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قائال

االحتفال بالعيد الوطني الـ27 لقيام الجمهورية 
اليمنية هو رسالة وجود واستمرار وتحدٍّ في مواجهة 
عدوان همجي بغيض.. واالحتفال بعيد الوحدة هذا 
العام هو االهــم في تاريخ اعياد الــوحــدة اليمنية 
المباركة.. وخاصة بعدما كشرت ذئاب الخليج عن 
انيابها الهثة نحو تمزيق اليمن ارضًا وانسانًا، ثائرة 
الخفاقاتها المتكررة لطمس هوية اليمن وعراقة 
تــاريــخــه.. فها هــي تلك الــذئــاب تطل مــن جديد، 
مستترة بـــرداء االقلمة تـــارة.. ومجالس العشائر 
)شرقًا( والسلطنات )جنوبًا( تارة اخرى.. ناسية ان 
الوحدة اليمنية " وحدة انسان " محفورة منذ األزل 
في االصل والعراقة والنسب واللغة والثقافة واالدب.. 
فاليمن دون غيرها تتميز بنسيجها االجتماعي 
والقبلي المتداخل اصاًل ونسبًا وعراقة"، وهذا التداخل 
المجتمعي والتعزيز من اواصره ومتانته هو الكفيل 
بالحفاظ على وحدة أرض الـ22 من مايو 1990م"..

من أهدف الثورة اليمنية
من جانبه تحدث األستاذ الدكتور/ محمود أحمد 
مغلس -نائب رئيس جامعة ذمار للشؤون األكاديمية 

وشؤون أعضاء هيئة التدريس، قائاًل:
يحتفل شعبنا اليمني العظيم بالعيد الوطني 
الـــ27 لقيام الجمهورية اليمنية وهو في جبهات 
العزة والكرامة دفاعًا عن الوطن ووحدته واستقالله 
وكرامته متصديًا لتحالف العدوان السعودي الذي 
يضم 17 دولة تشن عدوانا همجيًا على بالدنا ظلمًا 

وعدوانًا..
22 مايو 1990م يوم تاريخي عظيم تم فيه 
اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة سلميًا بالحوار 

والتفاهم وتم اعالن قيام الجمهورية اليمنية..
هذا المنجز الوطني التاريخي العظيم الذي ناضل 
شعبنا من أجله طوياًل، ويعتبر الهدف الخامس من 
أهداف الثورة اليمنية الخالدة »26 سبتمبر1962م، 

و14 أكتوبر1963م«. 
مضيفًا: أن الدفاع عن الوطن في وجه المحتلين 
الجدد يحتم على كل اليمنيين تعزيز وحدة الصف 
للتصدي للعدوان وافشال كل المشاريع الصغيرة التي 

تسعى لتحقيق اجندة أعداء اليمن المتمثلة في تمزيق اليمن واشعال الصراعات 
والحروب المناطقية، والمذهبية..

مشيرًا الى أن احتفالنا بهذة المناسبة فرصة لشعبنا لتحقيق المزيد من وحدة 
الصف وااللتفاف حول الوحدة اليمنية وتطهير األرض اليمنية من دنس المحتلين 

واإلرهابيين والجنجاويد والبالك ووتر والسعوديين واالماراتيين وكل هذة 
األشكال العفنة.

دحر المحتلين
الى ذلك قال الدكتور أحمد صالح العبادي:

نحتفي بعيد األعياد الوطنية العيد الـ27 لقيام الجمهورية اليمنية، وبالدنا 
تواجه عدوانًا ظالمًا يستهدف الوحدة اليمنية.

الوحدة اليمنية هي الوضع الطبيعي لليمن وهذا ماُعرف عن اليمن على مر 
الزمن، في حاالت نادرة واستثنائية كان يتم االنقسام لكن سرعان ما يتوحد 

اليمنيون.
نعرف جميعًا أن االنفصال تم اثناء االحتالل البريطاني لجنوب بالدنا  وحكم 
العهد اإلمامي الكهنوتي المباد، لم يقبل شعبنا اليمني العظيم هذا الوضع بل 
ر الجنوب اليمني من  ناضل وأسقط الحكم االمامي المتخلف شمال اليمن وطهَّ

دنس االحتالل البريطاني.
وتمت اعادة تحقيق الوحدة اليمنية كترجمة عملية لنضال شعبنا وتنفيذًا 

للهدف الخامس من أهداف الثورة اليمنية المباركة »سبتمبر واكتوبر«.
 نستلهم من التاريخ شجاعة شعبنا وعظمة ارادته في دحر المحتلين، نزداد 
قوة وصالبة في مواجهة تحالف العدوان السعودي الذي يسعى لتنفيذ المخطط 
الصهيو امريكي لتمزيق اليمن وهذا هو المستحيل بعينه ألن شعبنا اليمني 

يرفض التفريط في وحدة وسيادة واستقالل اليمن مهما كلفه من ثمن .
الدكتور عبدالله صالح 

لقد كانت الوحدة بالنسبة للشعب اليمني قدرًا محتومًا، وقد تهيأت لها أسباب 
وظروف في لحظة زمنية من القرن العشرين، لم تتهيأ ألجيال خلت من قبل، 
إذ كانت الصورة تعكس عالمات الجهل والتوجس والنفور واالنتقام، وهو ما لم 
يشعر به جيل الوحدة. خاصة بعد إحساسهم بمتعة وحدة األرض والهوية واألمن 

واالستقرار والتآلف المقبول..
إن الوحدة اليمنية هي القيمة الوحيدة التي يستطيع الشعب من خاللها الحفاظ 
على الهوية اليمنية، وتماسك النسيج االجتماعي، وكذا إزالة غبار العصبية 
والجهل والطائفية..باإلضافة إلى تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي، 
والحفاظ على الوطن من االنزالق إلى الحروب األهلية، المفضية حتما إلى والدة 

دويالت وسلطنات متعددة...
أن هناك  مــؤامــرات واسعة تستهدف الوحدة 
اليمنية، وهــو مــا يعني ضـــرورة تفعيل الحس 
الوطني لدى مكونات الوطن الحزبية والمذهبية 
والمناطقية، والعمل معا إلزالـــة أســبــاب التوتر 
والفوضى والــصــراعــات الداخلية، واالبــتــعــاد عن 

االرتهان للخارج.
 ومن ثم، ينبغي على أصحاب القرار السياسي 
التعامل بحكمة ومسؤولية مــع قضايا الوطن 
المصيرية حتى ال تقع أقدام الوطن في حفرة من 
نــار يصعب الخروج منها. كما يجب على النخب 
لثقافية والعلمائية تسخير كل  األكاديمية وا
طاقاتها من أجــل نشر الوعي والتعبئة الفكرية 
والسياسية والمجتمعية؛ إلنقاذ الوطن والترفع 

عن األحقاد السياسية البغيضة...
الدكتور حمود محسن المليكي

شعوري ونحن نحتفل بالعيد الوطني 22مايو هذا 
العام شعور يختلف عن شعوري باعوام  سابقة 
نحتفل بالمناسبة شعور خليط بين السعادة والحزن 
سعيد ألننا نحتفل بهذه المناسبة وقد مر على 
بالدنا أكثر من عامين ونحن صامدون أمام العدوان 
الباغي الــذي لم يترك مؤسسة أو بنية تحتية إال 
نا..  وهدمها، عدوان قتل أطفالنا وشيوخنا ونساء
عــدوان يمتلك قوة العالم ورغــم ذلك ُهــزم أمام 
قواتنا المسلحة ولجاننا الشعبية شر هزيمة.. ولذلك 
سعادتي بهذا النصر العظيم، أما حزني فيتمثل بأن 
هذه الذكرى تأتي وشعبنا يعاني من الحرب الظالمة 
وان العدوان السعودي وتحالفه استطاعوا أن يحتلوا 
جزءًا من بالدنا بمساعدة المرتزقة بل واستطاع 
ــفــصــال، لــكــن ذلــك  تــحــريــك بعضهم إلعـــالن االن
مستحيل ما دام الزعيم القائد علي عبدالله صالح 
ومعه ماليين الشرفاء من أبناء الشعب والمؤتمريين 

على قيد الحياة.
 أبرز التحديات التي تواجه الوحدة 

- استمرار الحرب الظالمة التي تشنها السعودية 
والــــدول المتحالفة معها وعــلــى رأســهــا امريكا 

واسرائيل .
- المرتزقة من أبناء الشمال والجنوب الذين باعوا 

أنفسهم وكرامتهم بثمن بخس.
سمى الشرعية الكاذبة.

ُ
- وجود الفار الخائن عبدربه منصور هادي على رأس ما ت

- ضمانات الحفاظ على الوحدة وتتمثل في القضاء على التحديات السابقة، 
وإيقاف الحرب، ورحيل الغزاة والمرتزقة، ومحاكمة الفار وأعوانه، االلتزام 

بتطبيق الدستور والقانون

تحتفــل بالدنــا بالعيد الوطني الـــ27 لقيام الجمهورية اليمنية المباركة في يوم الـــ22 من مايو 1990م وطي الماضي 
التشطيري الى األبد.

ورغم ما يقاسيه وطننا وشعبنا من عدوان بربري همجي وحصار جائر إاّل أن االحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية 
علــى قلوبنا يمثل رســالة لدول العدوان بقيادة الســعودية بأن الشــعب اليمني ســيظل واحدًا موحدًا رغــم ما ُيحاك ضد 

وحدته من مؤامرات ومحاوالت طمس لهويته الوطنية.
»الميثاق« أن هذا اليوم يمثل إنجازًا تاريخيًا لشعبنا اليمني العظيم وال يمكن التفريط به مهما كانت  أكاديميون أكدوا لـ

التضحيات، وستظل رخيصة من أجل بقاء اليمن موحدًا الى أن تقوم الساعة.
مشــيرين الى الدفــاع عن الوطن في وجه المحتلين الجدد يحتم على كل اليمنييــن تعزيز وحدة الصف للتصدي للعدوان 
وافشال كل المشاريع الصغيرة التي تسعى لتحقيق أجندة أعداء اليمن المتمثلة في محاولة تمزيقه وإعادة الى ما قبل هذا 

اليوم العظيم.
استطالع/احسين الخلقي

»الميثاق«: أكاديميون لـ

الشعب سيفشل مؤامرة 
العدوان تمزيق اليمن

قال الكاتب والباحث محمد عبده الشجاع: 
دور المثقفين اليمنيين في مواجهة مخطط االنفصال أمر 
بدهي ال يحتاج للتذكير؛ فإذا لم يكونوا أصحاب الكلمة الفصل 

في قضية الوحدة اليمنية فمن سيكون؟
صحيح أن الدفاع عن الوحدة اليمنية  أمر يعني الجميع، لكن 
تبقى النخب السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 
ة األحداث  هي الركيزة األساسية في توجيه البوصلة وقــراء

والصراعات بعيدًا عن الثوابت ومواجهة الدعوات المريضة.
لألسف ثمة تراجع أو تهاون من قبل النخب الثقافية أتت 
كانعكاس لألحداث، بل خرج العديد ممن حسبوا على النخبة 
الثقافية بدعوات صغيرة ومريضة ال تمثل الرؤى العميقة 
التي يجب أن يتحلى بها المثقف؛ مع العلم أن كل تلك الدعوات 
أتت في ظل التعددية وسقف الحرية المفتوح خالل العقدين 
الماضيين حتى مؤتمر حــوار موفنبيك إال ان ذلــك يعتبر 
استغالاًل في غير محله؛ فالوحدة قيمة وعلى الجميع الدفاع 
عنها والبحث عن كل القيم من بوابتها كقيم الحرية والعدالة 
االجتماعية والمساواة والديمقراطية وانتزاع الحقوق ومحاربة 

الفساد.
واستطرد قائاًل: على النخب السياسية والثقافية الجادة في 
بناء وطن -يتعرض اليوم لكل أنواع التمزيق والمؤامرات- أن 
تقف في هذه اللحظة التاريخية الفارقة موقفًا شجاعًا وتقدم 
ة عميقة لألحداث بما ال يمس وحدة التراب والمجتمع،  قراء
وعليهم واجب كشف الفساد وفضح القوى الرجعية والجماعات 
اإلرهابية المتطرفة والوقوف في وجه كل من يحاول تشويه 
هذه القيمة أيًا كان بمن في ذلك القوى والجماعات التي تتشدق 

ة.
َ

بالوطنية كذبًا وهي تنخر فيها مثل األَرض
وأضاف: في العيد السابع والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية 
على المثقفين وجميع النخب أن تضطلع بواجبها وأن تكون 
لسان حال هذه المناسبة الغالية على قلوب ابناء شعبنا كأقل 
واجب يعيد االعتبار للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وللرجال 

والنساء الذين عملوا جاهدين حتى 
تحققت الــوحــدة اليمنية.. وقد 
كان التحاد األدباء اليمنيين كأول 
مؤسسة مــوحــدة فــي الشطرين 
وبعد قيام الوحدة مواقف ثابتة 
ممثلة في عمر الجاوي وغيره من 
المناضلين الذين ظلت أكفهم على 
قلوبهم خوفًا عليها، مدركين 

تمامًا ماذا تعني وحدة الوطن.
ـــب  ــدث الــكــاتــب واألدي ــح وت
حاتم علي - عضو اتحاد األدباء 

 :
ً
والكتاب اليمنيين قائال

األدبــــاء والــكــتــاب وكــل النخب 
الثقافية والفكرية والتنويرية 
مثلوا رافعة وطنية وعبروا عن 
الــشــعــب الــيــمــنــي خـــالل العقود 
الماضية وعلينا هنا أن نستعيد 
شيئًا فقط مما قام به أعضاء اتحاد 
األدباء والكتاب وقبل تأسيسه ، 
ــة  حــيــث تــوافــقــوا عــلــى واحــدي
المصير والــوطــن والمشتركات 
والثقافة والثورة والوحدة بين 
أبناء الوطن اليمني الواحد وبالفعل 
ـــاء فــي مطلع  أســســوا اتــحــاد األدب
سبعينيات القرن المنصرم موحدًا 
بين أبناء الشمال والجنوب وسمي 

وما يزال إلى اللحظة باسم اتحاد األدبــاء والكتاب اليمنيين 
، وكان األديــب يقبل إعــادة تحقيق الوحدة، وقبل تأسيس 
االتحاد يمشي ببطاقته الشخصية ويمر على كل محافظات 
اليمن شماله وجنوبه في سيارة مكتوب على لوحتها المعدنية 
اليمن ، والناس عرفوا هذه الشريحة من خالل هذه القيم 
والمشروع الوطني الذي حملوه ، لكن في الحقيقة هناك عوامل 
عدة أدت إلى تراجع هذا الصوت الوحدوي والتنويري ومنها 
أن هذه الشريحة المهمة التي تمثل صوت الوطن والحرية 
والنهوض والوحدة وضمير الشعب اليمني ، تعرضت لكثير 
من اإلهمال واإلجحاف والظلم والنكران من قبل الحكومات 
واألنظمة المتعاقبة وبالتالي صــارت مهمشة، وكثير من 
أعضائها يبحثون عن لقمة العيش أو مــأوى اضافة للوضع 

السياسي واألمني وغيره.
وتابع قائاًل: غير أنني على ثقة كبيرة بأن تستعيد شريحة 
ــاء والكتاب والمبدعين والمفكرين دورها  المثقفين واألدب

وتـــــــدافـــــــع عــن 
ــوطــن ووحــدتــه  ال
،ســــيــــمــــا ونـــحـــن 
نــحــتــفــل بــالــعــيــد 
الــوطــنــي الـــــ 27 
لقيام الجمهورية 
الــيــمــنــيــة، وهـــذه 
تجعلنا  لمناسبة  ا
ــــوس  ــــاق نــــــــدق ن
الخطر ونحث كل 
ـــــاء والــكــتــاب  األدب
ورفاق الكلمة على 
الــوقــوف فــي وجه 
ـــذه الــتــحــديــات  ه
والمخاطر والدفاع 
عـــــن وحـــدتـــهـــم 
ونــــــضــــــاالت مــن 
ســـبـــقـــوهـــم مــن 
ـــا المثقفين  روادن
واألدبــــاء والكتاب 

وغيرهم.
ــال  إلــــى ذلــــك ق
عضو اتحاد األدباء 
والكتاب اليمنيين 
خالدمطهر جبره:
لمثقف   يلعب ا
اليمني في حماية 
الـــوحـــدة دورًاس 
ــًا  مــهــمــًا ومــحــوري

ويعول اآلخرون عليه في الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ 
على مقدراته وثوابته وأهمها الوحدة 
اليمنية،لكن غياب ذلك الدور أو باألصح 
التغييب القسري لدور المثقف هو نتاج 
حتمي للتباين واالحتقان واالختالف 
واالنقسام الموجود بين كل أطياف 
الشعب  ومنهم المثقف، ناهيك عن 
أن إطالة أمد العدوان والحصار الجائر 
يسهم بشكل كبير في تغييب دور 

المثقف تجاه وطنه.
وأضاف: عمومًا، هكذا هي المؤامرات 
التي تحاك ضدنا تعمد على بث الفرقة 
والتشرذم بين أبناء البلد الواحد ومن 
ثم تأتي الخطوة التالية وهي العدوان 
والــحــصــار ليصيب المثقف كــمــا هو 
ــمــواطــن الــعــادي بمقتل فيتحول  ال
ــوطــن إلــى  المثقف مــن مــنــافــح عــن ال
باحث عن سكن آمن ولقمة عيش له 
وأبنائه، لكن الواجب الوطني يحتم على 
المثقفين أن يكونوا أكثر صمودًا من 
غيرهم فــي وجــه هــذا الطغيان وأن 
يناضلوا بالحرف ويذودوا عن وحدتهم 
الوطنية واالجتماعية وأن ال يتوانوا أو 
يتقاعسوا عن دورهــم الريادي تجاه 
وطنهم وثوابته الوطنية فالعدو يحاول 
تركيع هذا الشعب بكل السبل والوسائل 
الممكنة والمتاحة، لكن ستظل اليمن 
عصية بمثقفيها ومواطنيها وقيادتها.
وتابع جبرة حديثة قائاًل: ما يحز في النفس أن نجد بعض 
المثقفين يتحولون بين عشية وضحاها إلــى معاول هدم 
تسوقهم األهواء والمصالح الشخصية فيعمدون الى تزييف 
الحقائق وتزوير الواقع ويشرعنون للغازي والمحتل ويسهمون 
بفاعلية في مخطط تقسيم بلدهم وتجزئة المجزأ وتفتيت 
ــاء األبــريــاء مــن أبــنــاء جلدتهم، هذا  المفتت وفــي إراقـــة دم
االستغالل الرخيص للثقافة  وتوظيفها على هكذا نحو يتنافى 
وكل القيم التي نحملها نحن اليمنيين، ناهيك عن أن هكذا 
ثقافة آسنة دخيلة على هذا الشعب وإال فكيف بمقدورهم 
جلب الدمار لبلدهم أرضًا وإنسانًا تنفيذًا ألجندة األعداء هؤالء 
وما يحملون من ثقافة بضاعة مزجاة منبوذة وغير مقبولة 
البتة، فمن أين استقوا ثقافة الخيانة فيسوقوا للمجرمين 
ويسهموا إسهامًا مباشرًا في إراقة الدماء.. ومن وجهة نظري 
أن هؤالء ليسوا سوى باعة في أسواق النخاسة وال هّم لهم إال 

كم باعوا وكم كسبوا!

أكــد عدد مــن المثقفين والكتاب أن تراجع دور المثقفين والكتــاب في الدفاع عن الوحدة 
اليمنية مثل انتكاســة كبيرة على مســتوى الوطن..مشــيرين إلــى أن المثقف ظل هو صوت 
الحرية والوحدة والتسامح والتقدم ، طوال عقود طويلة مرت من حياة شعبنا اليمني، لكنه 

خالل هذه الفترة  تراجع بصورة كبيرة، األمر الذي أثر على الثوابت الوطنية والنسيج االجتماعي.
»الميثــاق«: إن جملة من العوامل تداخلت وادت إلــى غياب المثقف والكاتب  وقالــوا فــي أحاديث لـ
والمبــدع ، ومنها األوضاع السياســية وإهمــال غير المبرر لهذه الشــريحة خالل العقــود الماضية 

ووصول بعضهم إلى مرحلة اإلحباط.
واوضحوا أنه مهما كان هناك من عوامل سيتغلب عليها المثقف ويستعيد دوره الريادي وسيصحو 

من هذا الســبات ولن يدع وطنه يتشــظى وهو يقف موقف المتفرج ، سيما وأن األدباء والكتاب كانوا هم أصحاب الريادة 
والسبق في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. فإلى الحصيلة:

استطالع/عبدالكريم محمد 

اب لـ الميثاق:
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المثقفون مطالبون باستعادة دورهم 
في الدفاع عن الوحدة

استطالع 14االثنين:  العدد:  
)1860(

29/ مايو / 2017م  
3/ رمضان/ 1438هـ

الشجاع:
على النخب 

الثقافية أن تقف 
مع الوطن في هذه 
اللحظة التاريخية

خالد جبره:
نعّول على 

المثقفين لعب 
دور كبير في 

الدفاع عن الوحدة

حاتم علي:
الذكرى الـ 27 
إلعادة تحقيق 

الوحدة تجعلنا ندق 
ناقوس الخطر

د.المجهلي:
22 مايو رسالة تحدٍّ 

في وجه العدوان

د.العبادي:
نستلهم من مايو عظمة 

شعبنا في دحر الغزاة

د.المليكي:
إعالن االنفصال مستحيل في 
ظل وجود الزعيم وماليين 

الشرفاء من أبناء الوطن

د.مغلس:
علينا تطهير 
اليمن من دنس 
المحتلين الجدد

د.صالح:
هناك مؤامرات 

واسعة تستهدف 
الوحدة اليمنية

نزف أجمل التهاني والتبريكات للدكتور/

عدنان عبدالله مسمار
 بمناسبة نيله درجه الماجستير في الجراحة 
بدرجة »امتياز« من الصين.. متمنين له المزيد 
من النجاحات في مسيرته العلمية والعملية 

لخدمة وطننا وشعبنا.. وألف ألف مبروك..

 المهنئون:
العميد الركن/ طارق محمد عبدالله صالح 

محمد محمد مسمار 
عبدالله محمد القاضي 

علي محمد  مسمار 
علي محمد القاضي

وجميع األهل واالصدقاء وزمالء الوالد رحمه الله

نزف أرق وأعذب التهاني وأجمل التبريكات للدكتور/

مكي أحمد الجنيد 
بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. متمنين له حياة زوجية سعيدة 

وبالرفاه والبنين وألف مبروك..
المهنئون: والدك احمد الجنيد ووالدتك واخوانك

محمد أنعم
وجميع  األهل واألصدقاء..


