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دور الشباب في الحفاظ 
على الوحدة

> بما أن فئة الشباب يمثلون أكثر من نصف 
المجتمع وهم أمل الحاضر وعماد المستقبل، 
علينا أن نتساءل عن عالقة ودور شبابنا 
تجاه القضايا الوطنية الكبيرة وفي مقدمتها 
الوحدة اليمنية التي تمر بمفترق طرق ومرحلة 
حساسة ودقيقة ربما تهدد مستقبلها.. فكيف 
ينظر شبابنا ويتعاطى مع وحدته العظيمة.. 
وهل يمتلكون نزعة االنحياز لها والمحافظة 
عليها كأعظم االنجازات التي حققها آباؤهم 

بعد تضحيات وطنية مخلصة.
إن شبابنا أمل المستقبل مطالبون اليوم 
أن يدركوا معنى وحدتهم وان يتمسكوا بها 
ويحافظوا عليها بكل أمانة ومسؤولية بعيدًا 
عن التخندق في الوالءات الحزبية أو الشخصية 
الضيقة، التي تهدد هذا المنجز التاريخي 
العظيم الذي صنعه اآلباء واألجداد بعد نضال 
كبير قدموا خالله الغالي والنفيس وبذلوا 
األرواح والدماء رخيصة حتى تحقق الحلم 
في الثاني والعشرين من مايو األغر في العام 
1990م، والذي نحتفل هذه األيام بالذكرى 
الثانية والعشرين لهذا المنجز التاريخي الكبير 
والذي يفتخر به اخواننا الشباب في كل الدول 
العربية كونه انجازًا عربيًا كما هو انجاز يمني 

خالد.
تحتم علينا مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية 
ان نوصي أبناءنا واخواننا الشباب أن يحافظوا 
ويتمسكوا بوحدتهم العظيمة وان يدركوا 
حجم مسؤوليتهم في ذلك، وأن ال ينصتوا 
أو ينصاعوا إلى تلك األصوات الرجعية التي 
تحاول العودة باليمن وأهلها إلى الوراء.. إلى 
عهد التشطير واالحتراب الذي ولَّى إلى غير 

رجعة.
ان أبناءنا الشباب الذين سيتولون دفة القيادة 
والمسؤولية عليهم ومنذ اآلن أن يعوا الثوابت 
الوطنية العليا وفي مقدمتها الوحدة الوطنية 
التي سيكونون صمام األمان للحفاظ عليها 
والسد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه 
محاولة النيل من تلك الثوابت الوطنية العليا.
في القريب سيتسلم أبناؤنا الشباب راية 
القيادة والمسؤولية من الجيل الذي سبقهم.. 
ولن يكونوا عند مستوى هذه المسؤولية 
الكبيرة إاّل بإدراكهم وتمسكهم ودفاعهم عن 
الثوابت والمقدرات الوطنية العليا التي أرسى 
قواعدها الزعيم الرمز علي عبداهلل صالح 
صانع التحوالت التاريخية في عهده الميمون، 
ومنها االهتمام الكبير بفئة الشباب، وهو 
النهج نفسه الذي سيتواصل في ظل قيادتنا 
السياسية بقيادة فخامة األخ عبدربه منصور 
ه��ادي رئيس الجمهورية ورج��ل المرحلة 
التي تحمل مسؤوليتها في ظل الكثير من 
الصعوبات والتعقيدات التي حتمًا سيتجاوزها 
أبناء اليمن كما تجاوز قبلها الكثير من الصعاب 

والمحن والعقبات.
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بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيني.. وبالديمقراطية تجسدت 
علي عبداهلل صالححقيقة املشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه

رئيس املؤتمر الشعبي العام

قيادات نسوية:

الوحدة انتصرت لحقوق المرأة
> بداية تحدثت األخت فاطمة الخطري- 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
قائلة: يوم اعالن قيام الجمهورية اليمنية 
هو يوم فخر ألبناء الوطن ولألمة العربية 
ألن وحدة اليمن تعبر عن امكانية تحقيق 
حلم اكبر يتمثل في الوحدة العربية، 
الوحدة اليمنية منجز كبير وعظيم اليمكن 
انكاره أو إنكار جهود ومساعي وتضحيات 
من سعوا لتحقيقه وفي المقدمة الزعيم 
علي عبداهلل صالح الذي قاد نضال شعبنا 

إلى هذا االنتصار.
 تحقق ألبناء اليمن كثير من التقدم 
والنهوض في ظل الوحدة وتحقق للمرأة 
اليمنية بالتحديد كثير من المكاسب التي 
تعترف بها وقد عبرت عنها م��رارًا، حيث 
وجدت لها مكانة وموقعًا واستطاعت ان 
تظهر وبشكل قوي كشريك فاعل ومؤثر.. 
وما أريد أن أؤكد عليه في هذه المناسبة 
الغالية ان كل األزمات واالشكاليات يمكن 
التغلب عليها بالحوار ويكون ذلك تحت 
مظلة الوحدة والتي يستشعر قيمتها كل 

يمني محب للوطن وأمنه واستقراره.
نوايا صادقة

وفي ذات السياق تقول األخ��ت رمزية 
االري��ان��ي- رئىسة اتحاد نساء اليمن: 
تهل علينا مناسبة العيد الوطني الثاني 
والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية هذا 
العام وقد مرت البالد بكثير من المشاكل 
التي مازالت آثارها وتداعياتها حتى اليوم، 
ونحن اآلن في مرحلة انتقالية نتمنى 
خاللها أن تتوافر النوايا الصادقة من قِبل 
الجميع اليصال البالد إلى بر األمان، نريد 
األمن واالستقرار ومن أجل ذلك ينبغي في 
هذه المرحلة أن تهيأ األجواء والمناخات 
المالئمة للحوار الوطني الشامل والبد من 
مشاركة المرأة في الحوار بشكل فاعل 
ألن وجودها يخلق التوازن ويعمل على 
ايجاد الحلول ألنها األم واألخت واألكثر 
تضررًا من الصراع وستكون أكثر حرصًا 
على األم��ن واالس��ت��ق��رار، لقد حصدت 
المرأة اليمنية من ثمار الوحدة الكثير من 
المنجزات يكفي أنها ظهرت بعد أن كانت 
مغيبة ومنحت عدة حقوق أهمها حقها في 
التعليم وحرية االختيار في االنتخابات 

والمشاركة في صنع القرار.
صمام أمان

أما األخت نورا الجروي- وزارة الشباب 
والرياضة فتقول: أمام مكسب كبير يتمثل 
في العيد الوطني الثاني والعشرين لقيام 
الجمهورية اليمنية من المؤلم أن نسمع 
دع��وات غير مسؤولة تنادي باالنفصال 
فمهما كانت المبررات واالسباب، فالوحدة 
صمام أمان واستقرار اليمن وتؤكد على 
تلك األهمية الموقف ال��دول��ي المؤيد 
إلقامة الوحدة عام 1990م وتأكيد التأييد 
الستمرارها عام 1994م، وأخيرًا التأييد 
الحاسم لها في القرار الدولي )2014( 
ال��ص��ادر ع��ن مجلس األم��ن وال���ذي أيد 
المبادرة الخليجية وآليتها وتبناها وجعل 
منها قرارًا دوليًا ملزمًا وأكد حرصه على 
انجاز االصالحات الدستورية وحل قضية 
الجنوب ومشكلة صعدة والقضاء على 
اإلره���اب كل ذل��ك تحت مظلة الوحدة 

والثوابت الوطنية..
نحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة تجاه 

الوطن البد ان يعمل الجميع بوعي وحكمة 
ونوايا مخلصة.. كما أن على النساء امهات 
واخوات وزوجات ان نعمق في نفوس أبنائنا 
اهمية الوحدة ونوضح لهم مكاسبها لينمو 
ويترسخ في قلوبهم حب اليمن الواحد 
الذي اليمكن ان يعود أبدًا إلى االنقسام 

أو التشطير.
طاولة الحوار

وتعبر األخ��ت فاطمة سالم- محافظة 
شبوة- بالقول: الوحدة مغروسة في قلب 

كل أم تنشد التآخي واألمن واالستقرار 
ألبنائها، وأتذكر انه يوم اعالن الوحدة 
كان يوم فرح لكل أبناء الشعب اليمني 
نساًء ورجااًل وقد اكتسى الوطن بمظاهر 
االبتهاج في ُقراه ومدنه، ربما نحن مؤخرًا 
نعاني من آثار مشاكل وازمات وتدهور 
سياسي واق��ت��ص��ادي ق��د ي��ك��ون ذلك 
بسبب تراكمات كان ينبغي التصدي لها 
ووضع الحلول الجادة في حينها ومع ذلك 
يظل أمل تحسن األوض��اع قائمًا إذا ما 
استشعرت كافة األطراف اهمية المرحلة 

وضرورة التعامل بحكمة، والبد أن تطرح 
كافة القضايا الوطنية على طاولة الحوار 
الوطني الشامل تحت سقف الوحدة ومظلة 
اليمن الموحد.. وأنا على ثقة أن أبناء اليمن 
شمااًل وجنوبًا أكثر حرصًا وتمسكًا بالوحدة 

ومكاسبها تحت أي ظرف من الظروف.
مطلب شعبي

وترى األخت سالمة الوحمي- محافظة 
حضرموت- ان الوحدة اليمنية من أعظم 
المنجزات التي حققها لشعبنا الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ورغ��م المستجدات إاّل أن الشعب 
اليمني ي��درك ان ال��وح��دة صمام أمان 
واستقرار لكل اليمن ودول الجوار هناك 
مشاكل البد من مواجهتها والتصدي لها، 
خصوصًا وهناك اطراف تسعى لتمزيق 
وتدمير اليمن والب��د من وض��ع الحلول 
والمعالجات واتخاذ اإلجراءات الرادعة لمن 
يبثون الفوضى في أي مكان ومع أي طرف 
ألن الوطن أغلى ووحدته منجز لن يقبل 

أحد أن يسلبه إياه..
حلم تحقق

وفي ذات الشأن تقول األخت أفراح جابر- 
محافظة عدن: الوحدة حلم طالما راود 
اذهان أبناء اليمن منذ فترة طويلة وحينما 
تحقق واصبح حقيقة ومن المستحيل 
التفريط به.. هكذا هي الوحدة اليمنية 
اليمكن التفريط بها.. لدينا مطالب في 
اإلص��الح، والتغيير نحو األفضل وبناء 
مستقبل مشرق ألبنائنا، نريد أمنًا وسالمًا 
واستقرارًا ولكن ونحن متوحدون أقويا 
بوحدتنا هذه الوحدة الغالية التي سنظل 
نفخر بها ولن نتخلى عنها وسوف ندافع 

عنها ونحميها بأرواحنا..
سقف الوحدة

أما األخت شفيقة الظاهري- محافظة 
إذا تحدثنا فقط عن  ذم���ار، فتقول: 
المنجزات التي تحققت للمرأة في ظل 
الوحدة وقمنا بمقارنة بين وضعها ما قبل 
وبعد الوحدة سندرك ان مكاسب ومنجزات 
كثيرة حظيت به المرأة اليمنية.. الوحدة 
منجز عظيم لقائد عظيم ويكفي ان نكون 
في اليمن أنموذجًا تحاول الدول األخرى 
تحقيق ما وصلنا إليه، التوحد قوة ونحن 
بحاجة لهذه القوة في الوقت الحالي أكثر 
من أي وقت مضى، اليوم بالدنا تحتاج إلى 
المخلصين من أجل الوصول إلى بر األمان، 
تحتاج إلى االخاء والتوحد والتوافق تحتاج 
إلى أبناء يدركون اهمية الحوار ويلبون 
دعوته.. وبالحوار المسؤول يمكن إيجاد 

الحلول والمعالجات لمشاكل الجميع.
تجاوز الصعاب

ونختتم استطالعنا مع األخ��ت ايمان 
هالل- محافظة حجة- والتي تؤكد على 
أهمية الوحدة وضرورة حمايتها والدفاع 
عنها.. وت��ق��ول: الب��د من القضاء على 
النفوس التي تسعى لتعميق الخالفات 
وخلق العراقيل، ويُفترض في هذه الفترة 
ان يعمل الجميع في اطار التوافق إلنجاز 
مهام المرحلة االنتقالية، ونتمنى ان تمر 
علينا ذك��رى الوحدة الغالية في السنة 
المقبلة وقد تجاوزنا الصعاب والمشاكل 
وأدركنا اهمية الحوار، فاليمن تستحق من 
أبنائها المخلصين العمل الدؤوب بهدف 

إيصالها إلى بر األمان.

إعالن قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م كان   
يومًا استثنائىًا وتاريخيًا في حياة اليمنيين ففيه تحقق لشعبنا في ظل قيادة 
موحد اليمن الزعيم علي عبداهلل صالح أكبر المكاسب التي طالما تمناها كل أبناء 
الوطن الواحد وبالتالي مهما اختلفت اآلراء ووجهات النظر ومهما مرت على اليمن 
من أحداث وأزمات تظل الوحدة خطًا أحمر وكل الحلول ممكنة تحت مظلة وسقف 
هذا المنجز التاريخي العظيم.. هذا ما أكدت عليه المرأة اليمنية من خالل بعض 

الشخصيات النسوية والالتي عبرن عن آرائهن بهذه المناسبة بالقول:
استطالع/ هناء الوجيه


