
0404 رأي

الشرعية التي تدعمها 
اإلمارات

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــمته  ــدوان بالحديث عما أس ــالم الع ــائل إع أصمت وس
ــن  ــف دعم الرشعية يف اليمن ، هذا التحالف الذي يش تحال
ــه الهمجي اإلجرامي  ــنوات عدوان منذ ما يقارب الثالث س
ــعبنا ، هذا العدوان الوحيش الذي يستخدم  عىل وطننا وش
ــاعده عىل تحقيق  ــماعة ومطية تس الرشعية املزعومة كش
أهدافه اللعينة التي تصب يف خدمة أسيادهم من الصهاينة 
ــوء يف مقال اليوم عىل الغازي  ــلط الض واألمريكان ، وسنس
ــاركته الفاعلة يف  ــف ومش ــذا التحال ــي ودوره يف ه اإلمارات
ــعى جاهدا من أجل  ــداف الخبيثة التي يس ــدوان واأله الع
ــذه الدويلة الصغرية  ــخ وه ــول إليها ، هذا الكيان املس الوص
الذي ال تاريخ لها وال حضارة وال تراث والتي يتفوق عليها 
ــدة ألن تصنع لها  ــعت جاه ــكويت أبو ولد ، س ــدم بس يف الق
ــدوان عىل بالدنا  ــاركتها يف الع صولة وجولة من خالل مش
ــناد الصهيو  ــاون واإلس ــرش بالتع ــة ال ــوده مملك ــذي تق ال

أمريكي.
ــور دخولهم عملوا  ــل الغزاة اإلماراتيون الجنوب وف دخ
ــطوا  ــة مفاصل الحياة وبس ــىل كاف ــكام القبضة ع عىل إح
ــرتاتيجية ومنها  ــة واإلس ــآت الحيوي ــىل املنش ــم ع نفوذه
ــز ، ومن أجل  ــا التابع ملحافظة تع ــاء عدن وميناء املخ مين
ــارص محلية  ــوا عىل تجنيد عن ــاح مهمتهم عمل ضمان نج
تدين لهم بالوالء والطاعة وأسندوا لهم مهمة إدارة شؤون 
ــم بأمره  ــامي والحاك ــة املندوب الس ــوب تحت وصاي الجن
ــة والعمالء  ــة لقطيع املرتزق ــي الذي يعد املرجعي اإلمارات
ــة والهيمنة  ــىل الجزر اليمني ــيطرة ع ــن ثم انطلقوا للس وم
عليها خدمة ألهداف ومصالح أمريكية بريطانية صهيونية 
ــرة األحالم  ــىل جزي ــم ع ــطوا نفوذه ــون وبس ــوا مي ، احتل
سقطرى واألخرية دخلوها تحت يافطة تقديم املساعدات 
ــام رسعان  ــة ، ومع مرور األي ــب الخدمي ــة والجوان اإلغاثي
ــتور وبانت نواياهم بعد أن بدأوا بدغدغة  ــف املس ما إنكش
ــراءات لهم للمطالبة  ــقطرى وتقديم اإلغ عواطف أبناء س
باستقاللية الجزيرة عن الجمهورية اليمنية وذلك تمهيدا 
ــتغلون  ــتقبال ، حيث يش ــارات مس ــة اإلم ــا إىل دويل لضمه
ــاهد  ــريون يف هذا االتجاه ، واليوم نش عىل هذه النغمة ويس
ــراث وإرث وتاريخ جزيرة  ــم يرسقون ت ــران اإلمارات وه بع
ــجار دم األخوين  ــن أش ــداد كثرية م ــالع أع ــقطرى باقت س
ــا منهم بأنهم  ــات خاصة إىل اإلمارات ظن ــا عرب حاوي ونقله
ــيمنحون أنفسهم  ــيصنعون ألنفسهم تاريخا وس بذلك س

مكانة مرموقة بني الدول العريقة.
ــبونه لدويلتهم  ــار واملعالم واملوروث وينس يرسقون اآلث
التي ال وزن لها وال قيمة وال ذكر يف سفر التاريخ والحضارة 
، وفوق ذلك يعمدون إىل تعطيل ميناء عدن وبسط نفوذهم 
ــاط  ــن أجل تعطيل النش ــاب املندب م ــاء املخا وب عىل مين
ــئ اليمنية  ــرب املوان ــادي ع ــاري واإلقتص ــي والتج املالح
ــيل ، كل ذلك يحدث  ــي وجبل ع ــغيل ميناء دب ــان تش لضم
تحت مزاعم دعم الرشعية ، وال أعلم ما عالقة ما يمارسونه 
ــوب ويف باب املندب  ــرب والبحر داخل الجن ــىل الواقع يف ال ع
ــة الدنبوعية املزعومة ؟! فهم َمْن دعموا عيدروس  بالرشعي
ــوا بأنهم  ــة التي قال ــىل تلكم الرشعي ــدي لإلنقالب ع الزبي
ــقاط  ــعون إلس ــتعادتها ، وهم من يس ــن أجل اس ــاءوا م ج

حكومة الفنادق التي يسمونها بالحكومة الرشعية.
ــعودي غزاة ومحتلون  باملخترص املفيد، اإلماراتي والس
ــذون  ــه ينف ــت ذات ــة ، ويف الوق ــاريعهم الخاص ــم مش لديه
ويخدمون أجندة أسيادهم يف البيت األبيض وتل أبيب ومن 
يعول عليهم يف تقديم أي عون أو إسداء أي خدمات لليمن 
ــريوي ظمأه ويذهب  ــول عىل الرساب ل ــني ، كمن يع واليمني
عطشه ، واألحداث الراهنة قد كشفت ذلك وستظهر املزيد 

من الحقائق فيما هو قادم من األيام .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

الربنامج الصاروخي اليمني يف تعاظم..ومنظومات جديدة على األبواب  

زين العابدين عثمان

ــنها  ــي ش ــكرية الت ــة العس ــل الحمل يف ظ
ــهر  ــن يف ش ــىل اليم ــعودي ع ــف الس التحال
ــارس 2015 م ظهرت القدرات الصاروخية  م
اليمنية بشكل ملحوظ وبدأت تأخذ صعيدا 
ــني  ــهر الثالث ــرور األش ــع م ــرتاتيجيا م اس
ــة التصنيع  ــى وصلت اىل مرحل املاضية حت
ــذا  ه يف  ــكري  العس ــاج  واإلنت ــر  والتطوي
ــداء بالصواريخ القصرية  ــام  ابت القطاع اله
ــخ الرصخة )  ــزال1و2 -وصواري ــدى (زل امل
ــطة املدى  ــتية متوس ــم الصواريخ الباليس ث
ــات (قاهر  1 و2 وزالزال 3 ) وصوال  كمنظوم
اىل تطوير صواريخ بعيدة املدى الباليستية 
ــي قصفت  أهدافا حيوية  عالية التدمري والت
ــرا  ــارات مؤخ ــعودية واإلم ــي الس بعاصمت
كمنظومات (بركان 1 وبركان H2  واملنظومة 
الجديدة من صواريخ كروز االسرتاتيجية).

ــت أصبح  ــد املهم والالف ــذا الصعي  ومن ه
ــكل معادلة  الربنامج الصاروخي اليمني يش

عسكرية من الصعب تجاوزها أو اهمالها.
ــذا الربنامج  ــن قدرات ه ــد الحديث ع وعن
ــة  اإلنتاجي ــدرة  الق ــتوى  مس يف  ــواء  س
للمنظومات ومستوى العمليات العسكرية 
ــة باليمن  ــرب القائم ــالل الح ــو اظهر خ فه
ــىل  ــون فع ــوره املراقب ــا يتص ــوق م ــدداً يف ع
ــات أطلقت القوة الصاروخية   صعيد العملي
ــعودية  ــة صواريخا عىل أهداف بالس اليمني

بلغ عددها نحو 83 صاروخا حسب اعرتاف 
ــمي لقوات تحالف العدوان،  املتحدث الرس
العقيد الركن الطيار تركي بن صالح املالكي  
ــكل  ــن الصواريخ التي تطلق بش ــال ع ". فض
ــات  ــكرات وتجمع ــىل معس ــي ع ــبه يوم ش
ــعوديه  ــادي وقواعد س ــوات ه ــة وق املرتزق
ــيل باليمن. ــتوى الداخ ــة عىل املس واماراتي
ــوة الصاروخية  ــذا يؤكد بان قدرة الق وكل ه
اليمنية عىل اإلنتاج كبرية جدا للمنظومات 

بمختلف أنواعها.....الخ.
التداعيات واألبعاد السياسية وامليدانية 
للصواريخ اليمنية هي التي تصدرت املشهد 
ــد  ــص بع ــعودية وباألخ ــداث  يف الس واألح
ــام الدفاعي  ــدوي للنظ ــل امل ــر الفش ان ظه
ــخ إىل  ــذه الصواري ــول ه ــوت ووص الباتري
ــة الرياض  ــة داخل العاصم مناطق حساس
حيث اتى عىل لسان الناطق باسم التحالف 
ــن صالح) ترصيح هو األول  (العقيد تركي ب
ــم التداعيات  ــذي يعرب عن جح ــن نوعه ال م
ــخ  ــكله الصواري ــت تش ــذي بات ــب ال والرع
ــد  ــا وق ــكريا وأمني ــيا وعس ــة سياس اليمني
ــدا ماحقا   ــدأت تمثل تهدي ــا بأنها "ب وصفه
ــعودي  ــي الس ــن القوم ــىل األم ــرا ع وخط

خصوصا األمن اإلقليمي بشكل عام".
ــع  النظام  ــذا االمر هو الذي دف ــايل ه وبالت
ــوة  خط ــرة  فك ــن  م ــق  لينطل ــعودي  الس

ــع  ــتنفار املجتم ــة إىل اس ــخ اليمني الصواري
ــف  مواق ــتصدار  واس ــاع  لالجتم ــدويل  ال
ــذا  ــن ه ــد م ــراءات للح ــع إج ــة ووض دولي
ــذا األمر  ــي يحصل ه ــم ، وك ــر املتفاق الخط
ــعودي  ــفك ماء وجه النظام الس دون ان يس
ــران هي  ــري بان إي ــى األخ ــم ادع ــام العال أم
ــب الصواريخ  ــن تقوم بتهري ــبب وهي م الس

الباليستية إىل (الحوثيني) باليمن.
ــام  النظ ــتطاع  اس ــق  املنطل ــذا  ه ــن  وم
ــاء دوليا داعما  ــق له غط ــعودي ان يخل الس
له ابتداء باملواقف األممية إىل عقد جلسات 
ــع مرسحية  ــن وصوال إىل وض ــس األم بمجل
ــنطن  عرض بقايا الصواريخ اليمنية يف واش
ــام  ــع أم ــة الصن ــا إيراني ــد أنه ــرض تأكي لغ
ــن جهة  ــدويل م ــي وال ــام االقليم ــرأي الع ال
وإيجاد جرس معلق ليمرر النظام السعودي 
ــار  ــديد الحص ــة بتش ــات اقتصادي ضغوط
ــت مظلة  ــعب اليمني تح ــىل الش ــق ع الخان
ــم املتحدة واملجتمع الدويل  رضائية من األم
من جهة أخرى وهو األمر الذي أدى يف وقت 
متالحق اىل إدخال الشعب اليمني يف جوف 

أسوأ كارثة برشية عرفها التاريخ.
ــة.. هو واضح  ــتقبل الصواريخ اليمني مس
ــا  ــرية، خصوص ــداث األخ ــالل األح ــن خ م
ــق يف الرياض  ــتهداف مناط بعد عمليات اس
ــارا تصاعديا   وابو ظبي،  لذا فهي تأخذ مس

ــدرات والتمكني  ــتوى الق ــا عىل مس ملموس
ــتقبل القريب سنشهد  عىل األرض. ويف املس
ــذه الصواريخ من ناحية  انتقاالت نوعية له
ــدى ، والجدير  ــي وامل ــتوى التكنولوج املس
ــف  بالذكرأن منظومات جديدة كليا سيكش
ــة ، فصعيد  ــل الخدم ــتار وتدخ ــا الس عنعه
ــوة  الق أن  ــرت  أظه ــرية  األخ ــات  العملي
ــىل مناطق  ــة اطلقت صواريخ ع الصاروخي
يف جيزان ونجران  ومناطق أخرى بعيدة يف 
الرياض لم يكشف عن اسمها وعن نوعيتها 
ــة التجارب  ــت يف مرحل ــا الزال إىل اآلن كونه

امليدانية.
ــأن الربنامج  ــم ب ــتطيع الحك ــذا ربما نس ل
ــو املعادلة األوىل التي  الصاروخي اليمني ه
ــية  ــيكون لها ابعاد وتداعيات جيوسياس س
ــن إىل  ــىل اليم ــدوان ع ــهد الع ــتحول مش س
ــدة  ــار متوق ــردع ون ــوازن ال ــارات يف ت مس
ــتصل نريانها إىل اماكن تصيب السعودية  س
ــتكون هي  ــارات يف مقتل، وربما انها س واإلم
ــاض وابوظبي  ــاخ الري ــبب األول إلرض الس
ــىل  ع ــية  سياس ــات  مفاوض يف  ــول  بالدخ
ــكري الخطري  ــض صعيدها العس ــل تقوي أم

واملتفاقم.

ــرة  الح ــات  االنتخاب ــت  انته
ــدارة ودخل القرص  ــة وفاز بج النزيه
ــد  وق ــة  واثق ــى  بخط ــوري  الجمه
تخطى السبعني من عمره..بعد رحلة 
ــة  ــف قرن يف عالم السياس دامت نص
ــذرة...يف زمن الحرب  ــا الق ودهاليزه
ــا اآلن..وقد تقلب  ــا بعده ــاردة وم الب
ــة... الزراع وزارة  ــتى  ش وزارات  يف 
ــارك  وزارة الصحة .. وزارة املالية وش
ــم انه من  ــدة رغ ــات العدي يف االنقالب
ــة..وكان بإمكانه االعتماد  أرسة عريق
عىل حزب جده الوطني الذي أسسه 
ــتقالل..كانوا ينتظرونه يف  ــذ االس من
ــدام كلود...ورشكة  ــاب م الداخل..ذئ
ــة حياته  ــوا يهددونه طيل توتال..ظل
ــه الحيس يف علب  ــة بأن ماضي املاضي
ــم يف  ــجل لديه ــس مس ــل يف باري اللي
ــم  ل إذا  ــيفضحونه  س ــم  أفالم..وإنه
ــر  تاج ــيلوك  ش ــات  بسياس ــزم  يلت
ــدويل- وكان أمراً  ــك ال ــة -البن البندقي
ــبب  جعله ينئ تحته خمس عقود وس
لشعبه الكثري من الويالت واملجاعات 
ــوت الرخيص  ــف املحاصيل وامل وتل
ــة  األهلي ــروب  والح ــة  األوبئ ــرش  ون

والخصخصة والجرعات...
ــق... ــه يف الخل ــه الل ــل أن ينكس قب

ــربور بعد  ــادي إىل الحج امل ــاداه املن ن
ــنوات  ــه الكثري غري املربور يف الس حج
ــت  حدث ــاك  املاضية..وهن ــاف  العج
ــا عىل  ــة غريت حياته املرتفة رأس رؤي
ــل  الجلي ــي  الصحاب ــاءه  ج ــب.  عق
ــهيل بن عمرو وناجاه“ يا عوض... س
كلنا كان لنا ماٍض مشني قبل اإلسالم 
وليس هناك إنسان كامل .تصالح مع 
ــن الناس و  ــك ومع الله ودعك م نفس
ــب ما قبلها..افعل ما فعلت  التوبة تج
ــىل نفيس  ــد اليت ع ــح مكة لق ــد فت بع
ــة  ــته بالجاهلي ــس جلس أن أي مجل

سأجلسه باإلسالم وقد فعلت“...
ــىل ركعتني  ــتيقظ يف الحرم وص اس
ــاً  ــه خفيف ــعر بنفس ــه وش لل ــكراً  ش
ــدا.. ــرا جدي ــر أم ــة واضم ــه ريش كأن
ــالد ويدخل يف  ــود إىل الب ــه أن يع علي
ــد املصالحة  ــرة بع ــات املبك االنتخاب
ــي الحت يف األفق...وكان  الوطنية الت
ــيفوز بإرثه القبيل ونفوذ  يعرف انه س
أرسته العريقة أيضا مع قليل من املال 
ــاد لينغصوا له  ــؤالء األوغ ــاء ه ..وج
ــه األول كرئيس جمهورية  بهجة يوم
ــمال خط  ــي تقع ش ــوكا الت ــالد اي يف ب
ــرتطون عليه..تسليم  االستواء ويش
ــرب  ــد يف غ الواع ــي  النفط ــاع  القط

ــال...أو ينرشون  ــالد إىل رشكة توت الب
الفديوهات يف شبكة االنرتنت يف عرص 
العلم واملعلومات..عرص مهما تكن يف 
امرئ من خليقة أن خالها تخفى عىل 
ــم يف ازدراء.. ــاس تعلم...نظر إليه الن
ــاء..  ــم الزرق ــم الفاخرة..عيونه بدله
ــي  ــون ب ــة... ويربت ــم الالمع أحذيته
ــا خواتم  ــة وعليه ــم الناعم بمخالبه
من املاس السرييالوني الثمني –ذئاب 
 “VIP“ــب ــىل الحقائ ــرتيت -ع وول س
ــو  ــم يف به ــا يف أرجله ــي يضعونه الت
ــة  العاري ــور  والص ــري  الكب ــرص  الق
ــا  تغطي املنضدة أمامه ..كان متمرس
ــه  ــر يف بال ــا وخط ــاليبهم أيض يف أس
ــض  بع ــالده  ب يف  ــر..الزال  رشي ــر  أم
ــهم يف  ــي أس ــوب املتطرفة..الت الجي
ــر  ويدب ــا  يفعله ال  ــاذا  صنعها..“مل
ــم إىل  ــاً يف طريقه ــاً إرهابي ــم حادث له
ــذا  ه ــرد  ط ــا  أيض ــه  املطار“...ولكن
ــه  نفس يف  وردد  ــر  الرشي ــر  الخاط
ــعد بن معاذ بالترصف“ لوال  مقولة س
اإلسالم ملكرت مكراً ال تعرفه العجم“ 
ــرى أفضل...كانوا  ــرق أخ ــاك ط ..هن
ــه  ــار إجابت ــه يف انتظ ــني أمام جالس
ــماعة  وينظرون إليه يف تحد ..رفع س

التلفون واتصل بوزارة الخارجية

ــوزارة  ب ــال  بأعم ــم  الو...القائ  -
الخارجية

ــرف  ــن الط ــذب م ــوت مه ــاء ص ج
اآلخر

- نعم يا سيادة الرئيس !!
- أرجو االتصال بالسفري الصيني..
ــدم أوراق  ــفري يق ــون أول س أود أن يك

اعتماده يل..غدا
- ملاذا يا سيادة الرئيس ؟؟

ــالدي إىل مجموعة  ــم ب - أود أن أض
ــف من  ــم النظي ــك العال ــس وذل بريك
ــذري يف عالقات  ــوم بتغيري ج غد وأق
ــأجعل الصني  ــالدي الخارجية وس ب
ــرب لبالدنا.. الرشيك االقتصادي األك
ــا األفضلية يف التنقيب عن النفط  وله
وتنفيذ مشاريع السكة الحديد أيضا 

..
ــالمتكم  - نعم وهو كذلك ودامت س

سيادة الرئيس
ــس الصعداء  ــماعة وتنف وضع الس

..ثم التفت إليهم
ــي وابتزازي بهذه  - ” تودون فضح

الصور واألفالم..أليس كذلك؟؟..
حمل أحداها وكان عاريا كالحقيقة 
بني خمس عاهرات ومنتصبا كصاري 
السفينة..ثم أطلق ضحكة مجلجلة..

ــة  بالضآل ــعرتهم  وأش ــم  أربكته
ــنة  ــه املس ــتياء...وتذكر زوجت واالس
التي كف برصها يف قرصه املنيف عىل 
ــر ..وابنته  ــن النه ــة األخرى م الضف
ــرتاليا مع  ــي تقيم يف اس ــدة الت الوحي
ــا الذي تزوجته بصعوبة بالغة  زوجه
ــبب  ــه بس ــد قاطعت ــد وق ــذ أم بعي من
ميولها اليسارية املتطرفة وانتهازيته 
ــالت  والحف ــور  العص ــرب  ع ــينة  املش
ــؤالء  ــا له ــل يقيمه ــي ظ ــة الت املاجن
ــدة املرتفة- ــاء يف قصوره العدي الغرب
(أنهم كانوا قوم سوء فاسدين)- وقد 
ــاً ال تغتفر وله  ــا آالم ــبب لها وألمه س
ــبعة,بالكاد يعرفهم  ــاد س ــن األحف م
ويعرفونه ..يف ذلك الجانب البعيد من 

العالم..ثم نظر إليهم يف تشٍف..
ــاد... ــا األوغ ــة. أيه ــت اللعب - انته
ــىل تويرت فقط  ــو أن ال تنرشوها ع أرج
ــتاق  ــوك وهاش ــس ب ــىل الفي ــل ع ..ب
ــني  املعجب ــدد  ع ــرف  اع ــى  ..حت
ــي العظيمة عرب  واملعجبات..بمؤهالت

العالم..
............ وبهت الذي كفر............

* كاتب سوداني

املتهتك !!
عادل األمني *
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ــاملني لزيارة  ــا توّجه الرئيس س  ( عندم
مدرسة األيتام يف العاصمة مقديشو ضمن 
ــاب أحد  ــد وصوله ب ــارة وعن ــج الزي برنام
ــبورة كتابة باللغة  ــول رأى عىل الس الفص
ــة  ــارة التالي ــض العب ــط عري ــة بخ العربي
ــقطرى صومالية“، فسّلم عىل الطالب  ”س
بشكل ودي، بينما كان يشتط غضباً ورشع 
ــك العبارة، لكن  ــح تل يف خلع حذائه ليمس
األخ/ محمد سليمان نارص- وزير الزراعة 
ــاملني  ــح س ــه منديًال؛ فمس ــذاك، ناول حين
ــا بخط عريض:  ــب بدًال عنه ــارة، وكت العب

”سقطرى يمنية إىل األبد“.
 كانت قيادة اليمن الديمقراطية تتعامل 
ــراً وجواً؛  ــراً وبح ــرتاب ب ــيادة وال ــع الس م
ــرب حلفائها  ــرت عالقاتها مع أق ــد توت فق
ــت  ــقطرى وأقام ــبب س ــال“ بس ”الصوم
ــا رشيطة التخّيل  ــة مع إثيوبي عالقات قوي
عن االدعاء بتبعية حنيش إلثيوبيا؛ كونها 
ــاً، برشاً  ــاًء وجغرافي ــة تاريخاً وانتم يمني

وشجراً وحجراً، براً وبحراً وجواً ).*
ــا  ــس بحث ــات لي ــذه الحلق ــاول يف ه نتن
تاريخيا فذاك مجاله أوسع من هذا الحيز 
..وإنما أردنا أن نلفت إىل مفاصل تاريخية 
ــا هي يف  ــربا ودروس ــا ع ــم منه وادوار نتعل

ــد إجابة عىل  ــت القصي ــل القول وبي مجم
تساؤالت  كيف تتعرض األوطان لالنكماش 
ــا  ــجل جغرافيته ــف تس ــاليش أو كي والت
ــك واالتساع يف   الدائمة الحضور والتماس
ــي  واملجال الجغرايف  ذات اإلطار التاريخ

التاريخي وسياقه العام ..
ــق  ــن يف مضي ــع اليم ــة موق ــن أهمي تكم
ــاحل  ــدب واملياه والجزر اليمنية والس املن
ــاحة  ــرتاتيجي وهي املس ــي العمق االس ه
ــال الحيوي  ــم بل هي املج ــاع األه واالتس

لألمن القومي  اليمني  و( العربي )
ــرتاتيجية لليمن بدون هذا  وال أهمية اس
ــاع والحضور  ــق واالتس ــم وهذا العم الفه

الجغرايف ..
عىل مدى ثالثة قرون يف العرص الرسويل 
ــىل  وما عدا محطات تاريخية   يف اليمن وع
متناثرة جرى إهمال واضح ونسيان لحال 
ــي  ــزو األجنب ــالل والغ ــني االحت ــزر ب الج
ــة الجزر  ــتعادة ويمنن ــل اس ــع ويف مقاب م
ــيادة  لفرتات وعصور  ــط النفوذ والس ببس
ــادر التاريخ يتضح يل  ــا طالعتنا مص وفيم
لألسف إهمال وإهمال أكرث من دول األئمة 
ــع  ــابع والثامن والتاس وبالذات القرن الس
ــات وتداخالت  ــع تقاطع ــرش امليالدي م ع

ــزر املتوازي مع الغزو واالحتالل  املد والج
ــن الغزو  ــرون م ــالل أربعة ق ــي خ العثمان
ــحاب  ــي تارة واالنس ــالل العثمان واالحت
ــرى ويف زمنيه األول  ــارات أخ والتحرير ت

والثاني احتالال وانسحابا ..
وماعدا الدور الحيوي والالفت لحكومة 
ــورة يف اليمن الديمقراطي يف وضع اليد  الث

وبسط النفوذ والسيادة بالقوة ..
ــذاك  الجزر واملضيق  ومن ثم ما القته آن
ــكري   ــيايس وعس ــام س ــن اهتم ــاه م واملي
ــي  املفهوم  ــي يمن ــي وطن ــوم  قانون ومفه
ــي للقانون الدويل  ــا وفهم وطن والجغرافي
ــيادة فقد  يخضع ملا هو مفهوم الحق والس
ــا تربويا  ــة موضوع ــزر  اليمني ــت الج كان
ــث  الثال ــف  الص ــذ  من ــا  وتعليمي ــا  وطني
ــا   ــظ خرائطه ــه ونحف ــن ب ــي نلق االبتدائ
ــة عن ظهر  ــومة عىل حوائط املدرس املرس
ــما وأسماء  انحفرت  يف ذاكرتنا  قلب ..  رس
ــزر واملياه  ــب  عن ويف تلك الج عن ظهر قل
ــزر وبناء  ــام بالج ــق .وكان االهتم واملضي
املرافق ونقل السكان إليها أحد أهم أشكال 

فرض السيادة عليها ويمننتها .
ــت جزيرتا دهلك وفاطمة ملرات  فقد كان
ــات عديدة مالذا ألمراء الدولتني  ويف محط

ــع  ــا م ــة يف رصاعهم ــة والزيادي النجاحي
الدولة الصليحية عىل وجه الدقة آنذاك يف 
القرن  الثالث الهجري وبما انها كانت مالذا 
ــيس  ــا الرئي ــتئناف لنفوذهم ــة اس ومحط
ــتعادة دويالتهم أو  ــري الس ــدان تحض ومي
دولهم األخذة بني املد والجزر  ولنفوذ دائم 
لفرتات تطول حينا وتقرص أحيانا أخرى . 
إذ  أن نفوذهم  كان ممتدا أساسا وعاصمة 
ــي تحديدا  ــاحل التهام ــىل الس ــزا ع ومرك
..ويف رصاعهما مع مركز الدولة اإلسالمية 
ــي عن  ــتقالل اليمن ــى رصاع االس يف منح
ــرص  ــات ع ــع تجلي ــة وم ــم الخالف عواص
االنحطاط أيام الخليفة العبايس  املتوكل  
ــني  اليمنيت ــني  الدولت ــم رصاع  أو يف خض
ــة مرات كثرية  ــا مع الدولة الصليحي آخره
ــان  بؤرتا إعادة  ــكلت الحزيرت و بحيث ش
ــراء وامللوك  ــؤالء األم ــب وانطالق ه ترتي
ــت  ــم ..وكان ــم أو دوله ــتعادة دويالته الس
ــىل نحو يماثل  ــجن ع ــرات  اقرب إىل الس مل
ــيربيا يف العهد القيرصي .وذلك  سجون س

أيام الرسوليني تحديدا .
ــطت حكومة الثورة يدها عىل جزر  وبس
ــا بعد أن  ــران أيض ــون وكم ــقطرى ومي س
كانت تخطط بريطانيا رسا محاولة تسليم 

ــقطرى للصومال  وللرئيس سالم ربيع  س
ــة قاطعة حينما  ــهري وكلم ــيل ، موقف ش ع
ــقطرى يمنية.أوردناها يف الفقرات  قال س
ــتاذ محمد  ــا عن حديث لألس ــابقة هن الس

غالب عضو املكتب السيايس . 
ــا   ــورة يده ــة الث ــت حكوم ــذا وضع وهك
ــقطرى وميون  ــىل س ــطت نفوذها ع وبس

وكمران وكوريا موريا ..
وضعت حكومة الثورة يف الجنوب  يدها 
ــطت بالقوة نفوذها عنوة ورغما عن  وبس
املحاولة  الربيطانية أبان الرحيل  وضعت 
حكومة اليمن الديمقراطي يدها فورا وبال 
ــزر كوريا موريا  ــاوض  عىل ج ــاش أو تف نق
عندما أرادت بريطانيا تسليمها لعمان أو 
إجراء استفتاء لسكانها الذين ال يتعدون 
املئات  وفرضت  وبسطت سيادتها بالقوة  
ــان  ــعينات إىل عم ــلم يف التس ــل أن تس قب
ــى اللحظة غري أن  ــوغ حت وال نعلم أي مس
ــا عن اتفاق  ــدا الحديث يومه ــا ما وب ضعف
ــرتة عىل نارص  ــي يف ٨٢ يف ف ــي عمان جنوب
ــو أن النظام الضعيف يبحث عن قوة  كما ل

له من الخارج .
ــؤال كيف آلت جزر كوريا  ــيظل الس وس
ــعينيات  ــان يف تس ــلطنة عم ــا  إىل س موري

القرن املايض .
ــم  وذو الجغرافية  ــا االرخبيل األعظ أم
الواسعة من جزر فرسان  املقابلة لشواطئ 
ــيئاً  ــري وجيزان  فقد جرى قضمها ش عس
ــيئاً دونما نزاعات أو حروب بل بسبب  فش
ــمي  ــؤ الرس ــال والتواط ــيان واإلهم النس
ــذي  ــاء  وال ــة يف صنع ــة املتعاقب لألنظم
ــماه  ــه فيما اس ــغ ذروة خيانت ــادى وبل تم
التوقيع عىل اتفاق جدة 2001 وهو اتفاق ال 
رشعية له وال دستوري له إذ أن موضوعات 
السيادة ال تكون إال باستفتاء،شعبي وهو 

ما لم يكن .
ــعة من  ــزاء غالية وواس ــد خرسنا أج لق
ــات فرطت  ــبب أنظمة وحكوم ــن بس الوط
ــرية  ــزراً صغ ــا ج ــت  وفقدن ــت وباع وخان
تتجاوز الخمس عرشة لتؤول إىل اريرتيا يف 
موضوع سقوط أرخبيل حنيش  والتحكيم 
يف تواطؤ مكشوف من نظام صنعاء آنذاك  
ــرب 94   ــات ح ــة بصفق ــات متصل ولصفق
ــيم كغطاءات  ــن اتفاقات ترس ــا تالها م وم
ــل   دور أو إقرار  ــازالت واملكافآت مقاب للتن
حال النظام املشكل من نتائج تلك الحرب 

.
... يتبع

تطبيقات مفهوم السيادة واألمن يف تجربة اليمن الديمقراطية ..دروس واجبة التعلم ..( ٢ )
عبدالجبار الحاج


