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! اليمنية  والثورات  سعود  !آل  اليمنية  والثورات  سعود  آل 

المملكة المتوكلية والمملكة السعودية  
ــهدت  ش  ،  1962 ــبتمرب  س ــورة  ث ــل  قب
ــني - اليمني  ــني النظامني امللكي ــات ب العالق
ــزر.  ــد والج ــن امل ــات م ــعودي - موج والس
ــني  ــح يف االيدلوجيت ــالف الواض ــن االخت لك
ــنية ،  ــني - الوهابية الس ــني للنظام املذهبيت
ــم  ــه دوره يف رس ــيعية - كان ل ــة الش والزيدي
عالقات إتسمت بالحذر والتوجس والندية  
ــن الفرق يف  ــض النظر ع ــني النظامني . بغ ب
ــكرية التي  عنارص القوة االقتصادية والعس
ــتيالء عىل أراض  ــعودية من االس مكنت الس
ــعة قبل أن يتمكن اإلمام يحيى  يمنية شاس
ــا إىل مملكته  ــوكل عىل الله " من ضمه " املت

الوليدة " 1918ـ  1948 " . 
ــرية من  ــرش عاما األخ ــة ع ــالل األربع وخ
ــة " 1948 ـ  ــة اليمني ــة املتوكلي ــر اململك عم
ــني  ــني اململكت ــات ب ــهدت العالق 1962 " ، ش
ــتقرار  ــتقرارا ملحوظا. لم يكن ذلك االس اس
ــات أو عالمة  ــن يف العالق ــؤرشا عىل تحس م
ــن .  ــعودية يف اليم ــاع الس ــىل زوال األطم ع
ــوى اسرتاحة للنظام  فلم تكن تلك الفرتة س
السعودي الذي كان ال يزال يستجر الوجبة 
الدسمة التي ابتلعها من األرايض اليمنية يف 

ثالثينات القرن املايض .
السعودية والصدمة األوىل 

ــام  وقي ــي  امللك ــام  النظ ــقوط  س ــد  عن
ــام 1962 ،  ــة ع ــة اليمني ــة العربي الجمهوري
ــة عنيفة  ــعودي بصدم ــب النظام الس أصي
مفاجئة  ، وكاد يتقيأ ما كان يستجره  بتأثري 
ــه بقيام الجمهورية  نوبة الهلع التي أصابت
ــدود جمال  ــن خصمه الل ــة بقوة م املدعوم

عبد النارص .
لم يكن اإلمام محمد البدر، أو عمه الحسن 
ــة الذين  ــراد العائلة املالك ــن أف ــا م ، وغريهم
فروا إىل السعودية عمالء للنظام السعودي 
ــيني له ، وال  ــى حلفاء سياس ــم يكونوا حت ، ل
يرتبطون بعالقات شخصية مع نظرائهم يف 

العائلة السعودية.  
ــعودية ،  ــل الس ــن قب ــم م وكان احتضانه
ــكري لهم طيلة سبع سنوات  ودعمها العس
ــيتها من النظام الجمهوري  ، نابعا من خش
ــن  ــا م ــي كان جله الت ــه  ــد وقيادات الجدي
الشباب املرتبطني بنارص واملتأثرين بأفكاره 

وتطلعاته.
يف  ــرى  ي ــعودي  الس ــام  النظ كان  ــد  وق
ــي يف اليمن  ــام امللك ــة النظ ــتعادة رشعي اس
ــارص الذي  ــر عبد الن ــه من خط ــدارا يقي ج
بات عىل حدوده الجنوبية . وليس ليحافظ 
ــالل عودة البدر  ــوذه يف اليمن من خ عىل نف
ــو  ــا ه ــرش - كم ــا إىل الع ــن ورفاقهم والحس
ــة  املقيم  " ــة  للرشعي  " ــه   دعم يف  ــال  الح

بالرياض منذ 2015 .
بعد سبع سنوات من الحرب التي غذتها 
ــاركة بريطانية وإرسائيلية   السعودية بمش
ــف يمني بني األعوام  ــا 200 أل وراح ضحيته
ــوات املرصية من  ــحاب الق 62ـ  1970 ، وانس
اليمن ، اعرتفت الرياض بالنظام الجمهوري 
ــا تريد "  ــيكون كم ــت إىل انه س ــني أطمأن ح

شاطر ومؤدب ويسمع الكالم " .
تركت مرص الجمهورية يف اليمن يتيمة يف 
السابعة من عمرها. فاستمرت السعودية يف 
تدجينها وترويضها ، وتغلغلت يف جوامعها 
وقبائلها ومعسكراتها وبرملاناتها وإعالمها ، 
...، حتى أصبح النظام الجمهوري يف اليمن 
ــة اإلمام التي  ــب إليها ألف مرة من مملك أح

كافحت من اجل استعادتها سبع سنوات.
عىل الجانب اآلخر ، فشلت السعودية  يف 
اخرتاق نظام جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية يف الجنوب الذي اتخذ له أيدلوجية 
سياسية صارمة حالت دون تغلغل األدوات 

السعودية يف الجنوب اليمني.
أدوات  ــت  اغتال 1977م،  ــر  أكتوب  11 يف 
ــم  إبراهي ــهيد  الش ــس  الرئي ــعودية  الس
ــرتة حكمه  ــاول خالل ف ــدي ، الذي ح الحم

إخراج اليمن من حظرية اململكة .

عسري جزيان ونجران 
ومثلما لعبت زيدية النظام اإلمامي امللكي 
ــقوطه يف 1962 دورا  ــمال اليمن قبل س يف ش
ــعودي  ــا يف كبح محاوالت التغلغل الس هام
ــة  ــويق الوهابي ــالل تس ــن خ ــدأ م ــذي يب ال
ــة  ــت األيدلوجي ــع . لعب ــاط املجتم يف أوس
ــال يف حماية الجنوب  ــرتاكية دورا مماث االش
اليمني منذ استقالله عن بريطانيا يف 1967 

وحتى إعالن الوحدة يف 1990 .
ــات  ــىل دور األيدلوجي ــر ع ــال آخ ويف مث
ــد  ــة يف تحدي ــة اليمني ــية واملذهبي السياس
العالقة مع السعودية ، يمكن القول أن ُسنية 
ــيئا  ــري التي تماهت ش مناطق جيزان وعس
ــة "  ــالل حكم األدارس ــة خ ــيئا بالوهابي فش

ــي  ــل الت ــد العوام ــت اح 1906ـ  1934" كان
ــعودي يف ما بعد عملية  سهلت للنظام الس

ضم تلك املناطق  إىل أراضيه .
ولم يجد يف تلك العملية صعوبات كالتي 
ــران الذي كان  ــه إلقليم نج ــه يف ضم واجهت
غالبية سكانه يعتنقون املذهب اإلسماعييل 
ــؤرة مؤرقة  ــران ب ــزال نج ــى اآلن ، ال ت . وحت
ــات التمرد  ــبب نزع ــعودي بس للنظام الس
واالستقالل التي يعرب عنها النجرانيون بني 

الحني واآلخر بوسائل مختلفة. 
الحلم الجميل يتحول كابوسا   

عام 1989، كانت السعودية عىل موعد مع 
نوبات جديدة من الهلع عىل وقع  الخطوات 
ــة ،  ــدة اليمني ــتعادة الوح ــارعة الس املتس
ــة  ــا يف جمهوري ــة  لوكالئه ــزت اململك فأوع
ــرشوع  امل وأد  ــة  بمهم ــام  للقي ــمال  الش
ــة تيار  ــوا يف إعاق ــم أخفق ــدوي ، لكنه الوح
ــدة الجارف الذي وصل إىل هدفه يف 22  الوح

مايو  1990.
انتقل النظام السعودي ووكالؤه يف اليمن 
ــري الوحدة من  ــي : تدم ــة "ب" وه إىل الخط
ــبه  ــنوات ، وبتأثري أش ــل. ويف بضع س الداخ
بالسحر ، تحول حلم اليمنيني الذي تحقق 
ــوس مؤرق ، ال يزال  ــبء وكاب يف 1990،  إىل ع
ــن دواء ، ومنهم من  ــون يبحثون له ع اليمني

ال يستبعد أن يكون الدواء يف الكي أو البرت .

11 فرباير .. صدمة ثالثة 
ــس خيفة من  ــذي يتوج ــص ال ــل الل ومث
ــام  ــت النظ ــدار ، اجتاح ــب ال ــة صاح يقظ
ــزع مصدرها  ــة من الف ــعودي نوبة ثالث الس
ثورة 11 فرباير الشبابية السلمية عام 2011 

.
وبعد اقل من شهر من انطالق ثورة فرباير 
ــاط  ــحب البس ــعودية بس ــدأ وكالء الس ، ب
ــباب.  ــفلتي من تحت أقدام الثوار الش اإلس
ــة  ــة الدموي ــة الكرام ــداث جمع ــت أح وكان
ــاء يف 21  ــري بالعاصمة صنع ــاحة التغي بس

ــاحة الحرية بمدينة تعز  مارس ، ومحرقة س
ــان طروادة  ــة حص ــو 2011 ، بمثاب يف 29 ماي
ــلل  ــعودية للتس ــتغله وكالء الس ــذي اس ال
ــيتني والسيطرة  ــاحتي الثورة الرئيس إىل س

عليهما بذريعة الحماية .
أواخر 2011 ، تحولت ثورة الشباب بعصا 
ــلطة يف  ــني رشكاء الس ــة ب ــحرية ، إىل أزم س
ــن حلفاء  ــة- وكالهما م ــة اليمني الجمهوري

السعودية املخلصني ووكالئها األوفياء - .
المبادرة الخليجية كحل لألزمة  

ة  ــادر  املب  " ــرزت  ب  ، ــة 2011  نهاي ــع  وم
الخليجية " كوصفة سحرية ملعالجة األزمة 
ــتور اليمني ،  ــت املبادرة كبديل للدس ، وحل
وُعطلت كل النظم والقوانني بما فيها قانون 
ــس  ــح الرئي ــا ، ُمن ــات . وبموجبه االنتخاب
صالح حصانة مطلقة من املساءلة ، وُفرض 

نائبه هادي كمرشح رئايس وحيد.
ــنوات ، جمعت السعودية   وخالل ثالث س
 ، ــكان  م كل  ــن  م ــني  والدجال ــحرة  الس
ــرف بـ "األزمة  ــاعدتها يف حل ما بات يع ملس
ــي ، وبما يضمن  ــة " وفقا ألهدافها ه اليمني
تجنيبها أي نوبات جديدة  قادمة من جهة 
ــالج يف مرشوع  ــل أو الع ــوب. وكان الح الجن

تقسيم اليمن إىل أقاليم.
ــي تم  ــحرية الت ــة الس ــي الوصف ــك ه تل
ــعودية  ــة الس ــا ملعالج ــا وتركيبه تصميمه
وتخليصها من الكوابيس التي تداهمها بني 
ــرتة وأخرى. الوصفة التي تبدأ بـ " األقلمة  ف
ــون عرش  ــن يف غض ــل اليم ــة بتحوي " كفيل
سنوات إىل إمارات ودويالت ، سيكون عليهاـ  
تلك الدويالتـ  االنتظار عقودا قبل أن تتفق 
ــاون الجنوبي "  ــكيل " مجلس التع عىل تش

عىل غرار " مجلس التعاون الخليجي ".
ــعودية  ــتجد الس ــة ، س ــذه الحال ويف ه
ــني - الخليجي  ــها بني دويالت املجلس نفس
ــة ضخمة ، يطوف  ــي - مثل دجاج والجنوب
ــمال  ــرشق والش ــن ال ــت م ــا الكتاكي حوله
ــم  ــه عليه ــا تلقي ــون بم ــوب، ويقتات والجن

بأرجلها.
ــعودية لوصفة "األقلمة "  هلل وكالء الس
ــع األقاليم وهي ال  ــم يتعامل م ــدأ إعالمه وب
ــورق .. هادي  ــا وأحرفا عىل ال ــزال خطوط ت
ــة يف لجنة  ــات مطلق ــح صالحي ــذي ُمن - ال
ــتور  ــودة الدس ــم - رفع مس ــيم األقالي تقس
ــم  ــا " أه ــا إياه ــم ، واصف ــو يبتس ــا وه عالي

استحقاق أنجزه اليمنيون " .
ــتور  ــم يكن مرشوع الدس ــة ، ل ويف الحقيق
ــنها الخارج ليقوم اليمنيون  سوى سكنٍي س
ــهم . فاملادة  ــيم وطنهم بأنفس ــة  تقس بمهم
ــن  ــتور تضم ــرشوع الدس ــن م ــة م السادس
ــر مكانته  ــعب يف تقري ــمته  : حق الش ما أس
ــتويات الحكم املختلفة  ،  السياسية يف مس
ــعب املحافظة أو  ــعب هنا ، ش ويقصد بالش
الوالية ، أو شعب اإلقليم ، كما يقصد بـ " حق 
تقرير مكانته السياسية " حق تقرير املصري 
ــال ، أو االنضمام ألي  ــدة أو االنفص يف الوح

جوار جغرايف. 
ــها ، الحكومة االتحادية  وتلزم املادة نفس
ــا للمواثيق  ــب - وفق ــذه املطال ــم مثل ه بدع
ــة التي وقعتها الجمهورية  والقوانني الدولي

اليمنية .
وهذا يعني بوضوح أن الحكومة االتحادية 
ــع الدويل إن  ــتكون يف مواجهة مع املجتم س
ــلطة املحلية يف  ــي وقفت ضد مطالب الس ه
ــلطنة املهرة  محافظة املهرة مثال، بإعالن س
ــلطنة عمان. أو  ــتقلة ، أو االنضمام لس املس
إذا رفضت تأسيس إمارة يف الجوف أو مارب 
ــني ، أو إحداهما عىل  ــام املحافظت ، أو انضم

سبيل املثال ، إىل السعودية.
ــة من  ــة املادة السادس ــرى صياغ لقد ج
ــتور بذكاء ال يخلو من خبث ،  مرشوع الدس
ــد أن تم تمريرها ضمن مخرجات الحوار  بع
ك " محدد دستوري " حيث تمت الصياغة 
 ، ــن  لك ــل.  تفصي دون  ــض  غام ــلوب  بأس
ــار لها يف  ــودة إىل املواثيق الدولية املش بالع

املادة ، يتبني املعنى بوضوح. 
21سبتمرب .. الثورة الخاتم  

ــلطة هادي وحكومتا باسندوه  عملت س
ــىل تهيئة  ــارج ، ع ــن الخ ــع م ــاح ، بدف و بح
الظروف املناسبة لتمرير مخطط التقسيم 
ــندوة  بهدوء وأمان . وكان إقرار حكومة باس
للجرعة القاتلة يف أسعار املشتقات النفطية 

، وما سبقها وتالها من تهويل باحتمال عدم 
ــات املوظفني  ــة عىل دفع مرتب قدرة الحكوم
ــان وزراء  ابتداء من 2015ـ  كما جاء عىل لس
ــة بحاح ، ويف ترصيحات للمبعوث  يف حكوم
ــب  األممي جمال بنعمر ، يهيئ ملناخ مناس
ــغال الشعب وإلهائه بهمومه  ، يؤدي إىل إش

واحتياجاته األساسية اليومية . 
ــرة اإلعالم  ــت وزي ــياق ، كتب ــذا الس ويف ه
ــذال   ــتعطافيا م ــاال اس ــقاف مق ــة الس نادي
ــرب 2014 ،  ــة يف نوفم ــة الجمهوري بصحيف
ــّىل عن اليمن  ــعودية لن تتخ ــوان " الس بعن

مهما ِقيل " . 
كان ذلك التهويل يأتي يف سياق التمهيد 
ــة  وصف ــوا  يتجرع أن  ــون  اليمني ــل  ليتقب
ــديد املرارة  ــحرة باألقلمة والتقسيم ش الس
ــوا  ــوا الهدوء والصرب إذا ما أحس ، وأن يلتزم

مبضع الجراح تعمل يف جسد الوطن . 
ــحرة  ــا الس ــم فيه ــي ه ــة الت ويف اللحظ
ــتل  بتجريع الوصفة لليمنيني ، وقبل أن يس
اليمنيون سكني الدستور ويبدأوا يف تقطيع 
أوصالهم كاملجاذيب ، بزغت شمس الحادي 
والعرشين من سبتمرب 2014 ، فكانت كعصا 

موىس ، لينقلب السحر عىل الساحر .
ــعودي  كان وقع الصدمة عىل النظام الس
ــابقاتها ، وهو  ــد وطأة من س يف هذه املرة أش
ــن  ــحرته يف اليم ــه ووكالءه وس ــرى أدوات ي

يتساقطون كأحجار الدومينو. 
ــتريي ، قرر  ــة من الغضب الهيس ويف حال
ــارشة ، وبدأ  ــعودي التدخل مب ــام الس النظ
بالحشد والتجييش لفرض وصفة السحرة 

بالقوة .
ــىل العدوان  ــنوات ع ــع س ــة أرب ــد قراب بع
ــعودية  ــامل الذي تقوده الس ــي الش الهمج
ــوط املواجهات  ــن ، وبمقارنة خط ــىل اليم ع
العسكرية امللتهبة بخطوط خارطة األقاليم 
، سيتبني بما ال يدع مجاال للشك ، أن تفكيك 
ــعى الخارج  ــذي يس ــدف ال ــو اله ــن ه اليم
بقيادة السعودية إىل تحقيقه ، قبل العدوان 

وبعده. 
ــعود  س آل  أن  ــدو  يب ال   ، اآلن  ــى  حت
سينجحون يف تحقيق هدفهم باليمن ، فهل 
ــرب اليمنيني  ــننتظر كثريا حتى يؤمنوا ب س
ــاري  ــان والصح ــوا يف الودي ــل أن يغرق قب

اليمنية ؟!. 

ــذي تحقق لها  ــع الجغرايف ال ــعودية يف اليمن  بالتوس ــم تتوقف األطماع الس ل
ــاحة اليمن الطبيعية إىل أراضيها . فأطماع النظام  ــعة من مس بضم أجزاء واس

السعودي تتجدد وتتعدد  بارتفاع سقف طموحاته وأحالمه.
ــوري  ــدور املرصي والس ــايس يف إضعاف ال ــا دور أس ــي كان له ــعودية الت الس
ــعى بخطى محمومة  ــاحة العربية خالل العقود األخرية ، تس والعراقي يف الس

لتكون الرياض قبلة سياسية تحج إليها األنظمة العربية واإلسالمية. 
ــاء اليمن يف  ــل مرهون ببق ــق حلمه بالكام ــعودي أن تحقي ــد النظام الس يعتق
ــروج من  ــه ليس فقط للخ ــددة تؤهل ــك مقومات متع ــن يمتل ــه . فاليم حظريت

ــبه  الجزيرة العربية ،  ــب دورا هاما يف جنوب ش ــعودية ، بل ليلع ــرية الس الحظ
ــدول الخليجية الخمس املجاورة  ــتغالل مقوماته ، بعكس ال إذا ما تيرس له اس

للسعودية .
ــتغالل أي  ــان اليمن من اس ــىل حرم ــعودية منذ عقود ع ــت الس ــك ، عمل ولذل
ــىل ثوراته الوطنية  ــدا يف االنقضاض ع ــوض والتطور. ولم تأل جه ــة للنه فرص

وإجهاضها بكل السبل . 
ــعودية  ــا لتمرده ، خصصت الس ــة انفرادية عقاب ــل إىل زنزان ــجني ينق ومثل س

لليمن حظرية منفصلة بعيدا عن حظرية  مجلس التعاون . 
عباس السيد 
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 تسعى السعودية لجعل 
الرياض قبلة سياسية 

للعرب واملسلمني وترى أن 
تحقيق ذلك مرهون ببقاء 

اليمن يف حظريتها 

تركت مصر الجمهورية يف 
اليمن يتيمة يف السابعة من 

عمرها فتبنتها السعودية يف 
قصورها ورعتها عرب" لجنتها 

الخاصة "  

عالقات اململكة السعودية 
باململكة املتوكلية اتسمت 
بالتوجس والحذر والندية 

رغم اختالل موازين 
القوى 

فشلت السعودية يف وأد 
الوحدة اليمنية عام ٩٠ 
لكنها انتقلت إىل الخطة 
" ب " ويه تدمري الوحدة 

من الداخل 

لم يكن اإلمام البدر أو 
عمه الحسن ممن فروا إىل 
السعودية عام ٦٢ عمالء 

آلل سعود كمن لجأوا إليها 
بعد ثورة ٢١ سبتمرب ٢٠١٤ 

 كيف تحولت الوحدة 
اليمنية إىل عبء وكيف 

أصبحت ثورة الشباب 
" أزمة " بني أطراف 

السلطة 

جمعة الكرامة يف صنعاء ومحرقة 
ساحة الحرية بتعز كانتا بمثابة 

حصان طروادة  تسلل من خالله 
وكالء السعودية وسيطروا على 

ثورة ١١ فرباير ٢٠١١ 
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