
كانت البداية مع النائب محمد نجيب الحزمي 
والذي تحدث عن هذه المناسبة قائاًل: الوحدة 
اليمنية شكلت هاجسًا وطنيًا وهدفًا استراتيجيًا 
لدى الحركة الوطنية منذ نشأتها خالل النصف 
األول من القرن العشرين حتى تحقق ذلك في 
الثاني والعشرين من مايو سنة 1990م على يد 
أحد رجال الثورة فخامة الزعيم  علي عبدالله 

صالح  . 
واضاف: االحتفال بهذه المناسبة سيدوم- ان 
شاء الله-  الن الوحدة اليمنية باقية ودائمة ومسألة 
ما يجري من انتقادات واحتجاجات ومظاهرات هو 
أمر صحى ليس بسبب أن الناس رافضون للوحدة 
ة االوضاع جعلت الناس يرون أنها لم  ولكن رداء
ت��ؤت ثمارًا كثيرة ول��م تحقق كامل طموحات 
الشعب وهذا لن يؤثر على الوحدة ألن الشعب 
اليمني ك��ان واح��دًا وسيظل موحدًا بدليل أنه 
حافظ على وحدته في حرب صيف 94م وتمكن 
من احباط مشروع االنفصال، رغم أنه كان مدعومًا 
من بعض دول االقليم ماديًا ومعنويًا وتسليحًا. 

  ويرى النائب محمد نجيب ان  نظام االقاليم 
ليس مقدمة لالنفصال وال يشكل تهديدا على 
الوحدة كما يعتقد البعض وقال: انه من أفضل 
النظم التى تحقق التنمية وتحقق التنافس 
الشريف بين الناس من اجل التنمية واالزده��ار 
ولذلك نعتقد انه ال توجد دولة في العالم انتهجت 
ال��ف��درال��ي��ة اال وحققت نجاحات على مستوى 

التنمية وعلى مستوى األمن واالستقرار ..  

سنحافظ على الوحدة
األخ منصور على واصل عضو مجلس النواب قال: 
إن االحتفال بالوحدة اليمنية اليوم بذكراها الرابعة 
والعشرين في ظل التحديات التى تمر بها اليمن 
هي من أوجب الواجبات . فالوحدة هي التى لمت 
شمل اليمنيين واستشعارا باأللفة والوفاء والمحبة 
واألخوة البد من ذكريات تثبت وتوطد مثل هذه 

الدعائم الطيبة المباركة.
مؤكدًا أن االم��ل ال ي��زال متسعًا للحفاظ على 
الوحدة اليمنية وترسيخها ، وقال: إن شاء الله 
بجهود كل االيدى الطيبة المباركة سنحافظ على 

الوحدة وسنقوم بمثل هذا الواجب .

وأضاف بالقول: يجب أن نكون أمة واحدة ذات 
صوت وهدف واحد حول حماية المجهود الوطنى 
العظيم وحماية البلد الذي نأمل أن يكون متواصل 

الخير والعطاء .

الحياة لكل يمني
وف��ي ذات ال��س��ي��اق ق��ال ال��ن��ائ��ب محمد يحيى 
الشرفي: البد أن تتضافر كل الجهود الرسمية 

بمختلف انواعها والشعبية بمختلف مكوناتها 
في سبيل تعزيز الوعى الجماهيري الذي يرسخ 
ويؤكد أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ عليها 
وإزالة كل العوائق وكل ما يعيق مخرجات الحوار 

الوطنى .
واض���اف: إن ك��ل مخلص ووط��ن��ى على امتداد 
الساحة اليمنية جنوبا وش��م��اال وش��رق��ا وغربا 
حريص كل الحرص على استمرار الوحدة ألنها 
بمثابة الحياة لكل يمني بغض النظر عن االصوات 
النشاز.. وقد رأينا دعم المجتمع الدولى للوحدة 
اليمنية من خالل المواقف والتأييد المعلن وخاصة 
فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية والتى سارت بهذا 
النفس وبهذا االتجاه والسياق الذي يؤكد وحدة 

اليمن لمصالح وطنية وإقليمية ودولية..

انجازات حقيقية
األخ عبدالمعز دبوان عضو مجلس النواب قال : 
في الحقيقة اعتقد اننا لسنا بحاجة الى احتفاالت 
هذه االيام بل نحن بحاجة الى منجزات وانجازات 
حقيقية على ارض الواقع .. االحتفال بيوم 22 
مايو او بغيره من االع��ي��اد هو أن يكون هناك 
انجازات حقيقية على ارض الواقع أما االحتفال 
بيوم 22 مايو ونحن نعيش ازمة في المشتقات 
النفطية ونعيش ازمة امنية أو حالة من التدهور 
االمنى وعلى مختلف الصعد ثم نحتفل اعتقد أن 

هذا من العبث .
وأضاف بالقول: االهمية تكمن بأن هذه المناسبة 
تعود على الشعب اليمني ووضعه أسوأ من ذى 
قبل ولهذا يجب على السياسيين وعلى قادة هذا 
البلد أن يتذكروا بمثل هذا اليوم أن اليمنيين 
ارادوا الوحدة اليمنية لتكون لهم خير مما كانوا 

عليه .
مؤكدًا أهمية االبتعاد في ه��ذه المرحلة عن 
المماحكات السياسية وتغليب مصلحة الوطن 

وما يريده المواطن ولو قليال .
وقال: إن دعوات فك االرتباط ودعوات االنفصال 
ستبقى  طالما وهناك انتهازيون وناهبون للثروة 
والسلطة وناهبون للمال العام وستبقى ما دام 

هناك فساد .
داعيا المواطن اليمنى بأن ال يحمل الوحدة ما 
يوجد على ارض الواقع من فساد وتالعب ونهب 
للثروات بل يحمل السياسيين ما يحصل من 
فساد ..وقال على السلطة أن تتدارك أمرها بقدر 

المستطاع قبل أن  يرفضها الشعب.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية - النائب االول لرئيس المؤتمر- االمين العام

نحتفل رغم الظروف القاسية
  يتساءل كثير من الناس عن جدوى االحتفال بالعيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية في ظل االوضاع المأساوية التي تمر بها بالدنا 
هذه االيام وعلى وجه الخصوص األوضاع االقتصادية واالمنية الصعبة وما خلفته من هم ومعاناة للمواطن أفقدته رغبة االحتفال بهذه 
المناسبات.. الشك ان شريحة كبيرة من الشباب  يتوافقون مع هذا الرأى خصوصًا ونحن نعيش ازمة غير مبررة في المشتقات النفطية 
مع ذلك يبقى الـ22 من مايو حدثًا مهمًا وإنجازًا تاريخيًا يستحق الوقوف لحظات اعتزاز وتأمل  بهذا المنجز العظيم .. ومن هذا المنطلق كان 
لنا وقفات مع عدد من البرلمانيين نستطلع آراءهم عن اهمية االحتفال بهذا المنجز التأريخي في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها بالدنا؟.. 

تفاصيل أخرى في االستطالع التالي:  

استطالع: فيصل الحزمي 

لقد كانت إرادة القدر أن يتحقق لشعبنا اليمني 
العظيم ال��ذي صنع واح��دة من أعظم الحضارات 
في التاريخ أن يحقق هدفين من أه��داف الثورة 
اليمنية سبتمبر وأكتوبر في آن واحد هدفي الوحدة 
والديمقراطية  حيث أطلقت الحريات العامة 
وحرية الصحافة والتعددية السياسية  واالنتخابات 
الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عن طريق 

صناديق االقتراع..

كانت الوحدة حلمًا ونحن اطفال كانت غاية وهدفًا 
بعيد المنال  كنا نمارس العمل السياسي في سرية 
تامة وخوف من مالحقة عناصر األمن الوطني ومن 
االعتقاالت والسجون، كنت وبعض اإلخ��وة نطبع  
نشرة 26 سبتمبر التي يتولى صياغتها األستاذ 
المناضل عبده محمد الجندي أمين عام التنظيم 
الناصري الوحدوي قبل أن يتحول إلى الحزب الناصري 
الديمقراطي بعد إع��الن الوحدة في مخابئ تحت 
األرض  وتعميمها على أعضاء التنظيم في الداخل 
والمهجر.. كنا نحلم بان يكون لدينا صحيفة رغم 
وساطة الدكتور عبدالعزيز المقالح لدى رئيس 
الجمهورية بإصدار صحيفة للتنظيم وإحياء ذكري 
ميالد الزعيم العربي الراحل جمال عبدالناصر وأبدى 
الرئيس الموافقة إال أن أجهزة األم��ن كانت تضع 
العراقيل والعوائق إلفشالنا  رغم سياسة االعتدال 
التي انتهجها المؤتمر الشعبي العام وخاصة بعد 
ال��ح��وارات التي ج��رت م��ع األح���زاب والتنظيمات 
المتواجدة في الساحة الوطنية للجمهورية العربية 

اليمنية آنذاك وفي ظل صراع دموي سالت فيه دماء 
إخواننا في المحافظات الجنوبية والشرقية انهارًا 
من التصفيات والمالحقات واالعتقاالت القسرية 
في ظل ديكتاتورية وقمع الحزب االشتراكي اليمني 
الذي أمم الممتلكات وصادر الحريات.. حقيقة ال 
تعلم األجيال التي ول��دت بعد الوحدة شيئًا عن 
القمع والحروب وتوقف عجلة التنمية قبل الوحدة 
لم يعيشوا تلك الحالة حتى يقارنوا بين المكاسب 
العظيمة التي حققها شعبنا على الصعيد الوطني 
وتوجه تلك األموال إلى التنمية الشاملة خاصة في 
المحافظات الجنوبية والشرقية التي توقف بها 
الزمن من يوم إعالن االستقالل في ال�30 من نوفمبر 
عام 1967م وحتى رفرف علم الجمهورية اليمنية 

في ال�22 من مايو..

 ال��ي��وم تحقق اآلالف م��ن المشاريع ف��ي شبكة 
الطرقات والمدارس والمشافي والمراكز والوحدات 
الصحية وخطوط االتصاالت  عبر األلياف الضوئية 
والجامعات والصحف والمواقع االلكترونية وغيرها 
م��ن مئات المشاريع ف��ي مختلف ال��م��ج��االت.. كنا 
متحمسين للحزب االشتراكي اليمني بحكم عالقته 
االستراتيجية ب��االت��ح��اد السوفييتي ومنظومة 
المعسكر االش��ت��راك��ي وكنا نظن ان��ه وظ��ف تلك 
العالقات إل��ى بناء قاعدة صناعية وبنية تحتية 
وصعقنا بعد إعالن التنقل بين الشطرين بالبطائق 
الشخصية وعندما قمنا بزيارة إلى مدينة عدن عام 
1989م وجدناها خرابة تنعق على أطاللها تلك 

الغربان الصغيرة التي كانت تتعرض لحمالت من 
القمع الثوري التي يقودها الحزب االشتراكي  وجدنا 
آثار حرب 1986م وطوابير لها أول وليس لها آخر 
لشراء الخبز  لم نجد مطاعم وال فنادق وال أشياء 
نشتريها إلهدائها ألقاربنا عند عودتنا من عدن.. 
وجدنا غبنًا وبوسًا وقهرًا وحرمانًا ومعاناة إلخواننا 
ال��ذي��ن أنهكتهم ال��ح��روب والتصفيات الدموية 

وعندما نقلنا تلك المعلومات لم يصدقنا الكثير 
حتى اكتشف العالم اجمع حقيقة ما يدور في جنوب 

الوطن..

ال��ي��وم تحقق لشعبنا آالف االن��ت��ص��ارات ومنها 
ال��وح��دة ال��ت��ي وج���دت لتبق وتنتصر وتستمر 
ومعالجة السلبيات التي رافقت دولة الوحدة خالل 

أربع وعشرين عامًا ويجب اقترانها بالعدل وتكافؤ 
الفرص واالنطالق في شراكة حقيقية في السلطة 
والثروة، أما تجار الحروب والرقص على جروح وآالم 
أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية والشرقية 
فمالذي قدموه عندما كانوا حكامًا  جلدوا وذبحوا 
وأب��ادوا شعبًا أراد له الله أن يتنفس عبير الحرية 

والمجد األبدي يوم ال�22 من مايو عام 1990م..
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عدد مكرس بمناسبة العيد الوطني الـ)24( 
لتحقيق الوحدة اليمنية ) 22 مايو(

الوحدة وانتصاراتنا على الفرقة  والشتات

توفيق الجندي 

> ها نحن ومعنا كل الوحدويين واألحرار في العالم نحتفل بالذكرى الرابعة والعشرين الستعادة الوحدة اليمنية في 
الـ 22 من مايو عام 1990م يوم رفع الرئيس علي عبدالله صالح علم الجمهورية اليمنية من مدينة عدن ليرفرف في 
سماوات المجد اإلنساني بعد أكثر من قرن ونصف القرن من الغربة والشتات والتجزئة وحروب االستنزاف البينية والشطرية..

الحزمــي: الشــعب اليمنــي كان واحــدًا وســيظل موحــدًا 
منصــور : االحتفــال بهــذا المنجــز مــن أوجــب الواجبات
دبــوان : االحتفــال في ظل انعدام المشــتقات ضــرب من العبث

الشــرفي : كل وطنــى حريــص علــى اســتمرار الوحــدة 

»الميثاق«: برلمانيون لـ

الجمهورية اليمنية.. عامل أمن واستقراروسالم 
للمنطقة واليمكن ان تنال منها المؤامرات

ان افراح شعبنا اليمني العظيم بالعيد الوطني الـ24 
للجمهورية اليمنية »22 مايو« ستتضاعف هذا العام 
لتزامنها مع ابتهاجاته بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني


