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الجمهورية اليمنية..  عامل  أمن واستقرار وسالم 
للمنطقة واليمكن أن تنال منها املؤامرات

علي عبداهلل صالح
 رئيس املؤتمر الشعبي العام

 هؤالء القلة من الرجال العظماء هم الذين غيروا 
مجرى التاريخ وصنعوا أحداثًا عظيمة ساهمت في 
الكثير من التحوالت التاريخية االيجابية في حياة األمم 
والشعوب وارتبطت هذه األحداث العظيمة - بأسماء 
الرجال والشخصيات الذين صنعوا هذه االحداث ألن 
االح��داث العظيمة دائمًا ال يصنعها اال رجال عظماء 
وه��ؤالء الرجال هم الذين استطاعوا أن يختصروا 
كل ما في مجتمعاتهم من فضائل التفرد النفسي 
والعقلي والخلقي وصاروا بحكم هذا التكوين الجمعي 
الصوت الشجاع في مواجهة االحداث وفي التعبير عن 

وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، أح��ام الناس وأشواقهم 
م���������ن وبذلوا كل ما في وسعهم 
ال��ت��ض��ح��ي��ات وال��م��ع��ان��اة 
في سبيل تحقيق أحام 
الشعوب وتطلعاتها حتى 

لو كانت حياتهم ثمنًا لهذه 
اإلن��ج��ازات والمبادئ التي 

طالما سعوا الى تحقيقها 
واسترخصوا حتى أرواحهم 
ف��ي سبيلها، ف��األح��داث 
والمنجزات العظيمة التي 
خلدها التاريخ ال يصنعها 

اال رجال عظماء بعظمة هذه اإلنجازات، والشك أن 
من يصنع حدثًا عظيمًا البد وأن يواجه معاناة عظيمة 
تكون بحجم هذه االح��داث، وعندما نقلب صفحات 
التاريخ ونبحث فيه عن االح��داث العظيمة البد وأن 
نجد وراءها رجااًل عظماء وهؤالء الشك أنهم تعرضوا 
في زمنهم ومن أبناء جلدتهم من أعداء النجاح الذي 
ال يخلو أي زمن منهم لشتى أنواع المعاناة والتشويه 
واالجحاف والتنكيل، فالبعض من هؤالء العظماء أجبر 
على شرب السم والبعض عذب ونكل به والبعض تم 
تشويه سيرته وإنجازاته ورغم ما تعرضوا له من قبل 
أعداء الحياة والنجاح لكن أسماءهم ومنجزاتهم ظلت 
خالدة وسجلها التاريخ بأحرف من نور في أنصع صفحاته 
وظلت بمثابة الضوء الذي ينير لألجيال المتاحقة دروب 
المستقبل، أما أعداء الحياة واإلنجازات العظيمة فإن 
التاريخ سجل أسماءهم وأفعالهم في صفحاته السوداء 
المظلمة وظلت تاحقهم لعنات األجيال المتعاقبة جزاء 

بما فعلوا.
وعندما نبحث في تاريخ أية أمة أو شعب فإننا نجد أن 
هناك محطات مضيئة وأحداثًا عظيمة في تاريخ هذا 
الشعب أو األمة، وهذه األحداث والمحطات المضيئة 
تظل حاضرة في وجدان األمم والشعوب يتذكرونها في 
كل اللحظات ويستلهمون منها كل معاني التضحية 

وال��وف��اء واإلخ��اص ليستمدوا منها قوتهم 
وطاقاتهم الستشراف آفاق المستقبل الواعد 

بالخير والعطاء والتقدم واالزدهار.
ول��ذل��ك ف��ق��د ك���ان ي���وم الثاني 

1990م  والعشرين م��ن مايو 
بمثابة محطة مضيئة ونقطة 
فاصلة في تاريخ اليمنيين للعبور 

الى مستقبل أفضل بعد قرون 
طويلة من التمزق والشتات 
واالنقسام والصراعات التي 

عاشها اليمنيون في الماضي، 
وفي هذا اليوم التاريخي تحقق 

حلم اليمنيين والتحم الجسد اليمني بعد 
شتات طويل.

هذا الحدث العظيم تحقق في 22مايو 
1990م وال��ذي تم فيه إع��ادة تحقيق الوحدة 

اليمنية وارتفع في مدينة عدن الباسلة علم الجمهورية 
اليمنية عاليًا خفاقًا في لحظة عامرة بالفرحة من لحظات 
التاريخ المهيب التي ظلت حاضرة في وجدان كل يمني 

أصيل.
والش��ك أن هذا اليوم التاريخي المهيب في حياة 
اليمنيين ما كان له أن يتحقق لوال عناية اهلل ثم جهود 
الرجال المخلصين من أبناء اليمن الذين بذلوا جهودًا 
جبارة في سبيل تحقيق هذا الحلم اليمني الذي ظل 
يراود اليمنيين قرونًا طويلة وعلى رأسهم الزعيم علي 

عبداهلل صالح الذي ارتبط اسمه بهذا الحدث التاريخي 
العظيم في حياة اليمن، فكان له الشرف الكبير في 
تحقيق هذا الحلم، ورفع علم الجمهورية اليمنية في 
سماء عدن الباسلة، فوقف له التاريخ إجااًل وتقديرًا على 
نيله هذا الشرف العظيم وتحقيق الوحدة اليمنية على 
يديه، ولهذا فإن االحداث العظيمة ال يصنعها اال رجال 
عظام ارتبطت أسماؤهم بهذه االحداث العظيمة وسجلها 
التاريخ في أنصع صفحاته، مهما حاول عشاق الظام 
وأعداء الحياة طمس هذه الحقائق وتشويهها والعودة 
بنا الى زمن التشطير، ولكن أنى لهم ذلك فالتاريخ 
كفيل بأن ينصف العظماء وإن حاولوا تشويه الحقيقة 
واإلنجاز ولنا في تاريخ العظماء خير دليل، فبالرغم مما 
القوه من تشويه وتنكيل وإجحاف وظلم من قبل أعداء 
الحياة وعشاق الظام لكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا 
من المنجزات العظيمة والرجال العظماء الذين صنعوا 
هذه المنجزات بل ظلت أسماؤهم ومنجزاتهم 
حاضرة وحية في وجدان األجيال وعقولهم 

ومكتوبة في صفحات بأحرف من نور.
وم��ن هنا وف��ي ه��ذه اللحظات 

لمهيبة  ا يخية  ر لتا ا
والتي تصادف 

إح����ي����اء 

الذكرى الثانية 
وال��ع��ش��ري��ن 

ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال���وح���دة 
ليمنية  ا
لمباركة  ا

ع���ل���ى ي��د 
الزعيم علي 

ع��ب��داهلل صالح، 
ن  أ ال  إ يسعني  ال 

التهاني  بأحر  أتقدم 
وال��ت��ب��ري��ك��ات لجميع 

أبناء الشعب اليمني بهذه 
وعلى  لتاريخية  ا لمناسبة  ا

رأسهم الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 

محقق الوحدة والديمقراطية والتداول 
السلمي للسلطة، والمشير الركن 
رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي نائب 

رئيس 
المؤتمر الشعبي 

ال��ع��ام وك��اف��ة أع��ض��اء وقيادة 
المؤتمر الشعبي العام، ونؤكد بأن 

الوحدة اليمنية ستظل النقطة المضيئة 
في سفر اليمن الخالد نستمد منها الضوء الذي ينير لنا 
دروب المستقبل، أما عشاق الظام والكهوف فا نقول 
لهم اال كما قال اهلل عز وجل: »ويأبى اهلل إال أن يتم 

نوره...«

22 مايو نقطة مضيئة 
في سفر اليمن

                                                                                                            عبدالرحمن مراد    

                                                                         سمير النمر
حيث إن الشعور بالظلم واالنكسار والهزيمة 
شكل دافعًا مهمًا في عملية التحول في الموقف 
التي يشهدها الوطن، فالذين كانوا يجرمون القول 
باالنفصال أصبحوا اآلن أكثر تقبًا له، والذين كانوا 
يدعمون الحراك ويتعاطفون معه أصبحوا اآلن أكثر 
ضيقًا بطرحه الى درجة الصدام الدامي والمواجهة 
المسلحة في أكثر من مكان، ولم يكن مثل ذلك إال 
نتائج منطقية لمقدمات كان االستبداد واالستفراد 
أبرز مظاهرها.. ويمكن أن يقال إن فقدان القيمة 
والمعنى والشعور بفقدان القوة عوامل نكوص 
وانكسار تعمل على إيقاظ الهويات التاريخية 
المتناثرة، وهي عوامل تشظي تفت في عضد الوحدة 
الوطنية وتساعد على إنتاج كيانات متصارعة، 
وهو االمر الذي يمكن قراءته في تجليات المرحلة 
ومظاهرها ومناخاتها الثقافية والسياسية، فالقضية 
الجنوبية أصبحت حقيقة ال يمكن القفز على مفردات 
وجودها وهي جزء من قضية وطنية كبرى ذات أبعاد 
وأشكال متعددة تركتها مناخات الصراعات منذ أكثر 
من نصف قرن من الزمان، والوقوف أمامها يتطلب 

نقدًا ذاتيًا ورؤية تصالحية مع التاريخ.
ما ال يدركه فرقاء العمل السياسي 
الوطني أن الربيع العربي عمل 
على التفكيك ال��ذي عزز 
من الهويات التاريخية 
نتج  أ و فية  لثقا ا و
ك��ي��ان��ات في 
ظ���اه���ره���ا 
ال�������ج�������دة 
 ، نة لعصر ا و
وف���������ي 
ك��وام��ن 
جوهرها 

االمتدادات التاريخية 
ال��ت��ي ت��ح��اول إع���ادة 
ال��ت��ك��ي��ف م���ع ال��واق��ع 
الجديد، ول��ن تكون تلك 
الكيانات الجديدة إال كيانات 
متصارعة تبحث عن الوجود 
وال��ب��ق��اء  وال��ح��ف��اظ على 
القيمة والمعنى.. وفي ظني 
أن غياب المشروع الحضاري 
الجامع سيكون سببًا في 
ملء الفراغات التي تشتهي 
االم��ت��اء، فغياب 

المشروع ال يدل على ربيع عربي بل سيكون دااًل على 
عدميته، والعدمية ال تنتج إال عدمًا مثلها وتشظيًا، 

يتناثر على إثرها الوطن الى دويات متعددة.
هناك حقائق تاريخية علينا ال��وق��وف أمامها 
بمسؤولية وطنية وتاريخية، فاليمن التاريخي لم 
تحكمه دولة مركزية إال وكان تحت إبطيها دويات، 
فقتبان، وأوس��ان، مثًا كانتا في العصر السبئي، 
ونمرد القيل الحميري الهيصم بن عبدالرحيم كان 
في زمن الدولة العباسية، ومملكة علي ابن الفضل 
كانت في زمن العباسيين، وبنو نجاح كانوا في 
زمن الرسوليين واالباضيين في حضرموت، وبني 
زريع في عدن وهكذا دواليك الى الدولة القاسمية 
وامتدادها الدولة المتوكلية كانتا في العهد العثماني، 
والسلطنات الخمس في المحافظات الجنوبية لم 
تكن إال امتدادًا تاريخيًا.. فالوحدة بالمعنى الجزئي 
في الجنوب ال يتجاوز عمرها 23 عامًا )1967م - 
1990م(، وبالمعنى الكامل )90-2012م( ال يتجاوز 
اثنين وعشرين عامًا، ومثل هذا التراكم لن يحقق 
استقرارًا الستحكام العامل التاريخي والثقافي فيه، 
لذلك فالفيدرالية القائمة على األقاليم المتعددة 
والتجانس التاريخي والثقافي هي الخيار األمثل ألمن 
واستقرار ونماء هذا الوطن، ولن تكون الفيدرالية حًا 
في حد ذاتها إال إذا تكاملت مع قيم ومبادئ الدولة 
المدنية الحديثة التي تضمن تكافؤ الفرص وتحقق 
عدالة التوزيع وتعمل على المساواة وتعزز وتقدس 
سيادة القانون وتعمل على تحديث البنى االجتماعية 
والثقافية، فالبنى القبلية يجب أن تحل محلها البنى 
المؤسسية، ووعي الغنيمة يجب أن ينزاح الى وعي 
االنتاج، والتراث الفكري يجب أن يُقرأ بوعي الحاضر، 
ومثل ذلك يتطلب عمًا مضاعفًا وتكامليًا، ونحسب 
أن المناخات العامة مهيأة لقرع نواقيس البداية فيه، 
فالتعدد في وسائل االتصال واتساع األفق المعرفي 

عليه يجعل المهمة أيسر مما  ن���ت  ك���ا
الماضي،  في 
فالفراغ الذي 
ت���رك���ه ه���ذا 
الربيع يجب أن 
بمفاهيم  يُمأل 
م�����دن�����ي�����ة 
وحداثية، وعلى 

ن ال��م��ث��ق��ف  أ لحقيقي  ا
ال��ج��م��اه��ي��ري ي��س��ت��ع��ي��د دوره 

ويستعيد سلطته التي صادرها عليه السياسي لتكون 
الحياة أكثر نموًا وتطلعًا ورغادة عيش.

لقد أظهر المثقف العضوي »االحزاب والمنظمات« 
فشًا ذريعًا في صناعة واقع أجد يتوازى وأحام 
وتطلعات ال��ن��اس، ذل��ك ألن��ه يتمحور حول 
األيديولوجيا أو  حول النص ولم يتجدد، وتبعًا 
لذلك، فقد عجز عجزًا كامًا عن ضبط إيقاع 
المفهوم وشاعت في ممارسته 
وتعاطيه وتفاعله مع االح��داث 
الفوضى )سقوط األيديولوجيا( 
تصنع مستقبًا  ال  والفوضى 
آمنًا ومستقرًا ولكنها تمهد 
ال��ط��ري��ق ل��ل��م��اض��ي لكي 
يتمظهر بمظاهر الثورية 
والتطلع، وال تجد نفسها 
- أي الفوضى الشائعة 
- إال ف��ي موقف المبرر 
والمدافع، ومثل ذلك أصبح 
ملحوظًا وال يمكن تجاهله، 
لحقيقي  ا لمثقف  ا وغياب 
والفرد كان نتاج استبداد 
وإقصاء ونتاج واقع تم 
تكريسه في الوجدان 
الجمعي ال يحتفي إال 
بالشكل واألدعياء دون 

النفاذ الى جوهر االشياء..
لقد م��ارس ذل��ك الواقع قمعًا 

وإرهابًا فكريًا ونفسيًا واجتماعيًا توارى على إثر 
ضرباته المثقف الحقيقي ليبحث عن قيمته في 
ذاته ولم يجدها، ورأينا كيف أّن ذلك الواقع لم 
ينتج مثقفًا نوعيًا يكون امتدادًا للجاوي والبردوني 
والمقالح، وغياب المثقف الحقيقي دال على غياب 
البعد الحضاري، إذ أن ثمة تازمًا عضويًا بين البعد 
الحضاري والنهضة الفكرية والثقافية واإلبداعية، 
وسياقات التاريخ تحدثت عن ذلك التازم، فالبعد 
الحضاري لم يكن إال نتيجة لمقدمات موضوعية 
ومنطقية، واستقرار االوط��ان يظل رهن وعي 
نخبها، ويقظة الهويات التاريخية لن تكون إال رهن 
الممارسات الخاطئة التي تقوم بها االنظمة، لذلك 
فإن دعوات فك االرتباط ليست إال نتيجة لمقدمات 
خاطئة، واتساع دائرة تلك الدعوات من الجنوب الى 
إقليم تهامة، الى صعدة، إلى أبين.. الى..، سوف 
يضاعف من الشعور بالتفرد واالستقالية ويضاعف 
من االحساس بالضيق باآلخر، وهو األمر الذي 
يصطلح عليه ب�»تجزئة الهوية الوطنية« ومظاهر 
تجزئة الهوية دالة على وجود خلل في المنظومة 
االجتماعية والثقافية والسياسية، لذلك فتفعيل 
دور المثقف الفرد والنوعي وتفاعله االيجابي 
ومشاركته قد تخفف من وط��أة األح��داث وتحد 
من امتدادها وتساعد في لملمة المتناثر لوعيه 
وألهميته العضوية وإلدراك��ه لنتائج المقدمات 

والقرارات.
لقد أضحى الوطن على ريشة برق، إما أن يطير 
الى المستقبل اآلمن والمستقر بسرعة البرق، أو 
ينفجر ويتناثر بالسرعة ذاتها.. وقد يكون مؤتمر 
الحوار الوطني هو تلك الريشة التي تضعنا أمام 
تلك الخيارات، وما يجعلنا في خوف وترقب واضعين 
أكفنا على قلوبنا هي تلك االشتراطات المسبقة 
للقوى والكيانات السياسية الوطنية، فالحوار في 
اعتقادنا صيغة إجماع توافقية نضمن من خالها 
وجودنا وتفاعلنا المثمر والجاد مع المستقبل اآلمن 
والمستقر الذي يتجاوز أخطاء المراحل ليصنع 
مرحلته، وليس مرجعية تضمن حل إشكاالت 
الجماعات واالفراد التاريخية، ولعل قانون العدالة 
االنتقالية قد تكفل بحل كل االشكاالت التاريخية 
وفق رؤية تصالحية ال عقابية- كما أكد على ذلك 
د/ ياسين سعيد نعمان مستشار رئيس الجمهورية، 
فاللحظة التاريخية عليها أن تجبّ ما قبلها، وقد 
أثبت هذا النهج نجاحه وتأثيره المتنامي على 
االفراد والجماعات في تحقيق االنسجام والوئام 
والتفاعل مع المستقبل- كما في موضوع الطلقاء 
في فتح مكة- فإلغاء اآلخر قضية غير منطقية 
لكون اإللغاء خلقًا لقوة مضادة ومناهضة لن تترك 
إال أثرًا مدمرًا يهدد الحياة والسلم واالجتماعي، 
فكل دولة في التاريخ خلقتها الدولة التي سبقتها، 
وعلينا أن نتجاوز هذه االشكالية التاريخية بالتأكيد 
والنص على الدولة المدنية الحديثة، التي تضمن 
للجماعات واألفراد حق الوجود وحق التعبير وتضمن 
عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص، فالشرارة قد تصبح 
نارًا، وكل صغير قد يكبر، ودعوات فك االرتباط 
كانت صغيرة، فتجاهلناها وها هي تهدد الوطن 
اليمني باالنفصال، ولن يكون غيرها إال مثلها إذا 

لم نتداركه من اآلن.
ما أرغب في التأكيد عليه هو أن الوحدة اليمنية 
حملت تباشير مشروع حضاري قادر على أن يحدث 
االنتقال المنشود، لذلك فإصاح مسارها أصبح 
ضرورة وطنية كبرى، ومسؤولية االصاح التخص 
طرفًا بعينه دون اآلخر ولكنها مسؤولية تكاملية، إذ 
أن ما تصدع في جدار الوحدة ال يمكن رأبه في غياب 
الروح الوطنية المتكاملة، وعلى الذين أساءوا الى 
هذا المشروع الحضاري أن يعتذروا لعموم الشعب 
اليمني ألنه صاحب المصلحة الحقيقية منه.. وعلى 
دعاة االنفصال أن يستعيدوا وعيهم بمكونهم 
الثقافي وأن يجهدوا أنفسهم في البناء ال الهدم، 
.. واهلل  ففك االرتباط ليس أكثر من نكوص وتشظٍّ

المستعان.

الوحدة اليمنية.. وريشة البرق

> أضحت الوحدة االندماجية التي حدثت بين شطري الوطن عام 90م قضية وطنية بالغة 
التعقيد، فالحديث عن أهميتها واستراتيجيتها وأثرها لم يعد حديثًا مجديًا بعد أن تركت 
الصراعات وحرب صيف 94م ظالاًل قاتمًا على واقعها وتصاعدت دعوات فك االرتباط واتسعت 
قاعدتها الجماهيرية ومبرراتها الموضوعية،  ذلك أن الحروب ال تترك إال جرحًا غائرًا في العمق 
النفسي، ولن تخفي بين جذوات انتصاراتها إال رمادًا قد يشتعل في لحظة تأريخية فارقة كالذي 

حدث تحت سماء الربيع العربي، 
> ماليين البشر يأتون الى الحياة ويدخلون من أوسع أبوابها ثم يخرجون 
صامتين ويوارون في التراب دون أن نسمع لهم صوتًا أو رأيًا أو إنجازًا أو أثرًا 
عظيمًا تتذكره األجيال ويكتبه التاريخ في أنصع صفحاته والقلة القليلة هم الذين 

عبروا في حياتهم عن آمال الماليين الصامتة وأشواقها وأحالمها في حياة أفضل..


