
لياأتي ذلك اليوم ال�ضبتمربي تتويجاً مل�ضار ن�ضال احلركة الوطنية طوال 

�شنوات القهر والظلم والأمل، لقد اأخرج تنظيم ال�شباط الأحرار ال�شعب 

اليمني من ظلم وظلمات اأ�شرة اآل حميدالدين اىل عدالة ونور اجلمهورية 

واحلرية والعزة والكرامة، حمققاً اآمال الأمة بتفجري ينابيع خري الثورة، 

بعد اأن ظلت روؤو�س واأعناق ال�شرفاء والأبرياء من اأبناء اليمن ت�شاق اىل 

�شاحات املوت وتقطع وجتلد وت�شحل وتنتهك اآدميتها واإن�شانيتها يف �شجون 

الإمام يف حجة وتعز واإب و�شنعاء وغريها يومياً.

يف الواقع مل ي�شحِّ ال�شعب اليمني باأف�شل وخرية اأبنائه يف خمتلف املواقع 

والأوقات من �شهداء هباًء، اإل بعد اأن �شاقت به الأر�س مبا رحبت ومتادى 

النظام الرجعي يف ظلمه واإحكام �شيطرته على ال�شعب ومقدراته واآدمية 

اأبنائه، حيث مل يكتِف نظام الإمامة بظلم ال�شعب وممار�شة �شيا�شة اإفقارهم 

وا�شطهادهم وحرمانهم من اأب�شط احلقوق واخلدمات واملقومات والفر�س، 

وتركهم يالقون م�شريهم وميوتون باأرقام فلكية نتيجة للجوع واملر�س، بل 

عمل ذلك النظام البائد حتت حد ال�شيف على جتهيل ال�شعب وفر�س ثقافة 

و�شيا�شة التخلف والإميان باخلرافات وبث مزاعم اأن الإمام وحا�شيته لديهم 

قدرات خارقة متيزهم عن جميع الب�شر الذين يعدون عبيدًا لهم.. وكنتيجة 

طبيعية ظل اأبناء ال�شعب اليمني حمرومني من التعليم وغريه ال من رحم 

ربي اأو كان له �شلة قرابة بالأ�شرة العن�شرية احلاكمة.

ناهيك عن الإعدامات التي كانت جترى كل يوم يف ال�شاحات العامة بدون 

حماكمات اأو جنح ارتكبها اأولئك الأحرار واملنا�شلون الذين كان يتم اإعدامهم 

باإ�شارة فقط يتلقاها جزار الإمام من عني الطاغية، اأو باأ�شبعه وبناًء على ذلك 

مت اإعدام خرية رجال اليمن باطاًل ودون حماكمات عادلة.

وق��د طالت ه��ذه الإع��دام��ات الب�شعة التي ك��ان يقوم بها الإم��ام يحيى 

حميدالدين اأو ابنه اأحمد اأفراد عائلتهما الذين كانوا يف مواقف ما ينتقدون 

�شيا�شتهما الظالمية ويدفعون ثمناً لذلك حياتهم دون حماكمات.

التنمية والتغيري
مل يقبل النظام الإمامي امل�شتبد اأية حماولة تغيري اأو ال�شماح بدخول ن�شمة 

تهب على املجتمع اليمني من خارجه، لذا �شدد من اإحكام قب�شته واإغالقه لكل 

نوافذ الوطن اليمني بعد اأن حوله اإىل �شجن كبري وو�شع ال�شعب فيه، حيث 

مل يقبل بدخول الجانب اىل اليمن �شواء اأكانوا اأطباء اأو معلمني اأو منظمات 

اإن�شانية للتطوع وتقدمي العمال الن�شانية اخلريية لأبناء ال�شعب، بغ�س 

النظر ان كانت من الدول العربية وال�شالمية او الجنبية، لذا ظل ال�شعب 

يعي�س جهاًل  مرعباً وعزلة خميفة واأمرا�شاً ل ح�شر لها، وعلى الرغم من 

حركة التغيري التي حدثت يف تلك الفرتة واحتكاك ال�شرق بالغرب وازدهار 

ال�شناعات والتقدم ال�شحي والعلمي وغريه، ال اأن احلكم الإمامي البائد مل 

يكن يقبل حتى النقا�س حول ذلك اأو حماولة ال�شتفادة منه، فقد كان الإمام 

يحيى - كما يقول اللواء �شالح ال�شول - يعترب ان بي�شة ال�شالم �شتنك�شر 

اإذا �شمح لالأجنبي باملجيئ لليمن«.

ولعل هذه الو�شعية واجلحيم الذي و�شع فيه احلكم الكهنوتي ال�شعب 

اليمني هو ما دفع باأكرث من ن�شف ال�شكان اىل الهروب خارج البالد والت�شابق 

على الهجرة طمعاً يف النجاة من نري ذلك احلكم اجلائر.. هذا اأوًل، وثانياً ما 

عجل بقيام ثورة �شبتمرب وجعلها- كما يقول املنا�شل والأديب الكبري الراحل 

علي بن علي �شربه - من اأعظم الثورات يف العامل، لأنها ثورة ا�شتهدفت اإعادة 

�شياغة الن�شان واإعطاءه حق الآدمية.

كهف معّلب
حينما انقلب الإمام يحيى على ن�شال احلركة الوطنية و�شفَّى الواحد تلو 

الآخر وتوىلَّ حكم اليمن فعلياً منذ العام 1922م م�شتلماً ذلك من التراك، 

اأطلق الوعود الكثرية باإي�شال ال�شعب اليمني اىل مناه وتغيري واقعه وعلى 

اأنه �شياأتي باملعجزات و�شيجعل اأحوال واأو�شاع النا�س اأح�شن مما كانت عليه 

اإبان احلكم الرتكي يف اجلزء ال�شمايل من الوطن وال�شتعمار الجنليزي يف 

اجلزء اجلنوبي منه، اإل اأن الأيام اأثبتت العك�س متاماً، حيث كانت اأو�شاع 

النا�س حتت احلكم الرتكي وال�شتعمار الجنليزي اأف�شل من حكم و�شلطة 

الإمام يحيى او ابنه اأحمد بع�شرات املرات، وقد كانت ال�شواهد على ذلك 

كثرية يف عدة جوانب منها ال�شحية والتعليمية والطرقات والبناء والتطوير 

وغريه.

نعم لقد حّول النظام الإمامي ال�شعب اليمني اىل كهف ومعتَقل ناٍء ومغلق 

اآٍت من فرتة ما قبل الع�شور الو�شطى وهو باأب�شط التعريفات - حد و�شف 

الباحث قادري اأحمد حيدر- عبارة عن �شجن كبري كل �شيء فيه مو�شوع 

حتت التابوهات واملحرمات التي ت�شغط على اأي اإمكانية للتفكري اأو للحركة 

يف الجتاه املعاك�س خلطاب احلكم ال�شاليل.

 ومن اأعماق تلك الظروف القا�شية - كما يقول املنا�شل �شالح ال�شول - 

جاءت الثورة حيث حاولت قوى اخلري يف جمتمعنا اأن ت�شع لتلك املاآ�شي 

نهاية، لذا جاءت ثورة 48 وحركة 55 ذات ال�شيغة الع�شكرية وال�شعبية وما 

�شبقها و�شايرها من رف�س حلكم الإمامة ورغم ب�شاعة الإرهاب والتنكيل الذي 

مار�شه الأئمة، ظل النا�س يفكرون بجدية يف اخلال�س من ذلك الواقع املرير 

واملري�س املتعفن.. وهذا ما عجل بقيام ثورة ال�شاد�س والع�شرين من �شبتمرب 

1962م باأهدافها ال�شتة، فهب ال�شعب اليمني كالإع�شار لإجناحها وحمايتها.

إصرار وإيمان
لقد اأدرك ال�شعب اليمني والقوى احلية فيه ا�شتحالة اأن يغري النظام 

الإمامي من فل�شفته وطريقته يف احلكم فتداعى للثورة �شده، لأنه ما من 

اإن�شان عاقل كان يقبل اأن يظل اأبناوؤه حمرومني من التعليم وال�شحة، بينما 

اأبناء الإمام وحا�شيته واملقربون منه يتعلمون على اأيدي اأف�شل املعلمني 

العرب يف ق�شورهم .. وما من عاقل اي�شاً كان يقبل اأن ميوت اأبناوؤه وبناته 

واأحب النا�س اىل قلبه من املر�س والوباء بل واأحياناً لأب�شط واأتفه الأ�شباب 

ول ي�شتطيع احل�شول على حبة اأ�شربين اأو ا�شت�شارة طبية، بينما اأبناء 

وحا�شية واأن�شاب الإم��ام يعاجلون على يد اأف�شل الطباء الأجانب يف 

ق�شورهم وباعرتاف ابنته تقية يف مذكراتها..! ومن غري املعقول اأي�شاً اأن 

ميوت النا�س ب�شورة دائمة جوعاً وخمازن الإمام وق�شوره وم�شتودعاته 

تعجُّ مبختلف املحا�شيل الزراعية التي اأخذ كثري منها يتعفن.. ومن غري 

املعقول اأن يقبل ال�شعب بقاءه اىل ما ل نهاية يف ظالم دام�س وق�شور الإمام 

واأقربائه تنعم بالكهرباء والألعاب وامل�شابح احلديثة..

الثورة وعهد الصالح
عندما توفر ا�شرار كبري واإميان عميق باأن الثورة هي املخرج الوحيد 

من ذلك الو�شع البائ�س الرديئ املميت ا�شتطاع رجل الثورة الول الراحل 

امل�شري عبداهلل ال�شالل ومعه تنظيم ال�شباط الحرار وال�شيا�شيون واملثقفون 

النطالق بالثورة و�شنع ذلك احلدث العظيم وال�شري به بنجاح، وبالفعل 

و�شلت الثورة اىل بر الأمان وظلت عجلتها تتحرك نحو امل�شتقبل وبقوة 

وعنفوان، خ�شو�شاً منذ 17 / 7 / 1978م يوم تويّل فخامة الأخ علي عبداهلل 

�شالح- رئي�س اجلمهورية رئي�س املوؤمتر ال�شعبي العام- مقاليد احلكم يف 

البالد، حيث مثل للثورة ولل�شعب طوق جناة ومنقذًا لت�شتعيد الثورة رونقها 

واألقها وتتحقق يف عهده منجزاتها التي كان اأبرزها:

- اإعادة حتقيق الوحدة اليمنية املباركة والنت�شار لها.

- اإعادة بناء �شد مارب العظيم.

 - ا�شتخراج النفط والغاز.

- تنمية �شاملة وم�شتدمية يف املجال الزراعي.

- اإقامة نظام تعددي دميقراطي.

- اإقامة املنطقة احلرة بعدن.

 - بناء موؤ�ش�شات الدولة احلديثة وحفظ كيان و�شيادة البلد واإبرازه يف 

املحافل الدولية املختلفة.

- بناء الهياكل الأ�شا�شية لالقت�شاد الوطني.

- الهتمام بالإن�شان ورفع م�شتواه علمياً وثقافياً و�شيا�شياً.

- التو�شع الكبري يف م�شاريع التعليم والثقافة وال�شحة واملعاهد الفنية واملهنية.

- العتناء بال�شباب والتنمية القت�شادية.

- تر�شيم احلدود مع الدول املجاورة وتوجيه الهتمام والطاقات للتنمية..

وغريها من الجنازات التي عو�شت الإن�شان اليمني عن �شنوات احلرمان.. 

بيد اأن ذلك لي�س نهاية املطاف.. فتطلعات ال�شعب نحو م�شتقبل اأف�شل تتطلب 

مواكبة التطور الذي يعي�شه العامل وحل الكثري من امل�شاكل التي تقف عائقاً 

اأمام تطور اليمن اأو تعزل �شعبه عن العامل..

وبهذه املنا�شبة الوطنية الغالية علينا اأن نذّكر اأن نقف وقفة اإجالل ل�شانعي 

جمد النت�شار اليماين.۹

كيف وملاذا قامت ثورة سبتمرب؟
¿  من أجل الحرية والمساواة والعدالة االجتماعية.. من أجل سعادة الشعب قاد تنظيم 
الضباط األحرار أعظم ثورة في تاريخ شعبنا وبالدنا حينما أذكوا شرارة الثورة السبتمبرية 
المظفرة في السادس والعشرين من سبتمبر 1962م كتعبير حقيقي عن تطلعات الشعب 

اليمني الذي عانى من  استبداد الحكم اإلمامي الكهنوتي المتخلف ردحًا من الزمن.
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املنظمات املدنية ودورها يف حماية الثورة

۹ قال الدكتور احمد ال�شبحي- ع�شو اللجنة الدائمة ع�شو 
جمل�س ال�شورى :كنتيجة طبيعية لثورة �شبتمرب واكتوبر 

وجدت وتزايدت اأعداد منظمات املجتمع املدين التي تتجاوز 

اليوم �شبعة اآلف منظمة وجمعية لكن لالأ�شف ال�شديد مردودها 

لي�س يف م�شتوى  ما هو موؤمل منها.

 م�شريًا اىل اأن عطاء املنظمات املدنية واجلمعيات والنقابات 

مع قيام الثورة كان طوعياً وبالرغم من قلة المكانات اإّل اأن 

نتائجه كانت ايجابية وفاعلة.

واأ�شاف: اليوم تتو�شع منظمات املجتمع املدين تو�شعاً كمياً 

اأفقياً كبريًا ال اأنها مل تفّعل دورها احلقيقي املطلوب منها يف اأن 

تكون الو�شيط بني الدولة واملواطن من حيث تذليل ال�شعاب 

وحل امل�شاكل والتخفيف عن الدولة ويف الدفاع عن حقوق 

املواطن.

احرتام الثورة 
اأما ما ينبغي على هذه املنظمات ويف ظل الحتفاء بالثورة 

ال�شبتمربية فقد قال الدكتور اأحمد ال�شبحي: مطلوب من 

هذه املنظمات- اإع��زازًا واحرتاماً للثورة ال�شبتمربية ويف 

هذا العيد العظيم، ويف ظل الوحدة- اأن يتم تزكية وجودنا 

وثورتنا ومنجزاتنا ون�شالتنا ببذل اجلهد امل�شاعف حتى 

نرتقي مبفهوم منظمات املجتمع املدين واي�شاله اىل امل�شتوى 

املتفق مع ما تريده ثورة ال�شاد�س والع�شرين من �شبتمرب 

املجيدة والرابع ع�شر من اكتوبر ومع ما يريده املنا�شلون 

وتريده القيادة ال�شيا�شية ممثلة بفخامة الرئي�س علي عبداهلل 

�شالح -حفظه اهلل ورعاه.

موؤكدًا: اننا بهذه الطريقة ن�شتطيع بالفعل اأن نبني جمتمعنا 

ونغري يف حياتنا العامة، لأن التغري الجتماعي يقا�س دائماً 

مبقدار ما يقدم فيه للمجتمع ومبقدار ما يعي�شه من اأمن و�شلم 

اجتماعي، اإ�شافة اإىل ما تعي�شه الح��زاب من حوار هادف 

وهادئ يكون و�شيلة للتطوير وبناء دولة املوؤ�ش�شات والنظام 

والقانون.

حماية الثورة
وفيما يخ�س دور منظمات املجتمع املدين يف حماية الثورة 

قال الدكتور اأحمد ال�شبحي: حماية الثورة والدفاع عنها 

م�شوؤولية كل �شرائح املجتمع ويف مقدمتها منظمات املجتمع 

املدين التي -لالأ�شف ال�شديد- الكثري منها تبحث عن املادة 

وحت�شني اأو�شاع اأ�شحابها مادياً ول تعمل بنف�س تلك الطاقة 

يف جوانب حتقيق اأهدافها التي تاأ�ش�شت من اأجلها.

واأ�شاف: ينبغي على كل املنظمات ان تعمل جاهدة يف كافة 

منا�شطها من اأجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتعزيز مكانتها 

ودورها يف تغيري حياة الن�شان اليمني يف �شتى املجالت.

مو�شحاً اأن��ه باإمكان املنظمات والنقابات توظيف مناخ 

احل��ري��ات دون رقيب يف �شبيل ال��دف��اع ع��ن الثورة 

وال��وح��دة والدميقراطية.. وع��دم تغليب امل�شالح 

اخلا�شة على امل�شلحة الوطنية العليا.

لفتاً اىل اأن املنظمات املدنية م�شغولة عن الدفاع عن 

الثورة والبناء والتطوير باجلوانب ال�شيا�شية واملادية 

وم��رد ذلك اأنها بيد اأنا�س مل ي�شتوعبوا امل�شوؤولية 

احلقيقية التي يتم مبوجبها التفاعل مع املجتمع 

والثورة.

إدارية وقيادية
۹ اأم��ا ال�شتاذ طه ح�شني الهمداين رئي�س دائ��رة 
املنظمات اجلماهريية ع�شو المانة العامة باملوؤمتر 

ال�شعبي العام فقال: من الظلم اغفال دور ومنجزات 

بع�س املنظمات املدنية لي�س خالل العقدين الخريين 

واإمن��ا من قبل اإع��ادة حتقيق الوحدة ومنها احتاد الأدب��اء 

والكّتاب اليمنيني وغريها فيما يتعلق بالدفاع عن الثورة 

والن�شال من اأجل الوحدة.

واأ�شاف: نحن نقر باأن هناك منظمات غري متفاعلة بال�شكل 

املطلوب مع جممل الحداث املهمة يف ال�شاحة الوطنية، ومل 

تتخذ مواقف بحجم ما يجري وتكتفي باإ�شدار بيانات يف اأح�شن 

الأحوال، ورمبا هذا يعود 

جلملة من الأ�شباب منها 

�شيا�شية واإداري����ة، اأو 

بال�شك  لكننا   ، غ��ريه��ا

منها  ينتظر  جلميع  فا

ال���ش��ط��الع ب���اأدواره���ا 

خ�شو�شاً يف هذه املرحلة 

التي مير بها الوطن.

 تبني القضايا

وفيما يخ�س الكيفية التي ينبغي على قوى املجتمع املدين 

القيام بها للدفاع عن الثورة والوحدة، فقد اأكد ال�شتاذ طه 

الهمداين باأن الثورة والوحدة ثوابت تهم كل ع�شو يف املجتمع 

والكل معني بالدفاع عنها، لكن لي�س بالبيانات فقط اإمنا من 

خالل التوا�شل بالنا�س واللقاءات والحتكاك بكافة اأبناء 

املجتمع وكذا من خالل ال�شلوك والتعامل والقدوة وتبني 

ق�شايا وطنية حقيقية وتو�شيح املخاطر املحدقة بالوطن 

والهداف التي ير�شمها العداء.

م�شريًا اإىل اأن لالن�شطة التي تقوم بها منظمات املجتمع املدين 

تاأثري كبري على النا�س واإي�شال ر�شائل التنوير والت�شامح 

واملحبة وتو�شح لالجيال اجلديدة كيف كانت اأو�شاع اآبائهم 

قبل 26�شبتمرب و14اكتوبر و22مايو وكيف اأ�شبحت اليمن 

اليوم..؟

 ودور كهذا ميكن لقوى املجتمع امل��دين القيام به بهدف 

امل�شاهمة الفاعلة يف تنميته وا�شتقرار واأمن املجتمع، وهذا 

ما نعمل من اأجله ون�شعى اليه.. وان �شاء اهلل باأن 

القادم �شيكون اأف�شل واملجتمع املدين �شيكون اأكرث ح�شورًا 

وتاأثريًا وتفاعاًل، وطنياً وتنموياً واجتماعياً واإن�شانياً خال�شاً.

مواجهة التخريب
۹ من جانبه حت��دث علي بلخدر اأم��ني ع��ام احت��اد عّمال 
اليمن قائاًل: دور منظمات املجتمع املدين يف مواجهة الدعوات 

النف�شالية 

واأعمال التمرد يف حمافظة 

���ش��ع��دة وع��ن��ا���ش��ر الره����اب 

وغريها من الدعوات املناطقية 

وال�شاللية دور كبري ومهم 

جدًا، لكنها لالأ�شف مازالت 

غ����ري م����درك����ة ل���دوره���ا 

احلقيقي وغ��ري متفاعلة 

مع الح��داث مب�شوؤولية 

ووعي.. ومن اأ�شباب هذا 

هو ت�شتتها وعدم توحيدها 

لكافة جهودها واأن�شطتها.

م���وؤك���دًا ب����اأن دور ه��ذه 

املنظمات يف الدفاع عن الثورة 

وم��واج��ه��ة اأع��م��ال التخريب 

مازالت غري موؤثرة، مع اأن بع�س 

الحت���ادات واملنظمات املدنية 

كانت جت��ارب ن�شالية مائة باملائة قبل 

العام 1990م ونعلم جميعاً باأن الحتاد العام لعّمال 

اليمن لعب دور اأ�شا�شي يف العمل الوطني والن�شايل 

والجتماعي والتنموي، كما اأن دورهم كان وا�شحاً 

ومعروفاً يف ثورة �شبتمرب واكتوبر والدفاع عنها، 

وعلى املنظمات املدنية اليوم ا�شتعادة ذلك الدور 

ال��ري��ادي ال��ذي لعبته ���ش��واًء م��ع تنظيم ال�شباط 

الحرار اأو احتاد طالب اليمن واحتاد الأدباء والكّتاب 

والفالحني حتى الأم�س القريب، ولعل البداية تاأتي 

من خالل الن�شطة والفعاليات واللقاءات والفعاليات 

اجلماهريية بهدف تنبيه النا�س مبخاطر الدعوات 

النف�شالية واأعمال التخريب والتمرد والره��اب 

وغ��ريه، وتعمل على تكوين حت�شينات �شد تلك 

الدعوات والعمال اخلارجة على القانون.

الدائرة األوسع
۹ ويف ال�شياق ذاته اأكد الدكتور عادل ال�شجاع باأن يف املجتمع 
ثقافة �شائدة وحتديدًا يف منظمات املجتمع املدين ت�شوه دورها 

وتعيقها عن اأداء مهامها وحتقيق اأهدافها والتي من اأهمها 

حماية املجتمع وثوابته 

م���ن دع�����وات الن��ف�����ش��ال 

واأعمال الره��اب والتمرد 

يف حمافظة �شعدة.

 وقال: املتعارف عليه هو 

اأن املجتمع املدين من نقابات 

وج��م��ع��ي��ات واحت�����ادات 

ومنظمات تعمل على حماية 

املكت�شبات الوطنية ويف 

مقدمتها مكت�شبات الثورة 

ولكن هذا ل يتم ال اإذا كانت واعية لدورها، لكن ما هو حا�شل 

يف بالدنا هو اأن منظمات املجتمع املدين ت�شكلت حديثاً، ولالأ�شف 

ال�شديد فاإن الثقافة ال�شائدة مازالت عائقاً اأمام حتقيق اأهداف 

املجتمع املدين وم�شّوهة لأدائه، ولعبت الحزاب ال�شيا�شية 

بتجاذباتها دورًا كبريًا يف ذلك، حيث عملت تلك التجاذبات على 

ت�شويه عمل منظمات املجتمع املدين.

م�شريًا اىل اأن منظمات املجتمع امل��دين ا�شبحت تابعة 

لالأحزاب ال�شيا�شية مل تِع دورها بل غدت متار�س ما متار�شه 

الحزاب ال�شيا�شية.

لفتاً اىل 

اأن املنظمات املدنية هي الدائرة 

الو�شع والتي يفرت�س اأن تعمل على تقريب 

وجهات النظر بني خمتلف الطراف وحتقيق م�شالح 

النا�س بدًل من الكتفاء باإ�شدار البيانات يف الق�شايا 

الكربى التي تتطلب منها موقفاً �شجاعاً.

مجابهة التخريب
۹ وق��ال الدكتور ال�شجاع: يفرت�س اأن يكون للمنظمات 
والحت��ادات مواقف وفعاليات جمابهة لالأعمال التخريبية 

والرهابية وكل الدعوات املناطقية.

مو�شحاً اأن جوهرعمل تلك املنظمات هو اإيجاد حقوق 

املواطنني وامل�شاهمة يف التنمية وتوعية النا�س مبخاطر 

اأعمال الرهاب والتخريب م�شريًا اإىل اأهمية ما لعبته من دور 

دميقراطي و�شيا�شي واجتماعي منذ قيام ثورة »�شبتمرب 

واكتوبر« والتي اك�شبتها زخماً وح�شورًا اأكرب يف اأو�شاط 

املجتمع وغدا لها �شوت م�شموع يف اكرث من موقع، وهذا يحتم 

عليها اليوم الدفاع بكل و�شائلها وقواها واإمكاناتها عن الثورة 

والوحدة والدميقراطية.

مقاصد تدمريية
۹ اإىل ذل��ك ق��ال الدكتور �شادق ح��زام املهدي: منظمات 
املجتمع املدين م�شوؤوليتها اكرب واأعظم من اأية جهات يف الدولة 

يف احلفاظ على الثورة والوحدة، فهي م�شوؤولة م�شوؤولية 

د�شتورية واأخالقية ووطنية وتاريخية.

 م�شريًا اىل اأهمية دوره��ا يف توعية املواطنني باملقا�شد 

التدمريية لتلك التوجهات والعمال التخريبية.

مو�شحاً باأن اأعمال التمرد يف �شعدة وارهاب تنظيم 

»القاعدة« والتخريب يف بع�س املناطق اجلنوبية كلها 

ت�شتهدف تدمري النا�س اأو توظيفهم مل�شاحلها ال�شيقة.

واأك��د الدكتور املهدي اأن منظمات املجتمع املدين 

م�شتهدفة من قبل الع�شابات التخريبية والرهابية، 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ث��م��رة م���ن ث��م��ار ال���ث���ورة وال���وح���دة 

والدميقراطية.. ل��ذا ينبغي عليها ان تكون داعمة 

ملوؤ�ش�شات الدولة يف حماية الثوابت الوطنية وحفظ 

الأمن والعمل على متا�شك املجتمع واأن متثل ح�شناً 

منيعاً اأمام دعاوى وحماولت تفكيكه.۹

¿  دور منظمات المجتمع المدني محوري ومهم في حماية الثورة 
والوحدة وسد أي فراغ أو فجوة قد تحدث داخل المجتمع سواًء أكانت 

سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية..
مشيرين الى أن هذا الدور ال يتم اال متى ما أدركت أهمية تعزيز 

الوعي بمكتسبات الثورة والوحدة، وبهذا الخصوص ..

 لقاءات: عبدالكريم املدي
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