
 

سٍطاْ ٔاجٍ 

  .1973َ، اٌسٕح اٌثأُح،  اٌراسغ ػطسِجٍح اٌحىّح، اٌؼدد
 

 الوحدة اليمنيت عبر التاريخ 
 

 ػًٍ اِْ حرً اٌثداَح ِٕر آٌُّ ذازَخ ٔؼسف أْ فؼٍُٕا إٌُُّح اٌىحدج ػٓ ضُياًا  ٔؼسف أْ أزدٔا      إذا

 ٌىٍ و. ظهىزٖ تؼد أزتؼّائح و أٌف و اإلسالَ لثً سٕح سرّائح و أٌف. اٌسُٕٓ ِٓ آالف ثالثح إِرداد

 آٌُّ حىّد دوٌح وً ذازَخ ِررثؼُٓ اٌرازَخ ِغ ٔسُس أْ َفرسض ِىّحدج، آٌُّ وأد ِرً ٔثثد

 .وهرٖ ٔدوج خالي َرحمك أْ َّىٓ ال وهرا واحدج، دوٌح ٌٍُّٓ وأد ِرً ٌٕسي
 

التاريخ السياسي 

 اٌُّالد ِٓ سٕح أٌف لثً آٌُّ أْ سٕسي فإٕٔا سُاسُح وحدج آٌُّ وأد ِرً ٔؼسف ٌىٍ      و

 سثأ دوٌح و حضسِىخ دوٌح و ِؼُٓ دوٌح هٕان وأد واحد، ولد فٍ دوٌح ِٓ أوثس لثً ِٓ ذُحىُ وأد

 لثً سٕح سرّائح أو اٌُّالد لثً سٕح أٌف ِٕر آٌُّ ذحىُ وأد جُُّؼها و أوساْ، و لرثاْ و

.  األخسي اٌدوٌح ذؼاصس و آٌُّ ِٓ ُجصزاًا  ذحىُ وأد هرٖ ِٓ دوٌح وً و اٌُّالد،

 

 أْ ٔجد اٌثأٍ أو اٌُّالد تؼد األوي اٌمسْ ففٍ اٌصىز، أخرٍفد اإلسالٍِ اٌؼصس إًٌ اٌُّالد تؼد و     

 تؼد اٌسادض اٌمسْ إًٌ ٔصً ػٕدِا و تُٕها، فُّا ذرحازب وأد تؼضها ذؼاصس وأد اٌرٍ اٌدوي هرٖ

 سثأ دوٌح هٍ وٍها آٌُّ ذحىُ واحدج دوٌح هٕان أْ و ػٍُها ُلضً لد اٌدوي هرٖ وً أْ ٔجد اٌُّالد

 َسػص ضّس واْ و  اٌُّالد، تؼد ثالثّائح اٌؼاَ فٍ اٌجثاي ٌرهائُ اٌؼسب و َّٕاخ و حضسِىخ و زَداْ و

 اٌرازَخ فٍ ورة ِا و اٌؼستُح إٌمىش فٍ و اٌرازَخ، هرا فٍ ِسج ألوي آٌُّ وحد اٌرٌ اٌٍّه هى

 .ذٌه َثثد ِا إٌٍُّ

 
 

 َثمً أْ أسرطاع اٌرٌ اٌثأٍ اٌٍّه ٌُأذٍ ُِالدَح أزتؼّائح ػاَ حىاٌٍ إًٌ اٌحاٌح هرٖ ذسرّس      و

 .ػاَ ثالثّائح ٌّدج ٌٍُّٓ حاوّاًا  َظً اٌرٌ َسؼد تٓ أتىس اٌٍّه هى واحدج دوٌح آٌُّ
 

 التفكك بعد الوحدة

 اإللطاػُاخ ذمىَ حُث ٍِه، ِٓ أوثس لثً ِٓ ذُحىُ أجصاز إًٌ ذرّصق آٌُّ ذثدأ اٌىحدج هرٖ      تؼد

.  اٌحثطٍ اٌغصو ذٌه وَرثغ ِسرمٍح، ٌها دوٌح ذىىَٓ فٍ ِٕها وً ذثدأ اٌرٍ غُسها و حاضد و وهّداْ

 

 أْ اٌّدَٕح، فٍ اٌسسىي ٌّماتٍح ذىجهد اٌرٍ اٌىفىد ػدد خالي ِٓ ٔؼسف و اإلسالَ، َأذٍ ثُ     

 إًٌ ذىجهد لد آٌُّ وفىد أْ َمىي اٌرازَخ أْ ذٌه. واحدج دوٌح ذحىّها تٍداًا  ذؼد ٌُ حُٕها آٌُّ

 و حضسِىخ و اٌّؼافس و ٔجساْ و زِغ وفىد هٍ و اٌسسىي ػهد فٍ اإلسالُِح اٌدوٌح ػاصّح اٌّدَٕح

 .وفد ِٕها ٌىً و شتُد،

 



 

 


