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متابعات

األمين العام يتلقى تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس
اإلصالح من سفير الصين

تلقــى األمــن العــام للتجمــع
اليمنــي لإلصــاح ،برقيــة تهنئــة
مــن ســعادة ســفري جمهوريــة
الصــن الشــعبية لــدى بالدنــا كانــغ
يونــغ ،وذلــك بمناســبة الذكــر الـ30
لتأســيس الحــزب.
وعــر يونــغ عــن تهانيــه القلبيــة
وتحياتــه الصادقــة لإلصــاح،
باســمه وباســم الســفارة الصينيــة
بهــذه املناســبة.
وأشــاد الســفري الصينــي بالتقــدم
الــذي أحــرزه اإلصــاح ،كحــزب لــه
تأثــر يف اليمــن ويلعــب دورا ً هامـا ً يف
مختلــف املجــاالت.
وأكــد أن العالقــات بــن التجمــع
اليمنــي لإلصــاح والحــزب
الشــيوعي الصينــي تعمقــت خــال
الثالثــن عام ـاً ،الفت ـا ً إىل أن التعاون
بــن الحزبــن والبلديــن يف القضايــا
ذات االهتمــام املشــرك تتعــزز

باطــراد.
وعــر يونــغ عــن تقديــر اإلصــاح
ملواقــف اإلصــاح الداعمــة للصــن
يف مواجهــة فــروس كوفيــد19-

وقضيــة شــينجيانغ وقضيــة
هونــغ كونــغ.
وأشــار إىل مــا ألحقتــه
الحــرب يف اليمــن مــن فــوىض
واضطــراب الحقــت كــوارث
فادحــة للشــعب اليمنــي،
معــرا ً عــن ثقتــه بــأن جهــود
اإلصــاح مــع األحــزاب األخــرى
ســتنهي الحــرب يف أرسع وقــت
ممكــن ،ويحتضــن الشــعب
اليمنــي الســام ويحقــق
التنميــة والتقــدم واالزدهــار.
وعــر ســفري الصــن عــن
تطلــع بــاده لتعزيــز التعــاون
مــع اإلصــاح واألحــزاب اليمنيــة
األخــرى ،بعــد انتهــاء الحــرب،
لإلســهام يف مســاعدة الشــعب
اليمنــي أن ينعــم بالحيــاة الســلمية
واآلمنــة.
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 ..ويعزي في وفاة رئيس الوزراء األسبق
عبدالقادر باجمال
بعــث األمــن العــام للتجمــع اليمنــي لإلصــاح
االســتاذ عبدالوهــاب اآلنــي برقيــة عــزاء
ومواســاة يف وفــاة عبدالقــادر باجمــال رئيــس
الــوزراء األســبق واألمــن العــام املؤتمــر الشــعبي
العــام األســبق بعــد حيــاة بالعمــل يف خدمــة
الوطــن.
وقــال اآلنــي "إن الفقيــد تميــز بــأدوار
نضاليــة وقياديــة بمختلــف املناصــب التــي
تقلدهــا خــال مســرته العمليــة ســواء يف مجال
العمــل الحزبــي حيــث رأس األمانــة العامــة
للمؤتمــر الشــعبي العــام أو العمــل الرســمي
الــذي تــدرج فيــه حتــى أصبــح رئيس ـا ً ملجلــس
الــوزراء قبــل أن يقعــده املــرض".
وعــر اآلنــي يف الربقيــة التــي بعثهــا إىل
قيــادة وقواعــد حــزب املؤتمــر وكــذا إىل عمــرو
نجــل الفقيــد عبدالقــادر باجمــال ،عــر باســمه
وباســم قيــادات وقواعــد حــزب اإلصــاح عــن
خالــص التعــازي واملواســاة ألرسة الفقيــد
وكافــة ذويــه ومحبيــه ،ســائالً اللــه أن يتغمــده
بواســع رحمتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصــر
والســلوان" ،إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون".

الهجــري يجــدد دعم اإلصـالح لتطبيق آلية تسـريع اتفاق الريـاض
ناقــش رئيــس الكتلــة الربملانيــة للتجمــع
اليمنــي لإلصــاح وعضــو الهيئــة العليــا
لإلصــاح االســتاذ عبدالــرزاق الهجــري ،عــر
االتصــال املرئــي مــع الســفري الصينــي لــدى
اليمــن كانــج يونــج ،مســتجدات األوضــاع
السياســية وامليدانيــة.
وتطــرق الهجــري خــال اللقــاء الــذي جــرى
األســبوع املــايض إىل إرصار مليشــيا الحوثــي
عــى الحــرب ورفضهــا لكافــة جهــود الســام
التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة ،وإمعانهــا يف
مضاعفــة معانــاة اليمنيــن.
وأشــار الهجــري اســتهداف مليشــيا الحوثــي
للمناطــق الســكنية املكتظــة ودور العبــادة
بالصواريــخ الباليســتية ،وفرضــه الحصــار
عــى املحافظــة ،مؤكــدا ً عــى رضورة أن
يقــف املجتمــع الــدويل بمســؤولية تجــاه هــذه
الجرائــم.

وجــدد دعــم التجمــع اليمنــي لإلصــاح
لتطبيــق آليــة ترسيــع اتفــاق الريــاض،
معــرا ً عــن أملــه بــاإلرساع يف اســتكمال
املشــاورات وتنفيــذ الجوانــب األخــرى
مــن االتفــاق ويف مقدمتهــا الجانــب
األمنــي والعســكري ليتمكــن الجميــع
مــن املســاهمة يف إدارة املرحلــة القادمــة
بالرشاكــة الوطنيــة.
وشــدد رئيــس برملانيــة االصــاح عــى
رضورة عــودة الدولــة ومؤسســاتها اىل عــدن
إلدارة معركــة اســتعادة الدولــة وتوفــر
الخدمــات للمواطنــن ومعالجــة انهيــار العملة
ودعــم االقتصــادي الوطنــي للحفــاظ عليــه
مــن االنهيــار األكثــر.
كمــا عــر الهجــري عــن قلقــه مــن
اســتمرار رفــض مليشــيا الحوثــي الســماح
بصيانــة خزان صافــر ،داعي ـا ً املجتمــع الدويل

التجمع اليمني لإلصالح يحتفل
بالذكرى الـ 30لتأسيسه
احتفــل التجمــع اليمنــي لإلصــاح يــوم
األحــد املــايض  13ســبتمرب ،بمناســبة
الذكــرى الـــ 30للتأســيس.
وهنــأت الدائــرة اإلعالميــة لإلصــاح
أعضــاء الحــزب ومنارصيــه ومحبيــه
بهــذه املناســبة ،مشــرة إىل أن االحتفــاء
ســيبدأ مســاء الســبت ،تحــت هاشــتاج
#ثالثون_عاما_اصــاح.
ووجــه رئيــس الهيئــة العليــا للتجمــع
اليمنــي لإلصــاح األســتاذ محمــد عبدالله
اليدومــي ،خطابــا ً هامــا ً تنــاول فيــه
مواقــف اإلصــاح مــن مختلــف القضايــا
عــى الســاحة الوطنيــة( .الصحــوة تنــر
نصــه).
وأكــدت الدائــرة اإلعالميــة لإلصــاح
حرصهــا عــى أن تكــون االحتفاليــة يف
حدهــا األدنــى بســبب مــا تمــر بهــا
البــاد ،مشــرة إىل أنهــا حرصــت ايضــا ً
أال تفــوت هــذه املناســبة التــي تمثــل
أبســط مظاهــر الحيــاة السياســية التــي
صادرتهــا مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة
دون احتفــاء.
وعــرت الدائــرة عــن أملهــا يف أن

بممارســة الضغــط عــى الحوثيــن لصيانــة
الخــزان وتفــادي الكارثــة البيئيــة التــي قــد
تهــدد اليمــن والــدول املطلــة عــى البحــر
األحمــر.
مــن جانبــه أشــاد الســفري الصينــي
بمواقــف اإلصــاح الداعمــة لعملية الســام
يف البــاد وكــذا تنفيــذ اتفــاق الريــاض،
معــرا ً عــن اعتــزازه بالعالقــة التــي
تربــط الحــزب الشــيوعي الصينــي بحــزب
اإلصــاح.
وأكــد يونــغ دعــم بــاده لعمليــة الســام
يف اليمــن ،مشــيدا ً باإلنجــاز الــذي تحقــق يف
ســبيل تنفيــذ اتفــاق الريــاض.
كمــا أبــدى أيضــا ً قلقــه مــن تزايــد خطــر
ناقلــة صافــر ،مشــددا ً عــى رضورة أن يســمح
لخــراء األمــم املتحــدة بمعاينــة الخــزان
وصيانتــه.

نائب رئيس الدائرة اإلعالمية يدعو للمشاركة في حملة ذكرى التأسيس لتعزيز حضور العمل السياسي
هنــأ نائــب رئيــس الدائــرة اإلعالميــة للتجمــع
اليمنــي لإلصــاح ،عدنــان العدينــي ،أعضــاء
اإلصــاح وكــوادره بمناســبة الذكــرى الـــ30
للتأســيس يف  13ســبتمرب  ،1990داعيــا اىل
التفاعــل مــع حملــة ذكــرى التأســيس تحــت
وســم #ثالثون_عاما_اصــاح.
واكــد العدينــي ،أن عــى كل إعالميــي اإلصــاح
وناشــطيه يف شــبكات التواصــل االجتماعــي
ان يشــاركوا بفاعليــة واســعة يف الحملــة
االلكرتونيــة لإلحتفــاء بالذكــرى ،والتــي
ســتنطلق عشــية الذكــرى الســاعة الســابعة
مــن مســاء الســبت.

تكــون ذكــرى تأســيس اإلصــاح بدايــة
عهــد جديــد لوطننــا وشــعبنا املناضــل،
ومحطــة انطــاق نحــو غــ ٍد أفضــل.
وشــارك سياســيون وإعالميــون
وناشــطون يف حملــة الذكــرى بصــورة
واســعة عــى منصــات التواصــل
االجتماعــي ،مشــرين إىل مــا يمثلــه
اإلصــاح يف الحيــاة السياســية اليمنيــة
ومشــيدين بــأدواره الوطنيــة والنضاليــة.

وأوضــح نائــب رئيــس الدائــرة اإلعالميــة أن
هــدف الحملــة هــو التذكــر بالعملية السياســية
وتعزيز حضــور العمل الســيايس يف زمــن الحرب،
مشــددا عــى رضورة تفعيــل الحيــاة السياســية
مــن خــال أنشــطة األحــزاب كضمانــة لحمايــة
املكتســبات الوطنيــة الجمهوريــة وخاصــة
التعدديــة السياســية حتــى ال تطمرهــا الحــرب
التــي تســببت بهــا جماعــة الحوثــي.
وقــال ان علينــا ان نحتفــل بالقــدر املعقــول
الــذي يتناســب وظــروف شــعبنا الصعبــة وبمــا
يحقــق الغــرض ويبقينــا عــى مقربــة مــن
همــوم شــعبنا ومســاندين لــه.

إصالح مأرب ينعى الشيخ حمد بن عكشة أحد مؤسسيه الذي ارتقى شهيدًا في مواجهة فلول اإلمامة
نعــى التجمــع اليمنــي لإلصــاح يف محافظــة
مــأرب الشــيخ حمــد بــن عكشــة بــن جــال
الــذي ارتقــى شــهيدا ً األســبوع املنــرم ،وهــو
يقــارع فلــول اإلمامــة يف جبهــات النضــال.
ويعــد الشــهيد الشــيخ حمــد بــن عكشــة
أحــد مؤســي التجمــع اليمنــي لإلصــاح يف
مــأرب وكان مــن أبــرز رواد العمــل الخــري
واالجتماعــي باملحافظــة.

وقــال إصــاح مــأرب "ننعــى بــكل فخــر
واعتــزاز إىل قيــادات اإلصــاح وأعضائــه خاصه
وإىل أبنــاء مــأرب عامــة استشــهاد القامــة
الوطنيــة الشــيخ حمــد بــن صالــح بن عكشــة
بــن جــال عضــو هيئــة الشــورى املحليــة
أثنــاء مشــاركته يف معــارك الدفــاع عــن الوطن
والكرامــة ضــد مليشــيات التمــرد واإلرهــاب
الحوثيــة بجبهــة النضــود بمحافظــة الجوف".

وأضــاف "إن التجمــع اليمنــي لإلصــاح
بمــأرب وهــو ينعــى استشــهاد الشــيخ حمــد
ليحتســب عنــد اللــه رجــل خــر وبــر وعطــاء،
ُعــرف مــن خــال مســرته مصلحـا ً اجتماعيـا ً
ومرجعيــة يف فــض النزاعــات وصاحــب يــد
بيضــاء يف أعمــال الــر واإلحســان ،وكان
مــن أبــرز الشــخصيات االجتماعيــة وأكثرهــا
فاعليــة يف خدمتــه للمجتمــع".

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م
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والتقييــم ،وأنــه "مــن األهميــة أخــذ التجربــة
السياســية لإلصــاح عــى مــدى ثالثــن عامــا
كمــادة تاريخيــة سياســية ،لهــا مــا لهــا ،وعليها
مــا عليهــا ،للدراســة والتحليــل والتقييــم ،ملــا
يف ذلــك مــن أثــر يف تقويــم املرحلــة القادمــة،
واالســتفادة مــن التجربــة يف املســتقبل".

لعبــت المــرأة اإلصالحيــة منــذ تأســيس حــزب التجمــع
اليمنــي لإلصــاح دوراً حيويًــا وبــارزًا فــي مختلــف
مجــاالت الحيــاة السياســية واالجتماعيــة والتربويــة،
ووقفــت بجانــب أخيهــا الرجــل جنبــاً إلــى جنــب فــي
ً
نتيجــة إليمــان المــرأة
الســلم والحــرب ،وكان ذلــك
اإلصالحيــة بحقهــا السياســي ،وواجبهــا الوطنــي،
والحاجــة الملحــة لتواجدهــا فــي كل المياديــن.
يحتــل العمــل النســائي لــدى اإلصــاح أهميـ ً
ـة كبيــرة
منــذ التأســيس عــام 1990م ،حيــث تــم تشــكيل
مكتــب نســائي بدايــة العــام 1995م.

اإلصالح صاحب الرصيد األعلى في التضحية

■ عدن /أمة الرحمن عارف
مســؤولة التنظيــم والتأهيــل يف دائــرة املــرأة
بأمانــة العاصمــة وعضــو مجلــس الشــورى
العــام الدكتــورة آمنــة األســلمي تتحــدث عــن
املالحــم التــي ســطرتها املــرأة اإلصالحيــة أثناء
وقوفهــا إىل جانــب أخيهــا الرجــل يف دفاعهــا
عــن الجمهوريــة ،مؤكــدة أنــه "مــا زالــت
املــرأة اإلصالحيــة تتصــدر الصفــوف ،متحديــة
لالنقــاب ،وتســطر املالحــم والتضحيــات بــكل
فخــر واعتــزاز بجانــب أخيهــا الرجــل ،تدافــع
عــن الجمهوريــة ،وتتحمــل أعبــاء الحــرب،
وتســاهم بــدور إيجابــي يف شــتى املجــاالت،
السياســية ،واالجتماعيــة ،واإلعالميــة،
والرتبويــة".
مؤكــدة عــى أن "املــرأة
اإلصالحيــة أصبحــت
مــع ظــروف اليــوم أكثــر
إدراكا للــدور املنــاط
بهــا يف شــتى مجــاالت
الحيــاة ،فهــي إىل كونهــا
ســندا داعمــا ألخيهــا
الرجــل يف املعركــة ضــد
االنقــاب ،تســاهم أيضــا
يف التخفيــف مــن معانــاة
املجتمــع يف ظــل الحــرب
والنــزوح ،وستســتمر املــرأة
اإلصالحيــة يف أدوارهــا
الرياديــة حتــى يتحــرر
كامــل الوطــن ،وننعــم
بالدولــة املدنية املنشــودة".
مــن جانبهــا ،تتحــدث
رئيســة شــعبة اإلعــام
والسياســة يف دائــرة املــرأة
بإصــاح الضالــع ربــاب
عبداللــه عــن نهــوض
املــرأة اإلصالحيــة يف املجــال
العلمــي واملعــريف ،وعــن
دورهــا الريــادي يف املجتمــع
تحــت مظلــة اإلصــاح
فتقــول" :اإلصــاح كان
مشــجعا للمــرأة ،ودفعهــا نحــو التعلــم ومحــو
األميــة ،ووجههــا نحو إكمــال دراســاتها العليا،
واملشــاركة يف الوظيفــة العامــة ،ووصلــت
عــال يف الهــرم
املــرأة اإلصالحيــة إىل مســتوى
ٍ
التنظيمــي ،ويف العمــل االجتماعــي ،وعمــل
اإلصــاح عــى مســاعدتها لتحقيــق رغباتهــا
يف املشــاركة السياســية ،والتصــدر ،وكــذا
النهــوض بهــا يف مختلــف املجــاالت".
وتشــر ربــاب إىل أن اإلصــاح وجــه اهتمامــه
نحــو املــرأة ،مؤمنــا بأهميــة دورها يف تشــكيل
املجتمــع ،فهــي النــواة لــأرسة ،واملســاهم
األول يف الرتبيــة والتنشــئة ،وتبديــل مفــردات
التعصــب والعنــف بالتســامح يف املجتمــع ،حــد
وصفهــا.
وتشــر القياديــة يف دائــرة املــرأة بإصــاح
الحديــدة أم أســامة إىل نموذج املــرأة اإلصالحية،
معتــرة أن «املــرأة اإلصالحيــة قدمــت نموذجــا
فريــدا ،يثبــت للعالــم بــأن املــرأة اليمنيــة
اإلصالحيــة نجحــت يف تجــاوز القيــود التــي
تعيــق عمــل املــرأة وآداءهــا لرســالتها،

والتحــرر مــن
األميــة والجهــل ،وأن تكــون صاحبــة مــروع
ســيايس ،ودور رائــد بجانــب أخيهــا الرجــل».

المرأة اإلصالحية وتقييمها للتجربة السياسية
للحزب

تتطــرق رئيســة دائــرة املــرأة بإصــاح حجــة
أمــة الســام جحــاف إىل التجربــة السياســية
لإلصــاح خــال الثالثــن عامــا ،مؤكــدة
أن "اإلصــاح خــاض التجربــة السياســية
بسالســة عــى مــدى ثالثــن عامــا ،مؤمنــا
بــرورة الرشاكــة الوطنيــة ملواجهــة كافــة
التحديــات ،وعــى مختلــف
األصعــدة ،وكان باســتمرار
حريصــا ً عــى املشــاركة يف
العمــل الســيايس يف ظــل
اإلجمــاع الوطنــي ،والنظــام
الديمقراطــي".
مؤكــدة أن اإلصــاح يف كل
خطواتــه السياســية يضــع
مصلحــة الوطــن فــوق
كل املصالــح ،وأنــه "كان
حــارضا يف العمــل الســيايس
منــذ تأسيســه ،ومــا يــزال
عــى مبادئــه يف تغليــب
مصلحــة الوطــن عــى كل
املصالــح الضيقــة يف كل
مشــاركاته السياســية".
وتضيــف يف ســياق
حديثهــا عــن أدوار اإلصــاح
السياســية التــي شــارك
بهــا الحــزب منــذ تأسيســه
أن "اإلصــاح لعــب دورا ً
بــارزا ً مــع األحــزاب
واملكونــات السياســية
األخــرى منــذ تأسيســه،
بدايــة باالئتــاف الثالثــي
مــع املؤتمــر الشــعبي العــام
والحــزب االشــراكي عــام1993م ،ثــم مشــاركا
للتوقيــع عــى وثيقــة العهــد واالتفــاق يف
األردن عــام1994م ،ومشــاركته يف الحكومــة
يف االئتــاف الثنائــي مــع املؤتمــر الشــعبي يف
نفــس العــام ،مــرورا بتجربــة اللقــاء املشــرك
يف عــام  ،2003وداعمــا ملرشــح املعارضــة
فيصــل بــن شــمالن يف 2006م .وكان لــه
املشــاركة الفاعلــة يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي
وصياغــة وثيقــة اإلنقــاذ الوطنيــة ،وموقفــه
املؤيــد لعاصفــة الحــزم منــذ الوهلــة األوىل
ضــد املــد اإليرانــي يف اليمــن املتمثــل يف الحوثــي
وميليشــياته اإلجراميــة ،مشــاركا بكــوادره
وأعضائــه يف منــارصة الرشعيــة وداعمــا
للجيــش الوطنــي يف كل ميادينــه".
ومــن حرضمــوت ،تتحــدث القياديــة يف دائرة
املــرأة باإلصــاح باســمة املقــدي عــن األســباب
التــي جعلــت تجربــة اإلصــاح رائــد ًة ،مشــر ًة
إىل أن "مــن أهــم األســباب التــي ســاهمت يف
نجــاح التجربــة السياســية لإلصــاح ،القيــادة
الواعيــة التــي اســتطاعت التعامــل مــع كافــة
القضايــا بمرونــة ،مــع الحفــاظ عــى الثوابــت

الوطنيــة ،واهتمــام اإلصــاح بالرشائــح
االجتماعيــة والشــبابية ،ممــا جعــل اإلصــاح
يمتلــك قواعــد شــعبية كبــرة تلتــف حولــه".
وأن ذلــك يرجــع إىل تمســك اإلصــاح باملــروع
الوطنــي حســب تعبريهــا.
وتصــف عضــو دائــرة املــرأة بإصــاح عــدن
هاجــر الســيد تجربــة اإلصــاح ،بالتجربــة
الفريــدة التــي تميــزت بالحنكــة السياســية،
ً
متمنيــة أن
وااللتــزام بالرشاكــة الوطنيــة،
تعــود الدولــة ويزدهــر الحــراك الســيايس
الســلمي تحــت مظلتهــا.

النضال السلمي لإلصالح

تشــر مســؤولة الدائــرة السياســية واإلعالميــة
يف دائــرة املــرأة إلصــاح املهــرة بصــار غمــوض
يف حديثهــا إىل خصائــص اإلصــاح التــي جعلــت
ً
وإضافــة مهمــة
منــه مــاذا ً آمنــا لليمنيــن،
للنســيج الســيايس ،وهــي التزامــه منهــج
الوســطية ،والوطنيــة املنبثقــة مــن هويــة وقيــم
الشــعب اليمنــي ،والتــي وجــد فيهــا املنتســبون
إليــه مــن كافــة فئــات ورشائــح املجتمــع
مــاذا ً آمن ـا ً بفكــره الوســطي ،ونهجــه املعتــدل،
وخطابــه الواعــي ،وبهــذا اســتطاع أن يكــون
إضافــة مهمــة للنســيج الســيايس الوطنــي.
مؤكــد ًة عــى أن اإلصــاح أصبــح رشيــكا ً مهما
ال يمكــن تجــاوزه عنــد الحديــث عــن العمــل
الســيايس ،والتحالفــات السياســية يف اليمــن ،وأن
"اإلصــاح خــاض مســر ًة طويلــة مــن النضــال
الســلمي بــأدوات العمــل الســيايس ،وأصبــح
رشيــكا مهمــا وأساســيا لــكل القــوى الوطنيــة
التــي تســهم يف البنــاء ،وتعزيــز مبــادئ التوافــق
والرشاكــة بــن نظــراء العمــل الســيايس،
كخيــارات آمنــة تســاهم يف توحيــد الجهــود يف
التصــدي للمشــاريع التــي تنــال مــن ســيادة
اليمــن واملــروع الوطنــي".
وتتحــدث بصــار عــن معركــة الوعــي التــي
خاضهــا الحــزب للتحــرر مــن رواســب املــايض التي
تجاوزهــا الوقــت والظــروف ،وأثـ ِـر ذلــك يف مقاومــة
األفــكار الطائفيــة الدخيلــة بقولهــا" :كمــا خــاض
معركــة تحريــر الوعــي الشــعبي مــن رواســب
املــايض ومقاومــة االفــكار الطائفيــة املتمثلــة
بالفكــر الحوثــي يف الشــمال ،وأفــكار التمييــز
العنــري واملناطقــي يف اليمــن عمومــا".
ومــن جانبهــا ،تشــر كاملــة ياســن مــن
محافظــة إب ،إىل الزخــم الســيايس الــذي تشــكل
بحضــور اإلصــاح يف الســاحة السياســية ،معتــرة
أن "اإلصــاح أضــاف للســاحة السياســية تنوعــا ً
وزخمــا سياســيا وشــعبيا ،وأصبــح ركيــزة مهمــة
مــن ركائــز العمــل الوطنــي ،فحيثمــا وجــدت
املصلحــة الوطنيــة العليــا تواجــد اإلصــاح وانحــاز
لهــا بــكل ثقلــه ،وبكامــل قوتــه".

الشراكات السياسية وتغليب مصلحة الوطن

تشــر الزميلــة اإلعالميــة وعضــو دائــرة
املــرأة بإصــاح عــدن ثريــا طاهــر إىل الــراكات
السياســية التــي تتواجــد بتواجــد اإلصــاح،
وتقــول" :لقــد تأسســت رشاكات سياســية

يف مناطــق حضــور اإلصــاح بشــكل يبــر
باملســتقبل الــذي نحــب أن تكــون عليــه دولتنــا،
اعتــدال مقبولــة يف زمــن
و َمثّــل هــذا حالــة
ٍ
شــيوع التطــرف".
كمــا أكــدت عــى أن تجربــة اإلصــاح
السياســية كانــت مليئــة باملتغــرات ،وتقــول
يف ذلــك" :خــاض اإلصــاح تجربــة مليئــة
باملتغــرات ،بــذل فيهــا الجهــود ،وخــاض يف
رشاكات واســعة مــع نظرائــه مــن القــوى
السياســية يف الســاحة اليمنيــة".
وتتحــدث عضــوة دائــرة املــرأة بإصــاح حجــة
نــورا زحيــم عــن الــراكات
السياســية لإلصــاح وأثرهــا
عــى العمــل الســيايس يف
اليمــن بقولهــا" :تكتســب
الــراكات السياســية
لإلصــاح طابعــا إيجابيــا،
ولعبــت دورا مهمــا يف
االرتقــاء بالعمــل الســيايس
اليمنــي ،فمــن مرحلــة
الرشاكــة الثنائيــة يف الحكــم
مــع املؤتمــر الشــعبي
العــام ،إىل مرحلــة سياســية
ناضجــة أنضجــت معهــا
العمــل الســيايس اليمنــي،
ظهــر فيهــا اللقــاء املشــرك،
وخــال هــذه الفــرة رضب
اإلصــاح أروع األمثلــة يف
العمــل الســيايس الــذي
يحــرم قواعــد ومنطلقــات
العمليــة السياســية».
ومــن صعــدة ،تتحــدث
رئيســة دائــرة املــرأة يف
املكتــب التنفيــذي لإلصــاح
باملحافظــة نبيلــة عبداللــه
عــن اإلصــاح ،وتماســكه
أمــام كل املنعطفــات
السياســية بقولهــا" :حافــظ
اإلصــاح عــى تماســكه رغــم مســتوى املؤامرات
التــي تحــاك ضــده ،وحجــم االســتهداف مــن
قبــل الكثــر يف الداخــل والخــارج ،وظــل الحــزب
كتلـ ً
ـة واحــد ًة يقــارع االنقــاب الحوثــي ،وكتلــة
واحــدة يســاند الرشعيــة يف معركتهــا ضــد
االنقــاب وميليشــياته".
مــن جانبهــا تشــر رئيســة الدائــرة السياســية
يف دائــرة املــرأة بإصــاح تعــز ســارة هيثــم إىل
حــرص اإلصــاح عــى املصلحــة اليمنيــة ،وكيــف
بــدا ذلــك جليــا حــن انحــاز اإلصــاح للتمســك
بالرشعيــة بعــد انقــاب الحوثــي عليهــا ،وعــى
العمليــة السياســية ،حيــث "ظهــر حــرص
اإلصــاح عــى املصلحــة اليمنيــة واضحــا
حــن قــام الحوثــي بانقالبــه عــى العمليــة
السياســة االنتقاليــة ،فانحــاز اإلصــاح إىل
اليمــن بتمســكه بخيــارات الشــعب اليمنــي يف
بنــاء دولتــه القائمــة عــى العــدل ،واملســاواة،
وانحــاز للرشعيــة ممثلــة بالرئاســة ،والحكومة،
والجيــش الوطنــي ،ومؤسســات الدولــة".
مشــرة إىل أهميــة أخــذ التجربــة السياســية
لإلصــاح عــى مــدى ثالثــن عامــا للدراســة

وتصــف القياديــة وعضــو دائــرة املــرأة
بإصــاح شــبوة نــدى كرمــوح اإلصــاح بأنــه
حــزب وطــن ،وأنــه "منــذ تأســيس الحــزب
فتــح ذراعيــه لــكل أبنــاء هــذا الوطــن ،فــكان
اإلصالحــي طبيبــاً ،ومعلمــاً ،ومحاميــاً،
ومهندس ـاً ،وتاجــراً ،وعام ـاً بســيطاً ،فتشــكل
الحــزب بشــكل الوطــن ،وهــو يضــم كل أطيــاف
املجتمــع اليمنــي"
وتشــر إىل أن اإلصــاح هــو صاحــب الرصيــد
األعــى يف التضحيــة يف ســبيل الوطــن وأن
"اإلصــاح قــدم الكثــر مــن قيادتــه وأبنائــه
الذيــن تصــدروا الصفــوف األماميــة يف مياديــن
الحريــة والدفــاع عــن الجمهوريــة ،كــي ينعــم
الوطــن بأمــان ويحيــا بســام".
وتصــف رئيســة دائــرة املــرأة يف مديريــة
طــور الباحــة بمحافظــة لحــج وعضــو مؤتمــر
الحــوار الوطنــي أوســان محمــد اإلصــاح
بشــوكة امليــزان أمــام كل املنعطفــات السياســية
وأن "اإلصــاح يشــكل شــوكة امليــزان ،وحجــر
الزاويــة يف كل املنعطفــات التــي مــرت بهــا
البــاد ،وكانــت مواقفــه واضحــة ،انحــاز فيهــا
لصالــح الشــعب والصــف الوطنــي".
وتضيــف" :تصــدر إصالحنــا
البطوليــة
املواقــف
وبشــجاعة ،ووقــف يف صــف
الدولــة ضــد املليشــيات،
وقــدم خــرة كــوادره
شــهداء مــن مثقفــن
وقيــادات
ومفكريــن
مجتمعيــة ومتخصصــن يف
كل املجــاالت ،وقائمــة مــن
ضحايــا االغتيــاالت الذيــن
امتــدت لهــم يــد الغــدر مــن
الشــخصيات التــي تحمــل
الفكــر الوســطي املســتنري،
ناهيــك عــن املعتقلــن
وا ملختطفــن " .
وتصــف أوســان حــزب
اإلصــاح بالشــجرة الطيبــة
التــي الزالــت تثمــر بالنمــاذج
الوطنيــة التــي تفخــر بهــا
اليمــن ،وأنــه "ال زالــت
شــجرة اإلصــاح الطيبــة
تثمــر بالنمــاذج الوطنيــة،
جذورهــا عميقــة ،وعصيــة
عــى االقتــاع ،تحمــل مبادئ
الثــورة ،وقيــم الحريــة
والعدالــة".

رسائل في ذكرى التأسيس

تقــول رئيســة دائــرة املــرأة بإصــاح مــأرب
جمعــة مثنــى يف تزامــن ذكــرى اإلصــاح مــع
الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا اليمــن ،نتيجــة
الحــرب التــي أشــعلها االنقــاب الحوثــي" :إن ذكــرى
تأســيس اإلصــاح تأتــي يف ظــل ظــروف تمــر بهــا
اليمــن بالغــة الصعوبــة والتعقيد ،ومأســاة إنســانية
مؤملــة ،ومتفاقمــة ،نتيجــة الحــرب".
وتوجــه رســالتها إىل اإلصالحيــن يف كل
األرايض اليمنيــة" :أن يكونــوا دائمــا عنــد
مســتوى املهمــة الوطنيــة التــي هــم أهــل
لهــا ،وأن يكونــوا -كمــا كانــوا -دائمـا ً همهــم
املصلحــة العليــا للوطــن".
كمــا تدعــو رئيســة قطــاع الطالبــات يف األمانة
العامــة وعضــو الح ـوار الوطنــي إلهــام نجيــب
إىل جعــل ذكــرى اإلصــاح محطــة لالنطالقــة
وتجديــد العهــد ،مشــرة إىل دور اإلصــاح يف
التصــدي للمــروع الســايل ،واملناطقــي ،وكل
دعـوات التشــظي والتفرقــة ،كمــا تؤكــد عــى أن
دمــاء الشــهداء أمانـ ٌ
ـة يف أعناقنــا جميعــا.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

تقرير

شـــهـــادات تاريخــية عــــن اإلصــــالح:
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وجود حزب اإلصالح بهذه الغايات الوطنية الكبيرة هو أحد
الضمانات األساسية والركائز المتينة لمستقبل اليمن

ثالثــة عقــود مــن عمــر اإلصــاح ،هــي بالتأكيــد محطــة مهمــة لهــا الكثيــر مــن
الــدالالت السياســية والوطنيــة عــن تجربــة التعدديــة السياســية ،وليــس فقــط
عــن الحــزب الــذي قــاد مســيرة التحــول السياســي فــي اليمــن.
فــي مختلــف المحطــات التاريخيــة ،أثبــت اإلصــاح عمــق انتمائــه لليمــن ،أدرك
مبكــرا مكامــن المصلحــة الوطنيــة العليــا ،وعمــل مــن أجلهــا بعيــداً عــن أيــة
حســابات ضيقــة أو متعصبــة.
هــذا مــا برهنــت عليــه األحــداث السياســية المختلفــة ،وأكــدت عليــه مختلــف
القــوى السياســية التــي وجــدت فــي اإلصــاح شــريكا فاعــا ومؤثــرا فــي الســلطة
والمعارضــة ،ورأت فيــه إحــدى ركائــز التعدديــة السياســية ،وأهــم الضمانــات
األساســية لمســتقبلها.
فــي ذكــرى تأسيســه الثالثيــن ،مــن المهــم إعــادة التذكيــر باإلصــاح وتجربتــه
السياســية مــن وجهــة نظــر القــوى السياســية ..كيــف تعاملــت معــه ومــاذا قالــت

عنــه ..وهــي أيضــا محاولــة للوقــوف علــى الثابــت والمتغيــر فــي مســيرة التحالفــات
السياســية.
بالعــودة إلــى أدبيــات المؤتمــرات العامــة لإلصــاح ،وبالنظــر إلــى مســتوى
المشــاركة ومضمــون الخطــاب السياســي ،يمكــن فهــم طبيعــة العالقــات
السياســية بيــن األحــزاب ،واســتراتيجية المصالــح المشــتركة.
ال ينظــر لمؤتمــرات األحــزاب علــى أنهــا مجــرد أحــداث سياســية عابــرة أو فعاليــات
تقليديــة ،وإنمــا باعتبارهــا محطــات تاريخيــة هامــة فــي مســيرة العمــل السياســي
التعــددي ،ومــن هــذا المنطلــق اكتســب اإلصــاح وتجربتــه السياســية أهميــة
بالغــة باعتبــاره تنظيمــا ديناميكيــا يمتلــك إمكانــات القــول والفعــل وأســباب
الحضــور واالنتشــار ،واســتعدادات التضحيــة والفــداء.

فهمي العليمي

شريكا فاعال وتجربة رائدة..

منــذ بواكــر العمــل الســيايس
التعــددي ،راهــن الجميــع عــى فاعليــة
حــزب اإلصــاح ،وحرصــت مختلــف
القــوى السياســية عــى التقــرب منــه
وإقامــة رشاكات ثنائيــة معــه.
مثــل إنعقــاد أول مؤتمراتــه العامــة
يف العرشيــن مــن ســبتمرب ،1994
حدثــا مهمــا وخطــوة متقدمــة
للبنــاء الديمقراطــي املجتمعــي عــى
حــد ســواء ،كمــا قــال عبــد العزيــز
عبــد الغنــي ،يف كلمتــه خــال جلســة
االفتتــاح التــي حرضهــا بصفتــه
عضــو مجلــس الرئاســة ،األمــن العــام
املســاعد للمؤتمــر الشــعبي العــام.
ووصــف عبدالغنــي مؤتمــر اإلصــاح
"بالخطــوة التاريخيــة الهامــة عــى
طريــق بنــاء دولــة النظــام والقانــون
يف ظــل يمــن مســتقر مزدهــر" ،وأبــدى
ثقتــه يف أن تســهم نتائــج مؤتمــر
اإلصــاح بشــكل فعــال يف توطيــد
وترســيخ الحيــاة الديمقراطيــة،
متطلعــا إىل إقامــة عالقــات متميــزة
بــن حزبــي املؤتمــر واإلصــاح.
ويف نوفمــر  ،1996وخــال افتتــاح
الــدورة الثانيــة ملؤتمــر اإلصــاح األول،
أكــد حــزب املؤتمــر عــى أهميــة
انتظــام عقــد مؤتمــرات اإلصــاح،
واعتــر ذلــك معلمــا جديــدا مــن
معالــم الديمقراطيــة والتعدديــة ،كمــا
جــاء يف خطــاب أمينــه العــام حينهــا،
الدكتــور عبدالكريــم اإلريانــي ،خــال
جلســة االفتتــاح.
وجــدد الدكتــور اإلريانــي الدعــوة
إىل "تعزيــز االئتــاف القائــم بــن
املؤتمــر واإلصــاح ،وتطويــر العالقــات
التنظيميــة بــن الحزبــن انطالقــا مــن
الثوابــت الوطنيــة والقواســم املشــركة
التــي رســخت العالقــة اإلســراتيجية
بــن التنظيمــن".
وبعــد أن حســم اإلصــاح خيــار
العــودة إىل املعارضــة ،عقــب االنتخابات
الربملانيــة يف  1997م ،أبــدى الحــزب
الحاكــم حينهــا حرصــه عــى وجــود
معارضــة سياســية قويــة ،متطلعــا إىل
دور اإلصــاح يف تحقيــق ذلــك.
وأمــام مؤتمــر اإلصــاح الثانــي،
نوفمــر 2000م ،وقــف أمينــه العــام
املســاعد ،العميــد يحيــى املتــوكل،
متحدثــا بالقــول" :إننــا يف املؤتمــر

الشــعبي العــام نؤكــد احرتامنــا
خياركــم الحزبــي وتصدركــم قيــادة
املعارضــة السياســية ،ويحدونــا األمــل
البالــغ بــأن يكــون وجودكــم مــع
رشكائكــم مــن أحــزاب املعارضــة
ســببا ً يف تنميــة دورهــا وترصــن
خطابهــا والســر معهــا يف ظــل
الديمقراطيــة التــي تتمتــع بهــا بالدنــا
عــى الطريــق القويــم الــذي يتجــاوز
دوائــر الوعــي املغلــق".

صالح في ضيافة مؤتمر اإلصالح..

عــى وقــع الــدور املتعاظــم
للمعارضــة السياســية خــال العقــد
الثانــي مــن العمليــة الديمقراطيــة،
زادت حــدة الخالفــات بــن الســلطة
واملعارضــة ،وانعكــس ذلــك عــى
مســتوى العالقــة بــن حزبــي اإلصالح
واملؤتمــر.
وبينمــا كان اإلصــاح يميــل إىل
مقاطعــة االنتخابــات املحليــة
واالســتفتاء عــى التعديالت الدســتورية
يف 2001م ،كان نظــام صالــح ،يــدرك
جيــدا خطــورة مثــل ذلــك القــرار،

ويعــي تمامــا عــدم إمكانيــة تجــاوز
حــزب بحجــم اإلصــاح يف حــدث
ديمقراطــي بهــذا القــدر مــن األهميــة.
وألجــل ذلــك ،اضطــرت الســلطة
إىل تقديــم بعــض التنــازالت ،وحــر
رئيــس الجمهوريــة ألول مــرة املؤتمــر
االســتثنائي الــذي عقــده اإلصــاح
لتحديــد موقفــه مــن تلــك االنتخابــات.
ذهــب صالــح إىل اإلصــاح محمــا
بالوعــود والتنــازالت ،خاطبهــم
مؤتمرهــم االســتثنائي بــود ،وتحــدث
إليهــم بصفــة املحــب كمــا قــال حينها،
وأعــاد التذكــر باملواقــف الوطنيــة
لإلصــاح ،ودوره املشــهود يف تعزيــز
التجربــة الديمقراطيــة.
وخاطبهــم بالقــول" :أهنئكــم
بهــذا االنعقــاد الجميــل واملمارســة
الديمقراطيــة ،جئــت اليــوم إليكــم
حبـا ً ملــا يربطنــي بكــم مــن عالقــات..
ولــم آت ألمــارس عليكــم الضغــط
لكــي تدخلــوا االنتخابــات ،فهــذا أمــر
يعــود للمؤتمــر العــام الثانــي للتجمــع
اليمنــى لإلصــاح ،لكــن أقول ســنكون
نادمــن إذا مــا خرجنــا مــن اللعبــة

السياســية كمــا نــدم اآلخــرون ،ومــن
بــاب أوىل ملــا يربــط بيننــا وبــن
اإلصــاح مــن عالقــات متميــزة جئــت
ألحدثكــم وأقــول لكــم أتمنــى النعقــاد
مؤتمركــم التوفيــق والنجــاح".
وأضــاف قائــا" :قلوبنــا مــع بعضنا
ومصرينــا واحــد وأكــر دليــل عــى ذلك
أننــا كنــا ســويا ً يف الــراء والــراء
ويف الظــروف الصعبــة كنــا ســويا ً
وجنبــا ً إىل جنــب وال يعنــى التبايــن
والــرأي والــرأي اآلخــر أن يحــول
بينكــم وإخوانكــم يف املؤتمــر والقيــادة
السياســية ...لقــد اســتطعنا أن نصــل
إىل بــر األمــان ولــم نكــن وحدنــا بــل
كنــا جميعــا ً معــا ً قدنــا الســفينة
وجنبناهــا الغــرق".

وطني األهداف والغايات..

ال أحــدا ينكــر لإلصــاح تاريخــه
املــرق يف النضــال ودوره الرائــد يف
التغيــر والتضحيــة ،الجميــع شــهد
بذلــك وكان شــاهدا عليــه.
وبالعــودة إىل أدبيــات املؤتمــرات
العامــة لإلصــاح ،يمكــن اســتقراء

الكثــر مــن االنطباعــات واملواقــف
السياســية ،التــي وجــدت يف اإلصــاح
أمــا للشــعب والوطــن.
لــم تخــل كلمــات األحــزاب
السياســية ،مــن اإلشــادة بتجربــة
اإلصــاح ومواقفــه الوطنيــة ،وكانــت
دائمــا معــرة عــن االعتــزاز بخطابــه
الســيايس ،متطلعــة إىل املزيــد مــن
الرشاكــة والعمــل الوطنــي.
يف مــارس  ،2009وخــال افتتــاح
الــدورة الثانيــة ملؤتمــر اإلصــاح
الرابــع ،قــدم حــزب املؤتمــر الشــعبي
العــام خطابــا إيجابيــا تجــاه اإلصــاح،
وأشــاد بــدوره الوطنــي والنضــايل
وتغليبــه مصالــح الوطــن العليــا.
وقــال أمينــه العــام املســاعد ،صــادق
أمــن أبــوراس ،أثنــاء جلســة اإلفتتــاح:
لقــد أدرك اإلصــاح مبكــرا مكامــن
املصلحــة الوطنيــة العليــا لليمــن،
وعمــل مــن أجلهــا بعيــدا ً عــن أيــة
حســابات ضيقــة أو متعصبــة ،الفتــا
إىل إن مســرة العمــل الوطنــي النضــايل
لإلصــاح ،قــد تجســدت برشاكــة
وطنيــة تجــاوزت أطــر املســئوليات
التقليديــة إلدارة دفــة الدولــة.
وقبــل ذلــك بعامــن ،كان حــزب
املؤتمــر قــد حــرص عــى ترميــم
عالقتــه باإلصــاح ،وإنهــاء حالــة
القطيعــة السياســية التــي أوجدتهــا
االنتخابــات الرئاســية.
ووقــف أمينــه العــام املســاعد،
عبدالرحمــن األكــوع ،أمــام مؤتمــر
اإلصــاح الرابــع ،يف نوفمــر،2007
ليعلــن عــن فتــح صفحــة جديــدة
مــع اإلصــاح ،وإســدال الســتار عــن
الخصومــة السياســية وتجــاوز أثــار
انتخابــات .2006
وجــدد حــزب املؤتمــر حرصــه
املســتمر عــى مــد جســور التواصــل
والتفاهــم والحــوار مــع جميــع القوى
ويف املقدمــة اإلصــاح ،معيــدا التأكيــد
عــى أهميــة الرشاكــة السياســية
والتوافــق الوطنــي ألجــل املهــام
املســتقبلية واملصالــح العليــا للوطــن.

مواقف وطنية مسؤولة..

يف مختلــف األحــداث واملحطــات
التاريخيــة ،كان اإلصــاح فاعــا
ومؤثــرا عــى الســاحة السياســية
والوطنيــة .ناضــل ســلميا مــن أجــل

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

الحقــوق والحريــات ،ولــم يدخــرا جهــدا يف
معركــة الدفــاع عــن الوطــن ،وقــدم يف ســبيل
ذلــك الكثــر مــن التضحيــات.
هــذا مــا عــرت عنــه القــوى السياســية
ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،وأكــدت عليــه يف
مختلــف األحــداث واملواقــف.
حــزب البعــث العربــي االشــراكي ،ثمــن
لحــزب اإلصــاح مواقفــه الوطنيــة ،ودوره
النضــايل يف الحيــاة السياســية ،وأكــد وقوفــه
معــه جنبــا إىل جنــب عــى درب النضــال
الســلمي والديمقراطــي لتحقيــق األهــداف.
كمــا جــاء يف كلمــة أمينــه العــام القطــري،
الدكتــور عبدالوهــاب محمــود ،أمــام مؤتمــر
اإلصــاح الرابــع ،مــارس 2009م.

ارتياح اشتراكي لخطاب اإلصالح..

الحــزب االشــراكي اليمنــي ،أعلــن
اســتعداده الكامــل وبــدون تحفظــات
مســبقة للتفاهــم والتعــاون مــع حــزب
اإلصــاح يف مختلــف القضايــا السياســية
والوطنيــة.
إعــان االشــراكي جــاء عــى لســان أمينــه
العــام حينهــا ،عــي صالــح عبــاد خــال
الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر العــام الثانــي
لإلصــاح ،الــدورة الثانيــة 2006م.
وقــال عبــاد" ،إن الحــزب اإلشــراكي ينظــر
بتقديــر وإعجــاب للتطــورات السياســية
والتنظيميــة التــي اســتطاع اإلصــاح أن
يحرزهــا يف الســنوات األخــرة ،متطلعــا إىل
املزيــد مــن القــرارات والتوجهــات التــي مــن
شــأنها االرتقــاء بمســتوى العالقــات بــن
الحزبــن ،وإيجــاد أرضيــة صلبــة للتفاهــم
والتعــاون بينهمــا بمــا يخــدم مصالــح
الوطــن ويعــزز املمارســات الديمقراطيــة
ويقــوي الحيــاة السياســية اليمنيــة".
وأكــد أمــن عــام اإلشــراكي أن اإلصــاح
أكســب املعارضــة الوطنيــة قــوة كبــرة
يف تحقيــق تطلعاتهــا إلعــادة التــوازن إىل
الحيــاة السياســية واالجتماعيــة بما يفســح
الطريــق أمــام تنميــة وتطويــر املمارســات
الديمقراطيــة والحيلولــة بينهــا وبــن نزعات
االســتبداد واالســتئثار وغلبــة التوجهــات
غــر الديمقراطيــة.
وغــر بعيــد عــن ذلــك ،جــاء خطــاب
االشــراكي يف املؤتمــر العــام الثالــث لإلصالح،
الــدورة األوىل ،ديســمرب 2002م ،حيــث
أعــرب عــن ارتياحــه "للخطــاب االعالمــي
والســيايس الراهــن لإلصــاح القائــم عــى
القبــول باآلخــر واالنفتــاح واعتمــاد الحــوار
املتكافــئ ســبيالً وحيــدا ً للتواصــل إىل حلــول
للقضايــا واملشــكالت التــي تهــم الوطــن
واملواطنــن".
خطــاب االشــراكي ألقــاه حينهــا أمينــه
العــام املســاعد ،جــار اللــه عمــر ،وجــاء فيه:
"إننــا يف الحــزب اإلشــراكي نجــدد العــزم
عــى تغليــب مصلحــة الوطــن وترســيخ
أســس الديمقراطيــة وإبقــاء املــايض وراء
ظهورنــا باعتبــاره تاريخــا ،ونتطلــع بــكل
عقولنــا إىل املســتقبل" ،مؤكــدا عــى عمــق
عالقتــه باإلصــاح ،وقابليتهــا للمزيــد مــن

التعــاون والتنســيق مهمــا كانــت أوجــه
التبايــن الفكريــن والربنامجــي بــن الحزبني.
وباغتيــال الشــهيد جــار اللــه عمــر يف ذات
املؤتمــر ،تحــول هــذا الخطــاب إىل برنامــج
ســيايس لتكتــل اللقــاء املشــرك" ،الــذي كان
للشــهيد الــدور األكــر يف تأسيســه.

مسيرة نضال وطني لم تتوقف..

مجلــس التنســيق األعــى للمعارضــة ،وهــو
ائتــاف ألحــزاب املعارضــة قبــل تشــكل
اللقــاء املشــرك ،أشــاد هــو األخــر بتجربــة
اإلصــاح ،ورأى فيــه واحــدا مــن أهــم
مؤسســات املجتمــع املدنــي.
كان يــدرك مجلــس التنســيق أهميــة وجود
حزبــا بحجــم وقــوة اإلصــاح يف صــف
املعارضــة ،ويعــي تمامــا مقدرتــه عــى
إحــداث التغيــر الســيايس املنشــود .ولهــذا
جــاء خطابــه مرتجمــا لتــك االنطباعــات
أثنــاء املؤتمــر العــام األول لإلصــاح ،الــدورة
الثانيــة ،ســبتمرب 1994م.
كلمــة املعارضــة التــي ألقاهــا عبدامللــك
املخــايف ،أمــن عــام التنظيــم الشــعبي
النــارصي حينهــا ،تطلعــت إىل أن يكــون
اإلصــاح لبنــة قويــة يف رصح مجتمــع
ديمقراطــي يســوده العــدل واملســاواة،
والحريــة واحــرام الــرأي اآلخــر ،والتــداول
الســلمي للســلطة.
وقــال املخــايف :إن التجمــع اليمنــي
لإلصــاح ومــن خــال تجربــة اللقــاء
املشــرك فقــد خطــا خطــوة أبعــد مــن
قضيــة القبــول باألخــر إىل مرحلــة التعــاون
والتنســيق مــع األطــراف األخــرى يف القضايــا
املتفــق عليهــا.
عالقــة مجلــس تنســيق املعارضــة مــع
اإلصــاح تطــورت مــن القــول إىل الفعــل
وصــوال إىل الرشاكــة السياســية ،وتكللــت
بإعــان تكتــل اللقــاء املشــرك ،بعــد سلســلة
حــوارات مكثفــة ،امتدت لســنوات ،واتســمت
بالحكمــة واملســؤولية الوطنيــة.
وعــى هامــش تلــك الحــوارات ،ظــل
خطــاب مجلــس تنســيق املعارضــة قريبــا
مــن اإلصــاح ،حريصــا عــى كســب وده،
متطلعــا إىل تحقيــق الرشاكــة معــه ،لتجــاوز
حالــة الضعــف والجمــود الســيايس الــذي
رافــق أداء املعارضــة خــال العقــد األول مــن
تجربــة التعدديــة السياســية.
وأكــد عــى ذلــك رصاحــة خــال املؤتمــر
العــام الثانــي لإلصــاح ،بدورتيــه األوىل
والثانيــة ،يف كلمــات ألقاهــا ،قاســم ســام،
أمــن عــام حــزب البعــث العربــي االشــراكي
القومــي.

انفتاح على األحزاب وانحياز لخيارات التوافق..

وقريبــا مــن ذلــك ،جــاء موقــف املجلــس
الوطنــي للمعارضــة ،أو مــا كانــت تعــرف
باألحــزاب املواليــة للســلطة.
منــذ اللحظــة األوىل ،حــرص املجلــس
الوطنــي عــى إيجــاد عالقــات سياســية مــع
اإلصــاح ،وتطلــع للعمــل معــه جنبــا إىل

تقرير
جنــب ،كمــا قــال حينهــا.
أعلــن ذلــك بوضــوح خــال املؤتمــر العــام
األول لإلصــاح ،وأعــاد التأكيــد عليــه خــال
املؤتمــر العــام الثانــي بدورتيــه ،يف كلمــات
ألقاهــا أمــن عــام التصحيــح النــارصي،
عبــد العزيــز مقبــل ،وأمــن عــام النــارصي
الديمقراطــي ،عبــده الجنــدي.
وقــال املجلــس الوطنــي ،إن اإلصــاح
وخــال فــرة قصــرة أثبــت حضــوره
الفاعــل يف الســاحة ،وقــدم نفســه كقــوة
حزبيــة رئيســية ،وأظهــر حرصــا عــى
تعزيــز التجربــة الديمقراطيــة بانفتاحــه عىل
اآلخــر ،وتعاملــه املســؤول لتســوية القضايــا
والتباينــات مــع األطــراف السياســية.
املجلــس عــر أيضــا عــن ارتياحــه للــدور
الــذي يلعبــه اإلصــاح يف الحيــاة السياســية،
وجديتــه يف ممارســة العمــل املؤســي
الديمقراطــي مــن خــال االنتظــام بعقــد
مؤتمراتــه العامــة ،األمــر الــذي قــال إنــه
يعكــس احــرام وتفاعــل اإلصــاح مــع
الحيــاة السياســية الديمقراطيــة توجهــا
وتقاليــدا.

حزب المهام الوطنية..

كلمــة أحــزاب اللقــاء املشــرك يف املؤتمــر
العــام الرابــع لإلصــاح ،الــدورة األوىل،
أشــادت بتجربــة اإلصــاح ،وانتظــام عقــد
مؤتمراتــه العامــة ،واعتــرت ذلــك «حدثــا
سياســيا هامــا ملــا بــات يمثلــه تجمــع
اإلصــاح مــن أهميــة كركــن مــن أركان
الحيــاة السياســية ،وملــا أضحــى يحتلــه
مــن مكانــة متميــزة يف املنظومــة السياســية
والفكريــة اليمنيــة التــي كان لهــا الــدور
األبــرز يف إثرائهــا وإعــادة بنــاء دينامياتهــا
الداخلية».وجــاء يف كلمــة اللقــاء املشــرك
التــي ألقاهــا رئيســه الــدوري حينهــا
الدكتــور ياســن ســعيد نعمــان« :يف ظــروف
بالغــة الداللــة والتعقيــد ينعقــد مؤتمركــم
أيهــا االصالحيــون والجميــع يتطلــع إليــه
برتقــب يعكــس الــدور املتعاظــم لتنظيمكــم
يف مواجهــة املهــام الوطنيــة املاثلــة أمــام
القــوى السياســية اليمنيــة ،هــذا الــدور الذي
تبلــور عــر محطــات تاريخيــة كفاحيــة
ال يمكــن فصلهــا عــن نضــاالت الحركــة
الوطنيــة اليمنيــة حتــى اســتقرت يف هــذا
املشــهد الســيايس» ،معتــرا مؤتمــر اإلصــاح
الرابــع واح ـدًا مــن األوجــه الدالــة عــى روح
املثابــرة يف مواجهــة التحديــات مهمــا كانــت
تعقيداتهــا «وهــو مــا يمدنــا باألمــل يف أن
املســتقبل ليــس للذيــن يقتــر دورهــم عىل
الحكــم فقــط ولكــن للذيــن يعملــون مــن
أجلــه ويضحــون يف ســبيله».وأكد نعمــان
أن مؤتمــر اإلصــاح يعــد محطــة سياســية
مهمــة يــرى فيــه الجميــع تواصــا مــع مــا
قدمــه (اإلصــاح) خــال الفــرة املاضيــة
مــن برهــان عــى كونــه تنظيمــا ديناميكيــا
أســهم يف اخــراج الحيــاة السياســية مــن
الجمــود وأكســبها طابعــا حركيــا متفاعً ــا
مــن رشوطهــا التــي تســتمدها مــن حاجــة
املجتمــع.
وقــال« :إن املشــرك يــرى يف مؤتمــر
الرشيــك الــويف لرشاكتــه قــوة دفــع حقيقيــة
لنضالهــا خــال املرحلــة القادمــة إلنضــاج
الظــروف الذاتيــة واملوضوعيــة لتحويــل
برنامــج اإلصــاح الســيايس لهــذه األحــزاب
اىل أداة نضاليــة مــع الجماهــر ومــع
املجتمــع بــكل قــواه وفئاتــه»..
واختتــم حديثــه بالقــول« :يمكــن القــول
بــكل ثقــة اليــوم إن وجــود حــزب مثــل
اإلصــاح بمثــل هــذه الغايــات الوطنيــة
الكبــرة ،يعــد إحــدى الضمانــات األساســية
بــل والركائــز املتينــة ملســتقبل التعدديــة
السياســية والفكريــة يف اليمــن ،ال يمكــن
الحديــث عــن مســتقبل للتعدديــة بــدون
أحــزاب وتنظيمــات سياســية قويــة ذات
منهــج واضــح يف خياراتهــا الوطنيــة
والسياســية ،وباالســتناد إىل هــذه الحقيقــة
وغريهــا يمكننــا أن نفهــم األســباب التــي
تجعــل مؤتمركــم أيهــا اإلصالحيــون محــط
اهتمــام واســع لجماهــر الشــعب وقــواه
السياســية ونخبــه الفكريــة».
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«الصحوة» تفتقد
العلواني والواسعي
يف  14مايــو  ،2016فقــد اإلصــاح أحــد أهــم
كــوادره اإلعالميــة ،برحيــل نائــب رئيــس تحريــر
صحيفــة الصحــوة ،ومديــر تحريــر موقــع
الصحــوة نــت ،محمــد حمــزة العلوانــي.
تــويف بمســقط رأســه بمديريــة وصــاب يف
محافظــة ذمــار ،إثــر أزمــة قلبيــة مفاجئــة ،بعــد
عــام مــن نزوحــه مــن العاصمــة صنعــاء عقــب
إغــاق املؤسســة مــن قِ بــل ميليشــيا الحوثــي.
خــال مســرته اإلعالميــة التــي تقــرب مــن
العقديــن ،ق ـدّم العلوانــي تجربــة رائــدة يف العمــل
الصحفــي ،بدأهــا محــررا صحفيــا بصحيفــة
الصحــوة عــام  1999وتــدرج فيهــا حتــى عُ ــن
نائبــا لرئيــس التحريــر يف  17مــارس .2015
يعــد العلوانــي أحــد أبــرز مؤســي الصحافــة
اإللكرتونيــة يف اليمــن ،فقــد أدار أول تجربــة يمنية
تمثلــت يف موقــع الصحــوة نــت اإلخبــاري الــذي
انطلــق يف العــام 2003م ،وشــغل مديــر تحريــره
حتــى وفاتــه رحمــه اللــه.
كمــا تــوىل إدارة خدمــة الصحــوة موبايــل,
واإلرشاف عليهــا منــذ إطالقهــا عــام 2007م،
والتــي تصــدرت الخدمــات اإلخباريــة يف اليمــن
مــن حيــث الجــدارة واملهنيــة وعــدد املشــركني
حتــى تــم إيقافهــا بقــرار مــن جهــاز األمــن
القومــي الــذي يديــره االنقالبيــون يف أواخــر أبريــل
.2015
ويف  5أبريــل املــايض ،غيــب املــوت أحــد ابــرز
القيــادات التاريخيــة الوطنيــة الذيــن تركــوا
بصمــات جليلــة يف يمــن الجمهوريــة والوحــدة
والتعدديــة السياســية ،وواحــدا مــن الثــوار
األوائــل وصنّــاع فجــر اليمــن املعــارص ،وهــو
األســتاذ عــي بــن عبداللــه الواســعي ،أحــد األقــام
املعروفــة يف الصحــوة.
وكان الواســعي -رحمــه اللــه -مــن الثلــة
اليمانيــة الباســلة التــي أنجــزت لليمنيــن
جمهوريتهــم ،ومــن الــرواد االوائــل الذيــن تحملــوا
املشــاق ولــم يستســلموا للصعــاب واالخفاقــات
القاســية ،حتــى صنعــوا النــر ،وممــن أســهموا
يف أول محاولــة ثوريــة دســتورية يف عــام
1948م رغــم حداثــة عمــره حينــذاك ،وتعــرض
مــع األحــرار بســبب مشــاركتهم لالعتقــال يف
الســجون.
وعُ ــرف الواســعي يف املجــال اإلعــام متنقــاً
بــن عــدد مــن املؤسســات اإلعالميــة كان أبرزهــا
ترأســه لتحريــر مجلــة االرشــاد يف الثمانينــات،
ثــم رئيســا ً لتحريــر مجلــة النــور.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

سبتمبر :الجمهورية واإلصالح
أمــة السـالم عـبداللـه الذبحـــانـي*
ســبتمرب شــهر الجمهوريــة بــكل تفاصيلهــا ،فيــه تأســس التجمــع اليمنــي لإلصالح
عــام1990م كحــزب ســيايس جمهــوري ديمقراطــي ،وفيــه تشــكل القطــاع النســوي
الــذي كانــت النســاء فيــه شــقائق الرجــال ،يف البنــاء الفكــري والثقــايف واالجتماعــي
والســيايس ،فقــد شــاركت املــرأة اإلصالحيــة اليمنيــة جميــع األنشــطة ِب ُح ّريــة وتميّــز،
وبإطــار قيمــي يناســب املجتمــع اليمنــي بعاداتــه وتقاليــده املحافظــة ،ولــم يمنعهــا
ذلــك مــن املشــاركة يف الجانــب الســيايس ،تمثــل ذلــك داخــل الحــزب بمشــاركتها يف
املؤتمــرات العامــة لإلصــاح كعضــوة ناخبــة ،ومنتخبــة ملجلــس شــورى اإلصــاح،
أعــى هيئــة يف الحــزب ،وكذلــك املجالــس املحليــة .تطــور العمــل ،وتكونــت دائــرة
املــرأة التــي تعمــل باســتقاللية يف إطــار لوائــح الحــزب الضابطــة للجميــع.
أنــا إحــدى املشــاركات يف هــذا البنــاء ،وأشــعر بالفخــر لذلــك ،فمــن أول يــوم تأســس
اإلصــاح فيــه كنــت حــارضة ،وكان يوم ـا ً مــن أيــام الجمهوريــة والديمقراطيــة ،حيــث
امتــأ اإلســتاد الريــايض بأعضــاء وعضــوات اإلصــاح ،وتــم اإلعــان عــن تأســيس
الحــزب رســميا.
منــذ ذلــك اليــوم ،واملــرأة يف اإلصــاح تتلقــى التدريــب والتأهيــل اإلداري والرتبــوي،
لرتتقــي بفكرهــا ووعيهــا ،وتســاهم يف رفــع وعــي املــرأة اليمنيــة مــع شــقيقاتها يف
األحــزاب واملجتمــع.
عشت يا إصالحنا ،عمرا ً مديداً ،وعمالً مجيداً.

* عضو مجلس شورى اإلصالح

بعد ثورة سبتمبر المجيدة مضت مسيرة
النضال تدافع عن الثورة والنظام
الجمهوري وتقاوم االستعمار البريطاني
يسندها دعم مصر الشقيقة حتى تحقق
النصر لشعبنا في دحر القوى اإلمامية
وهزيمتها بعد سلسلة من المواجهات كان
أبرزها دحر حصار السبعين يوما في فبراير
1968م وتحقيق االستقالل في الثالثين من
نوفمبر 67م.
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ُولـ ِـ َ
الـمـــبهر
ــدت مـيـــاد الـســـنى
ِ
والـجـــوهر
الـشـــكل
سـبـتـــمبري
ِ
يــــا روعــــه االقــــدار اذ اعـلـــنت
مــيـــادك الـمـــيمون سـبـــتمبري
فــكـنـــت تـاكـيـــد ًا مـــجيد ًا لــمـــا
االكـبـــر
مــيــــاده
أراد فــــــــي
ِ
ِ
ورثــــت يــا اصـــاح اهـــداف احـــ
َ
االعـــص ِر
رار الـــحمى فـــي ســـائر
ُ
الـــزبيري ..هـــنا الــــموشكي
هـنـــا
ُّ
هــنـــا الـثـاليـــا وهنـــا الـمـــسمري
ولـــدت مـــن ُصـــلب الـــمعاناة مــن
الـــمعسر
الـــمجهد
أنــــات شـــعبي
ِ
ِ
آمـــاله الـــخضر مـــن
ُولـ ِـــدت مـــن
ِ
االزهــــــــر
الـــغد
نحــو
اشــواقـــه
ِ
ِ
ُول ِـــدت فـــي قـــلب الـشــــتا بـــارق ًا
ـمـطـــر
الـم
مــبـشـــر ًا
ِ
بـالـمـوســـم ُ
ِ
ُول ِـــدت كـــاألمزان تـــكسو الـــربى
االخضــر
بالســندس
فـــي موطنــي
ِ
ِ
وجــئــــت تـجـســـيد ًا إلصــرارنـــا
ثمر
االمــــل
عـلـــى اقـتـــطاف
ِ
الـــم ِ
ُ
ولــــــدت عــمـالقـــ ًا فـتـيـــ ًا بــقـــا
مـــة تـــطال الـــشمس والـــمشتري
ٍ
حـــددت اهـــداف الـــنهوض التــي
االفـخـــر
لـلـمـــوقع
نــرقـــى بــهـــا
ِ
ِ
وقـــلت ِعـــزُّ االرض نـــهج الـــسماء
الـــم َ
الـنـــكّ
نك ِر
د
ال فــــي الـفـــصام
ُ
ٌ
ٌ
حــريــــة
تــعـلـيـــم و
عـــــــدل و
ٌ
نـبـــر
ولــحــمـــة الـمـصـنـــع والـمـ ِ
ِ
بـــه
والـــحكم شـــورى
وانـــتخاب ِ
ٌ
نـرتـــاد درب الـنـــهضة الـعـــبقري
وشــاهــــد الـشـعـــب بـسـاحـــاتنا
االطـهـــر
نـمـــاذج ًا مــــن سـعـــيك
ِ
فـكـــنت نـعـــم الـرائـــد الـــمرجتى
تـــغدر
ولـــم
الـــشعب
لــــم تـــخذل
ِ
شــمس محــت
هــذا هــو االصــاح
ٌ
ســفر
لـــيل الدياجــي بالضحــى ا ُمل
ِ
رجــالـــه احــفـــاد جـيـــل الـهـــدى
والـــخزرج واالشـــعري
كـــاألوس
ِ
ونـــسوة االصـــاح تـــقفوا ُخطــى
واألزور
ســمــيــــة الــعــنــســـي
ِ
عـمـــر الـثـــاثني الـــتي اجـــتازها
قـــد انضجـــت فيـ ِـه العطــاء الثــري
هــــذي الـثـــاثون انـقـــضت كلهــا
األنـــضر
لـفـــجر الـوطـــن
نـســـج ًا
ِ
ِ
وحـيـــن شـــاء الـــحاكم الـــفرد أن
سـبـــتمبر
اهــــداف
يـحـــيد عــــن
ِ
و يــجــعـــل الــحـكـــم البــنـائـــه
ـــستهتر
مـســـلك بـــالناس ُم
فــــي
ٍ
ِ
قـــدت الـــجموع الـــهادرات الـــتي
كاحملشــر
الســاحات
ضـــجت بهــا
ِ
سـلـمـــية
ثـــــورة بـيـضـــاء
فـــــي
ٍ
ٍ
كـالـــكوثر
كـالـــسلسبيل الـعـــذب
ِ
وحــن اضحــى احللــم يف أفقنـــا
ـــقم ِر
الـم
الـشـــفق
يــلـــوح مــثـــل
ُ ِ

واذنـــابــــه
تــحــالـــف الــبــغـــي
ُ
ومـسـتـــعمر
ســمـســـار
مــابـيـــن
ٍ
ِ
لـيـــطفئوا حـلـــم الـمـــايني فـــي
ُ
اعــطــــر
زاهــــــر
نــــــدي
فــجــــر
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
وعــــاد وجــــه الـلـــيل مـســـتكلب ًا
االحــقـــر
مــكـشـــر ًا عـــــن نــابـــه
ِ
وقــيـــل يــــا إصــــاح قـبــــل ردا
واملـعـــشر
ء العلــج مثــل الـقـــوم
ِ
فــقــلــــت ال واهلل ال انــحــنــــي
َ
األقـــــــدر
الــبــشــــر
لــــــــرب
اال
ِ
ِ
يــلــثـــم ال
واهلل ال اقـــبــــل ان
ُ
عـلـــوج ال نـــعلي وال ِمـــئزري
ازالمــــه
صــــف الـبـــغي
َّ
وحــيـــن
ُ
وقـفـــت مـــثل الـمــــارد االحمــر
وقـلـــت جـمـــهوريتي قلعتـــــــي
االغــــــزر
سـأفـتـديـهـــا بــالــــدم
ِ
هــــذي الـلـــيالي رغــــم إعـســـارها
أنــــور
ضـاحـــك
بـصـــبح
حـبـــلى
ٍ
ِ
ٍ
مـعـــاول الـــسحق الـــتي ُو ِّجـــهت
َ
قـــيصر
الـــيك مـــن ِكـــسرى ومـــن
ِ
تـكـســـرت فــــوق ُدمــــى اهـلـــها
ُ
ـكـــسر
ت
ولــــم
ـذعـــن
وانــت لــــم ُت ِ
ِ
والتــف مــن حوليــك اُســد الشــرى
والبنــدر
فـــي الـــريف والصحــراء
ِ
ٌ
شـبـــوة
يــــا إب يــــا بـيـــضاء يــــا
ُحـثـــي رجــــال الـــعز واســـتنفري
ويـــــا نــمـــور الـيـــمن الـغـــر فـــي
كــــل الـــنواحي لـــلفدا زمـــجري
فأحتشــد الـجـــيش ومـــن خـــلفه
ســيـــفه سـمـهـــري
ابــــــي
كــــــل
ُ
ٍ
وكـــل اطــيـــاف بـــــادي الـــتقت
مبهــر
مشــهد
تـــحمي ِالمــي يف
ٍ
ٍ
صـــنديد عـــظيم اإلبـــا
مــــن كــــل
ٍ
سـبـتـــمبري الــعـــزم؛ اكـتـوبـــري
ٌ
نـــــائف
هـــنا القشــــــيبي هنــا
هـــنا العكيــــــمي هنــا املــــسوري
الفــدا
عـــن عـــزم عـــبد الــرب ليــث ِ
فاستفســر
الـــمجد
وعـــن ربـــيش
ِ
مـــأرب
هـنـــا اســــود الـــجوف او
ٍ
كــــم سـبـــأي الـــبأس او حـــميري
لـيـــحصدوا هـــامات اهـــل اخلنــا
مبديــة الــرشـــاش والـجــيـــتري
ُ
يــــا وثـبـــه االحــــرار فـــلتسحقي
خــائـــن مـفـتـــري
عـمـيـــل
كـــــل
ٍ
ٍ
دكـــي حشــود الليــل واســتأصلي
وطـهـــري هــــذا الـثـــرا طــهـــري
يــــا يـمـــن االيـمـــان مــــادام فـــي
يـمـــناك كـاالصـــاح لــــن ُتـــقهري
ِ
قــــد آن يــــا صـــعدة ان تـــنفضي
االغــبـــر
الــزمـــن
عــنــــك غــبـــار
ِ
ِ
وحــــان يــــا صـنـــعاء وعـــد الـــلقا
دقـــي طبــول النصــر واستـــبشري
آت مــــع الــــ
فـمـوكـــب االحــــرار ٍ
الـــربى كــــبري
كــــل
يــــا
اصــــاح
ُ

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

تقرير

اإلصـالح ..والعالقات اليمنية السعودية

يكثــر الجــدل ،وتكثــر التكهنــات واإلشــاعات بشــأن حــزب
اإلصــاح اليمنــي ،واململكــة العربيــة الســعودية (الدولــة
) ،ومــن الطبيعــي أن تعــرض الكاتــب يف هــذا الشــأن
ـزب ســيايس يف دولــة
بعــض اإلشــكاالت املتصلــة بعالقــة حـ ٍ
الجمهوريــة اليمنيــة ،بحكومــة دولــة اململكــة العربيــة
الســعودية ،غــر أن لتنــاول املوضــوع مــررات موضوعيــة،
تتصــل بالعالقــات بــن البلديــن ،وتداخلهــا ،وتعــدد الفاعلــن
فيهــا عــى املســتوى اليمنــي ،اجتماعيــا ( مشــائخ قبائــل
 وواجهــات اجتماعيــة) ،وسياســيا (أحــزاب وتنظيمــاتسياســية) ،ووجــود تقاليــد يمنيــة تفــرض ذلــك التعــدد،
وتقاليــد ســعودية يف إيجــاد قنــوات اتصــال مــع القــوى
االجتماعيــة والسياســية الفاعلــة يف اليمــن .تلــك نقطــة
اقتضــت التوضيــح ،ألنــه يف العــادة ال تناقــش عالقــة حكومة
دولــة بحــزب ســيايس يف دولــة أُخــرى.
يف العالقــات بــن القــوى السياســية اليمنيــة واململكــة
كانــت هنــاك إشــكاليات ،ترجــع إىل خلفيــات أيديولوجية،
فالقــوى اليســارية -تبعــا ملنطلقاتهــا -ظلــت تنظــر
ـدو ،بــل العــدو التاريخــي للشــعب اليمنــي،
للمملكــة كعـ ٍ
ويف أدبياتهــم يصنفونهــا رجعيــة ،رأســمالية ،معاديــة
للتقدميــة ،وهــي مصطلحــات ومفاهيــم وشــعارات
كانــت تــردد أيــام اإلتحــاد الســوفيتي ،وصعــود أحــزاب
قوميــة واشــراكية إىل الســلطة يف بــاد عربيــة مختلفــة.
أمــا الزيديــة الجاروديــة -وهــي الســائدة يف اليمــن-
ونســختها الحديثــة (الحوثية) فقــد ظلت تنظــر للمملكة
كنقيــض لهــا ،وتتحــدث عــن الوهابيــة باعتبارهــا
تحريفـا ً للديــن ،وصناعــة يهوديــة نرصانيــة ،وأن اململكة
تصدرهــا إىل اليمــن للقضــاء عــى الزيديــة ،والشــافعية،
أمــا الحوثيــة فإنهــا يف كل أدبياتهــا ،مــن مــازم حســن
الحوثــي ،إىل الزوامــل ،تعــر عــن عــداوة مطلقــة،
وتصــف األرسة املالكــة بــآل ســلول ،وبنــي يهــود ،وأنهــا
أداة أمريكيــة يهوديــة ،ملحاربــة األحــرار (الحوثيــن)،
رصاع وجــودي مــع اململكــة
حتــى وصــل التعبــر عــن
ٍ
إىل القــول :ســتخر ســعود لنــا ســجداً .ويتحدثــون عــن
الكعبــة املحتلــة ،وال يخفــى أن إيــران تعتــر الحوثيــن
ذراعــا لهــا للهجــوم عــى اململكــة ،بمعنــى أكثــر تحديدا،
إن إيــران تســعى لتقويــض اململكــة بواســطة الحوثيــن،
وإن تَبَنّــي الحوثيــن للهجــوم عــى أرامكــو يف ســبتمرب
 أيلــول  2019عــى الرغــم مــن أنهــم لــم يقومــوا بــه،دليــل واضــح عــى ذهابهــم بعيــدا يف خدمــة إيــران.
كان املؤتمــر الشــعبي العــام صيغــة واســعة لضــم
التيــارات املختلفــة بالنظــر لحظــر الحزبيــة شــماال،
ونظــام الحــزب الواحــد جنوبــا ،وبعــد قيــام الجمهوريــة
اليمنيــة كانــت التعدديــة ،وظهــور األحــزاب السياســية،
وظــل املؤتمــر أقــرب إىل اململكــة ،عــى اعتبــار أنــه تنظيم
ســلطة مفتــوح ،ولديــه مرونــة كافيــة ،أي أنــه ظــل
مقبــوال إقليميــا ودوليــا ،وال يشــكل مصــدرا ألي قلــق،
عــى الرغــم مــن أن عالقــات صالــح كانــت متقلبــة،
ويف كثــر منهــا معاديــة للمملكــة ،ابتــداء مــن الوقــوف
ضدهــا يف تحريــر الكويــت ،مــرورا بعالقاتــه الخاصــة
بالعقيــد القــذايف أثنــاء الخــاف بــن القــذايف وامللــك عبــد
اللــه بــن عبــد العزيــز ،وظهــور محاولــة القــذايف الغتيال
امللــك يف  ،2003إىل التحالــف مــع إيــران والحوثيــن.
ويف الحــرب السادســة -يف صعــدة -ســنة  2009وعقــب
عبــور الحوثيــن للحــدود قــال صالــح إن الحــرب بــدأت،
واصفــا مــا كان قبلهــا مــن الحــروب الخمــس بأنهــا
بروفــات ،قــال ذلــك أثنــاء افتتاحــه ملنصــة تصديــر
الغــاز يف شــبوة ،ثــم كان تحالفــه املعلــن مــع الحوثيــن
وإيــران ،ورفضــه لطلــب ســعودي باالمتنــاع عن مســاعدة
الحوثيــن يف اجتيــاح عــدن .ثــم إن املؤتمــر الشــعبي العــام
وقعــت فيــه انقســامات ،ولــم يعــد كتلــة واحــدة ،فهنــاك
مؤتمــر صنعــاء الــذي يتبــع الحوثيــن ،وقســم آخــر مــع
الرئيــس هــادي ،وثالــث مــع اإلمــارات واالنتقــايل.

التجمع اليمني لإلصالح

ويف الحديــث عــن اإلصــاح والســعودية ،نشــر إىل
منطلقــات حــزب اإلصــاح ،يف رؤيتــه للعالقــات اليمنيــة
الخارجيــة ،واالعتبــارات الخاصــة بالعالقــات اليمنيــة
الســعودية ،ثــم إىل محطــات يف عهــد الشــيخ األحمــر،
ومواقــف بشــأن املبــادرة الخليجيــة وعاصفــة الحــزم.

أوال  :مبادئ عامة

للتجمــع اليمنــي لإلصــاح مبــادئ عامــة ،تشــكل
موجهــات ومنطلقــات يف رؤيتــه للعالقــات اليمنيــة
الخارجيــة ،وللعالقــات اليمنيــة الســعودية خاصــة.
اإلصــاح واململكــة ،مبــادئ عامــة ،واعتبــارات خاصــة
باململكــة اإلصــاح حــزب ســيايس وطنــي يمنــي ،ال
يشــكل امتــدادا ً ألي حــزب أو حركــة أو جماعــة مــن
خــارج الجمهوريــة اليمنيــة .جــاء يف خطــاب رئيــس
اإلصــاح 2019-م -بمناســبة ذكــرى ميــاد اإلصــاح

وصــف املناســبة بأنهــا "شــهدت ميــاد حــزب ســيايس
وطنــي يمنــي ملتــزم بالدســتور والقوانــن النافــذة
والنظــام الجمهــوري" ،وهــو تجمــع مــن فئــات
مختلفــة مــن مشــائخ القبائــل ،والتجــار ،والعلمــاء -من
الفقهــاء واملحدثــن -والدعــاة ،ويعمــل يف إطار الدســتور
اليمنــي ،ويف ظــل الدولــة اليمنيــة ،ونظامهــا الجمهوري،
والقوانــن الصــادرة عــن الدولــة اليمنيــة .

 -2أهمية مؤسسات الدولة

اإلصــاح حــزب ســيايس ،وليــس حكومــة ،أو دولــة،
لكــن لــه رؤيتــه يف السياســة الخارجيــة.
وأكــد رئيــس اإلصــاح يف الخطــاب أن اإلصــاح "كان
وال يــزال -وســيظل مؤمنــا ً إيمانــا ً يقينيــا ً ال يتزعــزعبأهميــة بنــاء مؤسســات الدولــة ،واســتقرارها،
وفاعليتهــا ،كمظلــة آمنــة لــكل اليمنيــن ،يتــم العم ـ ُل
تحتهــا ويف ظلهــا عــى إصــاح اإلختــاالت ،ومحاربــة
أوجــه الفســاد ،وتجفيــف ينابيعــه بالطــرق الدســتورية،
والقانونيــة ،والوســائل الســلمية ،والتعبــر عــن الــرأي
باألســاليب الحضاريــة".
وذلــك يعنــي أن عالقاتــه بــأي جهــة تكــون عــر
الدولــة ومؤسســاتها ،وأنــه اليعمــل خارجهــا ،فالدولــة
فــوق األحــزاب ،ويــرى أن تعامــل حــزب ســيايس خــارج
اإلطــار العــام الــذي تمثلــه الدولــة وســلطتها ،إنمــا هــو
دعــوة للفــوىض ،وملشــنة ،وفصلنــة الحيــاة السياســية
اليمنيــة ،والعلــو عــى الدولــة ،والخــروج عــى قوانينهــا،
واإلخــال بالتزاماتهــا يف عالقاتهــا اإلقليميــة والدوليــة .

 -3دعم الشرعية

إ ّن مبــدأ دعــم اإلصــاح للرشعيــة هــو دعــ ٌم لفكــرة
الدولــة ،وأ ّن دعـ َم الرشعيــةِ وتقويــة موقفهــا هــو أحـ ُد
أهــم املكاســب الجماعيــة التــي ال تخــص اإلصــاح ،بــل
كل األطــراف وعمــوم النــاس ،وهــو بالطبــع مكســبٌ
مقــد ٌم عــى املكاســب الخاصــة ،كمــا أن موقــف اإلصالح
املنحــاز للرشعيــة والدولــة ،هــو التــزا ٌم تفرضــه
ُ
ُ
الوطنيــة أوال ً وأخــراً.
املســؤولية
 -4إن اإلصــاح يقــر باســتقالل الــدول وســيادتها ،وعــدم
تدخــل دولــة  /دول يف الشــئون الداخليــة لدولــة /دول.
 -5إن حقيقــة وجــود دول مســتقلة وذات ســيادة ،ال
يعنــي بالــرورة تعــارض املصالــح ،ورصاع اإلرادات،
بــل يمكــن التوفيــق بــن املصالــح وقيــام عالقــات
تعاونيــة واســراتيجية.
 -6إن اســتقرار كل بلــد عربــي هــو رضورة الســتقرار
ســائر البــاد العربيــة.

ثانيا :اعتبارات خاصة بالمملكة

 -1إن اإلصــاح يعــد اململكــة بأهميتهــا ،وثقلهــا ،عمقــا
إســراتيجيا ،ليــس لليمــن فحســب ،بــل لألمــة
ٍ
العتبــارات أهمهــا شــمولها
العربيــة واإلســامية،
لــأرايض املقدســة يف مكــة املكرمــة ،واملدينــة املنــورة.
 -2وجودهــا يشــكل أهميــة خاصــة للمســلمني الســنة
الذيــن هــم الســواد األعظــم  ،مقابــل محــاوالت إيــران
والشــيعة إجمــاال اســتهدافها ،والوقــوف يف وجــه
املــد اإليرانــي الــذي يقــدم نفســه نقيضــا للمملكــة
خاصـ ً
ـة ،ولألمــة العربيــة واإلســامية عامــة.
 -3الجــوار لليمــن ،ومــا يرتتــب عــى الجــوار مــن
عالقــات وتداخــل اجتماعيــا وسياســيا واقتصاديــا،
وفــرص عمــل لليمنيــن ،ووجــود جاليــة يمنيــة
كبــرة ،ومــا تشــكله اليمــن بموقعهــا مــن عمــق
إســراتيجي للمملكــة.
إن كل دولــة عــى املســتوى اإلقليمــي تشــكل عمقــا
إســراتيجيا للدولــة  /الــدول األُخــرى ،ولقــد شــكلت
اململكــة العربيــة الســعودية عمقــا إســراتيجيا
للجمهوريــة اليمنيــة حــن تعرضــت األخــرة ألخطــار
التقويــض ،فشــكلت اململكــة مــاذا ً آمنــا ً للســلطة
الرشعيــة ،وشــكلت تحالفــا عربيــا إلعــادة الســلطة

الرشعيــة ،والحيلولــة دون انهيــار الدولــة.
ثالثا :محطات يف عالقة اإلصالح باململكة
لــم يُ ْؤثَــر عــن حــزب اإلصــاح أنــه يف وقــت مــا عـ ّ
ـر
عــن خصومــة مــع اململكــة ،ومنــذ قيامــه يف  ،1990فــإن
موقفــه ثابــت بالنظــر للمنطلقــات واالعتبــارات الخاصة
باململكــة ،واملصالــح املشــركة.

 -1تجربة وجهود الشيخ عبد اهلل بن حسين األحمر

إن رئيــس اإلصــاح ( )2007 -1990الشــيخ عبــد اللــه
بــن حســن األحمــر -رحمــه اللــه -كانــت تربطــه عالقـ ٌ
ـة
متينــة باململكــة عــى املســتوى الشــخيص والرســمي وكان
لــه دور كبــر يف حلحلــة ملــف الحــدود بــن البلديــن وكما
لــم يكــن هنــاك أي موقــف عدائــي طيلــة الفــرات املاضية
مــن قبــل اإلصــاح تجــاه اململكــة ،فكذالــك اململكــة ،ال
يوجــد موقــف عدائــي مــن قبلهــا تجــاه اإلصــاح.

 -2المبادرة الخليجية

رحــب اإلصــاح باملبــادرة الخليجيــة بقيــادة اململكــة
لحــل األزمــة اليمنيــة مــع نظــام الرئيــس الســابق عــي
عبــد اللــه صالــح ،وســاهم مــع رشكائــه يف اللقــاء
املشــرك عــى إمضائهــا ،وقــد كانــت محــل اتفــاق
واســع بــن القــوى اليمنيــة ،ولــم يرفضهــا ويعمــل عىل
إســقاطها إال الحوثيــون ،وتحالــف صالــح معهــم ،وأعلن
أن املبــادرة ســقطت.
 -3التحالــف العربــي ،عاصفــة الحــزم وإعــادة األمــل،
تأييــد الرشعيــة ،والتحالــف بقيــادة اململكــة.
انطالقـا ً مــن اإلقــرار بالرشعيــة ،قــال رئيــس اإلصــاح
يف الذكــرى الـــ 29لتأسيســه" :إن اإلصــاح حــزب وطنــي
راســخ الجــذور واألقــدام ،وتربطــه أوارص ثقــة عميقــة
ال تتزعــزع مــع القيــادة الرشعيــة للبــاد ،متمثلــة يف
فخامــة األخ الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي رئيــس
الجمهوريــة".
ومــن منطلــق العالقــات الوديــة باململكــة ،والثقــة
يف تدخلهــا ،يؤكــد اليدومــي أن الثقــة العميقــة تربــط
اإلصــاح أيضــا "مــع أشــقائه يف تحالــف دعــم الرشعيــة
بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية ،وســيظ ُل اإلصــاحُ
املمتـدُ ،والفاعـ ُل ،والحــارض مــن صعــد َة حتــى عــدن ،ومن
املهــرة حتــى الحديــدة ،يــؤدي دوره يف صفــوف الجماهــر
واملقاومــةِ  ،داعمـا ً للجيــش الوطنــي ،حتــى اســتعادة اليمن
عافيتهــا ممــا لحــق بهــا مــن املــروع اإليراني ،ومشــاريع
ُعرض ـا ً عــن كل صنــوف التضليــل ،وبــث
التجزئــة للبلــد ،م ِ
اإلشــاعات ،واحــراف األكاذيــب".

التأييد للتحالف على الرغم من المخاطر بوجود االنقالب

لقــد أعلــن اإلصــاح التأييــد للرشعيــة والتحالــف،
عــى الرغــم مــن أن ذلــك ســيعرض أعضــاءه لالنتقــام
مــن قبــل االنقــاب يف صنعــاء ،وبقيــة املحافظــات،
"وقــد دفــع اإلصــاح أكثــر مــن أي طــرف آخــر ثمنــا ً
باهظـا ً ملوقفــه مــن شــبابه وقياداته وكــوادره ،شــهداء،
وجرحــى ،ومعاقــن ،ومعتقلــن ،ومختطفــن ،ومخفيني
قرسي ـا ً -األســتاذ محمــد قحطــان مخفــي من ـذُ أبريــل
 -2016ولــم يضــع اإلصــاح قدم ـا ً هنــا وقدم ـا ً هنــاك،
بــل اصطــف بأكملــه إىل جانــب الشــعب ورشعيتــه
الحاكمــة ،ثــم إىل جانــب عمليتــي عاصفــة الحــزم
وإعــادة األمــل ،إلعــادة الرشعيــة واســتعادة الدولــة
اليمنيــة ،اللتــن قادتهمــا اململكـ ُ
ـة العربيــة الســعودية
الشــقيقة بقيــادة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،وويل عهــده صاحــب
الســمو امللكــي األمــر محمــد بــن ســلمان ...لقــد كان
موقفنــا وال يــزال عــى ذات الثبــات لــم يتزعــزع ،ولــم
يــردد ،ولــم يختلــف ،منطلق ـا ً مــن الشــعور بــأن هــذا
ـؤلية وطنيـ ٌ
واجبُنــا تجــاه شــع ِبنا ومسـ ٌ
ـة الزمــة ،وتعــرف
هــذا املوقــف جيــدا ً قيادتــا البلديــن ،وتعرفــان حجــم
ثباتــه وصالبتــه ،وتحملنــا بصمــت".
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ينظــر اإلصــاح بإكبــار لقــرار اململكــة بإطــاق عاصفــة
الحــزم ،بالنظــر إىل قيــام املخابــرات اإليرانيــة برســم خطة
إســراتيجية للســيطرة عــى اليمــن أكثــر مــن ســوريا
والعــراق ،إنهــا إســراتيجية القلــع والــزرع .ومــن ثَــ َّم
فــإن تلــك اإلســراتيجية تســتهدف اململكــة أيضــا ،وينظــر
اإلصــاح إىل أن إطــاق عاصفــة الحــزم نمــوذج ملواجهــة
تهديــد مشــرك لليمــن والســعودية .
أخطــر اتفاقيــة بــن الحوثيــن وطهــران اســراتيجية
القلــع والــزرع
يف عــام  2014نــرت إحــدى الــوكاالت تقريــرا ً
تحــت عنــوان (صنعــاء عاصمــة الحوثيــن )2016
ونقلــت عــن جهــات اســتخبارية أن إيــران أعــدت مــع
الحوثيــن إســراتيجية القلــع والــزرع  ،وتقــي القيــام
بجعــل األحيــاء املهمــة يف العاصمــة اليمنيــة وعواصــم
املحافظــات ،واملوانــئ ،واملطــارات ،واملواقــع ذات األهميــة
كمضيــق بــاب املنــدب ،والجــزر اليمنيــة إيرانيــة حوثيــة
خالصــة.
تقــوم تلــك اإلســراتيجية عــى إخــاء األحيــاء واملواقع
الحيويــة مــن الســكان رشاءً ،طوعــا أو كرهــا ،وإحــال
إيرانيــن وحوثيــن مكانهــم.

اتفاقية لتحقيق اإلستراتيجية

تســيري رحلتــن جويتــن يوميــا مــن طهــران إىل
صنعــاء والعكــس
وقعــت هيئــة الطــران املدنــي اليمنيــة مذكــرة تفاهــم
مــع نظريتهــا اإليرانيــة يف مجــال النقــل الجــوي ،تمنــح
بموجبهــا رشكتــي الخطــوط الجويــة اليمنيــة ،ورشكــة
ماهــان إيــر اإليرانيــة ،حــق تســيري رحــات مبــارشة
بــن البلديــن ،وتنــص املذكــرة عــى تســيري  14رحلـ ً
ـة
أســبوعيا يف كال االتجاهــن لــكل رشكــة .عــى أن تدخــل
حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا.
ووقــع املذكــرة رئيــس الوفــد اليمنــي إىل طهــران
القائــم بأعمــال رئيــس الهيئــة العامــة للطــران املدنــي
واألرصــاد الجويــة محمــد عبدالقــادر -الــذي كلفــه
الحوثيــون -وعــن الجانــب اإليرانــي رئيــس ســلطة
الطــران املدنــي اإليرانــي كهــرد كرمانــي*.
*صحيفــة الــرق األوســط  10جمــادى األوىل 1436
املوافــق  28فربايــر  -شــباط  2015نقــا عــن وكالــة
األنبــاء اليمنيــة ســبأ.
احتــال إيرانــي
إن تلــك االتفاقيــة تعنــي اســترياد
ٍ
كامــل ،مــع إبــداء إيــران اســتعدادها لتطويــر املوانــئ
واملطــارات ،بمــا أنهــا ســتؤول إليهــا ،وكانــت قــد
ضمنــت والء وحــدات عســكرية مــن الحــرس الجمهوري
يف تعــز ،والحديــدة ،وعــدن ،وغريهــا مــن املناطــق ،أي
ً
كاملــة
أن صالــح ضمــن لهــا مــع الحوثــي ســيطر ًة
عــى البــاد ،والتــرف فيهــا ،مــع عالقــات بأطــراف يف
الحــراك الجنوبــي ،يضمــن لهــا وجــودا ً يف عدن ،مســنودا ً
مــن تحالــف الحوثــي صالــح.

إن إليران دافعين:

األول ،الســيطرة عــى امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة مــن
ـزر وموانــئ ،والتحكــم يف املمــرات املائيــة ،ومضيــق
جـ ٍ
بــاب املنــدب .والدافــع اآلخــر ،الجــوار للمملكــة ،والتهديد
املبــارش ألمنهــا.
تــدرك اململكــة مخاطــر ســيطرة الحوثيــن ،فقــد
أعاقــت عاصفــة الحــزم عمليــة القلــع والــزرع املهــددة
للبلديــن ،والقضــاء عليهــا ال يتــم إال بحســم عســكري،
ينهــي ســيطرة الحوثيــن عــى العاصمــة اليمنيــة،
ومطارهــا ،وكذلــك املحافظــات املحيطــة بصنعــاء بمــا
فيهــا موانــئ الحديــدة ،فالتعــاون الجــاري بــن االنتقــايل
والحوثيــن يزيــد مــن إمكانــات التهريــب اإليرانــي إىل
الحوثيــن.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م
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اإلصالح مك ّون فاعل منذ أيامه األولى قــــبل ثالثيــــ

 بعد ثالثني عاما ً عىل تأسيسه ..أين يقف اإلصالحاليوم؟
اإلصالح حينما أُعلن عن ميالده وتأسيسه ،يف مثل
هذا اليوم قبل ثالثني عاما ،كان إضافة هامة ومميزة
للحياة الديمقراطية ،ليصبح واحدا ً من أهم تيارات
الحركة الوطنية يف يمن ما بعد الوحدة وإقرار التعددية
السياســية .ويف تقديري لوال ميالد اإلصالح لكان
املشهد الديمقراطي ،والسيايس ،جامدا ً ،وربما شاخ
مبكرا ً ،ومما منحه الفرصة ليحتل هذا الزخم وهذا
الثقل أنه جاء ليعرب عن االمتداد النضايل ،والفكري،
والتنوع االجتماعي الضارب جذوره يف تاريخ الحركة
الوطنية.
اإلصالح جاء وشارك يف الحياة السياسية .فأعطى
التعددية السياسية مذاقا ً ،وطعما ً ،ونكهة خاصة ،إذا
تصورنا أن الحركة السياسية بدأت بتيارين حاكمني
أحدهما يف الشمال ،واآلخر يف الجنوب ،لك أن تتخيل
الجمود الذي سيســود الحياة السياسية بدون هذه
اإلضافة النوعية والهامة التي جاء بها اإلصالح كحزب
ذي امتداد شعبي وجماهريي ،ولهذه االعتبارات أصبح
منذ أول أيامه رقما ً فاعالً وأساسيا ً يف املشهد .ولم تأت
انتخابات  ٩٣إال واإلصالح يحقق مراكز متقدمة يف
الحياة الربملانية ،ويدخل يف ائتالف حكومي.
إذا ما نظرنا أيضا لإلصــاح ،كأحد املكونات
األساسية التي ارتقت بمفهوم التعاطي السيايس،
من خالل إسهامه بشــكل فاعل وكبري يف حركة
التنشئة السياســية التي كانت متواضعة آنذاك.
األمر اآلخر هو املشاركة السياسية الحقيقية التي
جاء بها اإلصالح ،والتي دفعت به كحزب كبري يف
صلب املعادلة السياسية من خالل حضوره الفاعل
ُ
يف االنتخابات واالستفتاءات ،ولم يشهد أي موسم
انتخابي تخلُف اإلصالح من أن يكون مشــاركا ً
فاعالً يف إدارة العملية االنتخابية ،بما يجعل رشاكة
الناس رشاكة حقيقية يف صنع مؤسسات فاعلة
يف اختيار القيادات التــي يُصعّدونها يف كثري من
مفاصل الدولة ،سواء كان يف االنتخابات املحلية،
أو يف االنتخابات الربملانية.
 خاض اإلصالح تجارب تحالفات فريدة ،ابتدا ًءبالتحالف االســراتيجي بينه واملؤتمر كحاكم،
ثم اللقاء املشــرك ،كمعارضة ..كيف هو شكل
التحالفات السياسية اليوم؟
اإلصالح أسهم إسهاماً كبريا ً يف نشأة التحالفات
السياسية ،فمنذ الوهلة األوىل ،دخل يف ائتالف ثالثي
يف الحكم ،ثــم بعد ذلك يف ائتــاف ثنائي ،وتحالف
اسرتاتيجي مع املؤتمر ،وبعد مغادرته السلطة -عرب
العملية االنتخابية -رفض استحواذ طرف سيايس
واحد عىل املشــهد االنتخابي ،ومفاصــل الدولة،
واالســتفراد بكل يشء ،واختــار اإلصالح أن يكون
معارضا ً ،واستطاع بالفعل أن ينجز أفضل التجارب
عىل املســتوى العربي ،من خالل (اللقاء املشرتك)
الذي كان يضم قوى متعددة من القوميني ،واليسار،
واإلســاميني ،وصنوف أخرى من الفعاليات التي
شاركت يف تجربة املشرتك ،والتي كان لحزب اإلصالح
دو ٌر أسايسٌ وبار ٌز فيها ،جعلت من هذا املشرتك األداة
التي نجحت يف أن تكون معادالً موضوعيا ً لســطوة
الســلطة يف تلك املرحلة ،والتي أفْضت إىل الخروج
بالبالد يف محطات انتخابية هامة ،كانتخابات ٢٠٠٦
عندما تم التنافس بذلك الشكل الكبري ،والزخم الرائع،
مع األستاذ فيصل بن شــمالن .ثم جاءت مرحلة
التغيري ،وكان لوجود املشرتك كمزيج من التحالف
الســيايس الذي ضم قوى كثرية دور كبري ،وجاءت
ثورة التغيري يف  ٢٠١١شــارك بفاعلية مع جماهري
الشعب اليمني ،واستطاع أن يدخل يف رشاكة حقيقية
من خالل مساهمته يف الحكومة ،وجاءت من بعدها
تجربة الحوار الوطني ،وكان لحزب اإلصالح إسهامٌ
ري وفاعلٌ من خالل الفريق الذي شارك به يف هذه
كب ٌ
الحوارات والخروج بمسودات ،وأوراق هامة ،تمثل

يف هــذا الحــوار يتحــدث القيــادي
البــارز يف التجمــع اليمنــي لإلصــاح
عــي حســن عثمــان ّ
عشــال عــن
مســرة الحــزب خــال ثالثــن عامــا،
ويــرح موقــف اإلصــاح مــن قضايا
وملفــات متعــددة عــى املســتوى
الوطنــي ،والخارجــي ،واملعركــة مــع
االنقــاب الحوثــي ،ورؤيــة اإلصــاح
لألوضــاع الجاريــة حاليــا.
حاوره :عدنان الجبرني
اليوم مرجعية بالنسبة إلدارة املرحلة ،وبالنسبة ألي
تسوية سياسية قادمة يف اليمن.
باختصار شديد ،يمكن أن نقول -اليوم -إن اإلصالح
كحزب سيايس طوال  ٣٠سنة مضت من تاريخ اليمن،
ظل فاعالً بحيوية يف مربع العمل السيايس ،يف األوضاع
الطبيعية واالســتثنائية ،وأعتقد يف ظل هذه املآالت
واألحداث التي تحدث يف اليمن ،أن ُه من أكرب األحزاب
التي قدمت التضحيات ألجل اليمن.
ماذا عن التحالفات السياسية القائمة اليوم ،كيف
تقيّمها؟
رغم تراكم التجربة السياســية خالل الفرتات
املاضية -لألسف الشديد -يبدو أنّ النخب السياسية
اليمنية ما زالت مشغولة بمعارك املايض بصورة
كبرية ،ويف الزمن الخطأ ،اختارت أن تُحيي بعض
النعرات التي اعتقدنا يف ما مىض أننا قد تجاوزناها،
واليوم هنالك محاولة لإلرضار بأي تحالف سيايس
يُنسج إىل جوار الرشعية ،ولكي أصدُقك القول ،أشعر
أن كثريا ً من التحالفات التي نشهدها اليوم الزالت
تحالفات هشة ،ألسباب كثرية ،بعضها يعود إىل حالة
استقطاب تحصل يف صف العمل السيايس ،ويف صف
النخبة السياسية ،تدعوها بشكل أو بآخر إىل تحيّزات
ليست مؤمنة بها قطعا ،ربما لوجود أطراف تعمل
عىل تفتيت املشهد يف اليمن .هذه املمارسات ما كنّا
نعتقد أن تصل إىل الفئة األكثر نُضجا ً ،واألكثر خربة
يف العمل السيايس ،وهي أحزاب قد عَ رَفت بعضها
البعض يف فرتة ماضية.
تحتــاج كل األحزاب السياســية -ومنها حزبنا
اإلصالح -أن يعيــدوا تقييم تجاربهم يف التحالفات،
خصوصــا ً مرحلة ما بعد االنقــاب الذي قامت به
الحركة الحوثية .اليوم هنالك تراجع وانتكاســات
تحصل يف مسرية العمل السيايس املشرتك .لألسف
ُ
الشديد ،البعض لهم حســابات ضيقة ومحدودة،
تجعلني لست مرتاحا لحالة التحالفات القائمة .هناك
استقطاب خارجي لبعض القوى السياسية للدفع بها
التخاذ مواقف ترض بالعمل املشرتك ،مستغالً وضع
البالد ،والقوى السياسية ،وحالة الضعف لدى بعض
املؤسسات الرشعية ،واالختالل يف أداء هذه املؤسسات،
أسهم بشكل أو بآخر يف إعاقة بناء تحالف قوي بني
منظومة العمل السيايس.
 تأتي هذه الذكرى ،واليمن تمر بتحوالت جذريةمتعددة املستويات ،تدَاخل فيها الحزبي بالوطني
باإلقليمي ،ويع ّد اإلصالح أحد أبرز الفاعلني يف هذا
التحول ..كيف تقرأون يف اإلصالح املشهد الحايل؟

وما هو الدور الذي يضطلع به حزبكم؟
تعطيل الحياة السياســية الــذي أفرزته الحرب
الحوثية ،وانهيــار مقوّمات الدولــة ،جعل القوى
السياســية -كلها -تخرس من تبعات هذه الكارثة،
ولكن خسارة اإلصالح كانت األكثر ،فهو حزب كبري
اعتاد الحضور يف املشــهد السيايس ،والتعامل وفقا ً
ألدوات العمل الســيايس دون سواها ،وهو حزب ال
يريد أن يكون بعيدا ً عن السياســة ،وال يستطيع ّإل
أنْ يتنفس هواءها .فعندما تعرقَل املسار السيايس،
ألقى ذلك بظالل كئيبة عىل مسرية الحزب كجزء فاعل
من مكونات البلد ،األوضاع التي يعيشها اليمن عطّ لت
كثريا ً من مؤسســات اإلصالح ،وأرضّ ت به كحزب
سيايس ،ألن الحياة الحزبية ال تجد نفسها يف الحروب.
اليوم كثري من كفاءات اإلصــاح ال تعيش أوضاعا ً
طبيعية ،وانخرطت يف إطار الدفــاع عن مقومات
الدولة ،عرب العمل املقاوم ،ولو كان ذلك عىل حساب
فاعلية الحزب ،لكن الظروف أجربت هذه الكفاءات،
وهذه الكوادر أن تكون يف مقدمة الصفوف يف الدفاع
عن الثورة ،والجمهورية ،وبالتايل تعطّ لت الكثري من
مناحي العمل السيايس ،والحزبي ،والعمل التنظيمي،
والتثقيفي ،واالجتماعي.
اإلصالح اليوم أصبح يمثل دعامة أساسية ورئيسية
يف الحفاظ عىل مقومات الدولة ،يقف يف مربّع الدفاع
عن الرشعية واستعادة مؤسسات الدولة التي خطفها
االنقالبيون ،اإلصالح هو الحزب الذي أعلنها بوضوح
منذ اليوم األول أنّه ينحاز للدولة ،وينحاز ملقوّماتها
ويقف مع الرشعيــة يف مربع واحد ضــد العملية
االنقالبية ،وكان موقفه موقفا ً مشهودا ً ،فلم يناور
أبدا ً بهذه القضية ،أو يتــوزع األدوار يف مواقفه ،أو
يضع قدما ً هنا ،وقدما ً هناك ،بل كان منهجه وغايته
واضحة تؤكد إيمانه املُطلق بكل املرجعيات التي تم
االتفاق عليها يف املرحلة املاضية .مؤمن بخط الثورة،
والجمهورية ،والعمل الديمقراطــي ،ومؤمن بأن
مؤسسات الدولة الرشعية هي التي ينبغي أن ينحاز
الناس إليها ،وأن يعززوا من وجودها ،وبالتايل ظل هو
املرجّ ح لكفة ميزان الرشعية عىل األرض ،ويتصدر
القوى السياسية الكربى يف صف الدولة والرشعية.
 بإسقاط صنعاء يف العام  ،٢٠١٤اكتمل انقالبالحوثي ،ورأى اليمنيون أنّ اإلمامة التي أسقطوها
قبل خمسني عاما ً أطل ّت من جديد ..ما التوصيف
الذي يقوم عليه املوقف اإلصالحي اليوم من اإلمامة
والنظام الجمهوري؟
موقف اإلصالح موقف واضح .يف وثائقه الفكرية

يؤكد عىل أن خط الثورة والجمهورية ثابت أسايس
ال رجعة عنــه ،وأن اإلمامة ُطويت صفحتها من
حياة اليمنيني ،وال يمكن بحال الســماح لها أن
تُطل بقرونها من جديد .انخرط اليمنيون يف الدولة
القائمة عىل الدســتور والحقوق املتساوية لكل
املواطنني ،وارتضوا الديمقراطية -منذ الوحدة-
مصدرا ً للرشعية .لم يقبل اإلصالح طيلة تجربته
فكرا ً وممارسةً -أي انحياز ،أو تخاذل ،أو تساهلتجاه أي صوت يرفع شــعارات مناهضة لهذه
الثوابت ،اإلصالح له موقفه الناصع -واملعمّد بدم
الساللية الطائفية،
خرية رجاالته -من هذه الحركة ُ
ومن كافة الحركات التي تدعــم انتهاج العنف،
واستخدام أدوات العنف كسبيل لتحقيق أهدافها،
ســالية ،أو مناطقية ،أو
وتنطلق من منطلقات ُ
حتى تحيّزات قبَلية ،اإلصــاح وقف من كل ذلك
موقفا ً جادا ً من خالل وثائقه وأدبياته ،ويف مواقفه
العملية ،ولذلك تراه اليــوم يف يقف رأس حربة يف
املرشوع املقاوم لكل محاوالت االرتداد نحو املايض.
تاريخ الحركة اإلصالحية ورجاالتها منذ ما قبل
التعددية السياسية كان واضحا ً ،ومعلوما ً تجاه تلك
األفكار التي كانت سائدة يف اليمن قبل قيام الثورة،
والتي أرضت بحياة اليمنيني .وقد استوعبت قيادات
اإلصالح -منذ التأســيس -هذا التاريخ ،واإلصالح
يمثّل امتدادا ً لهذه املدرسة يف التصدي ملرشوع اإلمامة
الكارثي الذي أط ّل اليوم يدفــع باتجاه تأزيم حياة
اليمنيني ،ويأتي عىل األخرض واليابس يف كل ما أنجزوه
منذ قيام الثورة.
 اإلصالح هو الحزب الرئييس ،الوحيد ربما ،الذينشــأ بعد الوحدة عام  ،٩٠بينما بقية األحزاب
االخرى نشأت يف ظل التشــطري قبل ذلك ،كيف
ينظر اإلصالح للوحــدة اليمنية؟ وما موقعها يف
أدبياته؟ وأيضا ً ،ما هي رؤيته للقضية الجنوبية
اليوم؟
اإلصالح من طينة هذا الشــعب اليمني الذي
تكرّست فيه مفاهيم تعلّقه بتحقيق الوحدة كهدف
ظل حارضا ً يف نفوس اليمنيني أفرادا ً ،وجماعات،
بل إنّ الحركة الوطنية شماالً وجنوبا ً  -واإلصالح
جزء من هذا االمتداد للحركة الوطنية  -كانت تنظر
إىل تحقيق الوحدة كهدف اســراتيجي ،ولم يكن
اإلصالح بعيدا ً عن تحقيق هذا الهدف ،مثله مثل
كثري من املكونات الفكرية والسياسية التي ظل
موقفها ثابتا ً من العمل والنضال من أجل الوصول
إىل تحقيق الوحدة اليمنية.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م
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ــــن عاما ،وعالقتنا بالسعودية وصلت مرحلة متقدمة
ومنذ اليوم األول لتحقيق الوحدة أسهم اإلصالح
إســهاما حقيقياً يف أن يكون حارضا ً يف املشــهد
السيايس ،مُ عززا ً لوجود مؤسســات الدولة بشكل
حقيقــي يف املرحلة التي أعقبــت تحقيق الوحدة،
شارك الحزب يف أول انتخابات برملانية ،واستطاع من
خالل مشاركته السياسية أن يدفع باتجاه تسوية
األوضاع ،وبعض العثرات التي كانت تحصل يف األيام
األوىل للوحدة بــن الحزبني اللذين وقّعا عىل تحقيق
الوحدة ،الحزب االشرتاكي اليمني ،واملؤتمر الشعبي
العام ،وظل صوت اإلصالح يرتفع باتجاه تجاوز أي
عثرات أو اختالالت رافقت الفرتة االنتقالية األوىل بعد
تحقيق الوحدة.
اإلصالح دعا مبكرا ً لتفهّم كل املظالم التي نشأت
منذ ما بعد حرب ٩٤م ،ورضورة معالجتها والتعامل
معها ،وكان للكثري من اإلصالحيني رشاكة حقيقية
يف ظهور الحراك الجنوبي السلمي منذ بداياته االوىل،
وساهم كثري من املنتمني لإلصالح يف تبني مواجهة أو
معالجة املظالم السياسية والحقوقية التي برزت إىل
السطح بشكل واضح بعد  ٢٠٠٦و  ،٢٠٠٧وتعاطى
اإلصالح معها بقدر كبري من اإليجابية.
وما دفع اإلصــاح يف  ٢٠٠٦باتجاه إحداث حالة
التغيري ،واملشاركة بشــكل حقيقي يف االنتخابات
الرئاسية ،ومحاولة الدفع بمرشح للرئاسة يمتلك
الكفاءة والنزاهة ،وينتمي للمحافظات الجنوبية،
ّإل استشعاره لرضورة إحداث التغيري ،وتجاوز كثري
من السلبيات التي أفرزتها مرحلة ما بعد  ،1994وظل
اإلصالح يف إطار اللقاء املشــرك يتعاطى مع كثري
من القضايا ،وكانت وثيقة اإلنقاذ التي برزت فيها
رؤية اإلصالح والقوى السياسية يف املؤتمر الوطني
األول للمشرتك من أهم الوثائق التي جعلت القضية
الجنوبية يف الصدارة منها ،وأفردت لها حيزا ً مهماً
وتشخيصا ً دقيقا ً ،حيث تم التعاطي مع هذه القضية
بشكل كبري وإيجابية عالية ،ودفعت هذه الوثيقة
بالقضية الجنوبية لتصبح قضية وطنية ،ثم كان
السعي لوضع معالجات حقيقية وفعالة.
آخر املحطات التي أســهم فيها اإلصالح بشكل
حقيقي وجوهري تجاه القضيــة الجنوبية كانت
مرحلة الحوار الوطني الشامل ،قدّم فيها اإلصالح
رؤية واضحة ال يستطيع أحد أن يزايد عليها ،تناولت
الجذور واملحتــوى ،واملعالجات للقضية الجنوبية،
وأفضــت إىل أن يُنظر إىل هذه القضية كمشــكلة
سياســية يف إدارة الدولة قبل أن تكون مشــكالت
حقوقية ،وأكدت أن ال حل للوضع يف اليمن عموما ً وال
معالجة حقيقية للقضية الجنوبية إال يف إطار دولة
اتحادية ضامنة لحقوق الناس ،يكونوا فيها رشكاء
يف السلطة والثروة ،ويكون اليمن الكبري الواحد هو
العنوان األبرز لِحَ لحل ِة كافة القضايا ،وعىل رأسها
القضية الجنوبية.
 ملف العالقات الخارجية للبلد والقوى السياسيةمن أهم امللفات الشائكة ..كيف ينظر اإلصالح لهذه
العالقات وخصوصا ً مع دول اإلقليم؟
اإلصالح ظ ّل طوال تأريخه ،يحتفظ بنظرة واضحة
وعالقات متوازنة تحكمها اإليجابية والتعاون وبناء
الثقة بني اإلصالح -كمكون يمني -وبني األشــقاء
واألصدقاء ،خصوصاً يف محيطنا اإلقليمي وتحديدا ً
اململكة العربية السعودية الشقيقة ،والدائرة الخليجية
عموماً ،من خالل الرشاكة ،وتبادل وجهات النظر،
وحضور الفعاليات ،والحرص عىل إيصال رســالة
اإلصالح كحزب سيايس يمني يحمل أجندة وطنية،
ويستند إىل محددات واضحة يف عالقاته مع املنظومة
العربيــة والخليجية ،ومع قضايا األمــة العربية،
واإلسالمية عموما ً.
وثائق اإلصالح وأدبياته توضح فلســفة الحزب،
وتصوراته للعالقــات الخارجية تحت إطار املوقف
الرسمي للدولة ،ووفق ما يحدده دستور الجمهورية
اليمنية.

■ صفحــة اإلمامــة ُطويــت مــن حيــاة اليمنيــن ،وال
ميكــن الســماح لهــا أن ُتطــل بقرونهــا مــن جديــد
■ اإلصالح اليوم يقف رأس حربة فـــي املشــروع
ا ُملقــاوم لكل محــاوالت االرتــداد نحو املاضي
■ اإلصــاح هــو احلليــف احلاضــر فـــي امليــدان
واألكثــر وضوحـ ًا وصدقـ ًا فـــي التعامــل مــع أشــقائه
■ عالقة اإلصالح اليوم وحالة التنسيق واالصطفاف
مع اململكة العربية السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة

جاءت األوضاع الجديدة والحــرب القائمة التي
اعرتت الحياة السياســية يف اليمــن بعد االنقالب،
وانهارت املؤسســات يف البلد ،فكان تدخل األشقاء
لدعم الرشعية ،وحماية األمن القومي العربي ،ويف
هــذه األزمة يمثل التجمع اليمنــي لإلصالح مركز
الثقل يف الوقوف يف وجه مرشوع االنقالب وداعميه،
وكان اإلصالح هو الحليف الحارض يف امليدان ،واألكثر
وضوحا ً وصدقا ً يف التعامل مع أشــقائه تجاه هذه
القضايا.
وظل اإلصالح محل اهتمام جميع املراقبني ،ومن
يرصدون املشهد السيايس يف اليمن ،ويرون فيه القوة
الفاعلة ،واألساســية املؤثرة يف التصدي لإلنقالب،
وسعى اإلصالح بكل إيجابية إىل خلق رشاكة حقيقية
مع األشــقاء يف التحالف العربي ،وأوصل رســائل
واضحة ،وعقد لقاءات مهمة ،وتواصل مع كل قيادات
البلدان املهتمة بإنقاذ اليمن .كما أن عالقة اإلصالح
اليوم ،وحالة التنســيق واالصطفــاف مع اململكة
العربية السعودية وصلت إىل مرحلة متقدمة ،كون
اململكة العربية السعودية تتزعم تحالف دعم الرشعية
وتتشــارك يف ذلك مع املكونــات املناهضة ملرشوع
الحركة الحوثية املدعومة من إيران.
 وريد اإلصالح نزف كثــرا ً ،وال يزال يف موقفهوإسهامه يف املعركة إىل جانب الدولة واستعادة
مؤسساتها ..ما تعليقك هنا؟
عندما نتكلم عن تضحيــات اإلصالح ال نُقلل من
تضحيات كافة األطراف املناهضة ملا قام به الحوثي،
أبناء الشــعب اليمني اصطفوا جميعــا ً بمختلف
مكوناتهم السياسية ،مَ ن قاوموا يف كافة املحافظات
سواء يف الجنوب أو الشــمال أو الرشق أو يف الغرب،
كانوا يمثّلون طيفا سياســيا ً واســعا ً ،لكن عندما
نتحدث عن اإلصالح نتحدث عنه كحزب كبري يمتلك
قواعد حارضة وموجودة يف كثــر من محافظات
الجمهورية وكان لها حضور قوي وفاعل مع اآلخرين،
وكان وجود اإلصالح يمثل -بشهادة أطراف كثرية-
الزخم يف الحضور ،والتضحيات ،وتحمّل املغرم يف هذه
املرحلة .ونحن عندما نتحدث عن هذه التضحيات،
ال نقولها مِ نّة عىل اليمن وأبناء اليمن ،وما يقوم به
الســايل
أبناء اإلصالح يف مواجهة املرشوع الحوثي ُ
الذي يريد أن يُعيــد اليمنيني إىل قرون مظلمة ،يأتي
من منطلق التزام وواجب وطني ،اضطروا له عندما
تأثرت الدولة ومؤسســاتها ،واملؤسسة العسكرية،
وأصابها حالة من االنقسام ،وأكثر ما دفع اإلصالح
لتقديم هذه التضحيات أن املؤسسة العسكرية هي
أول مؤسسة انهارت يف بنية الدولة ،وترشذمت ،وتم

تجيريها ملصلحة املرشوع االنقالبي من خالل التحالف
السابق ،الذي كان قائما مع بعض القوى واأللوية
العسكرية يف الفرتة املاضية.
هذا االختالل الذي حصل يف املؤسسة العسكرية،
دفع ألن يكون للمقاومة حضور فاعل يف املشــهد،
حضور دعت إليه الرضورة ،وتداعى األحرار من كل
املناطق للدفاع عن مناطقهم بشــكل طوعي لسد
الفراغ الذي أحدثه غياب الجيش.
وعندما بدأت مالمح تشكيل الجيش الوطني ،دفع
اإلصالحُ باتجاه أن يكون هذا الجيش هو الحارض يف
املشهد ،ومرجعيته األساسية هي مؤسسات الدولة
والقائد األعىل للقوات املسلحة ،وعندما انخرط كثري
من املقاومني يف املؤسسة العسكرية لم يكن ذلك إال
وفقا ً لتوجّ هات الدولة يف أن تصبح املقاومة جزءًا
من بناء الجيش الوطني عرب دمج أفرادها ،وال شك
أن هناك حاجة يف الفرتة القادمة عندما نتجاوز
هذه املحنة -بإذن اللهِ -لنْ يعاد ترتيب املؤسسة
األمنية والعسكرية بشــكل صحيح ،وانتقاء من
انضموا إىل الجيش ممن تنطبق عليهم املعايري يف
أن يكونوا جزءا من املؤسسة العسكرية يف املرحلة
القادمة ،وأن يعاد استيعاب كثري من العنارص التي
قد ال يكون وجودها مناسبا ً يف الجيش ،وإلحاقها
بقطاعات مدنية وفقا ملــا تحمله من مؤهالت
واستعدادات بما يناسبها.
 ما الذي يتمنّاه ويســعى إليــه اإلصالح عىلاملستوى التنظيمي والوطني؟
أولويات اإلصالح يف هذه املرحلة أن تستعيد الدولة
عافيتها ،وأن نتجاوز هــذه املحنة ،واإلصالح يدفع
باتجاه مللَمة األوضاع يف اليمن ،والوصول لتســوية
سياسية تضمن لليمنيني جميعا ً أن يكونوا حارضين
يف املشهد السيايس ،وأن يصلوا إىل بناء مؤسساتهم
بإرادة شعبية ،يكون الدســتور هو الحاكم فيها،
وحقوق الناس متساوية ،ويكون االحتكام للدولة
ومؤسساتها ،بعد تجاوز كل هذه املحنة التي أحدثتها
العملية االنقالبية يف اليمن.
طبعا ً اللجوء إىل العمل العســكري أو دعم العمل
العســكري إنما هو نتيجة للمكابرة والصلف الذي
نعانيه ،أو نجده من طرف االنقالبيني .لو أراد الطرف
االنقالبي أن يأتي إىل كلمة ســواء وأن يُسلّم بعودة
الدولة ومؤسســاتها ،وأن يصبح طرفا ً سياســيا ً
بأدوات السياسية -بحجمه ووزنه يف املرحلة القادمةمن خالل تسوية سياسية ،فاإلصالح ال يجد غضاضة
يف التعامل مع هذا األمر ،ألننا نعتقد حتى وإن طالت
الحرب ،ســنصل يف األخري إىل تســوية سياسية ال

يستطيع فيها أحد أن يلغي أحدا ً ،هذا هو الشعار الذي
نحمله ،لكن أمام حالة الصلف واللجوء إىل العنف ال
يجد اليمنيون -واإلصالح جزء منهم -إال أن يكونوا
مناهضني لكل باغٍ من خالل وقوفهم بقوة ،وشحذ
كل هممهم ،وكل طاقاتهــم ملواجهة هذا املرشوع
االنقالبي ،لكنّا لســنا بعيدين عن مســار العملية
السياسية ،ولسنا متعنتني يف التعامل مع مفرداتها،
املفردات الضامنة لعودة الدولة ،وعودة مؤسساتها
الرشعية ،وعودة مسار الحياة السياسية الذي توقف
منذ العملية االنقالبية ،واختطاف مسودة الدستور،
وأن نعود إىل تلك اللحظة وفقــا ً للمرجعيات ،وفقا ً
لقرارات األمم املتحــدة ،ويف املقدمة القرار ()٢٢١٦
وكل املرجعيات التي أكدت عليها الكثري من القرارات
الدولية ،واألممية الصادرة بهذا الشأن.
أولوية اإلصالح أن نخرج مــن هذه املرحلة التي
نعيش فيها ،إىل وضع اعتيــادي وطبيعي نجد فيه
أنفسنا -كقوة سياســية -مساهمني مع اآلخرين
يف إدارة دفة األمــور .نحن يف اإلصالح نكرر دائما أن
املرشوع أو الرافعة األساسية ألي تحوّل عىل املستوى
الوطني يف أي مرحلة انتقاليــة قادمة لن يكون إال
بمشارك ٍة من جميع القوى السياسية.
طرف سيايس أن ينفرد بالحياة
ٍ
اإلصالح ال يريد ألي
السياسية ،ال اليوم وال غدا ً .عىل املدى املنظور لن تسري
اليمن إال بحالة من الرشاكة ،واإلصالح مؤمن بهذا
األمر ،لكن الصلف والعنت الذي نجده لدى أطراف خُ يّل
إليها يف لحظة من الزمن أنّ بإمكانها أنْ تزدرد أو تبتلع
اليمن كلقمة سائغة ،وهذا األمر ظل اإلصالح مع كثري
من الرشفاء مقاوما ً له ومناهضا ً.
كلمة توجهها لجماهري وقواعد اإلصالح باملناسبة؟
علينا أن نثق بالله أوالً يف أنه ال حول لنا وال قوة إال
به ،وأنّ ما أراده الله لنا يف هذه املحنة إنما هو حالة
من االختبار والتمحيص ،وأنّ سنّة الله الغالبة أن هذا
الوضع لن يدوم ولن يطول ،وينبغي علينا كقيادات
وقواعد يف اإلصالح أن نثــق بحالة االصطفاف التي
نخوضها اليوم دعما للرشعيــة ملناهضة املرشوع
االنقالبي الكارثي ،كونــه اصطفاف حقٍ وعد ٍل من
أجل قضية عادلة .عندما يســتقر هذا الشعور يف
النفوس ســتهون كل التضحيات التي نُقدمها من
أجل استعادة كرامتنا ،واستعادة مؤسسات دولتنا،
واستعادة اللّحمة الوطنية .وعىل أبناء اإلصالح أنْ َيعُوا
أنّ هذه الحملة املســعورة التي يرونها من كثري من
األطراف اليوم عليهم ،وعىل بالدهم ،إنّما تأتي ألنهم
يرون اإلصالح يف املقدمة ،ويمثّل الرافعة للمرشوع
الوطني ،وبالتايل تنهال االفــراءات .اإلصالحيون
ري يتسع
يقفون مع الدولة ،والجمهورية ،ومع يمنٍ كب ٍ
لكل أبنائه .هذه االصطفافات الثالث تجعل البعض
من القوى االنتهازية تناهض أو تقف موقف العداء
من اإلصالح ،وهذا -بإذن الله -لن يضعفنا ،فقضيتنا
عادلة تمثل تطلعات اليمنيني ،وموقفهم ضد املشاريع
الصغرية ،ومشاريع الهيمنة ،واالنتقاص من السيادة،
واملشاريع املرضة باللُّحمة الوطنية.
رسالتي إىل أبناء اإلصالح -يف يوم ذكرى تأسيس
حزبهم -أن يُعززوا عالقتهم مع اآلخر ،وأن يفهموا
اآلخر عن قرب ،وأن يذيبوا أي جليد يقف بينهم وبني
معرفة مــا لدى اآلخر ،وأن يتعاطــوا مع انتقادات
اآلخرين البناءة عىل أنهــا نوع من التبصري ببعض
العيوب التي ال يسلَم منها اإلصالح ،فاإلصالح ليس
مجموعة خالصة معصومة ال يعرتيها القصور والزلل
يف مسريته السياســية ،وعىل شبابنا أنْ يتفهّموا ما
لدى اآلخر من بعض التخوفات ،وأن يوصلوا حقيقة
مواقفهم تجاه كثري مــن القضايا بدالً من أن تُنقل
إىل غريهم بطريقة مشوشة ،فيها كثري من االفرتاء
والكذب ،وأن تنفتح قلوبهم وعقولهم عىل رفاقهم من
رشكاء العمل السيايس ،خصوصا ممن يقفون معهم
يف خندق واحد.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م
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اإلصالح تعبير عن طموح اليمنيين في كيان يترجم مشروع األمة اليمنية
أنتم أمل اليمن وخيرة فرسانها وخيوط شمسها التي أضحت لحظة إشراقتها قرببة

الحمــد للــه رب العاملــن ،والصالة والســام
عــى رســوله األمــن وبعد:
تمــر علينــا اليــوم الذكــرى الثالثــون
لتأســيس التجمــع اليمنــي لإلصــاح يف ال
 13مــن شــهر ســبتمرب املجيــد  ،1990وهــي
ذكــرى ذات رمزيــة خاصــة ،يبلــغ فيهــا
الحــزب تمــام عقــده الثالــث ،أنجــز فيهــا
اإلصــاح تجربــة ثريــة ومليئــة بالعطــاء
والتضحيــة والنضــال والنشــاط املجتمعــي
والســيايس عــى كافــة األصعــدة .وإنهــا
ملناســبة جليلــة تذ ِّكــر بلحظــات االنطالقــة
األوىل وتضــخ يف دمــاء اإلصالحيــن حماســة
البدايــات ليولــد بهــم ومعهــم اإلصــاح
مجــددًا مــع كل ذكــرى نســتعيد فيهــا ألــق
تلــك اللحظــة التــي رســمت ثوابــت الحــزب
ومبادئــه التــي اختارهــا لنفســه منــذ
بواكــر نشــأته.
ثالثــون عام ـا ً منــذ ميــاد اليمــن املوحــد
والحديــث ،يمــن التعدديــة السياســية
والحزبيــة ،ووفق ـا ً لهــذا التحــول الســيايس
الكبــر نشــأ اإلصــاح ،حزبًــا يؤمــن
بطريــق السياســة وخــاض كل جوالتهــا
منــذ اللحظــة األوىل مليــاده ،حيــث صنــدوق
االنتخابــات هــو الفيصــل يف تحديــد نتائــج
الحضــور ،واإلرادة الشــعبية هــي املرجعيــة
الحاكمــة مليــدان التنافــس الحضــاري بــن
مختلــف القــوى والتوجهــات.
إننــا يف هــذا اليــوم وبعــد ثالثــن عامــا ً
مــن مهرجــان اإلشــهار لهــذا التيــار
اليمانــي املبــارك يف ملعــب الثــورة بصنعــاء،
نســتحرض ذكريــات لحظــات التأســيس
ومراحــل البدايــات األوىل والنقاشــات
والجهــود الكبــرة التــي عــرت عــن طموحهــا يف وجود
ـاني يجمــع بــن األصالــة
ـي وإنسـ ٍّ
ـي وطنـ ٍّ
ـان يمانـ ٍّ
كيـ ٍ
واملعــارصة ليكــون قــادرا ً عــى حمــل وترجمــة
مــروع األمــة اليمنيــة وأحالمهــا بعــد رحلــة العــودة
مــن الشــتات والتمــزق الشــطري وإقــرار التعدديــة
السياســية يف الدولــة الجديــدة فــكان إنشــاء التجمــع
اليمنــي لإلصــاح.
وإذ تعــود بنــا الذكريــات لتلــك املرحلــة ومــا تالهــا
مــن أحــداث وتحــوالت كان التجمــع اليمنــي لإلصــاح
فيهــا فاعــاً جســورا ً وحارســا ً أمينــا ً لقيــم شــع ِبنا
وثواب ِتــه وجمهوريتــه ومبادئــه الوطنيــة بـ ً
ـاذل ألجــل
ـل أو
أرواح رجاال ِتــه دون مـ ٍّن أو كلـ ٍ
ذلــك مــن جهــوده و ِ
تــردد.
نتذكــر يف هــذا اليــوم وهــذه الذكــرى ،إخــوة ورفــاق
درب كــرام كانــت لهــم البصمــات والجهــود الكبــرة يف
تأســيس التجمــع اليمنــي لإلصــاح وقيــادة ســفينته
طيلــة العقــود الثالثــة املاضيــة ،رحلــوا عــن دنيانــا بعد
رحلــة نضــال وعطــاء ،ويف مقدمتهــم رئيــس الهيئــة
العليــا للتجمــع اليمنــي لإلصــاح الشــيخ عبداللــه بــن
حســن األحمــر رحمــه اللــه ،وكذلــك إخوانــه األبــرار
الراحلــن مــن أعضــاء الهيئــة العليــا القــايض يحيــى
بــن لطــف الفســيّل ،والعالمــة عبدالرحمــن بكــر،
والقــايض محمــد بــن يحيــى املطهر ،والشــيخ حســن
عثمــان عشــال ،واألســتاذ محمــد عبدالوهــاب جبــاري،
والقــايض إســماعيل بــن عــي األكــوع ،والشــيخ
محفــوظ شــماخ ،واألســتاذ حمــود هاشــم الذارحــي،
والشــيخ محمــد حســن دمــاج ،والدكتــور عبدالرحمــن
بأفضــل ،ورئيــس الهيئــة القضائيــة الشــيخ ســليمان
بــن محمــد األهــدل ،واألســتاذ مــرَّف املحرابــي،
وغريهــم مــن القيــادات الوطنيــة والسياســية
واالجتماعيــة ســائلني اللــه لهــم جميعــا ً الرحمــة
واملغفــرة وأن يجمعنــا بهــم يف دار رحمتــه.
ـزاز مــن رحلــوا
وال يفوتنــا أن نتذكــر بإجــال واعتـ ٍ
مــن القــادة واألنج ـ ِم الفــذ ِة التــي ســطعت يف ســماء
اليمــن بــكل محافظاتهــا ،الذيــن كانــوا مشــاعل

■ يجــب علــى كل املكونــات السياســية اســتنفار اجلهــود حلســم
املعركــة واالنحيــاز لصــف ابطــال اجليــش والترفــع عــن الكيــد والــدس
الــذي انهــك البــاد ،وتوســيع قاعــدة الشــراكة ونبــذ االرهــاب
النــور وحَ مَلــة التنويــر والحريــة والخــر عــى امتــداد
خارطــة اليمــن وفــوق كامــل تــراب وطننــا اليمنــي
الغــايل؛ مــن رؤســاء وأعضــاء قيــادات املحافظــات
واملديريــات وقــادة العمــل اإلصالحــي يف املكاتــب
والفــروع والوحــدات التنظيميــة املختلفــة ،ســائلني الله
لهــم الرحمــة واألجــر وألعمالهــم دوام االســتمرار؛ فلقد
وجدنــا جهدهــم يتجــى أمــام أعيننــا يف حركــة نضــال
وطنــي متشــبثة بالجمهوريــة رافضــة لالســتبداد
وحكــم الفــرد ومســتندة لوعــي ثقــايف مســتمد مــن
قيمنــا اإلســامية العظيمــة التــي تحــث عــى العدالــة
واملســاواة ،هــذا الوعــي الثقــايف املتحــرر مــا كنــا لننعم
بــه لــوال توفيــق اللــه و جهــود ِّ
املؤس ِســن.
وهاهــم أبنــاء اإلصــاح اليــوم عــى عهدهــم وعــى
أثــر مــن ســبقوهم ،يتســابقون إىل نــرة اليمــن
والتضحيــة ألجلهــا وحراســة جمهوريــة الشــعب
ودولــة املواطــن ،وقــد أثبتــت العقــود الثالثــة املاضيــة
أن اإلصــاح كان بحــق وعــن جــدارة هــو الرائــد الــذي
ال يكــذب أهلــه وال يخذلهــم حــن يتعرضــون للمحــن.
يف هــذه املناســبة والذكــرى تطغــي لغــة املشــاعر
والحــب ألخاطــب بهــا إخوانــي وأخواتــي مــن رجــاالت
ونســاء اإلصــاح األبــرار ،أمــل اليمــن وخــرة فرســانها
ونخبــة خالصهــا وخيــوط شمســها التــي أضحــت
لحظــة إرشاقتهــا الخالــدة قريبــة بــإذن اللــه.
أيهــا اإلخــوة واألخــوات أعضــاء التجمــع اليمنــي
لإلصــاح ومحبيــه وجماهــره واملراهنــن عليــه:
ثقــوا أن حزبكــم الكبــر ســيظل كبــرا ً بحجــم
ً
تضحيــة وقبــوال ً
أحالمكــم وبحجــم اليمــن الكبــر،
بالــركاء ووفــا ًء للمبــادئ والقيــم الكريمــة التــي
ورثناهــا مــن حضارتنــا اليمنيــة الشــامخة وتعلمناهــا
مــن ديننــا اإلســامي الحنيــف واكتســبناها مــن
تجــارب األمــم والشــعوب التــي مــن حولنــا.
ورســالة خالصــة مــن القلــب إلخوانــي ولــكل
املواطنــن يف املناطــق الواقعــة تحــت قبضــة فلــول
اإلمامــة:
نحيــي صمودكــم وتضحياتكــم ،ونعيــش معاناتكــم
وصربكــم وصمودكــم يف الحفــاظ عــى هويتكــم وهوية

البــاد وحمايتهــا مــن الذوبــان أمــام هــذا القبــح
اإلمامــي املتغطــرس واملتشــبع بالتخلــف والعنرصيــة
والتعصــب األعمــى.
وبقــدر مــا تواجهونــه مــن ممارســات امليليشــيا
العنرصيــة مــن إقصــاء وتضييــق وتهديــدات واعتقاالت
وتعذيــب وحــي غــر مســبوق ،فــإن كل حــر ومنصف
ال يســعه إال الوقــوف احرتامــا وإجــاال؛ وقفــة إعــزاز
وتقديــر أمــام مــا تســطرونه لســنوات مــن صمــود
وثبــات دون انحنــاء أو تنــازل أو تــايش ،نحيّــي
املختطفــن الــذي غيبهــم الكهنــوت اإلمامــي وعــى
رأســهم عضــو الهيئــة العليــا لإلصــاح األســتاذ محمد
قحطــان ،واللــواء محمــود الصبيحــي ،واللــواء نــارص
منصــور هــادي ،واللــواء فيصــل رجــب ،والعــرات
مــن الصحفيــن ويف مقدمتهــم مــن قــررت امليليشــيا
إعدامهــم ،واملئات مــن السياســيني ،وكل الذيــن غيبتهم
زنازيــن ميلشــيا الحوثــي مــن اإلصالحيــن ومــن كافة
القــوى الوطنيــة  ،والــذي اختطفــوا بعــد أحــداث
ديســمرب٢٠١٧م .
تحــل علينــا ذكــرى التأســيس الثالثــون ،وحزبكــم
بكــوادره وجهــوده وإمكاناتــه منحــا ٌز إىل خيــار شــعبه
الــذي تعــرض ألخطــر تهديــد يف مســرته الجمهوريــة،
فمــا منكــم مــن أحــد إال ويقــوم بــدور نضــايل ك ٌّل يف
موقعــه ،يقــوم بواجبــه عــى أكمــل وجــه ،وســتظلون
كذلــك مناضلــون ،فأنتــم شــمس البــاد ونورهــا
وبجهودكــم مــع كل الرشفــاء ســتعود لليمــن إرشاقتــه
وتولــد جمهوريتــه مــن جديــد بــإذن اللــه.
نخاطبكــم اليــوم يف شــهر ســبتمرب الــذي كانــت
فيــه ثــورة اليمنيــن األم ومنجزهــم األبــرز حيــث
خرجــوا فيــه قبــل  58عامـا ً إىل النــور والعالــم وغــادروا
الهامــش وأعلنوهــا جمهوريــة اإلنســان وســلطة
العدالــة والحيــاة الكريمــة ،وهاهــم اليــوم مجــددا ً
يناضلــون ضــد اإلمامــة الكهنوتيــة ذاتهــا يف نســختها
الحوثيــة الجديــدة ويخوضــون معهــا املعركــة التــي
ســتكون الظافــرة واألخــرة بــإذن اللــه.
اإلخــوة واألخــوات أعضــاء حزبنــا األبــي وجماهــر
الشــعب اليمنــي الصامــد واملقــاوم وكافــة الفرقــاء

السياســيني ،أحــب أن أذكركــم يف هــذه
املناســبة العزيــزة عــى قلوبنــا بحاجتنــا
لتجــاوز عقــد ومخلفــات الرصاعــات
السياســية املاضويــة بــكل صورهــا
املناطقيــة والحزبيــة واملذهبيــة وحاجتنــا
للتقــارب بــن كل أبنــاء وطننــا ،فنحــن
عــى ســفينة واحــدة إمــا أن ننجــو ســويا أو
نغــرق معــاً.
وإن منطــق اللحظــة التاريخيــة يتطلــب أن
نضــع كل أهدافنــا الصغــرة جانبًــا ،ونصــب
جهودنــا نحــو هــدف واحــد هــو اســتعادة
الدولــة املفقــودة ،إذ ال قيمــة ألي تنافــس
اآلن يف ظــل غيــاب املداميــك األساســية
مكســب فاقــ ٌد للقيمــة مــا
للدولــة ،فــك ُّل
ٍ
دام بيتُنــا الكبــر منهوبــا ً ومهدومــا ً مــن
قبــل العصابــات الخارجــة عــن القانــون،
إننــا بحاجــة لتأمــن ســور الوطــن بســياج
جمهــوري وإقامــة قواعــد دولتــه االتحادية،
ثــم لــكل طــرف بعدهــا أن يســعى لتحقيــق
أهدافــه املرشوعــة تحــت ســقف الوطــن
الكبــر وفقـا ً للدســتور والقوانــن املنظمــة.

أيها اإلخوة واألخوات:

يف هــذه الذكــرى واملناســبة يتقــدم
التجمــع اليمنــي لإلصــاح مخاطبــا ً
جماهــر شــعبنا اليمنــي الكريــم ويف
املقدمــة قــواه ومكوناتــه السياســية،
مؤكــدا ً عــى رضورة الرشاكــة والتعــاون
بــن كل الجهــود الرشيفــة والصادقــة
فيمــا يحقــق خــر البــاد..
إن التجمــع اليمنــي لإلصــاح إذْ يجــدد
تأكيـدَه عــى الرشاكــة الوطنيــة لينطلــق
ُ
وحقائق
ـخ
مــن موقــف ثابــت تعــززه وقائـ ُع التاريـ ِ
التجربــة السياســية ،حيــث نفخــر يف اإلصــاح
بكوننــا لــم نتفــرد يومــا ً بســلطة الدولــة وال
باحتــكار املعارضــة ،فلقــد قلنــا ومازلنــا نقــول
وســوف نبقــى نكــرر أن ال أحـ َد بإمكانــه االســتفراد
بقــرار البــاد وال التعبــر منفــردا ً عــن خيارهــا،
وهــو مــا ترجمتــه مواقــف اإلصــاح طيلــة العقــود
الثالثــة املاضيــة مــن حــرص عــى الرشاكــة وصدق
التحالفــات ،وأبرزهــا تجربــة االئتــاف الثالثــي بــن
التجمــع اليمنــي لإلصــاح واملؤتمــر الشــعبي العــام
والحــزب االشــراكي اليمنــي ،وتجربــة التحالــف
بــن التجمــع اليمنــي لإلصــاح واملؤتمــر الشــعبي
العــام ،ثــم تجربــة اللقــاء املشــرك.
لقــد كانــت تجربــة التحالــف بــن التجمــع
اليمنــي لإلصــاح واملؤتمــر الشــعبي العــام دليــل
جديــة اإلصــاح يف الرشاكــة مــن أجــل املصالــح
الكــرى وحمايــة الثوابــت الوطنيــة وكان تحالفنــا
مــع رفاقنــا يف املؤتمــر أثنــاء االئتــاف الحاكــم
واســتمر هــذا التحالــف حتــى1997م ،حتــى اتجــه
اإلخــوة يف املؤتمــر وفقــا ً لتقديراتهــم السياســية
حينهــا إىل التفــرد يف القــرار العــام ،وهــو مــا دفــع
اإلصــاح كموقــف طبيعــي وتلقائــي إىل االنتقــال
بكامــل ثقلــه الســيايس واالجتماعــي إىل جبهــة
املعارضــة بهــدف خلــق تــوازن ســيايس يحمــي
الهامــش الســيايس والديمقراطيــة الوليــدة يف
البلــد ،فالتحالفــات يف نظــر اإلصــاح ليســت ســوى
وســيلة لتوســيع ســاحة املشــاركة السياســية
وتقويــة مركــز املجتمــع أمــام تغــول الســلطة،
وهــي املعايــر التــي حكمــت التجربــة اإلصالحيــة
وتحالفاتهــا املتعــددة.
كمــا كانــت تجربــة اللقــاء املشــرك التــي
تأسســت بــن التجمــع اليمنــي لإلصــاح وأحــزاب
مجلــس تنســيق املعارضــة تجربــة رائــدة أخــرى
تضــاف لرصيــد اإلصــاح ورفاقــه حيــث انحــاز
لهــا اإلصــاح ومــ َّد جســور العالقــة مــع أحــزاب

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م
املعارضــة رغــم موقعــه كرشيــك يف الحكــم عــام
1996م بمــا يحمــي الحريــات والتعدديــة الحزبيــة
ونزاهــة االنتخابــات النيابيــة ويعالــج نتائــج
األزمــات ،واســتمر هــذا التكتــل يتطــور أكثــر مــن
عقــد ونصــف؛ كان اإلصــاح فيــه ومــن خاللــه
األكثــر حرصــا ً ووفــا ًء وانحيــازا ً لخيــار الرشاكــة
واملصلحــة العامــة ،ومــن خــال موقعــه يف هــذه
التجربــة املرشقــة أنجز اإلصــاح مصالحــة تاريخية
بــن مكونــات املعارضــة الرئيســية ليــس فقــط
مــن أجــل مواجهــة تغــول الســلطة وخلــق تــوازن
يف حــده املقبــول حينهــا داخــل النظــام الســيايس
وإنمــا ألجــل حمايــة املجتمــع مــن االنقســامات
الناتجــة عــن تجربــة الــراع التاريخــي التــي
شــهدتها البــاد بــن القــوى السياســية املعارضــة
يف العقــود التــي تلــت الثورتــن.
وهــا هــو اإلصــاح اليــوم مــع إخوانــه مــن
قيــادات القــوى الوطنيــة ينخــرط يف إطــار التحالف
الوطنــي الواســع الــذي تــم إشــهاره وتوقيعــه
بحضــور ورعايــة فخامــة األخ رئيــس الجمهوريــة
عبدربــه منصــور هــادي يف مدينــة ســيئون،
ونأمــل أن يكــون تحالفــا ً فاعــاً حقيقيــا ً يحمــي
البــاد ممــا تتعــرض لــه مــن مخاطــر ويرتفــع
عــن الصغائــر إذْ ال مكاســب وال امتيــازات دون
وجــود وطــن كريــم ومســتقر ،ولــن يتحقــق
لنــا وطــن إال بتظافــر جهــود كل الرشفــاء لدحــر
وإســقاط اإلمامــة واســتعادة الدولــة وبنــاء النظام
الجمهــوري االتحــادي الــذي يتســع للجميــع
ويحمــي مصالــح الــكل.
وطاملــا كان اإلصــاح ينظــر للرشاكــة كقاعــدة
لتأســيس حيــاة سياســية صحيــة ،ويف ســبيل
تحقيــق هــذا الهــدف تقبّـ َل التضحيـ َ
ـة باملكاســب
اآلنيــة لصالــح الهــدف األكــر املتمثــل يف تمتــن
جســور الثقــة بــن رشكاء العمــل الســيايس
وتعزيــز لغــة التواصــل بــن الجميــع ،وبالرغــم
ممــا يتعــرض لــه اإلصــاح مــن حمــات ظاملــة
ممنهجــة إال أن حزبنــا ظــل متمســكا ً بسياســة
الجســور املمــدودة مؤمنًــا أنهــا الطريقــة األنجح
لتأســيس حيــاة سياســية مســتقرة ،وتجــاوز
التوتــرات وإرث القطيعــة بــن مختلــف القــوى،
وبمــا يمهــد ملســتقبل متخفــف مــن الحمــوالت
منطلق ـا ً صــوب الغــد املأمــول والوطــن املتّ ِســع
للجميــع .وهكــذا ظــل اإلصــاح مقدِّمً ــا املبــدأ
عــى املكســب ،مهمــا كان حجــم التضحيــة
التــي عليــه دفعهــا صونًــا للسياســة ومبادئهــا
الراســخة لديــه.
إن مــا تشــهده البــاد مــن عــدوان مليشــيا
الحوثــي اإلرهابيــة يســتهدف قتــل أبنائهــا
وتدمــر بُناهــا التحتيــة ،وتمزيــق نســيجها
االجتماعــي ،وتجريــف هويتها العربية اإلســامية،
وتغيــر مناهــج التعليــم واســتبدالها بهويــة
دخيلــة عــى الشــعب اليمنــي ،وهــذا يســتوجب
اســتنفار كل الجهــود لحســم معركــة اســتعادة
ســلطة الدولــة ومنطــق السياســة ،إذْ ال يجــوز
إبقــاء مجتمعنــا اليمنــي تحــت ســيطرة عصابــة
تصــادر حريتــه وتمنــع عنــه أبســط حقوقــه
السياســية واإلنســانية ،وإمــداد هــذه املعركــة
الوطنيــة بمــا تحتاجــه مــن املــوارد والخــرات
واألدوات النوعيــة ،وتوفــر إرادة صادقــة وعزيمــة
قصــوى مــن كل مؤسســات الدولــة وقطاعاتهــا
والتيــارات واملكونــات الوطنيــة ،وبانحيــاز
الجميــع إىل صــف األبطــال يف املياديــن ،والرتفــع
عــن الكيــد والــدس الــذي دمَّ ــر البــاد وأنهكهــا ،و
مــع شــكرنا وتقديرنــا لجهــود التحالــف العربــي
بقيــادة األشــقاء يف اململكــة العربيــة الســعودية
ومــا قدمــوه مــن أجــل اســتعادة الدولــة وإنهــاء
االنقــاب؛ فإننــا نتطلــع إىل املزيــد مــن الجهــود
والخــرات النوعيــة ،وســيكون شــعبُنا اليمنــي
الكريــم وفيـا ً وشــهما ً يف رد الجميــل ملــن ســاندوه
يف محنتــه التــي ســينهض منهــا شــامخا ً وقوي ـا ً
عــن قريــب بحــول اللــه.
ويف ذات الســياق ،ندعــو املجتمــع الــدويل للقيــام
بــدوره يف كبــح مليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة املتمردة
عــى الدولــة وفقــا ً للقــرارات األمميــة وباألخــص
 2216الــذي ال يــزال يمثّــل خارطــة طريــق إلحــال
الســام وإنهــاء الحــرب ،وإن التســاهل يف تنفيــذ
هــذا القــرار مــن قِ بَــل املجتمــع الــدويل أســهم يف مد
فــرة الحــرب وإبقــاء الشــعب اليمنــي ضحيــة هــذا
الوضــع املأســاوي وكدليــل عــى ذلــك؛ سياســة
الكيــل بمكيالــن يف عــدم التعامــل الحــازم مــع
مليشــيا الحوثــي يف اســتهدافها املدنيــن يف مــأرب
باألســلحة املحرمــة دوليـا ً بعكــس ســلوك املجتمــع
الــدويل أثنــاء توجــه الجيــش نحــو الحديــدة .كل
هــذه الســلوكيات املســتمرة مــن جماعــة الحوثــي
تؤكــد أننــا أمــام عصابــة أدمنــت الحــرب وتتغــذى

خـــطاب

■ على احلكومة اصالح االختالالت اجلهاز اإلداري وتفعيل
الرقابة وتعزيز حضور الدولة ووضع حد لتدهور سعر
العملة واإلهتمام بتوفير اخلدمات للمواطنني واالنتظام
فـي صرف رواتب منتسبي القوات املسلحة
عليهــا وليــس لديهــا أي اســتعداد للتخــي عــن
الســاح والرتاجــع عــن قرارهــا الكارثــي بالتمــرد
عــى الدولــة ومواصلــة حربهــا ضــد اليمنيــن
ونقضهــا التفــاق ســتوكهولم ،واســتخدامها خــزان
صافــر املعــرض للتلــف والــذي سيتســبب بكارثــة
بيئيــة معروفــة معلومــة أرضارهــا الكارثيــة لــدى
الجميــع وبنــاء عــى هــذه الوقائــع املســتمرة
منــذ أعــوام ،يتأكــد للجميــع أن الطريقــة املناســبة
لكبــح جمــاح املليشــيا واســتعادة املســار الســيايس
هــو االنحيــاز الــدويل الكامــل للســلطة الرشعيــة
بموجــب القــرار الــدويل  ٢٢١٦وبقيــة القــرارات
الدوليــة وتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا يف حمايــة
املدنيــن وإنهــاء االنقــاب واســتئناف العمليــة
السياســية ،فقــد ثبــت طــوال ســنوات أن الحلــول
الرتقيعيــة لــن تمنــح اليمــن الســام الحقيقــي
الــذي تســتحقه.
إن مــا تجســده مليشــيا الحوثــي االنقالبيــة
اليــوم هــو نمــوذج صــارخ للعنرصيــة املقيتــة يف
تعاليهــا عــى الشــعب اليمنــي ومحاولــة إخضاعــه
بالقــوة والرغبــة بالتسـيُّد عليــه ومصــادرة حريتــه

وتفعيــل أجهــزة الرقابــة بمــا يعــزز حضــور
ِّ
ويحســن رشوط حيــاة املواطــن اليمنــي
الدولــة
املثقــل بالهمــوم وأعبــاء املعيشــة وتزاحــم
األوبئــة وتكاثرهــا عليــه ،ورضورة االنتظــام
يف رصف مرتبــات الجهــاز اإلداري والعســكري
للدولــة ،ووضــع حــ ٍّد للتســاهل الــذي يحــدث
إزاء هــذا الجانــب املهــم والــذي ترتكــز عليــه
حيــاة جــزء كبــر مــن الشــعب ،واالهتمــام
بالقــوات املســلحة ووضــع الخطــط التــي
تنقلهــا إىل مصــاف الجيــوش املحرتفــة وفقــا ً
ملعايــر وطنيــة مهنيــة.
مــن جهــة أخــرى ندعــو إىل وضــع حــد لتدهــور
ســعر رصف الريــال اليمنــي وتفعيــل دور البنــك
املركــزي واإلجــراءات القانونيــة داخــل الجهــاز
املــريف للدولــة والرقابــة عــى القطــاع املــريف
وبمــا يمنــع املليشــيا االنقالبيــة مــن العبــث بســعر
الــرف وعمــل حلــول للتالعــب يف العملــة القديمــة
والجديــدة والفــارق املســتقطع مــن قبــل املليشــيا
أثنــاء نقــل العملــة وتحويلهــا.
ونشــدد يف هــذا الســياق عــى رضورة إيقــاف

■ سيظل االصالح كبير ًا بحجم اليمن وفي ًا
للمبادئ والقيم التي ورثناها من حضارتنا اليمنية
الشامخة وتعلمناها من ديننا اإلسالمي احلنيف
واكتسبناها من جتارب األمم من حولنا
■ إلخواني وابنائي فـي املناطق الواقعة حتت
قبضة فلول اإلمامة  :أحيي صمودكم وتضحياتكم
وصبركم فـي احلفاظ على هوية البالد وحمايتها
من الذوبان أمام قبح وعنصرية اإلمامة

السياســية وحقوقــه االقتصاديــة ،وهــي عنرصيــة
تشــبه العنرصيــات التــي واجههــا العالــم برصامــة
وتلتقــي معهــا يف تمجيــد العــرق ومنحــه كامــل
االمتيــازات السياســية واالقتصاديــة ،ورشعنــة
صنــوف القهــر واإلذالل ألي صــوت يرفــض منطقها
ومــا تقــرره مــن تقســيم للمجتمــع والتمييــز بــن
أفــراده تبعـا ً للجــذور الجينيــة ،فالجماعــة الحوثية
ال تكتفــي بادعــاء التميُّز العرقي والســايل فحســب؛
بــل تضفــي عــى ذلــك مرشوعيــة الهوتيــة؛ وهــو
أمــر أكثــر فداحــة مــن بــن كل أشــكال العنرصيات
التــي عرفهــا العالــم.
والحــال هــذا فالشــعب اليمنــي يخــوض نضــاال ً
ً
مقدســا يصــب يف نفــس الهــدف الــذي ناضلــت
وتناضــل البرشيــة اليــوم مــن أجــل الخــاص منــه
ومــن كل أشــكال االدعــاءات البدائيــة بالتمييــز
وفــرز املجتمعــات بطريقــة مهينــة تخصــم مــن
كرامــة اإلنســان وتدمّ ــر مبــدأ املســاواة يف الحقــوق
والحريــات ،مــا يوجــب رضورة دعــم املجتمــع
الــدويل لنضــاالت الشــعب اليمنــي بالقــدر الــذي
يجفــف منابــع العنرصيــة التــي تهــدد اليمــن
والعالــم وحتــى تنعــم البرشيــة بواقــع أفضــل
للجميــع.

اإلخوة واألخوات:

اننــا هنــا نوجــه حديثنــا لســلطات الدولــة
بــرورة القيــام بمهامهــا يف مكافحــة الفســاد
وإصــاح االختــاالت يف الجهــاز اإلداري للدولــة،
وتجفيــف كل مكامــن الهــدر يف املــال العــام،

الكارثــة التــي يتســبب بهــا بقــاء التحكــم املركــزي
لالتصــاالت واإلنرتنــت لــدى مليشــيا الحوثــي،
ونؤكــد عــى أن التحــرك العاجــل يف هــذا اإلطــار ال
يحتمــل التأجيــل مهمــا كانــت املــررات ،وندعــو
إىل محاســبة أي جهــة تختلــق األعــذار أو تضــع
العراقيــل أمــام إجــراءات نقــل التحكــم املركــزي
باالتصــاالت واإلنرتنــت مــن يــد مليشــيا الحوثــي
لتكــون تحــت إرشاف وإدارة وتح ّكــم املؤسســات
املعنيــة يف الرشعيــة.
كمــا ال ننــى التذكــر بــدور الدولــة إزاء أرس
قــرا ،فهــؤالء
الشــهداء والجرحــى واملخفيــن
ً
الذيــن فــدوا البــاد بأرواحهــم يتوجــب أن يظلــوا
عــى رأس قائمــة أولوياتنــا جميعــا وبمــا يوفــر
ألرسهــم رشوط الحيــاة الالئقــة بأمثالهــم؛ إذ
ال يجــوز تعريــض هــؤالء لــذل الحاجــة ووجــع
املطالبــة بحقــوق ســكبوا ألجلهــا الــدم وقدّمــوا
بعــض الجســد.
كمــا أن علينــا أال ننــى طالئــع التنويــر الكــرى
يف أي بلــد ،أولئــك الطــاب والذيــن غــادروا أرض
الوطــن ليواصلــوا تعليمهــم يف البلــدان الخارجية ،إال
أن آثــار الحــرب طالتهــم يف أرض املهجر وتســببت يف
تعطيــل مســرتهم ،وعليه ندعــو الحكومــة للتعامل
بحــرص مــع قضيتهــم والعمــل بــكل اهتمــام
ملواصلــة دفــع مســتحقاتهم وبمــا يمكنهــم مــن
مواصلــة مشــوارهم دون هــم أو ضائقــة ،فهــؤالء
هــم نافــذة أمــل ملســتقبل البــاد والطليعــة التــي
ســتأخذ عــى عاتقهــا ترميــم نــدوب الحــرب يف
بالدهــم بعــد أن تســتقر الحيــاة كمــا نؤكــد عــى
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رضورة االهتمــام باملغرتبــن وإيالئهــم الرعايــة
الالزمــة باعتبارهــم أحــد روافــد االقتصــاد اليمنــي.
وحتــى تســتعيد الرشعيــة زمــام املبــادرة فإننــا
نطالــب وبشــكل ملــح بــرورة تطبيــق بنــود
اتفــاق الريــاض وفق ـا ً آلليــة الترسيــع والربنامــج
الزمنــي املقــر ،فــكل يــوم يمــي دون أن نحــرز
تقدمــا عــى هــذا الصعيــد يعنــي مزيــدا ً مــن
اإلضعــاف للدولــة اليمنيــة وتعطيــاً لدورهــا
املفــرض يف مواجهــة االنقــاب الحوثــي الطــرف
املســتفيد مــن تجميــد هــذا االتفــاق أو عرقلتــه ،لقد
مثــل اتفــاق الريــاض الحــل األنســب لتقويــة موقف
الدولــة وعــودة مؤسســاتها كاملــة لتمكينهــا مــن
القيــام بخدمــة مواطنيهــا الذيــن يعيشــون يف
ظــروف بالغــة الخطــورة أمني ـا ً وشــديدة القســوة
معيشــيا ً ويكتــوون بتصاعــد جنونــي ألســعار
الــرف وانعكاســه عــى قيمــة املنتجــات ،وإننــا يف
اإلصــاح نــرى أن تنفيــذ اتفــاق الريــاض مقدمــة
رضوريــة إلعــادة االعتبــار للدولــة وتحســن رشوط
معيشــة املواطنــن وهــو مدخــ ٌل مهــ ٌم لتوســيع
قاعــدة الرشاكــة بــن القــوى الوطنيــة .
نجــدد موقــف حزبنــا الرافــض لــكل أشــكال
اإلرهــاب الــذي تمارســه كل الجماعــات املتطرفــة
الخارجــة عــن القانــون ونؤكــد موقفنــا الداعــم
لــكل الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة
ملكافحــة هــذه اآلفــة الخطــرة عــى حيــاة
املجتمعــات والســلم الــدويل.
ويف هــذا الصــدد يدعــو التجمــع اليمنــي لإلصــاح
إىل وضــع اســراتيجية وطنيــة ملواجهــة اإلرهــاب
مــن جــذوره املغذيــة لــه واملخصبــة لــدورات العنف
املتتاليــة ،حــاً يســتهدف القصــور املوجــود يف
الجوانــب االقتصاديــة والتعليميــة والسياســية يف
البــاد بمــا تمثلــه مــن حالــة فشــل.
لقــد كان اإلصــاح واليــزال إحــدى الجهــات
املتــررة مــن اإلرهــاب حيــث تعــرض حزبنــا
طــوال الســنوات املاضيــة إىل سلســلة مــن
االعتــداءات والتصفيــات واالغتيــاالت طالــت بعــض
كــوادره املدنيــة والسياســية واالجتماعيــة يف مشــهد
يمثــل أحــط أشــكال اإلرهــاب الغــادر ،ومــع كل
حــادث اعتــداء كان اإلصــاح يلــوذ بخياره الســلمي
ويســتدعي منطــق القانــون وعدالة القضــاء ،ويرص
عــى تفعيــل أجهــزة الدولــة ا َملعْ نيــة بحمايــة حيــاة
املواطنــن ،ويحتفظ بحقــه يف مقاضــاة كل األطراف
املتورطــة بهــذا النــوع مــن األعمــال اإلرهابيــة
موقنــا ً بأنــه مهمــا طــال زمــن اإلفــات مــن يــد
العدالــة فــإن يومـا ً ال نشــك بقدومــه ســوف ينصف
الضحايــا ويقتــص لهــم مــن املجرمــن.
وبالرغــم مــن االســتهداف املتكــرر لنــا إال أن
مســؤول
وتعامــل
واع
ٍ
ٍ
حزبنــا وبموقــف وطنــي ٍ
لــم ي ُْقــدِم عــى اســتثمار مــا تعــرض لــه مــن
اغتيــاالت يف الــراع الســيايس ،رافضــا ً االنحــدار
نحــو ســلوك رخيــص بهــدف االســتثمار يف الــدم،
أو تحويــل اإلرهــاب الــذي يتعــرض لــه إىل وســيلة
لالبتــزاز فاإلصــاح يــدرك خطــورة التالعــب بملــف
االغتيــاالت ألغــراض سياســية أو اســتخدامه خــارج
فكــرة العدالــة وبمعــزل عــن مطلــب اإلنصــاف.
أيهــا األحبــة أعضــاء وعضــوات التجمــع اليمنــي
لإلصــاح؛ أيهــا األوفيــاء مــن أنصــاره ومحبيــه..
يــا أبنــاء شــعبنا اليمنــي يف كل قريــة ومدينــة
ومحافظــة:
ـل
ثقــوا باللــه ربكــم ثــم بعدالــة قضيتكــم ونُبْـ ِ
مطالبكــم ورشف النضــال الــذي تنجزونــه وتقومون
بــه وأن اليمــن القــادم ســياتي كبــرا ً وواســعا ً
بعظمــة غاياتكــم وضخامــة التضحيــات وســعة
األفــق الــذي يمتــد أمامكــم ورحابــة تطلعاتكــم
وعظمــة أهدافكــم التــي تحرككــم؛ فاليمــن
الجمهــوري االتحــادي تصنعــه النفــوس الكبــرة
التــي وضعــت نصــب أعينهــا الوطــن كلــه ،وت َر َّفعت
عــن األغــراض الشــخصية واملصالــح ال َّلحْ ِظيــة،
ومهما قســت ظــروف النضــال فــإن التاريخ ســوف
يوثّــق لكــم ولــكل الوطنيــن األحــرار مــن مناضــي
شــعبنا دورهــم بإنصــاف ،فــكل محنــة تــزول
ـل شـ ٌ
ـمس تطــارده عــى رؤوس الجبــال،
ولــكل ليـ ٍ
وبعــد كل مــرض عافيــةَ .
ـرا ً
ـر يُـ ْ
(ف ـ ِإ َّن َم ـ َع ا ْلعُ ـ ْ ِ
ـراً) (وَال َّل ـ ُه َغا ِلــبٌ عَ ـ َ
ـر يُـ ْ
ـرهِ
 ،إ ِ َّن َم ـ َع ا ْلعُ ـ ْ ِ
ـى أ َ ْمـ ِ
ـاس َل يَعْ َلمُــو َن)
َو َلكِــ َّن أ َ ْكثَــ َر النَّـ ِ
أكــرر لكــم التهانــي بذكــرى ميــاد حزبكــم
وتجمعكــم املبــارك ،وبأعيــاد الثــورة اليمنيــة
العظيمــة املتمثلــة يف ثورتــي  ٢٦ســبتمرب ،و١٤
أكتوبــر املجيدتــن ،وذكــرى الجــاء  ٣٠نوفمــر ولنا
بــإذن اللــه يــوم عيــد قريــب نحتفــل فيــه جميعـاً..
اســتَ َ
ص َ
ــاحَ مَــا ْ
ال ْ
طعْ ُت ۚ َومَــا
(إ ِ ْن أ ُ ِريــ ُد إ َِّل ْ ِ
ُ
َ
ْ
َ
َ
تَوْفِ يقِ ــي إ َِّل ِبال َّلــهِ ۚ عَ ليْــهِ ت َو َّكلـ ُ
ـت َوإِليْــهِ أنِيــبُ )
صدق الله العظيم
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عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

قيادات إصالحية شهداء في معركة دحر االنقـالب واســــ
لــم يكــن تأييــد التجمــع اليمنــي لإلصــاح
واصطفافــه خلــف الرشعيــة يف مواجهــة انقــاب
مليشــيات الحوثــي ومرشوعهــا الحالــم بعــودة
اإلمامــة وتحويــل اليمــن إىل مجرد تابــع للمرشوع
ـال مــن التبعــات ،بــل
اإليرانــي ،موقــف عابــر خـ ٍ
كان التزامــا ً وطنيــا ً أثبــت فيــه اإلصــاح مــدى
صالبــة موقفــه الوطنــي الرافــض لالنقــاب
ومليشــيات العنــف والتطــرف ،ومســاندته للدولــة
ومؤسســاتها والتــي كانــت هدفــا ً لالنقــاب
الغاشــم ومليشــياتها االجراميــة.
هــذا املوقــف الوطنــي الــذي جســده اإلصــاح بصــورة ال
تقبــل املواربــة ،تبعــه تأييــده للتحالــف العربي لدعــم الرشعية
ودحــر االنقالب بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية ،للخالص
ـآس لــم تنتــه ،وحمايــة
مــن االنقــاب ومــا خلفــه مــن مـ ٍ
لألمــن القومــي العربــي مــن املــروع اإليرانــي وأذرعــه
العســكرية يف املنطقــة ومنهــا مليشــيا الحوثــي يف اليمــن.
أدرك اإلصــاح وقيادتــه بــأن رضيبــة التحــرر واســتعادة
اليمــن ودولتــه له رضيبــة باهظــة ،فقــدم الكثرييــن أرواحهم
رخيصــة يف ســبيل الوطــن وحريــة وكرامــة الشــعب اليمنــي،
فصــدروا بدمــاء قيــادات مــن مختلــف املســتويات معركــة
تحريــر اليمــن ومواجهــة مخلفــات اإلمامــة ومــا انتجتــه من
إجــرام وإرهــاب فــاق كل التصــورات.
لقــد حمــل قــادة إصالحيــون مــن مختلــف املحافظــات
عــى عاتقهــم مســئولية اســناد الجيــش واملقاومــة الشــعبية
وانخرطــوا يف معــارك التحريــر.

إصالحيو عدن ..أرواح تفدي الوطن

يف  17يوليــو  2015أُعلــن عــن تحريــر العاصمــة املؤقتــة
عــدن ،وكمــا كان اإلصــاح أحــد أهــم ركائــز الحيــاة
السياســية والحزبيــة فقــد كان لــه الــدور الكبــر يف ســبيل
تحقيــق أول انتصــار للرشعيــة عــى االنقــاب ،مقدمـا ً خــرة
رجالــه ،فاستشــهد رئيــس فــرع اإلصــاح بمديريــة دار ســعد
جــال مقبــل ،والقيــادي يف إصــاح القلوعــة أحمــد الدجــح،
والقيــادي اإلصالحــي بكريــر عــدن محمــد ثابــت قاســم،
والشــهيد عــوض هاشــم الصمــدي ،والشــهيد أحمــد ســهيل،
والشــهيد أحمــد كربــج ،والشــهيد محمــد ثابــت الردفانــي،
والشــهيد البطــل عماراملرفــدي ،وغريهــم العديــد مــن ك ـوادر
اإلصــاح واعضــاءه املقاومــن ملــروع االنقــاب الحوثــي.

لحج والضالع

وواصلــت مســرة التحريــر دربهــا يف محافظــة لحــج وبقية
املحافظــات الجنوبيــة ،فــكان الشــهيد خالــد ســعد عبيــد،
رئيــس دائــرة التوجيــه واإلرشــاد يف إصــاح لحــج ،الــذي
استشــهد يف جبهــة بــر فضــل والعديــد مــن رفاقــه األبطــال.
فيمــا قدمــت الضالــع الشــهيد محمد مســعد العقلــة رئيس
الدائــرة القانونيــة إلصــاح الضالــع ،الــذي لــم يــرك ســاحه
منــذ غــزو االنقالبيــن حتــى استشــهد ،والعديــد مــن ك ـوادر
وقيــادات اإلصــاح.
ويف ذات الزمــان وقريبــا ً مــن املــكان استشــهد القيــادي
اإلصالحــي صالح ريشــان رجــل الضالع وفارســها الســبعيني
الهمــام ،قائــد املقاومــة بجبهــة قعطبــة والعــود ومعــه رفيق
دربــه القيــادي عبــد الــرزاق الســيد.
وســطرت محافظــة أبــن الشــهيد أحمــد كربــج رئيــس
دائــرة االنتخابــات يف إصــاح أبــن ،واستشــهد القيــادي يف
إصــاح موديــة خالــد العرمانــي.

إصالحيون طالتهم يد اإلرهاب

لــم تكــد عــدن ومعهــا بقيــة املحافظــات الجنوبيــة تتحــرر
مــن دنــس مليشــيا الحوثــي ،حتــى كانــت آيــادي اإلرهــاب
الغــادرة قــد رشعــت يف اغتيــال قيــادات إصالحيــة وقيــادات
أخــرى يف املقاومــة الجنوبيــة مــن مختلــف املكونــات وخطباء
مســاجد ،كان لهــم أدوار مشــهودة يف تحريــر عــدن ومــدن
الجنــوب ،يف محاولــة لثنيهــا عــن مواصلــة دورهــا الوطنــي
الثابــت واملبدئــي مــن اســتعادة الدولــة وبنــاء الدولــة
االتحاديــة.
كان آخــر ضحايــا إرهــاب االغتيــاالت القيــادي االصالحــي
الشــهيد عــوض فدعــق الــذي استشــهد نهايــة أغســطس

املــايض ،ومــن أوائــل القيــادات اإلصالحيــة التــي طالتهــا
ايــادي اإلرهــاب ،هــو الشــهيد صالــح بــن حليــس رئيــس
املكتــب التنفيــذي األســبق ،يف  15أغســطس  ،2016تبعهــا
اغتيــال عضــو هيئــة الشــورى املحليــة لإلصــاح الشــيخ فايز
فـؤاد يف ديســمرب  ،2017واغتيــال الشــيخ شــوقي الكمــادي يف
فربايــر  ،2018تبــع ذلــك اغتيــال القيــادي صفـوان الرشجبي،
وتجلــت الفضاعــة يف اغتيــال القيــادي اإلصالحــي محمــد
شــجينة بعــد ســاعات مــن اختطافــه يف أكتوبــر  ،2018بعــد
أيــام مــن اغتيــال اإلصالحــي عــي الدعــويس ،وغريهــم مــن
القيــادات والك ـوادر االصالحيــة.
هــذا عــاوة عــن عــدة محــاوالت اغتيــال فاشــلة وزرع
عبــوات ناســفة لعــدد مــن القيــادات ومداهمــات ملقــرات
وحرقهــا وتفجــر قنابــل فيهــا ،إال أن أبشــعها كان الهجــوم
اإلرهابــي عــى مقــر املكتــب التنفيــذي والــذي نجــا منــه
رئيــس إصــاح عــدن الربملانــي انصــاف مايــو نهاية ديســمرب
.2015
بينمــا تعرضــت قيــادات أخــرى لالختطــاف واالخفــاء
القــري والتعذيــب ،بينمــا لجــأ كثــرون إىل مغــادرة املدينــة
بعــد أن أصبــح اإلرهــاب يفــرض ســطوته فيهــا.
ويف الضالــع اغتالــت ايــادي اإلرهــاب القيــادي اإلصالحــي
عبدالرقيــب قزيــع بمدينــة الضالــع يف فربايــر املــايض ،ســبق
ذلــك اغتيــال القيــادي يف اإلصــاح والصحفــي زكــي الســقلدي
يف أكتوبــر  ،2018والقيــادي خالــد غيمــان ،الــذي تــم اغتيالــه
يف  25يوليــو .2019

شــــبوة

وســطرت القيــادي اإلصالحــي "محافــظ شــبوة" عــي
أحمــد باحــاج مآثــر بطوليــة خالــدة ،حتــى ارتقــى شــهيدا ً
يف  21مايــو  2015يف إحــدى جبهــات املقاومــة الشــعبية
التــي كان يقودهــا لتحريــر محافظــة شــبوة ،وكــذا الشــهيد
عمــر الخشــعي القيــادي بمديريــة الصعيــد ،والشــهيد أحمــد
املصعبــي ،وهــو األمــر ذاتــه الــذي فعلــه الشــهيد فضــل
التومــي القميــي رئيــس إصــاح صعيــد شــبوة ،والقيــادي
بإصــاح بيحــان شــعفل الفرحــي.

تعــــــز

وعندمــا كانــت محافظــة تعــز قلــب الرشعيــة وذراع
املقاومــة الضــارب ،كان اإلصالحيــون يف مقدمــة صفــوف
املقاومــة دعمـا ً للجيــش الوطنــي ،فاستشــهد فيصــل حســن
املخــايف ،والشــهيد صــادق منصــور الحيــدري األمني املســاعد
لإلصــاح باملحافظــة ،والــذي اغتالتــه يــد اإلرهــاب االنقالبيــة
يف  18نوفمــر  2015وســط مدينــة تعــز عــر اســتهدافه
بقنبلــة أُلصقــت يف ســيارته ،بعــد جهــوده الكبــرة يف إفشــال
مخططــات إســقاط املحافظــة وتمزيقهــا مــن الداخــل ،كمــا
استشــهد املناضــل واملقــاوم الجســور محمــد حســن طاهــر،
وهــو برملانــي ســابق ،وقبلــه استشــهد القيــادي اإلصالحــي
محمــد حســن عشــال "أمــن إصالح أبــن" جــراء اســتهداف
منزلــه بقذائــف مــن قبــل مليشــيا الحوثــي يف حــي كالبــة
وســط مدينــة تعــز ،كمــا قــدم املئــات مــن قيــادات وأعضــاء
وك ـوادر اإلصــاح أرواحهــم يف مواجهــة املليشــيات الحوثيــة
الهمجيــة ،والعــرات قضــوا يف معتقــات مليشــيا االجــرام
تحــت التعذيــب ،وهــم متمســكون بخيــار املقاومــة.
ومــن تعز أيضـا ً استشــهد الشــيخ رسور املحمــدي ،وعبدالله
أحمــد عبدالعزيــز ،ومنصــور الصلــوي وجمــال القــريش
ومحمــد الصهيبــي ،والشــهيد أمــن طــروش وغريهــم مــن
القيــادات اإلصالحيــة ،بينمــا اغتالــت يــد اإلجــرام فــارس
الكلمــة الشــهيد عمــر دوكــم.

إب

يف  7نوفمــر  2015ترجــل القيــادي اإلصالحــي نايــف
الجماعــي شــهيدا ً وهــو يخــوض معركــة تحريــر اليمــن يف
جبعــة شــمايل محافظــة الضالــع ،بعــد عــام مــن االستبســال
يف مختلــف الجبهــات ،مجســدا ً كغــره مــن قيــادات وك ـوادر
وأعضــاء اإلصــاح موقــف الحــزب الوطنــي ،وتضحياتــه
الجســيمة ،منــذ اســتنفر لتلبيــة نــداء الوطــن يف الدفــاع عــن
نظامــه الجمهــوري ،وإســقاط خطــر اإلمامــة.
وقبلــه استشــهد رئيــس الدائــرة السياســية لإلصــاح
بمحافظــة إب أمــن الرجــوي ،يف  21مايــو  2015بعــد أن
اختطفتــه مليشــيا االجــرام الحوثــي ووضعتــه مــع العــرات

دروع ـا ً برشيــة يف أحــد املبانــي التــي تخــزن فيهــا األســلحة
بذمــار ،كمــا استشــهد رئيــس إصــاح حبيــش محمــد
الشــامي ،ورئيــس إصــاح ذي الســفال منصــور عــي ســيف،
والشــهيد حميــد الشــعوري ،والشــهيد رشــاد البعدانــي.
وعــى مختلــف الجبهــات يتــوزع شــباب اإلصــاح القادمني
مــن محافظــة إب ،مقدمــن أرواحهــم مــن أجــل تحريــر
اليمــن مــن ربقــة الكهنــوت الحوثــي فمنهــم من استشــهد يف
معركــة الكرامــة الوطنيــة ،وآخريــن أصيبـوا ،وأعــداد كبرية يف
ســجون املليشــيات تحــت ســياط التعذيــب.

الحديدة

ومــن الحديــدة استشــهد محمــد أبــو زيــد القيــادي بإصالح
الزيديــة ،تحــت التعذيــب يف ســجون مليشــيا الحوثــي ،ومثلــه
القيــادي محمــد الحشــيربي مــن القنــاوص ،والقيــادي
بإصــاح حيــس الشــهيد عــي العمــار ،والقيــادي بإصــاح
الزيديــة أبكــر برخــي ،بعــد أن وضعتــه املليشــيا درعــا ً يف
موقــع مســتهدف ،ويف ذات املــكان استشــهد القيــادي أحمــد
حــاج ،كمــا استشــهد القيــادي يف إصــاح الحديدة عبدالســام
الشــمريي يف مواجهــة االنقالبيــن ،ومنهــم الشــهيد إبراهيــم
عــي عيــاش.

المحويت

ومــن املحويــت استشــهد املحامــي محمــد الصيــاد ،رئيــس
الدائــرة القانونيــة يف إصــاح املحويــت ،وهــو يقــاوم عصابــة
الحوثــي يف فربايــر 2017م ،والشــهيد حمــود عــي الحربــي،
رئيــس اإلصــاح يف املدينــة ،والــذي استشــهد يف مدينــة ميــدي
وهــو يف مقدمــة الصفوف مدافعـا ً عــن الجمهورية ،والشــهيد
الشــيخ محمــد غالــب الحمــري عضــو هيئــة الشــورى
املحليــة ،ومثلــه الشــهيد نــارص النمــري ،أمــا الشــهيد محمــد
الصيــادي فقــد ترجــل يف إحــدى جبهــات مــأرب ،وغريهــم من
قيــادات وأعضــاء صــدروا بدمائهــم معــارك التحريــر ،وآخرين
طالتهــم يــد االجــرام الحوثيــة باالغتيــاالت والتصفيــات يف
مناطقهــم.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا الساللية..

ـــــنــاد الـشـرعية
ريمــــة

ولــم يبخــل إصالحيــو ريمــة عــى وطنهــم /فــكان الشــهيد أحمــد الذارعي عضــو املكتــب التنفيذي
لإلصــاح ،يف جبهــة نهــم ،بينمــا هنــاك العــرات مــن الشــهداء مــن قيــادات وكـوادر اإلصــاح ،ومــا
يــزال شــباب ريمــة يف قلــب املعركــة الوطنيــة بمختلــف الجبهات.

البيضاء

ومــن البيضــاء استشــهد القيــادي يف إصــاح الزاهــر عبدالقــادر الحميقانــي ،وصالــح الفقــر
القيــادي بإصــاح ذي ناعــم ،ومــن مدينــة البيضــاء الشــهيد محمــد الصنــدوح ،واستشــهد القيــادي
بإصــاح الرشيــة الدكتــور عبداللــه الســايل يف رصواح ملتحقــا ً بنجلــه الــذي ســبقه ،والقيــادي
بإصــاح ذي ناعــم الشــهيد محمــد ســالم الصومعــي،

مـــأرب

كانــت محافظــة مــأرب وال تــزال بــكل قبائلهــا واحزابهــا يف الصــدارة تقــدم تضحيــات جســيمة يف
الحفــاظ عــى الكرامــة ،ومــن قيــادات اإلصــاح التي استشــهدت يف معــارك التحرير ،الشــيخ الشــهيد
عبداللــه بــن حمــد جــردان ،والشــهيد صالــح قاســم الشــدادي ،والشــهيد عبدالكريــم الرشيــف أحــد
القيــادات املؤسســة لإلصــاح يف مــأرب ،والقيــادي الشــهيد صالح ســعيد رشهــان ،والقيادي الشــهيد
لغمــق العقيــي ،وعضــو املكتــب التنفيــذي لإلصــاح باملحافظــة الشــهيد مبــارك الشــليف ،والقيادي
الشــهيد خالــد مقــري ربيــع ،ســبقهم الشــهيد منصــور املنصــوري ،والشــهيد الشــيخ عيل ســمران،
والشــهيد مــرزوق أبــو ســعد ،وآخرهــم الشــهيد الشــيخ حمــد بــن صالــح عكشــة بــن جــال.

صنــعاء

وقدمــت محافظــة صنعــاء خــرة الشــهداء ومنهــم قياديــن يف اإلصــاح ،كان آخرهم عضــو الكتلة
الربملانيــة لإلصــاح الشــيخ ربيــش بــن عــي وهبــان العليــي ،الــذي استشــهد بجبهــة نهــم األســبوع
املــايض ،والقيــادي الشــهيد أحمــد العصامــي ،وهمــدان اللكمــي ،وكــذا الدكتــور نعمــان النقيــب،
والشــهيد خالــد الخلقــي القيــادي يف إصــاح همــدان الــذي استشــهد يف  2014والعديــد مــن رجــال
اإلصــاح.

عمران

وتصــدرت محافظــة عمــران مواكــب الشــهداء يف مواجهــة عــودة اإلمامــة منــذ العــام ٢٠٠٤م،
ومــن الشــهداء ال عــى ســبيل الحــر الشــيخ  /مجاهــد الفهــد ،والشــهيد أمــن مســي والشــهيد
عــي العبــدي ،والشــهيد عــي الرصمــي ،والشــهيد جابــر أبــو شــوصاء ،والشــهيد عثمــان الــرويش،
والشــهيد عمــر الثاليــا ،والشــهيد محمــد مشــوح ،والشــهيد إبراهيــم شــاكر ،والشــهيد عبدالكريــم
العطعطــي والشــهيد صــدام غبــر.
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فرسان الجمهورية
إصالح الجوف ..عظمة التضحيات من أجل اليمن واستعادة الدولة

■ الصحوة  -الجوف

استشــهد ثمانيــة مــن قيــادة املكتــب التنفيــذي للتجمــع
اليمنــي لإلصــاح يف محافظــة الجــوف يف معركــة تحريــر
اليمــن مــن مليشــيات الحوثــي "اإليرانيــة" ،نمــوذج فريــد
للفــداء ،وأنصــع صــورة للتضحيــة حيــث أن كل بطــل قيــادي
يأتــي وهــو يحمــل روحــه عــى راحتــه ،وعــى جاهزيــة عاليــة
ليفتــدي وطنــه بدمــه ،وإن ســألت عــن ذلــك فســتخربك أرواح
األبطــال الشــهداء األفــذاذ ،رئيــس دائــرة التعليــم األول الــذي
استشــهد ،ثــم الثانــي الــذي لحقــه شــهيدا ،وكذلــك فعــل رئيس
دائــرة اإلعــام والثقافــة األول والثانــي.
هــذه التضحيــات العزيــزة ليســت حكــرا عــى اإلصالحيــن يف
الجــوف ،فهــم مثــل بقيــة أبنــاء محافظتهــم يســطرون أروع

البطــوالت ،ويف الجــوف كانــت املــرأة أيضــا تقــف بشــموخ لتدافــع
عــن الوطــن الغــايل لتعيــد لألذهــان صــور املاجــدات مــن اللواتــي
خ ّلــدن نضالهــن يف عــدد مــن البلــدان العربيــة وغريهــا.
وال يمكــن ألحــد أن يظــن أنــه يســتطيع تخليــد تضحيــات
اإلصــاح يف ســطور عابــرة ،فمــا تحتويــه هــذه الســطور ليس
ســوى ومضــة ال تــكاد تذكــر ،فالتضحيــات ال تــزال حتــى
اللحظــة يدفعهــا األبطــال بغــزارة وبنفــس كريمــة وطيبــة،
دون مــ ّن أو أذى.
نضــع بــن أيديكــم بطائــق تعريفيــة قصــرة ومختــرة
ألبطالنــا الخالــدون ،مــن صنعـوا املجــد لشــعبهم ووطنهــم ،ومــا
بخلـوا يف التضحيــة بدمائهــم الزكيــة ليحيــا الوطــن واملواطــن حرا
كريمــا متمثلــن قــول أبــي األحــرار " بحثــت عــن هبــة أحبــوك يــا
وطنــي فلــم أجــد لــك إال قلبــي الدامــي".

الشهيد مبارك حمد محمد العبادي

الشهيد منصور بن يحيى بن علي الشجني

رئيس الدائرة االعالمية

رئيس دائرة الخدمات

االستشهاد 2016/8/5

باملكتب التنفيذي
استشهد بتاريخ
 2011/7/6يف سدبا

الشهيد محمد مصلح مبخوت نسم

الشهيد مصلح مصلح غالب شريان

رئيس دائرة النقابات
تاريخ االستشهاد

رئيس دائرة النقابات

حميد زايد صالح عافيه

الشهيد محسن عبيد محمد الشاوي

2015/12/18

مسئول الدائرة الصحية
عضو املكتب التنفيذي
تاريخ االستشهاد
2015/12/9

رئيس دائرة االنتخابات
تاريخ االستشهاد
2014 /٩/١٦م

ذمـــار

وقــدم التجمــع اليمنــي لإلصــاح العديــد مــن قياداتــه الوســطية يف جبهــات محافظــة مــأرب ،يف
الوقــت الــذي اغتالــت أيــادي اإلجــرام االنقالبيــة الســيايس البــارز ورئيــس هيئــة الشــورى املحليــة
لإلصــاح باملحافظــة الشــهيد حســن اليعــري أمــام منزلــه يف أبريــل  ،2016واتبعــت ذلــك باغتيــال
ثــاث قيــادات إصالحيــة خــال شــهرين متتابعــن ،قبــل أن تلجــأ إىل اغتيــال رئيــس اإلصــاح الحــداء
الشــهيد عبدالــرزاق الــراري يف أغســطس .2027
بينمــا وضعــت الصحفيــن اإلصالحيــن الشــهيدين عبداللــه قايــل ويوســف العيــزري بعــد
اختطافهمــا دروعـا ً برشيــة يف مجــزرة هــران البشــعة يف مايــو  2015وفارقــا الحيــاة تحــت األنقاض
مــع عــرات املختطفــن.

حجــة

كمــا قــدم إصــاح حجــة العديــد مــن قياداتــه وكــوادره يف معــارك التحريــر واســتعادة
الدولــة يف جبهــات مــأرب وميــدي والجــوف ،كان مــن أبرزهــم أحــد قــادة مقاومــة حجــور
الشــيخ الشــهيد عــي فــات ،وقبلــه الشــهيد الدكتــور /حمــدي النمشــة وأخويــه.

صعدة

الشهيد خالد محسن مبارك الهدي

الشهيد الشيخ  :عبداهلل محمد حمد شيحاط

رئيس دائرة التعليم
باملكتب التنفيذي
تاريخ االستشهاد
٢٠١٤ /٩/٦م

رئيس دائرة اإلعالم باملكتب
التنفيذي رئيس تحرير
صحيفة الشعاع الصادرة
عن املكتب
تاريخ االستشهاد
2011/3/ 19

الشهيد عبد الهادي صالح عبدهـ حوام
رئيس الهيئة القضائية

منــذ األيــام األوىل ملواجهــة الكهنــوت اإلمامــي الحوثــي يف  2004كان اإلصــاح يف طليعــة املقاومــن
للمــروع الرجعــي ،وتعرضــت قياداتــه للمالحقــات والتنكيــل ،ومنــذ االنقــاب الحوثــي قدمــت
قيــادات اإلصــاح وكــوادره بمحافظــة صعــدة تضحيــات جســمية وال تــزال يف مقدمــة صفــوف
الجيــش واملقاومــة.

تاريخ الوفاة
 2015 /٤/٢٤م

لــم تتوقــف تضحيــات اإلصالحيــن وقياداتهــم عنــد التضحيــة بالنفــس يف معركــة الكرامــة ،بــل
إنهــا واجهــت الصلــف الحوثــي اإلمامــي الــذي مــارس االختطافــات واالخفــاء القــري ،فتعــرض
العديــد مــن كبــار قــادة اإلصــاح لالختطــاف ،ومــا يــزال املناضــل األســتاذ محمــد قحطــان عضــو
الهيئــة العليــا لإلصــاح مختطفـا ً ومخفيـا ً منــذ أبريــل  2014رغــم مــا يعانيــه مــن وضــع صحــي،
فضـاً عــن العــرات مــن القيــادات اإلصالحيــة يف املحافظــات وآالف الكوادر والناشــطني مــن أعضاء
اإلصــاح املدنيــن ،بعضهــم تــويف تحــت ســياط التعذيــب ،فضـاً عــن آالف املهجريــن مــن مناطقهم.
أمــا اقتحــام املنــازل ومقــار الحــزب ونهبهــا وتفجريهــا فقصــة أخــرى ترويهــا األرقــام التــي
أوردتهــا التقاريــر الحقوقيــة ،ومــا يــزال االجــرام الحوثــي يمعــن يف اســتهداف الحــزب وقياداتــه
واعضــاءه الذيــن شــكلوا بوعيهــم ومواقفهــم الوطنيــة حجــر عثــرة يف طريــق املــروع اإلمامــي
الحوثــي.

عبد اهلل محسن محمد عسكر

تضحيات بال حدود

رئيس دائرة اإلرشاد
تاريخ االستشهاد
2011/7/6

الشهيد ناجي مصلح مبخوت نسم
رئيس الدائرة االجتماعية
استشهد 2011/3/15

الشهيد احمد محسن نجدة
رئيس الدائرة السياسية
استشهد ٢٠١٤/٨/٢٥

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

حزب اإلصالح والهوية اليمنية
الحــزب .ومــن التســمية واملولــد الســبتمربي املشــار إليــه يمكــن إعــادة
ثالثــة عقــود مضــت عــى خــروج التجمــع اليمنــي لإلصــاح إىل الجماهري
صياغــة فلســفة النشــأة والتطــور للحــزب .ويف تقديري مــر الحــزب بمراحل
اليمنيــة ليعــر عــن تطلعاتهــا ،ويشــكل مــع غريه مــن األحـزاب السياســية
تطــور ملحوظــة ،لــم يعــد جمهــور الحــزب اليــوم وال نخبتــه املثقفــة تــر
عالمــات دالــة عــى وجــود توجــه مدنــي يف مجتمــع قبــي إن جــاز التعبــر
عــى فكــرة النشــأة الدينيــة للحــزب ،ولــم يعــد هنــاك من يقــول إنــه تجمع
أو يف تنــوع مجتمعــي محافــظ غــر متقبــل للتغيــر بســهولة كطبيعــة
ال حــزب .فـراع األجيــال واألفــكار يــري عــى كل كيــان مجتمعــي قابــل
املجتمعــات املحافظــة .جــاءت انطالقــة الحــزب يف الفــرة الذهبيــة للحـراك
للتطــور "ومــا ال يتطــور مآلــه أن يــذوي ويمــوت".
الســيايس اليمنــي الناشــئ بحســب الواقــع اليمنــي الــذي أحدثتــه الوحــدة
وجــود جــدل دائــم داخــل أطــر اإلصــاح بــن الدينــي والســيايس حفــظ
اليمنيــة يف عــام  .1990ومــع ابتهــاج جمــوع الشــعب اليمنــي بعــودة
للحــزب حيويتــه .ومــا أحدثتــه ثــورة  11فربايــر مــن جــدل ثقايف وســيايس.
الوحــدة السياســية للبــاد إال أن املتغــرات الجديــدة لــم تكــن مقبولــة
ومــا حــدث بعدهــا مــن تغيــر طـرأ عــى املجتمــع كل ذلــك أثــر يف اإلصــاح
كليــة عنــد النــاس ،الديمقراطيــة والحزبيــة والعمــل الســيايس والتنافــس
عــى مســتوى القمــة والقاعــدة ،خفــت النظــرة األبويــة ،وحلــت محلهــا
الحزبــي كلهــا مصطلحــات معقــدة بالنســبة للخارطــة الذهنيــة للمجتمع،
املســؤولية الحزبيــة .يف الســابق كانــت هنــاك مطالــب بالتغيــر ظلــت
صحيــح أن الجمهــور اليمنــي قــد ســمع عــن وجــود توجهــات سياســية
حبيســة األروقــة التنظيميــة ،لكــن مــع املتغـرات الجديــدة وظهــور وســائل
منــذ منتصــف القــرن العرشيــن ،إال أن الســماع يشء والتطبيــق يشء آخــر.
التواصــل االجتماعــي صــارت ظاهــرة للعيــان ،وأخــذت حقهــا يف النقــاش
كــر اإلصــاح كحــزب ناشــئ مســلمات العقــل الجمعــي والعقل الســيايس
العــام وصــار مــن حــق أصغــر وآخــر عضــو منظــم
والحزبــي اليمنــي وســجل ســابقة خطــرة ،حــزب
للحــزب أن يقــوم بعمليــة النقــد الذاتي للحــزب وألداء
جديــد ينتــزع مقاعــد يف أول انتخابــات برملانيــة
قياداتــه ،وهــي عمليــة رضوريــة لتصحيــح مســار
تشــهدها دولــة الوحــدة ،ويتجــاوز نســبة مقاعــد
أي حــزب ســيايس ،فقــد تنــوع النقــد مــن املطالبــة
الحــزب االش ـراكي اليمنــي الــذي يســبقه يف العمــر
بالفصــل بــن الدعــوة والسياســة إىل التحــول مــن
التنظيمــي ،والعمــل الســيايس ،وينافــس املؤتمــر
حــزب دعــوة إىل حــزب مشــارك يف الســلطة ،وكذلــك
حــزب الرئيــس.
املطالبــة بيمننة الفكــر والتثقيــف الحزبــي ،واملطالبة
لــم يكــن يومهــا اإلصــاح يــدرك أنــه يثــر كل مــن
العلنيــة بتغيــر قيــادات الصــف األول والثانــي يف
حولــه ويوجــه األنظــار إليــه دون أن يكــون لديــه
الحــزب وغريهــا مــن القضايــا املعروفــة للجمهــور
اســتعدادا ً سياســيا ً تقتضيــه املرحلــة .كلمــا لديــه
والتــي صــارت ذات اعتبــار.
خطــاب دينــي تناســب بشــكل كبــر مــع املجتمــع
املحافــظ ،وأحاديــث متفرقــة عــن أنــه ليــس حزب ـا ً
ولــوال أن البلــد لــم تكــن يف حالــة حــرب لحصلــت
تغيـرات جوهريــة يف الحــزب .نخــب الحــزب الثقافية
سياســيا ً بــل تجمعــا ً خرييــاً ،دينــ ًي ،إســامياً،
والسياســية تحــاول إخــراج الحــزب مــن مربــع
القويم
مهمتــه أن ينصــح الحاكــم ويرشــده إىل الديــن
> د .فيصل علي
الدينــي إىل مربــع الســيايس وهمــا مربعــن متباينــن
والرشيعــة ،ال أن ينافســه ويطيــح بــه ويحــل محلــه
تباينــا ً موضوعيــاً ،لقــد آن األوان إلعفــاء الدعــاة
يف حكــم البــاد .ملــاذا خــرج هــذا الحــزب إىل الوجــود
املخلصــن للــه الواحــد مــن ممارســة الدعايــة والسياســة ،فمجــال الدعــوة
إذاً؟ وملــاذا يتعــب الدعــاة الذيــن يشــكلون النــواة التنظيميــة والحركيــة
وإصــاح أخــاق املجتمــع أوســع مــن السياســة ،وأكثــر قرب ـا ً مــن اللــه
للحــزب أنفســهم يف خــوض مجــال لــم يســبق لهــم الخــوض فيــه؟ الكثــر
والنــاس ،كمــا أن مرحلــة التطــور الجديــدة قــد فرضــت هــذا الخيــار ،وهــذا
مــن الجــدل الســطحي الــذي دار وقيــل يف تلــك املرحلــة لــم يخــرج بنتيجة أو
يتطلــب صناعــة فكر ســيايس يســع جماهــر الحــزب ويخلصها مــن رصاع
إجابــة واقعيــة عــى سـؤال النشــأة والوجــود .ويف الواقــع البــد لــكل حــزب
وىل زمانــه ،ويجنبهــا مــن مغبــة البقــاء يف نفــس دائــرة الـراع الــذي يعــود
مــن فكــرة وفلســفة ينبثــق منهــا ،ونموذجـا ً مناســبا ً إن لــم يتخلــق عنــد
للقــرن املــايض ،ويمكنهــا مــن التقــدم خط ـوات نحــو املســتقبل.
قائــد ومجموعــة تحيــط به فإنــه يلزمــه أن يقلــد نموذجـا ً ناجحـا ً يف اإلقليم
يف إطــار التغيــر الــذي يجــب أن يخوضــه الحــزب هــو البحــث يف املجتمــع
أو يف العالــم .فمــا النمــوذج الــذي اختــاره التجمــع اليمنــي لإلصــاح وقادتــه
الــدويل عــن صداقــات حزبيــة ،هــذه الصداقات هــي أقــرب للعالقــات الدولية،
لينشــأ هــذا الحــزب عــى غ ـراره؟
وهــذا يتطلــب تطويــر دائــرة العالقــات الدوليــة للحــزب .يف لقــاء ســابق مع
إن كان مجــرد تقليــد لألحـزاب املحليــة فــا يوجــد حــزب ســبق وأن نشــأ
أحــد قــادة الحــزب بوجــود جمــع مــن شــباب الحــزب وقياداتــه الوســطى،
عــى أســاس دينــي يف البــاد بهــذا الشــكل .وإن كان مجــرد تقليــدا ً ألحـزاب
ســألت عــن دائــرة العالقــات الدوليــة يف حــزب اإلصــاح  -مــع علمــي بعــدم
نشــأت يف املنطقــة العربيــة تحمــل نفــس التوجــه اإلصالحــي والدينــي فهــو
وجودهــا كدائــرة بحــد ذاتهــا  -وتحدثــت عــن رضورة تطويــر العالقــة بــن
تقليــد ملــا لــم يثبــت نجاحــه يف امليــدان .فمــن أراد النمــوذج األفضــل فليقلــد
الحــزب وأحـزاب الــدول األخــرى بحســب الربوتوكــوالت املتبعــة ،فوجئــت أنه
نموذجــا ً ناجحــا ً مــع الحفــاظ عــى الخصوصيــة املحليــة .ومــع ذلــك
ال يعلــم بوجــود دائــرة عالقــات خارجيــة يف الحــزب ،وأنهــا مجــرد شــعبة
وبشــكل أو بأخــر فــإن التجمــع اليمنــي لإلصــاح عــر عــن نبض الشــعب،
يف دائــرة أخــرى ،وليســت هــذه املشــكلة فقــط ،بــل املشــكلة أن الحارضيــن
فحصــل عــى مكانــة جعلتــه حــارضا ً يف املشــهد الســيايس للبــاد .وعرضته
مــن أعضــاء ونخبــة الحــزب أيضـا ً ليــس لديهــم فكــرة .ال أحــاول التهويــل
ألن يكــون محــل مراقبــة األوصيــاء عــى البلــد والوحــدة واللــذان تشــاركا
بقــدر مــا أحــاول لفــت نظــر املهتمــن إىل رضورة تطويــر عالقــات الحــزب
الحكــم بنــاء عــى اتفاقيــة الوحــدة .إن قــراءة رسيعــة ملســرة الحــزب
الخارجيــة بغــره مــن األحـزاب لتحســن صورتــه ،ولتحســن صــورة اليمن
تجعلنــا نتوقــف عنــد نشــأته ومســاءلة قادتــه ملــاذا صنعتــم هــذا الحــزب؟
التــي يعمــل ألجلهــا الحــزب ،وللخــروج مــن محــاوالت حصــار الحــزب التي
ال مذكـرات سياســية لصناعــه الحركيــن تجيــب عن التســاؤل املطــروح ،وال
دأبــت عليهــا بعــض القــوى املحليــة واإلقليميــة ،وكذلــك لتمديــن الحــزب
نظامــه الداخــي وأهدافــه تشــر بوضــوح ملــاذا وجــد وظهــر عــى الســاحة.
الــذي ظهــر يف مجتمــع قبــي محافــظ ،فالعالقــات الدوليــة هــي مــن تمنــح
مســألة الرشيعــة والحفــاظ عــى بيضــة الديــن واإلســام ،وشــعارات إيصال
الحــزب  -أي حــزب  -امتــاك القــدرة عــى النظــر إىل املســتقبل بواقعيــة،
الحكــم إىل قلــوب الحاكمــن إلــخ إلــخ مجــرد قضايــا شــائكة ،وهــي أبعــد
ويســتفيد مــن تجــارب اآلخريــن.
مــا تكــون عــن فكــرة نشــوء حــزب جماهــري ينتمــي إىل العــر الحديــث.
يعمــل اليــوم حــزب اإلصــاح يف وســط متغــر ويف ظــل ظــروف حــرب
ببــزوغ شــمس  26ســبتمرب  1962كانــت الثــورة بأهدافهــا تعنــي وجــود
ورصاعــات متعــددة يف اليمــن وطالــت اإلقليــم ،وبقــاء الحــزب متماســك
تحــول فكــري ومنهجــي ونظمــي وقيمــي يف مجتمــع يتــوق للحريــة
ومنتــر يف كل ربــوع الجمهوريــة اليمنيــة يحســب لــه ،فهــذا الوجــود
ولعودتــه ملكانتــه الطبيعيــة قبــل عــر العزلــة التــي فرضهــا الكهنــوت
يســاهم يف الحفــاظ عــى البالد مــن الدعـوات الطائفيــة والقرويــة والجهوية
الطائفــي الســايل ،مــن املفــرض أن كل كيــان يمنــي أتــي بعــد ســبتمرب،
التــي تســعى لتمزيــق الجمهوريــة اليمنيــة التــي ولــد معهــا الحــزب .خروج
كان منظمــة أو حزبـا ً سياســياً ،أو نقابــة أو اتحــادا ً  ..يضــع نصــب عينيــه
اليمــن مــن محنتهــا مرتبــط بعقالنيــة الحــزب وتفاهماتــه مــع األح ـزاب
املرجعيــة الثوريــة ،كــي يكتســب رشعيــة ومدخـاً فلســفيا لوجــوده .ففــي
املنضويــة تحــت لـواء الجمهوريــة والرشعيــة والدولــة ،وبمجمــل تفاهمــات
هــذا اليــوم ولــد لليمــن مجــده ،ولــذا يفــرض أن تكــون الثــورة اليمنيــة هي
الرشعيــة مــع دول اإلقليــم .وهــذا يحتــاج إىل جهــد جبــار مــن قبــل الجميع.
مرجعيــة كل األحــزاب السياســية يف البــاد ،بغــض النظــر عــن االنتمــاء
كل أحــزاب اليمــن املنبثقــة عــن الهويــة وفكــرة الجمهوريــة والثــورة
األيديولوجــي يمــن يســار وســط الــخ إلــخ ،فاالنتمــاء للثــورة والجمهوريــة
مطالبــة اليــوم بالقيــام بدورهــا ،وتــرك الـراع والتنافــس الحزبــي يف وقت
يعنــي االنتمــاء للعهــد اليمنــي الجديــد .صحيــح أن الثــورة مــرت بمراحــل
بلغــت املهــددات ذروتهــا ،وطالــت الجمهوريــة والدولــة والنســيج االجتماعي
مخــاض ورصاع وجــدل إال أنهــا شــكلت روح املجتمــع بغــض النظــر
لألمــة اليمنيــة.
عــن قــرب وبعــد األنظمــة الحاكمــة منهــا .فاألح ـزاب هــي املعــرة عــن
ال مجــال لحــزب اإلصــاح أن يرتاجع عــن النهــج الجمهــوري الديمقراطي،
الجماهــر ال عــن األنظمــة املتغــرة ،وجماهــر ســبتمرب لألســف لــم تجــد
أو أن يتخــى عــن نبــض الجماهــر اليمنيــة ،وعــن مطالبهــا يف الحفــاظ عىل
مــن يقودهــا ،ال أنظمــة ،وال أح ـزاب ،ولــذا وصلــت اليمــن ملرحلــة وجــود
وحــدة واســتقاللية وســيادة البــاد .كمــا أن كل هــذه التحديــات والظــروف
انقالبــات.
ال تعفيــه مــن إحــداث تغي ـرات داخليــة عــى مســتويات يمننــة املناهــج
هــل كانــت صدفــه أن الحــزب ولــد يف  13ســبتمرب؟ ال مجــال للصــدف يف
الثقافيــة وتســييس قواعــد الحــزب بــدال ً عــن أدلجتها دينيـاً ،وعىل مســتوى
الواقــع الســيايس ،لــذا فالحــزب ســبتمربي مرتــن .فللتاريــخ داللتــه وهــذا
تبنــي نظريــة يف السياســة واالقتصــاد قابلــة للتطبيــق والقيــاس  -فالنــاس
مــا يجــب أن تتمســك بــه نخــب الحــزب وجماهــره .كمــا أن التســمية التي
ليس ـوا فــران تجــارب  -وعــى مســتوى تغيــر القيــادات وإحــداث قفــزة
وضعهــا قادتــه منــذ نشــؤه لهــا بعــد يتســم بالتـزام فكــرة الحــزب وقادتــه
نوعيــة نحــو املدنيــة التــي تتــاءم مــع نبــض الشــارع الــذي لــم يعــد يقبــل
بالهويــة اليمنيــة -التجمــع اليمنــي -وهــي داللــة عــى االلت ـزام بالهويــة
بطروحــات مــا قبــل ثالثــن عامــا خلــت.
والخصوصيــة اليمنيــة بغــض النظــر عــن النمــوذج الــذي نشــأ عــى غـراره

مقاالت

14

اإلصـــالح والقبيلة
أحمد صالح العطعطي
يمكــن تقييــم ومعرفــة دور اإلصــاح وعالقتــه
بالقبيلــة مــن خــال تمــدده وانتشــاره يف الخارطــة
السياســية واالجتماعيــة القبليــة؛ كمــا هــو الحــال يف
الخارطــة الحرضيــة ســواء بســواء ،وقــد ســاهمت
وضــوح املنطلقــات الفكريــة والثقافيــة التــي ينطلــق
منهــا اإلصــاح وإيمانــه القــوي بهــا يف ذلــك االنتشــار
والقبــول ،حيــث ينطلــق اإلصــاح مــن رؤيــة إســامية
وســطية ،ووطنيــة أيضــا ،باعتبــار كل إنســان
يمنــي مواطــن لــه كل حقــوق املواطنــة كاملــة يف كل
جوانبهــا ومجاالتهــا املختلفــة؛ بغــض النظــر عــن أي
اعتبــارات جغرافيــه أو اجتماعيــه أو ثقافيــه ،وأضــاف
إىل االعتبــارات الوطنيــة التــي وحــدت أهــداف ونضــاالت
اإلصالحيــن؛ األخــوة اإلســامية املنبثقــة مــن ثقافتــه
ورؤيتــه الوســطية و التــي اســتعان بهــا يف تذويــب
رواســب العصبيــات االجتماعيــة واملذهبيــة وح َّ
طــم
بهذيــن املنطلقــن اللذيــن ترتكــز عليهمــا فلســفة
االصــاح ورؤيتــه  -الوطنــي واالســامي  -صخــور
الجمــود والتعصــب بــكل أشــكاله ،وتشــكلت يف اطــره
ومؤسســاته الوحــدة الوطنيــة بــكل تجلياتهــا ..و
اســتوعب يف هياكلــه املختلفــه أبنــاء القبائــل ورموزهــا
بشــكل ســلس ومــن مختلــف القبائــل اليمنيــة ،رغــم
العراقيــل الهائلــة التــي كانــت تضعهــا وبــكل ثقلهــا
ســلطة الرئيــس الســابق يف طريــق اإلصــاح.
وألن اليمــن شــعب ينحــدر مــن ســالة واحــدة فهــو
يف املنظــور العــام قبيلــة واحــدة كــرى تنتســب إىل
يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان والــذي تفرعــت منــه
فــروع كبــرة ومباركــة شــكلت الغالبيــة العظمــى من
ســكان املنطقــة العربيــة وعامــة ســكان اليمــن مــا
عــدا أقليــات محــدودة اندمجــت يف النســيج االجتماعــي
اليمنــي ،فالقبائــل بهــذا االعتبــار هــم كل ســكان
اليمــن .امــا مــن حيــث التوصيــف اآلخــر الــذي يجعــل
التمــدن والتجمعــات الحرضيــة أو ســكان املــدن مقابل
للقبائــل ،فاالنســان يف القبيلــة بهــذا االعتبــار هو نفس
اإلنســان املتمــدن مــن حيــث إنســانيته وإمكانــات
الفطريــة و النفســية والفســيولوجية والبدنيــة
وقابلياتــه للتعلــم والتطــور وبنــاء املهــارات والفكــر
والســلوك واالبــداع ،وكل ذلــك يخضــع لسياســات
الدولــة يف التعليــم والرتبيــة والثقافــة واإلعــام
وغريهــا مــن مجــاالت التنميــة ،إضافــة إىل اصــدارات
وتثقيــف األحــزاب وبرامجهــا التــي تحملهــا وتنفذهــا

يف حــال الوصــول للســلطة ،وقــد قــام اإلصــاح بــدور
كبــر وفعَّــال ومؤثِّــر كحــزب يف اســتيعاب الخارطــة
القبليــة ،وتربيــة أعضائــه ومنتســبيه مــن أبنــاء
القبائــل ومحيطهــم العــام ،وتثقيفهــم بثقافــة وطنيــة
وإســامية صلبــة و واضحــة ووســطية؛ رشــحتهم
اليــوم وبثبــات منقطــع النظــر أن يكونـوا هــم القــوة
الشــعبية االوىل يف مواجهــة الــردة واالنقــاب الحوثــي
اإلمامــي املدعــوم مــن إيــران.
االصــاح حــزب ســيايس يعمــل ويتحــرك بــأدوات
سياســية وينفــذ رؤاه وبرامجــه مــن خــال مؤسســات
الدولــة ويعتــر الدولــة رضورة وجوديــة ال معنــى
لألحــزاب واملكونــات السياســية بــدون وجودهــا ،وبالتــايل
فهــو يخــوض اليــوم مــع كل أبنــاء الوطــن معركــة
اســتعادة الدولــة وعاصمتهــا ،وبهــذا االعتبــار فهــو
ال يــرى يف القبيلــة بديــا عــن الدولــة وإنمــا مكــون
مجتمعــي لــه ثقلــه واعتباراتــه ووزنــه االجتماعــي
ولــه ثقافتــه وموروثــه ،وتســهم يف اســتعادة الدولــة و
بنائهــا مــن خــال انخــراط أبنــاء القبيلــة يف مختلــف
مؤسســات البنــاء واإلنتــاج والدفــاع واإلدارة العامــة وفــق
النظــم واالعــراف املقــره ،و هــي بهــذا تتأثــر باســتمرار
بسياســات الدولــة واطروحــات األحــزاب ورؤاهــا..
فالقبيــي يف منظــور اإلصــاح هــو إنســان مثلــه
مثــل أي إنســان عــى وجــه األرض يمكــن تحويلــه إىل
عنــر بنَّــاء ومنتــج وراقــي وفاعــل ومؤثــر وقــدوة
ورمــز مــن رمــوز الخــر تســعد بــه اإلنســانية يف
مجتمعــه وشــعبه إذا تــم االهتمــام بــه وبنــاؤه بنــاء
ســليما ،كمــا يمكــن أن يتحــول إىل أداة للــر والدمــار
والقتــل إذا تــم تجهيلــه و اغـواؤه كمــا تفعــل جاهــدة
فلــول اإلمامــة املمثلــة يف الحركــة الحوثيــة .ولعــل هذه
النظــرة املوضوعيــة هــي التــي ســاهمت يف اهتمــام
اإلصــاح بالقبائــل وتغلغلــه يف أوســاطها وقبولهــا
بــه كخيــار ســيايس َّ
مفضــل و منــح القبيلــة اليمنيــة
وعي ـا ً أكــر تجــاه الدجــل والكهنــوت اإلمامــي اليــوم؛
فانحــازت للوطــن يف معركتــه ضــد اإلمامــة ،كما يفرس
لنــا قــوة تملمــل القبائــل املغلوبــة والواقعــة تحــت
ســيطرة اإلمامــة واتهــام الحوثيــن لهــم دومـا ً بأنهــم
اصالحيــن لعلمــه برســوخ الثقافــة الوطنيــة والدينيــة
الوســطية التــي انتهجهــا اإلصــاح يف املجتمــع اليمنــي
والتــي تتوافــق مــع الهويــة الوطنيــة وتتناقــض كلي ـا ً
مــع الخيــارات الظالميــة لإلمامــة.

بنت اإلصالح ودورها الريادي
سعاد القادري
بنــت اإلصــاح ،صــورة مرشقــة يف ســماء الوطــن ،فهــي تلــك القائــدة التــي حملــت يف صدرهــا وســام
الدعــوة الربانيــة ،ورشف اســمها يف حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،لتكــون عضــوة فاعلــة ،توصــل
الفكــرة ،وتصحــح املســار إن اعــوج.
لهــا دور ريــادي ،حيــث شــاركت يف تفجــر ثــور ٍة كان مرادهــا إزالــة ذلــك النظــام املســتبد ،الــذي جثــا
عــى الصــدور 33عامــا ،وقدمــت ألجــل تلــك الثــورة كل معانــي التضحيــة والنضــال ،فدفعــت باالبــن،
واألخ ،والــزوج ،للمياديــن والســاحات ،لتصنــع فجــرا ً طــال انتظــاره عقــدا مــن الزمــن.
لها روح دفاقة بكل معاني العطاء
فحــن شــاركت يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي ،كانــت لهــا كلمتهــا املســموعة يف طــرح الــرأي ،وتغيــر
وجهــة النظــر.
وســجلت حضــورا فعّ ــاال ،وخطــت بأناملهــا أفــكارا ً ومقرتحــاتٍ مــن شــأنها توحيــد الجهــود مــع
كافــة األحــزاب السياســية ،لبنــاء وطــن جديــد ،ودولــة مدنيــة حديثــة.
والزالــت تناضــل مــن أجــل تحقيــق تلــك املخرجــات ،ألنهــا تؤمــن أنــه لــن يكــون الوطــن وطنــا
ألبنائــه ،مــا لــم تثمــر تلــك املســاعي البنــاءة.
بنــت اإلصــاح هــي واحــدة مــن بــن تلــك النســاء يف اليمــن ،التــي الزالــت تخــوض أصعــب معــارك
الحيــاة ،يف ظــل الظــروف التــي واجهتهــا منــذ انــدالع الحــرب الطاحنــة التــي طالــت اليمــن منــذ 2015م
لتوقظ فتيل النور يف دياجري تلك الظلمة الحالكة.
فهي األكاديمية املتميزة ،والطبيبة األمينة ،واملهندسة املاهرة ،واإلعالمية الفذة.
هي أم الشهيد ،وأخت الشهيد ،وزوجة الشهيد ،وبنت الشهيد.
ومــن رحــم تلــك املعانــاة ،وذاك األلــم الجــم ،ولِــد صربهــا ،فاســتطاعت تجــاوز كل تلــك املحــن،
وســطرت أروع معانــي التضحيــة والفــداء.
إيمانهــا بوطنهــا وقضيتــه صنــع منها قائــدة عظيمــة لــكل مياديــن الحيــاة ،السياســية واالجتماعية.
تطبــب جُرحـاً ،وتخفــف أملـاً ،وتصنــع وعيـاً ،وتربــي جيال.
همتها يف ذلك ،تحطيم كل معاول الفساد والجهل ،وصناعة أمة تحيا بالقيم ،وتموت ألجلها.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م
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قـحــــطـان..

أيـقونــة النـضال الـسـلمـي
محمد عبدالوهاب اليوسفي
"ننظــر لحواراتنــا مــع كافــة القــوى
السياســية بقــدر كبــر مــن اإليجابيــة،
قــدر
ونعتقــد أن السياســة بحاجــة إىل
ٍ
ـع مــن الحــوار يف القضايــا الخالفية،
واسـ ٍ
وتقريــب شــقة التباينــات والخالفــات،
مــن أجــل تعزيــز املســار الديمقراطــي يف
البــاد ".محمــد قحطــان 1996م.
هــذا نهجــه ،وهــذا مــا كان يدعــو إليه..
فلمــاذا اختطفــوه؟ وملــاذا كل هــذا الحقد،
والبغــض ،والكــره ،والتعنــت ،والتعذيــب
النفــي يف إخفائــه ،ومنــع أهلــه حتــى
مــن االتصــال بــه ،واالطمئنــان عليــه
وعــى صحتــه إىل اليــوم؟
يحــر قحطــان فيحــر الوطــن،
ويحــر الوطــن فيحــر قحطــان.
رجــ ٌل بحجــم الوطــن .فقحطــان ليــس
شــخصية عاديــة ،فقــد ربــط نفســه
بالوطــن ،وصَ ــد ََق ،وأخلــص ،وناضــل،
ّ
وســخر حياتــه –ك ّلهــا-
وضحّ ــى،
لخدمــة وطنــه.
واملتتبــع ملســرته ،يجــد فيهــا العطاء،
والتضحيــة ،واملكانــة ،والوطنيــة،
والشــخصية الرزينــة ،والنضــج
الســيايس ،والحنكــة.
ولــد األســتاذ محمــد قحطــان يف
مديريــة مذيخــرة بمحافظــة إب عــام
1958م .ودرس اإلبتدائيــة واإلعداديــة يف
تعــز ،والتحــق بالدراســة الجامعيــة يف
كليــة الرشيعــة والقانــون بصنعــاء.
عمــل مدرسـا ً يف تعــز مــن عــام 1974م
حتــى 1980م.
عضــو اللجنــة التحضرييــة العليــا
لإلصــاح .وتــرأس لجنــة التنظيــم
والتنســيب فيــه والتــي تشــكلت عقــب
إشــهار الحــزب حتــى عــام 1994م.
وبعــد انعقــاد املؤتمــر العــام األول
لإلصــاح يف ســبتمرب 1994م ُعــن رئيسـا ً
للدائــرة السياســية.
ومنــذ ذلــك الحــن ،وخــال مســاره
الســيايس ،شــارك يف العديــد مــن
اللقــاءات والحــوارات مــع أحــزاب
املعارضــة ،أســهمت يف تأســيس أرضيــةٍ
صلبــةٍ ومشــركةٍ يقــف عليهــا الجميــع،
وتتســع للجميــع .توجــت تلــك اللقــاءات
بتأســيس اللقــاء املشــرك ،الــذي مثــل

تحالفــا نــادرا ،وتجمعــا مشــركا بــن
أحــزاب املعارضــة ،وأشــاد بــه الكثــر
مــن املهتمــن يف الداخــل والخــارج ،وكان
قحطــان أحــد عرابــي اللقــاء املشــرك ،إىل
جانــب الشــهيد جــار اللــه عمــر.
ً
لــم يكــن قحطــان سياســيا ً عاديـا ،بــل
كان مفكــرا ً كبــراً ،وقارئــا ً متفحصــاً،
وأيقونـ ً
ـة للنضــال الســلمي.
عرفــه الجميــع عــى أنــه الســيايس
املحنــك ،صاحــب الرؤيــة والتحليــل،
والنظــرة الحاذقــة للمســتقبل ،ورجــل
الحــوار والســام.
كمــا عُ ــرف محمــد قحطــان
بنضالــه ضــد االســتبداد والظلــم،
منــذ وقــت مبكــر مــن حياتــه ،وبــدأ
ذلــك يف محافظتــه بنضالــه ضــد ظلــم
الشــيوخ القبليــن ألبنــاء منطقتــه،
ثــم بــرز كمناضــل كبــر ضــد فســاد
واســتبداد نظــام الرئيــس الســابق عــي
صالــح.
ً
كان قحطــان قريبــا مــن السياســيني
واإلعالميــن وقــادة الــرأي ،وقريبــا مــن
الشــعب ،معــرا ً عــن همومــه ،وتطلعاته،
فعندمــا بلغــت البــاد ذروة محنتهــا ،كان
يدافــع عنهــا بطريقتــه املعروفــة ،والتــي
أرهقــت أعــداءه وخصومــه.
عُــرف بترصيحاتــه الالذعــة،
والســاخرة ،والقويــة ،تجــاه الوضــع
االقتصــادي ،واملعيــي املتدهــور ،ومنهــا
ترصيحــه املشــهور الــذي تحــدى فيــه
الرئيــس الســابق عــى صالــح أن يرجــع
ســعر البيضــة إىل مــا كان عليــه مــن
قبــل.
مناضــل جســور ،وعَ َلــم مــن أعــام
الجمهوريــة ،ورائــد مــن رواد العمــل
الســيايس ،والوطنــي .هكــذا يــراه
الجميــع.
إن لــم تجــده يف نــدوة أو لقــاء أو مقيــل،
تجــده عــى الهاتــف ،وإن غبــت عنــه،
يتصــل بــك ليطمــن عليــك ،كالظــل
يرافقــك أينمــا ذهبــت.
وهــو األســتاذ واملربــي الــذي ال تمــ ّل
مــن ســماع أحاديثــه ودروســه ،مدرســة
فيهــا جميــع الفنــون.
َ
تحدثــت عنــه ،وعــن مواقفــه،
إذا

وشــجاعته ،ونضالــه الســلمي ،لــن
يســعفك الوقــت لذلــك.
ّ
َ
تمتــع بعقليــةٍ فــذةٍَ ،ق ـل أن تج ـد لهــا
اليــوم نظــرا.
كانــت مواقفــه قويــة ضــد مليشــيا
الحوثــي ،رافضــا ً ملرشوعهــم اإلمامــي
الكهنوتــي ،ومازالــت كلماتــه الصارخــة
ضدهــم مدويــة يف األذهــان.
وكانــوا ينظــرون إىل ترصيحاتــه وآرائــه
بأنهــا أشــد خطــورة عــى مرشوعهــم
االنقالبــي مــن جيــش بــأرسه ،فكانــت
كل كلمــة أو جملــة تخــرج مــن فمــه،
ـع تهــ ّز عروشــهم،
أشــبه بقذيفــة مدفـ ٍ
وتــؤرق مضجعهــم ،فقــد جــن جنونهــم
حــن وصــف جماعتهــم بأنهــا عبــارة
عــن (انتفاشــة).
بعــد أن فرضــت عليــه مليشــيا الحوثي
اإلقامــة الجربيــة يف منزلــه ،قامــت
باختاطفــه يف  4مايــو 2015م ،ونقلتــه إىل
مــكان مجهــول.
وقبــل هــذا ،كانــت مليشــيا الحوثــي
قــد اختطفتــه -ســابقا -مــن نقطــة
تابعــة لهــا يف محافظــة إب ،وهــو يف
طريقــهِ إىل عــدن.
حــن تتواصــل مــع أهلــه لتعــرف
معلومــة جديــدة بشــأن اختطافــه،
يكــون الــرد صادمــا :ليــس لدينــا أي
معلومــة عنــه.

تــر مليشــيا الحوثــي -إىل اليــوم-
عــى إخفائــه ،حتــى عــن أهلــه ،ومنــع
االتصــال بــه ،ورفــض إعطائهــم أي
معلومــة عنــه حتــى اليــوم ،غــر نــر
اإلشــاعات والترسيبــات ،كنــوع مــن
نفــي لــه ،وألهلــه
وتعذيــب
حــرب
ٍ
ٍ
ٍ
ومحبيــه.
أو كمــا يصفهــا الدكتــور عبدالقــادر
الجنيــد بـ(تقنيــة التعذيــب الحوثيــة
باألمــل الزائــف).
مضيفــا :هــي نــوع مــن التعذيــب
قائمــة بذاتهــا ،يعذبــون املخطــوف
واملخفــي قرسيــا -هــو وأهلــه -باألمــل
الزائــف بالحريــة ،ثــم يتبعونــه باإلحباط
واليــأس والصمــت املطبــق ،بــدون أي
رشح أو تفســر أو تربيــر.
ويقــول آخــرون إن إخفــاءه قرسيــا
ينطــوي عــى النيــة األســوأ تجــاه
هــذا الســيايس الــذي مــا فتــئ ينتــر
للديمقراطيــة ،وللحريــة ،وللحــوار ،مــن
موقعــه القيــادي يف التجمــع اليمنــي
لإلصــاح.
هــا هــي الســنة السادســة عــى
األبــواب ،وقحطــان يغيــب عنــا دون أي
معلومــةٍ عنــه ،ويغيــب دور املنظمــات
الحقوقيــة واإلنســانية عــن واجبهــا
اإلنســاني تجاهــه ،إذ ليــس مــن املعقــول
وال املقبــول أن تمــر هــذه الســنني وال

يُعــرف مــكان ســجنه ،وال تســتطيع
أرستــه التواصــل معــه.
ثمــة معلومــة كانــت منظمــة العفــو
الدوليــة قــد ذكرتهــا يف األشــهر األوىل مــن
اختطافــه ،بأنهــا عرفــت مــن مصادرهــا
بصنعــاء ،بــأن قحطــان تعــرض للتعذيب
النفــي والجســدي ،و ُ
حــرم مــن العــاج،
وهــذا كل يشء .ومنــذ ذلــك الحــن ،لــم
تكلــف املنظمــة نفســها وال غريهــا مــن
املنظمــات بمتابعــة قضيتــه وقضيــة
بقيــة املختطفــن.
قضيــة قحطــان واختطافــه ،وعــدم
معرفــة يشء عنــه ،ســتظل ماثلــة
أمامنــا تدمــي القلــوب ،وســتظل وصمــة
عــار أمــام املنظمــات املحليــة والدوليــة،
وأمــام املجتمــع الــدويل الــذي طاملــا
تشــدق بالحريــات ،والــذي لــم يبــذل أي
جهــد يُذكــر يف املطالبــة باإلفراج عنــه ،أو
الضغــط عــى املليشــيا الحوثيــة ملعرفــة
أي معلومــة عنــه.
يظــل قحطــان ســاكنا يف وجداننــا،
وذاكرتنــا ،يف كل وقــت ،وحــن ،وإن تخــى
عنــه املتشــدقون.
وســتظل رؤاه وسياســاته وأطروحاتــه
للقضايــا ال تفارقنــا ،وكأنــه حــارضٌ
معنــا ،ال مُغيّــب خلف جــدران الســجون.
وسنظل نتذكر قوله:
“الحــر ال يقبــل الضيــم ،وال يــرىض
أن تلــوى يــده ،فــإذا لويــت يــد الحــر
يأخــذ حقــه باألخــرى ،ونحــن ســنناضل
ســلميا ً حتــى ننتــزع حقوقنــا ،وحرياتنا،
وحتــى تغــدو إرادة الشــعب اليمنــي
حــر ًة ،يختــار مــن يشــاء ،ويرفــض مــن
يشــاء ،وتتجــى إرادتــه فيمــا يريــد ،عــر
انتخابــات حــرة ونزيهــة”  24يونيــو
2006م
وســيأتي اليــوم الــذي تخــرج فيــه
ياقحطــا ُن مــن الســجن ،أيهــا األب
الحنــون ،واألســتاذ ،والســيايس
العتيــق ،وأيقونــة النضــال الســلمي،
منتــرا ،شــامخا شــموخ الجبــال،
ونحــن نــردد بعــدك قــول الشــهيد
الزبــري:
خرجنــا مــن الســجن شــم األنوف
كمــا تخــرج األســد مــن غابهــا

العـدد ()١٤٦٦
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اإلصالح ...الروح اليمانية بكل تفاصيــ
لــم يكــن يــوم الثالــث عشــر مــن ســبتمبر عــام 1990م ،مجــرد يــوم شــهدت فيــه مدينــة صنعــاء مهرجانهــا التاريخــي إلشــهار
التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،بــل كان ذلــك اليــوم حصــاد حقبــة ورمزيــة الكتمــال مرحلــة طويلــة مــن النقاشــات والجهــود
والطموحــات اليمانيــة فــي والدة تيــار أو حــزب أو تجمــع يعبــر عنهــا ويشــبهها ويســتطيع التكيــف مــع واقعهــا وحمــل طموحاتهــا
نحــو المســتقبل بحــب وصبــر وعطــاء.
التجمــع اليمنــي لإلصــاح ..الحــزب والكيــان السياســي الــذي اشــرقت شمســه األولــى قبــل ثالثيــن عامــا جــاء مــن رحــم األرض اليمنيــة
وكان بمثابــة المولــود البكــر للوحــدة اليمنيــة الــذي ولــد فــي أبهــى صــورة وأتــم حــال.
بالعــودة لوثائــق مرحلــة التأســيس والتقليــب فــي صــور المؤسســين األوائــل وأدبيــات تلــك المرحلــة يجــد المتابــع ســفرا يمانيــا زكيــا
فيــه اليمــن بتنوعهــا واتســاعها واختــاف مناخهــا وجغرافيتهــا بيــن ســهل وجبــل وســاحل ومدينــة وحضــر وقريــة ومدينــة ورجــال ونســاء
وشــباب وطــاب وفالحيــن وعلمــاء ونقابييــن ومــن كل مكونــات هــذه البــاد.
المؤسســون األوائــل أدركــوا حاجــة البــاد لكيــان وســطي يخاطــب أرواحهــم ويعيــش واقعهــم ويســمو بهــم نحــو مــدارج الرقــي والغــد
المنشــود ،وكانــت هنــاك الطليعــة األولــى مــن  1200شــخصية يمنيــة تقدمــوا للشــعب اليمنــي حامليــن وثيقــة اإلشــهار والخطــوط العامة
التــي تحــدد مالمــح مرحلــة قادمــة نعيــش اليــوم بعضــا مــن تأثيراتهــا وثمارهــا وتقطــف البــاد زرعــا وضعــت بــذوره الطليعــة األولــى.

■ الصحوة  /خاص
 30عام :انتشار وتنوع
بحجم اليمن..

رغــم متابعتــي الواســعة لــم أجــد
حزبــا يمنيــا احتوت كشــوفات تأسيســه
وبداياتــه هــذا الكــم املدهــش مــن
االنتشــار الجغــرايف والفئــوي واملهنــي
والتخصــي املمتــد يف كل قريــة ومدينــة
ومديريــة ،كان حــظ بعــض األحــزاب أن
يكــون تأسيســها يف مرحلــة التشــطري
فســبقت يف ميالدهــا حــزب اإلصــاح،
ولكــن ربمــا انعكســت ظروف التشــطري
عــى كشــوفات التأســيس ،بينمــا كان
التجمــع اليمنــي لإلصــاح ومــن خــال
أســماء مؤسســيه األوائــل ممتــدا بحجــم
البــاد ،عــى أن ذلــك لــم يكــن محــض
صدفــة مرتبطــة بإعــان الوحــدة التــي
ســبقت ميــاد اإلصــاح بأربعــة أشــهر،
إذ أن أحــزاب كثــرة تــم إعالنهــا عقــب
الوحــدة املباركــة ولــم تســتطع طيلــة
ثالثــة عقــود أن يتجــاوز بعضهــا دائــرة
قريــة أو مديريــة أو مذهــب املؤسســن.
أثنــاء تقليبــي يف صفحــات ووثائــق
مرحلــة تأســيس التجمــع اليمنــي
لإلصــاح وجــدت أســماء ووجــوه
وتفاصيــل ربمــا فاتــت الكثرييــن
ونســاها الجيــل الجديــد لكــن العــودة
إليهــا يكشــف أن هــذا املوكــب اليمانــي
ولــد عظيمــا وبحجــم طموحــات
رواده الذيــن رأوا فيــه وريثــا رشعيــا
لحركــة اإلصــاح الوطنــي املعــارصة
التــي تشــكلت منــذ الثالثينــات وتــرى
نفســها امتــدادا لــكل تجــارب وجهــود

حسني عثمان عشال

عبدالله بن حسني األحمر

يحيى بن لطف الفسيل

د .عبدالرحمن بافضل

عيل صغري شامي

محفوظ سالم باشماخ

محمد عبدالرب جابر

محمد بن حسن دماج

دعــوات اإلصــاح والصحــوة اليمنيــة
التــي تراكمــت أدبياتهــا منــذ لســان
اليمــن ومؤرخهــا الحســن بــن يعقــوب
الهمدانــي ثــم عاملهــا وزعيمهــا نشــوان
بــن ســعيد الحمــري وقــايض قضــاة
القطــر اليمانــي محمــد بــن عــي
الشــوكاني وابــن األمــر وابــن الوزيــر
وصــوال اىل رجــاالت الحركــة الوطنيــة
املعــارصة ومنهــم القــايض االريانــي

والشــيخ الدعيــس واألســتاذ النعمــان
والعالمــة البيحانــي والقــايض األكــوع
وأبــو االحــرار الشــهيد محمــد محمــود
الزبــري.
لقــد كان حــزب اإلصــاح وال زال يــرى
نفســه امتــدادا لتلــك املدرســة التــي
تجمــع بــن األصالــة املعــارصة تجمعــا
يمانيــا يؤمــن باإلصــاح املتــدرج
وينطلــق مــن عقيــدة شــعبه الســمحاء

وتاريخــه العريــق ونضالــه املســتمر
وانفتاحــه عــى كل تجــارب األمــم
والشــعوب مــن حولــه.

فمنهم من قضى نحبه ....

ال يكفــي املجــال هنــا الســتعراض
التنــوع واالنتشــار املمتــد يف كل ربــوع
اليمــن منــذ لحظــة التأســيس ،يمكــن

العــودة ملعرفــة ذلــك إىل قائمــة الســتني
عضــوا املؤسســن ـ الهيئــة التحضرييــة
ـ وقائمــة الـــ  1200عضــو ـ الهيئــة
التأسيســيةـ وقائمــة أعضــاء املؤتمــر
العــام األول ومجلــس شــورى الحــزب
(لجنتــه املركزيــة) املنعقــد نهايــة عــام
1994م وقوائــم مرشــحيه يف االنتخابات
الربملانيــة وممثليــه يف االئتــاف
الحكومــي ،ســيجد املتأمــل وطنــا يف
رجــاالت الحــزب الذيــن يتشــكلون مــن
كل التخصصــات والفئــات واملســتويات
واالهتمامــات فضــا عــن املناطــق
واملشــارب الثقافيــة والفكريــة الوطنية.
ســنكتفي هنــا باســتعراض نوعــي
يف أســماء وصــور أبــرز األســماء مــن
الراحلــن األبــرار الذيــن شــاركوا يف
تأســيس التجمــع اليمنــي لإلصــاح
مــن أعضــاء الهيئــة التحضرييــة
والهيئــة العليــا ورؤســاء فــروع
املحافظــات والشــخصيات البــارزة
ســائلني اللــه لهــم الرحمــة واملغفــرة.

ّ
صناع سبتمبر وأكتوبر في موكب اإلصالح..

ال يحــر الحديــث عــن رجــاالت
ســبتمرب املجيــدة ومــا تالهــا مــن
رصاعــات وحــروب لتثبيتهــا وحمايتهــا
اال ويذكــر املؤرخــون اســم الشــيخ
عبداللــه بــن حســن األحمــر كواحــد
مــن رجاالتهــا الكبــار فهــو وزيــر
داخليــة لحكومــة الجمهوريــة العربيــة
اليمنيــة يف صنعــاء ثــم نائبــا لرئيــس
الــوزراء وزيــرا للداخليــة.

العـدد ()١٤٦٦
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ـــــلها وتنوعها الممتد في ربوع البالد
كمــا ال يمكــن الحديــث عــن ثــورة
أكتوبــر الظافــرة اال ويأتــي ذكــر
اللــواء املناضــل حســن عثمــان عشــال
القائــد العــام لجيــش جمهوريــة اليمــن
الديمقراطيــة الشــعبية يف عــدن.
وحــن كان ميــاد اإلصــاح كان
األحمــر وعشــال يف مقدمــة أعضــاء
الهيئــة التحضرييــة العليــا للحــزب ثــم
اصبــح األحمــر رئيســا للهيئــة العليــا.
ومــن رجــاالت ســبتمرب والشــخصيات
الوطنيــة التــي دافعــت عنهــا وحاربــت
ألجلهــا ضــم اإلصــاح يف صفوفــه
أســماء وقامــات ســامقة حيــث يواجهنــا
متصــدرا قائمــة الســتني مؤسســا اســم
حــارس الهويــة اليمنيــة ومــؤرخ اليمــن
ومحققهــا البــارز القــايض إســماعيل
بــن عــي األكــوع الــذي قــى يف
ســجون اإلمامــة ومعتقلهــا الرهيــب يف
حجــة ســنوات مــن عمــره وكذلــك حــال
رفيقــه يف الســجن وأحــد رواد اإلصــاح
ورجاالتــه األســتاذ عــي بــن عبداللــه
الواســعي كمــا شــملت قائمــة الســتني
مؤسســا اســم املناضــل الســبتمربي
الشــيخ عبداللــه ناجــي دارس مــن أبنــاء
دهــم الجــوف والشــيخان ســليمان
الفــرح وقايــد شــويط مــن صعــدة
والشــيخ التهامــي الثائــر عــي صغــر
شــامي مــن زهــرة الحديــدة واألســتاذ
املناضــل محمــد بــن حســن دمــاج
واالســتاذ عبدالســام خالــد كرمــان
وهــزاع ضبعــان ومحمــد مشــعوف
األســلمي وعضــوا الهيئــة العليــا الشــيخ
محفــوظ شــماخ واألســتاذ حمــود
هاشــم الذارحــي وغريهــم رحمــة اللــه
تغشــاهم أجمعــن.

عبدالله بن عبدالله قشوة

حمود هاشم الذارحي

د .عبدالعظيم العمري

عبدالسالم خالد كرمان

محمد عبدالله كعوات

عيل عبدالله الواسعي

غالب عيل املسوري

سليمان بن محمد األهدل

فيصل بن عبدالعزيز الضلعي

قائد شويط

صالح عبده محفل

عيل غائب زيد

ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال..

فرسان ترجلوا بعد اكتمال البناء ..

خــال الســنوات املاضيــة والعقــود
الثالثــة غيّــب املــوت مــن رجــاالت
اإلصــاح وقياداتــه أســماء وقيــادات
وطنيــة كان لهــا حضــورا بهيــا يف
الذاكــرة وتأثــرا يف أوســاط مجتمعهــا
ودورا رياديــا يف مســرة الحركــة
الوطنيــة اإلصالحيــة اليمنيــة نســأل الله
لهــم الرحمــة واملغفــرة.
واضافــة لألســماء الــواردة أعــاه،
ال يمكــن ألي متابــع أن ينــى مــن
علمــاء الديــن وقضاتــه ورجــال الفكــر
املســتنري إســم القــايض يحيــى بــن
لطــف الفســيل والشــيخ عمــر أحمــد
ســيف والقــايض محمــد بــن يحيــى
مطهــر كمــا ال يمكــن بحــال نســيان
اســم الوزيــر النزيــه واإلداري والربملانــي
الشــجاع الدكتــور عبدالرحمــن بافضــل
رئيــس الكتلــة الربملانيــة للتجمــع

كمــا شــيعت مــارب مفتيهــا وعالمتهــا
الجليــل الشــيخ ســعيد بــن عبدالرحمــن
ســهيل.
ليــس املــوت الطبيعــي وحــده مــن
غيّــب عنــا هــذه الكواكــب ،ترجــل
شــهداء كل مــن األســتاذ أحمــد عــي
باحــاج أمــن إصــاح شــبوة يف دورتــه
األوىل ورفيقــه وتــوأم نضالــه األســتاذ
محمــد حســن عشــال أمــن إصــاح
أبــن ،وبرصاصــات الغــدر غادرنــا
بغتــة رئيــس إصــاح ذمــار األســتاذ
حســن اليعــري وأمــن إصــاح تعــز
املســاعد صــادق منصــور ومثلهمــا نالت
رصــاص الغــدر مــن روح ســالم صالــح
حليــس يف عــدن.

القايض إسماعيل بن عيل االكوع

سليمان بن عيل الفرح

اليمنــي لإلصــاح ،وال رئيــس الهيئــة
القضائيــة للحــزب العالمــة املتحــرر
والشــجاع يف مواجهــة العنرصية الشــيخ
ســليمان األهــدل.

أقطاب البالد ومداميكها ..

ثمــة راحلــون كثــر مــن رجــاالت
اإلصــاح وفرســانه يف كل املحافظــات،
خــال الســنوات العــر املاضيــة ترجــل
وغــادرت دنيانــا وجــوه كانــت البــاد يف

د .صالح السنباني

أمـ ّ
ـس الحاجــة إليهــا.
العاصمــة صنعــاء افتقــدت تباعــا
رئيــس مكتبهــا التنفيــذي الدكتــور
عبدالعظيــم العمــري ،وأمــن املكتــب
الدكتــور صالــح الســنباني ،كمــا ودعت
عــدن رجــاالت التأســيس ورئيســا
املكتــب التنفيــذي الشــيخ الجليــل
محمــد عبــد الــرب جابــر واألســتاذ
الشــهيد صالــح ســالم بــن حليــس.
عمــران هــي األخــرى ودعــت فارســها

سعيد بن عبدالرحمن سهيل

الحكيــم فيصــل بــن عبدالعزيــز
الضلعــي كمــا ترجــل رئيــس إصــاح
حجــة املتجــرد األســتاذ عبداللــه بــن
عبداللــه قشــوة ليتبعهــم إىل اللــه رئيــس
مكتــب صعــدة األســتاذ عــي غائــب
زيــد اثــر حــادث مــروري يف حرضمــوت
والشــيخ صالــح محفــل والشــيخ غالــب
املســوري يف ريمــة والشــيخ محســن
الربيــر رئيــس مكتــب الجــوف واألســتاذ
محمــد عبداللــه كعــوات أمــن املكتــب،

مــع تذكــر كل اســم مــن رجــاالت اإلصالح
وكــوادره الراحلــن تجدهــم كخيــوط
الشــمس التــي اتخذهــا اإلصــاح رمــزا
انتخابيــا لــه ،كلمــا مــات راحــل منهــم
خفــت شــعاع مــن أشــعة ..
ارشاقتهــا ،عــى أن هــذا الحــزب مــازال
فتيــا وشــابا تضــخ األجيــال فيــه دمــاء
جديــدة كل يــوم وتبعــث مــن خاللــه الــروح
املقاومــة والهويــة اليمانيــة يف البــاد ،واجــه
اإلصــاح يف محطــات تجربتــه املمتــدة
ثالثــة عقــود كثــر مــن التحديــات ،أقســاها
مــا عاشــه اإلصــاح كمؤسســات وأفــراد
منــذ االنقــاب اإلمامــي الهمجــي الحاقــد،
اســتنفرت االمامــة كل قبحهــا وفجورهــا
ورغبتهــا مــن االنتقــام يف يمــن الجمهوريــة
فوجهــت ســهامها نحــو اإلصــاح ورجاالتــه
ومؤسســاته لتوقعهــا أنــه روح البــاد التــي
ســتقهرها باســتهدافه ،توزعــت التبعــات
التــي تحملهــا هــذا الحــزب وشــبابه يف كل
البــاد ويف املنفــى هــذه املــرة ،لكنــه ظــل
وســيظل بــإذن اللــه شــامخا عصيــا عــى
االنكســار ،مــر مــن عمــر املحنــة القاســية
ســت ســنوات كان اإلصــاح واجهــة
االســتهداف ومرمــى نــران كل الخصــوم،
لكنــه ظــل ينبــض باليمــن ويحميهــا
ويفتديهــا بصــدور أزكــى مــا انجبــت
اليمــن ،توشــك األزمــة ان تنتهــي وهــي
فعــا ضعفــت كثــرا عمــا كانــت عليــه.
الشــعوب ال تمــوت ،وقدركــم أيهــا
اإلصالحيــون أن تشــهدوا ميــاد فجــر
بالدكــم وتكونــوا أبــرز صنّاعــه ،ســيذكر
لكــم التاريــخ نبلكــم وكفاحكــم ،غــدا
ســتصبح اآلالم ذكريــات جميلــة بعــد أن
تــزول.
ســتتناقل األجيــال القادمــة بفخــر مــا
تروونــه لهــم مــن قصــص النضــال والحــب
والفــداء ..واإلصــاح..

العـدد ()١٤٦٦
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كتابات

خاطــرة في ذكـــرى التأسـيـس

حميد بن عبداهلل االحمر
عضو الهيئة العليا
للتجمع اليمني لإلصالح

الحديــث عــن االصــاح بالنســبة يل ويف ذكــرى تأسيســه هو
حديــث عــن نفــي ومســرة حياتــي و اعــز عالقاتــي عــى
نفــي ومــا أتــرف بــه مــن مواقفــي.
االصــاح بالنســبة يل هــو ســاحة الجهــاد التــي اجاهــد
فيهــا ومــن خاللهــا مــع ربــي وألجــل وطنــي.
هو كل سنواتي املاضية بكل تفاصيلها
احتــاج ملجلــد للحديــث عــن االصــاح ،وجــدت يف االصــاح
وطن ـا ً واخــوة احبهــم حتــى الثمالــة ،و محــراب أعبــد اللــه
فيــه ،وسياســة اواجــه مــن خاللهــا الفســاد والتغــول.
االصــاح آبــاء تتلمذنــا عــى ايديهــم واخــوة نحبهــم يف اللــه
وجماهــر تتــرف بهــم بــل تحمــد اللــه انــك معهــم.
االصــاح هــو الشــهيد الــذي ذهــب اىل ربــه دفاعــا عــن
وطنــه وجمهوريتــه ،والجريــح واالســر الذي تشــعر بنفســك
صغــرا يف حظرتــه والداعيــة الــذي ينــر ظلمــة االيــام واالمل
الــذي تــرى مــن خاللــه مســتقبل وطنــك.
االصالح أحبة ال حرص لهم وحب يحلق بك يف امللكوت
يف االصــاح والــدي الــذي أحبــه و أعتــز بــه وأتــرف
باإلنتمــاء اليــه
وأخــي الــذي افضلــه عــى بقيــة إخوتــي ،وولــدي الــذي
أعــده ليســر عــى الــدرب الــذي ارتضينــاه.
االصــاح فيــه اســتاذي الــذي بــذل الجهــد معــي لتعليمــي
وحفظــت عــى يــده معــاريف واذكاري ،يف االصــاح رفيقــي
وســائقي وســكرتريي و مــن أئتمنهــم عــى بيتــي وعمــي

ونفــي.
االصــاح هــم اولئــك النفــر القليــل األوفيــاء الذين اســتبدلت
بهــم مئــات املرافقــن عندمــا كانــت مخابــرات و قذائــف
نظــام عــي صالــح تالحقنــا مــن موقــع اىل اخــر اثنــاء حــرب
الحصبــة الظاملــة.
االصــاح هــو رفيقــي الــذي وجدتــه واستأنســت بــه حــن
ُقــدر ان اكــون خــارج اليمــن وكان مــن رجاالتــه أعــز رفــاق
يف هــذه الهجــرة والغربــة.
يف اإلصالح محراب وساحة جهاد لخدمة ديني ووطني.
يف اإلصــاح الجمعيــة الخرييــة التــي اطمــن النفــاق مــايل
ً
خدمــة للمحتاجــن ووجــدت مــع
وجهــدي مــن خاللهــا
ك ـوادره وعــاء البــذل األمــن الــذي اثــق ان مــا اضعــه فيــه
ســأجده يــوم القــى ربــي.
االصالح تهمتي التي اعتز بها من كثري من خصومي
االصــاح آبــاء ومؤسســون كــرام مضــوا اىل بارئهــم
كالشــيخ عبداللــه ومحفــوظ شــماخ ومحمــد جبــاري
وحمــود الذارحــي و محمــد دمــاج وعــي صغــر شــامي
وعــي وهبــان العليــي وعــي محمــد الصبــاري وســليمان
االهــدل ومــرف املحرابــي ويحــي الشــبامي و غريهــم
الكثــر.
 .وإخــوة أحبــه فقدناهــم وســاروا يف دروب املجــد والعــز
كحميــد شــحرة و احمــد باحــاج وامــن الرجــوي ومحمــد
عشــال وحســن اليعــري و فيصــل الضلعــي وعبدالرحمــن
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بافضــل و طــارق ابولحــوم و عبدالعظيــم العمــري وحميــد
القشــيبي وعبدالــرب الشــدادي و نايــف الجماعــي وربيــش
العليــي وغريهــم الكثــر
االصــاح كتلــة االتقيــاء يف الربملــان اليمنــي ورمــوز النزاهة
والتميــز يف مواقــع املســئولية اينمــا كانوا.
االصــاح اخــوة واخــوات صــدق ووفــاء ونقــاء ونبــل
وثبــات وصــاح ســلوك يف كل محافظــة وعزلــة وقريــة
وحــارة يف اليمــن تعتــز بهــم وتفخــر.
االصــاح قيــادة تحبهــا وتعتــز بهــا حتــى حــن تعاتبهــا او
تختلــف معها.
االصــاح ،هــو شــباب الســاحات الذيــن رضبــوا اروع
االمثلــة وهــو قنــاة الثــورة ســهيل.
.وفيــه رجــال الــرف والثبــات الــذي ال يخلــو منهــم
مــرس مــن متــارس الدفــاع عــن الوطــن وجمهوريتــه
ومكاســبه ومنــه أكثــر الذيــن تعرض ـوا للترشيــد والتنكيــل
فظلــوا ثابتــن.
االصــاح هــو ذلــك الرجــل الســتيني ذو اللحيــة البيضــاء
والوجــه الوضــاء املنــر الــذي تجــده يف بوابــة مقــر االصــاح
واهبــا نفســه لخدمــة الديــن والوطــن و اهــل الصــاح فــا
تمتلــك اال ان تقــول يف نفســك الحمــد اللــه اننــي مــع هــذا
وأمثالــه.
االصالح خط واحد ووجه واحد رائد ال يكذب اهله.

عقـو ٌد ثالثة ..والكـثير!
ثالثون عامً ا تمر الظباء
بطا ًء رساعً ا ..رساعً ا بطاء
تسابق يف ركضها الشاعري
ثالثني إلياذة من إباء

أحمد بخيت

ثالثــون هــي الســنني التــي حملــت إلينــا هــذا
الحــزب الــذي جــري يف عــروق اليمــن كالــدم يجــري
يف عــروق الجســم ،ال يــرك ً
طرفــا وال جــزءًا إال صبغــه
بصبغتــه .مــن الحــد إىل الحــد ومــن البحــر إىل البحــر،
عــى كل الــراب ويف كل الجهــات راح اإلصــاح يندغــم
ً
ومترشفــا
يف الجغرافيــا مع ـرًا عــن اســمه وكينونتــه
باســم البلــد األحــب :اليمــن.

ولد شابًا

هــل كان اإلصــاح وليــد العــام 90؟ يحتفــي أصدقــاء
اإلصــاح بعبــور ثالثــن عامًــا عــى تأسيســه ،أعنــي
التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،لكــن الثالــث عــر مــن
ســبتمرب لــم تكــن نقطــة البدايــة.
أتــى اإلصــاح الحــزب كامتــداد للحركــة اإلصالحيــة
اليمنيــة التــي بــدأت فكرية منــذ الصنعانــي والشــوكاني،
ثــم تحولــت إىل كيــان اســمه حــزب األحــرار الــذي أسســه
الزبــري عــام  1942يف عــدن ،والــذي تغــر اســمه إىل
الجمعيــة اليمنيــة الكــرى يف العــام 1944م.
خاضــت الحركــة اإلصالحيــة يف كل مياديــن النضــال
بمــا يف ذلــك النضــال املســلح ،وكانــت قلــب الثــورة 48
التــي أفلحــت يف القضــاء عــى اإلمــام يحيــى ودشــنت
العــد التنــازيل لــزوال نظــام الكهنــوت الــذي حصــل عــى
أيــدي ثــوار ســبتمرب مــن العــام .1962
بعــد ثــورة ســبتمرب ،ظلــت الحركــة اإلصالحيــة منتبهــة
لبقــاء اللوبــي اإلمــام املتدثــر بثــوب الجمهوريــة ،وخاضــت
معــه رصاعًــا داخليًــا مريــ ًرا رغــم اشــتباك العديــد مــن
العوامــل املثبطــة داخليًــا وخارجيًــا ،ويف ســبيل ذلــك دفعــت
وكانــت األســاس يف تأســيس املؤتمــر الشــعبي العــام وإطــاق
وثيقتــه التاريخيــة العظيمــة (امليثــاق الوطنــي).
لــن نتجــاوز أن الحركــة اإلصالحيــة ،وفــور انتهــاء
ثــورة ســبتمرب ،لــم تتهافــت عــى املناصــب بــل دفعــت
بــكل جهدهــا لتأســيس التعليــم الجمهــوري وتأســيس
مناهجــه ومحــو وتخفيــف اإلرث الســايل العنــري الذي
ً
مفروضــا عــى اليمنــن طيلــة حكــم األئمــة.
كان
وعنــد تأســيس التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،لــم تقطــع
الحركــة اإلصالحيــة اليمنيــة صلتهــا بالرجــال الوطنيني يف
باقــي األحــزاب والتيــارات اليمنيــة ،بــل ظلــت تضــع يدها
بأيديهــم يف ســبيل النهــوض بالوطــن إىل حيــث أرادت ثورة
ســبتمرب التــي كانــت خاتمــة نضــال اليمنيــن ،وهــي يف
القلــب منهــم ،ضــد االســتبداد الكهنوتــي اإلمامــي.

يمكننــا القــول بــأن االصطفــاف الجمهــوري /اإلمامــي
يف شــمال الوطــن ،عــى األقــل ،بقــي حــارضً ا إىل مراحــل
متأخــرة مــن القــرن التاســع عــر ،وكان يف مقدمــة
الصــف الجمهــوري :حــزب اإلصــاح والتيــارات الوطنيــة
يف املؤتمــر الشــعبي العــام وباقــي األحــزاب ،بينمــا يف
املقابــل كان الصــف املنــاوئ هــو اللوبــي اإلمامــي ومــن
ينــارصه مــن مــن تيــارات متســاوقة معــه يف بعــض
القــوى السياســية بدوافــع ســالية أو مصلحيــة أو
نكائيــة ضيقــة.
يف الثانــي والعرشيــن مــن مايــو مــن العــام  90تحقــق
لليمنيــن أعظــم منجــز يف تاريخهــم الحديــث ،الوحــدة
اليمنيــة ،التــي لــم تلــم شــمل الشــطرين يف كيــان كبــر
اســمه الجمهوريــة اليمنيــة وحســب ،بــل ملــت شــمل
اإلصالحيــن يف الشــمال والجنــوب يف بيــت اســمه التجمــع
اليمنــي لإلصــاح .مــن بواكــر الثــورة إذن أرشقت شــمس
اإلصــاح ،ويف ســماء الجمهوريــة والوحــدة مــد جناحيــه.

ثوابت ثالثة

ويف ســاحة متالطمــة بالــراع األيديولوجــي والفكــري
واملذهبــي واملناطقــي ،ويف بلــد يرتبــع املركــز الثانــي
مــن بــن شــعوب العالــم احتفا ً
ظــا بالســاح ،وبتقديــر
اســتحقاقات املوقــع الجغــرايف والجيوســيايس ،أشــهر
اإلصــاح منــذ اليــوم ثوابتــه الثالثــة.
محاربــة العنرصيــة بدوافعهــا املختلفــة ،كانــت
مذهبيــة أو ســالية أو مناطقيــة .لقــد أفلــح اإلصــاح
يف إذابــة الف ـوارق بــن أبنــاء املجتمــع اليمنــي .ذلــك مــا
يتفــق حولــه الكثــر .ولــم يكــن ذلــك يسـرًا يف املجتمــع
قبــل أن يجســده اإلصــاح يف صفوفــه ،فالحــزب يضــع
خلــو العضــو مــن النـوازع العنرصيــة بأشــكالها كمعيار
صــارم لاللتحــاق بصفوفــه بعضويــة فاعلــة ،ولهــذا تجد
قياداتــه يف كل املســتويات وأعضــاءه الفاعلــن معافــن
مــن أي لوثــة عنرصيــة.
الثابــت الثانــي الــذي قــام عليــه اإلصــاح والتــزم بــه
هــو التوقــف الكامــل أمــام حرمــة الــدم ،ليــس ذلــك مــن
منطلــق وطنــي أو براجماتــي فحســب ،بــل مــن منطلــق
دينــي قبــل ذلــك .ولــم يحــدث أن تــورط اإلصــاح بــأي
حادثــة عنــف طـوال مســرته ،رغــم اســتماتة خصومــه
يف إلصــاق تهمــة اإلرهــاب بــه أو اســتفزازه للســر يف هــذا
املســار املحــرم عنــد اإلصالحيــن.
ورغــم التزامهــم بهــذا ،كان وال يــزال قــادة اإلصــاح
وأفــراده يرخصــون دماءهــم ويبذلــون أرواحهــم راضــن،
حــن يتعلــق األمــر بالدفــاع عــن الوطــن وحمايــة
ســيادته واســتقالله والــذود عــن مصالحــه.
حســن العالقة مــع الجـوار ،خصوصً ــا ،اململكــة العربية
الســعودية ،كان هــذا ثابتًــا ثالثًــا مــن ثوابــت الحــزب.
فمنــذ نشــأته ،احتفــظ اإلصــاح بموقــف ثابــت تجــاه
األشــقاء الخليجيــن ،موقــف يعتــر أن اليمــن جــزء مــن

ً
انطالقــا مــن إيمانــه وقناعتــه الراســخة
بــأن اليمــن بيــت الجميــع ،وأن ألبنائــه
الحــق فيــه وعليهــم الحــق لــه .وألجــل
هــذا عمــل جاهـدًا عــى بنــاء التحالفات
بــن مختلــف األحــزاب الوطنيــة تحــت
مظلــة الثوابــت الوطنيــة املشــركة.

هــذا النســيج اإلقليمــي ،وأن اســتقراره
وأمنــه تبــع الســتقرار وأمــن محيطــه.
ولــم يســجل عــى الحــزب أي موقــف
> وليد علوان
رســمي يخــرج عــن هــذا املســار ،بــل
وال عــى املســتوى الشــخيص للقيــادات
الرفيعــة يف الحــزب .تخلــق وينمــو
هــذا املبــدأ رغــم مــا يواجهــه مــن عواصــف بــن الحــن الجمهورية الثانية
واآلخــر.
لقــد صحــى اليمنيــون مــع نهايــة ســبتمرب مــن العــام
نظامــي
برغبــة
ًــا
ي
ورد
ًــا
م
حل
الوحــدة
تكــن
لــم
 2014عــى كابــوس ثقيــل :اختطفــت اإلمامــة الجديــدة رأس
الشــطرين يف الســيطرة واالســتحواذ عــى جمهوريــة الجمهوريــة وقطفــت حلــم اآلبــاء ،وبحــث اليمنيــون عــن
الوحــدة ،األمــر الــذي خلــق أزمــة الفــرة االنتقاليــة التــي الجيــش الــذي كان يهــز األرض يف ذكــرى االحتفــال بالثــورة،
انتهــت بانــدالع حــرب  94وفيهــا كان اإلصالحيــون مــع ليجــدوا غالبيــة منتســبيه قــد انخرطــوا يف جيــش الظــام.
غريهــم مــن الوطنيــن شـ ً
ـمال وجنوبًــا يف صــف الوطــن ،خيبــة ثقيلــة كان البــد لهــا مــن ملهــم يتقــدم الصفــوف،
ليــس مــن أجــل تكســب ســيايس أو مصالــح عابــرة ،بــل فتنــادى اليمنيــون ويف القلــب منهــم اإلصالحيــون ،إىل مياديــن
مــن أجــل التشــبث بالحلــم.
النضــال املســلح لتشــكيل نـواة املؤسســة العســكرية واألمنية
للجمهوريــة الثانيــة.
تجم ٌع يمنيّ
ومنــذ ســبع ســنوات واإلصــاح يســطر أروع البطــوالت
وبعــد أن وضعــت حــرب  94أوزارهــا ،طفــى عــى
الســطح مــروع التوريــث الــذي مثــل ردة صارخــة إىل وأنبــل التضحيــات ،تحــت قيــادة الســلطة الرشعيــة
زمــن اإلمامــة وكان بصياغــة كاملــة مــن قبــل اللوبــي مهمــا كثــرت عيوبهــا ،فذلــك الطريــق الوحيــد الســتعادة
اإلمامــي ،والقــى هــوى ورغبــة الرئيــس صالــح ،األمــر الدولــة .ومــع الــركاء والرفــاق مهمــا كــر لؤمهــم ،فال
الــذي لــم يمكــن معــه التهــادن أو الصمــت ،فخيــض يبــر عاقــل ذراعً ــا آملــه.
حرب تحرر ثقيلة يصدق فيها قول الشاعر:
النضــال الوطنــي الســلمي وأســس اللقــاء املشــرك،
وسوى الروم خلف ظهرك رو ٌم
وســارت األمــور إىل ثــورة فربايــر .2011
كان صالــح يعلــم بهــذه االصطفافــات ويســتفيد مــن
فعىل أي جانبيك تمي ُل
دفــع فيهــا اإلصــاح أثمانًــا باهضــة ،لكنــه لــم يعدهــا
بقائهــا ويغذيهــا بتـوازن معــن ،لكنــه بعــد حــرب  94عمــي
عــن الخطــر اإلمامــي وظــن أنــه يمكــن اســتيعابه كقــوة يومًــا خســارات .قــدم اآلالف مــن الشــهداء يف طليعتهــم
سياســية بديلــة عــن اإلصــاح والتيــار الوطنــي يف املؤتمــر املئــات مــن قياداتــه ،تنفطــر األكبــاد وتســيل املآقــي لكــن
الشــعبي العــام ،وهــو مــا اســتيقظ عليــه صالــح فــور الس ـواعد لــم ترتجــف .بــا م ـ ّن وال أذى  ..وبــا حــد .ليــس
ســقوط صنعــاء وفــرض الحوثيــن الحصــار عــى مربــع ذلــك لرغبــة يف الحــرب ،ولكــن القتــاع مولــد هــذه الحــروب.
ثالثــة عقــود كــر خاللهــا اإلصــاح ونضــج ،أخطــأ
بيتــه يف صنعــاء منــذ الشــهر التــايل لإلنقــاب املشــؤوم.
خــاض الوطنيــون رصاعً ــا شــديدًا يف دهاليــز الســلطة وأصــاب ،أرىض وأســخط ،لكنــه لــم يغــب يومًــا عــن
ضــد اللوبــي اإلمامــي ،أفلحـوا يف بعــض املواقــع وخــروا موقــف فيــه يحتاجــه الوطــن ،ولــم يحــر يف موقــف
يف بعضهــا اآلخــر ،ولــم يكونـوا يو ًمــا أعــداء لبعضهــم.
ال يريــده الوطــن فيــه .كان كذلــك وســيبقى تجمعً ــا
هــل تتذكــرون االنتخابــات النيابيــة؟! كان اإلصــاح لليمنيــن يف ســبيل اســتعادة جمهوريتهــم الخالــدة.
ينــزل مرشــحني لــه يف  80دائــرة مــن بــن  310دائــرة،
ِ
أحالمه
سلوا الفجر عن شمس
وهــو املتواجــد بشــكل فاعــل أو وازن يف كل الدوائــر ،وكان
أليل أيامه
طوت َسدْل ِ
يدفــع قاعدتــه االنتخابيــة الختيــار املرشــحني مــن التيــار
وجاءت إلينا تجوب القرون
الوطنــي يف معظــم الدوائــر االنتخابيــة املتبقيــة.
اليدومــي
هــل تتذكــرون انتخابــات  99وترصيــح
ِ
وإسالمه
اليماني
بشوق
ْ
عبداللــه
عــي
الشــهري :نحــن يف اإلصــاح مرشــحنا
سلوه وقد جاء يف موعدٍ
املؤتمــر
مرشــح
صالــح ،وال نعــرف بعــد مــن هــو
ِ
أعالمه
يصاحب ثورة
الشــعبي العــام .ســخرنا وال نــزال مــن هــذا الترصيــح،
بسبتمرب حني قال الضياء
لكنــه يف الحقيقــة جــاء كجولــة مــن جــوالت الــراع
ِ
بأقالمه
هنا ..وأضاف
مــع التيــار اإلمامــي يف املؤتمــر ومحاولــة أخــرى لطمأنــة
صالــح وجــره بعيــدًا عــن ذلــك التيــار.
عىل درب سبتمرب فلتسريوا
حــرص اإلصــاح عــى التقريــب بــن فرقــاء الوطــن
ِ
إتمامه
فأنتم مسرية

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

 30عامــا من االنحياز للوطن ومصالح الشعب
تدفع بنــا األحــداث الجســام التي
يعيشــها الوطــن يف هــذه املرحلــة،
لتجــاوز الوقــوف أمــام الكثــر مــن
املناســبات التــي تمــر بنــا ،مهمــا
كانــت أهميتهــا ورمزيتهــا ،فمــا
يحــدق بالوطــن مــن تحديــات
وأخطــار تهــدد كيانــه املجتمعــي،
ووحدتــه ،وســيادته ،يجعــل مــن
الفــرض بــذل كل طاقــة يمكــن أن
تتوفــر يف مواجهــة تلــك األخطــار
والتحديــات.
ال يمكــن أن نســمي هــذه
الوقفــات والقــراءات البســيطة
> فهد كفاين *
لإلصــاح يف ذكــرى تأسيســه
الثالثــن احتفــا ًء أو احتفــاال ،إذ ال
احتفــاء اليــوم إال باليمــن ،وباليمــن فقــط ،وبمــن األحــداث.
يدفعــون بأرواحهــم ودمائهــم رخيصــة يف ســبيل
وإذ يحتــل اإلصــاح هــذه املنزلــة ،وبمــا يشــغل من
ـز ومكانــة كبــرة ،ومؤثــرة يف هــذه املرحلــة التي
الحريــة والكرامــة ،وهــم غالبيــة اليمنيــن ،شــماال حيّـ ٍ
وجنوبــا ،واإلصــاح بقياداتــه وأعضائــه ومنارصيه ،ال يختلــف عليهــا إثنــان بــن مؤيديــه أو معارضيــه،
جــز ٌء مــن هــذا الجســم الكبــر ،املنتفــض يف وجــه إال أن ذلــك كلــه ينبغــي أن يدفعــه للحــرص عــى
الطاغــوت الســايل الــذي تَ ّ
وهــم قدرتــه ابتــاع مزيــد مــن االهتمــام بمراجعــة مواقفــه ،وقراءتهــا’
الوطــن بمــن فيــه ،ومافيــه.
واالســتفادة منهــا ســلبا ً وإيجابــاً ،واالســتماع
لــم تكــن تلــك الفــرة التــي أُعلــن فيهــا عــن لناقديــه ومعارضيــه ،قبــل مؤيديــه ومنارصيــه،
ميــاد التجمــع اليمنــي لإلصــاح عــام  1990مهمــا كانــت حــدة الطــرح ،أو تحاملــه ،والعمــل
بالفــرة املثاليــة للتعدديــة السياســية ،كمــا يتبــادر بمزيــد مــن الرشاكــة الوطنيــة ،وتمتينهــا مــع
إىل أذهــان البعــض –ربمــا -بقــدر ماهــي فــرة بقيــة املكونــات ،والدفــع بالكتلــة الوطنيــة املقاومــة
اختبــار لــكل األحــزاب واملكونــات السياســية للمشــاريع املســتهدفة للوطــن وثوابتــه.
التــي رأت النــور حينهــا ،أو قبلهــا ،ولقدرتهــا عــى
وهــو ســلوك قــدم فيــه اإلصــاح -وال يــزال-
ممارســة العمــل الســيايس يف فــرة صعبــة وحرجة ،نموذجــا ً ناجحــا ً مــع حلفائــه يف املشــرك ،ويف
امتــدت عــى مــدى ثالثــة عقــود مــن الزمــن ،وإىل ائتالفــات سياســية عــى مــدى الفــرة الســابقة،
ـات صعبـ ً
يومنــا هــذا شــهد فيهــا الوطــن محطـ ٍ
ـة ،وهــي تجــارب نحــن اليــوم يف أمــس الحاجــة إىل
وصدامــات ،وتشــ ّ
ظ مجتمعــي وســيايس كبرييــن ،تطويرهــا وتوســيعها وتفعيلهــا.
انتهــت بانقــاب عــى الدولــة ،وجــرف مؤسســاتها،
ـال هســترييةٍ مــن تلــك الجماعــات،
مصحوبــة بأفعـ ٍ
* وزير الثروة السمكية

اســتهدفت اليمنيني جميعــا ،وكان
لإلصــاح بقياداتــه ،وأعضائــه،
ومنارصيــه ،النصيــب األكــر
منهــا.
كان العنــوان األبــرز ملواقــف
اإلصــاح يف القضايــا الوطنيــة
الكــرى عــى مــدى ثالثــن عام ـا ً
هــو االنحيــاز إىل الوطــن عــى
حســاب مكاســبه السياســية
والتنظيميــة ،وهــي مواقــف
جعلتــه مبــارشة يف فوهــة بندقيــة
خصومــه ،وهدفــا لســهام
معارضيــه ،ووضعتــه يف حالــةٍ
جدليــةٍ ال يتعــرض لهــا –عــاد ًة-
إال الكبــار ،واملؤثريــن الرئيســيني يف
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ثالثون عـام مـن النجـاح
تأتــي الذكــرى الثالثــون لتأســيس التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،لتربهــن أن اإلصــاح -وهــو يكمــل
عقــده الثالــث -بــات عمــوده أقــوى صالبــة ،وأصبــح حضــوره يف وجــدان اليمنيــن أكثــر مــن أي وقــت
مــى ،بفعــل دفاعــه عــن تطلعــات الشــعب ،وتضحياتــه يف ســبيل املــروع الوطنــي ،ووقوفــه أمــام
مشــاريع الفــوىض واملليشــيات.
يعــد الحديــث عــن نشــأة وســرة ودور التجمــع اليمني لإلصــاح يف املهــرة ،وعمــوم الوطــن ،حديثا ً
ذا شــجون ،يعيــد ذكريــات التأســيس ،وجيــل املؤسســن ،والقيــم واملعانــي التــي وضعوهــا يف نظــام
الحــزب ،وتأتــي يف صدارتهــا ،حــب الوطــن ،والتضحيــة مــن أجلــه ،لينعــم شــعبنا بالحيــاة الكريمة،
والتعايــش ،والســام ،رغــم الحــروب واألزمــات ،والوطــن املثخــن
بالجــراح  ،ورغــم الكيــد واملكــر ،تجــد اإلصــاح ســدا ً منيعـاً ،ويف
الصفــوف األوىل للدفــاع عــن الوطــن ،والرشعيــة ،والجمهوريــة.
التجمــع اليمنــي لإلصــاح مدرسـ ٌ
ـة يف العمــل الوطنــي املشــرك،
ونمــوذجٌ للعمــل والتنميــة ،وهــو يقــدم -والزال يقــدم -النمــاذج
الناجحــة ،مــن خــال قيادتــه وأعضائــه ،مــن الرجــال والنســاء
ـدان ،ويف أكثــر مــن مجــال .
والشــباب ،يف أكثــر مــن ميـ ٍ
إ ّن آمــال اليمنيــن -شــماال وجنوبــا -يف عــودة الرشعيــة ،ودحــر
االنقالبيــن ،والتعويــل بعــد اللــه -جــل يف عــاه -عــى قيــادة
الرشعيــة بمؤسســاتها املدنيــة والعســكرية ،وجيشــها الوطنــي،
وكــذا دعــم املكونــات ،ويف املقدمــة التجمــع اليمنــي لإلصــاح،
> مختار محمد بن عويض وكافــة األحــزاب واملكونــات األخــرى.
وإن قوافــل الشــهداء ،والجرحــى ،واملعتقلــن ،مــن كل الرشفــاء من
أبنــاء الوطــن ،وأبرزهــم قيــادات وأعضــاء التجمــع اليمنــي لإلصــاح يف عمــوم املحافظــات ،لهــو دليـ ٌل
وعهـ ٌد عــى املــي ُقدمـا ً حتــى تحقيــق النــر املنشــود .
نهنــئ قيــادات وقواعــد التجمــع اليمنــي لإلصــاح يف الداخــل والخــارج ،بالذكــرى الثالثــن لقيــام
ُ
التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،إذ تشــكل انطالقـ ً
ـع للعمــل والنضــال ،مــن أجــل
ـة جديــد ًة نحــو أفـ ٍ
ـق واسـ ٍ
تحقيــق اليمــن االتحــادي الكبــر ،يف ظــل عمــل مشــرك -لــكل قضايــا الوطــن -مــع جميــع األحــزاب
واملكونــات السياســية اليمنيــة .فهنئ ـا ً لإلصــاح هــذه الذكــرى املجيــدة .

* رئيس إصالح املهرة

مسارات في ذكرى التأسيس
بهــذه املناســبة -مــرور ثالثــن ســنة عــى تأســيس التجمع
اليمنــي لإلصــاح -أُذ ّكــر بأهــم مســارين للتجمــع اليمنــي
لإلصــاح ،همــا املســار الفكــري ،واملســار الســيايس ،ويهــدف
املقــال إىل تذكــر أفــراد الحــزب ومحبيــه ،ومــن ال يعرفــون
الحــزب إال عــن طريــق أعدائــه بأنــه حــزب لخدمــة الوطــن،
وأعضــاؤه يسـ ّ
ـخرون أنفســهم يف خدمــة الوطــن ،وهــم كذلــك.
أقــول :إن األعمــال املختلفــة التــي يمارســها فــرد أو حــزب
أو أي مؤسســة تكــون انعكاســا ً ملــا يحمــل مــن أفــكار
وتصــورات ولوائــح ومســارات فكريــة ،وإذا أردنــا أن نفهــم
خلفيــة حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،فلنرصــد أنشــطته
الفكريــة ،والسياســية ،وتحالفاتــه ،ومواقفــه ،بعــن الدالــة
واإلنصــاف ،فهــي انعــكاس لعقــل الحــزب املتمثلــة بنظامــه
األســايس ،وأدبياتــه ،وأنشــطته ،السياســية ،والفكريــة،
وتحالفاتــه السياســية ،وفهــم مســاره الفكــري.

ً
أوال :المسار الفـكري الثقافي

علمــاء التغــر االجتماعــي قالــوا :جــزء مــن الحــارض
يكــون امتــدادا ً للمــايض ،مــا لــم يحــدث انقطــاع عــن املايض،
فجــذور مــايض التجمــع اليمنــي لإلصــاح كمــا قــال املــؤرخ
عبــد امللــك الشــيباني -رحمــه اللــه -تمتــد إىل حركــة اإلصــاح
اليمنيــة التــي ظهــرت تقريبــا يف أواخــر القــرن الثامــن عــر
امليــادي ،وكان مــن أبــرز رموزهــا اإلمــام الشــوكا نــي ،وابــن
األمــر الصنعانــي ،وابــن الوزيــر ،وغريهــم.
وهــي حركــة إصالحيــة جمعــت بــن اإلحيــاء الدينــي،
والنضــال الســيايس ضــد اإلمامــة العنرصيــة املســتبدة
الفاســدة ،وتميــزت حركــة اإلصــاح اليمنيــة منــذ ظهورهــا
باالعتــدال الفكــري ،واالنفتــاح الســيايس ،واســتفادت مــن
الحــراك اإلصالحــي يف العالــم العربــي إبّــان الثــورات ضــد
االســتعمار واالســتبداد ،وهــذا مــا يلحظــه املتابــع ملســار
حركــة حــزب اإلصــاح اليمنــي ،فعــى ســبيل املثــال.

ثانيًا :االعتدال الفكري الثقافي

رغــم أن الظــروف الزمانيــة واملكانيــة التــي ظهــرت فيهــا
حركــة اإلصــاح اليمنيــة اتســمت بالجهــل الدينــي الرهيــب،
وغيــاب الوعــي ،وانتشــار الخرافــات اإلماميــة بتعمــد ،وباســم
الديــن اإلســامي ،واالســتبداد الســيايس بالحــق اإللهــي ،ممــا
يســتدعي ردة فعــل عنيفــة حيــال هــذا التشــويه لإلســام،
وللعقــل واملنطــق ،إال أن ظهــور حركــة اإلصــاح اليمنيــة
-كــردة فعــل عــى ذلــك -اتســمت باالعتــدال منــذ البدايــة،

وبــدأت حركــة العمــل وفــق ســنة اللــه يف التــدرج ،وذلــك
باإلحيــاء الدينــى ،والقضــاء عــى الخرافــات والبــدع التــي
نرشهــا األئمــة يف الديــن والسياســة عــى حــد ســواء ،وبــدأت
يف نفــس الوقــت -يف النضــال الســلمي ضــد نظــام الكهنــوتاإلمامــي الفاســد ،وبــدأت بنــر الوعــي الدينــي والســيايس يف
أوســاط الشــعب ،ممــا تســبب بالصــدام املبكــر بينهــا وبــن
نظــام اإلمامــة ،الــذي مــارس القمــع ضــد العلمــاء والدعــاة
واملصلحــن ،لكــن ذلــك لــم يمنــع الحركــة اإلصالحيــة مــن
االســتمرار يف نهجهــا الفكــري والســيايس املعتــدل .ظلــت
الحركــة اإلصالحيــة اليمنيــة تــؤدي أدوارا ً فاعلــة ومؤثــرة يف
مختلــف مراحــل النضــال الوطنــي ،رغــم مــا مــرت بــه اليمــن
مــن أحــداث ومحــن يف تاريخهــا ،إال أن ذلــك لــم يؤثــر عــى
النهــج الفكــري املعتــدل للحركــة اإلصالحيــة اليمنيــة ،وظــل
االعتــدال الفكــري ســمة مالزمــة لتلــك الحركــة عمومــا ،مــع
وجــود شــواذ يخرجــون عــن املســار كطبيعــة فرديــة برشيــة،
وترســخ االعتــدال بشــكل أكــر.
ولهــذا ملــا جــاءت الوحــدة املباركــة ،وأُعلنــت التعدديــة
السياســية ،تجمــع ثُلــة مــن السياســيني ،واالقتصاديــن،
ووجهــاء اليمــن ،وشــكلوا لجانــا ً تحضرييــة ،وأسســوا
التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،مســتفيدين مــن التدافــع
الســيايس الــذي حــدث عــام  ،1990بعــد إعــادة تحقيــق
الوحــدة اليمنيــة املباركــة ،والســماح بالتعدديــة السياســية
والحزبيــة يف البــاد ،ومنــذ تأســيس الحــزب وحتــى اليــوم،
ظــل التجمــع اليمنــي لإلصــاح يعمــل جاهــدا عــى نــر
الوســطية واالعتــدال ،ويناهــض التطــرف والغلــو والتشــدد.
ولهــذا كان لخطابــه الفكــري املعتــدل قبــوال واســعا ،أكســبه
شــعبية كبــرة يف أوســاط مختلــف فئــات الشــعب ،خاصــة يف
أوســاط الطبقــة الوســطى املثقفــة ،واملتعلمــة ،ويف الوســط
الطالبــي ،ويف النقابــات واملنظمــات الجماهرييــة ،ليتحــول
العــب ســيايس كبــر ،يعمــل مــن أجــل
بذلــك اإلصــاح إىل
ٍ
الحفــاظ عــى املكتســبات الوطنيــة ،وعــى رأســها أهــداف
ومبــادئ ثــورة  ٢٦ســتمرب ،ويقــف بقــوة واقتــدار إىل جانــب
الدولــة ،ومؤسســاتها ،والنظــام الجمهــوري الديمقراطــي
التعــددي ،والتصــدي للمشــاريع الصغــرة التــي تنتمــي إىل
زمــن مــا قبــل الدولــة ،ســواء كانــت مشــاريع عائليــة ،أو
قبليــة ،أو قرويــة ،أو مناطقيــة ،أو ســالية عنرصيــة ،وكان
مــن نتائــج هــذا أنــه أســهم بشــكل كبــر يف محــارصة
األفــكار املتطرفــة واملتشــددة ،والتــي تمثــل املنبــع الرئيــي
املغــذي للــراع.

لعبــث نظــام عــي صالــح باملكتســبات
إن الخطــاب الفكــري املعتــدل للتجمــع
اليمنــي لإلصــاح جنّــب اليمــن االنــزالق
الوطنيــة ،وثــروات البــاد ،والنظــام
إىل مــا يمكــن وصفــه باإلرهــاب
الجمهــوري الديمقراطــي التعــدد ي ،وبعــد
الفكــري ،فالخطــاب الفكــري املعتــدل
االنقــاب عــى الدولــة مــن قبــل مليشــيا
لحــزب اإلصــاح جعلــه يف مرمــى
الحوثــي اإلرهابيــة املدعومــة مــن إيــران
الخطــاب املتشــدد لبعــض الجماعــات،
اإلثناعرشيــة ،وبالتحالــف مــع عــي صالــح
والشــخصيات التــي وصفته باملتســاهل،
وجناحــه يف حــزب املؤتمــر ،ألقــى اإلصــاح
إال أن اإلصــاح لــم يلتفــت لذلــك ولــم
بــكل ثقلــه للتحالــف مــع الســلطة الرشعية،
يكلــف نفســه عنــاء الــرد عــى مختلــف
والتحالــف العربــي لدعــم الرشعيــة،
> محمد سيف العديني *
التهــم املوجهــة لــه.
َ
َ
و َرفــض كل عــروض االنقالبيــن وابتزازهــم
لــه ،للتخــي عــن دوره الوطنــي يف مرحلــة
ثالثًا :االنفتاح السياسي
عصيبــة وحساســة ،إال أن اإلصــاح فضــل االنحيــاز للدولــة ،رغــم
تشــكل ظاهــرة االنفتــاح الســيايس التــي اتســم بهــا حــزب مــا ســيكلفه ذلــك مــن خســائر باهظــة ،فلــم يداهــن مــروع
اإلصــاح منــذ تأسيســه -وحتــى اليــوم -قناعــة ال يجهلهــا أحــد االنقــاب مــن أجــل ســامته وســامة أعضائــه ،وهاهــو يدفــع ثمن
مــن خــال تحالفاتــه لصالــح الوطــن اليمنــي ،واملصلحــة العامــة انحيــازه للدولــة والوطــن.
لألمــة ،فحــزب اإلصــاح ال يبنــي مواقفــه مــن قضايــا الوطــن
ومــا زال اإلصــاح اليــوم يدعــو مختلــف التيــارات الوطنية إىل
واألمــة ،وفقــا لتعصــب أيديولوجــي حزبــي ضيــق ،أو مســايرا تجــاوز املعــارك الجانبيــة الضيقــة فيمــا بينهــا ،واالنخــراط يف
للعــداوة التاريخيــة بــن التيــارات األيديولوجيــة املختلفــة يف العالــم تحالــف وطنــي كبــر ضــد مختلــف املشــاريع الهدامــة ،التــي
العربــي ،وإنمــا جعــل -ويجعــل -مصلحــة الوطــن وحمايــة تعصــف بالوطــن ،ومحــاوالت تمزيقــه وتفتيتــه ،مــن أجــل
الدولــة واملجتمــع ،األســاس الصلــب الــذي يبنــي عليــه عالقاتــه مشــاريع بدائيــة ،سـواء كانــت عنرصيــة ســا ليــة ،أو قرويــة
مــع اآلخريــن ،وليــس املوقــف األيديولوجــي أو الحــز بــي ،ولهــذا مناطقيــة ،تشــرك جميعهــا يف الهمجيــة والتخلــف واالنتمــاء
نجــد أن التحالفــات السياســية لحــزب اإلصــاح كانــت -ومازالــت -إىل زمــن مــا قبــل الدولــة ،وتتماهــى مــع مشــاريع أجنبيــة
تــدور مــع مصلحــة الوطــن حيــث دارت ،وهــو مــن أجــل ذلــك قدم تســعى إىل تمزيــق البــاد ،ومحاولــة الهيمنــة عليهــا مــن خالل
تضحيــات جســيمة ،وهــذه جبهــات القتــال ضــد املــروع اإلمامي أفــراد جهلــة وفقــراء ،يمارســون االرتــزاق كمليشــيات محليــة
الكهنوتــي االنقالبــي املدعــوم مــن مذهــب إيــران اإلثناعــري اختــرت بعنايــة ،ال تؤمــن بالــوالء للدولــة ،وال للوطــن ،وال
شــاهدة عــى ذلــك ،ولــم يحــدث أن تاجــر اإلصــاح بقضايــا تعــرف بفكــرة الدولــة ،بضاعتهــا الوحيــدة العمالــة واالرتزاق.
الوطــن بحثــا عــن مكاســب ومصالــح ضيقــة.
لقــد تحالــف حــزب اإلصــاح مــع عــي صالــح يف البدايــة مــن محطات تاريخية مفصلية
أجــل الحفــاظ عــى الوحــدة ،وعــى الديمقراطيــة الوليــدة ،وعندمــا
لقــد تحالــف مــع نظــام عــي صالــح ملصلحــة الوطــن ،وتحالف
بــدأ نظــام عــي صالــح يعمــل ضــد مصلحــة الشــعب ،وانتــر
الفســاد املــايل واإلداري يف داخلــه ،وانتهــج سياســات خاطئــة ،اإلصــاح مــع أحــزاب قوميــة وعلمانيــة ويســارية تحــت مظلــة
أنتجــت مشــاريع التقســيم ،وعــودة اإلمامــة ،والتوظيــف الســيايس (اللقــاء املشــرك) ملصلحــة الوطــن ،والحفــاظ عــى الديمقراطيــة،
لإلرهــاب ،والفقــر ،والجــوع ،والبطالــة ،ثــم اختتمهــا بمحاولــة وأصبــح اإلصــاح أحــد أبــرز املدافعــن عــن الدولــة ،والســلطة
إفــراغ النظــام الجمهــوري الديمقراطــي مــن مضمونــه ،مــن أجــل الرشعيــة ،وكان أبــرز مســاندي ثــورة  11فربايــر  2011ضــد
مــروع التوريــث ،كل ذلــك جعــل اإلصــاح ينهــي تحالفــه مــع نظــام عــي صالــح ومــروع التوريــث ،ومــا كان لهــذا أن يحــدث
نظــام عــي صالــح ،ويســاهم مــع أحــزاب أخــرى ،ذات تــو جهــات لــوال االعتــدال الفكــري ،واالنفتــاح الســيايس ،اللــذان اتســم بهمــا
علمانيــة ،وقوميــة ،ويســارية ،بــل ومذهبيــة ،وغريهــا يف تشــكيل التجمــع اليمنــي لإلصــاح منــذ تأسيســه.
تحالــف جديــد ،أُطلــق عليــه اللقــاء املشــر ك ،بهــدف وضــع حــد
* أمني عام إصالح محافظة إب

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

قــــراءة
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حــني جتــترح السياسـة فـعل التـغـيير...

قـراءة في مـسيرة النـضال السياسي السلمي لإلصـالح
الوحــدة اليمنيــة والتعدديــة الحزبيــة وثالثهمــا اإلصــاح ،ثالثــة أحــداث
مهمــة حملهــا معــه العــام  1990إلــى الشــعب اليمنــي ،فبعــد أقــل مــن
أربعــة أشــهر علــى إعــان الوحــدة اليمنيــة فــي  22مايــو  1990أعلــن
اإلصالحيــون ميــاد حزبهــم التجمــع اليمنــي لإلصــاح فــي الـــ  13مــن
ســبتمبر مــن العــام نفســه.

ثالثــون عامــاً مــرت منــذ اإلعــان عــن قيــام اإلصــاح كحــزب جماهيــري
تخلــق فــي أوســاط الجماهيــر اليمنيــة ،التــي مثلــت  -وال تــزال  -حاضنتــه
الشــعبية الكبيــرة التــي يُعــزى إليهــا -بعــد توفيــق اهلل -صمــوده فــي وجــه
التحديــات والتغلــب عليهــا.

كتب /عادل أمين
الجذور واالمتداد

كان اإلعالن عن تأسيس حزب التجمع اليمني لإلصالح يف 13
سبتمرب  1990م لحظة فارقة يف التاريخ السيايس اليمني املعارص،
فقد مثل انتقال ًة هامة يف فكر وآداء مــا كان يُعرف) بالحركة
اإلسالمية (قبل الوحدة اليمنية؛ إذ كان إقرارا والتزاما منها بقبول
مبدأ التعددية السياسية والحزبية التي ولدت مع قيام الجمهورية
اليمنية يف  22مايو  1990والتعاطي اإليجابي معها كنهج سيايس
جديد يف حياة الشعب اليمني ،إىل جانب ذلك فقد وفق مؤسسو
الحزب يف اختيار اسم )التجمع اليمني لإلصالح( كمسمَّى يعرب
عن الجذور اليمنية األصيلة له  ،واعتباره امتدادا لتيارات اإلصالح
النضالية املســتنرية التي عرفها اليمنيون خالل القرون الثالثة
األخرية والتي عملت جميعها عىل تحرير الشعب اليمني من ربقة
اإلمامة العنرصية وفكرها املتخلف وسياستها االنتقامية.
حزب اإلصالح كما جاء يف مقدمة نظامه األسايس هو "حركة
إصالحية يمنية جامعة تشــكل امتدادا ً حيــاً لحركة التجديد
واإلصالح الناهضة يف تاريخنا الحديث وأنه يشكل الوعاء التنظيمي
لتيار الصحوة اإلسالمية".
حركة التجديد واإلصالح التي ناهضت الحكم اإلمامي خالل
الثورات املتعاقبة منذ ثورة 1948م و1962م ،وكانوا ضمن هيئة
الرئاسة التي تشكلت بعد ثورة  26سبتمرب ،أبرز هؤالء أبو األحرار
محمد محمود الزبريي ،وعبده محمد املخاليف وياسني عبد العزيز
اللذان أسسا عام ) 1965شباب الدعوة اإلسالمية( يف تعز.
وبرزوا عرب تكوينات عدة يف ميدان العمل السيايس من
خالل املجلس الوطني (1968م) ،كمساهمني أساسيني
يف إنجاز الرتتيبات الوطنية الشاملة ،ويف إعداد الدستور
الدائم ،وإجراء انتخابات مجلس الشــورى (1971م).
وخاضوا تجربة الحركة التعاونية (1973م) ،وســايروا
بهدوء الحركة التصحيحية التي تبناها الرئيس الراحل
إبراهيم الحمدي ،وشاركوا يف االنتخابات البلدية (1979م)،
وساهموا يف إعداد امليثاق الوطني وإنشاء املؤتمر الشعبي
العام (1982م) ،وساهموا يف انتخابات املجالس املحلية
للتطوير التعاونــي (1985م) .وكانــوا األكثر تفاعالً
ومساهمة يف إنجاح انتخابات مجلس الشورى (1988م)،
وهم القوة السياسية الوحيدة التي أعلنت بوضوح عن
برنامجها السيايس لخوض تلك االنتخابات من خالل ما
ُسمي (نصيحة العلماء).

عابر للحدو ِد
غي ُر ٍ

من بني كافة األحزاب اليمنية ،نجد اإلصالح الوحيد الذي أعلن
بجالء انتماءه الفكري واإليديولوجي لحركة اإلصالح والتجديد
اليمنية التي قادها علماء مصلحــون ومجددون خالل الثالثة
القرون املاضية ،أمثال ابن الوزير واملُقبيل والجالل والصنعاني
والشوكاني وصوال إىل الشهيد الزبريي ورفاقه ،وع ّد فكره ومنهجه
اإلصالحي امتدادا طبيعيا لفكر أولئك العلماء املصلحني املجددين.
والواقــع أن هذه ميزة يمكن البناء عليها ،فاإلصالح اســتغنى
بأيديولوجيته الفكرية والسياسية املحلية املنشأ والجذور ،عن
كل األيديولوجيات املســتوردة ،فلم يجد نفسه مضطرا ً لها وال
حصن هويته ومرشوعه السيايس
مدفوعا إليها ،وبذلك يكون قد ّ
بسياجٍ وطني منيع.
نستطيع الجزم -بناء عىل ما ســبق -أنّ املرشوع السيايس
لإلصالح ذو أبعا ٍد محلية رصفة غري عابر للحدود ،وهو ما أثبتته
املمارسة السياسية لإلصالح وبرهنت عليه الوقائع واألحداث عىل
الساحة اليمنية طوال الثالثني عاماً من عمر الحزب.
ومن ناحيــة أخرى ،فقد جنبــت األيديولوجيا الفكرية
الوطنية التي تبناها اإلصــاح ،جنبته وأبعدته بالكلية عن
أي ارتباطــات خارجية من أي نوع كانــت ،ما مكنه من
امتالك قراره السيادي وجعله أكثر حرية ومقدرة عىل تقرير

سياساته وفق إرادته ،وهو أمر يغفل عنه الكثري من املراقبني
واملهتمني بالحزب.

التحديات السياسية

نشأ اإلصالح يف ظل نظا ٍم ائتاليف مكون من سلطتني حاكمتني
توحدتا للتو ،وظلتا تحمالن إرثا ً يف وجدانهما وأدبياتهما معا ٍد لكل
طامح لتحقيق الحرية والعدالة واملساواة ،وللتوزيع العادل للثروة،
ولكل من يسعى لرتجمة شعار التداول السلمي للسلطة وتحويله
إىل واقع يجسده الناس يف حياتهم السياسية.
منذ الوهلة األوىل وجد اإلصالح نفســه يف مواجهة تحديات
سياسية كبرية ،وهو الحزب الذي تأسس للتو ،واختارته األقدار
ليكون ثاني أكرب حزب سيايس يف اليمن ،ويناط به مهمة التصدي
لســلطة ونفوذ الحزبني الحاكمني -وقتها -اللذي ِن لم يأتيا عرب
مســار ديمقراطي ،بل وُ لِدا يف حضن السلطة وانتعشا يف كنفها
واعتاشا عليها ،ولم يُعرف عنهما أي ممارسة ديمقراطية حقيقية
طوال فرتة استفرادهما بالســلطة ،وقد جسدا يف حقيقة األمر
نظاما شمولياً مستبدا ً ال يقبل التنافس النزيه عىل السلطة وال
يُبدي اســتعداده للتنازل عنها رغماً عن إرادة الجماهري ،ولذلك
نشأت الديمقراطية اليمنية مشوه ًة وكسيحة ومفتقرة للبناء
املؤسيس الحامي لها.
ظل الحزبان الحاكمان -آنذاك -يستقويان بأدوات السلطة
وعىل رأسها القوات املسلحة التي أخفقا يف دمجها ضمن مؤسسات
دولة الوحدة ،واستمرا ينظران إىل الوحدة ال كمكسب وطني بل
كغنية يتعني تقاسمها بينهما .ونتيجة لغلبة نزعة االستحواذ عىل
غنائم الوحدة ،وسيطرة عقلية اإلقصاء عىل أدائهما السيايس ،كان
من الطبيعي أن ينتهي الحال بهما إىل حتمية املواجهة العسكرية.
يف مثل تلك األوضاع السياســية املحتقنة املشوبة بالرصاع
والتنافس الحزبي املحموم وغري املنضبط بني قطبي الســلطة
وقتها ،وغلبة املصالح الحزبية عىل املصالح الوطنية ،وتعثر بناء
دولة املؤسسات ،وغياب قواعد العمل الديمقراطي لحساب سلطة
القوة ،وعدم االحتكام للقوانني النافذة واالتفاقات املوقعة ،وجد
اإلصالح نفسه يف معرتك صعب من التحديات السياسية فرضت
عليه خيار النزول إىل الشارع ،وقيادة معارضة شعبية وفق برنامج
سيايس سلمي جعل منه أيقونة الديمقراطية اليمنية الناشئة،
ورقما يصعب تجاوزه.
بعض من تلك التحديات التي واجهته منذ انطالقته األوىل،
وهنا ٌ
واستطاع احتواءها بفضل إسرتاتيجية العمل السيايس السلمي.

تحدي التعديالت الدستورية

اعرتض اإلصالح عىل بعض مواد دســتور دولة الوحدة ،ولم
يعرتض عىل الوحدة ذاتها ،وما كان له أن يفعل ،بالنظر ملرجعيته
اإلســامية التي تُعيل من قيمة الوحدة بني املسلمني وتجعلها
فريض ًة رشعي ًة قبل أن تكون رضورة وطنية ،لكن الكيد السيايس
الذي كان سِ ــمة تلك الفرتة أراد اللعب عىل ورقة الوحدة لحصد

مكاسب انتخابية.
أرادوا حرش اإلصالح يف الزاوية بتصويره معاديا للوحدة التي
هتف لها الشعب ،وحاولوا إلباسه قميص التطرف ،ودفعه إليه،
ووضعه عىل النقيض من اإلرادة الشعبية ليسهل إقصاؤه ،عىل أن
اإلصالح كان من الوعي واإلدراك ملا أُريد له ،يف الوقت الذي لم تأخذه
يف الله لوم ُة الئم ،وترصف طبقا ملا تمليه عليه مرجعيته اإلسالمية
ومنهجه الذي اختطه لنفسه.
كان اإلصالح صادقا ً مع نفسه ومع ما يؤمن به ،وصادقا ً كذلك
مع الجماهري التي آمنت به ،فلم يهادن أو يقايض ألجل مكاسب
سياسية ،وأعلن بكل وضوح رفضه ملواد الدستور تلك التي تنتقص
من حق الرشيعة يف الترشيع كمصدر وحيد .عىل أنه عندما أعلن
رفضه لم يعلن تمرده ولم يدعُ لحمل السالح ،وهنا يكمن الفارق
بني من يؤمن بالديمقراطية حقاً ومن يتشدق بها.
كانت تجربة يف غاية الخطورة والحساسية ،وكان اإلصالح كمن
يميش يف حقل ألغام ،فالحزب الذي تشكل للتو وتنقصه الخربة
السياسية كما ذهب البعض حينها ،ويف األيام األوىل لدولة الوحدة،
ويف خضم الزخم الجماهريي الهائل املبارك لها بدا وكأنه يصطدم
معها بسبب معارضته تلك ،أو هكذا اُريد له ،لكنه وعىل الرغم من
ذلك قرر أن يخوض التجربة ،ويقود معارض ًة سياسية ،ويلجأ إىل
الشارع للحصول عىل مساندته لبلوغ التغيري املنشود سلميا ً ،وكان
له ما أراد ،ونجح يف حشــد مليونية جماهريية رافضة للدستور
بعدما كان قد عبأ الشارع ملقاطعة االستفتاء عليه.
كان ملفتا للنظر ومثريا ً لإلعجاب يف آن نجاح اإلصالح -وهو
الحزب الذي كان ال يزال طرياً عــوده فلم يتجاوز عمره بضعة
أشهر -يف أن يحرك كل تلك الجماهري وراءه ،ويحشدها يف تظاهرة
سلمية هادرة لم تعرف لها اليمن مثيال من قبل.
قدم اإلصــاح نموذجا يحتذى يف االنحياز للعمل الســيايس
الســلمي الذي بمقدوره الضغط عىل السلطة دون أن يُهرَق دمٌ
أو تُطلق رصاصةٌ.
نجح اإلصالح عرب تلك املسرية املليونية يف تقديم أوراق اعتماده
للشعب ،وتقديم نفسه حزبا معارضا جديرا بثقته ،ومقدماً يف
الوقت نفسه درسا ً سياسيا ً يف النضال السلمي ألحزاب عتيقة ظنت
نفسها كبرية ورائدة يف العمل السيايس ،فيما كانت جامد ًة وعقيم ًة
من طول تكلّسها يف السلطة.

تحدي االنتخابات

شهدت الفرتة االنتقالية -التي امتدت بفعل خالفات قطبي
السلطة وقتئذ من ستة أشهر إىل ثالث سنوات -ذروة االحتقان
السيايس نتيجة تفاقم الخالفات السياسية واالنتخابية بينهما،
وحرص كل طرف عىل تحقيق مكاسب عىل حساب الطرف اآلخر،
ولغياب ثقافة العمل املؤسيس والدستوري لم يحتكم طرفا األزمة
السياسية إىل الدستور الذي أرصّا عليه من قبل ،بل عمد كل طرف
إىل االستقواء بالقوة العسكرية التي تحت يده والتي لم يج ِر دمجها
يف املؤسسة العسكرية لدولة الوحدة.

قادت الخالفات السياسية التي صاحبها تدهور أمني مريع
لتأخري العملية االنتخابية ،وكان التوجس وانعدام الثقة ســيد
املوقف املتحكم بعالقة الحزبني الحاكمني ،ما دفع كل طرف منهما
لرتتيب أوراقه بمعز ٍل عن اآلخر لضمان مكاسبه قبل الدخول يف
العملية االنتخابية التي أنجزت أخريا ً يف الـ  27من أبريل 1993م،
وقد أ ّمل اليمنيون حينها أن تقود إىل انفراج الوضع الســيايس
املتأزم ،ولم يتوقع أح ٌد أن تلك االنتخابات التي مثلت بارقة أمل
إلنقاذ املوقف ستكون هي نفسها أحد أهم أسباب تفاقم أزمة
رشيكي الوحــدة ،وتصدع العالقات بينهمــا وصوالً إىل مرحلة
الالعودة.
عىل الضفــة املقابلــة كان اإلصالح أكثر حماســة إلجراء
االنتخابات يف موعدهــا ،وإزالة العراقيل مــن طريقها ،وكان
حرصه الشديد مفهوما بغية إرساء قواعد الدولة الوليدة ،وتمتني
مؤسساتها ،وتوسيع املشاركة الشعبية ،والحفاظ عىل الهامش
الديمقراطي ،وخلق أوضاع مســتقرة للوحدة ،وإقناع األطراف
املتنازعة بحــل خالفاتها واحتوائها يف إطار العمل الســيايس
املنضبط بالدستور ،واالحتكام إىل قواعد اللعبة الديمقراطية التي
تعد االنتخابات أحد أدواتها.
لقد مثّل تأخري االنتخابات يف تلك الفرتة كابوسا ً مقلقا ً لإلصالح
خشية تراجع العملية الديمقراطية ،وتعثرها ،ما سيلقي بظِ ال ٍل
قاتمة عىل مســتقبل البلد ،ومن جهة ثانية ينظر اإلصالح إىل
السياسة بوصفها ساحة العمل الوحيدة التي يمكنه الفعل من
خاللها ،وكان يحرص عىل جذب طريف الرصاع إىل ساحتها ،وتجنب
ساحة القوة والعنف ليتعزز املسار الديمقراطي كأحد أهم مكاسب
الوحدة.
حاول اإلصالح إبقاء خالفات حزبي الســلطة ضمن املسار
السيايس التشــاركي ،والتنافس االنتخابي املرشوع ،عرب أدوات
اللعبة الديمقراطيــة املتاحة ،بغية تجذير دولة املؤسســات،
والحفاظ عىل ألق الوحدة بما حملته من تجربة ديمقراطية ،وما
وعدت به من تداول سلمي للسلطة ،وتأسيسا ً عليه تجنب اإلصالح
وضع أي اشرتاطات خاصة يف وجه العملية االنتخابية التي كانت
مثقلة أساساً باشرتاطات طريف األزمة.
بالنسبة لإلصالح فقد مثّلت انتخابات 1993م النيابية أفضل
الفرص املتاحة لدفع رشيكي السلطة بعيدا عن ساحة الرصاع
املســلح ،وجرهما إىل مربع الفعل الســيايس السلمي .كانت
االنتخابات بمثابة النور املشــع يف آخر النفق ،فقد مثلت تحدياً
حقيقياً لكل األطراف املشــاركة وبخاصة حزب اإلصالح الذي
دخل املنافسة بأدوات سياسية بحتة ،يف مقابل أطراف النظام
التي فضلت املنافسة عىل طريقتها الخاصة بما تمتلكه من أدوات
السلطة من القوة العسكرية ،واألمنية ،واملال املسيس ،والوظيفة
العامة ،وفوقها أساليب التزوير واالحتيال ،ورغم ذلك أثبت الفعل
الســيايس الجاد واملخلص أن بمقدوره تحدي عنفوان السلطة
وجربوتها ،وانتزاع النرص من براثنهــا ،وهو ما فعله اإلصالح
الذي حل يف املرتبة الثانية يف تلك االنتخابات ،لكنه مع ذلك أفسح
الطريق ملن حل ثالثاً ليحل مكانــه! ال ليشء ،عدا الحفاظ عىل
املكسب الديمقراطي -وإن كان ضئيال -وتنمية املسار السيايس
التشاركي التعددي.

تحدي السالم وبناء الدولة

لم تفلح انتخابات 93م يف جرس الهوة بني طريف الرصاع -آنذاك-
وإنهاء خالفاتهما بقدر ما ضاعفتها حتى ليمكننا القول إنها
أطلقت الرشارة األوىل لتفجري املوقف عســكريا لجهة التعنت يف
رفض الواقع الســيايس الذي أفرزته االنتخابات ،وهيمنة أحد
األطراف عىل املشهد السيايس ،ونكوصه عن االتفاقات املربمة،
ومحاولته إلغاء دور رشيكه ،مستقويا بفوزه باالنتخابات ،وإن
لم يكن فوزا كاسحا.
اشــتعلت الحرب رغم كل الجهود املبذولــة محليا وإقليميا
ملنعهــا ،اشــتعلت رغم

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

توقيع األطراف املعنية لوثيقة العهد واالتفــاق برعاية األردن
الشقيق ،نشــبت الحرب بني رشكاء متشاكسون ،ظلوا طوال
الوقت يتنازعون كعكة السلطة ،وغنائم الوحدة باعتبارها حقا
حرصيا لهم ،يف مقابل الوحدة التي تعاقدوا بشأنها ،وملا اختلفوا
أرادوا إنهاء ذلك التعاقد دون أي اعتبار لرأي الشعب .والحقيقة
أن أ ّياً من الرشيكني املتعاقدين لم يكن ليقبل ممارســة اللعبة
الديمقراطية يف إطارها السيايس ،وطبق الدستو,ر حتى عندما
قرر دخول االنتخابات ،وبقي كل طرف مرتبصاً باآلخر ،وكانت
النتيجة الحتمية اندالع الحرب.
يف ظل ذلك املشهد القاتم من تداعيات الحرب ،حاول اإلصالح
مجددا تأطري السالم املجتمعي من خالل دعوة الجميع للعودة
إىل مربع السياسية ،واالنتصار للوطن ،ومللمة جراحه ،وااللتفات
ملصالح البالد والعباد ،داعيا ً يف مؤتمره العام األول ( 24-20سبتمرب
 )1994الحكومة ملعالجة آثار الحرب ،وإزالة مخلفاتها ،وتعمري
املناطق املترضرة ،وإعطاء األولوية يف املشاريع والخدمات لتحسني
أوضاع املحافظات الجنوبية ،فقد خيش اإلصالح من هيمنة الطرف
املتغلب ،ومسارعته ملحارصة الحريات ،والتضييق عىل العملية
السياسية ،وتحجيمها لصالح نظام الفرد ،لهذا حرص عىل التأكيد
يف مؤتمره العام األول عىل أن "النهج الديمقراطي الشــوروي،
وترسيخ التعددية السياسية ،وترشيد املمارسة الحزبية ،وترسيخ
مبدأ التداول السلمي للسلطة يف البالد ،هو الطريق األمثل لتجنب
اليمن مغبة الرصاعات السياسية التي تنعكس بآثارها السلبية
الخطرية عىل مختلف املستويات" .وأكد املؤتمر عىل أهمية إبعاد
القوات املسلحة عن الرصاع الحزبي ،وجعلها قو ًة للشعب اليمني
كله ،مهمتها حماية الرشعية ،والحفاظ عىل وحدة واســتقالل
البالد ،وحراسة ثرواته.
زادت مخاوف اإلصالح من نشــوء نظام استبدادي ،يتوسل
الوحدة واالنتصار لها للعبور إىل سلطة الفرد ،وتكريسه حاكما
أوحد ،عىل حساب التعددية ،والتداول السلمي للسلطة ،التي هي
ثمار الوحدة ،وليست منحة من أحد ،وتحققت مخاوفه حينما
اتجه نظام ما بعد الحرب لتأسيس حكم الفرد ،وبناء قدراته عىل
حساب مؤسسات الدولة.
ولم يغفل اإلصالح عن ذلك ،بل كان يرقبه باهتمام ،ويحذر من
تماديه ،وعاد مجددا يف مؤتمره العام األول -الدورة الثانية (21-20
نوفمرب 1996م) للتأكيد عىل أن:
 دولة املؤسسات ال يمكن أن تكون دولة فرد ،أو حزب واحد،بل دولة عىل اتساع هذا الوطن ،وعىل عمق هذا الشعب الذي يرضب
بجذوره بعيدا ً يف التاريخ.
 الخطوة األوىل للبناء املؤســي تكمن يف االلتزام بالدستوروالقوانني النافذة وتطبيقها برصامة.
 النهج الديمقراطي الشوروي هو الخيار الحضاري البارزالذي يؤهلنا لدخول القرن الحادي والعرشين بثقة ،وقوة وكفاءة.
 حرية التعبري وحماية الرأي والرأي اآلخر ،هما أحد مرتكزات النهج الديمقراطي ،وبدون ذلك فال معنى للعمل الديمقراطي،
وال جدوى منه.
 الحوار املفتوح هو السمة الحضارية البارزة لحل االشكاالت،والتباينات ،والتقــارب عىل قاعدة أن نتعاون فيما اتفقنا عليه،
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه يف إطار الثوابت اإلسالمية
والوطنية ،والحوار هو املقياس العميل ملدى تطور هذه التجربة.
لقد امتلك اإلصالح رؤية واضحة إلعادة تأطري العمل السيايس
عرب الحوار ،وتحت سقف الدولة ومؤسساتها الدستورية ،باعتبار
أن الدولة ال تصلح أن تكون دولة فرد أو حزب واحد بقدر ماهي
مظلة للجميع ،وعليهم االنحياز إليهــا ،والحفاظ عىل بنيتها،
وتماسك مؤسساتها ،بما يعزز النهج الديمقراطي والتشاركية
السياسية ،ويحول دون بزوغ ظواهر التسلط واالستبداد.
تلك املعاني جميعها ظل اإلصالح يعمل عليها سياسيا ،ويحشد
حولها ،ويوعّ ي بها ،حتى أنه جعلها شعارا ً ملؤتمره العام الثاني
املنعقد يف الفرتة من  8-6أكتوبر 1998م (معاً من أجل بناء دولة
املؤسـسات ،وتعزيـز املسـار الديمقراطي الشوروي ،وتحسني
األوضاع املعيشية للشعب).
لقد كانت فكرة الدولة ،وبناء مؤسساتها ،وتنمية الديمقراطية،
حارضة يف ذهنيــة اإلصالح منذ اليوم األول ،وخاض ســجاله
الســيايس -وال يزال -للدفاع عن تلك الفكــرة التي يجد الناس
متنفســهم فيها إلشــهار مواقفهم ،وحل خالفاتهم ،وتنمية

تجاربهم السياسية ،وإشاعة الديمقراطية والتنافسية الربامجية،
بعيدا عن لغة القوة والعنف .فعندما تحرض السياســية يحرض
اإلصالح ،وال يغيب إذا غابت ،بل يناضل سلمياً لجعلها حارضة.

تحدي النضال السلمي

كان اإلصالح قد خرج للتو من الحكومة االئتالفية مع املؤتمر
إىل ساحة املعارضة عقب انتخابات 97م التي شارك فيها ،رغم
مقاطعة البعض لها ،ألجل الحفاظ عــى ما تبقى من هامش
ديمقراطي ،ولكيال ينتهي مسار التعددية السياسية والحزبية إىل
طريق مسدود ،مع تغول سلطة الفرد ،وتشكل نظام سيايس ينحو
صوب االســتبداد واإلقصاء ،ويشهد انحسارا لدولة املؤسسات،
وتعاظم لدولة الفرد.
تحــد جديد هذه املرة ،يتمثل يف العمل عىل
ٍ
كان أمام اإلصالح
جمع شتات املعارضة يف تكتل معارض من نوع مختلف لم تشهد
له اليمن مثيال من قبل ،أُطلق عليه فيما بعد تكتل أحزاب اللقاء
املشــرك ،أُريد له أن يكون قادرا ً عىل مواجهة تحديات املشهد
السيايس اليمني املتحكم فيه نظام عيل عبدالله صالح الذي كان
قد هيمن عىل قواعد اللعبة السياسية ،واحتكر السلطة والثروة
والقرار ،وعمد إىل تحويل العملية الديمقراطية إىل ظاهرة صوتية،
وأشكا ٍل ومظاهر فارغة املعنى ،فيما أخذت املشكالت السياسية
واالقتصادية تتفاقم يف عهده ،وتراجع مستوى احرتام الحقوق
والحريات ،وزادت مؤرشات الفساد السيايس واالقتصادي واملايل
واإلداري إىل مستويات غري مسبوقة.
يف تلك األجواء املشــحونة بالخالفات السياسية ،والسخط
الشعبي املتنامي ضد صالح وحزبه ،دشن اإلصالح حركة معارضة
جديدة واسعة التحالفات واألهداف ،أراد من خاللها إعادة االعتبار
للفعل السيايس املعارض .أضف إىل ذلك فقد أدرك اإلصالح من وقت
مبكر أن العرص هو عرص إرادة الشــعوب التي صار بمقدورها
صناعة التغيري عرب النضال السلمي ،والعمل السيايس املنظم ،كما
سعى اإلصالح لتبني مفهوم الرشاكة يف التغيري عرب توسيع تحالف
املعارضة ،وتقاسمها أعباء البناء ،وتشاركها يف حمل املرشوع
النهضوي ،وكان ذلك واجب الوقت الذي لم يتأخر عنه اإلصالح،
وواجب السياسة التي عليها أن تجنب البالد الصعود نحو الهاوية،
وواجب الحزب الذي ولد معارضا منذ اليوم األول ،وصعد إىل السلطة
من ساحة العمل السيايس بحيازته الثقة الشعبية عرب اإلقرتاع،
ال عىل ظهر دبابة.
عىل أن أهم التحوالت السياســية لإلصالح يف مسرية عمله
النضايل الوطني ،وباألخص يف العقد األول من األلفية الثانية هو
تدشني مرشوع النضال السلمي الذي أعلن عنه من وسط مؤتمره
العام الثالث بصنعاء (فرباير  )2005تحت شعار (النضال السلمي
طريقنا لنيل الحقوق والحريــات) ،معلناً أن "املدخل الحقيقي
للتغيري يكمن يف فهم الشعب لحقوقه ،واستيعابه لها ،واستعداده
للنضال الواعي والســلمي من أجلها ،باعتبار ذلك يمثل املقدمة
الحقيقية للمشاركة الشعبية يف العملية السياسية".
وكانت أهم رسائل املؤتمر العام الثالث لإلصالح تأكيده عىل "أن
املرشوعية الدستورية للسلطة مرهونة بمدى احرتامها للدستور
والقانون ،ومقدرتها عىل ترسيخ قيم ومبادئ الرشعية الدستورية،
وتطبيق مبدأ سيادة القانون" ،معربا عن "قلقه الشديد من النزعة
الشمولية للحزب الحاكم تجاه رشكاء العمل الوطني ،وهو ما يهدد
طقوس شكلي ٍة يستخدمها
ٍ
العملية الديمقراطية ،ويبقيها مجرد
الحزب الحاكم للمزايدة الداخلية ،واإلقليمية ،والدولية".
وانتقد اإلصالح بشدة حالة الرتاجع املخيف للحريات والحقوق
جراء ما يقوم به النظام من ممارســات التضييق ،واملصادرة
للحقوق والحريات ،وتجفيف منابــع الديمقراطية عىل صعيد
الترشيع واملمارسة.
واستمر اإلصالح يف تطوير أدائه ،وبرنامجه للنضال السيايس
السلمي ،وعقد مؤتمره العام الرابع يف فرباير  2007تحت شعار
أكثر شمولية هو (النضال السلمي طريقنا لإلصالح الشامل)،
موجهاً أعضاء اإلصالح وأنصاره وحلفــاءه ليكونوا يف طليعة
املدافعني عن الحقوق والحريات .ويف الدورة الثانية للمؤتمر العام
الرابع املنعقدة يف مارس  2009وضع اإلصالح يده عىل جذر األزمة
الوطنية -حينها -ومنبعها ،مشريا ً إىل أن " ممارسة السلطة عىل
قاعدة الوالءات الضيقة ،واملصالح غــر املرشوعة ،تمثّل جذر
األزمة الوطنية الخطرية التي تمر بها البالد ،بما تحمله من نذر
كارثية "...وأكد رئيس الهيئة العليا لإلصالح محمد اليدومي عىل

قــــراءة

أن " النضال السلمي ال يعني السهولة والدعة ،فبدون االستعداد
والتضحية ،وامتصاص الصدمة ،يتحول النضال السلمي إىل شكل
من أشكال املهادنة مع الظلم والفساد" ،وأشار اليدومي إىل جوهر
املشكلة التي عانت منها البالد ،وتسببت يف تردي األوضاع عىل كافة
املستويات فقال " :إن السلطة دأبت عىل تكريس املمارسة الفردية
عىل حساب دور املؤسسات الدستورية ،وحلت املصالح الضيقة
محل الرشاكة الوطنية واملواطنة املتساوية ،وجرى التضييق عىل
التعدد السيايس ،وتهميشه ،ومحارصته لصالح تعدد آخر جهوي
وغري جهوي ،تتغذى فيه ومنه املرشوعات الالوطنية".
لقد مثّل مرشوع النضال السلمي لإلصالح نقل ًة نوعية يف العمل
الســيايس الوطني ،ودفعة قوية للمعارضة عىل خُ طى التغيري
السلمي ،بمؤازرة الجماهري اليمنية التواقة للتغيري ،حتى ليمكننا
القول إن ذلك املرشوع اإلصالحي السلمي الذي تبلور يف مؤتمريه
الثالث والرابع تمتع بكاريزما سياسية جاذبة ،مستقطباً حوله
مختلف قوى التغيري الوطنية ،وقد شهد حلفاء اإلصالح وغريهم
بأن "وجود اإلصالح غدا إحدى الضمانات السياسية ،والركائز
املتينة ،ملستقبل التعددية السياسية والفكرية يف اليمن" .وأكد أمني
عام الحزب االشرتاكي اليمني السابق د.ياسني سعيد نعمان عىل
أن " الجميع يرى يف اإلصالح تنظيما ديناميكياً ،أسهم يف إخرج
الحياة السياســية من حالة الجمود ،وأكســبها طابعا حركيا
متفاعالً" .مضيفاً بأن " أحزاب املشرتك ترى يف اإلصالح الرشيك
الويف لرشاكته ،وقوة دفع حقيقية لنضالها خالل املرحلة القادمة،
لتحويل برنامج اإلصالح السيايس لهذه األحزاب إىل أداة نضالية مع
الجماهري ومع املجتمع بكل قواه وفئاته" ،ويستطرد بالقول إن
" اإلصالح تبوأ مكانة الصدارة بني تنظيمات الحركات اإلسالمية
الستيعابه رشوط الواقع ،وتحمل بجدارة إثراء الفكر السيايس
اليمني الخارج لتوه من رساديب الشمولية واالستبداد".

في مواجهة حكم الفرد

يف العام 2006م جرت انتخابات رئاســية يف اليمن ،وبرصف
النظر عن نتائجها ،فقد عكست قيمة العمل السيايس ،وتوحده
يف وجه السلطة .ويمكن القول إن تلك االنتخابات كانت تطبيقا
عمليا لربنامج النضال السيايس السلمي الذي دشنه اإلصالح قبيل
االنتخابات بعام واحد فقط يف مؤتمره العام الثالث 2005م .لقد
كانت انتخاباتٍ تنافسية حقيقية دفعت إىل احتشاد الجماهري
العريضة ،واصطفاف املعارضة يف صعيد واحد وراء مرشــحها
فيصل بن شمالن-رحمه الله -املنافس القوي الذي أرعب مرشح
النظام ،وكانت الرغبة الجامحة يف التغيري لدى جماهري الشعب
حافزا لها يف املشاركة القوية الواسعة ،وإسناد مرشح املشرتك
الذي تضافرت األنباء عن فوزه املؤكد لوال تدخل الرئيس السابق
شــخصيا يف تغيري نتائج االنتخابات لصالحه ،وهو ما جعل بن
شمالن فيما بعد يرفض االعرتاف بنتائج االنتخابات ،فيما كانت
أحزاب اللقاء املشرتك تتهيأ هي أيضا ً لرفض النتائج لوال ما وصلها
من معلومات عرب مصادر دبلوماســية غربية عن نية الرئيس
السابق إنزال الجيش لقمع املعارضة ،ورضب الحياة السياسية
فيما لو أعلن املشرتك رفضه لنتائج االنتخابات.
ويف كل األحوال فقد مثّلت تلك االنتخابات تجربة سياســية
فريدة من نوعها يف التاريخ اليمني املعارص ،حركت املياه الراكدة،
وأنعشت الحياة السياسية ،ودفعت بها خطوات عىل طريق النضال
السيايس السلمي الذي آتى اُكله بعد أربع سنوات فقط عىل تلك
االنتخابات .لقد أثبتت السياسة فاعليتها ،وبرهن العمل السيايس
املنظم عن جدارته يف اجرتاح التغيري الذي ظل يرتاكم عرب السنني.
لم يكتفِ اإلصالح بالتنظري للنضال الســلمي ،بل كان يف طليعة
العاملني له عرب كل الطرق السياسية السلمية املتاحة ،تحت سقف
الدستو,ر دون اإلرضار بمؤسسات الدولة ومصالح الوطن.

تطور الوعي وانطالق الثورة

رفد اإلصالح ســاحة املعارضة ،والعمل السيايس الوطني،
بمرشوع النضال السلمي الذي مثّل رافعة العمل السيايس ألحزاب
اللقاء املشرتك ،فقد كان التكتل السيايس املعارض الجديد بحاجة
إىل مرشوع ســيايس جديد قادر عىل إحــداث اخرتاق يف الحالة
اليمنية التي ظلت تــراوح مكانها زمنا طويــا ،وللمرة األوىل
تتمكن املعارضة من اإلمساك بزمام املبادرة يف مواجهة الحزب
الحاكم ،فتقدم مشاريع سياسية ،ورؤى وطنية ،إلخراج البلد من
أزماته عىل قاعدة الحوار ،واملشاركة السياسية ،ومرشوع النضال
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السلمي الذي بلوره اإلصالح ،وكان أهم تلك املشاريع السياسية
(مرشوع اللقاء املشرتك لإلصالح السيايس والوطني) الذي حرصت
أحزاب املشرتك من خالله عىل "تقديم مرشوع واحد يجمع ما بني
املشاريع الوطنية األخرى من قواسم ،ويقود إىل توحيد الجهود
والطاقات الوطنية ،ويحشدها يف معركة تاريخية إلنقاذ الوطن
من االنهيار ،وبناء يمن جديد معاىف من الداخل ومصان السيادة"...
وأكد مرشوع اللقاء املشرتك " أن اإلصالح الشامل غدا خيارا ً
ال بديل عنه ،ورضورة حياتية لكل أبناء الشعب اليمني يف ضوء
استحكام أزمة شاملة طالت أوضاع بالدهم كافة".
وحدد املرشوع السيايس ألحزاب املشرتك أبرز مظاهر األزمة
السياسية يف البالد حينها يف:
"غياب دولة القانون واملؤسســات ،وانعدام املســاواة أمام
القانون ،وتركيز السلطة يف يد رئيس الدولة ،مع غياب املحاسبة
واملســاءلة ،ووجود جهاز حكومي ضعيــف ،وتحويل العملية
السياسية برمتها إىل مظاهر شكلية تعيد إنتاج األوضاع القائمة،
وتعثر عملية التحــول الديمقراطي وصريورته إىل أداة لتكريس
الحكم الفردي ،وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها ،وتفكيك
أحزاب املعارضة واستنساخ بدائلها ،وتحريض القوات املسلحة
عىل أحزاب املعارضة ،وتسخري املال العام والوظيفة العامة وكل
مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم ،وتزايد االنتهاكات لحرية
التعبري" .ووضع مرشوع املشــرك املعالجات املطلوبة لكل تلك
االختالالت ،إىل جانب معالجات أخرى يف الشــؤون االقتصادية،
واالجتماعية ،وغريها.
لم يقف الحال عند مرشوع املشرتك لإلصالح السيايس الوطني،
فاألزمة اليمنية كانت متفاقمة ،وتوشــك عىل االنفجار بســبب
سياسات النظام الفردي املستبد ،لذا رأى اإلصالح وأحزاب املشرتك
رضورة توسيع قاعدة املشاركة املجتمعية يف رسم مرشوع إنقا ٍذ
جديد يســتوعب كل فئات املجتمع وقواه السياسية واالجتماعية
والشبابية ،وألجل هذا الغرض ،وإلنجاز تلك املهمة الوطنية ،جرى
تشكيل اللجنة التحضريية للحوار الوطني (مايو  )2009التي ضمت
قاعدة شعبية عريضة ،من قوى وأحزاب وتنظيمات ،وشخصيات
سياسية واجتماعية ،ورجال أعمال ،وعلماء ومثقفني ،وقادة رأي،
وقيادات نسائية وشبابية ،بغية إنجاز مرشوع وطني شامل ملعالجة
األزمة اليمنية ،واختالالتها ،عىل كافة املستويات ،وبعد نقاشات
وحوارات مســتفيضة ،خرجت اللجنة التحضريية بمرشوع رؤية
اإلنقاذ الوطني أواخر العام 2009م.
قدم مرشوع اإلنقاذ الوطني تشخيصا موضوعيا لألزمة التي
طغت عىل الوضع السيايس ،والحالة اليمنية برمتها يف ذلك الوقت،
والتي حددها مرشوع اإلنقاذ يف:
الحكم الفردي املشخصن الذي حول الدولة اليمنية من مرشوع
سيايس وطني إىل مرشوع عائيل ضيق أفىض إىل تقويض وإهدار
نضاالت وتضحيات أبناء اليمن ،والقفز عىل مكتسبات وأهداف
الثورة اليمنية ،ومضامني وحدة  22مايو ،وأدى بالتايل إىل غياب
الدولة الوطنية املؤسسية ،والحكم الرشيد ،وتقويض املرشوعية
الدستورية والقانونية ،وســد منافذ وآفاق التغيري السلمي عرب
انتخابات حرة ونزيهة.
إن أهم ما ميز مرشوع اإلنقاذ الوطني ،ومرشوع املشــرك
لإلصالح السيايس والوطني ،اتفاقهما يف تشخيص جذر االزمة
السياسية اليمنية إبان حكم الرئيس السابق ،واملتمثل يف تركيز
السلطة بيد رئيس الدولة ،والحكم الفردي املشَ خصن الذي حول
الدولة اليمنية من مرشوع وطني إىل مرشوع عائيل ،وما عدا ذلك
تفاصيل.
ذلك الطرح مثّل حينها خطــوة متقدمة عىل طريق النضال
السيايس للمعارضة التي تجارست للمرة األوىل عىل توجيه نقدها
إىل رأس النظــام مبارشة بعد أن كانــت تصوبه نحو الحكومة
والحزب الحاكم ،وبذلك تكون قد أعلنت وقوفها وجها لوجه أمام
رأس الدولة ،وحمّلته كامل املسؤولية عن األزمة السياسية يف البلد.
نقلت املعارضة الرصاع السيايس من ساحة الحزب الحاكم إىل
ساحة الرئيس نفســه ،الذي لم يُلقِ باالً لنقلة املشرتك تلك ،ولم
يعمل لها حساباً ،متوهما أنها مجرد سفسطة سياسية ال قيمة
لها طاملا أنه ممسك بخيوط اللعبة السياسية يف البالد ،ولكي يثبت
ذلك اتجه ملجلس النواب لتصفري العداد ثم قلْ ِعهِ ،ليضع بنفسه
املسمار األخري يف نعش نظامه السيايس .لم يدرك عيل صالح أن
العمل الدؤوب يف برنامج النضال السلمي لإلصالح واملشرتك قد
أحدث تراكما يف الوعي الشــعبي إزاء قضية التغيري امللحة ،وأن
الشارع املحتقن كان ينتظر رشارة اإلطالق ،ويف هذا السياق جاءت
الهبة الشعبية التي دعا إليها املشرتك -أواخر العام  2010-والقت
استجاب ًة شعبية واسعة ،وأحدثت هزة قوية لنظام صالح الذي
سارع إلعالن تراجعه عن تصفري العداد ،مقدماً بعض التنازالت
السياسية ،لكن الوقت كان قد فات ،ونار الثورة كانت تتقد من
تحت النظام.
ويف لحظة تاريخية فارقة ،استدار الزمان كهيئته يوم استدار
صبيحة السادس والعرشين من سبتمرب  ،1962ليعلن الشعب
ثورته السلمية ،مطالبا برحيل صالح ونظامه .واكتسحت الثورة
الشبابية الســلمية كل محافظات الجمهورية ،معلنة رفضها
الحكم الفردي والعائيل املتلفع زورا بثوب الجمهورية ،وكانت
ثورة  11فرباير  2011تتويجا لنضاالت املعارضة ،ويف مقدمتها
حزب اإلصالح الذي امتلك رؤية سياسية للتغري السلمي ،وعمل
عىل تطويرها مع كل مؤتمر مــن مؤتمراته العامة ،وعند كل
عملية انتخابية ،بدءا ً من انتخابات  1993وحتى انتخابات ،2006
مرورا بمرشوع اللقاء املشرتك لإلصالح السيايس ،ووثيقة اإلنقاذ
الوطني ،وصوال إىل ثورة فرباير السلمية ،ليجني الشعب حصاد
عقدين من النضال السيايس السلمي برفقة اإلصالح ورشكاء
العمل الوطني.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

مقاالت
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اإلصــالح فـــي ثالثيـنـيـته
كان إعــان الوحــدة اليمنيــة إيذانــا بميــاد
التعدديــة السياســية ،التــي لــم يكــن مرحبــا ً
بهــا قبــل الوحــدة ،ففيمــا كانــت مقولــة:
الحزبيــة تبــدأ بالتأثــر و تنتهــي بالعمالــة،
هــي ســيدة املوقــف يف الشــمال ،كانــت املقولــة
الســائدة يف الجنــوب :ال صــوت يعلــو فــوق
صــوت الحــزب.
والعجيــب أن هــذا الحــال بمجملــه كان هــو حال
وواقــع كل البــاد العربيــة ،واألعجــب مــن ذلــك أن
هــذا الحــال مايــزال قائمــا ،بــرف النظــر عــن
وجــود بعــض الهيــاكل الخادعــة هنــا أو هنــاك.
وليــس هــذا هــو موضــوع هــذه الســطور.
تزامــن إعــان التعدديــة السياســية مــع إعــان
الوحــد اليمنيــة ،فأعلنــت كثــر مــن األحــزاب
السياســية عــن نفســها ،وكان مــن ضمنهــا
حــزب اإلصــاح الــذي أعلــن عــن نفســه يــوم
الثالــث عــر مــن ســبتمرب 1990م .أي بُعيــد
تحقيــق الوحــدة بمــا يزيــد قليــا عــن ثالثــة
أشــهر.
خــاض اإلصــاح -كحــزب مدنــي -تجربتــه
السياســية كغــره مــن األحــزاب والتنظيمــات
األخــرى ،ومــارس العمــل الســيايس بــأدوات
مدنيــة ،وممارســة ســلمية ،ومشــاركة
ديمقراطيــة يف كل العمليــات االنتخابيــة ،رغــم
محدوديــة الهامــش الديمقراطــي الــذي كان
يُنتقــص مــن أطرافــه عامــا بعــد عــام.
قــد تكــون أوىل املمارســات االنتخابيــة،
والعمليــة الديمقراطيــة التــي مثلتهــا انتخابــات

1993م هــي التجربــة األفضــل ،واألقــرب إىل
القبــول بالنظــر إىل مــا تالهــا مــن ممارســات
كانــت تتدهــور أكثــر فأكثــر يف كل عمليــة
انتخابيــة جديــدة.
ومــع كل ذلــك التدهــور والــردي البائــس
الــذي كانــت تشــهده املمارســة الديمقراطيــة،
فقــد أرص اإلصــاح عــى أن يشــارك يف كل عملية
انتخابيــة ،تمســكا ً منــه وحفاظــا عــى التجربة
رغــم هشاشــتها .إذ يأتــي حــرص اإلصــاح
ومشــاركاته يف كل املناســبات الديمقراطيــة
حفاظــا عــى التجربــة ،وغرســا لثقافــة
املمارســة االنتخابيــة ،حتــى ترتســخ وتتجــذر
لــدى عامــة الشــعب ،وتصــل إىل مســتوى يُــرى
فيــه أنهــا حــق مــن حقوقــه السياســية ،وهــو
أي الشــعب -مــن ســيفرضها بعــد تصحيحهــاكمنظومــة متكاملــة ونظيفــة .
عندمــا رأى اإلصــاح أن الهامــش الديمقراطــي
يتقلــص ،لــم يتلجلــج ،وإنمــا أعلــن بوضــوح
موقفــا عمليــا ســلميا مــن تهميــش العمــل
الديمقراطــي ،فرفــع شــعار (النضــال الســلمي
لنيــل الحقــوق والحريــات) كأداة مــن األدوات
املدنيــة الســلمية.
وجــاءت ثــورة فربايــر الشــبابية الشــعبية
الســلمية ،وكان فيهــا رقمــا فاعــا ،إىل أن
أفضــت إىل املبــادرة الخليجيــة ،ثــم مؤتمــر
الحــوار الوطنــي الــذي شــارك فيــه اإلصــاح
بفاعليــة وجــد ،ولعلــه املكــون الوحيــد الــذي لم
ينســحب مــن أي جلســة ،وال هــدد باالنســحاب،

االنقــاب العســكري مايــزال
حرصــا منــه عــى نجــاح
اإلصــاح عــى موقفــه ،قناعــةً
املؤتمــر ،والخــروج بنتائــج
وثباتــا ،ومضيــا ،لــم تَلِــن
تعمــل عــى لــ ّم الصــف،
قناتــه ،ولــم تضعــف إرادتــه،
واســتقرار اليمــن.
وذلــك بفضــل اللــه ،وتماســك
غــر أن مؤتمــر الحــوار
صفــه وبنيانــه ،األمــر الــذي
الوطنــي كان هنــاك مــن
ّ
جعــل الحوثــي يُســخر هــو
يرتبص بــه ،ويرتبــص بحارض
اليمنيــن ومســتقبلهم ،وتبنى > أحمد عبدالملك المقرمي ومــن يــدور يف فلكــه مــن عبيد
املخططــات املشــبوهة أقالمهــم
املــروع الظالمــي للكهنــوت
وإعالمهــم وألســنتهم بالســوء
الحوثــي املدعــوم مــن إيــران،
بالحمــات الدعائيــة املغرضــة ،التــي تســتهدف
وكــر ذلــك الرتبــص املجــرم.
بحــث اإلصــاح عــن ثغــرة أمــل يفتحهــا اإلصــاح اســتهدافا ممنهجــا وجائــرا.
بعــد االنقــاب العســكري عــى الرشعيــة،
لــن يثنــي اإلصــاح ذلــك االســتهداف الظالــم،
فلــم يجــد إال املــايض اإلمامــي البائــد يطــل ولكــن ينبغــي لإلصــاح أن يقــف فاحصــا ً
بظالميتــه البائســة .عندهــا لــم يتلجلــج ومتأمــا ومقوّمــا كل تلــك الهجمــات؛ ليأخــذ
اإلصــاح يف إعــان موقفــه املنحــاز للشــعب ،مــا يمكــن اإلفــادة منــه ،أو يمثــل نقــدا
واملؤيــد للرشعيــة ،والرافــض رفضــا كليــا تقويميــا منصفــا.
لالنقــاب العســكري.
وال ننــى يف هــذا املقــام ،الهامــة الوطنيــة
وبمبدئيــة اإلصــاح الثابتــة يف الوقــوف بصــف الشــامخة األســتاذ محمــد قحطــان املختطــف
الرشعيــة -دائمــا -فقــد أعلــن اصطفافــه ظلمــا وعدوانــا يف ســجون أدعيــاء االصطفــاء.
إىل جانــب الرشعيــة عندمــا أعلــن ُمدّعــو فــرج اللــه عنــه وعــن كل املختطفــن
االصطفــاء واالســتعالء الحوثــي الحــرب عــى واملعتقلــن واألرسى ،والرحمــة للشــهداء
اليمــن واليمنيــن ،فوقــف اإلصــاح -مثلــه والشــفاء للجرحــى والنــر لليمــن واليمنيــن.
مثــل كل مكونــات الشــعب اليمنــي -وبــكل
فطوبــى لإلصــاح ،وأعضائــه ،وأنصــاره،
قــوة ووضــوح ،سياســيا ً وإعالميــا ومقاومــة ولــكل الشــعب اليمنــي الكريــم هــذه الذكــرى،
ضــد املــروع الظالمــي للحوثــي الــذي تدعمــه واقــراب ذكــرى الســادس والعرشيــن مــن
إيــران.
ســبتمرب الخالــدة.
مــن
عجــاف
ســنوات
ســت
وبعــد
واليــوم
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اإلصـالح ّ
والـطـريق إلـى المــنزل
يقــف املــرء أمــام مقولــة درويــشّ :
أن "الطريــق
إىل املنــزل أكثــر دفئــا ً مــن املنــزل" فيحـ ّ
ـس ألوّل
وهلــةٍ بأنّــه إزاء واحــدة مــن تحليقــات ّ
الشــعراء،
ّ
الحــس
مقولــة رومانســيّة لواحــ ٍد مــن ذوي
املرهــف أطلقهــا لتحفيــز االســتمراريّة وتمليــس
ً
لحظــة مــن التمعُّ ــن تكفــي
الخســارات .لكــن
ّ
لتتكشــف العبــارة عــن حكمــة بالغــة ،عــن
ّ
ّ
حقيقــة وكيــدة حتــى لكأنهــا وحــي ّ
الســماء.
للفــرد أو للكيــان ،دومــا ً ثمّ ــة منــزل وثمّ ــة
أيضــا ً رحلــة وصــول إىل ذلــك املنــزل.
املنــزل هــو املثــال والغايــة ،فيمــا الطريــق
مــا ينزفــه الفــرد أو املجمــوع مــن جه ـ ٍد حتّــى
الوصــول.
الوصول لحظة ،أمّ ا ال ّ
طريق فرحلة حياة.
ّ
لكــن
الوصــول قــد يحــدث وقــد ال يحــدث،
ال ّ
طريــق حادثــة ال محالــة ،وهــي إنــاء ال ّزمــن
يعبّئــه ا ُملرتحِ ــل بمــا يشــاء مــن القيمــة.
ثالثــون عامــا ً عُ مــر حــزب اإلصــاح ،وإذا
كان لنــا أن نصــف هــذا العُ مــر بكلمــةٍ واحــد ٍة
فســنقول :ثالثــون عامــا ً سياســة.
وإذا كان حــزب اإلصــاح قــد أعلــن عــن نفســه
يف العــام  ،90مــع الوحــدة وتدشــن التعدديــة
الحزبيّــةّ ،إل أنّــه لــم ينبثــق هكــذا فجــأ ًة مــن
العــدم وإنّمــا جــاء امتــدادا ً للحركــة الوطنيّــة
منــذ أبــي الحســن الهمدانــي.
ثالثــون عامـا ً مــن ال ّ
طريــق إىل املنــزل ،إىل اليمــن
املثــال املنشــود .ثالثــون عامــا ً مــن ّ
الســعي
املســؤول ال ّرزيــن واملتســامح .ولكــن هــل و َ
َصل؟!
أيــن تجــد اإلصالحيــن اليــوم؟!
ســتجدهم بالب ـ ّزات العســكريّة ضمــن الجيــش

الوطنــي ،أصابعهــم عــى ال ّزنــاد ،متخندقــن،
ّ
يدافعــون عــن جغرافيــا محــ ّررةٍ ،أو منطلقــن
يف هجــو ٍم لتحريــر جغرافيــا أخــرى ال تــزال
مكب ً
ّلــة بامليليشــيا .ســتجدهم مــلء ُّ
الســجون
واملعتقــات امليليشــياوية ،يدفعــون أثمــان
ُّ
تمســكهم بالقيمــة ،وتشــبّثهم بالحلــم.
ســتجدهم يف املنــايف ،ينســجون مــن املمكنــات
جــرا ً للعــودة .ســتجدهم يف مؤسســات الدّولــة
يدفعــون بعجلــة التّحريــر ك ٌّل مــن موقعــه،
وبالتّعــاون مــع رفاقهــم الوطنيــن مــن ش ـتّى
االنتمــاءات السياســيّة .وســتجدهم مســجونني
أيضـا ً يف الجغرافيــا املغلولــة ،يعانــون مثــل جميع
مــن يعانــي هنــاك ،ودون أن يتماهــوا.
هــذه باختصــار إحداثيّــات تواجــد اإلصالحيــن
اليــوم يف هــذا ال ّ
طريــق إىل املنــزلّ .
وألن املنــزل هنــا
هــو الوطــن ،الوطــن املثــال ا ُملرتجــى ،فكيــف مــا
كانــت معالــم ال ّ
طريــق إليــه فهــي دافئــة بهيّــة
ُ
ورائعــة ،ذلــك أنّهــا طريــق إىل القيمــة ،إىل املقـدَّس
وإن الـ ّ
واملثــالّ ،
ـأواء هنــا هــي أوســمة افتخــار،
ونياشــن اعتزاز.
ـرب ،لــم ينظــر
لــم يســ َع اإلصــاح يومــا ً إىل حـ ٍ
يومـا ً للوطــن كغنيمــة شــخصيّة ،وأبــدا ً لــم يفهــم
املجتمــع ّإل كلوحــة تأتــي قيمتهــا الحقيقــة مــن
ـوان متعــدّدة بهيّــة ،ولقــد
كونهــا مزيجــا ً مــن ألـ ٍ
ـيايس بــأدوات الجمهوريّــة،
انطلــق يف التنافــس السـ ّ
ـيايس أداة
ـخ بــأ ّن التنافــس السـ ّ
ومــن إيمـ ٍ
ـان راسـ ٍ
ّ
محفــز
ـتقرار ،ال
ـ
اس
ـث
ـ
باع
ـدم،
ـ
ه
ـول
ـ
بنــاء ،ال مع
ٍ
ُ
ـراب ،عامــل اجتمــاع ال مـرّر فرقــة.
اضطـ ٍ
وســوا ًء يف وجــوده يف ُّ
الســلطة ،ذلــك الوجــود
ٍ
بفــرات وجيــز ٍة
اســتحقاق
ا ّلــذي نالــه عــن
ٍ

> عبد اهلل شروح

معيّنــةٍ  ،أو يف وجــوده ال ّ
طويــل يف مربّــع املعارضة،
لــم يتخ ـ ّل اإلصــاح -ولــو لحظــة -عــن األدوات
الديموقراطيّــة ،لــم يحِ ــد قيــد شــعرة عــن درب
الســلم ،ولقــد َق ِبــل مــرارا ً
السياســة ،وضمانــات ِّ
ُهضــم ّ
حقــه يف الحضــور والتّمثيــل ،حرصــا ً
أن ي َ
ّ
ّ
أن ال تتوقــف رحلــة الشــعب إىل منزلــه الحُ لــم ،إىل
صيغتــه املنشــودة للوطن    .
ولعـ ّل الجميــع يتذ ّكــر كميــة االســتفزازات ا ّلتي
تعــ ّرض لهــا اإلصــاح مــن ميليشــيا االنقــاب
الحوثــي حــن اقتحامهــا صنعــاء ،وكيــف
ّ
متصــرا ً أمــام مداهمــات امليليشــيا
أنّــه بقــي
ّ
ملؤسســاته ،واقتحاماتهــا ملق ّراتــه ،وتحفظهــا
عــى أبــرز قياداتــه .لــم يتهافــت اإلصــاح
مللشــنة أفــراده ومجتمعــه حينهــا ولــو عــى
ســبيل االضطــرار والدّفــاع عــن النّفــس .ولــم ِ
يأت
انخراطــه يف الحــرب دفاعــا ً عــن نفســه وإنّمــا
ضمــن وجــوده يف أجهــزة الدّولــة وتحــت قيادتهــا
الرشعيّــة ،وحــن اختنقــت ك ّل ُ
السـبُل السياسـيّة
بــإرصار امليليشــيا عــى اســتهداف الثوابــت:

الثــورة ،والجمهوريّــة ،والوحــدة.
نهائــي مــن اإلصــاح عــى
ذلــك اإلرصار الــا
ّ
ّ
التــزام األدوات السياســيّة ،وترســيخ الشاكــة
ِّ
والســلم ولــو بالحــدود الدُّنيــا مــن وجــوده
ّ
ـخيص ،كان صادم ـا ً للميليشــيا ،ومــن يقــف
الشـ
ّ
ً
صدمــة جعلتهــا
فائــق،
نحــو
وراءهــا عــى
ٍ
ٍ
تنتهــج إخفــاء وتصفيــة مــا أمكنهــا مــن
القيــادات اإلصالحيّــة املشــهود لهــا بالخــرة
السياســيّة ،وبال ّرصيــد الكبــر يف ترســيخ قيــم
ِّ
الســلم ،مــن إخفــاء محمــد قحطــان ،إىل اغتيــال
أمــن ال ّرجــوي ،وحســن اليعــري ،وصــادق
منصــور وآخريــن.
ّ
كانــت امليليشــيا تعتقــد أنهــا تقــوّض بذلــك
ـيايس،
قــدرة اإلصــاح عــى التــزام النّهج السـ
ّ
ومناســلة الحلــول والتنبُّــه للمكنــات ،ولكنّها
أدركــت ،كمــا الجميعّ ،
أن السياســة بالنّســبة
لإلصــاح ليســت طارئــاً ،وال ملكـ ً
ـة و ُِهبتهــا
شــخصيّات إصالحيّــة بعينهــا ،وإنّمــا هــي
جمعــي ،ونهــج عــام ،وممارســة
التــزام
ّ
شــاملة.
الســمت الجمهــوريّ لإلصــاح ،ونظــرا ً
هــذا ّ
المتــداد هــذا الحــزب وتأثــره ،جعلــه العــد ّو األوّل
يف نظــر املشــاريع القزميّــة ،مشــاريع املــايض
االســتبدادية والتشــطرييّة .ذلــك ّ
أن الن َّ َف َ
ــس
ـر،
السـ ّ
ـيايس الــا محــدود لإلصــاح مُع ـدٍ ،ومؤثِّـ ٍ
رسعــان مــا يتحـوّل يف أماكــن حضــوره إىل حالــة
عامّ ــة أو شــبه عامّ ــة ،وال يشء يزعــج امليليشــيات
ـيايس ،النّضايل ّ
ويهـدِّد وجودهــا مثــل النّفــس السـ ّ
ال ّرزيــن واملســؤول .وبهــذا جعلــت امليليشــيا مــن
ً
جريمة
االنتمــاء لحــزب اإلصــاح يف نطاق نفوذهــا
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مقاالت

اإلصالح ولحظة االنطالقة األولى
كأنهــا اللحظــة ،ثالثــون عامــا منــذ كنــت أتجــول يف
أحــد شــوارع مدينــة عــدن برفقــة قريــب يل.
اشــريت عــدد صحيفــة «الصحــوة» الجديــد ،ويف صــدر
صفحتهــا األوىل كان خــر إعــان تأســيس التجمــع اليمني
لإلصــاح وإشــارة إىل أن قائمة أســماء اللجنة التأسيســية
للحــزب الجديــد يف إحــدى الصفحــات الداخليــة.
كان خــرا ً ملفتــا وحدثــا مهمــا بالنســبة يل رغــم أنــي
الزلــت حينهــا منتقــا مــن الصــف الثالــث اإلعــدادي إىل
األول الثانــوي .كانــت بعــض األســماء معروفــة لــديَّ ،
وحينهــا شــعرت أنــي ســأكون جــزءا مــن هــذا الكيــان
الجديــد الــذي يحــوي لفيفــا متنوعــا مــن رجــال اليمــن.
بعــد أشــهر كنــت يف مدينــة تعــز التــي أدرس يف إحــدى
مدارســها الثانويــة وكنــت عــى موعــد مــع احتفــال
كبــر احتضنتــه ســاحة مكتــب الرتبيــة والتعليــم وكان
خاصــا بتأســيس اإلصــاح وال أتذكــر إن كان االحتفــال
بفتــح مقــر اإلصــاح الــذي حــره رئيــس الهيئــة
التأسيســية الراحــل الشــيخ عبداللــه بــن حســن األحمــر
رحمــة اللــه تغشــاه -يف ميــدان الشــهداء قبــل ذلــكاالحتفــال الليــي -الــذي ال زالــت ذكرياتــه يف مخيلتــي
حتــى اللحظــة -أم بعــده.
انخرطــت مــع أقرانــي يف إطــار فتيــة اإلصــاح الذيــن
لــم يبلغــوا الســن القانونيــة ،وشــهدنا أول ممارســة
عمليــة مدنيــة ســلمية لحــزب حديــث التأســيس وجــد
لــه منتســبني وحضــور يف مختلــف محافظــات اليمــن
الواحــد بــل ويف مديرياتهــا ،وذلــك مــن خــال خــوض
اإلصــاح ملعركــة ديمقراطيــة تمثلــت يف االســتفتاء عــى
مــا عــرف بدســتور دولــة الوحــدة ،وكان قــراره واضحــا
بنعــم للوحــدة وال لبعــض نصــوص الدســتور التــي كان
يــرى عــدم صالحيتهــا للوضــع يف بلـ ٍد محافـ ٍ
ـظ كاليمــن.
كانــت عمليــة االســتفتاء عــى الدســتور أول تمريــن
عمــي ملنتســبي اإلصــاح قيــاد ًة وقواعــد ،رغــم اإلجحــاف
والتشــويه الــذي تعــرض لــه اإلصــاح بأنــه ضــد الوحــدة،
تجعــل مــن صاحبهــا مُباحـاً ،مهــدور الحقوق والـدّم.
وإن املــرء بوســعه اليــوم أن يُلقــي نظــر ًة عابــر ًة عــى
شــكل الحيــاة يف املحافظــات املنكــودة بامليليشــيات ،يف
ّ
الشــمال أو الجنــوب ،وحيــث غــدا اإلصــاح مجَ ّرمــا ً
مســحوقا ً ومطــارداً ،ليقــف عــى لوحــة كابيــةٍ ،
ـون حالــكٍ واح ـدٍ ،وليســمع فقــط لحن ـا ً
لوحــة مــن لـ ٍ
ً
واحــداً ،لحنــا ً راعبــا مــن زعيــق تــايش املجتمــع
لصالــح الفــرد ،وحرشجــة اختنــاق ّ
الشــعب لصالــح
الفئــة .وعــى العكــس ســيجد املحافظــات حيــث ال
يــزال اإلصــاح فاعـاً وحــارضا ً ضمــن نســيج الدّولــة
واملجتمــع ،ال تــزال اللوحــة محتفظـ ً
ـي
ـة بالتع ـدُّد البهـ ّ
ذاتــه لأللــوان ،وإن بقيــت شــظايا الحــرب تطالهــا
بــن فينــة وأخــرى لتحُ ـ ّد مــن جمالهــا وألقهــا ،كمــا
سيســمع ســيمفونية تنضفــر فيهــا شــتى األلحــان
محــض ،وإن ظــ ّل
جمــال
اليمانيّــة ،موســيقى مــن
ٍ
ٍ
الــدويّ يقطعهــا بــن لحظــةٍ وأخــرى.
يريــد اإلصــاح ال ّ
طريــق إىل املنــزل معبّــد ًة بالتّآخــي
ّ
والشاكــة والحريّــة واألمــل ،ذلــك أن ال طريــق ســواها
يف الحقيقــة ،فيمــا امليليشــيات تكــ ّرس طريقــا ً مــن
دمــا ٍء وركا ٍم وأصفــادٍ ،ومــا عســاها تقــود إليــه
طريــق كهــذه ســوى مغــارة غابــرة مليئــة باألشــباح
واملخلوقــات ال ّراعبــة واملــوت؟!
والواقــع أن هــذا التبايــن يف الفهــم واملمارســة بــن
ً
اإلصــاح وامليليشــيات قــد فــرض عليــه كلفـ ً
باهظة،
ـة
هــي كلفــة يدفعهــا اليمــن بأكملــه –الشــ ّك -وك ّل
قــواه الوطنيــة عــى أن اإلصــاح هــو مــن تعـ ّ
ـن عليــه
تســديد الفاتــورة األثقــل ،كمــا هــو دومـا ً َقـدَر الكبري.
فهــا هــو اإلصــاح ال يــزال منــذ ســنوات ينــزف فلذاتــه
الجحيمــي مــن ال ّ
طريــق إىل
يف صميــم هــذا الفصــل
ّ
ـار ،وبــإدراكٍ بـ ّ
ـأن اليمــن
وإكبـ
املنــزل ،ينزفهــم بألــ ٍم
ٍ
يسـ ّ
ـتحق ،و ّ
أن َقـدَر الكبــر التّضحيــات الكبــرة .يفعــل
ر ٍم أو نــزق ،صادح ـا ً
ٍّ
ذلــك بــا م ـن وال أذى ،دونمــا ت ـ ّ
بقــول الفضــول :قــدري دومــا ً يــ ٌد تبنــي غــداً ،ويــ ٌد
تحــرس مجــد الوطــن.

ورغــم أن ملصقاتــه وترصيحــات ومقابــات قياداتــه
كانــت واضحــة وشــهدنا أول جلــوس لقيــادات إصالحيــة
مــع آخريــن مــن الحزبــن الحاكمــن حينــذاك عىل شاشــة
التلفزيــون الرســمي والتــي كانــت جديــدة عــى بلــد خارج
مــن بــن ركام نظامــن شــموليني يف الشــطرين ال صــوت
فيهمــا يعلــو عــى صــوت الحــزب الحاكــم.
واســتمر أداء اإلصــاح الســيايس املدنــي إعالميــا ،وتحت
قبــة الربملــان الــذي كان لــه مقاعــد معــدودة فيــه،
وأيضــا يف الح ـوارات السياســية التــي ســبقت إجــراء أول
انتخابــات برملانيــة ،حينمــا خاضهــا اإلصــاح كان يف
مواجهــة حزبــن حاكمــن يمتلــكان جيشــن منقســمني
ويتقاســمان مؤسســات الدولــة بشــكل فــج.
كان اإلصــاح بمثابــة املدرســة والحاضنــة التــي تربينــا
فيهــا عــى العمــل املدنــي وفــق أدوات السياســة املتعــارف
عليهــا ،وهــو جــزء مــن املجتمــع الــذي نبــت فيــه
وتثــر فيــه عوامــل التخلــف الجاثمــة عــى صــدره ســلبا
وإيجابــا.
شــخصيا شــاركت يف كل الــدورات االنتخابيــة التــي
شــارك فيهــا اإلصــاح ٣ ،نيابيــة ،و ٢محليــة ،و٢
رئاســية ،وانخرطــت يف العمــل النقابــي مــن اتحــادات
الطــاب يف الثانويــات إىل الجامعــة ،ثــم نقابتــي املعلمــن
والصحفيــن التــي انتســبت إليهمــا ،األوىل بحكــم عمــي
الرتبــوي الرســمي والثانويــة بحكــم تخصــي املهنــي.
انعقــد مؤتمــر اإلصــاح التأســييس بعــد حــرب ١٩٩٤م
والتــي كان يــراد لهــا أن تُهيــل الــراب عــى التعدديــة
الحزبيــة الوليــدة والعمليــة الديمقراطيــة التــي بقيــت
فيمــا وصــف بالهامــش الديمقراطــي ،وكان انعقــاد
املؤتمــر التأســييس بمثابــة تأكيــد مــن اإلصــاح وإرصار
منــه عــى املــي نحــو اســتكمال بنــاء الحزبيــة،
وااللتــزام بالتقاليــد الديمقراطيــة لألحــزاب ومحاولــة
إلنهــاء حالــة الحــرب التــي ســادت البــاد لتنطلــق بعــده
بقيــة األحــزاب املــرددة يف عقــد مؤتمراتهــا العامــة بمــا

فيهــا الحــزب االشــراكي اليمنــي
«الصحــوة».
الــذي كان بمثابــة املهــزوم يف تلــك
كان إيمــان اإلصــاح بحريــة الــرأي
الحــرب.
والرشاكــة السياســية والقبــول باآلخر
عقــب انتخابــات ١٩٩٧م التــي
املختلــف ،ثــم الدفــاع عــن الحقــوق
حــاول الحــزب الحاكــم حينهــا
والحريــات هــي السياســة التــي
(املؤتمــر الشــعبي العــام) تقليــص
انتهجهــا لينتقــل مــن خاللهــا إىل
اإلصــاح بشــكل تــام ليبقيــه رشيكا
رفــع شــعار (النضــال الســلمي لنيــل
> رشاد علي الشرعبي
ضعيفــا يف الحكومــة االئتالفيــة
الحقــوق والحريــات) والــذي اســتمر
املفــرض تشــكيلها عقــب االنتخابات
لســنوات طويلــة حتــى انتهــى إىل ثورة
بعــد أن خــاض اإلصــاح تجربــة
فربايــر  ٢٠١١التــي أدهشــت العالــم
قاســية معــه يف الحكومــة االئتالفيــة الثنائيــة وقبلهــا بســلميتها يف مجتمــع يكتــظ بمختلــف أن ـواع األســلحة.
اإلصــاح حــزب ســيايس مدنــي يقــوده مجموعــة
الثالثيــة ،لكــن اإلصــاح فضــل العــودة إىل الجماهــر
ووضــع نفســه يف مربــع املعارضــة رغــم تشــكيك بقيــة مــن اليمنيــن الذيــن أعلن ـوا عــن أنفســهم أنهــم امتــداد
األحــزاب فيــه وخاصــة االشــراكي والوحــدوي النارصي .للحركــة اإلصالحيــة اليمنيــة التــي انطلقــت قبــل عــدة
تقــارب اإلصــاح مــع بقيــة األحــزاب حتــى وصــل إىل قــرون وكان مــن روادهــا اإلمــام الشــوكاني وابــن األمــر
صيغــة اللقــاء املشــرك يف مطلــع األلفيــة الثالثــة مــع الصنعانــي وابــن الوزيــر وا ُملقبــي مــرورا برجــاالت ثــورة
انتظــام مؤتمراتــه العامــة والتــزام هيئاتــه املختلفــة ١٩٤٨م التــي ســعت لإلطاحــة بالحكــم الكهنوتــي اإلمامي
يف ممارســة عملهــا وفــق نظامــه الســيايس والئحتــه ،العنــري وتوجــت بثــورة  ٢٦ســبتمرب ١٩٦٢م وإعــان
وتطويــر أدائــه وتوعيــة منتســبيه واتخــاذ قــرارات الجمهوريــة عــى أنقــاض الحكــم امللكــي الوراثــي.
لإلصــاح إخفاقاتــه وأخطــاؤه بحكــم أن مــن يقــوده
وتعديــات يف عــدة اتجاهــات أهمهــا فيمــا يتعلــق بــدور
وينتســب إليــه مجموعــة مــن البــر يصيبــون ويخطئون،
املــرأة يف الحــزب وحضورهــا يف هيئاتــه.
بــدأت العمــل يف صحيفــة الحــزب األوىل (الصحــوة) لكنــه ظــل وفيــا لشــعبه ،مدافعــا عــن جمهوريته ،مســاندا
بالتزامــن مــع أول انتخابــات رئاســية ،وإن كانت شــكلية للدولــة والرشعيــة ،يؤمــن بالحريــة والنضــال الســلمي،
إال أن الهــدف منهــا كمــا أعلنتــه قيــادات اإلصــاح تطويع ويطمــح إىل تحقيــق العدالــة االجتماعيــة واملواطنــة
الحاكــم عــى القبــول بخــوض انتخابــات عــى املنصــب املتســاوية.
وال زال اإلصــاح يخــوض معــارك متعــددة يف مواجهــة املرشوع
األول يف الدولــة اليمنيــة.
و للتاريــخ فقــد فتحــت الصحــوة صفحاتهــا لــركاء اإلمامــي العنــري الــذي أطــل بقرونــه يف انقــاب ٢٠١٤
العمــل الســيايس ولنشــطاء وناشــطات حقــوق اإلنســان املشــؤوم ،وأيضــا يف اتجــاه الحفــاظ عــى التعدديــة الحزبيــة
والحريــات العامــة ،وأجريــت مقابــات مــع قيــادات والعــودة للحيــاة السياســية والتنميــة الديمقراطيــة رغــم
يف أحــزاب املعارضــة والســلطة وكانــت الترصيحــات املؤامــرات التــي تحيــط بــه كأكــر مكــون يمنــي الســتهداف
للكثرييــن منهــم تحملهــا أعــداد الصحــوة كل أســبوع يف اليمــن ككل بدولتــه وجمهوريتــه وســيادته واســتقالله.
مختلــف القضايــا التــي تناقشــه تقاريــر واســتطالعات

ثالثــون عامًا مــن األصــالة والعـراقة
يخطــو اإلصــاح الخطــوة الثالثــن مــن عمــره
الحافــل باألحــداث الكبــرة ،عــام آخــر يمــي،
وتحديــات كبــرة تجاوزهــا ،وأخــرى تنتظــره،
أربــاح وخســائر ،وهكــذا هــو حــال الكيانــات
الحيــة التــي تتفاعــل مــع الحيــاة وتقلباتهــا
وتشــق طريقهــا رغــم العوائــق واملوانــع.
مــن العمــل الجماهــري املالمــس لتفاصيــل
حيــاة النــاس ،إىل معــرك السياســية مــع النخــب
واملكونــات ،إىل املعارضــة بأدواتهــا ،واملشــاركة
يف الحكــم ،والعــودة إىل النــاس ،وحمــل هموهــم
 ،مــن آالم البســطاء ،وصنــدوق االقــراع ،وقبــة
الربملــان ،وطاولــة الحــوار .حنجــرة الثائــر،
وبندقيــة املقــاوم ،ووصيــة الشــهيد .مــن منــر
الخطيــب ،وســماعة الطبيــب ،وديــوان الشــيخ،
وقلــم الكاتــب ،وقافيــة الشــاعر ،ودفــر الطالــب،
وطبشــور املعلــم.
مــن أصالــة وعراقــة اليمنــي املتســلح بالقيــم،
ومــن اإلرث الحضــاري لشــعب عظيــم ،ومــن
روح العــر ،وتفاصيــل الــواق .مــن ســواحل
اليمــن ،وجبالهــا ،وهضابهــا ،وتهائمهــا ،مــن
الشــمال والجنــوب ،ومــن كل الجهــات ،أعلــن
اإلصــاح عــن نفســه ككيــان يمنــي أصيــل،
مستمســك بقيــم الشــعب ،منفتحــا عــى
كل رشائــح املجتمــع ،ســار يشــق طريقــه
املزدحمــة بالصعــاب.
مــارس العمــل الســيايس بنضــج ،طــوّر
وتطــوّر ،خلــق رشاكات مــع مختلــف القــوى -أيا
كان خلفيتهــا ومرجعهــا -تحــت ســقف اليمــن
الكبــر .ردم حفــر الرصاعــات الضخمــة وحطــم

الحواجــز بــن اليمنيــن ،خــاض املعارضــة
بواقعيــة تُص ِلــح وال تدمــر ،ويــوم وجــد أن اليمــن
يســر نحــو النفــق املظلــم ،قــال :ال .وكان ثمــن
هــذه الكلمــة كبــرا ً للغايــة.
ُو ِلــد جمهوريــا ً ممســكا ً بقيــم الجمهوريــة،
رافضــا التخــي عنهــا يــوم تنــازل عنهــا كثــرون
طاملــا تغنــوا بهــا ،هــو وحــدوي يــرى الوحــدة
حلــم اليمنيــن الــذي يجــب الحفــاظ عليــه
وإصالحــه .ارتفــع فــوق مســتنقعات الطائفيــة
واملناطقيــة وألجــم نزعــات التطــرف والغلــو.
اســتقر بــه املقــام ممســكا لــواء الوطــن بيــده،
وبندقيــة الحــارس لــه بيــده األخــرى ،وألنــه
كذلــك ،فقــد قالــوا يجــب أن يســقط ،ليســقط
اللــواء ،ويُفتــح البــاب ملشــاريع التمزيــق،
والخــراب ،وليســقط اليمــن ،فتعبــث بــه القــوى
التــي ال تريــد لــه الخــر.
يف الذكــرى الثالثــن لتأسيســه ،اليــزال اإلصــاح
هــو جهــاز املناعــة األقــوى الــذي يدافــع عــن
اليمــن الكبــر ،ولهــذا الــدور ثمـ ٌن باهـ ٌ
ـض يُدفع،
فالســايل الطائفــي يــرى فيــه حجــرا تعيــق
مرشوعــه ،واملناطقــي يــراه حاجــزا يَحُ ــول دون
تحقيــق غايتــه ،والطامــع يف اليمــن يــراه ســورا
يصعــب تســلقه ،فأجمعــوا أمرهــم ،وتقاطعــت
أهدافهــم يف النيــل منــه ،فمســه الكثــر مــن
أذاهــم ،لكنــه اليــزال مســتعصيا عــى الســقوط،
مقاومــا نبيــا ،يكتــم جراحــه وإن كانــت
مؤملــة ،رافضــا النــزول مــن مرتســه .عينــه عــى
اســتعادة اليمــن ،ونهوضــه ،وتــايش مشــاريع
تدمــره.

> يسلم البابكري

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

محافظات

قيادات احملافظات يتحدثون فـي الذكـرى الثالثني :
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اإلصــــــالح رقم صعب في المعادلة السياسية وحضور الفت في وجدان الشعب
يحتفــل اإلصالحيــون فــي أنحــاء اليمــن بالذكــرى الثالثيــن لتأســيس حزبهــم ،وهــم يرابطــون فــي الجبهــات األماميــة لخنــادق المواجهــة مــع
االنقالبييــن الحوثييــن ،دفاعـاً عــن أمــن الوطــن وشــعبه ،وتصديــا لمشــاريع التشــرذم والفوضــى ،الهادفــة إلــى الــزج بــه فــي أتــون الصراعــات
الطائفيــة.
ّ
ً
ً
واإلصــاح الــذي بــزغ نــوره المشــرق علــى اليمــن فــي الثالــث عشــر مــن ســبتمبر المجيــد ،ســنة 1990م ،مثــل تأسيســه عالمــة فارقــة فــي
الحيــاة السياســية اليمنيــة ،وفــي هــذه المناســبة كان ال بــد مــن الوقــوف فــي هــذا االســتطالع علــى تجربــة اإلصــاح طــوال هــذه الســنوات مــع
عــدد مــن قيــادات الحــزب ومؤسســيه.

■ ستطالع  -سمير حسن
عــى ترســيخ قيــم الديمقراطيــة ،لتصبــح
ثقافــة ســلوكية وعمليــة يتمســك بهــا،
ويحــرص عليهــا عامــة الشــعب اليمنــي.
وأكــد أن اإلصــاح شــارك يف الحكــم
مــن خــال صنــدوق االنتخابــات ،وغــادر
الحكــم بنتائــج االنتخابــات ومــارس
املعارضــة بصــورة ســلمية ،وتحالــف
مــع أحــزاب ،و تبنــى مــع تكتــل اللقــاء
املشــرك املنافســة يف االنتخابــات الرئاســية
عــام  ، 2006كمــا أن اإلصــاح لــم يغــب
عــن الــدور االجتماعــي عــر حضــوره
االجتماعــي الفاعــل.
وأضــاف :بنــى اإلصــاح عالقــات ثنائيــة
مــع مختلــف األحــزاب ،مؤكــدا بصــورة
عمليــة أن العمــل الســيايس تشــارك
ومشــاركة ،وقبــول باآلخــر .وكان اإلصالح
دومــا ينحــاز لخيــار الشــعب والوطــن ،وال
أدل عــى ذلــك مــن مواقفــه الواضحــة،
ومشــاركته العمليــة يف التصــدي ملليشــيا
اإلمامــة الحوثيــة املرتهنــة إليــران ،وهــو
املوقــف الجــي الــذي ال يســتطيع أن ينكره
أو يتجاهلــه أحــد.

عمل سياسي وأدوار وطنية

ويف هــذا الســياق ،يؤكــد رئيس سياســية
اإلصــاح بأمانــة العاصمــة محمد األشــول
 ،أن أهميــة الذكــرى تكمــن يف كونهــا تأتــي
يف ظــل األوضــاع الراهنــة بالبــاد وعــى
مقربــة مــن الذكــرى الـــ  58لثــورة 26
ســبتمرب املجيــدة ،التــي شــكلت ميــادا
عريــق ،مارســت ضــده
لشــعب
جديــدا
ٍ
ٍ
اإلمامــة كل صنــوف الظلــم ،وحرمتــه مــن
أبســط مقومــات الحيــاة.
ويــرى األشــول ،أن الــدرب الــذي ســلكه
أحــرار الـــ ٢٦مــن ســبتمرب هــو الخــط
الــذي ســار عليــه اإلصــاح ورجالــه،
وق ـدّم يف ســبيل ذلــك التضحيــات وقوافــل
الشــهداء ،وظــل -وال يــزال -خــال
مســرته النضاليــة متمســكا بأهــداف
ثــورة ســبتمرب ،داعيــا إىل تحقيــق كامــل
أهدافهــا.
وأكــد أن اإلصــاح خــاض -كحــزب
مدنــي -تجربتــه السياســية كغــره
مــن األحــزاب والتنظيمــات األخــرى،
ومــارس العمــل الســيايس بــأدوات
مدنيــة ،وممارســة ســلمية ،ومشــاركة
ديمقراطيــة يف كل العمليــات االنتخابيــة،
رغــم محدوديــة الهامــش الديمقراطــي
الــذي كان يُنتقــص مــن أطرافــه عامــا
بعــد عــام.
ولفــت إىل أن العمــل الســيايس يف البــاد
هــو الضمــان الوحيــد لالســتقرار ،واألمن،
والتطــور ،والتقــدم ،بعيــدا عن امليليشــيات
الطائفيــة واملناطقيــة والعرقيــة والعائليــة
التــي انقلبــت عــى الدولــة وعطلــت
أدواتهــا السياســية مســتخدمة جشــعها
الســلطوي يف تدمــر الوطــن وتمزيــق
الشــعب.
وقــال :إن اإلصــاح وهــو يحتفــي مــع
جماهــره بذكــرى التأســيس ،ليؤكــد
عزمــه املــي قدمــا يف ســبيل الحريــة
والعدالــة ،ولــن تثنيــه املمارســات الظاملــة،
واألســاليب القمعيــة ،وحمــات التشــويه،
عــن مرشوعــه الوطنــي ،وســعيه املســتمر
يف ســبيل اســتعادة الدولــة ،والجمهوريــة،
والحيــاة السياســية.
مضيفــا ً القــول :هــي مناســبة أيضــا
لنقــف اليــوم أمــام كل منتســبي اإلصــاح
تقديــرا ً ألدوارهــم الوطنيــة خــال هــذه
الفــرة ،وإجــاال لنضاالتهــم يف خدمــة
الوطــن وشــعبه ،وتحملهــم األعبــاء
املضاعفــة التــي فرضهــا أصحــاب
املشــاريع الصغــرة ،والضيقــة ،والذيــن ال
يبالــون بالوضــع اإلنســاني املخيــف الــذي
وصــل إليــه املواطــن اليمنــي.

في خندق الشرعية ضد االنقالبيين

بــدوره ،اعتــر النائــب الربملانــي ،ورئيــس
املكتــب التنفيــذي لحــزب التجمــع اليمنــي
لإلصــاح بمحافظــة عــدن ،انصــاف مايو أن

ركيزة أساسية في الحياة السياسية

ذكــرى التأســيس مناســبة هامــة للوقــوف
يف حــرة النضــال العظيــم الــذي تــرف
االصــاح بــكل أعضائــه وأنصــاره يف عمــوم
الوطــن اليمنــي بتقديمــه ،وال زال.
وقــال :إن التيــار اإلصالحــي الذي تشــكل
الحقــا يف حــزب اإلصــاح يف العاصمــة
عــدن ،وعمــوم املحافظــات الجنوبيــة ،مع
انطالقــة التعدديــة السياســية ،لــم يكــن
وليــد لحظــة التأســيس ،بــل كان معــرا
عــن جهــود مســتنرية ونضاليــة منــذ
نهايــة أربعينيــات القــرن املــايض.
وأوضــح أنــه مــن خــال تلــك املراحــل
التاريخيــة ترســخ الهــ ّم الوطنــي لــدى
أعضــاء وأنصــار اإلصــاح ،وبعــد إعــان
التعدديــة كان الحضــور البــارز يف االســهام
مــع رشكاء العمــل الســيايس يف تجســيد
الرشاكــة الوطنيــة ،والعمــل املشــرك،
وترســيخ املشــاركة السياســية مــن خــال
محطــات االنتخــاب النيابيــة واملحليــة
والرئاســية.
وأكــد أ ّن انحيــاز اإلصــاح للوطــن
واملواطــن كان نابعــا مــن قيــم أعضائــه
التــي تعلموهــا ،ومارســوها ســلوكاً،
وأفعــاالً ،وعندمــا الح الخطــر عــى اليمــن
مــن قبــل جماعــة الحوثــي االنقالبيــة
اإليرانيــة ،قــام اإلصالحيــون مــع كل
الوطنيــن الرشفــاء ،بالدفــاع عــن الوطــن،

وقــدم اإلصــاح –والزال -يف ســبيل ذلــك
عــددا مــن الشــهداء والجرحــى.
ولفــت إىل أن مــا تعــرض لــه اإلصــاح
يف عــدن مــن حملــة ظاملــة ،ومخطــط
إحــراق ملقراتــه ،واغتيــال
خبيــث ،مــن
ٍ
لقياداتــه ،ورمــوزه ،ومالحقــة كــوادره،
وناشــطيه ،هــو بســبب موقفــه الرافــض
لالنقــاب عــى الرشعيــة يف صنعــاء أو
عــدن ،ورفضــه التماهــي أمام املمارســات
التــي تــؤدي إىل تقويــض الرشعيــة
والتحالــف العربــي بقيــادة اململكــة
العربيــة الســعودية.
وقــال مايــو :إن ذكــرى التأســيس
فرصــة للتأكيــد عــى موقــف اإلصــاح
الثابــت والرافــض للعنــف بجميــع صــوره
وأشــكاله ،وتجديــد التزامنــا بالنضــال
الســلمي وبالوســائل املرشوعــة ،والتأكيــد
عــى أن معركتنــا الســتعادة الدولــة
والقضــاء عــى مخالــب إيــران وأطماعهــا
تتصــدر أولوياتنــا ،وتســتأثر عــى كل
جهودنــا وطاقاتنــا.
كمــا دعــا كافــة القــوى الوطنيــة
لتوحيــد الجهــود والصفــوف الســتكمال
تحريــر اليمــن ،وكــر االنقــاب الحوثــي
املتخلــف ،مثمنـا ً لألشــقاء يف دول التحالــف
العربــي بقيــادة الســعودية موقفهــم
التاريخــي يف مســاندة الشــعب اليمنــي،

ومنارصتــه ،ودعمــه الســتعادة دولتــه،
وبنــاء مســتقبله املنشــود.

حضور سياسي واجتماعي فاعل

مــن جهتــه أكــد رئيــس الدائــرة
السياســية لإلصــاح بمحافظــة تعــز
أحمــد املقرمــي ،أن أهميــة االحتفــال تزداد
لــدى اإلصــاح يف أن تأتــي الذكــرى بمثــل
هــذه الظــروف االســتثنائية التــي تعيشــها
البــاد؛ ليكــون مثــل هــذا االحتفــال صورة
مــن صــور املقاومــة الرافــض للتمــرد
الكهنوتــي املســلح ،وبالتــايل لتعزيــز
وتعبئــة القواعــد واالنصــار ،وعامــة
الصــف الشــعبي املقــاوم.
وقــال :إن اإلصــاح وهــو يكمــل الثالثــن
عامــا مــن تأسيســه ،فإنــه بمواقفــه
املضطــردة منــذ تأسيســه يؤكــد بجــاء
أنــه حــزب ســياىس مدنــي ،مــن خــال ما
يمارســه مــن أفعــال بــأدوات سياســية
وســلمية ،ومــن خــال أنشــطته ومواقفــه
التــي يمارســها مــن خــال الرشعيــة،
وتحــت رايــة الدولــة يف كل حــن.
وذكــر مــن هــذه األنشــطة ،املشــاركة
يف كل الجــوالت االنتخابيــة ،واملمارســات
الديمقراطيــة ،التــي قــال أنــه بالرغــم
ممــا كان يشــوبها مــن مغالطــات ،كان
اإلصــاح يحــرص مــن وراء مشــاركاته

ويف ذات الســياق يــرى رئيــس املكتــب
التنفيــذي للتجمــع اليمنــي لإلصــاح
بمحافظــة الضالــع ســعد الربيــة يف ذكــرى
تأســيس اإلصــاح بعــد ثالثــة عقــود
مــن هــذا الحــدث املهــم يف تاريــخ العمــل
الســيايس املعلــن ،حديثــا ذا شــجون
تتزاحــم فيــه كثــر مــن األفــكار واألحداث
واملنعطفــات.
وقــال :يكفــي أن نعــرف أن يــوم ميــاد
التجمــع اليمنــي لإلصــاح كحــزب
ســيايس معــارض ،كان هــو يــوم ميــاد
الديمقراطيــة يف اليمــن ،فالديمقراطيــة،
والحريــة ،والتــداول الســلمي للســلطة،
واإلصــاح يف اليمــن ،قرينــان و توأمــان ،ال
يعيــش أحدهمــا إال بوجــود اآلخــر.
وأضــاف :اإلصــاح تجربــة سياســية
متقدمــة ،أثبتــت صــدق إيمــان الحــركات
اإلســامية بمفهــوم الديمقراطيــة التــي
أساســها التبــادل الســلمي للســلطة،
ودحضــت دعايــات الخصــوم عــر
ـكل
ممارســة اإلصــاح للديمقراطيــة بشـ ٍ
راق ،ســواء يف تحالفاتــه السياســية،
ٍ
ومشــاركته يف الســلطة عــر صناديــق
االقــراع ،أو يف خروجــه الســلس إىل مقاعــد
املعارضــة ،وعــر صناديــق االقــراع أيضــا،
وانخراطــه يف تكتــات معارضــة واعيــة،
لهــدف تقويــم الحكــم بمــا يخــدم الصالح
العــام للمواطــن والوطــن.
واإلصــاح أيضــا -أضــاف الربيــة -امتدا ٌد
ٌ
وخالصــة لنضــاالت املصلحــن اليمنيــن
عــر الزمــن ،مُنتــجٌ يمنــي خالــص ،قــد
أخــذ واســتوحى بعــض األفــكار والــرؤى
يف العمــل الســيايس مــن محيطــه العربــي،
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محافظات

واإلســامي ،والعاملــي ،وطورهــا بمــا
يتــاءم مــع ظــروف واقعــه املعــاش.
وأشــار إىل أ ّن اإلصــاح كان محــورا
وركيــزة أساســية يف الحيــاة السياســية
اليمنيــة ،وهــو اليــوم محــو ٌر و رأس حربة
يف نضــاالت اليمنيــن الســتعادة الدولــة
اليمنيــة مــن خاطفيهــا ،يتقــدم الصفوف،
ويقــدم التضحيــات ،ويبــذل الجهــود
الكبــرة يف ســبيل ذلــك.
وقــال :نتمنــى أن يتحقــق مــا يصبــوا
إليــه اليمنيــون ،ويف مقدمتهــم اإلصــاح
مــن هزيمــة االنقــاب ودحــر املؤامــرات،
واســتنقاذ الوطــن ،وإقامــة دولــة اليمــن
االتحــادي الديمقراطــي ،وال بــد أن
يتذكــر اليمنيــون -واإلصــاح عــى وجــه
الخصــوص -دور اململكــة العظيــم يف
مواجهــة االنقــاب الحوثــي ،وقطــع يــد
إيــران يف املنطقــة.

حزب يجمع بين االصالة والمعاصرة

إىل ذلــك ،هنــأ رئيــس املكتــب التنفيــذي
لإلصــاح بمحافظــة مــأرب مبخــوت
بــن عبــود الرشيــف أعضــاء ومنتســبي
ومنــارصي اإلصــاح بحلــول الذكــرى
الثالثــن لتأسيســه ،واصفــا ً املناســبة
بأنهــا تعنــي أن وجــود هــذا الحــزب
املتميــز رضورة دينيــة ،ووطنيــة ،الغنــى
لليمــن عنــه.
وقــال :إن الثالــث عــر مــن ســبتمرب
املجيــد لســنة 1990م شــكل حدث ـا ً مهمــا
اســتقبلت فيــه الســاحة السياســية،
والجغرافيــة ،والشــعبية إعــان ميــاد
اإلصــاح ،حــزب يجمــع بــن األصالــة
واملعــارصة ،حــزب متمســك بمبادئــه
الدينيــة ،ومنفتــح عــى الجديــد النافــع
يف عالــم القــرن العرشيــن ،والواحــد
والعرشيــن.
وحــول تقييمــه ألداء اإلصــاح خــال
املرحلــة الســابقة ،أكــد أنهــا لم تصــل إىل
مــا كان يطمــح إليــه أعضاؤه املنتســبون
إليــه عنــد التأســيس ،وعــزا ذلــك إىل
عوامــل عــدم االســتقرار الســيايس،
بــدءا ً بأزمــة عــدم الثقــة بــن الحزبــن
املتحالفــن ،املؤتمــر الشــعبي العــام
والحــزب االشــراكي اليمنــي ،مــرورا
بحــرب  94وانتهــاء بحــرب الحوثــي
العبثيــة.
وعــن طموحــات اإلصــاح املســتقبلية
أكــد بالقــول :ســقفها الســماء ،وتتمثــل يف
قــول الشــاعر:
َ
إذا غام َ
ٍ
َــرت يف شَف مَــرو ٍم

تلــك املرحلــة ملكاســب حزبيــة سياســية،
بقــدر أن يــرى اليمــن واحــة يتنفــس
فيهــا الجميــع شــماال وجنوبــا ،ويف
هــذا الجانــب ومــن حــرص اإلصــاح يف
حرضمــوت يف الفــرة االنتقاليــة ،كانــت
لــه وقفــات كثــرة وإســهامات كبــرة يف
ـاح شــتى ،السياســية ،واالقتصاديــة،
منـ ٍ
واالجتماعيــة.
وذكــر مــن هــذه اإلســهامات ،حضــوره
اإليجابــي وســعيه يف معالجــة كثــر
مــن القضايــا التــي مــن شــأنها تقويــة
الســلم االجتماعــي ،مــن بينهــا معالجــة
قضايــا األرض الزراعيــة والســكنية ،التــي
شــملها قانــون التأميــم آنــذاك ،وتطبيــع
الحيــاة السياســية ،وغريهــا مــن القضايــا
التنمويــة والخدميــة األخــرى.

دور وطني فى مواجهة االنقالب

مــن جانبــه ،أشــار رئيــس الدائــرة
اإلعالميــة لإلصــاح بمحافظــة صعــدة
صالــح محفــل إىل أن ذكــرى التأســيس
تأتــي هــذا العــام ىف ظــل اســتمرار
معركــة إســقاط مــروع بقايــا اإلمامــة
الكهنوتــي الســايل الــذي يقــوده الحوثــي،

َفــا تَقنَــع ِبمــا دو َن النُجــو ِم
َف َ
طعــ ُم ا َمل ِ
مــر َ
صغــ ٍر
ــوت يف أ َ ٍ
مــر عَظيــ ِم.
َك َطعــ ِم ا َملــوتِ يف أ َ ٍ

مناح شتى
اسهامات كبيرة في ٍ

بــدوره ،أشــار األمــن العــام املســاعد
إلصــاح وادي حرضمــوت ربيــع باســويد
إىل أن اإلصــاح قــدم نفســه كتجمــع
لــكل اليمنيــن األحــرار ،الذيــن يؤمنــون
بالحريــة ،والديمقراطيــة ،والشــورى،
والعدالــة االجتماعيــة ،ومــى يف بدايــة
حياتــه ومشــواره القصــر يعــي مــن هذه
القيــم.
وعــزا باســويد ذلــك إىل قناعــة اإلصــاح
الراســخة بأنــه ال تنميــة وال تطــورّ ،إل
بتحريــر العقــل مــن كل مــا شــابه مــن
األنظمــة الشــمولية ،ليســتطيع بعدهــا
اإلنســان اليمنــي العمــل عــى بنــاء هــذا
اليمــن الكبــر.
وقــال إن االصــاح خــاض منــذ نشــأته
غمــار كل التحديــات ،واختــار أن يكــون
إىل جانــب هــذا الشــعب ،مدافعــا عــن
حقوقــه .وكان ديدنــه يف كل محافظــات
الجمهوريــة ومنــذُ بــزوغ فجــر الوحــدة
اليمنيــة ،كيــف لهــذه الوحــدة أن ترتســخ
واقعــا ملموســا يشــعر بهــا املواطــن؟
وأكــد أن اإلصــاح لــم يكــن يســعى يف

ومــا نتــج عنــه مــن إســقاط الدولــة
وتعطيــل الدســتور وتدمــر اليمــن -أرضــا
وإنســانا -والقضــاء عــى التعدديــة
السياســية والحزبيــة.
وأكــد أن اإلصــاح يســعى مــن خــال
إحيــاء مناســبة ذكرى التأســيس إىل تحريك
مســار التعدديــة السياســية وتفعيــل
دورهــا الوطنــي يف مواجهــة االنقالبــن،
واســتعادة الدولــة وإنقــاذ الوطــن مــن
املســتقبل املجهــول الدامــي األســود ،الــذي
يســعى إليــه الحوثــي وداعمــوه.
وقــال :إن اإلصــاح تأســس عــى قيــم
ومبــادئ حــب الوطــن ،والســعي لخدمة
املواطــن .واملتابــع ملواقــف اإلصالحيــن
يف شــمال الوطــن ،ورشقــه وجنوبــه
وغربــه ،يجــد القيــم واملبــادئ هــي
الرابــط بينهــم.
وأضــاف :رغــم محاولــة قــوى التطــرف
الحوثيــة يف صنعــاء ،وعصابــات االنتقــايل
املدعــوم مــن اإلمــارات ىف عــدن ،تفكيــك
اإلصــاح باســتقطاب عــدد مــن قادتــه،
وكــوْن روابــط االنتمــاء اإلصالحــي لهــذا
الوطــن وطنيــة وحدويــة ،فقــد فشــلوا يف

ذلــك.

مسيرة حافلة بالعطاء رغم عديد التحديات

أمــا رئيــس املكتــب التنفيــذي لحــزب
التجمــع اليمنــي لإلصــاح بمحافظــة
لحــج عبداللــه عــوض بامطــرف ،فقــد
أشــاد بالــدور النضــايل الــذي لعبــه
اإلصــاح منــذ إعــان التأســيس ،والــذي
اعتــره ثمــرة مــن ثمــار الوحــدة اليمنيــة،
ونتاجــا ً طبيعيــا للتعدديــة السياســية
التــي نــص عليهــا دســتور دولــة الوحــدة.
وأشــار إىل أن التجمــع اليمنــي لإلصــاح
كان امتــدادا للحركــة اإلصالحيــة يف اليمــن،
والتــي كان يف طليعتهــا العلمــاء ،واألحــرار
يف مواجهــة الحكــم اإلمامــي الــذي كــرس
االســتبداد ،والظلــم ،وأشــاع الجهــل ،والفقر،
واألمــراض يف أوســاط الشــعب اليمنــي.
وقــال :إن اإلصــاح ضــم يف صفوفــه
مختلــف رشائــح وفئــات الشــعب
اليمنــي ،مــن علمــاء ،ومشــائخ،
وتجــار ،وأكاديميــن ،وأطبــاء،
ومهندســن ،ومعلمــن ،وطــاب،
وعمــال ،ومــن كل فئــات املجتمــع ،ولــم
يكــن حزبــا نخبويــا َفوقيــا ،بــل تجــذر

يف كل مــدن وقــرى ومحافظــات اليمــن،
مــن شــمالها إىل جنوبهــا ومــن رشقهــا
إىل غربهــا.
وأردف :كان اإلصــاح رافــدا مهمــا
للتجربــة السياســية الوليــدة يف اليمــن،
حيــث مــارس الديمقراطيــة عمليــا
يف داخلــه كحــزب مؤســي مدنــي،
وشــارك بفعاليــة يف العمليــة السياســية
والديمقراطيــة ،وخــاض جميــع الــدورات
االنتخابيــة الربملانيــة ،واملحليــة ،هادفــا
إىل إثــراء العمليــة السياســية والحيــاة
الحزبيــة.
وأكــد أن الحــزب شــارك يف الحكومــات
املتعاقبــة ،حرصــا منــه عــى خدمــة
املجتمــع ،وتقديــم نمــاذج صالحــة،
ومتميــزة يف الحكــم ،بعيــدا عــن املصالــح
الحزبيــة والشــخصية الضيقــة .وعندمــا
أصبــح يف صــف املعارضــة ،قــدم تجربــة
رائــدة وفريــدة مــع بقيــة أحــزاب اللقــاء
املشــرك ،مــن خــال املعارضــة الســلمية،
والبنــاءة ،الهادفــة إلعــاء مصالــح
الشــعب.
وعقــب قيــام الثــورة الشــعبية ،كان
أعضــاء اإلصــاح وقياداتــه إىل جانــب

إخوانهــم يف األحــزاب األخــرى ،وجمــوع
الشــعب الثائــر يف طليعــة هــذه الثــورة.
وقــدم اإلصــاح مئــات الشــهداء وآالف
الجرحــى واملعوقــن ،حتــى اضطــر عــي
عبداللــه صالــح إىل القبــول بالتنحــي
وتســليم الســلطة.
وأضــاف :كان اإلصــاح ســباقا وفاعــا
يف جميــع املواقــف ،واملنعطفــات الوطنيــة،
حيــث شــارك بفعاليــة يف مؤتمــر الحــوار
الوطنــي الــذي تــم االنقــاب عــى
مخرجاتــه ،وعــى رشعيــة الرئيــس هادي،
مــن قبــل الحوثــي وصالــح ،وأدخلــت
اليمــن يف دوامــة لــم نســتطع الخــروج
منهــا ،ومازالــت فصولهــا وأحداثهــا
تتــواىل إىل اليــوم.
وأضــاف أيضــاً :مــا يــزال اإلصــاح
يناضــل عــى املســتوى الســيايس،
باملشــاركة يف الحكومــة الرشعيــة،
وعــى املســتوى العســكري ،مــن خــال
املقاومــة التــي تقاتــل جنبــا إىل جنــب
كرديــف للجيــش الوطنــي يف كافــة
الجبهــات ،حيــث يقــدم التضحيــات تلــو
التضحيــات.

رقم صعب في المعادلة
السياسية

إىل ذلــك ،وصــف رئيــس
املكتــب التنفيــذي لإلصــاح
بمحافظــة املهــرة مختــار
بــن عويــض الجعفــري
الحديــث عــن نشــأة وســرة
ودور التجمــع اليمنــي
لإلصــاح بأنــه حديــث يعيــد
ذكريــات التأســيس ،وجيــل
املؤسســن ،والقيــم واملعانــي
التــي وضعوهــا يف نظــام
الحــزب ،ويف صدارتهــا الــوالء
والحــب والتضحيــة للوطــن.
وقــال :إن الذكــرى الثالثــن لتأســيس
اإلصــاح ،تأتــي لتربهــن أن الحــزب -وهــو
يكمــل عقــده الثالــث -بــات عمــوده أقــوى
صالبــة ،وأصبــح حضــوره يف وجــدان
اليمنيــن أكثــر مــن أي وقــت مــى ،بفعل
دفاعــه عــن تطلعــات الشــعب ،وتضحياته
يف ســبيل املــروع الوطنــي ،ووقوفــه
أمــام مشــاريع الفــوىض واملليشــيات.
وأضــاف :أصبــح اإلصــاح رقم ـا ً صعب ـا ً
يف الحيــاة السياســية اليمنيــة ،ومدرسـ ً
ـة يف
العمــل الوطنــي املشــرك ونمــودج للعمــل
والتنميــة وهــو يقــدم والزال النمــاذج
الناجحــة مــن خــال قيادتــه وأعضائــه
مــن الرجــال والنســاء و الشــباب يف أكثــر
مــن ميــدان ويف أكثــر مــن مجــال.

صمام أمان للوطن

ويف حــن اعتــر الجعفــري أن ذكــرى
التأســيس تشــكل انطالقــة جديــدة نحــو
أفــق واســع للعمــل والنضــال مــع جميــع
األحــزاب واملكونــات السياســية اليمنيــة،
أكــد رئيــس املكتــب التنفيــذي لإلصــاح
بمحافظــة أبــن عــى أهميــة بــذل مزيــد
مــن الجهــد واالنفتــاح عــى كافــة القــوى
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الوطنيــة ،مــن أجــل تحقيــق اليمــن
االتحــادي الكبــر.
وأشــار عــي خــر نــارص مجمــل إىل
ـان للوطــن ،ومنــذ
أن اإلصــاح صمــام أمـ ٍ
التأســيس مــر بعــدة مراحــل ،فــكان
تأسيســه ميــادا ً للحريــة والتعدديــة
والديمقراطيــة ،وظهــر منــذ الوهلــة األوىل
منافســا قويــا ،ومدافعــا عــن الحقــوق
املرشوعــة ،ومــر بمنعطفــات كثــرة،
أكســبته خــرة الصمــود واالنتشــار.
وقــال :إن اإلصــاح قــدم تجربة سياســية
ناضجــة خــال وجــودة يف الســلطة
واملعارضــة ،واســتطاع توحيــد القــوى
السياســية لدعــم املرشــح فيصــل بــن
شــمالن ،وقــدم تجربــة رائعــة مــن خــال
تكتــل أحــزاب املشــرك ،كمــا قــدم الكثــر
مــن الخدمــات واألعمــال الخرييــة عــر
املؤسســات والجمعيــات ،ودافــع عــن
الهويــة والحقــوق والحريــات.
وأضــاف :اإلصــاح اليــوم يناضــل مــع
القــوى الوطنيــة مــن أجــل بقــاء الوطــن
ـال
لــكل ابنائــه ،وطــن مســتقر وآمــن ،خـ ٍ
مــن التمــزق والحــروب ،وقــدم -ومــا
يــزال -خــرة الرجــال مــن أجــل تحريــر
الوطــن مــن التمــرد الحوثــي .ويف هــذه
املناســبة ندعــو جميــع القــوى السياســية
إىل توحيــد الصفــوف ،ونبــذ الفرقــة،
والعمــل عــى تطبيــق اتفــاق الريــاض،
وتجنيــب الوطــن الرصاعــات الداخليــة
التــي يســتفيد منهــا أعــداء الوطــن.

الرائد الذي ال يكذب أهله

مــن جانبــه أشــار رئيــس الدائــرة
السياســية للتجمــع اليمنــي لإلصــاح
بمحافظــة عمــران أحمــد البكــري إىل
أن اإلصــاح كحــزب وتنظيــم وطنــي
يحســب لــه مواقفــه الثابتــة ،ومــا حققــه
مــن نجاحــات ،وإثــراء للحيــاة اليمنيــة
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة،
بمكاســب وانجــازات لــم يحققهــا أي
حــزب آخــر.
وأكــد أن اإلصــاح شــارك يف الســلطة،
وانتقــل للمعارضــة ،ومــد جســوره
مــع كل األحــزاب األمميــة ،والقوميــة،
والفئــات ،والتيــارات التــي كانــت املنطقــة
وال زالــت -تشــهد تصادمـا ً بــن تياراتهــاكالحــزب االشــراكي ،والنــارصي ،والبعث،
والحــق ،والرشــاد ،وغريهــا مــن األحــزاب.
وقــال :إن اإلصــاح انضــم مــع الشــعب
يف ثورتــه دون تفريــط ،ورفــض االنقــاب
عــى الرشعيــة الدســتورية ،وتعرضــت
مؤسســاته وقياداتــه لــأذى والترشيــد
والســجون ،وبــرز أعضــاؤه للدفــاع عــن
الرشعيــة والوحــدة والتعدديــة ،ورفــض
االبتعــاد عــن االنتمــاء لعروبتــه وجــواره
الخليجــي.
ويف حــن يؤكــد رئيــس الدائــرة
السياســية لإلصــاح بمحافظــة عمــران
أن اإلصــاح اليــوم بحاجــة ماســة –
داخليــاً -ملراجعــة لوائحــه ،وبعــض
أهدافــه وبرامجــه ،يتفــق رئيــس الدائــرة
اإلعالميــة للتجمــع اليمنــي لإلصــاح
بمحافظــة شــبوة ســالم محســن صائــل
الخليفــي مــع البكــري يف ذلــك.
وقــال ســالم محســن :إن اإلصــاح وهــو
يحتفــل بالذكــري الثالثــن لتأسيســه،
يثبــت مــن خــال الــدور النضــايل الــذي
لعبــه منــذ إعــان التأســيس ،بأنــه حــزب
وطنــي ،وهــو اليــوم بحاجــة إىل تجديــد يف
لوائحــه الداخليــة ،وتقييــم ومراجعــة تلــك
التجربــة خــال  30عامــا.
وأضــاف :اإلصــاح الرائــد الــذي ال يكــذب
أهلــه ،ويف كل املراحــل التــي مــرت لــن
تجــده إال يف صــف الوطــن ،واملــروع
الوطنــي ،بــل يتنــازل عــن كثــر مــن
حقوقــه مــن أجــل الوطــن ،وال مــكان يف
صفوفــه ملــن يحمــل املــروع املذهبــي
واملناطقــي ،وال يســتطيع مــن يحمــل مثل
هــذه املشــاريع أن يســتمر يف صفــوف
الحــزب.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

ارشيف
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شـركاء العمل السياسي يتحدثون عن اإلصالح أمام مؤتمراته العامة

رئيس اجلمهورية السابق علي عبد اهلل صالح األمني العام املساعد للحـزب االشــتراكي اليمني
المؤتمر العام الثاني الدورة االستثنائية  -يناير 2001
الشهيد جــــار اللـــه عمر المؤتمر العام الثالث – الدورة األولى  -ديسمبر 2002
• انعقــاد هــذا املؤتمــر وىف هــذه الظــروف
بدايــة صحيحــة ودليــل عــى رســوخ
العمليــة الديمقراطيــة ،فالتعدديــة ال
تفســد للــود قضيــة وهــذا يزيدنــا إرصارا
وتفاهمــاوحرصــاعــىرعايــةالتجربــة.
• يجــب أن يرتســخ مفهــوم الديمقراطيــة
الحقــة ،وخيــار التعدديــة السياســية
والحزبيــة ال يعنــى فراقــا بيننــا وبــن
اإلصــاحأوالتنظيمــاتالسياســيةاألخــرى.
• الديمقراطيــة تجربــة وطنيــة توفــرت عــن قناعة
لــدى كافــة القــوى السياســية يف الســاحة
الوطنيــة ...اســتطعنا أن نصــل إىل بــر األمــان
ولــم نكــن وحدنــا بــل كنــا جميعـا ً معـاً ،قدنــا
الســفينة وجنبناهــا الغــرق.

امني عام املؤمتر الشعبي العام
د .عبد الكرمي اإلرياني المؤتمر العام األول  -الدورة الثانية  -نوفمبر 1996
• يشــكل انعقــاد مؤتمركــم يف هــذه املرحلــة مــن تاريــخ
شــعبنا معلمــا جديــدا مــن معالــم الديمقراطيــة والتعدديــة
التــي كانــت ومــا زالــت وســتظل قرينــا للوحــدة اليمنيــة
التــي أقامهــا شــعبنا بإرادتــه الحــرة يــوم الثانــي والعرشين
مــن مايــو 1990م.
• نجــدد الدعــوة إىل العمــل ملــا مــن شــأنه تعزيــز االئتــاف
القائــم وتطويــر العالقــات التنظيميــة بــن مؤتمرنــا
الشــعبي العــام والتجمــع اليمنــي لإلصــاح انطالقــا مــن
الثوابــت الوطنيــة والقواســم املشــركة التــي رســخت
العالقــة اإلســراتيجية بــن التنظيمــن.
• إننــا يف املؤتمــر الشــعبي العــام نــدرك بأننــا والتجمــع اليمني
لإلصــاح ومعنــا كل القــوى الخــرة معنيــون بالعمــل مــن
أجــل املصلحــة العليــا للوطــن اليمنــي الواحــد ،وأال نســمح
بإنتــاج املزيــد مــن األزمــات الجديــدة التــي ال تثمــر إال
اإلرضار واآلالم واملعانــاة ألبنــاء شــعبنا اليمنــي الكريــم.

امني عام احلزب االشـــــتراكـــي اليمني
علـى صــالح عـــبــاد المؤتمر العام الثاني  -الدورة الثانية  -نوفمبر 2000
• أعلــن اســتعداد الحــزب االشــراكي
اليمنــي الكامــل وبــدون تحفظــات
مســبقة للتفاهــم والتعــاون مــع
التجمــع اليمنــي لإلصــاح يف مختلــف
القضايــا السياســية والوطنيــة ،فنحــن
وأنتــم نبحــر عــى ظهــر ســفينة واحــدة،
ومــن الطبيعــي أن يمــي علينــا العيــش
املشــرك واجبــات مشــركة لتنجــو
ســفينتنا مــن العواصــف واألمــواج
وتبقــى شــامخة عزيــزة حتــى يــرث اللــه
األرض ومــن عليهــا.
• ننظــر بتقديــر وإعجــاب للتطــورات
السياســية والتنظيميــة التــي اســتطاع
التجمــع اليمنــي لإلصــاح أن يحرزهــا
يف الســنوات األخــرة ،وال نشــك يف أن
هــذه الــدورة مــن مؤتمــره العــام الثانــي
ستشــكل إضافــات جديــدة للبنــاء
التنظيمــيوالنهــجالســيايسلإلصــاح.
• نتطلــع بــروح صادقــة إىل املزيــد مــن
القــرارات والتوجهــات التــي مــن شــأنها
االرتقــاء بمســتوى العالقــات بــن
حزبينــا ،وإيجــاد أرضيــة صلبــة للتفاهــم
والتعــاون بينهمــا بمــا يخــدم مصالــح
الوطــن ويعــزز املمارســات الديمقراطيــة
ويقــوي الحيــاة السياســية اليمنيــة.

• تحتــل املعارضــة السياســية
والتجمــع اليمنــي لإلصــاح
بالــذات مكانــة بــارزة ال يمكــن
تجاهلهــا وعامــا مــن عوامــل
التــوازن السياســية املطلــوب
بإلحــاح لالســتقرار الســيايس
والتطــور والنهضــة بطريقــة
ســليمة.
• يعــرب الحــزب االشــراكي اليمنــي
عــن ارتياحــه للخطــاب االعالمــي
والســيايس الراهــن للتجمــع اليمنــي
لإلصــاح القائــم عــى القبــول
باآلخــر واالنفتــاح واعتمــاد الحــوار
املتكافــئ ســبيالً وحيــدا ً للتواصــل إىل حلــول للقضايــا
واملشــكالت التــي تهــم الوطــن واملواطنــن.

• العالقــات بــن التجمــع اليمنــي
لإلصــاح والحــزب االشــراكي
اليمنــي مــرت بمحطــات عديــدة
وهــي اليــوم أفضــل مــن أي
وقــت مــي وقابلــة للمزيــد
مــن التعــاون والتنســيق مهمــا
كانــت أوجــه التبايــن الفكريــن
والربنامجــي.
• أنظــار كل أبنــاء اليمــن تتجــه
إىل هــذه القاعــة وهــي تتطلــع
واثقــن كل الثقــة بأنكــم
ســتخروجون يف مؤتمركــم هــذا
بــكل مــا ينتفــع النــاس ويمكــث
يف األرض ،وبمزيــد مــن التجديــد والتأصيــل النظــري
الرشعــي للحريــة والديمقراطيــة والنهضــة.

امني عام احلزب االشتراكي اليمني
د .ياسني سعيد نعمان المؤتمر العام الرابع – الدورة الثانية  -مارس 2009
• حــزب اإلصــاح أســهم يف اخــراج
الحيــاة السياســية مــن الجمــود
وأكســبها طابعــا حركيــا متفاعــا
مــن رشوطهــا التــي تســتمدها مــن
حاجــة املجتمــع.
• اإلصــاح يحتــل مكانــة متميــزة يف
املنظومــة السياســية والفكريــة
اليمنيــة ،وكان لــه الــدور األبــرز يف
إثرائهــا وإعــادة بنــاء دينامياتهــا
الداخليــة عــى النحــو الــذي تمكنــت
معــه مــن مقاومــة العوامــل
املعاكســة واملحبطــة التــي وصــل
اليهــا مــوروث االســتبداد.
• وجــود حــزب مثــل اإلصــاح بمثــل

هــذه الغايــات الوطنيــة الكبــرة ،يعد
إحــدى الضمانــات األساســية بــل
والركائــز املتينــة ملســتقبل التعدديــة
السياســية والفكريــة يف اليمــن.
• ال يمكــن الحديــث عــن مســتقبل
للتعدديــة بــدون أحــزاب وتنظيمــات
سياســية قويــة ذات منهــج واضــح
يف خياراتهــا الوطنيــة والسياســية،
وباالســتناد إىل هــذه الحقيقــة وغريها
يمكننــا أن نفهــم األســباب التــي
تجعــل مؤتمركــم أيهــا اإلصالحيــون
محــط اهتمــام واســع لجماهــر
الشــعب وقــواه السياســية ونخبــه
الفكريــة».

أمني عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
عبد امللك املخــــالفـي
المؤتمر العام األول – الدورة الثانية  -نوفمبر 1996

• أحــزاب مجلــس التنســيق األعــى
للمعارضــة تــرى يف التجمــع
اليمنــي لإلصــاح واحــدا مــن
أهــم مؤسســات املجتمــع املدنــي
املؤسســية ،ونتطلــع أن يكــون
لبنــة قويــة يف رصح مجتمــع
ديمقراطــي يســوده العــدل
واملســاواة ،والحريــة واحــرام

الــرأي اآلخــر ،والتــداول الســلمي
للســلطة.
• التجمــع اليمنــي لإلصــاح ومــن
خــال تجربــة اللقــاء املشــرك
فقــد خطــا خطــوة أبعــد مــن
قضيــة القبــول باألخــر إىل مرحلــة
التعــاون والتنســيق مــع األطــراف
األخــرىيفالقضايــااملتفــقعليهــا.

األمني املساعد للمؤمتر الشعبي العام

• ان العمــل املشــرك بــن اإلصــاح
وأحــزاب مجلــس التنســيق سيكســب
املعارضــة الوطنيــة قــوة كبــرة يف
تحقيــق تطلعاتهــا إلعــادة التــوازن إىل
الحيــاة السياســية واالجتماعيــة بمــا
يفســح الطريــق أمــام تنميــة وتطويــر
املمارســات الديمقراطيــة والحيلولــة
بينهــا وبــن نزعــات االســتبداد
واالســتئثار وغلبــة التوجهــات غــر
الديمقراطيــة.

صادق أمني أبو رأس المؤتمر العام الرابع – الدورة الثانية  -مارس 2009
• اإلصــاح أدرك مبكــرا مكامــن • مســرة العمــل الوطنــي
النضــايل لإلصــاح ،تجســدت
املصلحــة الوطنيــة العليــا
لليمــن ،وعمــل مــن أجلهــا بعيــدا ً
برشاكــة وطنيــة تجــاوزت أطــر
املســئوليات التقليديــة إلدارة دفة
عــن أيــة حســابات ضيقــة أو
الدولــة.
متعصبــة.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

• تحتــل املعارضــة السياســية والتجمــع اليمنــي لإلصــاح
بالــذات مكانــة بــارزة ال يمكــن تجاهلهــا وعامــا مــن
عوامــل التــوازن السياســية املطلــوب بإلحاح لالســتقرار
الســيايس والتطــور والنهضــة بطريقــة ســليمة.
• يعــرب الحــزب االشــراكي اليمنــي عــن ارتياحــه
للخطــاب االعالمــي والســيايس الراهــن للتجمــع اليمنــي
لإلصــاح القائــم عــى القبــول باآلخــر واالنفتــاح
واعتمــاد الحــوار املتكافــئ ســبيال ً وحيــدا ً للتواصــل
إىل حلــول للقضايــا واملشــكالت التــي تهــم الوطــن
واملواطنــن.

مـقــــالـة
• العالقــات بــن التجمــع اليمنــي لإلصــاح والحــزب
االشــراكي اليمنــي مــرت بمحطــات عديــدة وهــي
اليــوم أفضــل مــن أي وقــت مــي وقابلــة للمزيــد
مــن التعــاون والتنســيق مهمــا كانــت أوجــه التبايــن
الفكريــن والربنامجــي.
• أنظــار كل أبنــاء اليمــن تتجــه إىل هــذه القاعــة وهــي
تتطلــع واثقــن كل الثقــة بأنكــم ســتخروجون يف
مؤتمركــم هــذا بــكل مــا ينتفــع النــاس ويمكــث يف
األرض ،وبمزيــد مــن التجديــد والتأصيــل النظــري
الرشعــي للحريــة والديمقراطيــة والنهضــة.
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د .عمر ردمان

اإلصــالح ..وتجـاوز االنقسامات التاريخـية
للحــزب ،وأصبــح اإلصــاح بذلــك
صــورة عمليــة للوحــدة
الوطنيــة ،بــل ويــراه
كثــرون صمــام أمــان
الوحــدة اليمنيــة.

تجاوز االنقسامات المذهبية

كعــادة تواجــد املشــاريع السياســية املبنيّــة
عــى كهنــوت ايدلوجــي تركــت فــرات تسـ ّلط
اإلمامــة الهادويــة واقع ـا ً ثقافي ـا ً مرتدي ـا ً ح ـ ّد
االنقســام املذهبــي ســيما يف مناطــق شــمال
اليمــن ،ومنــذ الثــورة الســبتمربية املجيــدة
أســهمت جهــود تنويريــة يف سـ ّد الفجــوة بــن
التعصــب املذهبــي وبــن االنتمــاء الوطنــي
الجامــع ،ومثّلــت املعاهــد العلميــة متغــرا ً
مؤثــرا ً يف إذابــة التعصــب املذهبــي عــر
مناهجهــا التعليميــة ،كانــت املعاهــد العلميــة
مؤسســات تعليميــة رســمية تتبــع الدولــة،
لكــن ألن قيــادات ورموز تلــك املعاهــد أصبحت
بعــد التعدديــة السياســية وتأســيس التجمــع
اليمنــي لإلصــاح قيــادات يف هيئاتــه فقــد
حُ ســبت تلــك اإلنجــازات التعليميــة يف الذهنيــة
الشــعبية والسياســية عــى حــزب اإلصــاح
خصوصـا ً وأن أدبيــات تأســيس الحــزب تنــص
عــى إعــاء مضامــن الهويــة الوطنيــة ونبــذ
الفرقــة املذهبيــة ،وأيـا ً يكــن فــإن مــا أنتجتــه
املعاهــد العلميــة مــن إذابــة الفرقــة املذهبيــة
قــد ســاعد اإلصــاح يف املــي عــى نفــس
النهــج الهــادف إىل توحيــد الهويــة واالنتمــاء
تحــت رايــة االنتمــاء الوطنــي الــذي ال يلغــي
ّ
التعصــب
التنــوّع وال يحاربــه لكنــه يمنــع
األعمــى للهويــات والثقافــات واملذاهــب ،حيث
كــ ّرس اإلصــاح ذلــك يف مناهجــه ومناشــطه
وفعالياتــه وتحالفاتــه وعالقاتــه .وخــال
العقــد األول مــن تأســيس اإلصــاح تحوّلــت
املذهبيــة (الزيديــة – الشــافعية) إىل تعبــرات
سياســية تــدّل عــى االنتمــاء الجغــرايف بــن
شــمال الشــمال وبــن وســط اليمــن وغربــه
أكــر مــن مدلوالتهــا املذهبيــة ،كمــا انفتــح
اإلصــاح عــى العضويــة فيــه مــن مختلــف
املناطــق واالنتمــاءات الضيقــة وبفضــل
مناهــج اإلصــاح وأنشــطته تــم صهــر جميــع
منتســبيه يف بوتقــة الــوالء الوطنــي والتحــرر
مــن العصبيــة املذهبيــة ،فتجــاوز اإلصــاح
بذلــك االنقســامات املذهبيــة عــى نفســه ،ثــم
انطلــق أعضــاء اإلصــاح بــذات املضامــن يف
اســتهداف املجتمــع بهــا مســنودة بالخطــاب
الرســمي لإلصــاح وسياســاته املركزيــة،
ولــم يمــض العقــد الثانــي مــن تأســيس
اإلصــاح إال وقــد انتهــت املذهبيــة عمليــا ً
وتالشــت أفكارهــا وخفتــت عناوينهــا ،حتــى
جــاءت الجائحــة الحوثيــة قادمــة بأحقادهــا
التاريخيــة وحاملــة للفكــرة املذهبيــة
محاولـ ً
ـة بعثهــا مــن جديــد بعــد
املتعصبــة؛
ِ
زهــاء ســتة قــرون مــن ثــورة ســبتمرب
الخالــدة ،وعقديــن ونصــف مــن تأســيس
اإلصــاح.

تجاوز االنقسامات المناطقية

اســتطاع اإلصــاح تجــاوز انقســامات
املجتمــع املناطقيــة التــي كانــت رشا ً تقــود إىل
عديــد مــن الــرور حيــث كانــت العصبويــات
املناطقيــة هــي املتحكمــة يف الرصاع الســيايس

االنقســامات
تجــاوز
ا ال جتما عيــة

و قضا يــا
التمثيــل واألغلبيــة وعالئــق املجتمــع
ببعضــه ،ففــي الشــطر الشــمايل كانــت
ّ
وتفــت
ظاهــرة املناطقيــة تفــرز املجتمــع
نســيجه الواحــد وقــد بــرزت عناويــن كثــرة
تعـ ّ
ـر عــن ظاهــرة املناطقيــة البغيضــة عــى
أســاس :يمــن أعــى ،ويمــن أســفل .وجباليــه
وتهاميــه .وبرغــي /لغلغــي وهضبــة .أمــا
يف جنــوب اليمــن فــرزت كثــر مــن عناويــن
الفــرز املناطقــي عــى أســاس :قريــة ولفيــف.
وطغمــة وزمــرة .ومثلــث دوم وتابعــن.
وغريهــا مــن العناويــن املعــرة عــن تفــكك
ســيايس واجتماعــي .ووجــد اإلصــاح
نفســه أمــام ســيل كبــر مــن التباينــات
واالنقســامات املناطقيــة تضــع العراقيــل
أمــام الوحــدة الداخليــة ألي مكــون ســيايس
أوالً ،ثــم أمــام وحــدة املجتمــع وتماســكه
ثاني ـاً ،لكــن اإلصــاح اســتطاع املــي ثالثــة
عقــود مــن عمــره حتــى اآلن موحــد البنيــة
الداخليــة الواســعة مــن شــمال الوطــن إىل
جنوبــه ومــن رشقــه إىل غربــه ،حيث ســاعدت
أهــداف اإلصــاح وأنظمتــه وتمثيــل أعضائــه
عــى مســتوى القواعــد والقيــادات الوســطى
والقيــادات العليــا ســاعدت عىل صهــر الجميع
تحــت املبــادئ والقيــم والسياســات والربامــج
املعــرة عــن املــروع الوطنــي الجامــع ،فلــم
يعــد أي مــن أبنــاء اإلصــاح يف الشــمال ويف
الجنــوب يجــد شــعورا ً فارقــا ً تجــاه بقيــة
األعضــاء ،وتوحــدت الــرؤى واالهتمامــات
بينهــم تحــت طائلــة الربنامــج الســيايس

لع ـ ّل مــن أبــرز مســاوئ
اإلمامــة وإرثهــا البغيــض
الطبقــي
التقســيم
للمجتمــع اليمنــي ،وفــرز
أبنــاء اليمــن إىل فئــات
اجتماعيــة متعــددة ترتتــب
عليهــا الحقــوق والواجبــات،
وتتحكــم يف العالقــات
االجتماعيــة بصــورة بدائيــة
وعنرصيــة ،فصــار املجتمــع
منقســما ً إىل طبقــات وفئــات
عــى أســاس العــرق واملهنــة،
فهنالــك مــا يســمى بالســادة،
والقضــاة ،والقبائــل ،وأهــل
ُ
الخمــس التــي تســمى يف
مناطــق أخــرى أهــل الثلــث؛
بــل صــار التقســيم عــدة
تقســيمات داخــل الطبقــة
الواحــدة فطبقــة الهاشــميني
ســادة حســينيني وأرشاف
حســنيني ،وطبقــة أهــل
الخمــس مزاينــة وجــزر وصنــاع وقـ َر ْو وبَيَــع
 ،...وأصبــح ذلــك التقســيم أساســا ً لتعيــن
حــق الحكــم وعالقــة الحاكــم باملحكــوم،
وأساس ـا ً للقيــام بــاألدوار وتأديــة الواجبــات
وأخــذ الحقــوق ،وأساســا ً قانونيــا ً لعالقــات
الــزواج واملصاهــرات ،ولقــد أرادت اإلمامــة
بهــذا التقســيم حــر حــق الحكــم يف
ســالتها الهاشــمية ،وتحقــر املهــن والتجارة
وحــر ممارســتها يف فئــات محتقــرة لديهــا،
وذلــك بهــدف تفريــغ القبيلــة ملهمــة القتــال
يف حــروب الســالة ومشــاريعها السياســية،
ليأنــف القبيــي أن يكــون حــدادا ً لكنــه ال
يأنــف أن يكــون قاتــاً !..ويف ظــل بيئــة
اجتماعيــة مثــل هــذه يصعــب تماســك أي
مكــون ســيايس إذا كان يضــم يف عضويتــه
جميــع الطبقــات تحــت معيــار واحــد
(يمنــي) ،لكــن اإلصــاح اســتطاع النفــاذ
مــن بــن هــذه املوروثــات التاريخيــة ابتــدا ًء
مــن تشــكيل الهيئــة التأسيســة للحــزب التــي
تكونــت مــن ســتني شــخصية يمنيــة شــملت
جميــع تلــك الطبقــات وتــم اختيارهــا
بحســب التخصــص والكفــاءة ،ثــم انعكــس
ذلــك عــى جميــع املســتويات والهيئــات
والعضويــات تحــت معيــار وحيــد يف العضوية
وهــو القناعــة بالربنامــج الســيايس للحــزب
مــن قبــل أي يمنــي يرغــب يف االنضمــام إليــه،
ومعيــار وحيــد يف الرتقيــات واملســؤليات وهــو
الكفــاءة والقــدرة واإلنجــاز ،فض ـ ّم اإلصــاح
بنــا ًء سياســيا ً كبــرا ً وممتــدا ً عــى كامــل

جغرافيــا اليمــن متماســك الــوالء لألهــداف
والربامــج ،تنتظــم عالقــات أعضائــه ببعضهم
وعالقاتهــم باملســتويات التنظيميــة الهيكليــة
وتنظيــم الحقــوق والواجبــات بينهــم وفقــا ً
للوائــح الداخليــة املنظمــة بعيــدا ً عــن تأثــر
أي موروثــات طبقيــة عنرصيــة.

تجاوز االنقسامات السياسية

يف ظــل التجربــة السياســية الناشــئة يف اليمن
وضعــف الوعــي املجتمعــي بغايــات التعــدد
والتنافــس الديمقراطــي فــإن االنتمــاء الحزبي
لــدى الكثرييــن تحــول مــن حالــة التعــدد
الســيايس إىل حالــة االنقســام الســيايس،
وهــذا الفهــم الخاطــئ للتعدديــة أضــاف عبئـا ً
آخــرا ً عــى الوحــدة املجتمعيــة ،لكــن اإلصــاح
عمــل عــى تجذيــر النهــج الديمقراطــي
وتكريــس الفهــم الســيايس للتعدديــة
السياســية باعتبارهــا وســيلة للتنافــس
وليــس للمواجهــة ،وبــذل اإلصــاح يف ســبيل
ذلــك جهــودا ً عمليــة تجــاوز بهــا االنقســامات
السياســية الحــادّة ،فبينمــا شــارك يف
الســلطة يف ائتالفــات الحكــم مــن 1993م إىل
1997م بنــا ًء عــى تمثيلــه يف الربملــان الــذي
أفرزتــه االنتخابــات ،فقــد اختــار الخــروج
مــن الســلطة إىل املعارضــة بعــد انتخابــات
العــام 1997م ،ورغــم محــاوالت الحــزب
الحاكــم حينهــا بقــاء اإلصــاح مشــاركا ً يف
الحكــم إال أنــه غ ّلــب مصلحــة تنويــع التجربــة
الديمقراطيــة لتكريــس مدلولهــا باالحتــكام
إىل صناديــق االقــراع ،وتقديــم نمــوذج لعــدم
تمســك أي قــوة سياســية بالحكــم إذا مــا
وصلــت إليــه بشــكل أغلبيــة أو ائتــاف حينمــا
يحكــم تمثيلهــا الشــعبي بذلك .ولقد تجســدت
قيمــة املشــاركة والقبــول باآلخــر مهمــا
بلغــت درجــة التبايــن الســيايس معــه حينمــا
توجــه اإلصــاح إىل تشــكيل كيــان ســيايس
للمعارضــة يف العــام 2003م ،حيــث التقــت
أحــزاب املعارضــة يف تكتــل اللقــاء املشــرك
بمختلــف خلفياتهــا الفكريــة والسياســية
وااليدلوجيــة ممــا يعــرف بتيــارات اليســار
واليمــن ،واتفقــت عــى العمــل الجماعــي
إليصــال جميــع األحــزاب املعارضــة الســتة
إىل برملــان 2003م ،وهنــا يجــدر التأمــل أن
مقاعــد اإلصــاح يف الربملــان يف العــام 2003م
تقلصــت بفــارق خمســة عــر مقعــدا ً عــن
عــدد مقاعــده التــي حصــل عليهــا ســابقا ً يف
انتخابــات 1997م ،وهــذا يــدل عــى أن اإلصالح
قـدّم مصلحــة إيصــال أحــزاب التكتــل جميعـا ً
إىل الربملــان ولــو بالتنــازل عــن بعــض دوائــره
النيابيــة التــي كان ضامن ـا ً للفــوز فيهــا عــى
حســاب مصلحــة انكفــاء املعارضة السياســية
املمثلــة يف الربملــان عىل حــزب أو حزبــن فقط،
ونتيجــة لذلــك التنســيق والربنامــج الســيايس
الوطنــي الــذي التقــت عليــه أحــزاب املعارضــة
دخلــت جميعهــا قبــة الربملــان مــا أثــرى
الحيــاة السياســية يف بلــد لــم تــزل التجربــة
الديمقراطيــة فيــه وليــدة.

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م
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االصــالح ..ثالثة عقود مــــــ

منــذ نشــأته ،مــع تحقــق الوحــدة اليمنيــة فــي العــام  ،1990تعامــل حــزب التجمــع اليمنــي
لإلصــاح مــع ظاهــرة "اإلرهــاب" كمشــكلة عالميــة ،قبــل أن تكــون مشــكلة محليــة ،أو مشــكلة
دينيــة ،وظــل يحــرص دائمــا علــى إبعــاد اإلســام الحــق والمعتــدل عــن األفــكار المتطرفــة
وأعمــال العنــف التــي يمارســها بعــض مــن ينتســبون لهــذا الديــن ،فــي القــوت الــذي ثابــر-
علــى أرض الواقــع -علــى تنقيــة اإلســام مــن شــوائب التطــرف واإلرهــاب ،الدخيلــة عليــه.
وقــد أمتلــك حــزب اإلصــاح رؤيــة واضحــة فــي هــذا الجانــب ،عكســتها أدبياتــه الفكريــة
والتنظيميــة والسياســية ،وجســدها وعززهــا مــن خــال مواقفــه الثابتــة؛ ســواء عبــر البيانــات
الرســمية ،أم عبــر تصريحــات مختلــف قياداتــه العليــا والمتوســطة والدنيــا علــى الــدوام.
وضمن أولوياته ،أكد اإلصالح على "دعم جهود الدولة في مكافحة اإلرهاب فكرياً وأمنياً"[.]1

رصد /عبد الحكيم هالل
و"كان اإلصالح أول الكيانات السياسية التي أعلنت رفضها
لكل مظاهر اإلرهاب يف العالم ،واالستخدام غري املرشوع للقوة
بكل أشكالها ،وتحت أي مربر كان ،ومن أي طرف صدرت.
ويعترب اإلصالح أن اإلرهاب آفة يتوجب التصدي لها عىل كل
املستويات ،ولجم كل من يلجأ للقوة لتحقيق أهدافه .عىل
أن القوة وحدها ال تكفــي ،حيث تجارب مكافحة اإلرهاب
باســتخدام القوة الخشــنة يتوجب أن تتزامن مع حزمة
معالجات ممنهجة ،تستأصل جذور التطرف وتجفف منابعه،
بدال من قتل البعوض وترك املستنقع"[.]2
وأكد الخطاب اإلصالحي منذ وقــت مبكر أن "وباء
التطرف ،ال ينترش إال يف أجواء القمع واإلرهاب والتفنن
يف أساليب التعذيب ،وأن القضاء عىل أي فرصة للتطرف
يف اليمن تتم بتعزيز النهج الديمقراطي الشوروي]3[ "..
وظل عىل الدوام يحث أعضائه عىل تمثل هذه املبادئ يف
سلوكياتهم العامة .كما جاء يف البيان الختامي للدورة الثانية
لهيئة مجلس شورى اإلصالح املحلية بمحافظة عدن ،الذي
دعا أعضاء اإلصالح "إىل بناء شخصية عضو اإلصالح عىل
الحوار واإلعتدال يف القول والعمل ،ومناهضة كل صور الغلو
والتطرف مهما كان مصدرها وأيً كان لونها" [.]4
ودعت الهيئة العليا لإلصــاح جميع أعضاء الحزب إىل
"اإلسهام يف نرش ثقافة التســامح ومحاربة ثقافة العنف
والتطرف والغلو وكل ما من شأنه مصادرة حريات اآلخرين
أو التعدي عىل حقوقهم  ،وذلك يف إطار الدستور والقانون
التزاما ً بنهج اإلسالم.]5[ "..
ولم تقترص مهمته تلك عىل توجيه سلوك أعضائه فقط،
يف هذا الجانب؛ بل تعدى ذلك إىل تنبيه املجتمع اليمني ككل،
من مخاطر هذه اآلفة" :وينبه املجلس إىل األخطار الكبرية
املرتتبة عىل الغلو والتطرف ،وكل أشكال التعصبات املقيتة،
التي كانت من أبرز عوامل السقوط الحضاري وحالة التخلف
الذي أصاب األمة اإلسالمية"[.]6
وإلدراكه أن محاربة هذه الظاهــرة ،الخبيثة واملدمرة
للمجتمعات والدول ،بحاجة إىل تكاتف املجتمع وتظافر جهود
أبنائه ،دعا إىل مشاركة الجميع يف توعية املجتمع" :ويهيب
املجلس بكافة أجهزة ووســائط ومنابر التوجيه والتعليم
والرتبية واإلرشــاد ،بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم يف
إصالح البيئة الرتبوية والثقافية ،بما يضمن تنشئة األجيال
عىل العقيدة والقيم واألخالق واملبادئ اإلسالمية بعيدا ً عن
الغلو والتطرف والتعصب املذموم"[.]7
ومع كل حدث إرهابي يرضب أحد تفاصيل املجتمع
اليمني ،كان اإلصالح يجدد رفضه واســتكاره وإدانته
لإلرهاب بكافة أشكاله ،ملا له من آثار كارثية عىل األوطان
والشعوب ،وال يخدم إال األعداء املرتبصني بالدين والوطن:
"وجدد املؤتمر العام الثالــث للتجمع اليمني لإلصالح
رفض اإلصالح لإلرهاب بكافة أشــكاله وصوره من أي
جهة ،وتحت أي مسمى ،كما أكد رفضه الستخدام العنف
يف العمل السيايس ،واستنكر كل ما يحدث من عمليات
تخريبية ترض باألمن العام والسكينة العامة يف املجتمعات،
وتنال األبرياء وتتيح الفرصة لألعداء املرتبصني للنيل من
اإلسالم واملسلمني ،وأعترب مثل تلك األعمال ال تخدم سوى
أعداء األمة املرتبصني بها وتفتح الباب للمزيد من االبتزاز
والهيمنة عىل مقدراتها وثرواتها"[.]8
وال يتبنى اإلصالح هذه املواقــف الثابتة ضد العنف
واإلرهاب ،من باب املزايدات السياســية ،بل لقناعات
دينية راسخة أن اإلسالم ،الذي هو دين اإلعتدال والرتاحم،
يرفض مثل تلك األعمال ،وال يمكــن أن يكون مصدرا
للفوىض .وهو ما أكده يف وقت مبكر الشيخ عبد الله بن
حسني األحمر -رئيس الهيئة العليا لإلصالح" :اإلسالم
يرفض العنف ،ويرفض اإلرهاب ،وكل ما من شــأنه أن

يلحق رضرا بالناس واملجتمع ،ألنه دين االعتدال والرتاحم
وكل الفضائل ،وال يمكــن أن يكون مصدرا ً للفوىض أو
العنف يف املجتمع"[.]9
ويف كثري من األحيان ،أدان اإلصالح العنف سياسيا،
بكافة أشكاله ،منذ وقت مبكر أيضا" :إننا يف كل األحوال
ضد العنف ،وضد أن يكون العنف هو الوسيلة للتعبري عن
الرأي ،الذي يقتنع به الشخص ،أو تقتنع به أي جماعة،
والتجمع اليمني لإلصالح يدين العنف ،ســواء كان من
السلطات ،أم من الجماعات أم من األفراد"[.]10
ويف هــذا الجانب ،نورد املزيد مــن التعزيزات لرؤية
اإلصالح للعنف السيايس:
"إن التجمع اليمني لإلصالح ليس حامالً للواء العنف،
وال يمكنه أن يقود فتنة يف املجتمع ،وإنه يتعامل مع كل
املسائل بروح املؤمن بالديمقراطية ،ألنه إما القبول برأي
األغلبية أو العنف ،واإلصالح ال يمكن له أن يكون وعا ًء
للعنف مهما حدث فليس هذا منهجه وال طريقه"[.]11
"أن بيئة اإلصالح تلفظ التطرف والعنف والغلو وتأباه،
وتحرّم التحيل به والتعايش معه"[.]12
"إن اإلصالح يؤكد موقفه املبدئي والواضح الرافض
لكل وســائل العنف واإلرهاب ،أياً كانــت مصادرها
ومســمياتها ،وهو ما التزم به طيلة تجربته يف العمل
السيايس منذ نشأته"[.]13
"ليس أمامنا من خيار ســوى التغيري الديمقراطي،
وهناك تجارب مريرة خاضتها حركات إسالمية وقومية
وغريها من أجل التغيري غري السلمي ،وكانت النتيجة دماء
وفتن وثارات وتمزق ،ليس أمام املواطن العربي اليوم إال
أن يراهن عىل التغيري السلمي وليس
أمام األحزاب إال أن تراهن عىل تغيري
الوعي لدى املواطنني"[.]14
"إن التجمــع اليمنــي لإلصالح
ليس جديدا ً عىل الساحة ،فنحن منذ
ثالثني سنة نمارس العمل السيايس
الســلمي ونرفض العنف واإلرهاب
والتطرف"[.]15
وظلــت إدانة العنــف واإلرهاب
السيايس طاغيا عىل مواقف اإلصالح
حتى وقت متأخر من عمله الحزبي
الســيايس" :،فمعركتنا مع اإلرهاب
معركــة حقيقية ،يجــب أن تأخذ
موقعها الرئيس يف أولويات الحكومة،
وكل القوى الفاعلة يف املجتمع .ونحن
عىل ثقة أن هزيمة اإلرهاب يف اليمن
ممكنة إذا ما توقف العبث السيايس
بهذا امللــف الخطــر ،فاإلرهاب يف
بالدنا ليس له حاضنــة اجتماعية
أو سياســية ،وهو ما يؤكد أن املجتمع ما يزال يرفض
التعاطف مع كل ما يتصل باإلرهاب ،بل ويستعد للتعاون
يف القضاء عليه ،وهو أمر يجب البناء عليه يف التعامل مع
هذه الظاهرة"[.]16
وجدد رئيس الهيئة العليا لإلصالح ،محمد اليدومي،
التأكيد عىل "املوقف املبدئــي والثابت للحزب الرافض
لكل صنوف التطرف واإلرهاب بكل أســاليبه وأشكاله
وأسمائه" ،كما أكد أيضا "عىل منهج (اإلصالح) الوسطي
الذي اختطه منذ تأسيسه"[.]17

مواقف اإلصالح من العمليات اإلرهابية وحوادث االغتياالت
واالختطافات (الداخلية):

أعلن التجمع اليمني لإلصالح عن موقفه من االغتياالت
واالختطافات والتفجريات والصدامات املسلحة ،واعتربها

"تتعارض مع قيم املجتمــع اليمني وتاريخه وتقاليده
العريقة ..وتســتوجب من الجميع التعاون بإخالص
لتخليق مجتمعنا منها.]18[ "..
ويف هذا الجانب ،نورد من اإلرشيف ،بعض من املواقف التي
اتخذها اإلصالح وقياداته املختلفة ،إزاء أبرز هذه العمليات:
ففي حادثة االشتباكات املســلحة التي حدثت بني
عنارص قامت بتهديم قبور ،وقوات الرشطة يف عدن ،يف
سبتمرب " :1994استنكر مصدر مسؤول يف الهيئة العليا
للتجمع اليمني لإلصالح مــا قامت به بعض العنارص
غري املسؤولة من تهديم للقبور عند مسجد "الهاشمي"
بالشيع عثمان ومسجد "العيدروس" بكريرت بمدينة عدن
واشتباكها مع أجهزة الرشطة واألمن ،موضحا ً أن تلك
العنارص تفهم الدين فهمــا ً قارصا فتجعل من الفروع
قضايا أساســية بينما تتغافل عن األصول والقضايا
الجوهرية"[..]19
وأضاف" :إن التجمع اليمني لإلصالح يستنكر ويدين
بشدة هذه املمارســات البعيدة عن جوهر الدين وقيم
اإلسالم ،والتي ال هدف لها ســوى إثارة الفتن ،وشغل
الناس واملجتمع بقضايا هامشية .إن ما حدث يف عدن
ال يقبل به عقل وال يمكن أن يقوم به من يدرك مقاصد
الرشيعة وأحكام الدين"[.]20
وطالب "من أجهــزة الدولة ،رسعة الكشــف عن
مرتكبيها وتوضيح الحقيقة أمــام املجتمع والعالم،
ورسعة وضح حد ملثل هذه املمارسات التي تخدم أهداف
املتآمرين عىل وحدة اليمني وأمنه واستقراره"[.]21
ويف حادثــة تفجري ســيارة مفخخــة أمام مجمع

استهالكي يف عدن -نوفمرب  ،1997أدان مصدر مسؤول
يف التجمع اليمني لإلصالح الجريمة ووصفها بـ"الحادث
والل إنساني ،ويتناىف مع كل القيم
اإلجرامي ،والهمجيّ ،
اإلسالمية والوطنية واإلنسانية ،وال ينسجم– بأي حال
من األحوال -مع أخالقيات وخصائص الشعب اليمني،
بل ويتناقض معها تناقضا ً كامالً"[.]22
وأشــار املصدر إىل أن "مثل هذا النــوع من األعمال
اإلجرامية ،ال تقدم عليه إال جهــة قد وصلت إىل درجة
من االنحطاط ،تضعها يف درجة متساوية– إن لم تكن
أدنى -مع أعداء األمة العربية واإلسالمية ،وأن مثل هذا
السلوك ال يمكن فهمه يف إطار أي مسمى ومربر ،ألنه ال
يصلح أن يكون طريقا ً لتحقيق أي هدف لصالح الوطن
والشعب ،بل العكس من ذلك فهو يفتح بابا ً واسعا ً لكل

األعداء ،ولكل املنتقمــن والحاقدين واملرتبصني بأمن
اليمن واســتقراره ووحدته الوطنية"[ .]23وشدد عىل
"أن مثل هذه املمارسات اإلرهابية ،ضد اآلمنني وممتلكات
املواطنني ،ال ينبغي التساهل معها بأي حال من األحوال،
بل ال بد من وقفة شعبية حازمة تسد كافة السبل لتمنع
تكرارها"[.]24
ويف حــادث مقتل ثالثة مواطنني يف تفجري ســيارة
مفخخة بامانة العاصمة– نوفمرب 1998-جدد اإلصالح-
من خالل ترصيحات ملصدر مســئول "رفضه الحازم
وإدانته القوية لكافة األعمال اإلجرامية ،وبشكل خاص
تفجري السيارات املفخخة ،والتي تعترب بكل املقاييس من
أكثر الجرائم وحشية ،وأحطها إجراما ً ،وأبشعها إرهابا ً،
وتتناقض كلية مع القيم التي تربي عليها شــعبنا ،وال
يستفيد من اقرتافها سوى أعداء األمة" .وشدد املصدر
عىل رضورة قيام الحكومة "بمسؤوليتها بحزم ويقظة،
آخذة يف االعتبار خطورة أي تساهل أو تهاون يف مواجهة
هذا التحول النوعي الخطري يف تهديد استقرار الوطن وأمن
مواطنيه ،كما يؤكد اإلصالح عىل أهمية التعامل بشفافية
كبرية األعمال اإلجرامية"[.]25
ويف حادث انفجار قنبلة يف باب اليمن بالعاصمة صنعاء–
أغســطس  1999-وما لحقه من تبادل إطالق نار ،أودى
بحياة ستة أشــخاص وإصابة أكثر من  50أخرين ،أدان
التجمع اليمني لإلصالح الحادث ،وقال األســتاذ محمد
قحطان رئيس الدائرة السياســية لإلصالح "إن الحادث
مهما كانت دوافعه وأسبابه ،يعد حادثا ً إجراميا ً ترفضه
كل الرشائع واألعرا ف .وأكد عىل رضورة أن تضطلع أجهزة
الدولة املختلفة بدورها يف الحد مــن مثل هذه الحوادث،
ابتداء من أجهزة األمن ،ومرورا بأجهزة القضاء والعدل.
وطالب كل املواطنني– أفرادا ً وأحزابا ً -أن يقوم ك ٌل بدوره يف
حماية أمن البالد واستقرارها ،وأن ترتفع القوى السياسية
عن أســلوب املكايدة خاصة يف القضايا التي تهم الوطن
واملواطنني باختالف انتماءاتهم السياسية"[.]26
كما أدان اإلصالح ،واستنكر حوادث االختطافات التي
طالت أفرادا ً ،يمنيني وغري يمنيني ،مطلع العام ،1999
"معرضة حياتهم للخطر ومسيئة لسمعة اليمن ،مهما
كان مصدر هذه االختطافــات .]27["..،وكذا "األعمال
املخلة باألمن التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية
وتمثلت بحوادث تفجــر وأعمال اختطاف ،مؤكدا أنها
مرفوضة مهما كان دوافعها أو النتائج التي تفيض إليها،
واعتربها جريمة ،سواء كانت مسيسة أو غري مسيسة،
فردية أو جماعية"" .وطالب اإلصالح الجهات املختصة
يف الحكومة الرسعة يف املعالجة الجادة لهذه الظاهرة من
خالل إصالح األوضاع القضائية واألمنية ،وإلزام الجميع
بالدستور والقانون ،واعتماد الشفافية الكاملة لتوضيح
الحقائق وكشف العابثني"[.]28
وأدان اإلصالح ،عن طريق رئيسه الشيخ عبدالله بن
حسني األحمر ،تفجري املدمرة األمريكية (يو أس أس كول)
يف عدن يف أكتوبر ]29[ 2000
وأدان اإلصــاح حادثة اغتيال أطبــاء أمريكيني يف
مستشفى جبلة بمحافظة إب ،يف يناير  ،2003وأعتربها
"تستهدف الوطن بالدرجة األوىل ،وتهدف إىل اإلساءة لليمن
وتشويه صورة اإلسالم"[.]30
كما أدان اإلصالح واســتنكر حــادث التفجري الذي
تعرض له مقــر "املؤتمر نت" التابــع لحزب املؤتمر
الشعبي العام ،يف يناير  ،2005والذي وصفه بـ"حادث
اإلعتــداء اآلثم والجبان" .وأضــاف يف بالغه الصحفي
الصادر عن األمانة العامة لإلصالح" :إن األمانة العامة
للتجمع اليمني لإلصالح وهي تدين وتستنكر هذا العمل

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

تقرير

ـــــن حرب ومواجـهة االرهـاب
اإلجرامي الذي تعرض له موقع "املؤتمر نت" والعاملني
فيه ،تطالب الجهات املختصة رسعة الكشف عن الجناة،
وتقديمهم للمحاكمة العلنية ،وكشــف الحقائق التي
تقف وراء هذا الحادث" ،مجددا رفض التجمع اليمني
لإلصالح إستخدام العنف بكل أشكاله وتحت أي مسمى،
ومطالبته باإلحتكام للدستور والقانون واللجوء للقضاء
يف حل الخالفات"[.]33
ويف حادثــة تفجري الســفارة األمريكية بصنعاء يف
سبتمرب  ،2008دان املجلس األعىل ألحزاب اللقاء املشرتك
(الذي يعترب حزب اإلصالح أكرب أحزابه) الحادث ،الذي
وصفه بـ"اإلجرامي الجبان" ،وراح ضحيته العديد من
القتىل والجرحى  .وعرب املجلس عن استنكاره ملثل هذه
األعمال التي وصفها باإلجرامية التي تطال األبرياء،...،
مؤكدا موقفــه الرافض لكل أشــكال العنف ،ومطالبا
"السلطة بتحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها والعاملني
يف اليمن من مختلف الجنســيات ،والحفاظ عىل األمن
واالستقراروالسكينة العامة يف البالد ،والبحث عن الجناة
لكشف مالبسات الحادث ،والجهة التي تقف ورائه ،لينالوا
جزائهم العادلجزاء ما اقرتفوه بحق هذا الشعب"[ .]35
ويف حادث تفجري ميدان السبعني ،ومقتل قرابة 100
جندي ،يف مايو  ،2012أدان اإلصالح -ضمن تكتل أحزاب
اللقاء املشــرك" -الحادث اإلجرامي األليم عىل شعبنا
اليمني الذي أودى بحياة أكثر من  96شهيدا ً ،ونحو 300
جريحا من أبناء قواتنا املسلحة واألمن يف ميدانالسبعني
بصنعاء ،...،وأعتربت أحزاب املشــرك أن "هذا الحادث
اإلجرامي األليم يعرب عن حقد دفني ،وعقد نقص عضوية
أو نفسية ،تلفظ أنفاسها األخريةحقدا عىل هذا الشعب،
بعد أن فشلت كل املحاوالت الرامية لجر البالد إىل مربع
العنف ،ونجاح التسويةالسياسية التي حظيت بتأييد
شــعبي وإقليمي ودويل ،...،"..وطالبت أحزاب املشرتك
بـ"تشــكيل لجنة من ذوي الكفاءة والنزاهة والجدية
للتحقيق يف هذا الحادث اإلجرامي ،وكشــف مالبساته
بأرسع وقت ممكن ،وإعالن نتائــج التحقيقات للرأي
العام وتقديم مرتكبي الحادث واملتواطئني معهمللقضاء
ليناولوا جزائهم العادل"[.]37

اإلصالح كهدف لإلرهاب

وبالنظر إىل كونه كان يمثل أكرب حزب سيايس معارض
يف اليمن ،ترضر اإلصالح نفســه من العنف واإلرهاب،
ســواء عرب اســتغالل النظام القائم يف البالد لسلطاته
األمنية ،يف محاوالت الباسه بعض تهم اإلرهاب ،أم من
خالل اســتهدافه وأعضائه ومقراته من قبل جماعات
وتنظيمات إرهابية ،كتنظيم القاعدة ،الذي غالبا ما كان
يعترب حزب اإلصالح مرتدا وخارج عن تعاليم اإلسالم التي
تأمر بالعنف ،تحت مسمى "الجهاد" ،ضد من يوصفون-
من قبل تلك الجماعات املتطرفة -بـ"أعداء اإلسالم"!!..
وقد أكد محمــد اليدومي -أثناء مــاكان أمينا عاما
لإلصالح -عىل أن "هناك بعض من القوى السياســية
حاولت أن تتهمنا بالتشــدد والتزمت واإلرهاب؛ ولكن
تاريخنا ألكثر من  30عاما ً يف الساحة السياسية اليمنية،
أبى إال أن يجعل هذه القوى تراجع حساباتها وتقويماتها،
واســتطعنا من خالل الحوار أن نصــل مع كل القوى
السياسية إىل قواسم وجوامع مشرتكة وثوابت وطنية
محددة نجمع عليها جميعا ً"[.]58
كما أعلن اإلصالح رفضه لسياسة "تشجيع التطرف
الديني يف اليمــن بحجة مكايدة اإلصالح" وتســاءل:
"ملصلحة من يتم دعم الوجه املغايل الذي يرفض رصاحة
الديمقراطية واالنتخابات التعددية الحزبية؟ ويدعو إىل
الوسائل العنيفة يف مقاومة األوضاع ،وملصلحة من يتم
دعم أفكار التطــرف والغلو التي تريد العودة باليمن إىل
عصور االستبداد ،وتلك التي ال تؤمن إال بالعنف منهجا ً
وأسلوبا ً؟"[.]59
يف  29إبريل  ،1997تعرض أربعة من أعضاء التجمع
اليمني لإلصالح إلطالق نــار أثناء مرافقتهم لصناديق
االقرتاع التابعــة ملركز "د" بالدائــرة ( )287بمنطقة
"املدان" لنقلها إىل مركز الفرز يف مدينة حجة ،مما أدى
إىل مقتلهم ،وخالل تشييعهم من قبل آالف من املواطنني
يف صنعاء ،رفعوا الفتات تدين اإلرهاب والعنف ،وتطالب
بالتحقيق يف الحادث.

وكان اإلصالح قد أكد حرصه مرارا عىل عدم الرد عىل
االعتداءات املتكررة يف حــق أعضائه ،ووجههم بضبط
النفس وعدم االنجرار وراء االستفزازات مهما كان نوعه،
وااللتزام باللجوء إىل القضاء حفاظا ً عىل حرمة الدماء
وأمن الوطن وسالمة التجربة الديمقراطية .كما أكد عىل
رفضه للعنف واإلرهاب واستخدام القوة ،مشددا عىل أن
نبذ العنف واإلرهاب مبدأ يلتزم به اإلصالح ويدعو جميع
القوى السياسية واالجتماعية إىل االلتزام به[.]60
ويف يوليو من العام  ،1998تــم العثور عىل متفجرات يف
أماكن متفرقة من مدينة عتق ،عاصمة محافظة شــبوة،
بينها متفجرات زرعت جوار منزل رئيس اإلصالح باملحافظة.
وتعليقا عىل ذلك ،قال رئيس املكتب التنفيذي لإلصالح
بشبوة ،الحسن عيل حدير (حينها) " :-إن املتفجرات التي
عثر عليها رجال األمن جوار منزله تندرج تحت أهداف
خبيثة ،تستهدف جر البالد إىل مستنقع العنف ،وردة الفعل
والفوىض ،وهذا ما لن ينزلق اإلصالح فيه جملة وتفصيالً،
حيث أن نهجنا يف التجمع اليمني لإلصالح واضح من خالل
رفضنا للعنف وإثارة القالقل يف البالد"[.]61
مدركا حجــم تلك املؤامرة التي ظلــت تحاك حوله،
إلستدراجه بعيدا عن العمل السلمي الذي اختطه ورسمه
منذ نشــأته ،وســار عليه ،وأعضائه ،بعيدا عن العنف
والتطرف ،أكد محمد قحطان -رئيس الدائرة السياسية
لإلصالح -عىل أن أعضاء اإلصــاح رفضوا "محاوالت
استدراجهم لألساليب غري السلمية ،وفشلت كل محاوالت
السلطة للربط بني اإلصالح واإلرهاب ،ألننا حزب سلوكه
السيايس واضح ،سواء يف فرتة العمل الرسي ،أم يف فرتة
العمل العلني ،إذ لم تسجل علينا حوادث عنف أو إرهاب،
نحن ال نؤمن بمثل هذه األساليب ،ونطرح أنفسنا كما
نحن بكل شفافية أمام الرأي املحيل والخارجي"[.]62

اغتيال جار اهلل عمر ..استهداف الضيف والمضيف

ويف ثنايا املعركة الرشسة ،التي ادارها نظام الرئيس
الســابق (عيل عبد الله صالح) ضــد اإلصالح ،جاءت
عملية اغتيال جار الله عمر -األمني العام املساعد للحزب
االشرتاكي اليمني ،يف  28ديسمرب  ،2002عقب انتهائه من

إدانات األعمال اإلرهابية العالمية

لم تقترص مواقف اإلصالح عىل إدانة وتجريم العنف
وعمليات اإلرهاب يف الداخل اليمني فحسب ،بل تجاوزت
ذلك ،إىل إدانة واســتنكار كافة العمليات اإلرهابية التي
طالت األقليم والعالم.
ويف هذا الخصوص ،نرسد بعض أبرز تلك املواقف..
إدانة "العمل اإلجرامي والتفجري اآلثم الذي استهدف
عماال وموظفيــن محليني وأجانــب يف مدينة الخُ رب
السعودية" يف يونيو ]39[1996
إدانة التفجري اإلرهابي الذي طال ســفارتي الواليات
املتحدة يف كينيا وتنزانيا ،يف أغسطس عام ]40[1998
وعىل هذا النســق ذاته ،واصل اإلصالح حرصه عىل
إدانة كافة األعمال اإلرهابية التي رضبت األقليم والعالم،
وال تتسع املساحة لذكرها جميعا ،ويمكن البحث عنها
بسهولة عىل محركات البحث..

هــــوامـــش:

[ :]1التجمع اليمني لإلصالح (تعريف) ،موقع اإلصالح نت.
[ :]2املصدر السابق.
[ :]3من كلمة رسمية للحزب ،نرشت يف جريدة "الصحوة" الناطقة
بإسمه /العدد ( -)377بتاريخ 1993- / 7/22 :بمناسبة الذكرى
الثالثة إلعالن الوحدة اليمنية.
[ :]4من البيان الختامي للدورة الثانية لهيئة شورى اإلصالح املحلية
بمحافظة عدن /الصحوة نت2004 /1 /17 :
[ :]5من بيان صادر عن الهيئة العليــا للتجمع اليمني لإلصالح –
صنعاء ،يف2003 /1/6 :
[ :]6البيان الختامي ملجلس شورى التجمع اليمني لإلصالح يف دورته
االعتيادية الرابعة2004/7/19 :
[ :]7املصدر السابق.
[ :]8من بيان املؤتمــر العام الثالث لإلصالح /الصحوة نت2 – 13 :
– 2005
[ :]9من مقابلة لرئيس الهيئة العليا لإلصالح الشــيخ عبد الله
بن حسني األحمر مع صحيفة (املستقلة) اللندنية ،وأعادت
نرشها صحيفة (الصحوة) الناطقة بإسم الحزب ،يف عددها
رقم ( ،)376بتاريخ 1993 /7 /15
[ :]10األمني العام لإلصالح عبد الوهاب األنيس -يف مؤتمر صحفي
بصنعاء /صحيفة (الصحوة) يف العدد ( )365بتاريخ/4 /25 :
 1993ص3[ :]11من حوار مفتوح بني اليدومي وطالب اإلصالح يف جامعة صنعاء-
يف (الصحوة) العدد ( -)607بتاريخ  1997- /12 /11ص3
[ :]12من مقال لليدومي يف افتتاحية (الصحوة) بعنوان "تكاليف
النضال السلمي" ،بتاريخ 2003 /1 /9

[ :]13رئيس الدائرة السياسية لإلصالح ،محمد قحطان /صحيفة
الصحوة /العدد ( -)710بتاريخ 2000 /2 /3
[ :]14من حوار نرشه ملحق األربعاء لصحيفــة البيان اإلماراتية
مع رئيس الدائرة السياسية لإلصالح ،محمد قحطان ،وأعادت
الصحوة نت نرشه يف 2003 /12/4
[ :]15من ندوة إذاعيــة يف راديو لندن – نرشها موقع الصحوة نت
يف 2003 /1 /4
[ :]16من كلمة رئيس الهيئة العليا لإلصالح ،محمد اليدومي ،بمناسبة
الذكرى الـ 27لتأسيس اإلصالح ( 13سبتمرب)2017 ،
[ :]17كلمة لرئيس الهيئــة العليا للتجمع اليمني لإلصالح ،محمد
اليدومي ،بمناسبة ذكرى التأسيس الـ  /29قناة "سهيل" ،يف 12
سبتمرب  2019-بمناسبة الذكرى
[ :]18الصحوة /العدد ( -)636بتاريخ1998 / 7/30 :
[ :]19الصحوة -العدد ( -)432بتاريخ 1994- / 9/8 :ص1
[ :]20املصدر السابق.
[ :]21املصدر السابق.
[ :]24[ ]23[ ]22الصحوة /العدد ( -)604بتاريخ1997 / 11/20 :
[ :]25من ترصيح مصدر مســؤول يف اإلصالح /الصحوة -العدد
( -)652بتاريخ1998 /11/26 :
[ :]26الصحوة /العدد ( -)685بتاريخ – 1999 / 8/12 :ص1
[ :]27من ترصيح مصدر مســؤول باألمانة العامة للتجمع اليمني
لإلصالح ،الصحوة ،العدد ( -)659بتاريخ 1999- /1/28 :ص1
[ :]28من ترصيح مصدر مسؤول يف اإلصالح ،الصحوة -العدد ()688
بتاريخ1999 /9/2 :
[ :]29ترصيحات لصحيفة (الوطن) العمانية ،وأعادت نرشه صحيفة

الصحوة يف عددها ( )783يف.2001 /7 /26 :
[ :]30بيان الصادر عن فرع الحزب بمديرية جبلة بتاريخ يوم الحادث.
[ :]35من بيان للمجلس األعىل ألحزاب اللقاء املشــرك ،صنعاء ،يف
2008 /9/17
[ :]37من بيان صحفي ألحزاب اللقاء املشرتك -صنعاء ،يف 2012 /5/21
[ :]40الصحوة -العدد ( -)638بتاريخ1998 /8 /13 :
[ :]58من حــوار مطول أجرته معه صحيفة "الرشق األوســط"
اللندنية ،يف عددها الصادر يف1995 /1 /14 :
[ :]59الصحوة -العدد ( )761بتاريخ 2001- / 2/15 :ص1
[ :]60الصحوة /العدد ( -)577بتاريخ 15 :مايو 1997
[ :]61الصحوة /العدد ( -)636بتاريخ – 1998 / 7/30 :ص1
[ :]62من مقابلة أجرتها صحيفة "الخليج" االماراتية معه ،وأعاد
نرشها موقع الصحوة نت بتاريخ2003 /7 /27 :
[ :]65من نص البيان الصادر عن الهيئة العليا لإلصالح حول الحادث،
يف2002 /12/28 :
[ :]66من بيان آخر -الحق -للهيئة العليــا لإلصالح -صنعاء ،يف:
2003/1/6
[ :]67من تقرير أمني عام اإلصالح عن أداء األمانة العامة خالل الفرتة
من 1 :يونيو إىل  30ديسمرب 2003 /املقدم للدورة اإلعتيادية الثالثة
ملجلس شورى الحزب /الصحوة -يف 2004 /1/22
[ :]68نفس املصدر السابق.
[ :]69من كلمة رئيس املكتــب التنفيذي لإلصالح بمحافظة عدن،
إنصاف مايو ،بمناسبة الذكرى الـ 27لتأسيس الحزب.
[ :]70رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح ،محمد اليدومي،
قناة "سهيل" ،يف  12سبتمرب .2019
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إلقاءه كلمة حزبه يف الجلسة االفتتاحية للمؤتمر العام
الثالث لحزب اإلصالح ،لتســارع أجهزة النظام األمنية
واإلعالمية يف تنفيذ بقية املخطط بإلصاق اإلرهابي ،الذي
أغتال القيادي اإلشرتاكي ،إىل حزب اإلصالح!!..
وهو ما نفاه اإلصالح ،عرب مختلف هيئاته القيادية،
ومبارشة أعربت الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح عن
إدانتها واستنكارها "لهذا االعتداء اإلرهابي اآلثم ،وأعتبار
حادث االغتيال اعتداء يســتهدف كل عضو من أعضاء
التجمع اليمني لإلصالح ،ويستهدف كل قيم الديمقراطية
والحرية والعدالة التي كرس الفقيد حياته من أجلها"..
ويف أول اجتماع لها بعد استكمال تكويناتها ،إثر اختتام
الدورة األوىل للمؤتمر العام الثالث ،طالبت الهيئة العليا
لتجمع اليمني لإلصالح السلطة "بالعمل الجاد وبشفافية
كاملة يف متابعة ومالحقة من يقف وراء الجناة واطالع
الــرأي العام بمجريات التحقيق مــع القتلة يف صنعاء
(اغتيال جار الله عمر) ،وحادثة جبلة (اغتيال األطباء
األمريكيني) التزاما ً بالدســتور والقانون وعدم تحويل
الجرائم واألعمال اإلرهابية إىل وسيلة للمكايدات السياسية
مما يقتل الحقيقة مرتني.
وجددت الهيئة العليا "موقف اإلصالح املبدئي والرافض
للتطرف ولكل أساليب العنف بكل أشكاله والذي يتناقض
مع مبادئ وقيم مجتمعنا اليمني وترفضه كل أحزابه وقواه
التي التزمت التنافس السلمي واملدني وسيلة لحسم خالفاتها،
وآمنت بالتعدد والتنوع القائم عىل الدستور" []66
وكانت الهيئة العليا لإلصالح ،وتنفيذا ملقررات املؤتمر
العام الثالث ،قد شكلت لجنة ملتابعة مجريات التحقيق
بالتنسيق مع الحزب االشرتاكي اليمني لضمان اطالع
الرأي العام عىل مســتجدات مجريات التحقيق وكشف
الدوافع والخلفيات وصوال إىل حكم قضائي عادل ينترص
لروح القانــون .وبهذه الخطوة اثبــت اإلصالح رغبته
الكاملة يف التوصل إىل الحقيقة دون أي تحفظات.
وأعترب اإلصالح تلك العملية ،بقدر ما هي إستهداف
حياة الشهيد جار الله عمر ،فإنها تستهدف اإلصالح،
بإفشال مؤتمره العام وتقويض بنيانه التنظيمي،
وذلك من خالل مسارعة وســائل اإلعالم العامة إىل
تشويه الحقائق ومحاولة حرفها عن الفاعل الحقيقي
ومن يقــف ورائه ،وذلك "لتحقيق أهداف بائســة
ومكشوفة لإلساءة للتجمع اليمني لإلصالح ولشق
العصا بينه وبني الحزب االشرتاكي وبقية أحزاب اللقاء
املشرتك]67[ "..
ولتفويت فرص ،ومحاوالت استهدافه من وراء هذه
العملية ،عمل اإلصالح "بروح الفريق الواحد مع الحزب
االشرتاكي واللقاء املشرتك عىل متابعة مجريات التحقيق،
وتشــكلت هيئة وطنية ضمت شــخصيات سياسية
واجتماعية من مختلف األطياف السياســية وفعاليات
املجتمع املدني ملتابعة القضية" التي شدد اإلصالح عىل
اعتبارها "قضية وطنية وسياسية وليست مجرد قضية
جنائية ،رافضا أي محاولة الستخدام القضايا الكربى يف
سياق الكيد والثأر السيايس أو تصفية الحسابات]68[ "..
ويف  2005 /11/20تلقى رئيس الدائرة السياســية
لإلصالح رســالة تهديد من مجهول ،أوصلها إىل منزله،
وتضمنت إساءات بذيئة وتهديدا باملوت.
ومنذ اندلعت الحرب األخرية التي اجرتحتها ميليشيات
الحوثي االنقالبية ،تعرض العرشات من قيادات وأعضاء
االصالح لالغتياالت بمحافظة عدن ،ومع ذلك ظل الحزب
وأعضائه متماســكني ،وثابتني عــى مبدئهم يف عدم
االنجرار للعنف" :ولقد ظل منتســبو اإلصالح وأنصاره
رواد تنوير وتحرض وخري ودعاة لتعزيز الرتابط والتآخي
وتعزيز قيم التعايش وتحقيق السلم ومصدر طمأنينة
واستقرار ،ومفاتيح بناء وتنمية .وقدم اإلصالح صورة
ناصعة للتمسك بالعمل املدني السلمي الرافض للتطرف
والعنف واإلرهاب ،بل وتعرضت مقراته لالقتحام واالحراق
وتعرض أحد رموزه املؤسســن لالغتيال ،وهو الشيخ
صالح بن حليس ،بهدف جر اإلصالح إىل مستنقع العنف
والتخيل عن سلميته و مدنيته ،لكن اإلصالح ظل متمسكا
بقناعاته ومواقفه املبدئية [.]69
وضمن خطابه الخاص بالذكرى الـ  29لتأســيس
الحزب ،الذي القاه عشية  13سبتمرب  ،2019أكد رئيس
الهيئة العليا لإلصالح ،محمد اليدومي ،إىل أن الحزب يرفض
ويدين "حمالت االستهداف والشيطنة التي يتعرض لها
يف أكثر نقاطه قوة" ،يف إشارة إىل مواقفه الثابتة الرافضة
للعنف واإلرهاب .وقال" :لقد رأينا كيف يتم تحويل مواقفه
إخالص وتضحية ،ملوضوع ابتزاز ،ومنها
ً
الوطنية األكثر
موضوع دعمه للرشعية" .ودعا إىل "عقد مؤتمر وطني
ملكافحة التطرف واإلرهاب]70[ "..

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

إشادات
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ثالثة عقود من النضال والكفاح املدني..

مسؤولون وسياسيون ُيشيدون بنضاالت اإلصالح في ذكرى تأسيسه

■ الصحوة  /خاص

عب مسؤولون حكوميون وسياسيون عن سعادتهم بالذكرى
ّ
الـ 30لتأسيس حزب اإلصالح ،مشيدين باملواقف الوطنية للحزب،
ومشريين إىل أن حزب اإلصالح هو الحزب الذي لم يخذل الوطن
يف أحلك الظروف ،وبأنه يمثل الضمانة لوحدوية اليمن ،والحفاظ
عىل الجمهورية.
وبهذه املناســبة ،هنّأ مستشــار رئيس الجمهورية ورئيس
الهيئة العليا التحاد الرشاد اليمني ،محمد موىس العامري ،قيادة
وكوادر حزب التجمع اليمني لإلصالح بمناسبة مرور  30عاما منذ
تأسيسه ،متمنيا ً لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.
وقال العامري :إن حزب اإلصالح وهو يقف عىل أعتاب العقد
الرابع من عمره ،يمثل تجربة ثرية وملهمة يف العمل السيايس،
والتعددية الحزبية يف اليمن ،ويف كل املحطات التاريخية ظل اإلصالح
وفيّا للمصالح العليا للشعب اليمني ،ومكاسبه الوطنية ،ويف مقدمتها هوية
الشعب ،وثوابته ،والجمهورية ،والوحدة.
موضحا ً ما بذله اإلصالح من تضحياتٍ جسيمة يف سبيل استعادة الدولة
اليمنية ،وإنقاذ البلد من حالة التشظّ ي والضياع ،إىل جانب الرشفاء والغيورين
من أبناء شعبنا اليمني ،يف مقارعة طغيان اإلمامة بنسختها الحوثية اإليرانية.
ودعا العامري للميض قدما ً يف اســتنهاض الهمم ،واملزيد من االلتحام
باملرشوع الوطني ،والتكامل مع بقية القوى السياسية ،ومراعاة حساسية
املرحلة التي تتطلب من الجميع كثريا ً من التغافل ،والتســامي عىل ندوب
الرصاعات السياسية التي أثقلت كاهل الجميع وأرضّ ت باليمن ومكتسباته
وسالمته.

حائط الصد

من جهته ثمّن عضو مجلس الشورى اليمني ،وعضو الربملان العربي،
علوي الباشا بن زبع ،أدوار اإلصالح يف النضال الوطني والحضور الفاعل يف
العملية السياسية خالل ثالثة عقود مضت.
وأشاد بفاعلية اإلصالح بتأسيس واستمرار املقاومة الشعبية ،إىل جانب
القبائل ،للتصدي لجحافل ميليشــيا الحوثي االنقالبية يف  ،2015الفتا ً إىل
تقديمه تضحياتٍ  ،وفاتــورة باهظة يف الحرب ،للدفــاع عن الجمهورية
والرشعية.
ودعا ابن زبع اإلصالح وكافة املكونات السياسية ،إىل االنفتاح عىل اآلخر

من رشكاء الســاح ،والدفاع عــن الدولة،
والجمهورية ،وترســيخ مفهــوم الرشاكة
اإليجابيــة ،بعيدا ً عن ورطــة املحاصصة،
واالبتعاد عن الهواجس تجاه البعض ،التي قد
تجعل أي حزب أو مكون سيايس مغلقا عىل
نفسه إىل حد ما.
مبينا ً أن املرحلة تتطلب االنفتاح عىل اآلخر،
وتجاوز موروث الرصاعات السياسية.
الوزير الســابق ورئيس التحالف الوطني
بتعز األســتاذ /عبدالسالم رزاز ،بدوره قال:
إنّ التجمع اليمنــي لإلصالح انحاز ملرشوع
الدولة املدنية املؤسسية ،وعند االنقالب عىل
مخرجات الحوار الوطني من قبل الحوثيني،
حدد التجمع اليمني لإلصالح موقفاً مبدئيا
واضحا ضد االنقالب ،وقدم التضحيات الكبرية
من شهداء ومختطفني ومعتقلني ومرشدين ،وصودرت ممتلكات الحزب،
وقياداته ونشطائه يف العاصمة صنعاء.
ويف إطار قراءته ملسرية اإلصالح السياسية ،ونضاله الوطني ،أشار رزاز إىل
أنه يف العقد األول من هذا القرن أصبح لإلصالح برنامج سيايس واضح ،ودخل
تجربة اللقاء املشرتك كرشيك مؤسس ،وجرت يف نهره مياه كثرية ،وكان له
بصمات واضحة يف خدمة مفاهيم الحداثة السياسية ،ويف خلق وعي عام بها.
وبقدر تضحياته يف سبيل إنهاء االنقالب واستعادة الدولة ،استدرك رزاز " إنّ
عىل اإلصالح أنْ يُسهم مع رشكائه بتأسيس نموذج للدولة الجديدة يف املناطق
املحررة ،وتعزيز الرشاكة ضمن التحالف الوطني القائم كما فعل يف اللقاء املشرتك.

التجمع اليمني لإلصالح الحزب اليمني الوطنــي ،املعروف بعمق انتمائه
لليمن ،هويــ ًة ,وحضارةً ،وأرضا ً ,وإنســانا ً ،وبحراكه ،ونضاله الســلمي،
ومناهضة االستبداد.
كان وال يزال وسيبقى -إن شــاء الله -أحد رواد العمل السيايس التعددي
اليمني ،وأحد أهم ركائز بناء الدولــة اليمنية الحديثة ،التي يرقُ بها اليمنيون
جميعا بعد معركة إنقاذ اليمن ،والدفاع عن رشعيته ،والتي يشارك اإلصالح
فيها اليوم بكل فاعلية ،وجدية ،وتضحية ،مع بقيــة أحرار اليمن ،والقوى
الوطنية لتحرير اليمن وحمايته من مشــاريع التخريب اإلمامي الكهنوتي،
ومشاريع التمزق والتفرقة املرتهنة ملؤامرات قوى خارجية ،تستهدف اليمن
حارضا ومستقبال.
وبمناسبة ذكرى تأسيس هذا الحزب الرائد ،أتوجه بالتهنئة لقيادته ،وكل
أعضائه ،متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والعمل السيايس الراشد.

الحقيقة أنّ حزب اإلصالح من األحزاب الوطنية املشهود لها بالنضال ،وكان
له مساهمات إيجابية يف بناء الساحة السياسية يف املشهد اليمني ،فضالً عن
تجربته الثرية يف االنتقال بني الســلطة واملعارضة ،واملشاركة يف االئتالفات
الوطنية ،وهي داللة عىل مرونة الحــزب وإمكانياته يف التناغم مع التغريات
يف املشهد السيايس ،بل واملشاركة يف الربامج والسياسات مع التيارات األخرى
املختلف معها فكريا ً وتنظيميا ً.
ال يمكن يف هذه املناســبة ،أن نغفل الدور الفاعل لإلصالح يف إثراء الحياة
السياسية منذ تأسيسه عام  1990حتى اآلن ،ودوره الفاعل يف مواجهة االنقالب
الحوثي منذ عام  ،2014ومســاهماته يف تأسيس التحالف الوطني لألحزاب
السياسية اليمنية ،والذي يتطلب منه -أي التحالف -تأسيس مرحلة جديدة
من الرشاكة والتعاون ،وتعميد التواصل ،وتنفيذ الربامج املشرتكة ،حتى نصل
إىل مرحلة استعادة الدولة ،وإنهاء االنقالب.

الدكتور عبدالوهاب الحميقاني

أحمد الصباحي
رئيس الدائرة اإلعالمية لحزب السلم والتنمية

أمني عام حزب الرشاد
حزب اإلصالح الذي كان وال يزال -إن شاء الله-
أحد أهم روافد العمل السيايس التعددي ،ورائدا ً من
رواد الحراك املدني السلمي يف اليمن ،إىل جانب كل
القوى الوطنية ،الخرية ،رغم كل الصعوبات واملحن
التي يعيشها بلدنا الغايل ،واملحاوالت الدؤوبة لِوأ ْ ِد
طموحات شعبنا ونهضته ونضاالته .
لقد شــارك اإلصالح بفاعلية يف العديد من
املحطات التاريخية ،وكان له قصب الســبق يف
مناهضة االستبداد الســيايس ،وتعزيز الهوية
اليمنية ،والــذود عن وحدة اليمــن ،وثوابته،
ومصالحه ،وسالمة أراضيه .
وهو اليوم يخوض إىل جانب كل القوى الوطنية
جولة أخرى من النضــال ضد املرشوع اإلمامي
الكهنوتي املتخلف بنســخته الحوثية الفاشية،
التجمع اليمني لإلصــاح أحد أهم األحزاب
اليمنية الربجماتية ،التي توغلت يف الســاحة
اليمنية منذ بدء السماح بالتعددية الحزبية يف
اليمن الجمهوري بعــد الوحدة اليمنية،1990
ويعترب أحد أقطاب التوازن السيايس يف اليمن،
حزب
ٌ
وما شهدناه خالل مســرة الحزب أنّه
منفتح عىل الجميع ،ومرنٌ  ،بحيث اســتطاع
أن يجعل من أل ّد خصومه السياسيني رشكاء،
تجمعهم برامج وأهداف ،وسريته تحمل الكثري
من التوازنــات واملرونة ،حيث كوّن رشاك ًة مع
املؤتمر الشعبي العام ،وشارك يف صنع القرار،
وبعدها تكتل أحزاب اللقاء املشرتك ،وكان رأس
حرب ِة أحزاب املشرتك.
كما أن التجمع اليمنــي لإلصالح يعترب من

ومشاريع التمزق والتفرقة املرتهنة للمؤامرات الداخلية والخارجية،
مقدما ً التضحيات بجانب بقية القوى الصادقة ،يف سبيل االنعتاق
من ربقة اإلمامة بثوبها الجديد ،والحفاظ عىل الجمهورية واليمن
االتحادي.
لقد ساهمتم بكل مســؤولية يف تأســيس التحالف الوطني،
وكنتم رشيكا ً أساســيا ً يف صياغة برنامجه الذي نتطلع معكم أن
يصبح برنامجا ً لكامل املنظومة الوطنية ،حكومة ،وأحزابا ً ،وكل
قوى الشعب ،وذلك من أجل توفري رشوط عملية استعادة الدولة،
واستقرار بلدنا ،والوقوف إىل جانب الرشعية ممثلة بفخامة الرئيس
عبدربه منصور هادي .

محمد السمان
عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد
األحزاب التي استطاعت أن تبني قاعدة شعبية عريضة ،ومتوازنة،
شــملت كل رشائح املجتمع اليمني ،وهو مــا جعله يصمد أمام
التحديات التي رافقت مسريته خالل الثالثني عاما املاضية.
وُ فّقَ التجمع اليمني لإلصالح -بفضل حنكة قيادته -يف كثري من
القرارات ،وأهمها تأييده الواضح والعلني لعاصفة الحزم ،ووقوفه
مع رشعية فخامة املشــر عبدربه منصور هادي ،ولم يقف عند
ذلك الحد ،بل اندمجت معظم قياداته وقواعده يف مسرية الدفاع عن
الرشعية يف مختلف الجبهات ،وقدم اآلالف من الشهداء ،والجرحى،
يف سبيل الله والوطن.

أمجد محمد ثاني

مدير عام مديرية حديبو
عضو املؤتمر الشعبي العام ،محافظة سقطرى

التجمع اليمني لإلصالح عمو ٌد
أسايس يف املشهد السيايس اليمني،
وقوة محورية يف األحداث الهامة
التي مرت بها اليمن خالل الثالثة
العقــود املاضية ،ومدرســة يف
النضال متصلــة بتاريخ الحركة
الوطنية ،التي صنعت الجمهورية،
واالســتقالل ،والوحدة الوطنية،
وهو اليوم قو ٌة رئيســية فاعلة يف
معركة إنقاذ الوطن ،واســتعادة
الدولة.
ونحن -كقوى سياسية -نشرتك
مع التجمع اليمني لإلصالح ضمن
التحالف الوطني للقوى السياسية
اليمنية ،نلمــس تلك املعاني يف عملنا املشــرك،
ونشعر بأهمية وجود (اإلصالح) يف معركة شعبنا
ضد االنقالب ،ومشاريع التمزق ،ونتطلع أن نرى
لإلصالح أدوارا ً فاعلة يف املستقبل ،يف تعزيز الرشاكة
الوطنية ،وصناعة النرص للجمهورية ،وبناء اليمن
االتحادي الجديد.

عبدالرب صالح السالمي
وزير الدولة ،رئيس حركة النهضة للتغيري السلمي

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

إشادات

لقد ظل اإلصالح رشيكا ً وفيا ً للعملية السياســية ،طيلة
املراحل التي مرت بها اليمن ،سلما ً ،وثورةً ،وحربا.
وأظهرت قياداته وقواعده حرصا واضحا عىل إبقاء الحياه
السياســية قيد اإلنعاش ،بعد أن دمرت املليشيات الحوثية
اإليرانية ما تبقى من وهج اليمن يف كل املجاالت.
أقول هذا وأنا أشاهد شــباب اإلصالح يحرصون عىل ذكرى
تأســيس الحزب يف كل عام ،ويطلبون مني ومن كل القيادات
الحزبية التي ال تنتمي لحزبهم ،أن تشاركهم يف سقي هذه الثمرة
التي أنضجت التعددية السياسية منذ مايو  ١٩٩٠حتى .٢٠١٤
يطلبون املشــاركة ولو بالكلمة والحــرف ،إليمانهم أن
الحزبية خري من امللشــنة ،وأن العراك باأليدي أمام صناديق
االنتخابات ،خري من االقتتال الحاصل اليوم.
يقيني أن إحياء ذكرى تأسيس الحزبني العريقني (املؤتمر
واإلصالح) بمرور  ٣٨عاما ،و  ٣٠عاما عىل تأسيســهما ،له
داللة واضحة عىل نية القيادات اليمنية عدم إهدار املزيد من
الوقت يف مواجهة العصابات الساللية.
لقد أنضجت نار الحرب ضد الســالة املقيتــة كل ما لم ينضج من وعي
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شباب اليمن ،ومنهم -ال شك -شــباب اإلصالح ،وقياداته.
وتقول األحداث إن استهدافهم طيلة الفرتات املاضية ،جعلهم
أكثر إيمانا بمبدأ الرشاكة ،وأكثر ســعيا ألجلها ،ال من أجل
السياسة فحسب ،بل من أجل عني اليمن ،الذي ظلت الكثري
من القيادات واملشــاريع الوطنية -ومنها اإلصالح -وحيد ًة
وسط العواصف التي استهدفت هويته ،وتاريخه ،ومستقبل
أجياله.
هنيئا لكم -يا إصالحيون -بهذه املناســبة ،ومزيدا من
وأحزاب،
ٍ
الكفاح يف هذا الطريق ،وصدقوني أننا كشــعبٍ ،
موقف سجلتموه
ٍ
ومسؤولني ،رجاالً ،ونســاء ،لن ننىس أي
لصالح بلدكم ،وأمتكم.
والسالم عليكم

الدكتور صالح حسن سميع
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
محافظ محافظة املحويت

تهانينا لكافة أعضاء اإلصالح بالذكرى الثالثني لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح ،وأخص بذلك إخواني
وزمالئي يف محافظة حرضموت ،الذين تربطنا بهم عالقات طيبة ومميزة.
يُعترب التجمع اليمني لإلصالح أحد األحزاب الرئيســية التي كان لها الدور الرئييس يف تثبيت وتعزيز
الديمقراطية يف اليمن.
ومهما اتفقنا أو اختلفنا -كقوى سياســية -يف وجهات النظر يف بعض القضايا ،فإنّ االختالف الذي
يكون هدفه املصلحة العامة للوطن ،ال يفسد للو ّد قضية ،طاملا أنه ال يصل إىل املواجهة العسكرية التي
تهدف إىل اإلقصاء ،وتكريس نظام الحكم الدكتاتوري.

يطيب لنا أن ننتهز هذه املناســبة لنرفع إليكم خالص
التهاني والتربيكات بمناســبة الذكرى الثالثني لتأسيس
حزبكم الكبري ،وهو الذي قــدّم –والزال يقدم -الكثري من
التضحيات الجسام ،جنبا ً إىل جنب مع األحزاب والتنظيمات
والكيانات الوطنية السياسية األخرى ،للحفاظ عىل املرشوع
الوطني.
ونتوقع من هذا الحــزب أن ال يَكِ لّ ،وأن يظل حزب الوطن،
والدولة التي ننشدها جميعا ،ومزيدا من تمتني الرشاكة الفعالة
مع مختلف القوى الوطنية الفاعلة يف املجتمع اليمني .عرفنا
انحيازكم لخيار الدولة يف كل املنعطفات والتحوالت التي تواجه
الوطن ،متمسكني بكل الثوابت الوطنية.
ويف هذه العجالــة نرفع إليكم تمنياتنــا ،وللوطن اليمني
بأن يخرج من محنته هذه صحيحا ً ،معاىف ،آمنا ،ومســتقرا،
ومزدهرا.

سعيد عامر السقطري

محسن سالم نصير

عضو االئتالف الوطني الجنوبي
محافظة أرخبيل سقطرى

مستشار محافظ حرضموت
بمناسبة الذكرى الـ 30لتأسيس التجمع اليمني
لإلصالح ،نتقدم له ،ولفرعه يف م/شــبوة ،بأزكى
التهاني ،والتربيكات ،وأطيــب التمنيات له بمزيد
من التقدم والنجاح ،باعتباره واحدا ً من أبرز القوى
السياســية الحزبية ،التي كان لها دور مشــهود
ومتميز يف املرسح والساحة اليمنية ،منذ تأسيسه
وحتى اليوم ،وهو ما يمكنه القيام به يف املستقبل.

مســؤولية اإلصالح اليوم تتجاوز مســؤولية الحزب،
إنها مســؤولية وطنية كبرية بحجم الوطن ،ومهما كانت
مواقفنا السياســية من حزب اإلصالح ,إال أننا ال يمكن أن
ننكر دوره ،هذا الدور الذي نتمنى أن يعيد اإلصالح تفعيله،
وزيادة وتريته ،بالتعاون مع األحزاب السياسية األخرى،
عرب مبادرة يتبناها اإلصالح أوال.

فقد كان رافدا ً للحراك الســيايس ،ومن القوى
الفاعلة فيه ،وسيظل من القوى الوازنة ،واملؤثرة،
يف املشهد الســيايس ،وهو ما ُسجّ ل له أثناء األزمة
السياسية التي يمر بها البلد ،وسيكون أحد القوى
التي لها دو ٌر ملموس يف معالجــة هذه األزمة ،ملا
يمتلكه من كاد ٍر مُ جرّب ،ونشط ،وقاعدة اجتماعية
ال يستهان بها.

محمد السيد

خالد اللبود

قيادي يف الحزب االشرتاكي  -شبوة

ناشط سيايس -عدن

مبناسبة حلول الذكرى الـ 58لثورة الـ 26من سبتمبر املجيدة
يتقدم التجمع اليمني لإلصالح بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة املشير الركن/

عبدربه منصور هادي

 -رئيس اجلمهورية

وإلى نائبه الفريق الركن /عـلــي محـسـن صــالح
وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور /معين عبدالملك سعيد
وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم
سائلني اهلل أن يحقق لشعبنا ما يصبو إليه من أمن واستقرار وحرية وعدالة
وكل عام واجلميع بخير

محمد بن عبدالله اليدومي
رئيس الهيئة العليا

عبدالوهاب أحمد اآلنسي
األمني العام

العـدد ()١٤٦٦

عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

مقاالت
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حـــــزب الــشــهــــداء
ـي) حتــى
وآخرهــم :ربيــش ،يعلــو بلقبــه (العليـ ّ
تــكاد تــراه عليًــا يف الســحاب ،يمــي كمــن
ً
منافســا أشــد الجنــود
يخطــو ِبحنـ ّو عــى األرض،
جســارة يف شــجاعتهَ ،قيْـ ً
ـا مــن أحفــاد امللــوك،
وشــاع ًرا تهــز ألفاظــه جزالــة املعنــى الشــعبي
يف أدب املعــارك ،وبــه ختــم التجمــع اليمنــي
لإلصــاح مســرة ثالثــن عامًــا مــن النضــال
الوطنــي ،رغــم الــذي اعرتاهــا مــن رصاع يف
عقدهــا الثانــي ،ولكنهــا يف آخــر الســنوات صارت
شــاهدة عــى أنــه حــزب الشــهداء باعــراف
العــدو قبــل الصديــق.
يف هــذه الســرة الوطنيــة ،يمــي اإلصــاح عــى
درب الحركــة اإلســامية اليمنيــة التــي مثّلــت
التعبــر الطبيعــي للفطــرة اليمنية الرافضــة ملنهج
التعــايل اإلمامــي يف أشــد مناطــق الــراع خصوبــة
للــدم واملؤامــرات ،هنــاك حيــث وســط اليمــن،
حــول صنعــاء ويف قلبهــا ،وعــى ضواحيهــا ،كان
الدعــاة املجتهــدون لرفــض عنرصيــة أســاف
(الحوثــي) القائمــة عــى خرافــة مــا يســمى (آل
البيــت) يخرتقــون أفئــدة اليمانيــن العطــى
لحريــة مــن ســوط اإلمــام وعُ كفتــه الخاطئــن،
ومــن أديــم الحقــل ،أنتجــت هــذه الحركــة جيـ ً
ـا
إثــر آخــر أعالمًــا لهــدى املواطنــة املتســاوية،
حيــث ال ســيد وال مســود ،وال هويــة ســوى اليمــن،
بإرثهــا التاريخــي الحضــاري الناجــز .
بــدأ التنويــر يف العــر الحديــث بكلمــة ارتجلهــا
محمــد محمــود الزبــري ،فكمنت لــه اإلمامــة وراء
ـزل خــرب ،وأطلقــت البــارود إىل صــدره ،فــكان
منـ ٍ
هِ
دمــه بــة الحريــة والســام ،ومــن جــذور أعمــدة
(معبــد أوام) الســبئي ،انطلقــت أذرع املقاتلــن
لتنــال حظهــا مــن كبــد املســتوطن اإليرانــيَ ،مــن
تلبّــس هاشــمية الرســول املصطفى ،لينســج حول
مقدمــه الغــازي ضــاالت تدعــو لطاعتــه ،ولــم
يكــن الحــظ الثقــايف والفكــري جــادًا فيمــا مــى
مــن ســنوات الــراع العبثــي ،فاخــرق الحوثــي

أخطــأ اإلصــاح أو أصــاب يف موقفــه مــن الربيــع
جــدار الوعــي ،وكان الصــوت الــذي يعلــو محــذ ًرا
هــو صــوت التجمــع اليمنــي لإلصــاح بداخــل العربــي ،واحتكامــه إىل الشــارع ،إال أنــه أرسع
أروقــة فنــدق موڤنبيــك حيــث دارت رحــى الحــوار بالعــودة إىل الحل ،وهــرول نحو (الرياض) مبتسـمًا
يف حــرة ملــك راحــلّ ،
ووقــع عهـدًا عــى مبــادرة
الوطنــي ،وعــى أديــم (الجــوف) املســتعر.
قــال اإلصــاح يف رؤيتــه ملــا يســمى (قضيــة الخليــج العربــي التــي أقــ ّرت الحــل ،ورســمت
خارطتــه وأهدافــه ،غــر أن
صعــدة) اآلتــي:
بــأس اليمنــي عــى صاحبــه
" لقــد كان أخطــر مــا كرســته
شــديد ،فوقعــت الواقعــة التــي
أنظمــة الحكــم قبــل ثــورة 26
ارتعــد لهــا اإلصــاح بــكل
ســبتمرب يف ممارســاتها الظلــم
فئاتــه وأعضائــهً ،
خوفــا مــن
واالســتبداد واإلقصــاء والتهميــش
واقــع يغِ ــر عــى اليمــن ،ولــم
لــكل مــا هــو خــارج عــن
يكــن ثمــة مــن يصغــي.
رؤيــة الحاكــم الفكريــة -إال يف
اســتثناءات قليلــة جــداً -وتكريس
تنمّ ــرت القــوى واملكونــات
نظــام اجتماعــي طبقــي ســايل،
ووســائل التواصــل عــى
يفــرق مــا بــن اليمنيــن عــى
اإلصــاح ،وتلــذذ البعــض
أســاس العنــر ،ومحاولــة فرض
فيهــم ،وكانــوا ينزفــون
هويــة محــددة عــى اليمنيــن ،ال
دمًــا يف الجــوف مدافعــن
> سام ُ
الغباري
تتناســب مــع واقعهــم وفطرتهــم.
بأعضائهــم الكبــار عــن
لقــد ورث النظــام الجمهــوري
محافظــة تتعــرض للغــزو،
الــذي أقامتــه ثــورة  26ســبتمرب 1962م تركــة يف ظــل مرسحيــة الحــوار التــي بعــث الحوثــي
خطــرة مــن الرواســب الســلبية لعهــود اإلمامــة ،إليهــا ممثليــه إللهــاء اليمنيــن عــن ســاحه
وعالقتهــا وفكرهــا اإلقصائــي ،ويف مقدمــة كل ذلك املرتاكــم املتحــرك ،وعــن غاراتــه البشــعة يف
إيمــان فئــة محــددة بــأن حقهــا يف الحكــم قضيــة أنحــاء متفرقــة مــن الشــمال.
دينيــة ،ال يكتمــل اإليمــان إال بهــا ،وإن ســعيها
وســقطت عمــران ،ثــم كانــت صنعــاء هديــة
للســلطة عبادة وديــن ،واســتحقاق مذهبــي ...وأن النــزاع الســيايس األحمــق لعــدو لــم يكــن يريــد
عــدم تحقــق ذلــك يعنــي اضطهــادا ً دينيــا موجهـا ً مــن هــذه الحــرب ســوى الســلطة ،واالســتعداد
لهــا".
لتحويــل اليمــن إىل معســكر ضخــم لتمويــل األذى
رؤيــة واضحــة مثــل هــذه كانــت فريــدة بــن وإرســاله إىل الجــارة الكــرى بدعــاوى مختلفــة.
رؤى املكونــات األخــرى ،ولكنهــا ُغيّبــت ألن وكان اإلصــاح يُح ـ ّذر ،ويدفــع الشــهداء ،ورئيــس
اإلصــاح كان ً
هدفــا ،وقــد وضــع نفســه يف تلــك هيئــة أركان الجيــش اليمنــي  -األســبق  -ي ّ
ُخــر
الزاويــة ،وهــي مشــكلته العضويــة التــي حوّلتــه أصحابــه فرحً ــا عــن جندلــة مــن أســماهم
دو ًمــا إىل شــيطان ،رغــم مــا ينزفــه مــن دم ،ومــا (عســكر اإلصــاح) الذيــن قاتلــوا وحدهــم بــرف
يرصفــه مــن رجــال ،ومــا يملكــه مــن قــدرة عــى حــدود صنعــاء ،حتــى فاضــت تلــك القــرى
ليصبــح ً
حقــا العــدو اللــدود األول مليليشــيا اإلمامة بأرواحهــم ودمائهــم دون أن يراهــم أحــد.
العنرصيــة.
يف ســرة حــزب منافــس ،كنــت أنتخــب مرشــح

املؤتمــر الشــعبي العــام ،وأعمــد مــا اســتطعت
إىل إقنــاع أصدقائــي بمرشــحي املفضــل ،نســخر
مــن مرشــح التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،وندبــج
الدعايــات ونؤلــف الحكايــات ونبحــث عــن الخطــأ
فيــه وفيهــم ،حتــى نفــوز أو نخــر ،ثــم نلتقــي
يف أوان العــر حــن تــروي الشــمس عطشــها
مــن بــرك املــاء الغربــي ،عــى مقيــل واحــد معهــم،
وتصفــو بعــد انقشــاع أغــرة االنتخابــات حياتنــا
ونعــود مخلصــن ألحالمنــا الصغــرة ،ذلــك هــو
اإلصــاح كأي حــزب ،فيــه مــن كل حبــة ،ولــون،
أنفــس أخــرى مضــادة ال تشــبه بعضهــا ،لكنــه
عــى عمومــه وغالــب رجالــه مخلــص حــد املــوت
يف رصاعــه الوجــودي مــع الحوثيــن ،وتلــك مزيــة
تؤكدهــا الحقائــق ويرويهــا الــدم املتدفــق مــن
أنصــاره الذيــن بلغــوا رق ًمــا عصيًــا عــى النكــران،
ومــن يجحــد يف مقاتــل وهــب روحــه فــدا ًء لعــودة
اليمــن إىل أهلــه وعروبتــه فقــد بــاء بإثــم عظيــم،
وتنكــر بنفــاق مريــر ملــا يجرتحــه اإلصــاح
كتنظيــم ضخــم يف هــذه املعركــة األســطورية،
معركــة اليمنيــن نيابــة عــن العــرب واألنفــس
الســوية .
رحــم اللــه شــهداء اليمــن مــن كل القــوى
والقبائــل واملكونــات ،وحتمًــا إنــه النــر يبلــغ
األفــق عنــد كل روح تمــي إىل الســماء مطمئنــة
لجنتهــا ،أو ذراع قاتلــت يف ســبيل الحــق ،أو عــن
رصــدت كل متجــر خـوّان ،وشــك ًرا لإلصــاح عــى
أنــه الرائــد يف هــذه املعركــة منــذ اللحظــة األوىل
بمشــاعره وأنصــاره وقياداتــه ،برجــال كأنهــم
العماليــق يف ســطوتهم وبأســهم ومهابتهــم ..
وجزيــل تهانينــا ملســرة لــم تكــن الثالثــن منهــا
مــا مــى ،بــل كانــت شـ ً
ـكل حديثًــا لنضــال بــدأ
منــذ ألــف ســنة ،ولــن يتوقــف حتــى تبلــغ اليمــن
حضارتهــا ،وتعتــي مجدهــا ،وتســتعيد ســعادتها،
وتكــر االبتســامة يف وجــوه اليمنيــن .
وإىل لقاء يتجدد .

ربيـش بن علي وهبان العليـي ..حـ ّر وافي حسابه
خرجــت مــارب والدنيــا كلهــا تشــيعك
ياعــم ربيــش اىل مقــرة الشــهداء جــوار
اطهــر رجــاالت اليمــن.
شــيعناك اليــوم حــرا يمانيــا شــهيدا يف
الخالديــن بعــد ان اســتوفيت كل ارشاط
البطولــة واملجــد واخــرت لنفســك مجــدا
واحتجــزت يف صفحــات التاريــخ مســاحة
قــ ّل أن يحوزهــا الرجــال.
الشــيخ ربيــش بــن عــي وهبــان العليــي،
أبــرز شــخصية اجتماعيــة عرفتهــا اليمــن
يمــوت شــهيدا يف ســاحات املعــارك منــذ
محمــد محمــود الزبــري وأحمــد عبــد
ربــه العــوايض ،عــى أن األخرييــن بجاللــة
قدرهمــا وعظيــم بطولتهمــا استشــهدا
خــارج ســاحات املعركــة املبــارشة.
ربيــش العليــي ،الشــيخ واملناضــل والقائــد
والفــارس املهــاب ،قصــة مجــد وصفحــات
بطولــة وتقاســيم شــموخ برحيلــه اهتــزت
اليمــن وتهــاوى باستشــهاده ركــن مــن
أركانهــا وقالعهــا املنيعــة.
ربيــش بــن عــي وهبــان ،ســليل األرسة
املجيــدة وشــيخ القبيلــة املقــدام ورجــل

السياســة واالصــاح االبــرز واملتمكــن
الــويف والقائــد العســكري املحــرف ،هــو
نجــل شــيخ الحيمتــن املهــاب عــي
وهبــان العليــي وكيــل لــواء حجــة وعضــو
مجلــس النــواب الراحــل ،لكــن ربيــش
تخطــت مكانتــه وحضــوره وكاريزميتــه
الراحلــن واألحيــاء ليصبــح واحــدا مــن
أبــرز أقيــال اليمــن وشــيوخ القبيلــة
الكبــار ،ومــن تــرف بمعرفــة الشــيخ
ربيــش يــدرك اي حصــن منيــع انهــارت
اســواره.
استشــهاد ربيــش هــو الحــدث الصاعــق
الــذي لــم يســتوعب االغلــب معنــاه حتــى
اللحظــة ،حتــى خصومــه وقاتليــه هالهــم
الخــر وأرعبهــم النبــأ ،فســارعوا ملحاولــة
للتنصــل عــن جريمــة مقتلــه ،لقــد
أفزعهــم وأرعبهــم ان يكــون لقضيتنــا
العادلــة فرســان فــداء بحجــم الشــيخ
ربيــش بــن عــي وهبــان.
جمهــوري حــد الثمالــة ،يمانــي أصيــل
كأصالــة أعمــدة عــرش مملكــة ســبأ ،جبــل
شــامخ وقامــة فارعــة كلهــا حريــة وقيــم
نبيلــة تتحــرك عــى االرض ويمــي بــن

النــاس ،ذلــك هــو شــيخنا الشــهيد.
قابلتــه للمــرة األوىل عــام 2004م وربيــش
مــن النــوع الــذي يجــرك عــى محبتــه وعدم
نســيانه منــذ أول لقــاء ،لكنــي منــذ 2015م
جاورتــه وعارشتــه عــن قــرب ورافقتــه يف

ســفر وحــر وعرفــت أي نــوع نــادر مــن
الرجــال كان ابــن عــي وهبــان.
كنــا ذات نهــار رمضانــي يف مكــة املكرمــة
نشــاركه دفــن نجلــه الشــاب صــادق إثــر
وفاتــه بحــادث مــروري ،كان يتجــارس عــى
الدمــع وااللــم شــامخا كالطــود رغــم وجعه
يف صــادق وكنــا نتجــارس بــه يف الفاجعــة
وهــو املكلــوم وصاحــب العــزاء ،لكننــا
اليــوم لــم نمتلــك مــن يمنحنــا املواســاة
ونحــن نــودع ربيــش إىل مرقــده االخــر.
رحمــك اللــه ايهــا الشــيخ الجليــل ،خالص
العــزاء لبنيــك الكــرام النجبــاء مطيــع
ونارص ونزيــه وعبدااللــه وأســامة وإلخوانك
وكل افــراد ارستــك الكريمــة ،إلخوانــك مــن
أبنــاء التجمــع اليمنــي لإلصــاح ولرفــاق
ســاحك ابطــال الجيــش واملقاومــة
الشــعبية ولقبائــل الحيمتــن .ولــكل حــر يف
هــذه الدنيــا التــي نعتــك اليــوم كواحــد مــن
فرســانها النبــاء.
نــردد بيتــك الشــعري الــذي نعيــت بــه
نفســك ولطاملــا ســمعناك ترتنــم بــه:
وإن قد الدنيا َ
وَفتْني حسابي
شيعوني حُ ّر وايف حسابه

العـدد ()١٤٦٦

محمد بن عبداهلل اليدومي
اإلمتياز :
الثالثين
صاحب الذكرى
عدد خاص بمناسبة
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

العـدد ()١٤٦٦
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثالثين
لتأسيس التجمع اليمني لإلصالح
 ١٣سبتمبر ٢٠٢٠م

رئيس التحرير  :محمد عبدالوهاب اليوسفي
سكرتير التحرير  :يحــيى اليناعـــي

رئيس الوزراء يهنئ االصالح بذكرى التأسيس
هنــأ رئيــس الــوزراء الدكتــور معــن عبدامللــك،
التجمــع اليمنــي لالصــاح بمناســبة احتفالــه بذكرى
التأســيس.
جــاء ذلــك يف منشــور عــى صفحتــه الرســمية يف
الفيســبوك( :نهنــئ ونبــارك لقيــادات وكــوادر وأعضــاء
التجمــع اليمنــي لالصــاح بالذكــرى الثالثــن لتأســيس
الحــزب.

إلى الغاضبين علينا
ألبي األحرار الشهيد /محمد محمود الزبيري
َ
الغاضبون من ِ
ثقة الشعب ِبنا واملؤ ّلبون علينا
أيها
َ
أيها امل ْر َهقون يأسا ً وغما ً وانهماكا ً يف هدم ما قد بَنينا
أيها الحاسدو َن من أجل عِ ب ٍء قد ونينا من ثقله وانحنينا
لو حملتم من أمره ما حملنا الشتكيتُم من األىس ما اشتكينا
***
الحق وَحدنا وان َزوينا
أيها الزاعِ مون أنّا احتكرنا دعو َة
ِ
ما احتكرنا نضالنا بل دَعَ وْنا فرفضتم أ ْن تفهموا ما عَ نَينا
خطب فوقفت ْم ِمن ذُعركم وم َ
َضينا
كل
ها َل ُكم صربُنا عىل ِ
ٍ
ساءكم أنّنا انفردنا بعز ٍم وصمو ٍد وأننا ما انثنينا
ُ
الحق ك ّله يف يَديْنا
رشف
أنتُمُو -ليس نح ُن -غِ بتم ليبقى
ِ
العقوق إلينا
يعل ُم الل ُه أنّنا نتمنى لو َرجعتم بعد
ِ
ِ
ثمرات الخِ تام مما ابتدينا
ب ْل وندعو أ ْن تسبقونا وتجنوا
***
أيها الكارهون أ ْن يُق ِبل الشعبُ علينا ِب ِ
الله مَاذا جَ نينا
ِ
ومآسيه َفن ْؤنا بنارها واصطلينا
عرفتْنا آهاتُ ُه
ُ
ِ
بوعيه كم َش َفينا
يعرف العالج بأيدينا ويدري
سُ ْقمه
ِ
السجن ال يرجو َن نو َر ّ
باح ّإل َلدينا
ظلمة
األسارى يف
ِ
الص ِ
ُ
ٌ
حاملات ِبر ْؤيا يوميها الشامخ الذي أعلينا
والجراحات
ِ
الرعب يلقو َن العزاء الغايل بما ضحينا
قبضة
والضحايا يف
ِ
ٌ
هائمات إىل البعث وأنبائ ِِه التي ق ْد َروينا
واملاليني
والجياع الغرثى تح ّن إىل ما قد غرسنا ألجلها وسقينا
العمي نورا ً وعَ ينا
يجد الص ّم يف ُرقى طبنا سمعا ً ويلقاه
ُ
ذنب لنا إذا عرف الشعبُ لنا أنّنا ل ُه قد وفينا
أيّ ٍ
ّ
جر ُ
ح ُه دل ُه عىل جرحنا الدامي فسوّى ما يننا واستوينا
دمع ُه شاه ٌد بأنّا رشبناه كؤوسا ً من األىس واحتسينا
ُ
أه ُه شاع ٌر بأنّا احرتقنا من لظى حَ ّرهِ وأنّا اكتوينا
خطب ُه عاش بيننا فهو يدري كم جرينا لطب ِّه وسعينا
أذْن ُه ال تكاد تسمع مرثا ًة تُع ّز ِ
يه غري ما قد رثينا
صهرتنا آال ُم ُه فامتزجنا واتّحدنا بروحِ ِه والتقينا
منحونا الدُنيا لكي ننْبذَ الشعبَ ونُغيض عن ُ
ظلمهم فأبينا
ري من شعبنا ما رشينا
تاج
ِ
بأسمال فق ٍ
ويبيعون ألف ٍ

لعيني مـأرب
عامر السعيدي

لعينيــك نكتــبُ مــا نكتبُ
فتلمــع عينــاك يــا مــأربُ
لعينيــك وحــدك يــا أمّنــا
نصــي نصــي وال نتعــبُ
ّ
كــف أســطور ٍة
لنقــش عــى
ٍ
وقفنــا فطــار بنــا الكوكــبُ
ألغنيــ ٍة فـــي فــم األغنيــات
انطربنــا ونســواننا أطــربُ
ٌ
الفــت
لبلقيــس ال ســاقها
وال العــرش مــن تحتهــا يذهــبُ
لــكل الــذي ال يــراه الــكالم
ُ
قلــت عنــك ومــا أحجــبُ
ومــا
لقــد مسّ ــني منــك مــا مســنّي
ومــن مسّ ــ ُه الحــب ال يعتــبُ
أهــذا هــو القلــب أم هــذه
بصــدري تلوّعنــي مــأربُ
أتعبــت عاشــقا ً
ْ
ومــأرب مــا
ٌ
عاشــق متعــبُ
ولكننــي
أحــدّث مــأرب عــن نفســها
وحــن تحدثنــا تُســهبُ
ومــأرب فيهــا بــكل يــ ٍد
لســا ٌن يقــول فنســتعذبُ
تُربّــي الخرافــة خرفانهــا
ســنينا ً وتأكلهــم مــأربُ
تجــر الزمــان إذا جاءهــا
وتدهســ ُه حــن يســتذئبُ
ومــأرب كالســ ِّد معطــاء ٌة
وكالجبــل الصلــد ال تغلــبُ
تفــوح فتحســبها ورد ًة
وفـــي كل عــو ٍد بهــا مخلــبُ
ومــأرب تعــرف مــن تصطفــي
ومــن تفتديــ ِه ومــن تصحــبُ
وتعــرف مــن يدّعــي حبهــا
وخلــف مزاعمــ ِه عقــربُ

ومــأرب تجمــع أطرافهــا
وتــرب أعداءهــا تــربُ
تجــيء الســيول فتمتصهــا
وتأتــي الجيــوش فــا تذهــبُ
ومــن فــرط ع ّزتهــا ال تــرى
ذليــاً عــى ريحهــا يركــبُ
ومــا بــن أبنائهــا قائــ ٌم
إذا قــام مــن حتفــ ِه يهــربُ
ً
لعبــة
وكــم ظنّهــا طامــ ٌع
ِ
بأشــائه تلعــبُ
فصــارت
ْ
طاولــت غريهــا
ومــأرب مــا
ألن الســماء لهــا أقــربُ
تُ ّ
نقــ ُط بالشــمس تاريخهــا
فتــرق منهــا وال تغــربُ
لقــد حــاول الليــل إطفاءهــا
فبــ ّد َد ُه صبحهــا الطيّــبُ
كذبنــا عــى النــور فـــي بيتــ ِه
وفـــي معبــد الشــمس ال نكــذبُ
حجــر واقــفٍ فـــي الهــواء
عــى
ٍ
حجــر نــربُ
اتكأنــا ومــن
ٍ
يكــرب
نــرد الســام عــى
ٍ
مستبســل يكــربُ
وفـــي كل
ٍ
تقــول البــاد إذا يتّمتْهــا
الحــروب ملــأرب أنــتِ األبُ
ومــأرب تعشــق أوالدهــا
وفـــي وصــل أحبابهــا ترغــبُ
تمــ ّد لصنعــاء أغصانهــا
فمــا بــال صنعــاء ال تعشــبُ
مــأرب
ســكبنا دمانــا فــدى
ٍ
وأغــى مــن الــدّم مــا نســكبُ !
د ٌم فـــي الــراب د ٌم فـــي اله ـواء
د ٌم فـــي الحلــوق فــا تعجبــوا
ٌ
بالرجــال
محروســة
ومــأرب
ِ
ٌ
محفوظــة مــأربُ .
وباللــه

