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الوحدة اليمنية.. واقعية األصل ال 
وقيعة االستثناء

 غيالن العماري
مثلت الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 
١٩٩٠م منعطفًا مهمًا فــي جغرافية هــذا الوطن 
وتأريخه،حيث استعادت األرض الواحدة عافيتها من 
أوبئة التشرذم والتشتت واالنقسام، وتتفس تاريخها 
الصعداء واستعاد عبق حضوره بعد سنين مجحفة من 

الغياب.
لم تكن الوحدة اليمنية مطلبًا سياسيًا فحسب؛ أملته 
ظروف السياسة بمناخاتها المتغيرة غير الثابتة،ولكنها 
كانت ضرورة وطنية ملحة استدعتها مبادئ ديننا القويم 
وقيمه، فضًال عن واقع ناشته حراب التقسيم واالنفصال 
وبدا أحوج مايكون إلى واقعية األصل والمتن ال وقيعة 

االستثناء والهامش..
إذ األصل في اليمن واحديته وما عدا ذلك فاستثناء ظل 
يفرز كثيرًا من موجات القطيعة وما مثلته من تقاطعات 
سالبة على شتى مسارات الحياة المختلفة، وعلى الغارقين 
في وحــل الوهم التخلص من انتهازية لئيمة يساومنا 

حضورها باستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير..!
 لقد تحققت الوحدة اليمنية في الزمن االستثناء الذي 
ضربت فيه ريــاح التشتت واالنقسام واقــع هــذه األمة 
من اقصى الخليج إلى أقصى المحيط ،ومحاوالت العودة 
الى ماقبل تاريخها نكوص وانتكاسة سترتد وباًال على 
أصحابها ال المستهدف ؛ الوحدة، ذلك أنها قدر الطبقة 
األكثر انتماء ووالء لهذه التربة من اقصى الشمال الى 
اقصى الجنوب ، ال أولئك المنتمون إلى األهواء والنزوات 

والشهوات وما أقلهم !
لقد تحققت الــوحــدة فكان أن انعكس هــذا الحدث 
المعجزة على كثير من مجريات ذلك الواقع؛ فاشتعل 
آماًال بغٍد تمثل فيه- أي الوحدة- خطوة أولى في الطريق 
الصحيح ؛ طريق وحدتنا العربية واإلسالمية، ولوال عظيم 
التحديات التي واجهتها الوحدة أثناء وبعد قيامها، فضًال 
عــن غياب اإلرادة السياسية لمعظم أنظمة الحكم 
الرسمية في الوطن العربي، لكانت اآلمال تلك في متناول 

التحقيق.
اليوم تطل علينا ذكرى الوحدة اليمنية الـ٢٧ والوطن 
اليمني على مفترق طرق بعد أن أخذت معطيات الوضع 
ر لمزيد من االستقطابات السيئة 

ّ
الوطني الراهن تؤش

خصوصًا بعد أن كسر العام ٢٠١١م سيئ الذكر آخر 
الحلقات في سلسلة الحضور الرسمي للدولة ،فساخ الوطن 
على إثرها وال يزال في رماٍل كثيفة من الفوضى والفتن 
وتفتت النسيج المجتمعي، وظهرت نزعات عنصرية 
ومناطقية القت بسوادها القاتم على كثير من تفاصيل 

الراهن الوطني المعاش..
ال سوى أحقاد تتراكم وتضيف إلى حالنا العاثر كثيرًا 
من العثرات والعورات ،وأشدها اليوم حاال وحضورًا حقد 
الحمقى من أبناء جلدتنا وبتمويل وبدعم خارجي على 
منجز عظيم كمنجز الوحدة اليمنية ومحاولتهم وأد 
هذا المنجز العمالق في زمٍن عربي طاعن باالنكسارات 

والنكسات.
إن قوتنا في وحدتنا.. وعلى كل شرفاء هذا الوطن كنس 
الصغائر والسمو على الجراح فهي متغير، عليهم ونحن 
جميعًا التمترس في جبهة الوحدة كقيمة وكمبدأ وكثابت 
من ثوابت هــذا الشعب العظام..ال في جبهة التشتت 

والتيه.. وشتان شتان مابين الجبهتين.

بفضل منجز يوم الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م تحرر الشعب اليمني من تاريخ مأساوي داٍم 
فرضه عليه االستعمار واالستبداد بتقسيم اليمن الى شطرين.

على الرغم من انتصار الجمهورية في الشمال عام ١٩٦٢م وطرد االستعمار البريطاني 
في الجنوب في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م إّال أن مآسي التشطير ظلت تحرق اليمن شماًال 
وجنوبًا.. فلم يستقر النظام في صنعاء وال النظام في عدن رغم محاوالت تكريس 
االنفصال كواقع تحت رداء نظامين جمهوريين، غير أن أقدس أهداف الثورة اليمنية 
والمتمثل بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية كان أكبر من أن تقف أمامه أية قوة في األرض، 
كانت نيران الصراعات مشتعلة في كل المناطق الحدودية، وعلى مستوى كل قرية 

ومدينة وبيت في اليمن وخارجها.
وعلى الرغم من ذهاب الشطر الجنوبي الى االرتماء في احضان المعسكر االشتراكي، والشمال 
في احضان المعسكر الغربي، إّال أن ذلك لم يمكن أيًا من النظامين من الهروب من قدر الوحدة 

التي ال مناص منها.
قدم عشرات اآلالف من شباب اليمن أرواحهم طوال عقدين من النضال من أجل إعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية وبفضل تلك التضحيات الجسيمة والعظيمة ووصول األوضاع في البالد 
الى مستوى مخيف وانسداد كل األبواب لم يعد أمام الجميع مالذ آمن إّال الوحدة.. وأخذت 

الحوارات بين قيادتي الشطرين طابع الجدية منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي.
هناك حقائق ووقائع تاريخية ال يجب إغفالها ونحن نحتفل بهذا المنجز الوطني العظيم 
وبالدنا تواجه عدوانًا خارجيًا واقتتاًال داخليًا وحصارًا جائرًا، ومن ضمن تلك الحقائق أن الوحدة 
اليمنية التي قضت على مآسي برميل التشطير واطفأت نيران حروب حصدت قرابة نصف مليون 

شخص ال يمكن أن يقبل الشعب اليمني بأي حال من االحوال العودة إلى واقع ما قبل ٢٢ مايو 
١٩٩٠م فما بالنا بمؤامرة «الفدرلة» و«األقلمة» والتي يسعى أعداء الشعب اليمني اليوم الى 
اعادة تمزيق اليمن الى كانتونات صغيرة باسم «الفدرلة» التي قادها الفار علي سالم البيض أو 
«األقلمة» التي يقودها الفار هادي وتنظيم االخوان المسملين وبقايا الحزب االشتراكي اليمني.

إن قضية الوحدة اليمنية أطاحت برؤساء وقيادات كبيرة في البالد وقبل ذلك اسقطت النظام 
اإلمامي ألنه فرط بالوحدة اليمنية فثار الشعب على األئمة وأقام نظامًا جمهوريًا هدفه األول 
التحرر من االستبداد واالستعمار.. الخ، وحتى ال يلتبس الفهم لدى البعض فقد حرص تنظيم 

الضباط األحرار على تحديد هدف من األهداف الستة للوحدة اليمنية.
وهكذا ندرك أن محاوالت االرتداد عن الوحدة اليمنية هي مغامرات كارثية لكل من ذهبوا 
 من األئمة الى البيض وهادي، وال نتحدث عمن 

ً
في طريق إعالن الحرب والعداء للوحدة بداية

سقطوا خالل الصراع من أجل إعادة تحقيق الوحدة في عهد الشطرين.. واذا كان 
عبدالله باذيب وغيره قد أعلنوا الحرب على دعاة االنفصال والجنوب العربي في 
خمسينيات القرن الماضي وأكدت األحداث فشل تلك المشاريع.. فها هي المشاريع 
الصغيرة بعودتها من جديد اليوم تسقط اليمن في قعر جحيم من الصراعات 
والدماء والدمار والخراب.. صراعات تلتهم نيرانها األخضر واليابس.. تقضي على 
كل شيء جميل في حياة اليمنيين في الشمال والجنوب، فمنذ بداية تنفيذ مؤامرة 
عام ٢٠١١م ضاعت أحالم وآمال وتطلعات الشعب وظهرت الوجوه القبيحة لدعاة 

األقلمة و«الجنوب العربي» وغيرها.
بعد أن باعوا الوطن وحريته وكرامته ألعداء اليمن وأثبتت األحداث أنهم مجرد دمى 
يتحركون بأوامرالمستعمرين الجدد، وبات من المؤكد أنه لم يعد أمام الشعب اليمني مالذ آمن 
إّال الدفاع عن وحدته التي تمثل قارب النجاة للخروج من كارثة هذه الصراعات التي ال يمكن 

أن تتوقف إّال بالقضاء على أعداء الوحدة.
يبدو المشهد في الساحة اليمنية هو نفسه الذي كان عليه الشعب في بداية ثمانينيات القرن 
الماضي.. ووسط دوي أصوات الرصاص يقف موحد اليمن الزعيم علي عبدالله صالح والى 
جانبه كوكبة من ابناء الشعب دفاعًا عن الوطن ووحدته واستقالله، ويدعو في ذات الوقت 

الى السالم عبر حوار نّدي مع المعتدين.
أخيرًا نقول لقد فشلت مؤامرة فرض االنفصال بالقوة، ومهما حاول هادي وغيره أن يتباكوا 
على الوحدة من خالل مسرحية الزبيدي وشالل، فتلك محاولة مفضوحة ال يمكن أن تنطلي 

على الشعب اليمني العظيم الذي شب عن الطوق.

 محمد انعم 

الوحدة تنتصر على البرميل والفدرلة واألقلمة
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ــــمــــهــــاب ـــــيـــــمـــــن ال ــــــك وحــــــــــــدة ال أحــــــب
ـــهـــمـــي أحـــــــبـــــــك غـــــيـــــمـــــة بــــــالــــــحــــــب ت
ـــــســـــت أخـــشـــى أجــــــاهــــــر فــــــي هـــــــــواك ول
ــــــة) الــــــفــــــم والــــمــــحــــيــــا ــــــي فـــــيـــــا (عــــــدن
ى ـــــــمـــــــا تـــــــــــــراء كـــــــــــــأن خــــــــــــــــــــدوده ل
ــــوشــــى ــــم ويــــــــــا (إبـــــــــيـــــــــة) الـــــــثـــــــوب ال
مـــــضـــــمـــــخـــــة بـــــعـــــطـــــر فــــــحــــــن مـــنـــه
ـــــد طــــــوال ـــــمـــــت ويــــــــــــا (صــــــــبــــــــريــــــــة) ت
ــــــة) الـــــــخـــــــد الـــــمـــــنـــــدى ــــــــــا (حــــــجــــــي وي
ــــعــــيــــنــــيــــن غـــنـــي ـــــحـــــجـــــيـــــة) ال ـــــــــا (ل وي
ــــــون) قـــلـــبـــا ــــــئ ـــــــــى (ســــــي ــــي إل ــــن ــــي وضــــم
ــــــذيــــــذا ـــــــي كـــــــــــأس رمـــــــــانـــــــــي ل وصـــــــب
وهــــــــــــات (الـــــــعـــــــامـــــــريـــــــة) إن نـــقـــشـــا
ــــوع ــــــــي ضــــل ـــــــي) ف ـــــــع بـــــــشـــــــوق (ضـــــــال
ـــــــن) عـــطـــرا وثـــــــــري مـــــن (دم األخـــــــوي
ـــي كـــتـــابـــا ـــب ـــت ـــت ـــــرة) اك ـــــه ـــــم بـــــحـــــرف (ال
ــــمــــهــــاب ـــــيـــــمـــــن ال ــــــك وحــــــــــــدة ال أحــــــب

ــــــي ــــــرواب ــــى ال ــــل ـــــــرجـــــــال ع ـــــيـــــة ال وأغـــــن
ــــــواحــــــل مـــــــن شــــعــــاب ــــــق فــــتــــخــــضــــل ال
ــــــالمــــــة والــــــعــــــتــــــاب ــــــات الــــــم ــــــاي ــــــك ح
و(صـــــنـــــعـــــانـــــيـــــة) الــــــوجــــــه الـــشـــبـــابـــي
ــــجــــيــــن شـــــيـــــب بـــــالـــــذهـــــب الــــــمــــــذاب ل
ــــــــــــــأزرار مــــــن الــــبــــلــــس (الــــحــــبــــابــــي) ب
ـــــــي أيــــــــــــام آب ـــــــس) ف ـــــــي ــــــــــــــح (ح روائ
ـــــي) ـــــوصـــــاب كـــــــأعـــــــواد مــــــن الــــــدخــــــن (ال
ـــقـــطـــر مـــــن نـــــــدى (وادي الــــضــــبــــاب) ب
ــــي شـــفـــة الــــربــــاب ـــــوى (الــــمــــحــــويــــت) ف ه
ـــي ـــاب ـــي (ذمـــــــــاريـــــــــا) وعــــــطــــــرك فــــــي ث
ــــشــــراب ــــــن) فـــهـــو (صــــــعــــــدي) ال ــــــي ل(أب
ـــــخ (شــــــبــــــوة) قـــــد ســـــــرى بــي ـــــاري إلـــــــى ت
تــــــمــــــوت وال تـــــــــذل عـــــلـــــى الــــجــــنــــابــــي
ـــــرقـــــاب ــــى (عــــــــمــــــــران) شــــامــــخــــة ال عــــل
ــــي ـــــيـــــا لــــــمــــــن جــــــهــــــلــــــوا كــــتــــاب ـــــمـــــان ي
ــــــي ــــــرواب ــــى ال ــــل ـــــــرجـــــــال ع ـــــيـــــة ال وأغـــــن

أحبك وحدة اليمن
كلمات/عبدالواحدعمران

الحان وغناء/محمد الوديع

إحياء الذكرى الخامسة للجريمة اإلرهابية التي طالت جنود األمن المركزي

الرقي والتقدم يطالب بفتح ملف المتورطين في المجزرة
بحضور عــدد مــن اعــضــاء المجلس السياسي األعلى 
ووزراء في حكومة االنقاذ الوطني وبرلمانيين وعدد من 
المسئولين مدنيين وعسكريين وإعالميين وناشطين، 
أحيا ملتقى الرقي والتقدم -أمس األحد- الذكرى الخامسة 
لمجزرة السبعين اإلرهابية التي استهدفت منتسبي 
قوات األمن المركزي والتي راح ضحيتها أكثر من ٢٨٠ 
شهيدًا وجريحًا أثناء مشاركتهم في البروفات العسكرية 
استعدادًا لالحتفال بعيد الوحدة اليمنية.. وفي الفعالية 
أكدت المدير التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم الدكتورة 
حنان حسين أن الملتقى -وبناًء على توجيهات العميد 
يحيى محمد عبدالله صالح- يقوم في الـــ٢١ من مايو 
من كل عام بزيارة النصب التذكاري تخليدًا لتضحيات 

أولئك األبطال من قوات األمن المركزي الذين تعرضوا 
لعملية إرهابية غــادرة في ظل تواطؤ من ِقَبل هادي 

وحكومة االخوان.
وقالت حنان حسين: نحرص كل عام على تخليد هذه 
الذكرى األليمة على قلوب ابناء الشعب اليمني، لتظل هذه 

الجريمة اإلرهابية محفورة في ذاكرة األجيال.
وطالبت األجهزة المختصة بالعمل على كشف المتورطين 
في نقل البروفات من داخل معسكر األمن المركزي الى ميدان 
السبعين ليسهل تنفيذ تلك المجزرة المروعة، وتقديم 
كل المتورطين في الجريمة للمحاكمة من ممولين ومفتين 
ومحرضين، كــون اإلرهـــاب قضية واحـــدة تبدأ بالممول 

والمفتي وتنتهي بالمحّرض والمنفذ.

ترامب يرفض مصافحة الفار «هادي»
منعت حــراســة الــرئــيــس األمريكي 
دونالد ترامب الخائن هادي من االقتراب 
نحوه للسالم عليه رغــم أن الحراسة 
كانت تسمح للرؤساء المشاركين في 
قمة الرياض المنعقدة الليلة الماضية 

بالسالم على الرئيس ترامب.
ــمــوقــف كــشــف رفــــض الــرئــيــس  ال
األمــريــكــي مصافحة هـــادي أو حتى 

االلتفات إليه.
مراقبون تابعوا المشهد والموقف 
المخزي الذي وقع فيه الخائن هادي أمام 
«الميثاق» أن  الرئيس ترامب، أكدوا لـ
االستخبارات األمريكية نقلت للرئيس 
األمريكي معلومات تؤكد تورط الخائن 

هــادي مع تنظيمي القاعدة وداعش 
وغــيــرهــا مــن التنظيمات اإلرهــابــيــة 
ومّدها باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
ــل قـــام بــمــدهــا بــمــعــلــومــات ُوصــفــت  ب
بالمهمة والخطيرة على المشروع 
األمــريــكــي لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب في 
المنطقة وباألخص جنوب شبه الجزيرة 

العربية.
وأضــاف المراقبون: رفــض ترامب 
مصافحة هـــادي سيغير كثيرًا من 
ــعــدوان- وفي  مــواقــف دول تحالف ال
مقدمتها السعودية- تجاه الخائن 
هـــادي باعتبار هــذه الــدولــة تسعى 

لخطب ود ترامب.


