
ونحن نعيش مناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين   
لقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من 
مايو المجيد الذي تجسدت فيه ارادة اليمنيين وتحققت 
أحالمهم وطموحاتهم باعادة تحقيق الوحدة اليمنية 
المباركة التي اشرقت بنورها الوضاء على ربوع وسهول 
وجبال اليمن في نهار الثاني والعشرين من مايو عام 
١٩٩٠م بعد سنوات طويلة من الفرقة والتشرذم والشتات 
التي اكتوى بنارها أبناء اليمن في الشمال والجنوب سابقًا، 
فكان هذا اليوم بمثابة نقطة فاصلة ومضيئة في تاريخ 
اليمن واالمــة العربية، وجدير بنا ان نتوقف قليًال عند 
تها وفهم ابعادها وجذورها  هذه المناسبة المجيدة لقراء
الفكرية والثقافية واالجتماعية والتاريخية كون اعادة 
تحقيق الوحدة لم يكن حدثًا عابرًا او لحظة طارئة حلت على 
اليمن بدون أي مقدمات، بل كانت تمثل التجسيد الحقيقي 
للفكر الوطني والثقافة القومية والوطنية المتجذرة في 
وجدان االنسان اليمني والعربي كجزء اصيل لهويته وتاريخه 
النضالي، طالما سعى وناضل لتحقيقها بمختلف الطرق 
والوسائل المشروعة على مدى عقود من الزمن حتى أثمرت 
هذه الجهود وتحولت الى واقع ملموس في حياة اليمنيين 
ورفرف علم الوحدة والجمهورية اليمنية في سماء مدينة 

عدن الباسلة في مشهد تاريخي عظيم يحكي أسطورة 
من النضال تكللت بالنصر الذي رفع رايته الرئيس السابق 
الزعيم علي عبدالله صالح ليعلن لليمنيين بشرى هذه 
الوالدة ويزف اليهم ميالد فجر جديد وصفحة جديدة من 
صفحات التاريخ اليمني المجيد يرسمون فيها مستقبل 
اليمن القائم على الحرية والديمقراطية والتداول السلمي 
للسلطة تجسيدًا للمبادئ واالهداف السامية التي ناضل من 
أجلها ثوار سبتمبر واكتوبر وقدموا أرواحهم رخيصة في 

سبيل تحقيقها.

وها نحن اليوم نعيش الذكرى الرابعة والعشرين العادة 
تحقيق الوحدة اليمنية بمشاعر ممزوجة باألسى نتيجة 
للظروف الصعبة التي يعيشها الوطن اليمني منذ اكثر من 
ثالث سنوات بعد هبوب مايسمى برياح الربيع العربي التي 
هبت على اليمن بصورة طارئة وكادت ان تقتلع كل ما هو 
متجذر في تربة ووجدان االنسان اليمني من قيم ومبادئ 
وثقافة وطنية ومنجزات تحققت على مدى عقود طويلة.

ورغم الجروح التي احدثتها هذه الرياح في جسد الوطن 
إال ان ثباتًا وصمودًا ارادت ان تقتلعه من جذوره وتطمس 

كل تاريخه وهويته وثقافته الضاربة بجذورها في أعماق 
التاريخ ولهذا يجب علىنا وعلى كل الشرفاء في هذا الوطن 
ان يستمروا في الصمود والتالحم للوقوف ضد كل العمالء 
والمرتزقة الذين اليزالوا ينخرون في جسد هذا الوطن وهذا 
االمر لن يتحقق إال من خالل االخالص للمبادئ والقيم التي 
تأسست عليها وحدة اليمن في الثاني والعشرين من مايو 
العظيم ١٩٩٠م وليكن احتفالنا بعيد الوحدة في هذا العام 
بطريقة عملية من خالل دعم ومساندة الجيش واالمن 
في المعركة التي يخوضها ضد العناصر االرهابية في أبين 
وشبوة باعتبار هذه المعركة معركة اليمنيين جميعهم..  
اضافة الى الضغط على كل من يعرقل تطبيق مخرجات 
الحوار الوطني واجــراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
باعتبار االنتخابات هي المشروع الحقيقي الذي تأسست 
عليه الــوحــدة اليمنية، والتفريط فيها هو تفريط في 
الوحدة واالسس التي قامت عليها ويخدم القوى الظالمية 
والشمولية التي تريد االنقالب على الديمقراطية والعودة 

باليمن الى عصور الظالم والشمولية.
وفي االخير اليسعني إال ان ازف أجمل التهاني لكل ابناء 
شعبنا اليمني العظيم بحلول هذه الذكرى وأخص بالذكر 

ابطال القوات المسلحة واالمن البواسل.

أقول ذلك واقصد به ان الوحدة اليمنية القائمة 
على الديمقراطية قــد مثلت اهــم المنجزات 
العمالقة للثورة اليمنية «٢٦سبتمبر و١٤ 
أكتوبر» الخالدة خلود التاريخ والجغرافيا اليمكن 
ألٍي كان ان يستكثر عليها ان تكون يومًا وطنيًا 
محفورًا في ذاكرة الشعب اليمني يحظى باتفاق 
اآلباء واالجــداد واالبناء واالحفاد وجيًال بعد جيل 
بغض النظر عما احدثته التجربة والممارسة 
من السلبيات الناتجة عن الصراع على السلطة 
والثروة.. ألن وحدة الشعب اليمني كانت ومازالت 
وستظل هدفًا استراتيجيًا في الماضي وفي الحاضر 
وفي المستقبل واليمكن ألي رئيس جديد يؤمن 
بالتغيير والتطور وبناء اليمن الحضاري الجديد 
إال ان يكون وحدويًا وديمقراطيًا ينظر لما بعد 
الوحدة اليمنية من وحــدة عربية وقومية الن 
االنفصال دعوة رجعية تعيد عجلة التاريخ الى 
الخلف، وذلك مااليمكن للمشير عبدربه منصور 
هادي رفيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
ووزير دفاعه في حرب الدفاع عن الوحدة ونائبه 
في الدولة وفي المؤتمر الشعبي العام ان يقبل 
به تحت أي ظــرف من الظروف وألي سبب من 
االســبــاب، قــد يكون مستعدًا لمراجعة الخطأ 
وتغليب االيجابيات على السلبيات وحماية 

الوحدة من غــول المركزية الصارمة التي 
تــهــددهــا بالفناء عــن طــريــق استبدال 
مصطلح الــدولــة االندماجية بالدولة 
االتحادية الفيدرالية بدافع الحرص 
على اعادة ماهي بحاجة اليه من ثقة 
الشعب اليمني صــاحــب المصلحة 
ـــثـــورة والـــوحـــدة  الــحــقــيــقــيــة فـــي ال
والديمقراطية والتنمية االقتصادية 

واالجتماعية، لكنه لم يكن 
مستعدًا لالستجابة لتلك 
ــمــحــاوالت االنفصالية  ال
واالرهــابــيــة التي تعيش 
خــــــارج الـــعـــصـــر مــهــمــا 
كــانــت االســبــاب الواهية 
والباحثة عن االصطياد 
بالمياه العكرة، بل واكثر 
من ذلك انه لم يكن على 
استعداد للقبول بالحلول 
ـــوحـــدويـــة الــتــي  ــر ال غــي
لية على  تفصل الفيدرا

النـــهـــا اقـــرب مقاس الشطرين واالقليمين 
الطرق الى العودة الى ماقبل الوحدة والديمقراطية 
فجاء حرصه على االخذ بخيار االقاليم الستة التي 
تقسم الجمهورية اليمنية الى أربعة اقاليم في 
الشمال واقليمين في الجنوب النه ينظر للفيدرالية 
والالمركزية من زاويــة وحدوية وديمقراطية 

تكشف قناعاته المبدئية الثاقبة، لذلك الغرابة ان 
يكون اهتمامه باحياء الذكرى الرابعة والعشرين 
لقيام الوحدة والديمقراطية نابعًا من قناعات 
وحدوية وديمقراطية ليست قابلة للتراجع من 
االمام الى الخلف ومما قبل الوحدة والديمقراطية 
الى ما بعدها من التبدالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والعسكرية واالمنية التي 
ترتقي باليمن المعاصر الى مستوى ما تتطلع اليه 

من الطموحات الوحدوية االجــــيــــال 
والــديــمــقــراطــيــة 

واالقتصادية واالجتماعية ليمن آمن ومستقر 
ومزدهر ومتقدم يستبدل الحاجة بالكفاية والفقر 
بقدر معقول ومقبول من المعيشة والكرامة 
ويستبدل الجهل بالعلم ويكرس الجهود لبناء 
الحاضر والمستقبل واخــراج الشعب اليمني من 
الدوامة الضيقة الحقاد الماضي وثاراته وممارساته 
غير الوحدوية وغير الديمقراطية وغير السليمة 
وغير المبدعة وغير المنتجة الن البكاء على 
االطــالل يعكس الطبيعة المستبدة والمنتجة 
للتخلف والســتــبــدال الجهل بثقافة التجهيل 
والظالمية واالرهابية التي تضيف مشاكل الى 
مشاكل واحقاد الى احقاد وتخلف الى تخلف وارهاب 
الى ارهاب وفساد الى فساد وكراهية الى كراهية.

ــة اليمنية  ــدول ومعنى ذلــك ان البحث عــن ال
الحديثة يحتاج الى خطابات سياسية مستنيرة 
ومرجعيات حوارية وديمقراطية نابعة من اجماع 
الشعب على تقديم التطلعات الواحدة للمستقبل 
على الذكريات القبيحة والذميمة لمماحكات 
الماضي ومزايداته التي اليتذكر الشعب اليمني 
عن خالفاتها وصراعاتها وحروبها سوى الدمار 
والدماء والدموع على ما سفك من الدماء ودمر من 
المنجزات وازهقت من االرواح 
المدنية والعسكرية 
ـــتـــي يــتــضــرر  ال
منها جميع 
ــــوى  ــــق ال

والتنظيمات والمنظمات السياسية والجماهيرية 
واليستفيد منها ســوى أعــداء الحياة والوحدة 
ــرقــي الــحــضــاري..  والديمقراطية والــتــقــدم وال
وهؤالء هم الذين يحاولون عبثًا انتهاج االساليب 
والسياسات القمعية الفشال أي عملية حوارية 
وديمقراطية تحقق للشعب ماهو بحاجة اليه 
من االمن واالستقرار وبناء دولة النظام وسيادة 
القانون على قاعدة التعدد والتنوع واحترام الحق 
والواجب باعتبار المواطنة المتساوية بين الرجل 
وبين المرأة هي الثابت الوطني الذي يحقق الحكم 
الرشيد في اجواء يتوافر فيها السعادة واالحترام 
المتبادل رغــم وجــود التباين واالخــتــالف الذي 
اليفسد للود قضية الذي يؤّمن للشعب الحدود 
الدنيا للحياة االمنة والمستقرة ويمكنه من بناء 
حياته وماهو بحاجة اليه من المنظومة الدستورية 
والقانونية التي تضع االنسان المناسب في المكان 

المناسب ويطبق مبدأ الثواب والعقاب.
وخلص من ذلــك الــى القول ان الشعب اليمني 
يعتبر الذكرى الرابعة والعشرين يومًا وطنيًا 
يستوعب ما قبله من المناسبات وااليام وما حققه 
مــن الــمــفــاخــر واالنـــتـــصـــارات في 
مسيرته النضالية الطويلة 
واالحــتــفــال بها بعد حرب 
طاحنة بين االمل واالبتسامة 
البناء الشعب اليمني وهو 
يحشد ما لديه من الطاقات 
ـــمـــاديـــة  واالمـــــكـــــانـــــات ال
والمعنوية لوضع مخرجات 
الحوار الوطني الهادفة الى 
وضــع الــمــبــادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة 
موضع التطبيق قــوًال وفعًال وليس مجرد كالم 
للمزايدة والمكايدة واالستهالك، ان االنتهاء من 
كتابة الدستور وموافقة الشعب عليه سيكون 
مكسبًا من المكاسب العظيمة الكفيلة بالتحول 
واالنتقال العظيم الــى الديمقراطية المحققة 
لـــالرادة الشعبية ولــهــذا الشعب وهــو يحتفل 

ــتــصــار عــلــى االرهـــاب  بــاالنــتــصــار لــلــوحــدة واالن
اليسعنا إال ان نتوجه بالتقدير واالحترام لكل ابناء 
القوات المسلحة واالمن في مواقعهم وساحاتهم 
القتالية وما يقدمونه لنا من مقومات الحياة اآلمنة 
والمستقرة، والخلود للشهداء والشفاء للجرحى 
واالنتصار للشعب والبقاء للوحدة والديمقراطية 
واالمن واالستقرار والتنمية في هذا اليوم الوطني 
العظيم عظمة الشعب اليمني الصابر والمناضل.

واليفوتنا بهذه المناسبة العظيمة ان ندعو 
ــئــك الــذيــن يــراهــنــون على االنفصال  كــافــة اول
واالرهـــاب وعلى اثقال كاهل الشعب بالكثير 
من االلتزامات المالية الجديدة ان يتقوا الله في 
هــذا الشعب الصابر والصامد بوجه التحديات 
وان يراجعوا مواقفهم وحساباتهم الخاطئة 
ويستبدلوا الخطابات االنفصالية بالخطابات 
الــوحــدويــة والــخــطــابــات واالســالــيــب االرهابية 
بالخطابات واالســالــيــب المستنيرة والسلمية 
واالطماع المادية واالساليب والوسائل الفاسدة 
المدمرة باالساليب والوسائل العلمية الباحثة 
عن الموارد واالمكانات الكفيلة بتحسين االوضاع 
ــدًال مــن تــكــرار االساليب  المعيشية للشعب ب
والوسائل الفاسدة والبحث عن المال النتزاع 
ماتبقى من لقمة عيش بدائية من افواه اولئك 
الفقراء والبؤساء والمعذبين الذين يعيشون حياة 
أسوأ من الموت والذين يعيشون تحت خط الفقر 
ويتعرضون لسوء تغذية كدرت صفو حياتهم 
واثرت على ماهم بحاجة الىه من الضروريات.. 
كالمواصالت والطعام والسكن واالمن التي تقيهم 
من سلسلة الحصر لها من االمراض ومن االزمات 
المركبة تكاد تفقدهم ماتبقى لديهم من اآلمال 
والتطلعات الواعدة.. ان الحكومة التي تقف اآلن 
أمــام نــواب الشعب تتظاهر بالقوة رغم ماهي 
عليه من الضعف وتتظاهر بالمنجزات رغم ماهي 
عليه من االخالص تفتقد الى القدرة على حسن 
استخدام مالديها من الموارد واالمكانات بما 
افرطت فيه من التجنيد والتوظيف والتسويات 
الحزبية والسفريات الترفيهية التي تحولت إلى 
عجز خيالي في الموازنة العامة اليمكن التغلب 
عليه إال بالرفع التعسفي لما تقدمه الدولة من 
الدعم للمشتقات النفطية المرتجلة، فبدت 
وكأنها تقدم مصالح حزبية على مصالح الشعب 
وكما ضيعت الدعم السابق سوف تضيع الدعم 
الالحق الى درجة توشك ان تغرق اليمن في بحر 
من االزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والعسكرية واالمنية التي ما تكاد تنتهي إال لتبدأ 
وما تكاد تبدأ إال لتنتهي ولكن بال بداية مفيدة 
والنهاية مثمرة.. رحيل هذه الحكومة يافخامة 
الرئيس افضل مــرات عــدة حتى التبقي نقطة 

سوداء لتشويه ماتبقى من المرحلة االنتقالية.
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الذي تفتح فيه أبواب السماء لتجري ارادة القدر باعالن قيام الوحدة اليمنية بمقتضى ذلك االتفاق التاريخي الذي وقع عليه الرئيس السابق 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشــعبي واالســتاذ علي ســالم البيض االمين العام للحزب االشــتراكي اليمني والذي استوعب ما 
قبله من الحوارات واالتفاقيات الوحدوية التي تم اســتيعابها في دســتور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة التي وافق عليها مجلس 

النواب الموحد، ذلك االتفاق توج باالستفتاء الشعبي عليه.

رئيس الجمهورية 
مستعد لمراجعة 

الخطأ وحماية 
الوحدة من المركزية 

الصارمة

البد من رحيل الحكومة 
حتى ال تبقى نقطة 
سوداء لتشويه  ما 
تبقى من المرحلة 

االنتقالية
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تحية للقيادة وللشعب والجيش في هذا 
اليوم الوحدوي العظيم

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

فرحة ممزوجة 
باألسى

سمير النمر

الخميس:  22 / 5 / 2014م  العدد:  (١٧١٢)
23 / رجب / 1435هـ

عدد مكرس بمناسبة العيد الوطني الـ(24) 
لتحقيق الوحدة اليمنية ( 22 مايو)


