
ــة"، إىل  ــن "مك ــع م ــق الرسي ــىل الطري ع
ــد60 كم، تعرتض وجوه  "الرياض"، وعىل ُبع
ــة تكاد تالمس  ــافرين "بندقية"، ناهض املس

خشومهم. 
ــارودة"، أو "البندقية"، طولها ( 200   "الب
مرت). وهي عبارة عن مجسم ضخم، ُوضعْت 
ــب،  ــايل متأه ــو قت ــىل نح ــة، ع ــة مائل بكيفي
ــب مع تصويب دقيق باتجاه "اليمن"  يتناس

كـ"نشان".
ــة"،  لـ"بندقي ــزي،  الرم ــيد  التجس ــذا  ه
ــىل كتف  ــت ع ــي كان ــع"، الت ــوع "ُمقم ــن ن م
ــه  دخول ــية  سعود،عش آل  ــز  عبدالعزي
"الرياض"، سنة 1902، تختزل يف جوهرها، 
ــتقرة يف  ــرية، ال تزال مس ــي كث دالالت ومعان
الجانب العميق من وعي العائلة السعودية 

املالكة: أبناء امللك املؤسس وأحفاده.
ــرب الصحفي  ــد، أخ ــوة امللك فه ــد أخ  أح
ــكل، بأن  ــنني هي ــري الراحل محمد حس الكب
ــز أوىص أبناءه  ــم، أي امللك عبدالعزي والده
ــذروا  ــال:" اح ــوت، قائ ــراش امل ــىل ف ــو ع ، وه
ــم وعىل  ــذا خطر عليك ــد، فه ــن يمن موح م

اململكة".
ــس  ــول امللك املؤس ــك، ق ــاف، اىل ذل  وأض
ــه:" عليكم  ــني حول ــراء املتحلق ــه األم ألبنائ
ــان رخائكم مرهون  ــروا دوما أن ضم ان تتذك

ببؤس اليمن".
ــىل االلتزام  ــة تأكيد، ع ــذه البندقي ــل ه ه
ــة" امللك الراحل؟! وهل  الحريف بنص "وصي
ــة العدائية،  ــت يف السياس ــج الثاب ــذا النه ه
ــري أدق: الخائفة منه ،  ــاه اليمن، أو بتفس تج
هي التجسيد العميل لفحوى ومضمون تلك 

الوصية من امللك ألوالده امللوك من بعده؟! 
روى محمد حسنني هيكل، هذه الشهادة 
ــب، ضمن  ــياق زمني مناس ــنة 1994 يف س س
ــف 94،  ــن حرب صي ــا، ع ــه حينه ــال كتب مق

لصحيفة "يابانية" شهرية. 
ــي:  ــني مرشوع ــة ب ــرب ضاري ــت الح كان
ــت  البي ــن  ــد أعل ــال، وق ــدة واالنفص الوح
ــة،  ــة األمريكي ــذ إن البحري ــض، حينئ األبي
ــعوديتني محملتني  ــفينتني س ــت س اعرتض
ــا  دعم ــاض"،  "الري ــلتها  أرس ــلحة  باألس

لالنفصاليني يف "عدن".
ــة، من تداعيات  ــذرت اإلدارة األمريكي  وح
ــن  ــرب يف اليم ــال ألن الح ــذه اإلعم ــل ه مث
ــتقرار  ــا، وخيمة عىل اس ــتكون ارتداداته س
ــرة  الجزي ــة  ؛ منطق ــا  ــة برمته دول املنطق

العربية. 
ــىل اليمن..وتكريس  ــدوان ع الع  •

النهج السعودي.
ــة  ــاء يف كلم ــزم"، ج ــة الح ــل "عاصف قبي
تنصيب امللك الجديد، سلمان بن عبدالعزيز 
، هذه الجملة القطعية الحاسمة:" إن اململكة 
ــمه لها  ــن تحيد عن النهج القويم الذي رس ل
ــد ال يحكمه، نهج  ــك عبدالعزيز". ويف بل املل
ــتوري، وال تقاليد ملكية حديثة، فما هو  دس
ــذي يقصده ملك العربية  "النهج القويم" ال

السعودية، الحايل؟!  
ــاء امللك  ــون، ابن ــوك املتعاقب ــع املل يراج

عبدالعزيز، وصية والدهم دائما، ويحتكمون 
ــط الضمري  ــط كالتزام يضب ــس فق ــا، لي إليه
ــون بها،  األخالقي للعائلة املالكة، ويستأنس
ــرتاتيجية ثابتة  ــك؛ كاس ــم من ذل ــن األه ولك
ــك، هي جذر  ــا، وكـ"يقني". وتل ــون به يحكم
ــاوي الدائم  ــكلة، وأساس التأريخ املأس املش
ــا  ــعودية، أي؛ إنه ــة الس ــات اليمني للعالق
ــاة قرن كامل من عالقة انعدام الثقة بني  مأس

هذين البلدين املتجاورين.
ــعودية  الس ــة  الدول ــها،  تأسيس ــذ  من
ــعود،  الثالثة، عىل يد امللك عبدالعزيز آل س
ــان الجديد، الناهض من  وجغرافية هذا الكي
ــع.  ــرة العربية، تتس ــراء الجزي ــط صح وس
ــي للقرن العرشين،  ــىل طول الخط الزمن وع
عصفت باليمن عرشات الحروب والنزاعات، 
ــة، ولم  ــود امللكي ــوال العه ــة ط ــت بائس وظل
ــد الجمهوري طويال،  ــتقر اليمن يف العه تس
ــي والتحول،عىل صعيد  رغم اإلنجاز النوع
ــم اإلدارة والحكم،  ــية ونظ ــة السياس الثقاف
ــة  ــى نظري ــذي ألغ ــذري ال ــالب الج واالنق

"الحق اإللهي" لصالح األمة والشعب.
لقد حارب امللوك السعوديون اليمن وهي 
ــا جمهورية، وتصدوا لها  ملكية، ثم حاربوه

جنوبية وشمالية، وموحدة!   
ــعودية، عىل جانب  ــة الس ــم تكن العربي ل
ــروب واالعاقات يف طريق  ــد من هذه الح بعي
ــواء يف  ــة، س ــرر الوطني ــة التح ــال حرك أجي
ــعودية  ــمال أو الجنوب، فقد وقفت الس الش
ــه أي تحول يجري  ــىل الضد يف وج دائما ع

يف اليمن.
ــرشوع  ــض مل ــا الراف ــن موقفه ــة، م  البداي
ــة القضائية  ــه الحرك ــتور، الذي أعدت الدس
ــنة 1948 بقيادة ال الوزير. ثم من رفضها  س
ــول إىل النظام  ــورة والتح ــع لفكرة الث القاط
ــنتني، كانت  ــل الثورة بس ــوري، و قب الجمه
ــا القاطع لفكرة  "الرياض" قد أعلنت رفضه
ــيايس،  ــالح االقتصادي والس ــج اإلص برنام
ــدر، كخطوة متحولة.  ــويل العهد محمد الب ل
ــعودية  ــت الس ــبتمرب، تحول ــورة س ــد ث وبع
ــة  ــابق املعرتض عىل سياس عن موقفها الس
ــيفها يف وجه  ــهرت س ــه، وأش ــدر وإمامت الب
ــنوات  ــدأت حرب الـ ثمان س ــوار 26/9، وب ث
ــة اليمنية"،وهي  ــة  العربي عىل "الجمهوري
ــا، لكن عجلة التأريخ مضت وباءت  يف مهده

اململكة بالهزيمة. 
ــيوخ" القبايل  ــم "ش ــررت دع ــا ق ــم انه  ث
ــهرية لهم،  ــازات ش ــات وامتي ــاد مرتب واعتم
ــة داخل  ــلطة الفعلي ــوا أصحاب الس ليكون
ــة  الدول ــف  ووظائ ــات  ومؤسس ــلطات  س
ــج  ــة للنه ــة اململك ــروف إعاق ــة. ومع اليمني
ــة الرئيس  ــت مرحل ــذي حاول ــييس ال التأس
ــاءه،  ــي إرس ــن االريان ــايض عبدالرحم الق
ــرض  ، وتع ــة"  الوطني ــة  "الحرك ــرضرت  فت
ــات  واملالحق ــجن  للس ــا  ورموزه ــا  رجاله

والتشويه. 
• تصفية الحمدي وساملني

ــم الحمدي، الذي  ــم أن املقدم إبراهي ورغ
ــادة، متفاهم  ــلم الحكم ضمن مجلس قي تس

ــنوات الحمدي الثالث،  مع اململكة، إال ان س
ــدى عموم  ــة ل ــروح الوطني ــززت ال ــي ع الت
ــة منفتحة  ــة خارجي ــع سياس ــني، م املواطن
ــاض، فقررت  ــت الري ــازة، أزعج ــري منح وغ
التخلص منه يف "صنعاء" ، باملوازاة الزمنية 
ــاملني" يف  ــها: التخلص من الرئيس "س نفس
ــة جديدة، ملتهبة بني  "عدن". وبدأت مرحل
ــعودية،  ــماال كانت الس اليمنيني جنوبا وش
فاعال أساسيا يف إرضام نار الحرب، وتأجيج 
ــطرين، من خالل  االقتتال الداخيل بني الش
ــالمية"،  ــرف بـ"الجبهة اإلس ــا ع ــا مل دعمه
ــا بـ"الجبهة  ــرف يف حينه ــة ما ع يف مواجه
الوطنية"، أو ما بات يعرف بأحداث أو حرب 

"املناطق الوسطى". 
ــني  ــن ب ــوزع اليم ــن ت ــر ع ــرصف النظ وب
ــة  لغ إن  اال  ــاردة،  الب ــرب  الح ــكري  معس
ــتنهضت  ــد اس ــف ق ــىل العن ــض ع التحري
ــد  ــىل الض ــة ، ع ــة ومذهبي ــات مناطقي هوي
ــة التي  ــة الجامع ــة الوطني ــي الهوي من وع
ــمي  ــك، توحد الوجدان الرس ــت، رغم ذل كان
والشعبي عند طريف القتال. توقفت الحرب، 
ــالل املعاهد  ــث بـ"الهوية"، من خ ــن العب لك
العلمية (الدينية) يف اليمن والقوى السلفية 
املتشددة، املدعومني من قبل هيئات رسمية 
ــتمر يف  ــعودية، اس ــمية داخل الس وغري رس
ــة ما بعد الحرب  ــه التجريفي إىل مرحل نهج

الباردة. 
ــي افرتقت بنادقها  ــظ أن اليمن الت واملالح
ــرب، تركت  ــني الرشق والغ ــام ب بفعل االنقس
السالح يف 22 مايو 1990، وذهبت إىل الوحدة. 
ــتنادا إىل  ــك مزعجا "للرياض" ، اس وكان ذل
ــة:" احذروا يمنا موحدا". وقد  منطق الوصي
ــة، عن رفضها لهذا التحول، من  عربت اململك
خالل سياساتها أوال، وأيضا من خالل رفض 
القوى الرجعية، لفكرة الوحدة من األساس، 
عشية إعالنها التاريخي، حيث رفضت تلك 
ــتور،  ــكل قاطع بعض مواد الدس ــوى بش الق
وتحفظت عىل فكرة الديمقراطية باعتبارها 
مستوردة، ويجب ان تستبدل بـ"الشورى". 
ــية  ــاركة السياس كما انها اعرتضت عىل املش
ــوات التكفري، والتحريض  للمرأة، وعلت أص
ضد قيادات الحزب االشرتاكي، وشخصيات 

ورموز ثقافية وسياسية.
ــن املوقف  ــم تغضب فقط م ــاض" ل "الري
الرسمي لدولة الوحدة تجاه احتالل العراق 
ــعب اليمني،  ــت الش ــا عاقب ــت، وإنم للكوي
ــاه  ــرة تج ــورة و جائ ــرارات مته ــذت ق واتخ
ــام  "نظ ــدة  معتم ــني،  اليمني ــني  املغرتب كل 
ــري منهم للطرد، وكان  الكفيل"، وتعرض الكث
ــن املغرتبني اليمنيني  لخروج مئات االالف م
ــىل االقتصاد  ــيمة ع ــة، آثاره الجس يف اململك

الوطني.
ــد  ــف 1994، لتج ــرب صي ــرت ح وانفج
ــال، وضد  ــها يف خندق االنفص ــة نفس اململك
"يمنا موحدا". واملالحظ ، وعىل طول مراحل 
التحوالت الكبرية التي شهدتها اليمن، كانت 
ــذه التحوالت  ــاض" تعرتض وتواجه ه "الري
ــة اليمن، ان  ــن جه ــري أن الثابت م ــا، غ دائم
ــة امللتزمة بنص الوصية، كانت  هذه السياس
ــني وارادتهم، بل  ــم اليمني ــزم أمام تصمي تنه

أمام قانون حركة التأريخ.
ــن الوحدة  ــط م ــاض فق ــج الري ــم تنزع ل
ــة"  ــدة اليمني ــن "الوح ــوة. ولك ــة كق اليمني
ــا اليمنيني قيما ثقافية  ــت معها، اىل دني جلب
ــم يف مجملها  ــية جديدة. وتلك القي وسياس
ــوة املجتمعات املتحولة  ــد إحدى أرسار ق تع
ــري،  ــة التعب ــية، وحري ــة السياس : التعددي
واملشاركة السياسية لجميع املواطنني، وحق 
ــن ومواطنة،  ــح لكل مواط ــاب والرتش االنتخ
ــة  ــس النواب عىل شاش ــات مجل وبث نقاش
ــة،  للدول ــمية  الرس ــة  التلفزيوني ــوات  القن
ــا من  ــاد، وغريه ــة الفس ــفافية ومكافح الش
االمتيازات الثقافية للمجتمع اليمني، التي 
تخىش "اململكة" االنتقال إليها كـ"عدوى". 

• املأزق السعودي ومؤرشات االنهيار
ــة يف الرياض،  ــعودية الحاكم النخبة الس
لم تفكر بالتحول، ضمن سياق معارص وقيم 
عاملية حديثة. فهي مثال؛ لم تجرب مناقشة 
ــية تنتقل  ــات سياس ــاريع إصالح ــة مش أي
ــتورية،  ــة دس ــيايس اىل ملكي ــا الس بنظامه
وتشجع مجتمعها عىل االنفتاح التدريجي 
ــال الدين  ــلطة رج ــىل العرص. بل ظلت س ع

ــروف  ــر بـ"املع ــة االم ــارس هيئ ــم، وتم تحك
ــة والرقابة  ــر" دور الرشط ــن املنك ــي ع والنه
ــني.  ــات املواطن ــىل خصوصي ــة ع األخالقي
ــن مدارس  ــارت عبارة ع ــاجد ص كما ان املس
ــم، فقد ظل  ــام الحك ــرف. أما نظ ــرش التط لن
ــري الدرعية  ــم بني أم ــاق القدي ــا باالتف ملتزم
ــعود، والشيخ محمد ابن  األول محمد بن س
ــلطة  ــألول الس ــنة 1745، ل ــاب س عبدالوه
ــذا جاء  ــة. وهك ــي الديني ــية وللثان السياس
ــورات وعرص اإلمرباطوريات وعرص  عرص الث
ــعودية  النفط وجاءت العوملة، والعائلة الس
ــكار رجعية  ــم وأف ــة مفاهي ــة حبيس الحاكم

قديمة. 
ــع مفاجئ  ــوم أمام وض ــة الي ــدو اململك تب
ــر منها؛ إنها حقائق  ومتغريات جديدة ال مف
ــرص وقيمه  ــذا الع ــتحقاقات ه ــة واس العومل

الثقافية. 
ــر اىل هذه  ــن واململكة، بالنظ ــل اليم تفص
ــتحقاقات السياسية والثقافية ، فجوة  االس
ــاكلها وحروبها  كبرية، فاليمن الفقرية يف مش
ــرب "مرحلة التحول  ــي انها تع وصخبها، تع
ــرج" ، واململكة الغنية لم تبدأ بعد. وتلك  الح
ــات الحقيقية  ــكالت واألزم ــدى أكرث املش إح
التي تهدد تماسك بنية املجتمع السعودي، 

وتهزه من األعماق. 
ــعودية، تمتلك  ــة الس ــت العربي ولنئ كان
ــية مصريية مع  ثروة طائلة وعالقات سياس
ــإن مفاهيم  ــربى، ف ــمالية ك ــوى رأس دول وق
ــوة والرثوة قد تبدلت. فلم تعد طائرات الـ الق

ــري برسعة. كما  ــة يف عالم يتغ ــوة فتاك f16 ، ق
ــا املدني  ــا ومجتعه ــن اآلن، باحزابه ان اليم
ــتورية،  والدس ــية  السياس ــباتها  ومكتس
ــبة  ــت فقرية، بالنس وانفتاحها العاملي، ليس
ــابات القديمة واملفاهيم الكالسيكية،  للحس

ملعادلة: السالح واملال.
تواصل الرياض من خالل رشاء األسلحة، 
رشاء املواقف، بينما تؤكد اليمن عىل عنارص 
القوة الجديدة، التي اكتسبتها اليمن، بفعل 
تحوالتها املرتاكمة، وال تزال هذه القيم ترتاكم 
وتتعزز، رغم الحرب والحرائق التي تشهدها 

عديد من دول الرشق األوسط.
ــاض  ــىل الري ــة ع ــاء متفوق ــدو صنع  تب
ــا اكرب دولة  ــي تفتقر إليه ــاط ، الت ــذه النق به
ــاس  ــي الن ــم: وع ــة يف العال ــدرة للطاق مص
بالقيم الجديدة؛ الصحافة الحرة، الحريات 
السياسية واملدنية، حقوق املرأة ومشاركتها 
ــة،  ــات الحكومي ــد السياس ــية، نق السياس
ــات املدنية،  ــات والفعالي ــة االعتصام وحري
املكتسبات القانونية للمواطنني عىل صعيد 
ــة  ــح لرئاس ــة: حق الرتش ــوق الطبيعي الحق
ــؤولني الحكوميني  ــاد املس ــة وحق انتق الدول
ــكيل  ــس الجمهورية، حق تش ــا فيهم رئي بم
األحزاب السياسية واالتحادات واملنظمات 
ــية  ــة، الحقوق السياس ــات املدني والجمعي

ــرأة والطفل.. وغريها من عنارص ورشوط  للم
تحول املجتمعات.  

ــدة، فإن الدولة  ــق القوة الجدي امام حقائ
ــم اىل "هيئة  ــزال تحتك ــعودية، التي الت الس
ــدو خائفة ،  ــار ملوكها،  تب ــة"، يف اختي البيع
ــار الذي يضج  ــة من هذا الج ــل. خائف بالفع

بالحيوية والحركة، خلف تاللها الجنوبية.
ــكان  "اليمن"، هي القلب الديمغرايف، لس
ــرت  ــا لـ"روب ــة، وفق ــرة العربي ــبه الجزي ش
ــه، وصية  ــذي تضمنت ــالن". والخوف ال كاب
ــال من مبادئ  ــك الراحل، صار مبدأ أصي املل
السياسة الخارجية السعودية، تجاه جارها 
ــن معنية بارتدادات  ــي. ولم تعد اليم الجنوب
ــل العالم كله  ــس الخائفة"، ب ــذه "الهواج ه
ــد أن  ــذي ال يري ــد ال ــذا البل ــا به ــات معني ب

يتحول: العربية السعودية.
ــيايس حديث التبلور،  ــبة لكيان س بالنس
ــتلقيا بجوار "كعبة"،  وجد ذاته رسيعا، مس
ــة مرتامية  ــاحات صحراوي وممتدا فوق مس
ــة ضخمة،  ــروة نفطي ــهوب وث االطراف، وس
ــدو منطقية  ــذا "الخوف"، تب ــإن فرضية ه ف
ــابات املصالح  ــس فقط يف زمنها ، وبحس ، لي
ــمالية الكربى، ولكن أيضا من  والقوى الرأس
ــخ: عقدة النقص  ــيكولوجيا التأري ناحية س

الحضارية.
ــكان وكأمة  ــية وكم فاليمن، كهوية سياس
ــني وذو ريدان  ــبأ ومع ــي أرض س ــخ، ه وتأري
ــعيدة، يف  ــي أرض العربية الس ــري، وه ، وحم
كتب االغريق، وهي املدن القديمة والوديان، 
وتلك الجبال الشاهقة التي ال تزال تحتفظ 
ــرب، وجذورهم  ــول األوىل لبدايات الع باألص
ــعب اليمني،  ــا، أي الش ــم أيض ــة. وه العتيق
ــن طوعوا  ــراك الذي ــأس وحرب، فاالت أهل ب
أوروبا وعربوا هضبة الهند وصوال اىل الصني، 
ــواهق الحيود  ــهم من ش كانوا يلقون بأنفس

اليمنية، هربا من بنادق ومعاول املواطنني. 
ــري، ال يمكنه  ــن الفق ــوم ان اليم ــد الي املؤك
ــباته السياسية والثقافية  التفريط يف مكتس
ــه  ونظام ــه،  وحدت ــة:  الوطني ــه  ثوابت ويف 
ــة  والتعددي ــة  الديمقراطي ــوري،  الجمه
ــية  السياس ــوق  الحق ــة  وجمل ــية  السياس
ــي انجزها  ــوق املواطنة، الت ــبة وحق املكتس
ــل. وتلك  ــه الطوي ــوار كفاح ــول مش عىل ط
ــبة للمواطنني  ــاس بها، بالنس قيم صار املس
ــة  بالكرام ــس  امل ــتوى  مس يف  ــني،  اليمني
ــيادة األوطان. وهي كذلك،  ــخصية وس الش
بالنسبة لتلك الشعوب واألمم التي اجتازت 
ــال  ــد نض ــرج"، بع ــول الح ــة "التح مرحل
ــات وتحديات مماثلة:  طويل وحروب ونزاع
ــواها، من  ــود وس ــان والهن ــيك، واألمل كاملكس

التجارب اإلنسانية.
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ــارس 2015، تعرضت اليمن ألكرب عدوان جوي يف تأريخها ،  يف 26 م
ويف مارس نفسه، ولكن قبل 87 سنة، كان اليمنيون ألول مرة، يشاهدون 

بذهول أرساباً من سالح الجو الربيطاني وهي تقصفهم من السماء.
26 مارس 1928، كانت "قعطبة" و "دمت" و "الضالع"  و "البيضاء"، 

أهدافا للغارات الجوية لطريان العدوان الربيطاني. 
ــذف القنابل  ــرات تق ــة:  طائ ــدن" املحتل ــن "ع ــع م ــدو  يقل كان الع
ــورات تحرض "الشوافع"  والقذائف ، بال رحمة، وطائرات ترمي بمنش

عىل قتال "الزيود"!
وكان اليمني هو اليمني ، يبحث عن وسيلة إلعطاب الطائرة.

ال تزال "اليمن" تواجه نفس التحديات؛ اللغة نفسها، واملنشورات 
ــها، و"عدن" ترزح تحت احتالل جديد. وكانت اليمن قبل قصف  نفس
الطائرات الربيطانية، قد أفشلت يف شمال الوطن، املرشوع الربيطاني، 
باستعادة "تهامة"، والساحل الغربي، من يد "اإلدرييس"، املدعوم من 
ــها، لتحريك املجتمع،  ــتخدم اللغة املذهبية نفس بريطانيا، حيث اس

وفشلت بريطانيا يف النهاية. 
ــلطة  ــول طبيعة الس ــات الوطنية ح ــن املالحظ ــر ع ــرصف النظ وب
القائمة، حينها يف صنعاء، إال أن األرض والهوية، واجهت اخطر تهديد 
وجودي، يف عقد العرشينيات، بعد رحيل األتراك عن البالد. حيث كان 
ــاق، إلعادة رسم وتشكيل اليمن،  ــري عىل قدم وس مرشوع بريطانيا يس
ــلطنات واملشيخات،  وتحويله، ليس إىل يمنات ، ولكن إىل عرشات الس
وبالتايل عرشات الخرائط والهويات الصغرية، ضمن ويف إطار املرشوع 

األكرب: مرشوع سايكس بيكو.
ــدة يف اكرث من  ــا بؤراً جدي ــيس، فتحت بريطاني ــة اإلدري ــد هزيم بع
مكان، فشيخ الزرانيق احمد فتيني، املدعوم بريطانيا بالسالح واملال، 
مشفوع بطموح أن يتحول اىل سلطان يف بالده، وقبله فعل مثله، شيخ 
ــد نارص بن مبخوت األحمر، الذي أعلن تأييده لإلدرييس  قبيلة حاش
ــلته  ــد، إىل صبيا، ثم مراس ــايخ حاش وذهب عىل رأس وفد كبري من مش
ــه باإلدرييس.  ــباب التحاق ــي، يف عدن يوضح أس ــدوب الربيطان للمن
ــني، أن يكون  ــيخ محمد أم ــح "قائم مقام ريمة" الش ــل كان يطم وباملث
ــني يف عدن،  ــالته إىل الربيطاني ــفت رس ــلطاناً عىل بالده، حيث كش س
ــايخ  ــهية املش ــال والوعود الربيطانية حركت ش ــالح وامل ــف أن الس كي
ــلطنات ومشيخات  ومراكز النفوذ، وتعددت الرغبات يف التحول إىل س
وإمارات كما هو سائد يف جنوب اليمن ويف عموم الجزيرة العربية. هل 
كانت تلك الوعود امتدادا لوعود استعمارية أخرى سبقت، مثل: وعد 

بلفور بوطن، ووعد للرشيف حسني بملك عىل "العرب"؟!
ــو يف اليمن  ــة قديم، وه ــرة العربي ــي، يف الجزي ــرشوع الربيطان إن امل
ــائر إىل أوطان، كـ"تميم"  ــدم، حيث حولت بريطانيا القبائل والعش اق
ــوب)  ــن (الجن ــلطنات يف اليم ــع س ــد"، وتس ــزة يف "نج ــر، وعن يف قط
ــلطنة وإمارة. ويف الشمال  ــيخة وس تطورت مع الوقت اىل قرابة 23 مش
كانت البيضاء سلطنة، والجوف كانت عىل وشك "التسلطن" بزعامة 
ــوالن، ويف صعدة، كان هناك بداية للفكرة، ويف الحجرية، ويف  كبري الش

الضالع. 
ــل  ــي يف غالبية جهات البالد العربية، وفش ــح املرشوع الربيطان نج
ــل الحقا يف  ــات. ثم فش ــة عقد العرشيني ــن طيل ــرية يف اليم ــبة كب بنس
الجنوب بشكل كامل، عندما ألغت الجبهة القومية "االتحاد الفدرايل" 
ــث هربوا إىل  ــلطنات، حي ــيخات والس ــدود، و طردت املش ــت الح وألغ
ــة القومية"  ــدت "الجبه ــائر الخليج، ثم وح ــعودية وس ــة الس العربي
بإرادة وتصميم الشعب، كل الكيانات واملشيخات والسلطنات، بشعار 
ــتعادة الهوية  ــن ديمقراطي حر وموحد" واس ــعبي: "يم االتحاد الش

الوطنية اليمنية الواحدة.
ــرب 1967، والحركة الوطنية تناضل من  ــتقالل يف 30 نوفم ومنذ االس
ــتعمار التي تملك املال  أجل تحقيق الوحدة، غري أن قوى وأدوات االس
ــطري قائما، ضمن  ــود، وبقي التش ــت تحبط كل تلك الجه ــرثوة ظل وال
ــماله وجنوبه يف 22  ــه الطويل، ليلتئم اليمن ش صريورة املرشوع ونفس
ــدة والكيان الوطني  ــه الهوية الوطنية الواح ــو 1990. واليوم تواج ماي
ــعة  ليس إلرادة يمنية، ولكن  الواحد أخطر تحد، اذ تخضع أجزاء واس

إرادة خارجية، حيث تدار تلك األجزاء من خارج الوطن. 
مواجهة الوضع السائد يتطلب بدرجة أساسية، لغة وطنية جامعة 
ــب والقبائل والجهات.  ــة املناطق واملذاه ــع من لغ وخطاباً وطنياً أوس
ــرشوع الوطني املرتاكم عىل  ــت الوحدة اليمنية هي خالصة امل وإذا كان
ــدة واملفاهيم والقيم  ــكار الثقافية الجدي ــتور واألف ــل ، فإن الدس مراح
ــوم إحدى تعريفات  ــاءت بها الوحدة، أصبحت الي ــة، التي ج الحديث
ــدى أدوات القوة التي  ــدة والجديدة. وتلك إح ــة الوطنية الواح الهوي

تخشاها مشيخات الخليج املتخلفة سياسيا وثقافيا وديمقراطيا.
ــات والحقوق املدنية  ــة والتعددية والحري ــارت الديمقراطي لقد ص
ــعوب العالم  ــدى معظم ش ــت الوطنية، ل ــن الثواب ــرأة، م ــاركة امل ومش
ــياق املتحول، وإن يف  ــت بعيدة عن هذا الس املتقدم اليوم، واليمن ليس
ــتهدف العدوان اليوم  بالدرجة األوىل القيم الجديدة التي  بداياته. يس
ــه كعدوى، ويجب  ــي ويخىش انتقالها إلي ــخت يف املجتمع اليمن ترس
ــديد  ــبات ضمن حرصهم الش ــىل اليمنيني الحفاظ عىل هذه املكتس ع

عىل الحفاظ عىل الرتاب الوطني ووحدة الكيان.
ــادت  ــتينيات اال بعد أن س ــزم يف الس ــم تنه ــا ل ــوم ان بريطاني ومعل

الحريات وتدافعت موجة الحركة النقابية واالتحادات واألحزاب. 

ــة الوطنية" الصاعد  اتجاه "الهوي
ومشروع التفكيك الذي لم يمت

"وصية" امللك عبدالعزيز، وبندقيته!"وصية" امللك عبدالعزيز، وبندقيته!

ــدوان جوي يف يف  ــرب ع ــن ألك ــت اليم ــارس 2015، تعرض 26 م
ــنة، كان  ــل 87 س ــن قب ــه، ولك ــارس نفس ــا ، ويف م تأريخه
ــالح الجو  ــول أرساباً من س ــاهدون بذه ــرة، يش ــون ألول م اليمني

الربيطاني وهي تقصفهم من السماء.
و  ــع"   "الضال و  ــت"  "دم و  ــة"  "قعطب ــت  كان  ،1928 ــارس  م  26

"البيضاء"، أهدافا للغارات الجوية لطريان العدوان الربيطاني. 
ــذف القنابل  ــة:  طائرات تق ــدن" املحتل ــع من "ع ــدو  يقل كان الع
ــرض  ــورات تح ــي بمنش ــرات ترم ــة، وطائ ــال رحم ــف ، ب والقذائ

"الشوافع" عىل قتال "الزيود"!
وكان اليمني هو اليمني ، يبحث عن وسيلة إلعطاب الطائرة.

 علي حسني
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اليمن.. إرادة الشعب تنتصر دومًا

( الحلقة األوىل)


