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انتشرت في اآلون��ة األخ��ي��رة إش��اع��ات مختلفة بين   
المواطنين حول صحة فخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية- حفظه اهلل- وحول حقيقة بقائه على قيد 
الحياة بعد الهجوم الغاشم الذي استهدفه ومن معه في بيت من 

بيوت اهلل وخرج على إثره للمملكة العربية السعودية للعالج.
وبعد أن تعددت اآلراء والتحليالت حول صحة فخامته بعد 
الحادث المريع وحول إمكانية ظهوره من جديد.. انكسرت 
أحالم هؤالء المنجمين التي كانوا يرونها عبر مرآتهم التي 
تعكس نواياهم فحسب، بأول ظهور لفخامته عبر شاشات 
التلفاز من المملكة العربية السعودية.. وعادت األحالم 
والهواجس تجوب في أفكار البعض ويتمتمون بها وبأن من 
ظهر متحدثًا ليس فخامته وإنما شبيه له باإلضافة إلى قول 
بعضهم بأنه »عافاه اهلل« فقد اطرافه وعددًا من االفتراءات.. 
ولكن فخامته عاود الظهور في يوم السابع من يوليو مؤكدًا 
أنه بصحة جيدة وأنه يتماثل للشفاء ولم يصبه شيء مما 

ذكروه..
وها هي جمعة االمتنان والعرفان التي صدحت من صنعاء 
طارقة على مسامع المملكة أصداءها، قد أحيت فرحة الجميع 
بشفاء فخامته شاكرين- بعد اهلل- الدور الذي قام به صاحب 
السمو الملكي الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ودور األشقاء 

في المملكة بما قدموه من عون واهتمام برئيسنا- حفظه 
اهلل- ومن معه بعد انتقالهم للعالج بالمملكمة إضافة إلى 
مساندة الشعب اليمني بمختلف الدعم على رأسه النفط 
الخام الذي ُأرسل إلينا مخففًا بوصوله األزمة التي تمر بها 

اليمن من اختفاء مشتقات النفط في اآلونة األخيرة..
ولهذا اليسعنا في ختام حديثنا إاّل الدعاء لفخامته بالصحة 
ونقول له عافاك اهلل وشفاك ألسرتك وشعبك، ونقول ال 
نامت أعين الجبناء الذين تسببوا لليمن بهذه األزمة التي 
أثرت على استقرار وأمن الوطن وأثرت على الشعب وجعلته 
بين وجهتين، إما يسير مع السائرين أو يصمد مع الصامدين، 
عاكسين بهذا االنقسام أقسى مالمح التشتت بين األخوة 

وانعدام الثقة بينهم..
ومن هنا ندعو اهلل العزيز القدير أن يلمّ شملهم ويجمع 
رأيهم ويقوي عزيمتهم على الرأي السديد الذي يختارونه 

بعد التشاور في أمورهم.

۹  البداية كانت مع 
االخت فاطمة الخطري- 
ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ام��ة 
رئيسة دائرة المرأة باألمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
والتي تحدثت قائلة: ان شخصية 
ال��رئ��ي��س ال��ق��ائ��د ونهجه ال��داع��م 
للمرأة كان له دور كبير في تحقيق العديد 
من المنجزات والمكاسب للمرأة وفي كافة المجاالت 
والمستويات وهذا األمر ال يمكن ينكره إال جاحد، فالذي 
يريد المقارنة بين وضع المرأة قبل عهد فخامته واليوم 
يجد الفرق كبيرًا والمنجزات والمكاسب واضحة.. حتى في 

ظل االحداث واألوضاع 
الراهنة تظل المرأة 
صامدة ومتحدية لكل 
الظروف واألزمات التي 
فرضت عليها والتي 
تتحمل ج���زءًا كبيرًا 
من المعاناة الناجمة 
عنها، فالمرأة هي من 
تحاول توفير البدائل 
لألسرة في ظل األزمة 
الراهنة، فالكثير من 
ل��ن��س��اء استخدمن  ا
الحطب كبديل للغاز 
ويحملن الماء ويبحثن 
عنه ف��ي ح��ال��ة عدم 
توافره، وكم تعاني 
المرأة في حالة عدم 

االستقرار من القلق على ابنائها وذويها ومع كل ذلك 
تظل صامدة ووفية تتطلع لعودة فخامة رئيس الجمهورية 
ليعود معه االمن واالستقرار مجددًا، فلطالما كانت المرأة 
تنعم بالحرية واألمان والقدرة على التنقل والعمل وإلى 
أن جاءت هذه األزمات لتحد من قدرتها على العطاء في 
ظل عدم توافر األمان، ورغم كل شيء مازالت المرأة تعبر 
عن رأيها ومواقفها وتخرج المسيرات واالعتصامات منادية 
باألمن واالستقرار ومطالبة باحترام الشرعية الدستورية 
وداعية أبناء الحكمة لالحتكام للعقل والحوار كمخرج وحيد 

للخروج من هذه األزمات.
األمان قبل اإليمان

۹  وفي ذات الشأن تتحدث االخت سمر شمسان - من 
عدن قائلة: لقد استطاع فخامة األخ رئيس الجمهورية 
بحكمته وحنكته القيادية ان يحقق المنجزات التنموية 
الشاملة ومن ذلك ما تحقق للمرأة، والتي وصلت الى مراكز 
مرموقة وأصبح لها وجود وأدوار فاعلة، فالمرأة اليمنية 
اليوم تنافس أخاها الرجل في مختلف المجاالت وتعبر 
عن رأيها بحرية كاملة وأصبحت حاضرة في المشاركة 

السياسية ومكان صنع القرار، وأضافت: أعتقد أن على 
المرأة دورًا كبيرًا خالل هذه الفترة، فعليها أن تعلم أبناءها 
كيف يكون الوفاء وعدم نكران الجميل، ففي عهد فخامة 
رئيس الجمهورية تحقق الكثير واليوم يوجد في الساحة 
من يهدم المنجزات بدون تفكير ولتحقيق مصالح ضيقة، 
حقيقة نحن نتمنى أن يدرك الجميع ان الهدم من األمور 
السهلة وضرره يعم الجميع ومن هذا المنطلق ينبغي 
أن نعمل جميعًا من أجل الحفاظ على ما تم إنجازه من 

مكاسب وان نحتكم لصوت 
العقل في حل أزمات البالد، 

ف��ال��وط��ن غ���اٍل واألم���ن قبل 
اإليمان.

روح المسؤولية
۹  وبدورها تحدثت األخت وفاء السبل- 

سيدة أعمال- قائلة: إن المرأة اليوم وبدون 
شك تختلف  من حيث الحقوق والمكاسب عن المرأة التي 
عاشت قبل الثورة أو ما قبل عهد فخامة رئيس الجمهورية، 
فالمرأة اليوم وخاصة في ظل الوحدة المباركة تقدمت 
خطوات كبيرة نحو األمام وأصبحت قادرة على تحديد 
مسارها واختيار الطريق الذي تريد، وهذا كله ما كان 
لنهج  ا ال  ل���و ليتحقق 
الداعم لها والسياسة 
المساندة لحقوقها، فها 
هي اليوم تتمتع بحقها 
في التعليم والمشاركة 
ف��ي كافة ال��م��ج��االت.. 
ونحن اليوم وف��ي ظل 
األوض��اع الراهنة التي 
يمر بها ال��وط��ن يجب 
علينا أن نستشعر روح 
ال��م��س��ؤول��ي��ة ون��وح��د 
ال���ص���ف، ف��ال��م��ع��ان��دة 
والمماحكات لن تكون 
ف��ي صالح أح��د وعلى 
الجميع أن ي���درك أن 
مصلحة الوطن وأبنائه 
ف��وق ك��ل اعتبار ومن 
أجل ذلك البد من االحتكام للعقل والتحاور الجاد البناء 
الذي من خالله يمكن أن نخرج البالد من الوضع المتأزم 

الذي تعاني منه.
منجزات

۹  ونختتم حديثنا مع االخت ناجية أبو عريج والتي بدأت 
حديثها باإلشارة الى حديث األمهات الالتي عايشن ما 
قبل عهد فخامة رئيس الجمهورية والالتي وصفن ذلك 
العهد بالمجحف والظالم للمرأة، حيث كانت محرومة من 
أبسط الحقوق، أما اليوم فقد وصلت الى مراكز لم تكن 
تخطر في بالها، وهذا يدل على ما تحقق للمرأة منذ تولي 
فخامة رئيس الجمهورية مقاليد الحكم.. وقالت: من العيب 
أن ننكر المنجزات التي تحققت ويكون جزاء المعروف 
الجحود ومن واجبنا نحن النساء أمهات وأخوات وزوجات أن 
نعمل على توعية أبنائنا وذوينا حول قيم الوفاء والمحبة 
واالخالص لهذا الوطن ألن تغليب المصالح العامة على 
المصالح الشخصية والضيقة هو الواجب على كل فرد، 
فهذا الوطن ملك للجميع وثمار األمن واالستقرار يحصدها 

الجميع.

المرأة اليمنية التي أصبح لها دور كبير وفاعل في الوقت الحاضر تعترف  
بأن العهد المشجع والداعم للمرأة هو عهد فخامة األخ علي عبداهلل صالح 

رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حيث كان له دور كبير في تحقيق العديد 
من المنجزات والمكاسب، أتاح أمام المرأة فرص المشاركة في الحياة السياسية بخطى 

متقدمة نحو تحقيق المزيد من الطموحات والتطلعات.. وها هي المرأة اليوم في هذه المناسبة 
تسجل كلمات الوفاء للقائد الرمز في ذكرى انتخابه لقيادة اليمن وتتحدث عن المكاسب والمنجزات ودورها 

وما ينبغي عليها القيام به في ظل االوضاع الراهنة.. فإلى الحصيلة:
  استطالع: هناء الوجيه

قيادات نسوية لــ  :

طموحات المرأة تحققت في عهد الرئيس

الخطري : الرئيس 
قدم الدعم للمرأة 
في كافة المجاالت

شمسان : وصلت 
لمراكز مرموقة 
ولها أدوار 
فاعلة

السبل : قادرة على 
تحديد مسارها 
واختيار الطريق 

الذي تريد
ناجية:  حققت  

مالم يكن يخطر 
في بالها

عافاك اهلل 
وشفاك

 نعمت عيسى

¿ جاء من أنقى 
الشرائح الشعبية 

ومن أكثرها 
انتاجًا.. من طبقة 

الفالحين الذين 
عجنت تربتهم 
أنامل األشعة 

وقبالت المطر..

االستاذ / عبداهلل الربدوني


