
۹ ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع االخ���ت فاطمة 
اخلطري -رئي�س دائرة املراأة بامل�ؤمتر 

ال�شعبي العام- والتي عربت عن راأيها 

قائلة: املراأة اليمنية من اأكرث الن�شاء 

ا�شتفادة من قيام الث�رة اليمنية ومن 

يعرف واقع املراأة قبل الث�رة يدرك 

متاماً اأن اأو�شاعها قد تغريت 

للأف�شل.. فقد كانت قبل الث�رة 

حم��روم��ة م��ن التعليم ومن 

كل الفر�س التي من خللها 

ميكن اأن تثبت نف�شها لتك�ن 

عن�شرًا م�شاركاً وفعااًل يف 

املجتمع..

واأ�����ش����اف����ت: م��ا 

ن���اج��ه��ه ال��ي���م من 

حت��دي��ات وم�شاكل 

ترجع اىل عدم اإدراك 

اه�������داف ال���ث����رة 

واال�شتغلل ال�شيئ 

ال�شباب من  لعق�ل 

قبل البع�س، وه��ذا 

ما ي�شتدعي منا العمل 

م���ن اأج�����ل احل��ف��اظ 

على ه��ذه املنجزات 

العظيمة.. فينبغي اأن 

ُتنقل �شفحات املا�شي 

امل�����ش��رق��ة اىل ع��ق���ل 

االج���ي���ال مب�شداقية 

و�شفافية بحيث يدرك�ن 

الت�شحيات التي قدمت من 

اأجل حتقيق هذه املنجزات، 

واملراأة يقع عليها دور كبري 

يف هذا اجلانب كاأم ومدر�شة 

ه��ا  ب��ن��اوؤ اأوىل ينهل منها اأ

امل��ع��ل���م��ات واحل��ق��ائ��ق 

ويكت�شب�ن منها املعارف، 

لذلك ينبغي اأن تركز كل اأم 

من خلل تربيتها الأبنائها 

كيف تر�شخ فيهم قيم ال�الء 

واالخ��ل���س واحل��ب لهذا 

ال�طن.

كنوز ومكاسب
۹ وت��رى االخ��ت ماريا 
�شم�شان - حزب البعث - 

ان الث�رة اليمنية تعترب 

االنطلقة ال�شحيحة نح� 

التط�ر والنه��س، فما مل�شته 

امل���راأة اليمنية م��ن تط�ر بعد 

قيام الث�رة ماه� اال دليل على 

مدى التغري وحجم املكا�شب .. ولذلك فالث�رة اليمنية 

ومكا�شبها من الكن�ز الغالية التي ينبغي احلفاظ 

عليها والعمل على حمايتها من كل ما يهددها من اأفعال 

واأفكار.. م�ؤكدة ان ما يجري من اأحداث وما ت�اجهه 

اليمن من حتديات ينبغي اأن ُتعالج باال�شطفاف 

ال�طني واحل����ار، ويقع على امل��راأة ال��دور الكبري 

يف م����اج���ه���ة 

ال��ت��ح��دي��ات فهي 

ال��ع��ن�����ش��ر االك����رث 

تاأثريًا على املجتمع 

ف��ه��ي ك����اأم وزوج���ة 

واأخ��ت ق��ادرة على 

زرع ق��ي��م ال�����الء 

ومبادئ االخل�س، 

والتفاين والعمل من 

اأج���ل احل��ف��اظ على 

م��ك��ا���ش��ب ال���ث����رة 

ووح����دة ال���ط��ن.. 

ولكن لتحقيق دور 

املراأة امل�ؤثر البد من 

العمل والرتكيز على 

لها  ل�شحيحة  ا عية  لت� ا

ليك�ن لها ذلك التاأثري االيجابي.

تأثري سلبي
۹ ويف ذات االإطار ترى االخت انت�شار احلمادي - 
حزب اال�شلح - اأن اأبناء هذا اجليل ال يعرف�ن الكثري 

عن م�شار وتاريخ الث�رة اليمنية اأو منا�شليها وهذا 

اجلهل له تاأثري �شلبي، حيث انهم ال يدرك�ن اجله�د 

والت�شحيات التي بذلت لتحقيق املنجزات واملكا�شب.. 

ومن هنا تنبثق اأهمية االحتفال بذكرى اأعياد الث�رة 

لكي يتم الت�ا�شل من خلل اإحيائها بعق�ل الن�سء 

وال�شباب لتك�ن لديهم من��اذج ونهج يقتدون به 

وي�شريون على خطاه.

 تضحية وتفانٍ
۹ اأما االخت مها عقلن - احلزب اال�شرتاكي - فرتى 
اأن ما يجري على ال�شاحة الي�م من �شراعات وم�شاكل 

ه� نتيجة عدم وج�د والء وطني اأ�شا�شه الت�شحية 

وتقدمي الغايل والنفي�س من اأجل اأمن وا�شتقرار ال�طن 

وبغ�س النظر عن الظروف االقت�شادية واالجتماعية 

فاإن التفاين من اأجل م�شلحة ال�طن ينبغي اأن يك�ن 

�شعارًا لكل اأبناء اليمن.. ولكن -للأ�شف- جند اأن هناك 

اأ�شخا�شاً يغلب�ن م�شاحلهم ال�شخ�شية واآخرين اإما 

تابعني اأو غري م�ؤثرين، لذلك م�ش�ؤولية ن�شر ال�عي 

وتعميق مبادئ وقيم ال���الء ال�طني تقع على كل 

املخل�شني من اأبناء ال�طن وه��ي على امل��راأة اأكرث 

ك�نها املدر�شة االوىل واأ�شا�س تن�شئة وتربية االأجيال، 

واأجدها فر�شة يف هذه الذكرى العظيمة لدع�ة ال�شباب 

للتعرف اكرث على تاريخ اليمن وم�شرية منا�شليه لعلهم 

يجدون فيهم القدوة وينهل�ن منهم النهج الن�شايل 

ال�شحيح.

تاريخ ومآثر
۹ واختتمنا احلديث مع االخت اأمرية �شعيد - احتاد 
الق�ى ال�شعبية - والتي عربت عن راأيها قائلة: اإن 

االحتفال بذكرى اأعياد الث�رة اليمنية له اأهمية كبرية 

من حيث مبداأ االع��رتاف باجلميل والتقدير ل�شهداء 

الث�رة وما قدم�ه من ت�شحيات ج�شيمة ومن ناحية 

اأخ��رى نقل ماآثر وتاريخ وم�شرية الث�رة للأجيال 

التالية، فهذه االحتفاالت فر�شة الإلقاء ال�ش�ء على 

تلك امل�شرية من حياة املنا�شلني واالهداف التي بذل�ا 

اأرواحهم يف �شبيل حتقيقها.. وحقيقة اإذاما قارنا و�شع 

املجتمع قبل الث�رة وما حتقق له من منجزات بعد 

حتقيقها بغ�س النظر عن التحديات والظروف الراهنة 

التي ت�اجهها البلد يف ال�قت الراهن فاإن املكا�شب 

كبرية، اما م�اجهة االو�شاع الراهنة فهذا يتطلب 

تكاتف االيدي واال�شطفاف ال�طني واحلب واالخل�س 

احلقيقي لل�طن وبذلك �ش�ف ي�شتطيع اليمن باأبنائه 

املخل�شني ان يتجاوز كافة ال�شعاب.
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عدد مكرس 
بمناسبة العيد 

الـ48 لثورة الـ26 من 
سبتمبر الخالدة

ابنة االستاذ »النعمان«:

والدي أول من أسس مدرسة حديثة

> اال�شتاذة ف�زية نعمان تقلدت منا�شب خمتلفة وتعد من الن�شاء 
الرائدات اللتي يعك�شن �ش�رة م�شرقة للمراأة اليمنية حتدثت عن 

والدها قائلة: والدي من م�اليد 1909م قرية ذوالقيان - ذبحان 

مديرية ال�شمايتني اإحدى مديريات حمافظة تعز، وت�يف يف مدينة 

جنيف يف �ش�ي�شرا عام 1996م ثم نقل جثمانه اىل �شنعاء حيث دفن 

يف مقربة ال�شهداء.

حرصه على العلم
كان وال��دي حري�شاً على العلم منذ ال�شغر، فقد تلقى العلم 

يف قريته، در�س القراآن الكرمي ومبادئ العل�م االأولية ثم �شافر 

اىل مدينة زبيد عام 1924م والتحق برباط )االدري�سي( ودر�س 

فيه العل�م ال�شرعية واللغ�ية بعد ذلك �شافر اىل م�شر والتحق 

باالأزهر ال�شريف مع العلمة حممد بن �شامل البيحاين، ونال 

ال�شهادة العاملية، ويف عام 1936م عاد اىل قريته واأن�شاأ مدر�شة 

مل يقت�شر التعليم فيها على تلقني روادها من الطلبة القراآن الكرمي 

ومبادئ العل�م كما كان احلال يف �شائر الكتاتيب واملدار�س اآنذاك 

بل �شمل تدري�شهم العديد من امل�اد االخرى كاحل�شاب واجلغرافيا 

والتاريخ وغريها.

وت�ؤكد نعمان: كان والدي دائم االهتمام والتفكري بق�شايا ال�طن 

املختلفة من ذلك ق�شية حترير اليمن ورغبته يف اأن ي�اكب ال�شعب 

اليمني بقية ال�شع�ب االخرى يف احل�ش�ل على حق�قه ومن اأجل ذلك 

نا�شل منذ بداية حياته، وكان من قيمه الثبات على املبداأ وال�ق�ف مع 

احلق وبذلك عّلمنا وعّلم الكثري ممن ح�له كيفية و�شرورة ال�ق�ف 

ب�شجاعة اأمام الظلم والن�شال من اأجل انتزاع احلق�ق.

مهام ومناصب
ويف اإ�شارة للمنا�شب التي تقلدها املنا�شل الكبري احمد حممد نعمان 

تق�ل ابنته: ت�ىل والدي العديد من املنا�شب املهمة، ففي العام 1940م 

ُعني مديرًا للمعارف يف ل�اء تعز، ومن ثم مدر�شاً وم�شرفاً على معارف 

ل�اء حجة، ويف اأوائل اأيام ث�رة �شبتمرب تقلد حقيبة احلكم املحلي 

وا�شتقال منها ليعني مندوباً دائماً لدى اجلامعة العربية، وقام بت�شكيل 

حك�مته االوىل عام 1965م وا�شتقال منها يف نف�س العام ليعني ع�ش�ًا 

يف املجل�س اجلمه�ري وبعدها ع�ش�ًا يف جمل�س الرئا�شة عام 1967م، 

واأعيد تعيينه يف املجل�س اجلمه�ري عام 1970م ويف 1971م ُعني 

رئي�شاً ملجل�س ال�زراء ووزيرًا للخارجية، ويف العام التايل م�شت�شارًا 

للمجل�س اجلمه�ري ومن ثم ع�ش�ًا يف املكتب ال�شيا�شي اليمني وجتدد 

تعيينه يف جمل�س اجلمه�رية الأكرث من مرة.

رؤية ونهج
وعن نهجه تق�ل: والدي كان يرى اأن ا�شلح االو�شاع وتط�ير 

املجتمع وتغيري النظام امنا يبداأ بن�شر التعليم حتى ينم� ال�عي 

يف اأو�ساط النا�س وهو بذلك كان �سباقاً اإىل اإدراك اأهمية دور العلم 

و�شرورة مكافحة اجلهل يف االرتقاء ب�عي ال�شع�ب ومداركها 

ومعرفتها حلق�قها، ومبعرفة احلق�ق يتمكن االفراد من اإدراك واجب 

الن�شال و�شرورة العمل من اأجل انتزاع احلق�ق وا�شرتداد احلريات 

امل�شل�بة، وحقيقة نحن اأ�شرته انتهلنا منه ذلك النهج وكان اإ�شرارنا 

على التعلم وم�اجهة ال�شعاب كبريًا، فاأنا تعلمت مبادئ القراءة 

والكتابة واحل�شاب وه� يف املعتقل بحجة اأيام االإمام يف وقت كانت 

فيه الفتاة حمرومة من التعليم.. كما اأنني ا�شتطعت م�ا�شلة درا�شتي 

الثان�ية واجلامعية يف القاهرة عندما كان والدي الجئاً �شيا�شياً هناك.

مكانة
وعن املكانة التي حظي بها املنا�سل الكبري يف اأو�ساط من حوله 

قالت نعمان: كانت ل�الدي مكانة خا�شة يف قل�ب الكثري ممن ح�له 

من دكاترة وم�ش�ؤولني ممن انتهل�ا العلم على يديه، ويكفي اأنه 

كان اول من اأ�ش�س املدر�شة املت��شطة باملفه�م احلديث يف حجة 

عندما كان حتت االإقامة اجلربية هناك، وه� كذلك اأول من اأقام 

كلية بلقي�س يف عدن عندما وجد اأن اأبناء ال�شمال واجلن�ب ممن 

ال يحمل�ن �شهادة ميلد من عدن يحرم�ن من االلتحاق باملدار�س 

الر�شمية، واأنا حقيقة عندما ا�شتذكر جه�ده يف هذا امل�شار ي�ؤملني 

ان ال اأجد مدر�شة با�شمه اأو معهدًا اأو جامعة كتقدير ب�شيط للجه�د 

التي بذلها يف ذلك اجلانب.

تعمق
واختتمت نعمان حديثها قائلة: ان احلديث عن حياة املنا�شلني 

يحتاج اىل تف�شيل وتعمق كبري وينبغي ان تظل ذكراهم وم�اقفهم 

الن�شالية اأ�ش�اء خالدة يف حياة االجيال املتعاقبة وخا�شة يف ظل 

االو�شاع احلالية التي فيها يحاول بع�س �شعفاء النف��س الت�ش�ي�س 

على عق�ل �شبابنا باأفكار مغل�طة.. نحن حقيقة بحاجة اىل مناذج 

ميكن من خلل تاريخهم اأن نربي �شبابنا على قيم االخل�س والتفاين 

يف حب هذا ال�طن.. وما من مناذج اأف�شل من اأولئك املنا�شلني الذين 

ظلت اليمن علماً ف�ق روؤو�شهم يحمل�ن هم�مها ويتطلع�ن للنه��س 

بها اأينما �شاروا.۹

قيادات حزبية نسوية لـ»امليثاق«:

¿ في ظل احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ48 لثورة 26 سبتمبر تتبادر الى األذهان المنجزات والمكاسب ونتذكر التضحيات 
والجهود التي كان لها الفضل في قيام الثورة المباركة.. في ذكرى االحتفال بهذه المناسبة التقينا عددًا 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

لقاء : املحررة

الخطري: املرأة  أكثر 
املستفيدين من الثورة

ماريا شمسان: سنحافظ على ثورتنا.. 
والتحديات ستعالج بالحوار

انتصار الحمادي: االحتفال 
بالثورة مهم لتأصيل مبادئها

مها عقالن: يجب أن 
يكون التفاني من 

أجل الوطن 

أمرية سعيد: علينا 
تقدير تضحيات 

شهداء الثورة

الثورة كنز غالٍ  وعلى األمهات ترسيخ قيمها يف عقول األبناء

¿  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 
الـ48 لثورة 26 سبتمبر 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:

النعمان كان يرى أن تطوير 
املجتمع يبدأ بنشر التعليم 

حتى ينمو الوعي

»االستاذ« عّلمنا 
كيف نقف بشجاعة 

مع الحق يؤملني أال أجد مدرسة أو معهدًا أو جامعة بإسم »النعمان«


