
الجميع يلعن الفساد ويتربأ منه ويحمل 
الطرف اآلخر الفساد ولكن ؟

ــة والصادقة  ــه اإلرادة الحقيقي ــن لدي م
ملكافحة الفساد وتوقيفه؟

ــاملة  ال توجد إرادة حقيقية صادقة وش
ملكافحة الفساد وتوقيفه لو وجدت اإلرادة 
ــاد  ــي النتهى الفس ــل ايجاب ــا عم وواكبه

وتوقف بدًال من تفشيه واستفحاله.
ــق أي ثمرة  ــن يحق ــاد فقط ل ــن الفس لع
إيجابية ولن يوقف الفساد بل سيستهلك 
ــدور  الص ــر  ويوغ ــدوى  ج دون  ــات  طاق

والقلوب دون ثمرة.
والحل هو بإشعال نريان مكافحة الفساد 
ــه لتلتهم  ــات علي ــب اللعن ــب مع ص تتواك

وتدمر الفساد والفاسدين بالهوادة.
فكما يقال يف املثل العاملي اشعال شمعة 
ــن الظالم لن  ــالم الن لع ــن الظ ــري من لع خ
ــتمرت  ــا اس ــاءة مهم ــور واالض ــق الن يحق
ــت حدة صوت اللعن  املالعنة ومهما ارتفع
ومهما كانت الفاظ اللعن قوية وجارحة  لن 
ــور والضياء  ــدد الظالم ولن يتحقق الن يتب
فقط اشعال شمعة سيبدد الظالم ويحقق 

النور والضياء.
ــه   ــه وتوقف ــن تكافح ــاد ل ــك الفس وكذل
ــاظ قوية  ــا كانت األلف ــه فقط مهم مالعنت
ــتوجب ان يصاحب تلك  ــل يس وجارحة ب
ــاد  ــذوة مكافحة الفس ــعال ج اللعنات اش
ــع  ــة يف الواق ــة وتنفيذي ــراءات عملي بإج
ــالم بالتنظري  ــط يف االح ــيل وليس فق العم

والتمطيط فقط.
ــة  بداي ــون  تك ــد  ق ــاد،  للفس ــة  املالعن
إلجراءات إيجابية وقد تكون مؤرش وعالمة 
ــرضب هنا  ــاد ون ــة الفس ــف يف مواجه ضع

مثًال.
ــاك حقوق  ــخص بانته ــا يقوم ش عندم

شخص آخر، ملواجهته اضعف ترصف فيه 
ــف ويف نفس  ــو مؤرش ضع ــن املجرم وه لع
ــف فقط عند  ــوة للمنتهك إذا توق الوقت ق
ــن إجراء  ــو صاحب ذلك اللع ــن لكن ل اللع
ــراء رادعاً ومؤرش قوة  رادع فهنا يكون اإلج
ــد يكون لعن  ــاد ق وهكذا هي مكافحة الفس
ــة وقد  ــراءات رادع ــة إلج ــدين بداي الفاس
ــن نطاق اللعن وهو مؤرش ضعف  تتوقف ع
وحنق يتالىش ويزيد الفاسد قوة وجربوتاً 

والفساد يتفىش برسعة وقوة.
ــون املواطن  ــاد ينتزع النور من عي الفس
ــائهم  ــم واحش ــن دمائه ــذاء م ــاء والغ وامل
ــدين  ــور الفاس ــوز يف قص ــول اىل كن وتتح

الفارهة كما أوضح ذلك بعض املسؤولني.
ــاد  ــر من هذا كله ان يتحول الفس األخط
اىل مصلحة للبعض إلسقاط الطرف اآلخر 
بمربر فساده باللعن فقط لن يسقط اآلخر 
ــقط القادم أيضاً  بفساده وان سقط سيس
باللعن فقط والضحية هنا شعب ومواطن 

يتجرع فساد السابق والقادم والقادم.
ــتوجب  يس ــاد  الفس ــن  يلع ــرف  ط أي 
ــة وان  ــراءات تنفيذي ــه بإج ــع لعنات ان يتب
ــد وملعون  ــاً فاس ــك فهو أيض ــم يفعل ذل ل
ــتخدم الفساد كطعم وكمني  أيضاً ألنه يس

والشعب ضحية.
ــعال  ــاد مثل إش ــة الفس ــعال مكافح اش
ــجار وأوراق جافة  ــاج اىل أش ــريان، تحت الن
ــذا  ــتعل وهك ــريان وتش ــا الن ــارع فيه يتس
الفساد إلشعال نريان مكافحته يحتاج اىل 
ــاد  ــفافة إليقاف فس إجراءات واضحة وش
ــريان مكافحته وتصل  ــتعل ن ــىش  لتش يتف

لتجتث اعماق جذوره.
ــعال  ــرتح ان يتم اش ــك نق ــق ذل ولتحقي
ــل اآلليات  ــاد بتفعي ــة الفس ــريان مكافح ن
ــعل  ــدح رشارة نار تش ــة لق ــة املتاح العملي

نريان مكافحته وأهمها :
1. تفعيل دور جميع األجهزة 

الرقابية الرسمية
ــة أجهزة  ــزة الدول ــكل أجه ــد يف هي يوج
ــاز املركزي للرقابة  ــة متعددة ( الجه رقابي
ــا  العلي ــة  الوطني ــة  الهيئ  – ــبة  واملحاس
ــا للرقابة  ــاد – الهيئة العلي ــة الفس ملكافح
ــث  ــدات – مباح ــات واملزاي ــىل املناقص ع
ــوال العامة –  ــة األم ــة – نياب ــوال العام األم
ــن  ــا م ــة..... وغريه ــوال العام ــم األم محاك
ــل أدائها  ــم تفعي ــة ) لو ت ــزة الرقابي األجه
ــق وتفعيل  ــل ويف جميع املناط ــكل كام بش
ــع  ــا يف جمي ــية وفروعه ــا الرئيس مراكزه
املحافظات وعدم حرصها فقط يف عاصمة 
ــاد  ــريان مكافحة الفس ــتعلت ن الدولة الش
وأصبحت تلك األجهزة الرقابية تنني ينفث 
ــن تخزين  ــاد بدًال م ــة الفس ــريان مكافح ن
ــاد التنني  ــا ليحرق الفس ــاد بداخله الفس
ــة ملفات  ــتخراج كاف ــتوجب معه اس ويس
ــتكمال اإلجراءات  ــة واس ــاد املخزون الفس

القانونية.
2. تفعيل الرقابة الشعبية الشاملة

ال يمكن أن تنجح جهود مكافحة الفساد 
ــمية  ــزة الرقابية الرس ــط بجهود االجه فق
ــتوجب أن يكون هناك دور ايجابي  بل يس
ــدور األجهزة  ــيل ل ــعبية تكمي ــة الش للرقاب
ــعبية من  ــمية، ملا تمتلكه الرقابة الش الرس
ــود األجهزة  ــعة تتجاوز قي صالحيات واس
ــاط الشعب  ــمية ألنها نابعة من أوس الرس
ــا  ــلطة ومصدره ــك الس ــو مال ــعب ه والش

كمانص عىل ذلك نصوص الدستور.
3. عدم التميزي واالستثناء 

ــتوجب  ــاد يس الفس ــة  ــاح مكافح لنج
ــخاص  ــىل جميع األش ــاملة ع أن تكون ش
ــات  ــع والعملي ــع الوقائ ــات وجمي والجه

ــاد  ــتثناء  فالفس ــع املناطق بال اس يف جمي
ــخاص وال  ــري األش ــري بتغ ــح وال يتغ واض
ــه وال تربير له،   ــة الجغرافية ل بتغري املنطق
ــه يطفىء  ــه والتربير ل ــربر ل ــاد ال م فالفس
ــاء البارد عىل نريان  ــريان مكافحته مثل امل ن

مشتعلة.
4. تعزيز الشفافية الشاملة 

ــة  ــان والرسي ــىش يف الكتم ــاد يتف الفس
ــفافية واإلعالن  ويتعرى ويتوقف عند الش
وملكافحة ايجابية للفساد يستوجب ان يتم 
تعزيز الشفافية وإعالن جميع اإلجراءات 
اإلدارية واملالية ألموال وإمكانيات الشعب 
ــالق الثقوب  ــب لها وإغ ــاف أي ترسي وإيق

السوداء التي تبتلعها بصمت.
5. املسار الكامل الفاعل

ــوة واحدة  ــس خط ــاد لي ــة الفس مكافح
ــح   يبدأ  ــار واض ــع يف مس ــوات ارب ــل خط ب
ــاد  ــن تقديم بالغ من مواطن أو ضبط فس م
ــمية أو رقابة شعبية يتلوها  من أجهزة رس
ــزة األمنية والرقابية  خطوة تحقيق األجه
ــة ثم التنفيذ  ــم تحقيقات وأحكام قضائي ث

لها واسرتداد أموال الشعب املنهوبة.
ــاد يتكون من أربع   ــار مكافحة الفس  مس
ــة فعلية  ــق مكافح ــة لتحقي ــوات الزم خط
ــوب مجاري الرصف الصحي  مثله مثل انب
ــون مفتوحاً من جميع مراحله  يجب ان يك
ــارج املدن  ــي خ ــرصف الصح ــذف بال ليق
ــل يف أي  ــالق أو تعطي ــاء وأي إغ واألحي
ــه ويعطله وهكذا هو  مراحل االنبوب يوقف
ــار مكافحة الفساد مثل انبوب الرصف  مس
ــل  ــوة يفش ــل يف أي خط ــي أي خل الصح

مكافحة الفساد ويوقف مساره كالتايل :
 الخطوة األوىل : تقديم بالغ  وضبط 

فساد 
ــتوى الوعي  ــع مس ــتوجب معها رف يس

ــاد  الفس ــة  مكافح ــورة  بخط ــعبي  الش
ــه وحماية مبلغيه من  ووجوبية االبالغ عن
ــد مترضر وكذا  ــبب بها فاس أي أرضار يتس
ــط واألجهزة  ــب وتأهيل أجهزة الضب تدري
ــمية والشعبية لضبط وقائع  الرقابية الرس
ــراءات  ــدين بإج ــف الفاس ــاد وتوقي الفس

مهنية تمنع الفاسد من اخرتاقها.
الخطوة الثانية : تحقيق األجهزة 

األمنية والرقابية 
ــاد خطوة  ــا الفس ــق قضاي ــرب تحقي تعت
هامة للتمهيد والتجهيز لتوقيفه ليتم بناًء 
ــار مكافحة  ــاء بقية خطوات مس عليها بن
ــىل بقية  ــر ع ــا يؤث ــل فيه ــاد وأي خل الفس

خطواته.
ــات  ــك التحقيق ــون تل ــتلزم ان تك ويس
ــة  ــع األدل ــة تجم ــاءة وفعالي ــة وبكف مهني
ــة  محاكم ــراءات  إج ــهل  لتس ــا  وتحققه

الفاسد واستعادة أموال الشعب املنهوبة.
الخطوة الثالثة : املحاكمة 

ــاح  ــم إفس ــة ليت ــد هام ــة الفاس محاكم
املجال للتحقق من جرائم فساده وليدافع 
الفاسد عن نفسه قبل صدور الحكم عليه 
ــتعجال  وتنفيذه وهنا يوجب القانون االس
ــع يناقض ذلك  ــن الواق ــة فيها ولك والرسع
ــم  ــام املحاك ــاد أم ــا الفس ــر قضاي وتتأخ
ــع الحق ويفلت  ــة للقانون فيضي باملخالف
ــد من العقاب وتضيع أموال الشعب  الفاس
املنهوبة بسبب تباطؤ إجراءات محاكمته 

وتأخري اصدار الحكم عىل الفاسد.
ــكام  األح ــذ  تنفي  : ــة  الرابع ــوة  الخط

واستعادة أموال الشعب املنهوبة 
ثمرة إجراءات مكافحة الفساد هو تنفيذ 
ــتعادة  ــد واس األحكام الصادرة ضد الفاس
ــعب املنهوبة بدون تحقيق ذلك  أموال الش
لن تكون هناك أي جدوى ملكافحة الفساد 

ــطوانة مرشوخة ال  ــط اىل اس ــول فق ويتح
فائدة منها.

ــكام  األح ــع  جمي ــذ  تنفي ــتوجب  يس
ــاد   ــا الفس ــادرة يف قضاي ــة الص القضائي
ــال تمييز وال  ــدين ب ــف جميع الفاس وتوقي
ــرتداد أموال الشعب املنهوبة  استثناء واس
ــع املناطق  ــدين ويف جمي من جميع الفاس

الجغرافية.
ويف األخري :

نأمل من الجميع دخول حلبة التنافس 
ــد  ــف عن ــدم التوق ــاد وع ــة الفس ملكافح
ــاد  ــه فقط، ألن اللعن لن يوقف فس مالعنت
ــة يف امليدان  ــه إجراءات ملموس ما لم تتبع

الستئصاله وتوقيفه.
ــاد  ــتخدام الفس ــف اس ــب أن يتوق يج
ــتئصال  ــماعة وكمني وطعم  ومربر الس كش
ــود ملكافحة  ــول تلك الجه ــر وان تتح اآلخ

وإيقاف الفساد التربير استئصال اآلخر.
ــزة الرقابية  ــل كافة األجه ــم تفعي وان يت
ــعبية والقضائية ملكافحة  ــمية والش الرس
ــرتداد أموال الشعب  ــاد وتوقيفه واس الفس
ــال كتمان  ــال رسية وب ــفافية ب ــة بش املنهوب
ــة  ــىش يف الرسي ــة تتف ــاد جريم ألن الفس
ــفافية  ــرى وتتوقف يف الش ــان وتتع والكتم
ــة وليس فقط  ــراءات عملي ــالن بإج واالع

بصب اللعنات عليه.
ــائع: اشعل شمعة   وكما يقول املثل الش
ــاد بدًال  ــن الظالم فكذلك الفس خري من لع

من لعنه اشعلوا نريان مكافحته.
* عضو الهيئة االستشارية لوزارة 
حقوق اإلنسان 
law771553482@yahoo.com

بد من لعن الفساد اشعلوا نريان مكافحته
عبدالرحمن عيل الزبيب
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ــنا وال  ــىس أنُفس ــا.. نن ــهداؤنا يف قلوبن ش
ــوا  ــن وهب ــاء م ــىس الُعظم ــل نن ــاهم، وه ننس
أرواحهم رخيصًة من أجلنا ومن أجِل الوطن..
ــة الدكتور/  ــهيد العالم ــداً الش لن ننىس أب
ــتثمر  ــود عباس املؤيد من اس ــد عيل حم أحم
ــن ُهدى،  ــزادُه الرحٰم ــه، ف ــُه لل ــُه وممات حيات
ــد الرحٰمن عبادُه  ــازداد وعياً وإيماناً بما وع ف
ــِب الحياة فآثر  ــهُ من ح املخلصني، َحرر نفس
ــبيل الله  ــب الله عىل كل هوى، فمىض يف س ُح

بكل شجاعٍة واستبسال،
ــِب  محاري يف  ــد  َتعب و  ــال،  الُع درب  ــلك  َس
الجهاد، و خاض نزال الكرامة، وسقى مشعل 
ــرة فأضاء طريق  ــق من نزف دمائِه الطاه الح

الحرية والكرامة
، شتان بني من خان وترك وطنُه ليكون معوًال 
يف يد العدوان ليقتل أهله ويهدم بيوتهم، وبني 
ــتُه ولّبى نداء  ــفرِه وقطع دراس من عاد من س
ــهيدنا العظيم  ــه للدفاع عن الوطن ، عاد ش الل
ــِه وأرضِه، فكان  ــِه مدافعاً عن دين لنرصة وطن
ــاً وأبداً ما انحنى، رافعاً رأسُه تفتخر به  نرباس

اليمن..
كان الشهيد أحمد متديناً لذلك فاملسؤولية 
ــي جعلتُه  ــرز الدوافع الت ــن أب ــي م ــة ه الديني
ــا ويعود إىل  ــتُه الجامعية يف املاني ــرتك دراس ي
ــرض ؛ رؤيتُه  ــن األرض والع ــاً ع ــن مدافع اليم
ــية وقصف املدارس واملباني  للمجازر الوحش
وكل  ــواق  واألس ــفيات  واملستش ــاجد  واملس
ــعودي  ــن قبل العدوان الس ــة التحتية م البني

األمريكي اإلرسائييل..
ــة :{َفِرَح  ــذه اآلي ــرأ ه ــا ق ــهيدنا ُكلم كان ش
ــِه  ــوِل الَلّ ــالَف َرُس ــْم ِخ ــوَن ِبَمْقَعِدِه اْلُمَخَلُّف
ــِهْم ِيف  ــُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنُفِس ــوا أَْن ُيَجاِه َوَكِرُه
ــِرّ ُقْل َناُر  ــُروا ِيف اْلَح ــِه َوَقاُلوا ال َتْنِف ــِبيِل الَلّ َس
ــوا َيْفَقُهون} كان يقول  ا َلْو َكاُن ــُدّ َحًرّ َجَهَنَّم أََش

”ال أحب  أن أتخلف عن الجهاد“
ــودة والتحرك يف  ــهيد للع ُكل هذا حفز الش

سبيل الله بكل همة وعزم وشجاعة.
ــات نادرة  ــد  بصف ــهيد أحم ــز الش ــد تمي لق
ــة وعظمة  ــكالم من مكان ــداً وال يقلل هذا ال ج
ــهيد كان يدرس الطب يف  ــهداء ، الش بقية الش
ــتِه  ــاً جداً ومتفوقاً يف دراس ــارج فكان ذكي الخ
ــىل اليمن طلب  ــدوان ع ــارة للع ــد أول غ ، فعن
ــودة للبالد  ــه- الع ــه علي ــالم الل ــهيد -س الش
ــم أن أهله كانوا  ــِه ووطنِه ، ُرغ ــع عن دين ليداف
ــاد، ولكن كما  ــتُه هي جه يقولون له بأن دراس
ــابقاً بأن روح املسؤولية  اإليمانية  أخربتكم س
ــًال تحقق لُه ما  ــي الطاغية عليه ، وفع كانت ه
أراد، وعاد إىل اليمن وما هي إّال أيام قليلة جداً 
ــكرية، ثم التحق  ــدورات العس ــق بال إّال والتح
ــف جهادية  ــهيد مواق ــة مبارشًة ، للش بالجبه
ــا ، هذه  ــت كبري لرسده ــة تحتاج إىل وق عظيم
ــت مبالغة يف حق الشهيد البطل، فعندما  ليس
ــم توزيعه عىل  ــأن يت ــة طلب ب ــق بالجبه التح

أرشس وأصعب الجبهات.
ــد  ــه- لق ــه علي ــالم الل ــد -س ــهيد أحم الش
ــالق يف كيانِه الطاهر فقد  ــع اإليمان واألخ ُجم
اتصف باألدب والورع واإلخالص يف كل عمل 
ــة،  فكان حكيماً يف ترصفاتِه،  وبالذكاء والفطن
ــىل الصالة يف  ــد الحرص ع ــرص أش وكان يح

املسجد..
ــن  ــم املحس ــون الرحي ــب الحن ــو الطي وه
ــان فيه  ــن أبرز صفات اإلحس ــكل الناس، فم ل
ــألرس  ــهداء ول ــِه ُألرس الش ــانه ورعايت إحس
الفقرية من جريانِه، فقبل أن ينطلق إىل الجبهة 
أوىص أهلُه بمواساة عدة أرس خصهم باالسم 
ــتِه يف املانيا  ــانه أيضاً   أثناء دراس ، ومن إحس
بأنُه كان يقوم بالتمريض والسهر عىل كل من 
ــانه عىل  ــرض من زمالئِه، ولم يقترص إحس يم
ــمل إحسانُه لهم باملال -بحكم  هذا بل كان يش
ــة أن أصدقاءه  ــور الحال- لدرج أنه كان ميس
قالوا ” لوال أن الشهيد أحمد كان يأكل ويرشب 

لقلنا بأنُه من مالئكة السماء“. 
ــر اخوته  ــُه كان يؤث ــانِه أيضاً أن ــن إحس وم
ــو كان به خصاصة  ــه ول ــن عىل نفس املجاهدي
ــرياً  ــادر إلحضار املدد س ــكان دائماً هو املب ، ف
ــره ُرغم وعورة  ــدام ويحملُه عىل ظه عىل األق
الطريق  وخطورتها من قصف طريان العدوان 
ــه املجاهدين متى ما  ــوا إخوت ــل نهار ، فكان لي
ــيئاً صاحوا به ”يا مالك ” لعلمهم  احتاجوا ش
ــه لندائهم،(فمالك)  ــانِه ورسعة تلبيت بإحس
هو لقبُه الجهادي َلقَب نفسُه بهذا االسم حباً 

منُه للصحابي الجليل ” مالك بن األشرت“
شهيدنا العظيم ُجمع اإلحسان فيه وازدان 
ــن ألعدائه  ــى بلغ لدرجة أنُه كان يحس بِه حت
ــوق  ــى ف ــل الجرح ــكان يحم ــن األرسى، ف م
ظهره  ويقوم بمعالجة جراحهم والسهر عىل 

تمريضهم..
ــن إىل الناس فاستعبد قلوَبُهم، فطاملا  أحس

استعبَد اإلنساَن إحساُن ..
الشهيد أحمد -سالم الله عليه- كان يعشق 
ــق  ــل الرضيع الذي يعش ــا الطف ــهادة كم الش
ــُه كان يكرث الكالم عن أهل  حليب أمه، حتى أن
ــل البيت  ــؤولية أه ــت وتضحياتهم ومس البي

تجاه دينهم وكان يردد دائماً:
ــهادة الغريها.. ومن للشهادة  ”عشقُت الش

اليعشُق“
لدرجة أن نور الشهادة كان ُيضاء يف وجهِه 

ويف كالمِه و كل ترصفاتِه..  
استشهد الشهيد العالمة أحمد املؤيد وهو 
ــالء املرتزقة يف  ــع املنافقني العم ــرار إىل مواق ك

تاريخ 25 /9/ 2016م.
ــتثمر  ــه، كذلك اس ــتثمر حياتُه لل ــا اس فكم
ــهيداً عظيماً، فجعل من  مماتُه لله، فارتقى ش
ــرون، ومن  ــمعة تحرتق ليحيا اآلخ ــِه ش نفس
عظامِه جرساً لنعرب منها إىل الحريِة والكرامِة، 

فهنيئاً لُه الشهادة، وهذا الفضل العظيم.

شهيد اإلحسان "أحمد املؤيد"

وفاء الكبيس 
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تطبيقات مفهوم السيادة واألمن يف تجربة اليمن الديمقراطية 
..دروس واجب التعلم منها ( ٣ )

عبدالجبار الحاج

ــع  تميي ــا  بريطاني ــت  ...حاول
ــام 67 يف  ــتقالل ع ــات االس مفاوض
ــة  ــل مبطن ــاء وحي ــوب  وبده الجن
ــس  رئي ــم  اده ــال  كم إىل  ــزت  أوع
ــتقبل  ــعودية أن يس ــرات الس املخاب
ــي املفاوض  ــي الجنوب ــد اليمن الوف
ــم ابرز  ــف وكان يض ــادم إىل جني الق
ــا  ــة ميداني ــة القومي ــادات الجبه قي
ــس  نف ويف   . ــيا  وسياس ــا  وتنظيمي
ــاع الوفد  ــاول إقن ــت  راحت تح الوق
ــف  ــوه إىل جني ــادم لت ــي الق الجنوب
ــع الوفد  ــاوض م ــاء والتف ــأن اللق .. ب
السعودي سيحقق للجنوب ويؤمن 
ــات مالية كبرية .. ال تقدر  له احتياج
ــا  أوضاع ــش  تعي ــي  الت ــا  بريطاني
ــرب  الح ــذ  من ــة  صعب ــة  اقتصادي
ــا وآثارها  ــة الثانية ومرتتباته العاملي
ــة !..   ــرب العاملي ــراء الح ــة ج الثقيل
ــتكون عاجزة عن الوفاء  وبالتايل س
ــة  حكوم ــات  متطلب ــة  لتغطي ــا  به
ــتلقي بثقلها   ــورة الفتية التي  س الث
ــة عقب  ــة الفتي ــل الحكوم عىل كاه

االستقالل .
فوجئ املفاوضون اليمنيون  فعال 
يف مطار جنيف بكمال أدهم يستقبل 
ــىل  وع ــاوض  املف ــي  الجنوب ــد  الوف
الرغم من االرتباك الذي طبع نفسه 
تلقائيا عىل أمزجة األعضاء  بمالمح 
مختلفة لديهم  ومختلفة التأثري من 
ــخصية إىل أخرى وعن  دولة غري  ش

معنية بمفاوضات االستقالل .
ــد بني  ــاء الوف ــن أعض ــدث تباي ح
ــراء أي تفاوض  ــق إج ــض باملطل راف
ــني االنجليز  ــىل طاولة تجمع ب إال ع
ــرف الرئيس يف جدول  الذين هم الط
ــيض  ــب أن تم ــي يح ــات الت املفاوض
ــل  الكام ــالء  الج ــات  ترتيب ــو  نح
ــتقالل الناجز  ألرض الجنوب  واالس
ــح  ــاش لصال ــم النق ــل وحس املحت
ــك بأهداف  الخط التفاويض املتمس
ــالء  والج ــتقالل  واالس ــر   التحري
ــي  والت ــة  املعلن ــة  القومي ــة  للجبه
ــالء   ــن الج ــاس م ــىل أس ــت ع ناضل
ــي  دون قيد أو  ــر جندي بريطان آلخ
ــلت بريطانيا يف  ــا فش رشط . وإىل هن
ــاوض وحرفه عن  ــار التف تمييع مس
ــلت السعودية يف احتواء  خطه وفش
ــورة يف الجنوب . رغم  ــر لخط الث مبك
ــاء الوفد  ــني أعض ــن ب ــذا التباي أن ه
ــرار رفض أي  ــره بق ــم أم والذي حس
ــم إال أن هذا  ــال اده ــاوض مع كم تف
ــه عىل إفرازات  ــحب نفس التباين س

ــن يف محطة  ــالف والتباي خط االخت
ــام جمهورية  ــام 69 وقي ــو ع 22 يوني

اليمن الديمقراطية الشعبية .
ــار  ــراءات مس ــع إج ــن م بالتزام
األرض  ــىل  ع ــه  وترتيبات ــاوض  التف
ــليم  ــض تس ــا ترف ــت بريطاني راح
ــة  ــة متذرع ــق رشورة والوديع مناط
ــا  ــا  وناله ــاز عليه ــا  ارض ح بأنه
ــن  ــة م ــعود  كهب ــز آل س عبدالعزي
ــا رفضه  ــو م ــريي وه ــلطان الكث الس
ــي وهكذا أيضا رفضت  الوفد الجنوب
ــليم جزر كوريا موريا وسقطرى   تس
ــبق أن أوضحنا ذلك يف سياق  كما س

سابق لهذه التناولة ..
ــت محط  ــون كان ــرة مي ــا جزي وأم
ــذه األثناء فقد  ــاع إرسائيل  يف ه أطم
ــل رسا إىل بريطانيا  ــت إرسائي تقدم
ــون قبيل الجالء  تأجريها جزيرة مي
وهو أمر مرتبط بمرشوع إرسائييل يف 
السيطرة عىل مداخل البحر األحمر 
منذ منتصف الخمسينيات  وزاد من 
ــال لعابها  أهميته لدى إرسائيل وأس
ــرب 67   ــكري يف ح ــا العس انتصاره
ــطت  ــتقالل بس ــن حكومة االس ولك
ــوة رغم تلكؤ  ــىل ميون عن نفوذها ع

بريطانيا .
ــل بالوديعة والرشورة  وفيما يتص
ــخ الربيطاني يف تحويل  ونتيجة للف
ــرشورة والوديعة  ــري ال ــر  مص وتزوي
ــكر  ــاء معس ــعودية بإنش قامت الس
ــل من  ــكيالته بالكام ــة تش يف الوديع
ــتانيني  مرتزقة وجنود وضباط باكس
ــالل  خ ــهر  بأش ــتقالل  االس ــب  عق
ــذا الجيش  ــام التايل وتقدمت به الع
ــة  وال  ــق الجنوبي ــة البل ــو منطق نح
ــتقالل الفتية من  زالت حكومة االس
ــعودية  ــمح للس ــف الذي يس الضع
ــذ مخطط إجبار  ــا اعتقدت تنفي كم
ــليمها  بحيث أنها  الجنوب عىل تس
ــتطيع معه صد  ال زالت بوضع  ال تس
ــكري آنذاك  كما ظنت  الهجوم العس
السعودية وبالتايل تكون السعودية 
ــالل البلق  ــت باحت ــا رامت وهدف كم
ــام  أم ــئة  الناش ــة  الحكوم ــع  بوض
ــيم  ــول بمفاوضات ترس ــع القب وض
ــرشورة والوديعة  ــدود تؤول فيه ال ح
ــدودي يفيض  ــيم ح ــق إىل ترس والبل
ــا  أنه ــا  به ــرار  واإلق ــليمها  تس إىل 
ــعودية وهو ما لم يتحقق وجاءت  س
ــكرية  ــة عس ــق بنتيج القل ــة  معرك
ــدات  ــا وح ــرصت فيه انت ــة  مفاجئ
ــتعادت  ــوة الجنوبية برسعة اس الق

ــا منطقة البلق  ووقوع الكثري من  فيه
املرتزقة الباكستان يف األرس وسقوط 
قتىل كثريين ما اجرب السعودية عىل 
ــار وبقيت الرشورة  القبول بوقف الن
ــب الجنوبي  ــدى الجان ــة ل والوديع
حقاً يمنياً وحق استعادتها بالطرق 
ــه اليمن  ــظ ب ــراً تحتف ــة أم املرشوع
الجنوبية أو اليمن الديمقراطية كما 
أسميت الحقا وتحتفظ بحق تقدير 

الزمن املناسب ..
لقد مثلت أوجه ومفاهيم السيادة 
ــل   ــات ومفاص ــة يف موضوع الوطني
ــي  ــق  الوطن ــي يف الح ــرار الوطن الق
ــدة من ابرز  ــيادة واألرض واح والس
القضايا التي حددت بشكل حاسم 
ــات  توجه ــات  وتناقض ــارات  خي
ــاء  ــن صنع ــم يف كل م ــي  الحك نظام
ــبتمرب وأكتوبر  وعدن عقب ثورتي س
ــية  ــا كل وجهة سياس ــا آلت إليه وم
ــيادة  ــكان موضوع الس ــدة ف عىل ح
ــبوهة والتبعية مع آل  ــة املش والعالق
ــما يف الرصاع  ــددا حاس ــعود مح س
بني الحركة الوطنية وحكومة الثورة 
ــادي  ــاء املتن ــام صنع ــدن ونظ يف ع
ــىل  ــاض ع ــه للري ــه وارتهان يف تبعيت

مستوى اإلقليم .
ــد  ــى وتصاع ــوب تنام ــي الجن فف
ــارعت خطاه يسارا  خط الثورة وتس
ــي  ــلطة تحتم ــت س ــل كان ويف املقاب

بمزيد االرتماء يف حضن سعود ..
ففي صنعاء جاء انقالب 5 نوفمرب 
ــرب اىل  ــلطة اق ــة لس ــع بداي 67 ليض
رضب  ــة  مهم ــنمت  وتس ــاض  الري
ــوري ومن ثم  ــرشوع الث ــة  امل وتصفي
تصفيته وصوال إىل مزعوم املصالحة 
ــه ورعاية  ــام 70 وبتوجي ــة ع الوطني
ــعودية  ــه أمنت الس ــعودية وعلي س
خطها واحتياطيها األمني ملشيئتها 
ــم وأخذت  ــا يف الحك ــززت أداته وتع
ــلطة الجمهوملكية وتوجهاتها  الس
ــا تزداد  ــة  وأدواته ــة الرجعي اليميني
ــيئة   للمش ــا  وارتهان ووالء  ــاء  ارتم

السعودية .
ــت قلعت  ــوب وقد مثل ــي الجن فف
ــة  ــة اليمني ــة الوطني ــواء الحرك إلي
عموما تصاعد وارتفع سقف املوقف 
ــية الوطنية  وارتفاع درجة الحساس
ــران  لنج ــعودية  الس ــالل  ــن احت م
ــدد  ــان وح ــري وفرس ــزان وعس وجي
ــد  ــغ ح ــه البال ــي موقف ــكل نهائ بش
ــف وبالذات يف  ــة الطائ رفض اتفاقي
ــا كل عرشين عاما  ــد التجديد له بن

ــعودية أن تحققه  ــي حاولت الس الت
مرارا ..

ــط  ضغ ــت  تح  73 ــام  الع ــي  فف
سعودي حاول االرياني أن يتخلص 
ــخصية عليه بأن  منه ومرتتباته الش
ــري والنعمان إىل  أوفد كًال من الحج
ــعودية  ــا بما طلبته الس جدة ليقوم
ــان فيما يبدو ورغم انه   غري أن النعم
ــعود بحكم عالقات  األقرب ألرسة س
ــن األمر  ــص بذكاء م ــخصية  تمل ش
وتخلص بدهاء من التورط فيه فيما 
ــايض  الحجري يف إثبات  تمادى الق
ــع وتزامن مع  ــعودية فوق ــه للس والئ
ذلك ونتج مظاهرات واسعة تخللها 
ــدن املحافظات  ــم م ــف يف معظ العن
رافضة االعرتاف والتجديد التفاقية 
ــقط  ــج عن ذلك أن س ــف . ونت الطائ
ــال  ــة اغتي ــدن يف عملي ــال يف لن قتي
ــوع التوقيع عىل  ــة موض ــىل خلفي ع
ــم يغُد  ــف ول ــة الطائ ــد اتفاقي تجدي
ــا يف خانة العمل امللزم  التوقيع الحق
ــقطت هي  للحكومة اليمنية التي س
ــة 13 يونيو  ــرى بماعرف بحرك األخ

التصحيحية .
ــاور  ــد املج ــون البل ــا يك ــا م دائم
ــه وتاريخه الرصاع  ــه وأطماع وموقف
ــية  السياس ــة  الصياغ يف  ــددا  مح
ــيادة ومن هنا  التطبيقية ملفهوم الس
ــار الذي  ــعودية هي الج ــت الس كان
يشكل بأطماعه وتاريخه وما احتله 
ــة ومن جهة نظرته  من ارض من جه
ونظرية عبد العزيز نحو اليمن تقوم 
ــه ألبنائه(يف رخاء اليمن  عىل مقولت

رشكم ويف ضعفها رخاء لكم).
ــق ووقائع  ــن منط ــاس م ــىل أس ع
وأحداث التاريخ نشأ وتشكل مفهوم 
ــيادة يف مبادئ الحركة الوطنية  الس
اليمنية التي مثلت حكومة الثورة يف 
اليمن الديمقراطي فيها قلعة صمود 
ــىل  ــعودية  ع ــة الس ــد للرجعي وتص
ــم  ــن موقف نهائي وحاس ــاس  م أس
ــر ألرايض اليمن  ــه نحو  التحري يتج
ــيايس  للنظام  املحتلة والتحرر الس
ــد كانت  ــان .فق ــة واالرته ــن التبعي م
ــن الديمقراطي  ــج اليم ــن يف نه اليم
ــطري  التش ــم  رغ ــدة  واح ــا  جغرافي

املؤقت . 


