوم اشعلوا الفتنة وخلقوا األزمة 
بألسنتهم الطويلة قبل أن تقع وكلنا يعلم أن 
معظم خطباء وأئمة المساجد والجوامع أكثرهم 
ان لم يكن كلهم من االصالح »جماعة االخوان 
المسلمين« وت��الم��ذة شيخهم عبدالمجيد 
الزنداني الذي يسخر سالح علمه فيما ال ينفع 
الناس بأمور دينهم ودنياهم ، فبداًل من نشر 
ثقافة المحبة واإلخاء عمل على نشر البغضاء 
والكراهية وخلق الشق والتناحر.. ب��داًل من 
الوحدة واالصطفاف بل اتخذ من الدين ستارًا 
في تضليل العقول وتحريض العامة على 
رئيس الدولة والذي يدعو الى وحدة الصف ورص 
الصفوف من أجل الرقي وتطوير الوطن وتجاوز 
كل القضايا وحل كل المشاكل بالحوار والنهج 
السلمي في حين الشيخ الزنداني يدعو لرفع 
السالح على الدولة ويصدر الفتاوى بوجوب قتال 
الدولة وإعالن الجهاد المتمثل بتخريب المشاريع 
التنموية واالقتصادية واالستثمارية في عموم 
رب��وع الوطن هذه هي اه��داف ث��ورة الجهاد 
االسالمية تخريب الوطن بما فيه وازهاق ارواح 
الماليين من البشر ليس في اليمن بل في كل 
الدول واالقطار وحتى تقوم إماراتهم االسالمية 
والتي كلها إجرام وارهاب وقتل وتخريب ونهب 
وسلب وتتخذ من الدين واالسالم ستارًا للوصول 
الى كراسي الحكم وتحقيق اهدافهم السياسية 
ورغبتهم الجامحة والدفينة بالرئاسة وحكم 

واستعباد الشعوب واألوطان.

أيـــن العقل يا دكتــور؟

 إقبال علي عبداهلل

 في البداية أعترف أنني واحد 
من كثير من أبناء شعبنا يكنون 
االح��ت��رام والتقدير للدكتور 
ياسين سعيد نعمان ونعتبره واحدًا 
من الشخصيات السياسية الحصيفة 
والعقل الباقي والفكر المستنير في 
قيادات أحزاب اللقاء المشترك والذي 
يتبوأ حاليًا إلى جانب قيادته للحزب 
االشتراكي اليمني كأمين عام له رئاسة 
قيادة المشترك التي تجمع فيه- كما 
يقولون- »المشرقي مع المغربي« في 

عجنة غريبة ال يتقبلها حتى من فقد عقله 
بأن يصدق االخوان المسلمين واالشتراكيين 
والناصريين والبعثيين في تجمع واحد يلتقون 

على الشر وينبذون السلم والديمقراطية..
إن الدكتور ياسين سعيد نعمان فقد باألمس 
هذا االحترام والتقدير وليعذرني إن قلت إنه 
مع هذا التجمع الشرير فقد صوابه وصار مثل 
القلة في هذا الوطن ال يجيدون قراءة الواقع 
السياسي الذي تجاوز عقل وتفكير الدكتور 
ياسين وجعله يعود إلى صورته الحقيقية إبان 
مشاركته في قيادة الحزب االشتراكي عندما 
كان هذا الحزب يحكم المحافظات الجنوبية 
قبل الوحدة المباركة التي تحققت في مايو 

1990م وكان حينها رئيسًا للوزراء.
هذه المقدمة التي وجدتها- حسب اعتقادي 
واعتقاد من كانوا حتى األم��س يحترمون 
ويقدرون الدكتور- ضرورية ليس فقط للرد 

على ما صرح به الدكتور ياسين يوم السبت 
قبل الماضي لعدد من الفضائيات واإلذاعات 

بل ضرورية لوضع النقاط على الحروف..
الدكتور قال في تصريحه »الرئيس علي 
عبداهلل صالح خ��رج من الحياة السياسية 
وبقية أتباعه في النظام هم من يقودون 
البالد«.. عجبًا هذا الكالم الذي لو جاء من 
أحد قياديي »المشترك« خاصة حزب اإلصالح 
المتشدد لكنا اعتبرناه »كالم مجانين يحاولون 
اغتصاب السلطة وشرعيتها الدستورية« غير 
أننا سمعنا من السياسي الحصيف الدكتور 
ياسين الذي يعلم جيدًا أن الدولة تسيرها 
المؤسسات الدستورية المنتخبة وأن الرئيس 
صالح- بإذن اهلل- سيعود قريبًا بعد تماثله 
للشفاء وسيكمل فترته الدستورية نهاية 
2013م.. ويعلم الدكتور أيضًا  سبتمبر 
قبل غيره أن غالبية أبناء الشعب اليمني في 

الداخل والخارج ملتفون خلف قيادة فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح الذي حفر اسمه 
بالمنجزات العظيمة والعمالقة في كل ربوع 
الوطن وجعل اليمن رقمًا صعبًا بين األمم 

والشعوب في كل أنحاء العالم..
 كما أن هذا الدكتور لم يفقد ذاكرته وينسى 
أن سماحة وقلب الرئيس الذي يتسع لكل أبناء 
الوطن كان وراء عودته من الخارج بعد حرب 
صيف عام 1994م الذي نحتفل الخميس 
القادم السابع من يوليو بالذكرى السابعة 
عشرة النتصار قوات الشرعية ومعها الشعب 
على القوى االنفصالية التي اشعلت الحرب 
بقيادة الحزب االشتراكي اليمني وهربت إلى 

احضان القوى المعادية لوحدة شعبنا..
إنني على يقين أن ما صرح به الدكتور ياسين 
كان في لحظة غضب بعد أن فشل مخطط 
الخالص من فخامة الرئيس وهو يؤدي صالة 
الجمعة في األول من رجب بجامع النهدين 
ب��دار الرئاسة.. صحيح أن ه��ذا المخطط 
الحقير والجبان قد استطاع الوصول إلى 
الرئيس القائد وكبار رجاالت الدولة مدنيين 
وعسكريين إاّل أن إرادة اهلل أرادت له الحياة 
وجنبت الوطن فتنة االقتتال األهلي ومن ثم 
تمزيقه إلى دويالت تدار بالريموت من الخارج، 
ويعلم الدكتور بهذا المخطط وما تقوم به اآلن 
مليشيات »المشترك« المسلحة لتنفيذ بقية 

أجزائه.

بالتزام إلص��دار ال��ق��رارات السياسية 
وخطبة الزعيم كاسترو وقد وصف  دعاة 
حقوق االنسان تلك الوسائل الحديثة 
في تلك الفترة بالرذيلة والوحش الذي 
له وجه بالغ البشاعة الى الحد الذي إذا 
رأيناه كرهناه، فإذا رأيناه كثيرًا اعتدناه 

فنتحمله ثم نشفق عليه فنحتضنه.
 فأين الحكماء والمفكرون من رجال 
الدين والوجهاء وقادة الرأي مما يجري 
ف��ي ب��الدن��ا م��ن تصرفات ه��وج��اء ال 
هدف لها وليس لها وجود في قواميس 
السياسة وغير معقولة وال مقبولة 
في الواقع اليمني والعربي والدولي 
كنت  ول��و  لمعارضين  وا لمؤيدين  ا
من أح��زاب المعارضة لرفضت هذا 
االسلوب االعالمي االعمى الذي تقوم 
به المعارضة مع بعض القنوات العربية 
المساندة للماتسمى ث��ورة  الشباب 
مع أن لدينا ث��ورة قد يصل عمرها 
الى الخمسين عامًا نحقق المزيد من 
أهدافها كما تحققت  التقدم ضمن 
الثورة الفرنسية واالمريكية الذي قد 
يصل عمر الثورة منها الى قرون وليس 
الى عقود.. ويقال إن االنسان ال يمكن 
أن يكون حرًا ما لم يكن يعرف الى أين 
هو ذاهب حتى لو كان يحمل بندقيته.. 
والحكمة الغربية تقول »سيهز الغرب 
الشرق ليوقظه فيكون له الليل بداًل 
من الفجر«.. نسأل اهلل أن يحفظ بالدنا 
ويجنبها كل شر وأن يحفظ فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية - 
حفظه اهلل - وشفاه حتى يعود لشعبه 
ووطنه سالمًا غانمًا هو ورجاالت الدولة 
حكماء اليمن من جراء االعتداء االرهابي 
على جامع النهدين وهم يؤدون صالة 

الجمعة .

لتطوير النظام السياسي العربي عن 
طريق الوعي والحوار واحترام حقوق 
اآلخ��ري��ن وبما يتناسب مع عقيدتنا 
االسالمية ومتطلبات نمو عصرنا.. 
وربما أن تلك الوسائل الحديثة مثل قناة 
»سهيل« و»الجزيرة« وغيرهما ال يهمها 
تطوير النظام وإنما صممت لالنفجار 
السياسي لبلدنا وبعض البلدان العربية 
من خالل إثارة المزيد من االضطرابات 
وإراقة الدماء تقليدًا لوسائل االعالم 
الساخنة والباردة 
ال���ت���ي ص��اح��ب��ت 
الحرب الباردة خالل 
فترة الستينات من 
القرن الماضي قمة 
عصرها، فقد كان 
يعتبر  ن  يو لتلفز ا
وس��ي��ل��ة ح����ارة أو 
ساخنة في الكنغو 
إلث���ارة الجماهير 
على ال��م��زي��د من 
االض����ط����راب����ات 
وإراق��ة الدماء في 
حين كان التلفزيون 
وسيلة إعالم باردة 
في كوبا وأمريكا 
تنتظره الجماهير 

الذي يعيش فيه.
وق��د أحدثت أغلب وسائل االع��الم 
العربية انفجارًا معرفيًا لكل مجريات 
الماضي الثقافية والحضارية وكل 
لتعليمية  ا ض��ر  ل��ح��ا ا ت  ثا مستحد
والعلمية والسياسية، بينما وجهت 
بقية وس��ائ��ل االع����الم الحديثة 
الجانب  نحو  وجهدها  اهتماماتها 
السياسي السلبي بداًل عن السياسي 
االيجابي المعرفي المهم واأله��م 

عملية التعليم التي تعد أساس عملية 
التنمية، وق��د أك��دت االستراتيجية 
العربية على ذلك بحيث تؤدي وسائل 
االعالم الى محو األمية ورفع مستوى 
الوعي للمجتمعات العربية وبناء اإلنسان 
الجديد لمجتمعنا بتنميته جسديًا وعقليًا 
وروحيًا واجتماعيًا وحضاريًا ليسهم 
أوطانهم،  وتنمية  بناء  في  الجميع 
وقد استجابت كل وسائل اإلعالم في 
أغلب دول العالم لدعوات المفكرين 

والعلماء وتوصيات 
المنظمات الدولية 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة 
وللقرارات األممية 
عت  ستطا ا بحيث 
ت��ل��ك ال�����دول ان 
تمحو ع��ن طريق 
وس���ائ���ل االع���الم 
أمية الماليين من 
دماجهم  وإ لبشر  ا
في عملية التنمية 
الشاملة لبلدانهم 
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ان 
االم����ي����ة ت��ش��ك��ل 
العدو األول واألكثر 
خ��ط��ورة للمجتمع 
المعاصر ولإلنسان 

 
وقد واك��ب التطور االعالمي العديد 
من التعريفات لمفكرين وعلماء عرب 
وأجانب، فمن قائل بأن االعالم يهدف 
الى التنمية االجتماعية واالقتصادية 
وبدونه ال تتحقق تلك التنمية.. الى 
قائل بأن االستخدام االمثل لإلعالم 
ينبغي له أن يستجيب الحتياجات كافة 
طبقات المجتمع من المعرفة والعلم.. 
الى قائل بأن االعالم يهدف الى تربية 
المواطن باتجاه االهداف الوطنية وبناء 
المجتمع المنشود، وقد قال البابا بيوس 
الثاني عشر: ليس من المبالغة أن نقول 
أن مستقبل المجتمع الحديث واستقرار 
حياته الداخلية يتوقفان الى حد كبير 
على المحافظة على التوازن بين قوة 
تقنيات االتصال وقدرة كل فرد على 
االستجابة لها.. والمنظمات الدولية 
المتخصصة تقول إن الغاية من وسائل 
االع��الم التنوير والتثقيف للبشرية 

جمعاء.
وفي الستينات من القرن الماضي حددت 
اليونسكو الحد األدنى الضروري لكمية 
وسائل االع��الم والثقافة المخصصة 
لكل مائة إنسان في أي بلد في العالم 
بعشرة أعداد من الصحف وخمسة أجهزة 
راديو ومقعدين في السينماء وتلفزيون 
واحد لكل أسرة، كما أصدرت الجمعية 
العامة لأمم المتحدة قرارها في عام 
1962م باإلجماع تعبر فيه عن قلقها 
من نتائج المسح لمنظمة اليونسكو 
بأن سبعين في المائة من سكان العالم 
يعانون نقصًا في إمكانيات اإلعالم 
التي ال غنى عنها، وأضافت الجمعية أن 
ألجهزة اإلعالم دورًا مهمًا في التعليم 
وفي التقدم االقتصادي واالجتماعي 
بوجه عام وأن المستحدثات في أساليب 
االتصال تقدم فرصًا خاصة لتعجيل 

وســــائل اإلعــالم الســــاخنة والبــاردة
 يرجع وعي المجتمعات بأهمية اإلعالم تبعًا لتطور تلك المجتمعات وقد ظهرت الكثير 
من النظريات حول مهام اإلعالم ووظائفه مبنية على التجارب والدراسات التي مرت بها 
مراحل التطور اإلنساني الى عصرنا الحاضر وكل النظريات اتفقت على أهمية االعالم في 
حياة المجتمع، فهو الذي يزود الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة 
التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في أية واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، بحيث 

يعبر هذا الرأي تعبيرًا موضوعيًا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم،

 لم يدرك أحد من عامة الناس أسباب الصراع السياسي الذي حدث بعد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر، ولم يدرك حقيقة 
ذلك الصراع إال الباحثون عن الحقيقة، فاالختالف واالقتتال الذي حدث خالل المرحلة من 1962م وحتى 17 يوليو 1978م 
كان في حقيقة األمر محاوالت من القوى التقليدية التي لم تؤمن بما أحدثته الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر من التغيير 

الجذري والنقلة النوعية للمجتمع، والحرية التي استعادها المواطن والقدرة على المشاركة السياسية الفاعلة.
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