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ح ١٢ مايو
- مسلحون قبليون يفّجرون خط أنابيب النفط الرئيس في مأرب بعد 

يومين من إصالحه.
- اغتيال الشيخ ماجد حسن عامر عاقل حــارة حوطة لحج على يد 

مسلحين مجهولين .
- اشتباكات بين جنود ومسلحين احتجزوا قاطرة تقل مشتقات نفطية 

تابعه للمؤسسه االقتصاديه في منطقة جهران بذمار.
- مقتل اثنين واصابة اخر في اشتباكات مسلحة بين قبيلتي آل سالم وآل 

المطلي بمنطقة العين بمحافظة أبين.
- إطــالق عــدد من قذائف الــهــاون على مقر قيادة المنطقة الثالثة 
بمحافظة مأرب مما أدى إلى إصابة عدد من األفراد وإحداث أضرار مادية 

ومقتل سته من المهاجمين .
- نجاة قائد النجدة بعتق العقيد الباقري وثالثة آخرين من محاولة 

اغتيال.

١٣ مايو 
- مقتل صاحب محل بيع ذهب في رداع على يد عصابة مسلحة بصورة 

وحشية وسرقة محله.
- مقتل شخص واصابة ثالثة اصابات خطيره في اشتباكات عنيفة 

اندلعت بين قبيلتي «آل عديبان» من جهه و «آل حجر» بالجوف.

- قتلى من القاعدة بغارة جوية على شحنة أسلحة كانت في 
طريقها لمأرب.

- قتيل وعــدة جرحى جــراء اشتباكات عنيفة فــي كلية 
الشرطة بين منتسبيها ومسلحين حاولوا اقتحامها.

١٤ مايو
- مقتل الشيخ اسماعيل الحاج سعيد - أحد مشائخ صبر على 

يد احد المسلحين في مدينة تعز.
- اصابة جندي أثناء فتح طريق صنعاء ذمار بعد مواجهات 

مع قبليين مسلحين قامو بقطع الطريق.
- مقتل مستشار وزيــر الدفاع و١٤ بينهم ٧ جنود في 

تجدد المواجهات بشبوة مع عناصر القاعده االرهابيين.
- مسلحون يغتالون الضابط في األمن السياسي صالح بن 

ثابت بالمكال.
- مقتل جنديين في كمين عسكري بالبيضاء.

١٥ مايو
- ابن ُيقدم على ذبح أمه في محافظة المحويت.

- سلسة انفجارات تهز مديرية دار سعد وتستهدف نقاطا تفتيش 
عسكرية ناتجة عن زرع عبوات ناسفة.

١٦ مايو
- مسلحو أوالد األحمر يحاصرون سيارة "نجدة" في الحصبة 

ويطلقون على جنودها النيران.
- مسلحون يفجرون أنبوب النفط في حباب صرواح.

- مقتل العقيد صالح عمر المشجري رئيس فريق الهندسة 
العسكرية في اللواء الثاني مشاة بحري وعميد آخر في مواجهات 

مع "القاعدة".
- مواجهات في الضالع بين الجيش والحراك المسلح ومقتل 

جندي واصابة اثنين اخرين واربعه مدنيين .
- مسلحون قبليون يقطعون طريق صنعاءـ  الحديدة ويحتجزون 
أكثر من ٥٠٠ شاحنة بمنطقة بني مطر، على خلفية مطالبتهم 

بضم المديرية إلى أمانة العاصمة.
- بسبب إهانته ألمها.. فتاة تقتل والدها بعدة أعيرة نارية استقرت في 

جسده في امانة العاصمه.
- اب يقتل ابنه ويصيب زوجته وابنته بسبب رفضهم زواج البنت من 

مغترب يكبرها بـ٢٠ عامًا.
- اغتال مسلحان مجهوالن، على متن دراجة نارية الشيخ محمد صالح 

الخضر احد مشائخ رداع.

١٧  مايو
- مقتل جندي في احدى النقاط األمنية بالشحر برصاص مسلح يستقل 

دراجة نارية.
- مــواجــهــات مسلحه بمدينة الــرضــمــة بــيــن مسلحين الحوثيين 

واالصالحيين ادت الى سقوط خمسة قتلى وعدة جرحى .
- أصابة جندي وثالثة مواطنين، إثر اشتباكات بين مسلحين قبليين، 

في محافظة ذمار.

١٨  مايو
- مقتل جنديين و٥ من عناصر «القاعدة» بمواجهات في شبوة.

- مقتل ٣ أشخاص بينهم "امرأة" في خالف على قطعة أرض بصبر- 
تعز.

- نجاة رئيس جهاز األمن المركزي بذمار من محاولة اغتيال ومقتل 
احد حراسه.

- مسلح يقتل المواطن فهد العواضي أمام مرأى الشرطة في محافظة 
اب ويلوذ بالفرار.

- خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة بعد اعتداء جديد بمنطقة جهم.
- مسلحون يطلقون النار صوب مبنى إدارة أمن يريم محافظة اب في 

محاوله القتحامها.
- شاب يغتصب طالبة ويرميها في الشارع وسط مدينة تعز.

وفي اللحظة التي اعتقد فيها البعض ان اإلرهابيين 
قهر وأن اليمن اصبحت ملجأ 

ُ
أصبحوا يشكلون قوة ال ت

آمنًا الستقطاب اإلرهابيين من كل حدب وصوب وانهم 
اصحاب القول الفصل، أكدت القيادة السياسية أن للصبر 
حــدودًا وأن لإلرهاب حــدودًا ال يمكن أن تصل الى حد 
االستفحال وأن الدولة هي صاحبة القول الفصل بتحريك 
القوات المسلحة واألمن في حرب حظيت بتأييد معظم 
القوى السياسية والحزبية وتأييد منقطع النظير من 
جماهير الشعب، فكانت بالتأكيد حملة عسكرية ناجحة 
وفاصلة قادتها قيادات عسكرية وأمنية مخلصة فاجأت 
اإلرهابيين بأنهم أضعف من أن يحققوا ما اعتقده البعض 
قهر، حيث تمكنت 

ُ
 من أنهم الصمود أو القوة التي ال ت

ً
خطأ

القوات المسلحة من توجيه ضربات ناجحة وقاصمة 
لإلرهاب، مؤكدة أن إرادة الشعوب جزء ال يتجزأ من إرادة 

الله الخالق لإلنسان والكون.
أقول ذلك وأقصد به أن هذه الحملة العسكرية لم تكن 
كغيرها من الحمالت التي تولد فجأة وتنتهي فجأة ألنها 
من الحمالت التي بدأت لتستمر وتنتصر على اإلرهاب 
والتخريب فكانت بذلك رسالة قوية لكل القوى المتآمرة 
على وحــدة اليمن وأمنه واستقراره ألنها تزامنت من 
حيث التوقيت مع االحتفال بالعيد الوطني الـ٢٤ لقيام 
الجمهورية اليمنية ومع ما ينطوي عليه التوقيت من 
داللــة قوية وحريصة على التماهي مع ما نصت عليه 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس 
ــن الــدولــيــة، فــإن الــهــدف الــدائــم والمستمر لهذه  األم
االنتصارات العسكرية الخاطفة يعني أنه لم يعد هناك 
متسع من الوقت للصبر على مثل هذه العربدات اإلرهابية 
والفوضوية الدامية والمدمرة في وقت بات فيه الجميع 
يتأهب لالستفتاء على الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني واالنتقال من المركزية الــى الدولة االتحادية 
متعددة األقاليم الستة.. وما سوف يتبع ذلك من إجراء 

االنتخابات البرلمانية واالقليمية والرئاسية.
وهنا أصبح بحكم الواجب الوطني على أولئك الذين 
يــوفــرون الــغــطــاء لإلرهابيين ولالنفصاليين للعبث 
بوحدة اليمن وأمنه واستقراره أن يراجعوا حساباتهم 
روا عن سيئاتهم بوحي من 

ّ
ويصححوا مواقفهم ويكف

إدراكهم أن وحدة اليمن وأمنه واستقراره جزء ال يتجزأ 
عـــــلـــــى من أمن العالم واستقراره، كما أكد 

ذلك الرئيس األمريكي صراحة في 
خطابة للكونجرس األمريكي 
حــول تمديد حــالــة الــطــوارى 
ـــى عــامــيــن ألن  عــلــى الــيــمــن ال
اللعب بالنار لم يعد يجد مجاًال 
للتكتيك والمناورة طالما كان ما 
يحدث في اليمن يمثل تهديدًا 
ألمن العالم وفي المقدمة أمن 
الواليات المتحدة األمريكية، 
وسواًء أكان هؤالء داخل الحكم 
أو خارجه فلم يعد هناك مجال 
لهذا النوع من تعدد المواقف 
وتنوع التكتيكات والمناورات 

السياسية الزائفة.
وال يسعنا في هذه المناسبة 
ســـوى الـــوقـــوف تــحــيــة إجــالل 
ــقــيــاة السياسية  ل للشعب وا
وألبناء القوات المسلحة واألمن 

في الذكرى الـ٢٤ لقيام الوحدة والديمقراطية..
 أقــول ذلــك وأقصد به ان االحتفال بهذه المناسبة 
الوطنية والوحدوية والديمقراطية واجب على جميع 
أبناء الشعب اليمني الذي كان واحدًا وموحدًا عبر التاريخ 
ألن عدم االحتفال به سلوك رجعي ال يستفيد منه سوى 
أولئك االنفصاليين واإلرهابيين الذين يحاولون اعادة 
عجلة التغيير والتطور الى الخلف، األمر الذي يرفضه 
جميع الثوريين والوحدويين والديمقراطيين الذين 

يدفعون عجلة التغيير والتطور والتقدم الى األمام.
أقول ذلك وأقصد به أن التراجع من الدولة الوحدوية 
االندماجية الى الدولة االتحادية الفيدرالية وان كان بمثابة 
العودة خطوتين الى الخلف إّال أنه يمثل لحظة مراجعة 
من أجل خطوة صائبة الى األمام ال يمكن وصفها بالرجعية 
التي تستوجب تعطيل االحتفال واالحتفاء بهذه المناسبة 
العظيمة التي استطاع فيها الشعب اليمني أن يضع 
المسمار األخير في نعش التشطير واالنفصال والتخلف.
ــتــي رافــقــت التجربة  ومــهــمــا قــيــل عــن االخـــطـــاء ال
الوحدوية الديمقراطية للجمهورية اليمنية فإن تلك 
االخطاء والسلبيات ال تجيز القول بأن عهود وعصور 
ما قبل الوحدة والديمقراطية كانت أفضل من عهود 
وعصور ما بعد الوحدة والديمقراطية بما حملته من 
التغيير والتطور والتقدم، ألن قوة الشعب اليمني في 

وحدته ونظامه الديمقراطي، وضعف الشعب 
ليمني فــي تجزئته  ا

ونظامه االستبدادي، وهذه حقيقة نستدل عليها من 
عملية مقارنة ومقاربة بسيطة بين أوضاع ما قبل وما 
بعد الوحدة والديمقراطية ومن أوضاع ما قبل وما بعد 
اإلرهاب ونضيف اليها ما أكدته كافة التجارب القومية 

والعالمية عبر التاريخ.
حيث تؤكد هذه التجارب التي تحولت الى حضارات 
تدرس في مدارس وجامعات العالم أنه ال يمكن االستغناء 
عن الــوحــدة والديمقراطية وال يمكن االستغناء عن 
السالم واألمــن واالستقرار وأن الــدول القوية والمهابة 
ال تقوم إّال في ظل المجتمعات والشعوب واألمــم التي 
توحدت وتحررت من االستبداد واالستغالل واإلرهاب 
بكافة أشكاله وانواعه ألن القوة تحتاج الى قدر من توازن 
السكان واألرض والسالم واألمــن واالستقرار والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية الدائمة والمستمرة.. واذا 
كان البعض يعتقد أن عدم التوازن قد يكون أفضل من 
التوازن فاالعتقاد يدل على الخطأ في الرؤية ألن الحضارة 

لها مقومات وموارد بشرية وطبيعية.
ومعنى ذلــك أن الــمــوارد الطبيعية وحدها ال تكفي، 
وكذلك الموارد البشرية وحدها ال تكفي في غياب األمن 
واالستقرار والتنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ألن الرفاهية ال تتحقق إّال بالتنوع والتعدد، فقد ال يكون 
العدد األقل أوفر حظًا في السعادة اذا توافرت المساحة 
الجغرافية األكبر والعكس وقد ال تكون الكثرة 
العددية للسكان أوفــر حظًا في ظل 
المساحة األصغر والعكس، 
ن  أ ّال  إ

المؤكد أن وحدة األرض ووحدة الشعب تحتاج الى قدر 
من األمن واالستقرار والتنمية السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، ألن الشعب الواحد ال يستطيع أن يقبل 
تقسيم األرض الواحدة على أسس غير متكافئة والدليل 
على ذلك أن القسمة غير المتكافئة لن تجعل االقلية 
السكانية في الجنوب أكثر تقدمًا من األغلبية السكانية 
في الشمال، ولن تجعل األغلبية السكانية في الشمال 
أكثر تقدمًا من األقلية السكانية في الجنوب، وذلك ما 
جعل الوحدة مطلبًا نضاليًا مشتركًا عبر التاريخ القديم 
والوسيط والحديث والمعاصر، ألن األرض اليمنية متنوعة 
الموارد ومتعددة المناخات والثروة النفطية محدودة 
في الجنوب ومحدودة في الشمال كما هو الحال لغيرها 
من الموارد والثروات األخرى.. والنظر للتقدم والتطور 
ال يمكن أن يتم من زاوية القلة والكثرة ألن الثروة تقاس 
بالعدالة مثلها مثل السلطة التي تقاس بالديمقراطية، 
ولذلك التنمية تحتاج هي األخرى ألن تقاس بقدر من 
األمن واالستقرار والسالم.. فها هي المحافظات الجنوبية 
سوف تصبح اقليمين، والشمالية سوف تصبح أربعة 
أقاليم، إّال أن الثروة كالديمقراطية سوف تبقى ملكًا لكل 
ابناء الشعب اليمني مثلها مثل الدولة االتحادية، ومهما 
كانت الدولة االتحادية واعدة بمنافسات اقليمية تعفي 
المواطنين من البيروقراطية المتخلفة للمركزية الصارمة 
إّال أنها ال تعني االستقالل الكامل بما تنطوي 
عليه من الثروة.. قد تكون لالقاليم سلطات 
وثروات خاصة، إّال أن المشترك هو 
السلطة والثروة االتحادية 

الـــــــــــتـــــــــــي 

تتموضع فيها الــوحــدة والديمقراطية التي تحققت 
للشعب اليمني فــي الـــــ٢٢ مــن مــايــو ١٩٩٠م التي 
تفرض علينا ثوابت ومقدسات وشخصيات وأحزابًا 
تحتم المفاضلة بينها وبين ما هو حادث من الخالفات 
والحساسيات الحزبية والسياسية فلهؤالء حق االحترام 
على جهد بذلوه وعمل انجزوه وعليهم حساب على 
ما يكونون مسئولين عنه من اخطاء وسلبيات حدثت 
بقصد أو بدون قصد، األمر الذي يحتم علينا عدم اسقاط 
هذه المناسبة مما تستحقه من االحتفاء واالحتفال ألن 
عدم ذلك ال يستفيد منه سوى أولئك الرافضين للوحدة 
وللديمقراطية الذين يطالبون بالعودة الى ما قبل الوحدة 
والديمقراطية من االنفصال والشمولية، ألن التوقف 
عند المحطات الالحقة بما تنطوي عليه من االيجابيات 
والسلبيات ال تلغي ما قبلها من بدايات جــادة ستبقى 
محفورة في ذاكــرة االجيال السابقة والالحقة تتجاوز 
االستهانة بالذين قاموا بهذا العمل الى التهون من قدسية 
العمل الوحدوي الديمقراطي نفسه، ال يمكن تفسيره إّال 
بأنه عمل من االعمال التي ال تستفيد منه سوى القوى 
غير الوحدوية والقوى غير الديمقراطية الفاقدة لشرف 
االنتماء الوطني لليمن، لذلك حرص فخامة األخ رئيس 
الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي على أن يكون 
االحتفال بهذه المناسبة الوطنية غير مسبوق وأفضل 
من االحتفاالت السابقة ألن اليمن االتحادي ال يمكن إّال أن 

يكون يمنًا واحدًا وشعبًا واحدًا وأرضًا واحدة.
ومعنى ذلك أن جميع االحزاب والتنظيمات السياسية 
والمنظمات الجماهيرية االبداعية واالنتاجية وفي 
مقدمتها رجــال السياسة ورجـــال الصحافة المرئية 
ة الرسمية والحزبية مطالبون  والمسموعة والمقروء
بإعطاء هذه المناسبة واعطاء الحرب على اإلرهــاب ما 
تستحقه من االهتمام نظرًا لما يمثله االعالم من دور في 
ازالة ما حدث ويحدث من تشوهات ناتجة عن خطابات 
إرهابية وانفصالية تضفي على نفسها القدسية الدينية 
والوطنية، فهي خطابات تضليل تحاول عبثًا اسقاط 
الذاتي على الموضوعي من خلط المفاهيم وقلب الحقائق 
وتمرير ما لديها من المخططات والمؤامرات اإلرهابية 
حينًا واالنفصالية معظم االحيان الهادفة الى التشكيك 
بتعدد االقاليم وتعدد المذاهب والتقليل من اهمية ما 
تحقق ألبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من مكاسب 

وطنية لم يسبق لها مثيل من قبل.
أقــول ذلك وأقصد به أن االحتفال بمناسبة العيد 
الوطني يجب أن يبرز ما حققه مؤتمر الحوار الوطني من 
قرارات ومخرجات ذات حلول حقيقية لما أطلقت 
عليه بمصطلح القضية الجنوبية، وبمصطلح 
قضية صعدة في الشمال بمصطلحات غير 
قابلة للتوظيف والتحريف واالبتزاز والدجل 
والتضليل السياسي بقدر مــا هــي تشخيص 
لمشكالت سياسية واقتصادية تحولت في 
غياب الحلول الى مشكالت أمنية وعسكرية 
تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وتفتح 
المجال للممارسات الخاطئة التي تحاول حل 
المشكلتين الجنوبية والحوثية بخلق مشكلة 
طلق عليها مصطلح األخونة 

ُ
جديدة هي ما أ

لجميع سلطات ومؤسسات الدولة التي قوبلت 
بالرفض رغم ما قطعته من شوط كبير.. وأن 
تكون صحوة متأخرة ترفض األخونة خير من 

أال تكون..

بقلم/
عبده محمد الجندي

نحتقل اليوم بنوعين من االنتصارات السياســية والعســكرية.. بالعيد الوطني الرابع والعشــرين لقيــام الجمهورية اليمنية.. االنتصار    
السياســي علــى التجزئة واالســتبداد في ذكرى االحتفــال بالعيد الوطني لقيام الوحــدة والديمقراطية القائمة علــى التعددية الحزبية 
والسياســية والتداول الســلمي للســلطة.. وما خرج به مؤتمر الحوار الوطني من االتفاق على دولة اتحادية من ســتة آقاليم فيدرالية في دولة 
واحدة.. واالنتصار العســكري على االرهاب في محافظتي ابين وشــبوة وما نتج عنه من اعادة األمن واالســتقرار بعد أعوام من القتل واإلرهاب 

وغياب الدولة.
كيف ال.. وقد اســتطاع اإلرهاب أن يقلق األمن واالســتقرار ويتســرب منهما الى الكثير من المحافظات األخرى على امتداد الســاحة اليمنية 
على نحو اعتقد فيه البعض أن ضعف الدولة تحت ضربات اإلرهابيين واســتهداف أبناء القوات المســلحة واألمن فرصة مواتية لحركة انفصالية 
نشــطة تعيد اليمن- الشــعب واألرض- الى ما قبل ٢٢ من مايو ١٩٩٠م من التجزئة والتشــطير من الشمولية واالستبداد السياسي.. واعتقد 
البعض اآلخر أن بمقدوره االستفادة من اإلرهاب للسيطرة الكاملة على السلطة من داخل الحكومة، مستغلين بذلك ما شهدته البلد من أزمة 

بة تداخل فيها السياسي باالقتصادي واالجتماعي بالحزبي والمناطقي بالمذهبي والعسكري باألمني.. الخ. سياسية ومركَّ

الحرب المفتوحة على اإلرهاب 
رسالة قوية موجهة للمتآمرين 

على وحدة اليمن

على الذين يوفرون الغطاء 
لإلرهابيين واالنفصاليين أن 

يراجعوا حساباتهم

في ٢٢ مايو ١٩٩٠م وضع 
الشعب اليمني المسمار األخير 

في نعش التشطير والتخلف

إسقاط المناسبة من 
االحتفاء بها ال يستفيد منه 

سوى أعداء الوحدة

االثنين:  19 / 5 / 2014م  العدد:  (١٧١١)
204 / رجب / 1435هـ

انتصارات في العيد الوطني الـ٢٤ لتحقيق الوحدة والديمقراطية

الوحدة اليمنية ساهمت في تحقيق السالم واألمن 
الدولي واالستقرار وحسن الجوار في الجزيرة 

ومنطقة الشرق األوسط
علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الوحدة داللة وطنية وتاريخية 
لعظمة الشعب اليمني

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام


