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الجسيمة انتصر شعبنا اليمني.

26 سبتمبرثورة شعب 

 لم تكن عنصرية أو فئوية أو مناطقية
فتحت ثورة الـ26 من سبتمبر عام 1962م عهدًا جديدًا في حياة الشعب اليمني وطوت والى األبد ماضيًا أسود تجرع الشعب اليمني فيه الويالت 

بسبب تسيد العصبيات المقيتة التي مثلت كارثة لليمن والشعب.
الثورة السبتمبرية المجيدة التي فجرها الضباط األحرار واسقطوا أعتى نظام إمامي كهنوتي متخلف.. هذه الثورة لم تكن عنصرية وال فئوية وال 

مناطقية وال مذهبية وجسدت بأهدافها ومبادئها العظيمة روح وقيم الشعب اليمني لالنطالق لمواكبة التطور الحضاري.
ومــا يــدل على أن ثورة الـ26 من ســبتمبر قد عبرت عن إرادة وتطلعات الشــعب فقد ســجل التاريخ أعالم قادة تلك الثــورة والتي مثلت كل فئات 
المجتمع الذين هبوا ثائرين ضد النظام العنصري الكهنوتي الذي جثم على اليمن عدة عقود وألحق كارثة بالشعب اليمني التزال تأثيراتها تمثل عائقًا 
أمام حركة تطور الشــعب اليمني.. وهنا نقف بإعزاز وإجالل أمام أبرز اســماء قادة ثورة 26 ســبتمبر المجيدة ممن أعدوا ليوم ميالد اليمن الجمهوري 
ودافعوا عن هذا النظام الوليد وقدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل انتصار الثورة السبتمبرية.. فهذه األعالم الوطنية التي تمثل كل شرائح المجتمع 

تعبر عن عظمة الثورة السبتمبرية.
ومن أبرز هذه الكوكبة الوطنية من مناضلي ثورة 26 سبتمبر المجيدة:
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المناضل أبو غانم

المناضل علي محسن هارون

المناضل أحمد المتوكل

يحيى المتوكلالشيخ عبدالله بن حسين االحمر المناضل مجاهد أبو شوارب

المناضل  محمد الرعينيالمناضل  محمد قائد سيفاللواء محسن سريع

عبد السالم صبره
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علي محمد الشامي

محمد محمود الزبيري

كانت البداية مع عميد كلية اإلعللالم السابق 
بجامعة صنعاء الدكتور احمد عقبات والللذي 
تللحللدث قللائللاًل: منذ توليه السلطة فللي يوليو 
1978م حرص الرئيس علي عبدالله صالح على 
إرسللاء ثقافة الحوار والقبول باآلخر.. وبتحقيق 
الوحدة اليمنية  ظهرت األحزاب مستفيدة من 
التعددية السياسية ومعها حرية الرأي واإلعالم 
، حيث مثلت الصحف الحزبية واألهلية طفرة 
لللم يعهدها الللتللاريللخ اليمني مللن قبل فللي كل 

المحافظات.
أما قبل الوحدة فقد كانت األحزاب السياسية ممنوعة من ممارسة 
مهامها علنًا، حيث كان اإلعالم الرسمي هو مصدر كل المعلومات، 
فكانت التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة من شروط 

تحقيق الوحدة اليمنية.
ومع بداية ما يسمى بالربيع العربي والصراعات الحزبية والمشاكل 
التي رافقتها بدأت األحزاب تتمترس إعالميًا وتكيل االتهامات 
ضد بعضها وانحسرت أعداد الصحف، وواكبت الصحف واإلذاعات 
والقنوات التلفزيونية مجمل الخالفات الحادة في الساحة السياسية 
حتى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والتوصل الى مخرجات عمقت 
الخالفات فيما بعد ، لتتحول إلى صراع دموي وعدوان غاشم على 
بالدنا.. وهذه المستجدات ولدت حساسية مفرطة تجاه حرية 

اإلعالم وخروقات متكررة  لحرية الرأي.
مضيفًا: ونظرًا لحساسية المرحلة سيظل الحال كما هو حتى 
تنتهي الحرب وتظهر ظروف جديدة تعيد الديمقراطية وحرية 
الرأي والصحافة إلى سابق عهدها.. وربما تتم االستفادة من خبرات 
المراحل السابقة وتجاوز السلبيات وإمكانية تطوير األداء اإلعالمي 
بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.. مختتمًا حديثه بقوله: عمومًا 
فإن الحال الذي وصلت إليه اليمن هو أعمق من حرية الصحافة بعد 
الخراب والدمار وتفشي وباء الكوليرا، وبالتالي من غير المنطق 
المقارنة بين سنوات االستقرار األمني والمعيشي والتعددية 
الحزبية وحرية الرأي ، وبين هكذا أوضاع يصعب توصيفها في 
بضع كلمات.. لكن األمل في غد أفضل ينعم فيه المواطن باألمن 

واالستقرار ، ولن يتأتى 
ذلك اال بوقف الحرب أواًل، حينها لكل حدث حديث ..

* أما عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد سعد نجاد 
فيقول: اذا ما تكلمنا عن التحول الديمقراطي كبداية في الحياة 
السياسية اليمنية نعرف جميعا انه لم يكن موجودًا قبل مجيئ 
الزعيم علي عبدالله صالح الى سدة الحكم، يتجلى ذلك من خالل 
سعيه الدؤوب الى إخراج العمل السياسي لألحزاب السياسية اليمنية 
م مع  من سراديب العمل السري الى الوضوح والعلن وبصورة تتالء
واقع وثقافة المجتمع اليمني حينها.. فبادر الى إعالن المؤتمر 
الشعبي العام ليكون مظلة تمارس األحللزاب السياسية اليمنية 
دورها في إطاره.. وهو ما تجسد فعاًل بمخرجات المؤتمر العام األول 
للموتمر الشعبي العام 1982م والذي تجلى في اهم وثيقة يمنية 
حتى اآلن والمتمثلة في الميثاق الوطني والذي كان ومازال شعاره 
)ال حرية بال ديمقراطية وال ديمقراطية بال حماية وال حماية بدون 
تطبيق سيادة القانون( ملخصًا بكل جالء نوعية المرحلة القادمة 
وطبيعتها الماثلة للعيان.. وقد قاد الزعيم علي عبدالله صالح 
هذا التحول الطموح عن طريق التوعية المجتمعية بعد أن كانت 
أولى مراحل الديمقراطية وممارستها هي مرحلة صياغة الميثاق 
الوطني والتي شللارك فيها كافة شرائح المجتمع اليمني وأدلللوا 
بدلوهم فيها.. ثم مرحلة الصياغة النهائية والتي شارك فيها كافة 
النخب السياسية والحزبية وعلماء الدين ومفكريه وعماله ومشائخه، 
وصواًل إلى مرحلة إقراره والمصادقة عليه وبعدها جاءت مرحلة 

التوعية بمضامينه والتي 
تمثلت في المحاضرات األسبوعية التي كانت تعقد في المدارس 
والجامعات وجميع مؤسسات الدولة تهيئة للمجتمع وإعدادًا له 

للمرحلة القادمة.
وتجلت الممارسة الديمقراطية في انتخابات مجلس الشورى 

1983م..
وفي ظل دولة الوحدة أفرد دستور دولة الوحدة مساحة كبيرة 
للتأصيل الدستوري لها وللحريات وللتعددية السياسية فظهرت 
األحزاب ومارست عملها علنًا تحقيقًا الحترام الرأي العام وإعطاء 
مساحة واسعة لإلعالم والصحافة والمطبوعات حتى وصلت الصحف 

في وقت من األوقات الى ما يربو على 90 صحيفة.
وأجريت أول انتخابات سياسية حرة في 1993م. حصلت من 
خاللها ثمانية أحزاب على مقاعد في البرلمان وأعلنت جميع األحزاب 
السياسية قبولها بنتائج االنتخابات ثم تتالت بعدها الممارسات 
الديمقراطية فجاءت االنتخابات النيابية عام 1997م ثم شهد 
اليمن في 1999م اول انتخابات رئاسية وانتخابات 2001م 
للمجالس المحلية وانتخابات البرلمان 2003م واالنتخابات الرئاسية 

2006م.
وقد صاحب هذه المراحل تطور مهم في النظام االنتخابي وتحقق 
قدر اكبر من االستقرار في السلطة التشريعية وتوسعت دائرة 
المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وتحققت نقلة على مستوى 
البنية التشريعية المتصلة بالممارسة الديمقراطية وحرية الصحافة 

واإلعلللالم واللللرأي العام واحللتللرام حق اإلنللسللان في 
االنتماء السياسي والتعبير عن موقفه السياسي 
والحزبي وتالشى اإلرهاب السياسي والفكري وقدس 
حق اإلنسان الشخصي والسياسي.. ومما سبق يتضح 
بمقارنة بسيطة طبيعة التحوالت وما كان قبل 

الوحدة وبعدها.
مختتمًا حديثه قائاًل: اما فيما يتعلق بالتجاوزات 
الللتللي حصلت فللي الللسللنللوات االخلليللرة على حرية 
الصحافة واإلعالم والرأي العام فإنه يعتبر نتيجة 
طبيعية لما كان يطالب به المغرر بهم في 2011م 
بإسقاط النظام غير مدركين أن النظام هو الدستور والقانون.. 
ويمكن رد االعتبار بالديمقراطية وتجسيد روح القانون وسيادته.
* من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور 
مجاهد الشعبي: ان التحوالت الديمقراطية التي شهدتها اليمن 
في عهد الرئيس االسبق الزعيم علي عبدالله صالح كانت واضحة 

وجلية من خالل :
 إقرار التعددية الحزبية ، واالنتخابات النيابية والمحلية والرئاسية 
الى جانب حرية الصحافة والرأي والتي كانت مكفولة وفقًا للقانون 
والدستور وذلك في فترة من انصع الفترات التي مرت بها حرية 
الصحافة والرأي العام.. وكل تلك التحوالت ال ينكرها احد باعتبارها 
كانت واقعًا على األرض وعشناها جميعًا بغض النظر عن أية 

سلبيات رافقت تلك الفترة..
فما شهدته اليمن من تحوالت أثناء تلك الفترة تعتبر بمقاييس 
االنجاز واالداء انجازات أتاحت الفرصة لمن خرجوا في عام 2011 
للتعبير عن آرائهم.. إال أنهم لم يحسنوا استخدام تلك الحرية 
واتجهوا في مسار اخر مناهض للمصلحة الوطنية.. وأضاف الدكتور 
مجاهد: ولو حاولنا مقارنة الوضع يومنا هذا بما كان خالل حكم 
الرئيس االسبق علي عبدالله صالح فيما يتعلق بسقف الحريات 
والمناخ الديمقراطي لوجدنا بونًا شاسعًا بين الفترتين فال وجه 
للمقارنة، حيث أصبح وضع الحقوق والحريات محصورًا ويمر بحالة 
من االنسداد السياسي، فمن هم في السلطة اليوم ال يتقبلون آراء 

اآلخرين بل ويتبعون سياسة اإلقصاء واالستعداء والتصنيف.

»ال حرية بال ديمقراطية وال ديمقراطية بال حماية وال حماية بدون تطبيق سيادة القانون«..
تحت هذا الشــعار قاد الزعيم علي عبدالله صـالح ســفينة الوطن محققًا نقلة نوعية لم يشــهدها تاريخ اليمن الحديث والقديم في 
مجال الحريات الشــخصية والسياســية والتعددية الحزبية وتشكيل المجالس المحلية باإلضافة إلى تشــريع القوانين إلنشاء وحماية 

وسائل اإلعالم وحرية الصحافة.. 
حول موضوع التحوالت التي قادهـا الزعيم علي عبدالله صـالح في مجال الديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق اإلنســان.. »الميثاق« 

استطلعت آراء عدد من األكاديميين.. فإلى الحصيلة:

استطالع / محمد أحمد الكامل

الحرية والديمقراطية في فكر الزعيم 
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كبيرة


