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   حمدي ثابت األ : د.قلمب

 "من وحي الضمي.. مفاهيم يف االنتماء واملواطنة".  
قراءة جديدة يف مفاهيم الوطن واملواطنة، يريُش حروفها الزميل والصديق العزيز  
الدكتور علي البكايل، من وحي املعاانة، بروح وطنية متوثبة، يلمسها القارئ من خالل 

ة، أو قل الطيافة الفكرية  حشود املعاين املكثفة يف كل عنواٍن من عناوين هذه الدراس
 اليت أشبع هبا الكاتُب هذه الدراسة..  

من وحي الضمي.. خارطة طريق مستقبلية، على صعيد تعزيز اهلُوية اليمانية، اليت  
تبدأ من فلسفة "اعرف نفسك"، واليت جيُب أن تتشبَع هبا األجياُل القادمة، عقيدة  

ننت أننا  ذلك  االنتماء؛  وثقافة يف  الوجدان  احلَضارات يف  أعرِق  من  واحدٍة  إىل  مي 
،  هائالا   اإلنسانية وأقدمها على وجه األرض، حتمُل هذه احلضارة ــ فيما حتمُل ــ موروثا 

نستطيع البناَء عليه واالنطالق منه؛ الستعادة الذات احلَضاريّة اليت ترحنت من فرتة 
 طويلة، وال تزال.  

ا أحُد  لألوطان  االنتماء  حبقيقة  الوعَي  لسالمتها  إّن  الكربى  القومّية  لّضماانت 
واستقرارها، وخاّصة مع املتغيات اجلديدة اليوم، وبدون الوعي الوطين وثقافة االنتماء  
واألهلّية  الداخلّية  احلروب  اقرتاَن  نالحُظ  هلذا  رؤوسهم؛  على  بيوهتم  الناُس  يهدُم 
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إذ يصبح    ابلتخلف وضعف الوعي يف خمتلف الشعوب اليت تسود فيها هذه احلروب؛
الفرُد فيها معوَل هدم لوطنه؛ وعلى أحسن األحوال إضافة كمّية فيها، يستهلك وال 
ينتج، وإّن االستهالَك بال إنتاٍج يف أي جمتمع من اجملتمعات مقدمة حتمية حلروب 

 مستقبلية مدمرة. 
نتاجاته   خمتلف  املبذولة يف  على جهوده  البكايل  علي  للدكتور  والتقدير  التحّية 

األجداُد الفكر  أجلها  اليت انضل من  الكربى  اليت تالمُس جوهَر وعمَق قضيتنا  ية، 
، فإّن جيَل الغد فاآلابء، ويواصُل جيُل اليوِم نضاله بشأهنا، وما مل يتم حسمها هنائياا 

سيدفع فاتورَة فصٍل جديٍد من دمويّة الكيان اإلمامي البغيض الذي يتعمد خلقه مع 
 زعوم مظلومّيٍة أكثر زيفا.  كل جيل، يف ادعاٍء زائٍف مل
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فتقر لغتنا الثقافية يف اليمن إىل البعد الوطين بشكل كبي، بسبب نزعة التغرب ت
واملعاصرة، حيث  واحلديثة  الوسطى  العصور  اليمين طوال  العقل  اليت سيطرت على 

الوافدة يف صورة مذهبيات، مث   أيديولوجيات، دوراا سلبياا يف تغييب لعبت األفكار 
البعد الوطين يف التناوالت الثقافية واملعرفية، ويف ميدان التعليم واملثاقفة العامة، حىت 
تناسى الشعب اليمين ذاته احلضارية، وسيطرت عليه لغة التمذهب والتأدجل ابلوافد 

الثقافية، وهو ما أفقده معىن عن أصوله التارخيية و   ت  نبَ االغرتايب، وكأمنا هو ابن يومه، مُ 
 االستقالل السياسي والثقايف.

ت اليمن إىل منزلق الوافد الثقايف ابكراا قبل غيها من شعوب وحضارات جلََ لقد وَ 
املنطقة العربية، فقبيل اإلسالم استقبلت صراعات اليهودية واملسيحية، وبعد اإلسالم 

ة جارودية  لية، من زيدية هادويّ استقبلت صراعات الفرق والطوائف املذهبية والسال
و  اهلامشيةإشيعية،  تقدس  وشافعية  علوية،  وصوفية  فاطمية،  حيث . مساعيلية  ..اخل، 

 أسهمت كل الفرق والطوائف واملذاهب الوافدة، يف تدمي الذات اليمنية، وختليق ثقافةِ 
 اليمنية. لحق اليمن بصراعات التشيع والتسنن خارج البيئة واغرتاب، تُ  تبعيةٍ 

املوروث  تدمي  على  والصوفية  الزيدية  اهلادوية  اإلمامة  عملت  أكرب  وبشكل 
خرة للوافد احلضاري لألمة اليمانية، وحتويل الشعب اليمين العظيم إىل جمرد رعااي وسُ 

م نفسه يف صورة حمتل سياسي وثقايف، حتت عباءة الدين، اليل العلوي، الذي قدّ الس  
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اإلهلي، وآل البيت والقداسة الزائفة، فقامت بتجهيل الشعب وأكذوبة البطنني واحلق  
 اليمين واستعباده، وقتله ابحلروب والصراعات والفقر واملرض.

الوسيط حماوالتٍ   العصر  اليمن يف  ، قومية ووطنية، الستعادة  ثوريةا   وقد عرفت 
ثورة  احلسن اهلمداين، و   الذات احلضارية، وبعث الروح الوطنية، كثورة الفيلسوف أيب

ة، وثورة الشوكاين الثقافية، غي ي، وثورة املطرفيّ ميَ املؤرخ العالمة نشوان بن سعيد احلِ 
أن تلك احملاوالت الثورية مل تتحقق ابلعمق الشعيب، لتغدو ثورة شعب، بقدر ما ظلت 

 حبيسة يف مستوى النخب.
ثورة    اجمليد  26وكادت  سبتمرب  اليمنية شروط 1962ة  من  ألمتنا  أن حتقق   م 

الساللية   ابإلمامة  إطاحتها  بعد  املتجدد،  احلضاري  والنهوض  التارخيي،  البعث 
أكتوبر بوجه االستعمار  14الكهنوتية، وإعالن اجلمهورية، وتفجي ثورة التحرر الوطين  

يوم   الساللية، حىت أخذ عصاه وارحتل عن عدن يف  اإلمامة   30الربيطاين حليف 
السبتمربية واألكتوبرية    تنية التالية جليل الثور م، لوال أن النخب السياسي1967نوفمرب  

اليمن، الستياد األيديولوجيات السياسية املتغربة، من  اجمليدتني، قفزت على أسوار 
احمليط العريب مرة أخرى، فقتلت بذلك الروح النضالية الوطنية القومية، واستهلكت 

ال الواقع  أغرقت  حيث  ثنوية،  مبنعرجات  الوطين  النهوض  اجلمهوري،  وثبة  سياسي 
بصراعات الوافد الثقايف واأليديولوجي، فاغرتبت الروح الوطنية من جديد، وجتذرت 
حالة االغرتابية يف الوعي النخبوي والسياسي، وحتولت اليمن إىل ميدان للصراعات، 
االقليمية والدولية، بتعدد الوافد األيديولوجي، وتناقض مصاحل الدول املصدرة، وخالل 

من عمر اجلمهورية، انعكس وعي االغرتابية الزائف يف التعليم والثقافة،    مخسة عقود
فأفقد األجيال معىن الشعور ابلوطن، واالنتماء والنضال الوطين والروح القومية، حىت 
أن الطالب اليمين كان يتخرج من اجلامعة، وال يعرف عن اتريخ أمته اليمنية وحضارهتا  
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لتنخر اجلسد الساللية املسترتة حتت أثواب اجلمهورية، اإلمامة ه تشيئاا، وهو ما استغل 
وحتت ايفطة التعدد ، مستغلة صراعات النخب االغرتابية،  وتفت عضده  اجلمهوري

السياسي عاد اإلماميون اجلدد، يف صورة امليليشيا الساللية احلوثية، وذهبوا إلحياء  
نزعة اإلمامة اهلامشية واملذهبية والساللية، طمعاا يف حمو اجلمهورية، وإعادة الشعب 

الفرس،   ايران  مع  ابلتحالف  الوافدة،  الساللية  العبودية  لبيت  اجملال اليمين  وافساح 
احلاكم ال جمدداا يف صورة  ابذان  ليعود  صنعاء،  جديد حيكم  فارسي  إيراين  ستعمار 

 و.حسن ايرل العسكري
أبنائنا   أمام  الوطنية  املفاهيم  بعض  وضع  األسطر،  هذه  خالل  من  أردان  ولقد 

  وإنساانا   وطالبنا وأجيالنا القادمة، كي نعاجل حالة االغرتاب الفج اليت قتلت اليمن أرضاا 
علن احلضارية  وحضارة،  ابلذات  االعتداد  على  قائم  خالص  وطين  لفكر  نؤسس  ا 

 املستقلة.
 وهللا من وراء القصد 

     د. علي البكالي   
 م 2021 مايو 21
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، ويقولون إن وطن اإلنسان هو الذي ينتمي  ابالنتماءأهل اللغة الوطن    فُ عرِّ يُ  
واحلقيقة أن مثة فارق كبي بني الوطن وبني اجلنسية، حيث (، 1إليه، وحيمل جنسيته ) 

ميكن لإلنسان أن حيمل جنسيات عدة، خاصة يف عاملنا املعاصر الذي غدا يعطي 
و   زاجلنسية كمحف اهلجرة،  إلشكاالت  معاجلة  أو  يكون  للتنمية  عام، كي  بوجه 

فيها أنه عضو  يعين  فهذا  ما،  ول على احلص  هوميكن  ،الشخص جمنساا جبنسية دولة 
 اجلنسية إما ابمليالد، أو ابكتساهبا، أو ابلزواج، أو بشروط ختتلف من دولة إىل أخرى. 

يشكل يث  يف بلد غي وطنه، ح  -أيضا-وقد يكتسب اإلنسان املواطنة ابجلنسية   
عالقة قانونية بني الدولة والشخص؛ فاحلكومة متنحه مفهوم املواطنة يف عاملنا املعاصر  

وت عليهحقوقاا  بعينها   وجب  اليت مسؤوليات  الدولة  مواطين  بقية  مع  فيها  يتساوى   ،
 اكتسب جنسيتها. 

ورغم التباينات املعاصرة يف تعريف وحتديد مفهوم الوطن، إال أننا جند اإلنسان      
وجوده   عليها  وأسالفه، وأتسس  هو  فيها  ولد  اليت  يرتبط ابألرض  الزمن  قدمي  من 

الشخصية كما    هاإلنسان ليس فرداا منقطعاا ملنافعالتارخيي كفرد ينتمي ألمة اترخيية، ف
تنظر إليه الليربالية املعاصرة، بل هو جزء من وجود اترخيي ممتد عرب الزمن، مندمج مع 
اجلغرافيا اليت نشأ فيها كمجتمع اترخيي، وعلى هذا فإن الوطن هو الوجود االجتماعي 

النتماء أو اجلنسية أو ممارسة  والتارخيي والثقايف لإلنسان، بكل تفاصيله، وليس فقط ا
 

 . بتصّرف. 32ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، صفحة  - 1
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احلقوق وأداء الواجبات، فهذه ليست سوى آثر وانعكاسات للمفهوم، فالوطن ليس 
  املنفعة، بل هو الوجود اإلنساين والتارخيي لألمة يف جغرافيا النشأة احلضارية، فهو إذاا 

، وأما تعريف  قيمة اجلغرافيا املكتنزة لتاريخ الوجود اإلنساين عرب عاملي الزمان واملكان
الوطن ابحلقوق فحسب، فهي من املفاهيم احلديثة اليت أخذت من فلسفات متعددة 
املنفعة على  اإلنسان واألوطان، وتقدم  اإلنسان على حساب كرامة  تقيم حاجات 

 (. 2الوجود االجتماعي والتارخيي)
عدد   والوطن ليس ابلضرورة الدولة اليت ينتمي إليها املرء وحيمل جنسيتها، فثمة 

بلٍد إىل   يهاجر من  الناس  إليها مبرور  آمن  اليت هاجر  البالد  خر ويكتسب جنسية 
ن يظلون متعلقني أبوطاهنم اليت ي مخس سنوات على هجرته إليها، ولكن أولئك املهاجر 

ولدوا فيها، وأسالفهم، ولرمبا تنقضي ثالثة إىل أربعة أجيال من هجرهتم، وال يزالون  
أوطاهنم األوىل اليت هاجروا منها، ويفاخرون أو ميارسون طقوسهم حيملون احلنني إىل  

وعاداهتم اخلاصة اليت نقلوها معهم إىل بلد املهجر، وال تزال تربطهم وتذكرهم بوطنهم 
األم، ذلك أن تكوينهم الفيسيولوجي مرتبط ابلبيئة األوىل اليت نشأ فيها أسالفهم،  

 وتشكلت منها ثقافتهم احلضارية. 
التارخيي   الوجود  ثالثة تشكل  الوطن مفهوم مركب من عناصر  فإن  وعلى هذا 
لإلنسان فرداا وجمموعاا، هي األرض واإلنسان والزمن، وهي العناصر األساسية اليت 

 
كانت الليبرالية الغربية عند نشأتها تدعو إلى تحقيق الحريات الفردية واالقتصادية دون النظر لمفهوم الوطن،   - 2

ثم نشأت الليبرالية الوطنية فأضافت لمفاهيم الحرية مفهوم السيادة الوطنية، حيث وصف جوزيف أنتال، وهو مؤرخ  
الشيوعية، وصف الليبرالية الوطنية بأنها »جزء من نشوء   وديمقراطي مسيحي كان أول رئيس للوزراء في المجر بعد

الدولة القومية« في أوروبا في القرن التاسع عشر، وكانت كلمة »وطني« بنفسها تثير الشك بالجمعيات الليبرالية. 
 : انظر

 liberal and national ideas in nineteenth  Maciej Janowski, "Wavering Friendship :
90, 80–4 (2000), 69–Central Europe", Ab Imperio, 3-century East . 
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تنشأ منها احلضارة ألي أمة يف التاريخ، ويرتبط هبا املرء ارتباط هوية وانتماء، ارتباط 
 وقيمي، حيث يشعر أنه فرد ينتمي إىل جمتمع  مصي ووجود اترخيي وثقايف ووجداين

يعيش الذي  الوطن  وأمة هلا وجود ممتد عرب الزمن، مييزها عن غيها من األمم األخرى،  
املعىن د. مجال محدان يف فيه، ويفسر هذا  إذ    كتابه شخصية مصر  فينا وال نعيش 

" اإليقول:  ظل  التاريخ  يصبح  حيث  والتاريخ،  اجلغرافيا  بني  تعانق  على هو  نسان 
وتصبح اجلغرافيا ظل اإلنسان على املكان، وهكذا جند أن الوطن هو احلضارة   ،الزمان

 : (4بقوله )ابن الّرومي (، وإىل هذا املعىن يشي 3)وإبداع االنسان عرب القرون
 ثوب العمر وهو جديدُ  ولبستُ    به الّشبيبة والّصبا  صحبتُ  وطن  

 دُ ــــــــــــــــالشباب متي وعليه أغصانُ      هــــــــــــــــــــــــــُــــ ل يف الضمي رأيتفإذا متثّ 
إن وطن املرء يعين وجوده يف العامل، ذلك الوجود الذي يعاجل خصائصه النفسية  

انتما جنس  من  فيجعلها  املتفردة،  ئ والفيسيولوجية  بذاته  الشعور  ومينحه  التارخيي،  ه 
لثقافية بني األمم، حبيث يصعب عليه استبداله بغيه، أو  وقيمته احلضارية، وكينونته ا 

ولكن   والوجدان،  الشعور  جمال  يف  فقط  ليس  عنه،  ميدان    -أيضاا -االستغناء  يف 
 وية، إنه الوطن الذي انجاه شوقي يف جتلياته قائالا:االنتماء والفسلجة والثقافة واهلُ 

 ي اخللد نفسي ـــه فــــيـــــانزعتين إل   غلت ابخللد عنه وطين لو شُ 
 حسي  ومل خيلُ  شهد هللا مل يغب عن جفوين  شخصه ساعةا 

إنه الوجود الذي يتملك شعور املرء وأحاسيسه ابالنتماء واحملبة واملسؤولية جتاه      
الوطن، فيتبط مصي املرء بوطنه، وجوداا وعدماا، فرحاا وحزانا، فال يهدأ للمرء ابل وهو 

ل جراحاته دماا، فالوطن ليس جمرد مقام للعيش كما  سييرى وطنه جرحياا منكسراا، ت
 

 . 72د. جمال حمدان، شخصية مصر، دراسة في عبقرية الزمان والمكان، ص  - 3
 . 106، 1انظر، حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ األدب العربي، مكتبة المدرسة، بيروت ج- 4
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يسوقه دعاة االغرتابية الالواعية، بل هو شعور االنتماء واملسؤولية جتاه أرض اآلابء  
واألسالف، وجتاه التاريخ واحلضارة، ذلك الشعور الذي مينح اإلنسان الدافعية للنضال 

مكانته   واستعادة  أجماده  وبناء  الوطن  أجل سعادة  األمم، شعور من  بني  وحضارته 
، أو يصارع التخلف  قطر دماا حينما يرى وطنه يئن جرحياا ييعتصر قلب املرء ووجدانه، ف

والظلمات، بينما تتقدم األمم األخرى، وتسبقه يف منوال املنافسة احلضارية، إهنا الرتمجة  
 الفعلية لقول شوقي يف بعض قصائده:

 ومن إشفاقِ  وجدٍ  وبكيت من وطين أسفت عليك يف عيد املال
 القِ ـــــــــــــــــــمن األخ اء راويةٍ مشّ  ةٍ ـــــــــــــــــــد يل حىت أراك أبمــــــــــــــال عي

 
كتسب  ا إن الوطن فوق مستوى االنتماء واملنفعة واجلنسية، إذ ال ميكن للمرء مهما  

من جنسيات ومقام يف أوطان أخرى، أن يفخر حبضارة غي أجداده وأسالفه، فالوطن 
منبع اعتزاز اإلنسان ومنبع جمده، ومادة افتخاره، فهو مينحه الشعور ابلذات والوجود  

الشاعر قال    ،كتسب جنسيات العاملا ال وجود له، ولو    له  خر، ومن ال وطنأمام اآل
 العراقي: عبد احملسن 

 رُ خفليس له يف موطن اجملد مف   ه ــــــــــــل راا ــخــومن مل تكن أوطانه مف
 رُ ـــيتست ن  ـــــــــــــــــــفما هو إال خائ      هلم اا ـــــيف قومه انصح ومن مل يبن 

 ام وعنربُ ـــفذكراه مسك يف األن  ها ــل ياا ــــــــــــومن كان يف أوطانه حام
 فذاك جبان بل أخس وأحقرُ   ومن مل يكن من دون أوطانه محى  
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 إن تعريف الوطن ابملنفعة كقول البحرتي:      
   وأحب آفاق البالد إىل الفىت ** أرض ينال هبا كرمي املطلب

اليوم أبن وطناا ال متلك فيه منزالا وال أو كقول بعض أنصاف املثقفني يف بالدان  
أاننية مفرطة، تنظر إىل   نع  ال يستحق االنتساب إليه، قول خاطئ، ينمُ   عيشاا هانئاا 

  حلوابا  األوطان من منظور احلقوق بعيداا عن فلسفة الواجب، فهي ترى األوطان بقرةا 
ن فوق مستوى  ال حتتاج إىل سقيا وبذل وجهد، متناسية أن األوطا  مثمرةا   أو شجرةا 

ورفه   والكسب  املنفعة  وما  برمتها،  املنفعة  يسبق  الذي  الوجود  فهي  املتبادل،  النفع 
ثر حمبة األوطان واإلخالص هلا، فمن أحب وطنه، وأخلص يف آالعيش إال أثر من  

 واستقراراا.  ورفاهيةا  ه، وجد مثرة ذلك هنضةا ئبنا
لنظرة اخلاطئة للوطن، املنبثقة  ة اليوم يف اليمن تكمن يف ايإن مشكلتنا احلقيق    

من استياد املفاهيم واألفكار األيديولوجية املعلبة، تلك األفكار اليت تقدم األوطان  
كمادة للحقوق، ومضمار لالستحقاق، بعيداا عن فلسفة الواجب واالنتماء واحملبة  

يعتقد د الذي  والتضحية واملصي الوطين، فنشأت أجيال تنظر إىل الوطن بعني املتفيِّ 
، وأن من حقه السعي للحصول على حقه بكل الطرق، ولو  اا مستلب  اا أن له فيها حق

كلف ذلك صراعاا وحرابا وتدمياا للمجتمع، وقد صنعت هذه الرؤية القاصرة جيالا ال 
ر الوطن، وال يتفاىن يف خدمته، بقدر ما يسعى لإلثراء منه وسرقته بكل السبل،  قدّ يُ 

ل والبناء النهضوي، وأعاد بعث الصراعات املترتسة ابجلهوية  وهو ما أفشل عملية التحو 
لنهب  الوطن، سعياا  اجلاهلية ضد  العصبيات  بتلك  والطائفية، لالستقواء  واملناطقية 

 الوطن وسرقته، وادعاء األحقية واالستحقاق من خالل العصبيات والعنف.
ثقفني؟ فأجبته  ذات يوم سألين أحد الساسة قائالا ماذا يعين الوطن لديكم اي م 

ونه أنتم تعرف  الذيغي الوطن    ، قيمته وقدرهله    ه ونعرفنعرف  الذيالوطن  قائالا: إن  
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الفتة   الالأدرية حتت  واالغرتابيات  السياسية،  واألاننيات  املتصارعة،  النخب  معشر 
فوطننا  الواجب،  فلسفة  مبنأى عن  وجداننا شجرة ممتدة اجلذور سامقة   يف  احلقوق 

لنيل كبوهنا  تر جمرد أرجوحة    كم فهووجدان  يفتصل عنان السماء، أما الوطن  األغصان،  
طموحاتكم اخلاصة، وبناء أجمادكم الشخصية، فوطننا حنن البسطاء يعيش فينا، يف 
ضمائران، يف دمائنا، أيكل منا، ونعطيه كل مشاعران، وكل أوقاتنا، وكل حياتنا، حنيا  

الفقراء والبسطاء الذي يعيش فيهم،    وطنعن مقدراته، إنه  لبناء أجماده، ومنوت دفاعاا  
وال  ،  سوى الشعور ابالنتماء إليه، ومحل أثقاله  منه شيئاا   وننتظر ي  ال   وال يعيشون فيه، 

 . على قيد احلياة بكرامة ومشوخيبقيهم منه إال على ما  ونصل حي
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 الوطنالدين يؤكد  – ألوطان قبل األداين ا
يكتنف وعي اإلنسان العريب جتاه مفهوم الوطن وعالقته ابلدين    واضح    مثة قصور  

يف التاريخ اإلسالمي،    طويلةا   ل العالقة بني الدين والعقيدة جدليةا شكّ والعقيدة، حيث تُ 
عترب موطنها  جدت العقيدة اإلسالمية أُ ظر للوطن من زاوية العقيدة، فحيثما وُ فقد نُ 

تعريف الوطن من زاوية   التاريخ اإلسالمي وعلى ضوء ذلك عرفوطناا للمسلمني،  
الكفر، ودار  اإلسالم،  دار  مصطلح  فظهر  الب العقيدة،  إىل  هبا  يشار  الد  فاألوىل 

اخلاضعة لسلطان املسلمني وحكمهم، واألخرى تشي إىل البالد اخلاضعة حلكم غي 
 (.5املسلمني)

للدين  لو كانت معارضة  اإلسالمي كما  الرتاث  الوطنية يف  املسألة  لقد ظهرت 
والعقيدة، فتم نفي الوطن لصاحل الدين والعقيدة، وغالبا ما استخدم مصطلح الوطن 

(، واقتصر الفقهاء على احلديث 6لقاعدة )وطنية املسلم عقيدته() مبعىن العقيدة، وفقاا  
عن حب األوطان، وأن حبها من اإلميان ابهلل ورسوله، مستدلني ببعض األحاديث 

ِلَمَكَة  ملسو هيلع هللا ىلص    ، ومنها حديث ابن عباس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِ ملسو هيلع هللا ىلصاليت وردت عن النيب  

 
،  117ه، ص 1421انظر، محمد السفياني، العولمة وخصائص دار اإلسالم ودار الكفر، دار الفضيلة،  - 5

 . 7/556وانظر ))مجموع الفتاوى(( البن تيمية، ج
هذه المقولة أوردها حسن البنا في مجموعة الرسائل، رسالة إلى الشباب، في معرض صراع اإلسالميين مع   - 6

، ووقف على النقيض من التيار اإلسالمي في موضوع  1919في مصر بعد ثورة عام  التيار الوطني الذي برز 
الهوية الجمعية التي تعطي مصر هوية وطنية متميزة عن محيطها العربي واإلسالمي، ومنفصلة عن الجغرافيا  

 العربية والتاريخ اإلسالمي، وتربط تاريخها بالفراعنة، ومستقبلها بأوروبا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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َرُجوين يوم أن أخرجته قريش منها: َما َأطنيَـَبِك ِمنن بـََلٍد وَأحَبِك إيَلَ، َولَ  وناَل َأَن قـَونِمي َأخن
َِك )   (.  7ِمننِك َما َسَكننُت َغين

فهم   من  تنبع  ووجوداا،  مفهوماا  األوطان  جتاه  القاصرة  الرؤية  هذه  مبعث  ولعل 
خاطئ لتطبيقات التاريخ اإلسالمي السياسية اليت اعتمدت على العقيدة الدينية، يف 

ا متعدد  لتأليف شعب  األوىل كرابط  رسالة مساوية خامتة،  مراحلها  ألجناس، مجعته 
، كقوله  ملسو هيلع هللا ىلص    حيث تتجاهل هذه الرؤية القاصرة حقيقة اخلطاب القرآين الوطين للنيب

، 1  "سورة البلد"  هبذا البلد، ووالد وما ولد،   ل  تعاىل:))ال أقسم هبذا البلد، وأنت حِ 
مكة، قال القرطيب، يف  ملسو هيلع هللا ىلص    ((، فهذه اآلية واضحة الداللة يف إشارهتا لوطن النيب3،  2

وقال الواسطي أي    .أي أقسم ابلبلد احلرام الذي أنت فيه ، لكرامتك علي وحيب لك 
 (.8حنلف لك هبذا البلد الذي شرفته مبكانك فيه ) 

، مث يثين ابملواطنة، ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  ه فاخلطاب يبدأ ابلقسم ابلوطن الذي ولَد في  وإذاا    
هبذا البلد"، أي مستوطن   ل  ه: " وأنت حِ وهي اليت يشي إليها اخلطاب القرآين بقول

فيه، ومواطن من مواطنيه، وهذا يعين أن القرآن الكرمي ال يلغي مفهوم األوطان، وال 
يصادرها، وإمنا يعزز منها، ويدعم وجودها وقيمتها كمنطلق رئيس لبناء جمتمع يتمتع  

 (.  بقيم املواطنة واملساواة، وفقاا ملبدأ )الناس سواسية كأسنان املشط
العقيدة والدين، فإن   الفقهاء قد ذهبوا إللغاء األوطان مقابل  وإذا كان بعض 

بعض املثقفني العرب، وبدافع النقيض للفقهاء ذهبوا لتضخيم اإلنسان على حساب 
للتقاسم  ثروة  احلداثية  النخبة  بنظر  األوطان  وغدت  الفيد،  لثقافة  فأسسوا  الوطن، 

ويشمت فيه جملرد ضياع حق من حقوقه، أو  واحملاصصة، وصار بعضهم يلعن الوطن  
 

َحُه. َرَواهُ التِّّر   - 7  مِّذِّيُّ َوَصحَّ
 .594انظر تفسير القرطبي، سورة البلد،   - 8
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ر قبل غيه،  جملرد أنه مل يلتفت له كمثقف أو سياسي يرى يف نفسه األولوية يف التصدُ 
وُ  الوطن  أن  اإلبدعوى  أجل  من  من جد  اإلنسان  لتحرير  جاء  الدين  وأن  نسان، 

وت  الوطن،  والطرفني ضاع  احلدين  هذين  وبني  ومكاسبه،  ومحاية حقوقه   العبودية، 
 التفريط فيه وخيانته. 

لق أو وجد أوالا، هل اإلنسان؟ أم ها خُ لنا بشكل مبسط فقلنا: أيّ ءولو أننا تسا 
األوطان؟ أم األداين؟ واإلجابة على هذا السؤال ال حتتاج إىل تكلف، وال عناء حبث، 

 " تعاىل:  قوله  يف  اإلنسان، كما  قبل  وجَد  الكون  أن  خيربان  الكرمي  َخَلَق    فالقرآن 
تَـَوى َعَلى النَعرنِش" السجدة،   اسن َأاَيٍم مُثَ  نَـُهَما يف ِسَتِة  بـَيـن .  4الَسَماَواِت َواأَلرنَض َوَما 

بليون عام، يف حني أن عمر 45ومصادر اجليولوجيا ختربان أن عمر األرض ال يقل عن  
لعصر ألف سنة، منذ ا 40اإلنسان على وجه األرض، يف أبعد التقديرات ال يتعدى 

(، وال شك أن األداين كانت الحقة خللق اإلنسان، فال تزال نظرية  9احلجري األول ) 
أغلب  يعتقد  حيث  والعلماء،  الفالسفة  بني  جدلية كبية  تشكل  اإلنسان  تطور 
الفالسفة أن آدم عليه السالم، يشكل اإلنسان العاقل، وأنه سبقه إنسان غي عاقل  

 قبل وجود اإلنسان العاقل.  ليوين عام على األقلمب هيقدر عمر 
وابلنظر يف هذه احلقائق الوجودية يتبني أن ترتيب الوجود البشري ابتدأ من خلق 
األرض قبل اإلنسان، واعدادها للحياة، مث خلق اإلنسان ليكون املستوطن فيها، مث  
جاءت األداين لتقومي توجهات اإلنسان وسلوكه، والربط بني عوامله الروحية واملادية،  

أن    ذاا وإ يعين  ما  وهو  األداين،  وقبل  اإلنسان،  قبل  ووجدت  خلقت  األرض  فإن 
األوطان حاضنة اإلنسان والدين، فلوال الوطن، ما وجد اجملتمع والشعب، وال وجدت 
العقائد واألداين، ولوال اجملتمعات والشعوب ما وجدت األداين والعقائد، ألن األداين  

 
 . 160-153، ص 1نت، قصة الحضارة، جاانظر، وويل ديور  - 9
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كل نيب يبعث يف قومه وأمته بشياا ونذيراا،    إمنا أنزلت على األمم والشعوب، فكان
ومعلما ومرشداا، وهبكذا ترتيب تظهر قيمة األوطان وأمهيتها، وأن العقائد واألداين،  
جاءت إلصالح اإلنسان، وبناء األوطان، وأي سلوك يؤدي إىل تدمي األوطان فليس 

نية وجهل من الدين وال من اإلنسانية يف شيء، بل هو سلوك وحشي، ينم عن أان
 جتاه حقيقة األوطان والدين واإلنسانية. 

ومن جهة أخرى جند اإلنسان عرب التاريخ الطويل فرداا وجمتمعاا منذ القدم، كان  
وكانت  إال  نيب  فيها  بعث  أمة  من  فما  دين،  له  يكون  أو  يتدين  أن  قبل  وطن  له 

طن قد سبق مستوطنة يف جغرافيا حمددة عرفت هبا، ما يعين أن ارتباط اإلنسان ابلو 
بنحو   فهناك حفرايت و   90ارتباطه ابلدين  األقل،  ملقابر عثر آألف سنة على  ثر 

، تؤكد م1985من قبل البعثة الروسية    ععليها يف اليمن، وت فحصها ابلكربون املش 
(، وهو زمن سحيق 10نسان عاش يف هذه اجلغرافيا منذ مائة ألف عام )علمياا أن اإل

األداين كلها.. وإذاا فقد استقر اإلنسان هنا منذ القدم، موغل يف القدم، قبل وجود  
ومن  واألداين،  العقائد  تدركه  أن  قبل  السنني  آالف  وعاش  ووطن،  بيت  له  وكان 
املعروف أن قدامى اليمنيني آمنوا بداهة أبن الكون حتكمه قوة واحدة، هي قوة اإلله 

مساوي قبل ميالد ابراهيم   الواحد رمحن ذي مساوي، وأهنم بنوا املعابد لإلله رمحن ذي
(، وأنه على مدى  11على األقل) عام  عليه السالم مبا ال يقل عن ألف ومخسمائة  

التاريخ كله كان إبصار اإلنسان اليمين وبصيته قد أدركا والمسا الوطن كواقع ووجود،  
بني  فيها  يتجول  اليت كان  الطعام”  التقاط  مرحلة”  اليمين  اإلنسان  غادر  أن  منذ 

والغاابت ابحثاا عن طعامه، ليدخل إىل مرحلة الزراعة والعائلة واالجتماع    األشجار
ارتبطوا  الذين  قوم عاد  تدل عليه قصة  الوطن، وهو ما  القائم على فكرة  اإلنساين 

 
 . 32، تقرير البعثة الروسية، ص 1انظر، الفرح الجديد في تاريخ سبأ وحمير، ج - 10
 نفس المرجع.   - 11
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ابألرض واجلغرافيا، وحاولوا السيطرة على بالد واسعة من األرض وضمها إىل موطنهم 
ت قال  فيها، كما  تـَعنبَـُثوَن"  األصلي دون وجود سكىن  آيَةا  رِيٍع  ِبُكلِّ  ُنوَن  أَتـَبـن  " عاىل: 

 (.128الشعراء. )
إن احلديث عن العالقة بني الدين والوطن هو يف األساس حبث عن أسبقية الوجود 
ابلنسبة للدين والدولة، وعن العالقة بينهما، ومما ال شك فيه أن األداين شكلت يف 

رافعةا  لألمم، ومسو   مراحل خمتلفة  التارخيي، خاصة يف حضارية  ثقافياا لالجتماع  غاا 
هلا، منذ   منطقتنا الشرقية العربية، حيث تقف األداين خلف الظاهرة احلضارية ساندةا 

السالم-نوح   اليمنيني وأب   -عليه  القرنني يمروراا هبود نيب  هم األكرب، مث صاحل وذي 
أننا ومن   النبيني، غي  البحث يف  وشعيب ولقمان وإبراهيم وإىل حممد خات  خالل 

أصول االجتماع التارخيي يف هذه البقعة من اجلغرافيا، ويف غيها من العامل، جند أن  
االنسان انتقل إىل فكرة الدولة واالجتماع املنظم من خالل جتاربه األولية، أو ابألصح  
من خالل احملاولة واخلطأ، فاكتشف فكرة االجتماع وأتسيس الدولة، فلما بلغ من 

جيعله يؤسس للبغي والظلم والتوحش، جاءته الرساالت السماوية، تعيد له  القوة ما  
 توازنه اإلنساين، وترشده إىل السلوك القومي، يدل على ذلك قصة قوم نوح كأقدم أمةٍ 

اجلزيرة  أنه جنوب  نعتقد  الذي  األصلي  موطنها  النظر عن  بغض  املنطقة  اتريخ  يف 
عاء مدينة سام بن نوح، فالقرآن الكرمي  العربية، حيث حتكي األسطورة اليمنية أن صن

ا ِإىَل قـَونِمهِ   حيدثنا أن هللا تعاىل أرسل نوحاا إىل قومه ، وهذا يعين أهنم () ِإاَن أَرنَسلنَنا نُوحا
كانوا قد بلغوا درجة من السلطة واملكانة، فهم قوم بينهم ارتباط سياسي واترخيي، بل  

السالم حينما شكاهم إىل هللا تعاىل أخرب   وصار هلم دولة وسلطة بدليل أن نوحاا عليه
ِإاَل   َوَوَلُدُه  َمالُُه  يَزِدنُه  َواتـَبَـُعوا َمنن ملَن  اتبعوا ملكهم ورئيسهم وتركوا دعوته فقال:"  أهنم 

راا 21َخَساراا ) (، وكانت سلطتهم قد بلغت من القوة مبلغاا، بدليل قوله:)َوَمَكُروا َمكن
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أن وجود الدولة يف التاريخ سابق لوجود الدين، رغم أن    (، وهذا يدل على22ُكَباراا()
العالقة بني الدين والدولة تكاملية وختادمية، فالدين يدعم الدولة والنظام والقانون،  

 والدولة حتمي الدين وترعاه.
سابقة    قداسة  لألوطان  إن  القول  ميكننا  املختصرة  التطوافة  هذه  خالل  ومن 

نزل، وال نيب أرسل إىل قوم من األقوام إال كانوا قد لقداسة األداين، فما من دين أ
أتسسوا يف جغرافيا حمددة عرفت هبم، تسمت ابمسهم، بل إننا جند األداين والعقائد  
قد تسمت غالباا أبمساء األمم اليت أرسلت إليها، فيقال داينة قوم عاد، وداينة قوم 

رب، وليس ذلك فحسب، هود، وداينة قوم موسى، وداينة بين إسرائيل، وداينة الع
بل نزلت بلغتهم وبياهنم، كما نزل القرآن الكرمي بلسان العرب ولغتهم، مبا يعين التأكيد 
على قداسة األوطان، وأهنا موطن اإلنسان واألداين، فال ميكن لدين أن ينتشر ويعلو 
يف غي موطن، وال حلضارة أن تنشأ يف غي وطن، ومن هنا كانت اهلجرة النبوية إىل 

ملدينة املنورة حبثاا عن الوطن الذي تستوطن فيه الفكرة والعقيدة واإلنسان، فقد رحل ا
وصحبه، ورحلت معهم العقيدة، كالمها رحال من مكة إىل ملسو هيلع هللا ىلص    اإلنسان ممثالا يف النيب

 املدينة حبثاا عن العنصر الثالث املفقود، وهو عنصر الوطن املقدس. 
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وية من املفاهيم اجلدلية يف العصور الوسطى واحلديثة وعصران احلاضر، لت اهلُ ظ
انتهكت  اليت  واملعلوماتية  والعوملة  لألوطان  املتعدية  األيديولوجيا  ظهور  مع  وخاصة 
خصوصية األوطان وهوايت الشعوب حماولة التأسيس ملا تسميه اإلنسان العاملي الذي  

ادة والكم، وتستنفع منها شبكات التقنية  حيتكم لقيم معوملة حتكمها وحدة قياس امل
 املتحكمة ابلسوق واملعلومة والذوق العام لإلنسان املعاصر. 

ومكّوانهتا   وأدايهنا  توّجهاهتا  اختالف  على  واألمم  الّشعوب  فإن  يكن  ومهما 
الثقافية واالجتماعية حرصت عرب التاريخ على إجياد بصمة متّيزها عن غيها، وجتعل  

فريدة تتسم هبا؛ هبدف حتقيق التميز والتقّدم واالرتقاء اإلنساين الذي    هلا مكانة خاّصة
ال ميكن أن يكون دون وجود طابع فريد مييز كل أمة عن غيها، وكل شعب عن 

السياسة   علماء  عليه  أطلق  ما  وهذا  الذي جيمع  مغيه،  املفهوم  وهو  اهلوية،  فهوم 
صل اترخيي، وأفكاره ومعتقداته أجبدايت وجود اإلنسان االجتماعي، وانتمائه إىل أ

اليت متيز ثقافته عن غيها من الثقافات، ومعاانته واشكاالته املنبثقة من قصة وجوده  
التارخيي وتطوره عرب الزمن يف كل جيل، وصوالا إىل التعريف اإلجرائي للهوية يف صورة  

املواطنة  املعلومات األساسية للشخص، كاالنتماء وواجباته، وبطاقة اهلوية، وحقوق  
وغيها، ويف قاموس املعاين هوية الشيء قعره، وهوية اإلنسان هي حقيقته وأوصافه  

 (.12اليت متّيزه عن غيه من األفراد ) 
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وللهوية مستواين الفردي واجلماعي، فعلى املستوى الفردي تعين شعور الفرد بذاته، 
ياته وسلوكياته يف وإحساسه بفرديته وقدرته على احملافظة على قيمه ومبادئه وأخالق

املواقف املختلفة، وهو ما ميكن تسميته ابلشخصية، أي الصفات اجلوهرية اليت متيز 
والفكر  مكتسبة، كالعلم  أو خلقية  سواء كانت صفات خلقية  اإلنسان عن غيه، 

 واالبداع واملهنة وغيها. 
 تتميز وأما يف املستوى االجتماعي الوطين فاهلوية تعين اخلصائص والسمات اليت   

أبنائها، وهلا أمهيتها يف رفع شأن   الشعب، وترتجم روح االنتماء لدى  هبا األمة أو 
بل   واستقرارها،  وجودها  معاين  األمم كل  تفقد  فبدوهنا  وازدهارها،  وتقدمها  األمم 

 يستوي وجودها من عدمه.
وال ينفك املستوى الفردي عن املستوى االجتماعي يف مسألة اهلوية، فالفرد كعضو 
يف جمتمع وأمة، ينتمي إىل هوية عامة يعتز هبا، ويدافع عنها، وتنعكس خصائصها  
الثقافية والوجدانية يف سلوكياته ومشاعره وأحاسيسه، فهو فرد ينتمي إىل جمتمع وأمة،  

 ذو اتريخ وحضارة، وشخصية ممتدة عرب الزمن. 
ل الوطن التارخيي،  وتعين اهلوية الوطنية االنتماء لألرض املستقلة احملررة اليت تشك

اليت  واألخالق  القيم  جمموعة  هي  الوطنية  فاهلوية  التاريخ،  فالسفة  لتعريفات  وفقاا 
واألمة،   للمجتمع  واالجتماعية  احلضارية  الشخصية  جيسد  وسلوكاا  أفعاالا  تنعكس 
وحيقق التواصل املتطور بني عناصر اجملتمع، مبا خيدم استقرار الوطن والدفاع عنه والتقيد 

واحرتام قوانينه، فهي إذاا حقائق االنتماء واحملبة والوالء والنضال والعطاء اليت   بنظمه
حيملها اإلنسان يف قلبه وضميه وعقله، جتاه وطنه، ويرتمجها سلوكاا عملياا، خلدمة 

 الوطن وبناء أجماده، وتطوير قدراته املنتجة يف شىت اجملاالت.
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كن التعبي عنه بكلمات بسيطة  وليست اهلوية جمرد مفهوم فلسفي أو سياسي مي
أو عميقة، بل هي حقيقة الوجود احلسي واملعنوي للشعب واألمة، فهي مركب أتليفي 
من عناصر مخسة مادية واترخيية وثقافية ونفسية واجتماعية، يف إطار تنظيم متكامل 
وأمة  شعب  وجود  على  تنطوي  اجتماعية  وحقيقة  وحدة كلية،  يشكل  ومتسق، 

 يزه عن غيه، وهي: خبصائص حيوية مت
جغرافيا الوجود التارخيي، حيث تقوم اهلوية على املبدأ اجلغرايف بدرجة رئيسة،   -1

فاجلغرافيا متثل مركز اهلوية فهي كالنواة ابلنسبة للذرة، فكل أمة هلا جغرافيا تسمت 
األجيال  وصارت  وحضارة،  ودولة  جمتمعاا  فأنشأت  اترخيياا  فيها  وظهرت  ابمسها، 

كتسب ا جيالا بعد جيل، مهما تباعد الزمن، فاإلنسان اليمين عرب الزمن  تنتسب إليها  
الطاهرة من  البقعة  اليت وجدت على هذه  األوىل  اليمانية من اتريخ حضارته  صفة 

ثر والنقوش واملستندات واملخطوطات اليت الكوكب، وخلدت وجودها احلضاري ابآل
 التاريخ يف بناء احلضارة واألجماد. عت  حتكي لألجيال تفوق األجداد وبطوالهتم اليت طوّ 

التاريخ احلضاري لألمة والشعب، والتاريخ يف األصل وعاء التجربة، وميدان    -2
وية تقوم بداع وصور النجاح والبطولة، ومراحل اإلخفاق والرتاجع، ولكن اهلُ مبادة اإل

فيها اجملتمع  على اتريخ اللحظة الوالدة للمجتمع التارخيي، وهي املرحلة اليت استطاع  
يف قلب احلضارة االنسانية، أي حلظة الوجود التارخيي املتفرد يف   مؤثرٍ   تسجيل حضورٍ 

لألمة كدولة وحضارة ونظام  الوجود احلضاري  فيها  انبثق  اليت  اللحظة  الزمن، وهي 
متفوق على غيه، ومهمة الذاكرة التارخيية لألجيال، هي أهنا تعاجل مشكلة القابلية 

تعيد بعث الذات احلضارية من جديد لألمة يف كل جيل، وهذه هي واالنكسار، و 
األمهية االسرتاتيجية للبعث التارخيي ألجماد األمة، إذ ال ميكن ألي شعب وأي أمة أن  
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حهم التارخيية،  و تعاود النهوض احلضاري، دون أن تستند على تراث األسالف، ور 
 وأجمادهم احلضارية.

اللغ -3 الثقافية، حيث تشكل  التواصل والتفاهم والتخاطب بني  اللغة  ة أدوات 
تكتنز   اليت  الثقافة  ومادة  وعناصرها،  األمة  و إأفراد  وأفكارها  األمة  نتاجها،  إبداع 

وإذا وتُ  احلضاري كله،  التطور  مفتاح  واللغة  بعد جيل،  جيالا  لألجيال  ذلك  سجل 
جها  كانت اللغة هي مفتاح التعلم والتخاطب والتحضر، فإن مادة هذه اللغة ومنه 

هو الفكر العلمي والثقايف الذي ترتمجه لغة التخاطب إىل األجيال، فتصنع منهم جيالا  
بثقافة األسالف واألجماد يف كل عصر، مبا حيقق لألمة والشعب جتددها  متجدداا، 
املتطور عرب الزمن، فال ميكن ألمة أن ختطو حنو اجملد خطوة واحدة، دون أن تعاجل  

 لغة اخلطاب والفكر والثقافة، إذ يشكل تراث التخلف يف أساسها الثقايف املتمثل يف
 بداعه، وعائقاا أمام حتضر اجملتمع.إعائقاا أمام تطور العقل و  حنطاطاالمراحل 
النسيج االجتماعي أو ما يسميه البعض شبكة العالقات الوطنية، وهي دليل   -4

عمل على معاجلة إثبات الشراكة واالندماج االجتماعي، فالنسيج االجتماعي املندمج ي
إشكاالت التمييز والتمايز والطبقية وتذويب الصراع، فيضع اجلميع أمام قانون واحد،  
بتشوهات  مشوابا  يبدو  التخلف  جمتمعات  يف  ولكنه  واملواطنة،  املساواة  قانون  هو 
تعصبية تبقي على عاهة التمايز واالستعالء والطبقية واالنغالق، وهي األمراض الفتاكة 

متنع   وتقوِّ اليت  االجتماعي،  االندماج  هُ حدوث  وتزرع  الوطنية،  اهلوية  وايت ض 
وانتماءات طائفية وفئوية تفتت الوجود االجتماعي، وختلق عصاابت تدمر الوطن، 
وتقضي على نسيجه االجتماعي، كما هو حاصل اليوم يف النسيج اليمين، ولذا فإن  

إعادة أتهيل شبك الوطين هي  املشروع  يقتضيها  مهمة  االجتماعية  أول  العالقات  ة 
اليت  واملستوردة  الوافدة  النزعات  وبعيداا عن  اجلامعة،  الوطنية  للذات احلضارية  طبقاا 

 تشكل حاالت التخلف واجلمود، واالغرتاب واالستالب احلضاري.



29 
 

إن الثقافة يف األصل وعاء التعدد، وليست مؤسسة للهوية، ولكنها داعمة هلا،   
خر، ولكن األصل الثقايف التارخيي لكل أمة جمتمع آل  فالثقافة تكتسب وتتداخل من

وجمتمع، يظل حمفوظاا يف مكوانت النشأة احلضارية األوىل، وهو ما يتطلب عند معاجلة  
لألمة اليمنية، إصالح لغة اخلطاب الثقايف، من خالل إعادهتا    ةاهلوية والذات احلضاري

عصور التخلف واالحنطاط،  إىل اجلذر احلضاري، وإزالة كل ما علق هبا من دواخل  
الثقافة   أو  املقابر،  أفكار  ثقافة  أن  ذلك  واالغرتاب،  واجلمود  التقليد  ومشكالت 

  حاجلامدة، أو ذات القابلية االغرتابية املستوردة حتت مسمى األدجلة الوافدة، ال تسم
بتجدد اهلوية، بقدر ما تغذي صراع اهلوايت القاتلة للوطن والشعب، وتستدوم تغييب 

 ات الوطنية الواعية. الذ
وية الوطن تعين حقيقته املطلقة وصورته املطابقة لوجوده احلضاري، فهوية إن هُ  

الشيء كما يعرفها الفالسفة، هي حقيقته املطلقة اليت تشتمل على صفاته اجلوهريّة  
اليت متّيزه عن غيه، كما أهنا خاصّية مطابقة الشيء لنفسه أو مثيله، وهو ما يعين أنه  

ستقدم من خارج ذاته، إذ أن ذات غيه ليست ذااتا له،  كن هلوية وطن ما أن تُ ال مي
يف   وحاصل    بل هي التبعية والتغرب عن الذات احلضارية للوطن، وهذا ما هو حادث  

حالةا  اليوم  نعيش  اليمين، حيث  ووجودان    جمتمعنا  احلضارية،  ذاتنا  عن  التغرب  من 
التارخيي، بسبب صراع اهلوايت الوافدة، اليت ال تنتمي إىل بيئتنا اليمنية، وحضارتنا  
التارخيية، وحتاول أن تفرض نفسها على شعبنا اليمين ذوقاا عاماا، وسلطة سياسية،  

نزعة الصراع والعنف،  ،  تغذي  ةيرانية أو نزعة مناطقية، أو أيديولوجية اغرتابيإطائفية  
 بعد اليمن عن االستقرار واملواطنة. وتُ 
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ين أم  أم شافعي سُ   ات القرن املنصرم هل أنت زيدي  يلو سألت مينياا يف تسعين     
 اا وال شافعي  ولست زيدايا   شيعي؟ ألجاب عليك وملؤه غضب وغيض، اي هذا أان ميين  
حضارة ممتدة يسمى   يوال أعرف الشيعة وال السنة، أان أنتمي إىل شعب عريق ذ

لو   الوسطى؟ لكن  القرون  تنسبين خلزعبالت وترهات من  أن  فلماذا حتاول  اليمن، 
م، سيجيب عليك 2014أعدت السؤال عليه بعد عام النكبة احلوثية وسقوط صنعاء  

أو التسنن أو الطائفة أو املنطقة إبجاابت تثبت االنقسام وتؤصل الجتاهات التشيع  
 أو القبيلة، فما الذي تغي؟ 

ضر معها مفاهيم االنتماء  حت اجلواب أنه عندما حتضر الدولة ولو بشكل رمزي  
للتاريخ واألوطان واهلوايت اجلامعة، وحينما تغيب الدولة حتضر لغة اهلوايت القاتلة 

و  وقبيلته  لطائفته  لالنتماء  الشخص  فيذهب  ومجاعته  املاقبلية،  ومنطقته  عشيته 
هذه األشكال غي الوطنية مكان الوطن، وأتخذ مقامه وقداسته،    األيديولوجية، فتحلُ 

ويتحول الوطن إىل ساحة للصراعات واحلروب الطائفية واجلهوية واملناطقية، ألن غياب 
البعد  ذات  للطوائف  الشهية  يفتح  اجلامع  الكلي  العام  ابملفهوم  واهنيارها  الدولة 

ميليشيا الس  وتنظيمها يف صورة  فتنهض حلشد عناصرها  واملال،  السلطة  ياسي جتاه 
الطائفية   وطموحاهتا  أحالمها  وإقامة  الدولة،  على  الطائفة  سيطرة  لفرض  مقاتلة 

 واملذهبية واملناطقية على حساب الشعب والوطن واجلغرافيا والتاريخ. 
حينما بدأت امليليشيا  م  2004هذا ابلضبط ما هو حاصل يف اليمن منذ العام      

تكون   أن  اليمن جيب  السلطة يف  أن  الدولة مدعية  السالح يف وجه  احلوثية حبمل 
سلطة طائفية حمتكرة وخمتزلة يف ساللة آل البيت العلويني الشيعة حلفاء إيران، وبدعم 
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خارجي استطاعت السيطرة على صعدة بعد ستة حروب هزلية مع الدولة، لعبت فيها  
اسية لعبة النكاية فأاتحت للميليشيا اإلمامية الطائفية نشر خرافاهتا  الصراعات السي

الدولة   اسقاط  حىت  صنعاء،  إىل  عمران  إىل  صعدة  من  والتمدد  القاتلة،  وهويتها 
املوحد   اليمين  الشعب  بلغة طائفية على  واحتالل مؤسساهتا، وفرض معركة ساللية 

الطائفية بتمزيق النسيج االجتماعي   املنسجم املتجانس، لتقوم هذه امليليشيا عرب حرهبا
النطفة  للطائفة حتت مسمى  االنتماء  الوطين لصاحل  اهلوية واالنتماء  وتدمي مفهوم 
الطاهرة والعرق املقدس وآل البيت والساللة العلوية والزيدية واحلوثية، وهي هوية قاتلة 

 يني. حلقيقة الوطن والوطنية، والوجود االجتماعي والتارخيي لليمن واليمن
)اهلوايت   فرنسا كتابه  املقيم يف  اللبناين أمني معلوف  الروائي  الدكتور  لقد كتب 
القاتلة( حتت ضغط الواقع العريب املنقسم اليوم بني حروب ميليشيا الطوائف والعشائر،  

إبصدار األحكام على   فيقوم املرءطر اهلوية حني حتصر يف قوام واحد...  خلطرق  وت
الدماء بسفك  تنتهي  أعصاب،  بربودة  انتماءات و   ،اآلخر  داخل  اآلخرين  تسجن 

املذهيب والطائفة أتثي الدين  ؟ مث يعود وجييب على تساؤله يف ثنااي دراسته مؤكداا  ضيقة
، لكنه يضع هذا كله يف ومتسك الكثيين به على حساب مكوانت اهلوية األخرى

قالب  آقالب   هو  واملذهبية  خر  الطائفية  للتوجهات  الدويل  السياسي  االستثمار 
 والعشائرية يف املنطقة كأدوات للصراع الدويل.

" عنوان  املعاصرة حتت  للدراسات  حرمون  ملركز  جديدة  دراسة  سياسات  وتعزو 
األوسط الشرق  الدولية يف  والعالقات  الطائفية  بتاريخ  اهلوية  م، 2020نوفمرب    6" 

الدولية يف املنطقة فتقول: "حاز املشكلة الطائفية إىل الطائفية   ت  طبيعة السياسات 
مكانة ابرزة يف املناقشات حول السياسة اإلقليمية يف الشرق األوسط؛ إذ دار كثي 
من النقاش حول أمهية سياسات اهلوية الطائفية يف العالقات الدولية، يف مرحلة ما  
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هم دور سياسات اهلوية الطائفية يف عندما يتعلق األمر بفف ... بعد االنتفاضات العربية 
العالقات الدولية يف الشرق األوسط، يف العقد األول من مرحلة ما بعد االنتفاضات 

جيدر االنتباه إىل بعض القضااي اخلالفية يف اجلدل الطائفي األوسع، وإعادة  ،  العربية
 (. 13") النظر يف بعض النقاشات األكثر كالسيكية حول نظرية العالقات الدولية

اقرتح م ف2011لقد تداخلت السياسات الدولية يف املنطقة العربية بعد أحداث  
، ميكنه أن ميهد الطريق لنوع جديد من  "شرق أوسط جديد"البعض إمكانية ظهور  

، قائمة على أساس العرق أو املذهب أو الطائفة أو الدين، وقد كان  سياسات اهلوية
مطروحاا  االمر  مث  هذا  منذ  البعض  رؤية  بدأت يانينيف  حينما  املنصرم،  القرن  ات 

الليربالية   التوجهات  على  املعارضة  ميدان  يف  تتفوق  السياسية  الدينية  التوجهات 
والعلمانية، ويبدو أن تراجع اجلناح الليربايل العلماين يف البالد العربية قد أقنع الفاعلني 

بيل القتياد املنطقة هو الدوليني ابستحالة متكني النموذج احلداثي الدميقراطي، وأن الس 
غراقها يف صراعات الطائفية من خالل السماح إليران بتوسيع نطاق أتثيها على إ

العناصر الشيعية، والسعي لتفجي ثورات وانقالابت طائفية وساللية عرقية، ومناطقية  
لدول  خارطة جديدة  رسم  إلعادة  الطريق  ومتهد  الدول،  لتفكيك  تؤدي  عصبوية، 

 ثنية. إعلى أسس طائفية وعرقية و املنطقة قائمة 
نشرت   (حدود الدمويف دراسة للجنرال األمريكي املتقاعد )رالف بيرتز( بعنوان ) 

يونيو   بتاريخ  األمريكية(  املسلحة  )القوات  أرمد فورسيس  يدعي 2006يف جملة  م، 
لكن احلدود األكثر  ،ن احلدود اليت تفصل بني الدول يف العامل ليست عادلةبيرتز: "إ

هي تلك اليت تشكل الدول االفريقية ودول الشرق األوسط واليت رمسها  ،  ماا يف العاملظل 

 
  06مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سياسات الهوية الطائفية والعالقات الدولية في الشرق األوسط،  - 13

 . 2020فمبر تشرين الثاني/نو 



33 
 

ألقليات يف املنطقة؛ واليت عانت يف اعتباره من التقسيم لشكلة  ، إذ تسببت مبتشرتشل
يقوم على اعادة تقسيم منطقة  احلل املناسب هلا.. وأن  .الفرنسي ــ الربيطاين السابق؛

على   األوسط؛  ديينالشرق  عرقي  دينية يف   ،أساس  طائفية  نعرات  إثرة  طريق  عن 
متويل  و  وتشجيع  بدعم  منهم  انبعة  التقسيم  رغبة  تكون  حبيث  املنطقة  سكان 

 . (14) "حدود الدم" طة.. فيما يسمى خب.أمريكي
د  الطائفية حىت ظهرت  فكرته  من طرح  "بيرتز"  اجلنرال  ينتهي  يكد   ات عو ومل 
دعم مطالب املعارضة الراديكالية ابالنفصال تنادي بث غربية  احبأمن مراكز    ةعديد

املرحلة    ،السياسي الذايت يف  إثرها  وبرزت    م،2010- 2007واحلكم  مظاهر على 
الغربية الرمسية  املؤسسات  بني  املتطرفة    ،التعاون  اجلماعات  واإلوبعض  ثنية  الطائفية 

و  خاصة،  واليمن  األوسط  الشرق  يف  تدعو  واملناطقية  أخذت  االنفصال اليت  إىل 
اإلداري واالستقالل  ومناطقية  السياسي  طائفية  أسس  بعض ما شجّ وهو  ،  على  ع 

الباحثني الغربيني للتقدم أبطروحات أكثر جرأة فيما يتعلق إبعادة رسم خريطة املشرق  
 .(15وطائفية)  العريب على أسس إثنية ومذهبية

الغربيني  لقد   احملللني  من  عدد  الزمدأب  من  عقدين  دراسة ن  على مدى  على 
ثنية واملناطقية  الطائفية واإل  هلذه اجلماعات املتطرفة  واألورويب  مظاهر الدعم األمريكي

أو احلكم الذايت،   ،وإبداء التفهم ملطالبها ابالنفصال السياسي  يف الشرق األوسط،
،  "ويل نصر"ومن أبرز هذه الدراسات: كتاابت الباحث األمريكي من أصل إيراين  

يف العامل   (كني األقليات )متوالايت املتحدة األمريكية قد تبّنت مبدأ  الذي أكد أن ال
أن مصاحل الوالايت املتحدة قد ارتبطت جبماعات إثنية  و ،  م2003العريب منذ عام  

 
س )القوات المسلحة االمريكية(  ي حدود الدم، كيف سيبدو الشرق األوسط بحالته األفضل، مجلة أرمد فورس - 14
 م، ترجمة علي الحارس،  2006عدد 

 http://iswy.co/e10t0tانظر، تطور فكرة تقسيم المشرق العربي في مراكز الفكر الغربية، رابط:  - 15
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يف  التغيي  مفتاح  أن  مؤكداا  األمريكية،  الدميقراطية  دعم  ملشاريع  متحمسة  وطائفية 
،  "أكثر واقعية " موازين القوى فيها بصورة  الشرق األوسط ينبع من العراق اليت ت تغيي
وتندرس معامل األيديولوجيا والفكر، يف   ، حيث يضمحل دور احلركات العلمانية فيها

منسويب  من  بدالا  والطوائف  األعراق  عن  ممثلني  االنتخابية  العمليات  تفرز  حني 
األحزاب واحلركات السياسية، مشياا إىل أن هذه القوى اجملتمعية هي اليت ستهيمن 

رحلة على الساحة السياسية يف الشرق األوسط وستستحوذ على املوارد والثروات يف م
أن إيران هي الدولة األكرب يف املنطقة ومتارس و   ابألنظمة السياسية، ما بعد اإلطاحة  

 (. 16) املرتبطة هبا فكرايا وعقائدايا الطائفية والعرقية نفوذاا على عدد من اجلماعات 
األمريكي   على جدول األعمال األكادمييمطروحاا  لطائفية موضوعاا  لقد ابتت ا 

منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، وأصبحت   رق األوسطلسياسات الش   واألورويب
شعاراا يف السياسة واإلعالم واألوساط األكادميية؛ فالنقاشات السابقة حول إمكانية  

استُبدل قد  مهماا،  أمراا  الطائفية  تكون  املتشككني   تأن  بني  متزايد حىت  ابعرتاف 
الطائفية أصبحت  السابقني السياسة  أبن  انعكس ذلك يف   ،عامالا حقيقياا يف  وقد 

ظهور موجة منشورات حول الطائفية الشيعية/ السنية، يف الشرق األوسط، تناقش 
كيف ميكن تصور الطائفية وحتويلها إىل مفهوم وختطيطها وشرحها، من حيث أسباهبا  

 . (17ة ) وعواقبها، على السياسات احمللية واإلقليمي
 

 نفسه.  - 16
17 - Mabon, S. and L. Ardovini, eds., Sectarianism in the Contemporary Middle 

East (London: Routledge, 2018); Hinnebusch, R., “The Sectarian Revolution in the 
Middle East,” R/evolutions: Global Trends & Regional Issues 4, no. 1 (2016); Valbjørn, 
M. and R. Honeybush, “Exploring the Nexus between Sectarianism and Regime 
Formation in a New Middle East: Theoretical Points of Departure,” Studies in Ethnicity 
and Nationalism 19, no. 1 (2019); Haddad, F., Understanding ‘Sectarianism’: Sunni–
Shi’a Relations in the Modern Arab World (London: Hurst Publishers, 2020) . 
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املاقبلية الطائفية واملناطقية، وإن    وهكذا فرضت علينا عربياا ومينياا قضية اهلوايت  
الطائفية  من   العرقية  اهلوايت  القاتلة  ميليشيا   سة، ومن أخطرهااملسيَ أخطر اهلوايت 

والنزوع إىل السياسة ابلعنف    اإلرهاب احلوثية اليت مجعت بني الطائفية والعرقية واملذهبية
من جماهلا اجملتمعي الثقايف إىل ثنية  الطائفية واإلوية  بنقل اهلُ تقوم  ، فهي  وبدعم خارجي
السياسي األّمة  فت  احليز  قاتلة لوحدة  الدولة    مدمرةاليمنية، و جعلها هوايت  ملؤسسة 

و  االجتماعي،    ممزقة اجلامعة،  تسييس  للنسيج  للمجتمع،  وهو  خيلق ابلضرورة  عرقي 
وثروا الدولة كسلطات  على  اهلوايت  صراع  ويُوّلد  املتبادل،  اهلواييت  ت التخندق 

 . ومواطنة سيادةو وفضاءات 
لقتل روح األّمة  استعمارية  أفضل وصفة  الطائفية والعنصرية  تسييس اهلوايت  إن    
اجملتمع  ، الوطنية واستقرار  وحدة  متحيزة  الشعب  وجعل  ، وتشظي  ومجاعات   ،فرقاا 

اعتماد اجلبهات )العرقطائفية( ابحلياة السياسية مصداق للتصنيع السياسي  ف  متضادة،
الوطن، يرتاجع ئتالفات عابرة لتخوم  ، يؤدي إىل اوإعادة إنتاجها   ،للهوايت القاتلة

الدميقراطي   السياسي  العمل  والتأسيس   الفرعية،اهلوايت    ائتالفات لصاحل  أمامها 
ثين ومناطقي يقضي على الدولة الوطنية، ويؤسس لتمزقات إحلشد طائفي و اجلبهوي  

م االجتماعي، ستؤدي  النسيج  متزيق غائرة يف  إىل  اخلارجي  الدعم  الزمن يف ظل  ع 
 اجلغرافيا الوطنية وصناعة إعاقة دائمة للدول والشعوب يف املنطقة.
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لذات الوطنية تعين روح األمة املندجمة يف البعدين بعد الزمان وبعد املكان، إهنا ا
الوطن وترعى املواطنة، وهي تعين الذات احلضارية لألمة يف صورة قيمية مقننة، تقيم  

وحدها اليت تستنطق الواقع وتستطيع استغالل تناقضاته لصاحل تدعيم إرادهتا الفاعلة 
يف احلاضر واملستقبل، وال تكون ذااتا واعية حىت تكون متأصلة ومتصلة، متأصلة عرب 
ونعين  والعملية،  النظرية  مصاديقه  له  الذهن حضوراا  يف  املستحضرة  املاضي  جتارب 

 ملصاديق الصور احلسية الواقعة حتت سلطة اإلدراك واملشاهدة والتجربة. اب
وأما صلتها ابلواقع فإنه أييت فرعاا للتصورات واألفكار املسبقة اليت ترتسم يف الذهن  
يف صورة قناعات وعقائد راسخة عن احلياة واألحياء والعالقات والنشاط، ومن هنا 

"الشيء فرع عن تصوره" والواقع للقناعات واألفكار اليت   يقال:  هو صورة متحركة 
 يؤمن هبا اإلنسان ويتبناها ويتحرك يف فضاءاهتا. 

ومن هنا كانت الذات الواعية هي جوهر عملية اإلرادة والفاعلية يف مسائل التغيي  
والبناء االجتماعي، فاجملتمعات اليت ال متتلك معتقدات واضحة حول اترخيها وتراثها  

ودورها اإلنساين هي يف األساس جمتمعات تفتقر إىل الوجهة، أو  وإسهامها احلضاري  
اهلوية   متذبذبة  وبعبارة أوضح  القومي،  بوصلة هتديها طريقها  هلا  ليس  أهنا جمتمعات 
والوجهة، فليست اهلوية جمرد وجود بشري وأثري، ولكنها ابلدرجة األوىل شعور نفسي 

ر ال يقود إىل البغي والعدوان ولكنه  ابالستعالء والرتقي والتفرد على الغي، وهو شعو 
اخلارج،  أو  الداخل  بفعل  والتدمي  للهدم  التعرض  من  االجتماعية  الذات  حيمي 
الواحدة أو   القومية  الشخصية  تنافس متواصل سواء يف نطاق  فاجملتمعات تسي يف 
اجملتمعات  العالقة بني  اليت حتكم  العامة  فالقاعدة  األمم واحلضارات،  على مستوى 
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التداول طبقاا لقوله تعاىل:"والش  الناس  .عوب هي قاعدة  ..وتلك األايم نداوهلا بني 
 آل عمران. 140ولتستبني سبيل اجملرمني..." 

وحىت تتضح حقيقة النجاح من الفشل يف املسألة احلضارية ال بد أن حتظى     
للمنافسة، وتقدم منوذجها   أهليتها  تثبت من خالهلا  بفرصة مكافئة  اجملتمعات  كل 
اخلاص كتجربة متفردة يستفيد منها اجملتمع اإلنساين قاطبة، وهي ال تستطيع تقدمي  

وفل  املغايرة  لطريقتها  طبقاا  إال  ومن هنا نفسها  احلياة،  مفردات  لكل  اخلاصة  سفتها 
 كانت الثقافة الوجه اآلخر للحضارة ابلنسبة لكل جمتمع على حده. 

ووجهها   حضارته  وعاء  تشكل  ما  جملتمع  ابلنسبة  الثقافية  الفكرة  وإذا كانت 
ثقافاهتا   ثقيالا أتيت  وزانا  لذاهتا  تقيم  اليت ال  اجملتمعات  فان  الناطق،  ولساهنا  اجلميل 

هلة تتكسح ما بني أدواء القابلية وأدواء االضطراب والقلق النابع من غياب التقدير  مهل 
 للذات. 

وتقدير الذات ليس جمرد فرض الزم الستقامة اهلوية احلضارية وحضورها يف الذهن  
االجتماعي، ولكنه ضرورة الستنطاق الذات مرات متتالية يف كل مرحلة من مراحل 

بل، كما إنه مسوغ ال غىن عنه إلقامة النظام االجتماعي التاريخ يف احلاضر واملستق
يتمتع   الذي  اإلنسان  نلحظ  فإننا  واملنضبطة،  الفاعلة  العالقات  بناء شبكة  وإعادة 
الوقوع يف   عن  ومينعها  األمور،  معايل  هلا  فيختار  نفسه،  لذاته كيف حيرتم  ابلتقدير 

كذا وقعت عن أعني سفاسفها، وهو إذ يصنع ذلك حيّدث نفسه قائالا: إن صنعت  
الناس وسقطت قيميت وقدري يف اجملتمع. وعلى العكس منه الذي ال يقدر نفسه، ال  
 يتورع عن أي شبهة، ويقع يف كل رذيلة، حتت مربر أنه ليس ممن يقتدى به يف اجملتمع. 

وال زلنا نسمع وكل اليمنيني أنه يف فرتة من الفرتات اليت حكم فيها األئمة اليمن،  
تمع اليمين بعض القيم السيئة واخلاطئة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر،  توارث اجمل
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أن طائفة من الناس ال عيب عليهم، وال حد يف اجملتمع، مقابل أهنم خصصوا للخدمة 
االجتماعية، وبناءا على هذه االنتقاصية والتمييز كانوا إذا ما وقعوا يف منكر ال يقع 

عي، وهذا رمبا ولّد حيلة عكسية هي إقدام هذه الفئة عليهم العقاب وال اللوم االجتما
 على الرذيلة االجتماعية، كردة فعل على اجملتمع املنتقص من حقها اآلدمي واإلنساين.

الفوضى   خلق  ذاته  من  املنتقص  لإلنسان  لتربر  النفسية  احليل  تتدافع  وهكذا 
اليت ال تقيم لنفسها    االجتماعية وسحق النظام االجتماعي، ومثل ذلك متاماا اجملتمعات 

يف وجودها على قيمة عليا، أو تعرضت لتدمي ذاهتا احلضارية، فإهنا    ئوزانا، وال تتك
ال تتورع عن بعث الفوضى وجعلها نظاماا بديالا من قبيل التعويض النفسي، ولعل يف 
منوذج حكم األئمة يف اليمن دليل كاف هلذه الظاهرة، فإنه حينما تناسى اليمنيون  

م التارخيية أو مل يعد هلا فاعلية يف نشاطهم االجتماعي صار من اليسي على هويته
جزء منهم أن يتقبلوا بعض األفكار الوافدة كاملذهبية والساللية، فخلقت صراعاا طويل 

 املدى ال تزال آثره ممتدة حىت اللحظة. 
ماا ال  إن اجملتمع ال ينضبط سلوكه مع نفسه ما مل ختلق فيه صفة االتزان، وهي حت 

ختلق يف ذاكرة مثقوبة أو مشوهة، وال تنمو يف بيئة ثقافية مضطربة، والبيئة املضطربة  
والتصرفات  الفوضوي  السلوك  فإن  والفاعلة،  احلية  الذاكرة  غياب  نتاج  هي  غالباا 
أو   الذين فقدوا ذاكرهتم  بقوة إال عند األشخاص  املنضبطة ال تظهر  العشوائية غي 

ق نفسية  ألزمات  مرضى تعرضوا  حتماا  هم  هؤالء  إن  والرتكيز،  التوازن  أفقدهتم  وية 
بذهانٍ  يتصرفون    مصابون  فصاروا  واخلربة،  التجربة  منوذج  ذاكرهتم  من  ألغى  ما، 

ومنوذجه   التارخيية  ذاكرته  انطمست  الذي  اجملتمع  متاماا  ذلك  ومثل  كاألطفال، 
املتأخ الطفولة  بذهان  يصاب  فإنه  تنطمس  أن  هلا  أريد  أو  فيتضاءل احلضاري،  رة، 

تقديره لذاته، ويزداد إعجابه بغيه، مث ما يلبث أن يتقبل بيسر وسهولة أن يكون اتبعاا 
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ب حبسب صراعاته النخبوية، ويف كل مرحلة يتبدل فيها  غرِّ ق أو يُ شرِّ آخر، فيُ   جملتمعٍ 
 الصراع يتبدل معه االجتاه، وهكذا يستمر كريشة يف مهب الريح. 

ر ذاته ال يقدر اجنازاته وال يكاد يراها مطلقاا، فهو يرى واجملتمع الذي ال يقد    
، فالشؤم يطارده حيثما ذهب، وكل حماوالته يف نظر نفسه فاشلة اا دائم  اا يف نفسه حنس 

 حىت وإن حققت جناحاا، ذلك أن ما يقود إىل النجاح هو مشاهدة اإلجناز واقعاا.
وال يقدره قدره، ومن هنا واجملتمع الذي تعود على تدمي ذاته ال يرى االجناز   

فهو كالذي يبين مث ينقض ما بىن، فهو مصاب مبرض الشك من نفسه، فيى يف كل 
يستمر مرتدد وفشالا، وهكذا  أيتيه انصح    اا عمله خراابا   ماكر    مع كل خطوة، حىت 

م  1967فيسلم نفسه له فيعيده إىل نقطة الصفر ثنية، ومن هذا القبيل كانت جتربة  
هنا مناصفة السلطة بني اجلمهوريني وامللكيني، فألننا ال نقدر جهودان  اليت كان عنوا

وتضحياتنا، وال نقيم هلا مصاديق من واقع التجربة التارخيية، نبقى يف كل مرحلة كما  
لو أننا نعيد اخلطى من ابدئها، وسندرك بعد مدة أن اإلشكالية ال تكمن يف اآلليات 

 والوسائل بل يف الغاايت واملقاصد. 
حينما يتسىن لنا أن نقرر من منطلق الوعي أن طريقنا إىل املستقبل جيب أن يقوم و 

حجم  حينها  سنشاهد  املستقلة،  التارخيية  واخلصوصية  احلضارية  اهلوية  قانون  على 
االجناز االجتماعي، ألننا سنالحظه بعيوننا اجملردة ال بعيون غيان املقذية، ولن نكون  

ة أنكاثا" بل كمن " أسس بنيانه على تقوى من هللا  "كاليت نقضت غزهلا من بعد قو 
أبنّ  أويل يف ورضوان.." وقد  الوطنية كأساس  القيمة  إىل  ينظر اإلسالم  ا سلفاا كيف 

 البناء االجتماعي ودولة املواطنة. 
ابلدرجة    تعرب  املتتالية  التحدايت  أمام  وتنكسر  ابلذل  تقبل  اليت  اجملتمعات  إن 

األوىل عن معضلتها النفسية، فهي ال تنكسر من حاجة، وال تتعثر لنقص يف اإلمكان،  
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ولكنها تقهر من داخلها نفسياا، فهي ال تستلهم يف حلظة حتوهلا النموذج الذي تنطلق  
أو لتجاوزها الذات، فهي ال متنح ذاهتا تقديراا عالياا،    منه، إما النطماسه من الذاكرة

حيقق وجودها الفاعل، ورمبا تظن أهنا بذلك تتجاوز حاالت األان، وهو تقدير جد  
نية جيعلها واقعةا  براءة أو حسن  تنطوي عليه من  دائماا حتت   خاطئ، ذلك أن ما 

 يتسم إبنكار الذات، فإن  طائلة االستغالل من قبل الغي، فإذا كان هذا اجملتمع منفرداا 
ال تتعامل إال من خالل ذاهتا الناطقة، وال يهمها إن كان غيها مثالياا    كثيةا   جمتمعاتٍ 

أو واقعياا، على أن التاريخ دائماا يكون إىل جوار تلك اجملتمعات اليت تتمسك بذاهتا  
ن تالحظ  وال تذوب يف غيها، أو يف قيمة مثالية تتجاوز واقعها مهما كانت، ولك أ

التاريخ   طوال  قوايا  متماسكاا  االجتماعي  بوجوده  القرشي  اجملتمع  احتفظ  كيف 
 اإلسالمي.

إننا حينما نسرتجع التاريخ اإلسالمي من زاوية االجتماع وقوانينه ال نرى عيباا يف   
بلغة   –مطالبة أهل الشام والعراق ومصر بنقل اخلالفة أو تدوير السلطة السياسية  

كظاهرة عاطفية ووجدانية حمضة، هو يف اندفاعة   ظهيب الذي نلحلكن الع  -عصران
أهل اليمن كقيادات عسكرية وميدانية ليس هلا صلة ابلظاهرة السياسية، وهذا إن دل 
على شيء فإمنا يدل على حالة من التماهي واملثالية املفرطة، ولسنا بصدد حماكمة  

نستويف اإل  التاريخ، ولكننا  التاريخ  فإن  العرب،  لليمن ذكراا كما  منه  سالمي مل حيفظ 
اليمنيني كانوا هم وقود املعارك  حفظ لغيها من عواصم الدولة اإلسالمية، رغم أن 

 وقادة الفتوح.
واملسألة هنا ختتلف كثياا من حيث النظرة الوطنية والنظرة الدينية احملضة، فالقياس 

القضا ارتباط  ننفي ضرورة  وال  التعبدي،  القياس  غي  الدينية،  السياسي  ابلعقيدة  اي 
ولكن ال بد من اإلبقاء على القيمة الوطنية، كأحد قضااي العقيدة اإلسالمية، وقد 
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رأينا كيف صارت دمشق وبغداد والقاهرة وغيها حواضر عاملية للدولة اإلسالمية، يف  
، نظراا (18) حني هدمت يف صنعاء بعض قصورها التارخيية املتفردة يف التاريخ القدمي

املنافسة الناشئة عن غياب املفهوم الوطين للقيمة االجتماعية، وال يزال الشعور هلذه  
األممي طاغياا على وجدان اإلنسان اليمين أكثر من الشعور الوطين والقيمة الثقافية  

كبية تكتنف القيمة الثقافية    للمجتمع اليمين حىت اللحظة، وهذا يعين أن إشكاليةا 
 رة للنموذج الثقايف. بسبب حاالت االغرتاب املتكر 

إن األطفال وحدهم هم الذين يتضاءل لديهم تقدير الذات، ألهنم ال يشعرون 
بذواهتم إال من خالل واسطة، هو جمتمع الوالدين واألسرة، ولكن الطفل أيخذ يف 
االستقالل تدرجيياا كلما استطاع احلصول على حاجته بدون واسطة، وحينما يصل 

ابلوالدين واألسرة ارتباطاا شعورايا وعضوايا، فهو يغدو فرداا سن املدرسة يبقى ارتباطه  
يف العائلة، وإذا ما وصل سن البلوغ فإنه ال يبقي سوى على االرتباط الشعوري فقط 

 ليخط سيه منفرداا يف احلياة.
وهكذا اجملتمعات اليت تتكبد حماوالت فاشلة أو غي مقيمة يف ذاهتا الواعية، فإهنا  

اوالت فرض وصاية عرب ضخ كم هائل من املشكالت والصراعات حتماا تتعرض حمل
االجتماعية، مصحوبة بعوز وإفالس مفتعل، من قبيل احملاولة يف إفقادها الشعور بقيمة  
الذات، وإكساهبا قابلية التلقي والتسيي والتبعية والوصاية، غي أن هذه املؤامرات تبقى 

قواه الداخلية عملية التدمي للذات احلضارية  جمرد حماوالت، حىت يتبىن اجملتمع أو بعض  

 
  -جهالا – قصر غمدان كما يروي بعض المؤرخين هدم بأمر الخليفة عثمان بن عفان )ض( حينما رفع إليه  -18

أن لليمنيين أمجاداا يتفاخرون بها على أمجاد اإلسالم ومنها قصر غمدان، فأمر بهدمه، انظر الرازي، تاريخ مدينة 
 م. 1989، 3العمري، دار الفكر دمشق، طصنعاء، تحقيق حسين 
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والقيمة الوطنية، فإذا ت ذلك على وجه احلقيقة فإن اجملتمع يكون يف هذه احلالة عرضة  
 للتفكك واالهنيار.

الثقافية، كرسائل   الفكرة  على  الدخيلة  السلبية  للرسائل  التنبه  جيب  هنا  ومن 
سحق الذات وتدميها حتت طائلة  الصراع والتعصب املذهيب والطائفي، أو رسائل  

التذمر والسخط الذي تبديه بعض النخب املتعاملة، فإن مثل هذه الرسائل تفعل فعلها  
النفس اجتماعي بوقع شديد، حىت يغدو اجملتمع ال مثال له يف واقعه العملي، فإن  
إقامة الذات يف السياق النهضوي من أجبدايت بعث الفاعلية االجتماعية، كما أن  

طراء واملديح للمبدع أساس ال بد منه ملواصلة إبداعه، وال يعين ذلك أننا نتجاهل اإل
شرط  هبا  واالعرتاف  الذات  إقامة  ولكن  احلضارية،  الذات  تقومي  يف  ودوره  النقد 
طريق  عن  نبحث  هنا  وحنن  لتطورها،  شرط  والنقد  التقومي  عملية  بينما  لوجودها، 

ليمين، ليمكنه استبصار حاضره ومستقبله الستعادة بعث الذات احلضارية للمجتمع ا
 بعني بصيته هو ال بعيون غيه.

وال بد هنا من اإلشارة إىل دور الرتاث اخلاطئ يف تكوين النفسية املنكسرة على  
مستوى الفرد واجملتمع، فإن تربية التصوف وما انطوت عليه من نفسية منعقدة على 
الزهد سامهت بقوة يف سحق الذات االجتماعية،  وخاصة املبدعة منها، حيث صار  

عند هؤالء على كمال اخللق، وهذا مسلك  تشنيع الذات وذمها وقدحها سلوكاا يدل  
نفسي جد خاطئ من وجهة نظران، ذلك أن الزهد ال ميكن أن يكون منهجاا اجتماعياا 
ينبين عليه نظام احلياة، كما أنه ميل إىل الركود وجنوح يتجه حنو الالفعالية، وهذا ما  

قال الدور إىل أدى إىل خروج اجملتمعات اإلسالمية عن دائرة املنافسة احلضارية وانت
 أورواب املسيحية. 
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مشروط ي حديثة  دميقراطية  وطنية  دولة  قيام  أن  واملفكرون  الباحثون  جيمع  كاد 
بتفكك البىن والعالقات التقليدية ما قبل املدنية وما دون الوطنية، فهي يف األصل بىن 

ون، أي أهنا تعمل كسلطة بدائل عالئقية ممانعة الرتباط الفرد ابلدولة والنظام والقان
تنتظم أفرادها هبوايت جزئية وعالقات أحادية تغدو وسيطة بني الفرد والدولة، وغالباا  
ما متنع الفرد من الشعور ابحلاجة إىل الدولة وإىل القانون، فيغدو وجود الدولة وعدمها  

 للدولة وسلطاهنا. سيان يف نظر الفرد، أي أن الفرد ينسلك يف البىن التقليدية متناسياا  
واألصل يف اجملتمعات املدنية أن عالقة الفرد ابلدولة ال واسطة فيها لشيء غي   

القانون، واألفراد يرتبطون ببعضهم ال عن طريق البىن التقليدية املنغلقة ولكن عن طريق 
العمل وأدوات االنتاج. فنظام العالقات يف البىن التقليدية واهلوايت ما دون وطنية ال  

يتحكم فيه االنتاج والكفاءة، وإمنا يقوم على أسس تعصبية غي حتكمه املواطنة وال  
هوية جتزيئية   تشكل  منغلقة،  متييزية عرقية  ونزعة  تعصبية،  فاهلامشية كساللة  منتجة، 
حمدودة حبدود ضيقة أدىن من الوجود الوطين، ودون اجملتمع وهويته اجلامعة، وهي مانع  

والقانون، إذ تفرض وجوب تقسيم اجملتمع عنصرايا إىل ملواطنة  امن موانع وجود دولة  
وافد األرض يسادة  أهل  املواطنون  هم  وعبيد  السلطة،  وأصحاب  احلكام  هم  ن 

 .وأصحاب التاريخ وورثة اجملد واحلضارة
والطائفية يف األصل رابط ثقايف جلماعة ايديولوجية منغلقة، ال تسمح ابلعيش      

غيها،   اجملتممع  تقسيم  أو وتفرتض  املذهبيات  أو  األداين  حبسب  طوائف  إىل  ع 
األعراق، وهو ما يعين القضاء على وحدة الوجود الكلي للمجتمع، والقضاء على 
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عن املواطنة    عن الدولة، وبديالا   مفهوم الدولة واملواطنة، حيث تصبح الطائفة بديالا 
 والقانون. 

لفريق سياسي    أحادايا   اا هنجتشكل  املتجاوزة لألوطان  الوافدة  يديولوجيا  األكما أن  
واترخيه وحضارته لصاحل هوايت وافدة، تقتل قيم   األصيلة، يصادر هوية وطنه  غي واع

املصدر  للخارج  األيديولوجية  التبعية  أمام  اجملال  وتفتح  واحلرية،  االستقالل 
،  لأليديولوجيا، ليفرض على اجملتمع املتلقي قيود الوصاية والتدخالت الشرطية القاتلة

الوافدة ومصادرها، يتحول الوطن إىل ميدان للتدخالت ومع ت عدد األيديولوجيات 
والصراعات اخلارجية، طبقاا للمشاريع األيديولوجية، فيصاب املشروع الوطين مبقتل، 
وتتفوق نزعة التغرب على قيم الوطن واالنتماء، ويصبح الوطن سليب القرار واالرادة،  

 . ةميالدولية واإلقلي عجمرد ملعب للمشاري
وطنية ما دون  األيديولوجية،  بعث من هذه البىن التعصبية  توتتعقد املشكلة حينما ي

ذات أتثي يف الشأن العام، إذ يصبح الصراع السليب    سياسية    ، أطر  وما فوق وطنية
 مغارة ال مناص من القفز يف مستنقعها. االرتدادي واالستاليب 

األصل على    املدنية يف  اجملتمعات  منتجة  وتقوم  مهنية  وظيفية  شبكة عالقات 
يتحكم فيها معيار االبداع واالنتاج، يف حني تعتمد البىن االجتماعية التقليدية على 
عاملي االنغالق والتعصب والتمييز واعتقاد االستعالء، فنسيج العالقات بني أفرادها 

ن يف قائم على هذين األسني فقط، وهي تفضي إىل ممانعة شديدة لالندماج والذواب
النسيج العام للمجتمع، حيث حتتفظ اجلماعات التقليدية ببنيتها بعيداا عن أتثيات 

 احلياة املدنية. 
إننا حينما نتحدث عن إشكالية هذه البىن املنغلقة مبختلف مستوايهتا وعائقيتها   

لطبيعة  متاماا  مناٍف  فذلك  وإزالتها،  إلغائها  ضرورة  نعين  ال  الوطنية  الدولة  لفاعلية 
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جتماع البشري، وإمنا نقصد تفكيك قوة عصبويتها املمانعة لسلطة الدولة الوطنية،  اال
وقانون املواطنة املتساوية، واحلقوق والواجبات، وذلك لن يتأتى إال ابخنراط األفراد يف 
بىن وعالقات ذات أنساق حديثة منفتحة ومتطورة، مهنية ونقابية وحزبية...اخل. مع 

عن روابطهم العصبوية التقليدية املسبقة، إثنية كانت أو مذهبية  ضرورة أن يتخلوا كلياا  
أو مناطقية، فهذه الروابط واألطر يف األصل ال تصلح أسساا لالجتماع الوطين والنشاط 

 العام.
  داءين عضالني يعصفان بواقعنا السياسي اليوم، مها داءُ نعاين من  إننا يف احلقيقة  

وطن ما دون  التقليدية هبوايت  وداءُ البىن  ومناطقية،  ومذهبية  االستالب   ية، طائفية 
، فإما أن نفر ة، ومصادرة االستقالل الوطينالوطني وجتاوز القيمة    ،السياسيوالتغرب  

إىل حضن التقليدية واجلماعات التعصبية، فينتهي    تغرب والوصاية من االستالب وال
نقبلَ  أو  اهلشة،  الدولة  وال  وجود  للخارجابالستالب  نفقد سوطاا    تبعية  مصلتاا كيال 

وهنا نتساءل هل ابإلمكان أن تنشأ دميقراطيات يف  الدولة ولو كانت صورة مصمتة! 
 جمتمعات تعصب تعج ابهلوايت الضيقة طائفية أو جهوية أو عصبوية تقليدية؟ 

لألسف الشديد ال جند يف ثقافتنا الراهنة مادة ساندة ومؤصلة لقضااي االجتماع  و 
ا ما منح بعض التقليدايت التعصبية واهلوايت التجزيئية  السياسي الوطين، ولعل هذ

تعصبية   جلماعات  ميكن  فكيف  اجلماهي،  ومطالب  أبحالم  املزايدة  على  القدرة 
وهوايت دون مستوى الوطن واملواطنة أن تتبىن مبدأ الدولة املدنية الدميقراطية احلديثة،  

،  وخرافاهتا ها وايديولوجياهتايف الوقت الذي ال تزال تتعصب ألثنيتها وأعراقها ومذاهب
 وال تزال تؤمن ابمللشنة هنجاا للسلطة واحلكم والسياسة؟

الدولة   السياسية، أي  املدين والدولة  لقد جتلت احلداثة واقعاا يف وحدة اجملتمع 
الوطنية احلديثة، على حنو يستحيل معه قيام دولة دميقراطية على أرضية تقليدية، أي  
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منقس  أرضية جمتمع  انقسامات عمودية،  على  نفسه  وأداين  إم على  ثنيات وعشائر 
ومذاهب متحاجزة ومتفاصلة كالزيت واملاء، ويف مناخ ثقايف وأخالقي تقليدي هو  

هي لتوليد االستبداد، على الصعيدين السياسي والديين. فإذا كانت الدميقراطية    نسق  
من   املستمد  البسيط  التعريف  وفق  بنفسه،  نفسه  الشعب  اللغوية حكم  الداللة 

حرائر  ومواطنات  أحرار  مواطنني  إىل  يرمز  سياسي  مفهوم  الشعب  فإن  للمفهوم، 
الوطنية  أثنية وعشائرية، ذلك  إابلطبع، ال إىل تقسيمات طوائفية و  الدولة  ن مفهوم 

عين: شخصية اعتبارية ومعنوية، سياسية، وقانونية، وأخالقية، فوق الطبقات ياحلديثة  
لعام املواطنة واملساواة، وهي حمايدة حياداا اتماا إزاء عقائد مواطنيها  والفئات، مبدؤها ا

  واختياراهتم، خبالف السلطة ذات الطبيعة املزدوجة.
األيديولوجيات      واجملتمعات،  الوافدة  وتتخطى  للدول  الوطنية  احلدود  غالباا 

ىل أخرى تتجاوز  وتنتشر ابلنقل التبشيي أو ابلقوة املستعمرة، ومع انتشارها من دولة إ
خصوصيات اجملتمعات، وقد تتناسب مع جمتمع يف حني تتصادم مع آخر، ويبدو أن  

، بقدر الوافدة  يديولوجيات اجملتمعات ذات التعدد االجتماعي والثقايف ال تفيدها األ
وتوحد يف  اندماج  تكن عامل  فالشيوعية مل  الصراع واالنقسام،  دائرة  توسع من  ما 

هنا فسرت يف بلدان متعددة بطرق خمتلفة لتتالءم مع البيئة  أكما  املنظومة السوفيتية،  
 احمللية.
 يديولوجيات املتجاوزة والعابرة غي قابلة للتوطني لتغدو روحاا مجعيةا وإذا كانت األ 

ما تشكل جمموعةا من التقاليد التارخيية، اليت   ما، فإن اخلربات اجلماعية لشعبٍ   لشعبٍ 
حيث ِدي، املؤثر على مسار سياساته الداخلية واخلارجية،  تغدو جزءاا من النسق الَعقَ 

العوامل املهمة يف   الَوحدة الوطنية للدولة؛ وتـَُعد من  الَعَقِدية املوطنة  تدعم األنساق 
تطور القومية واهلُوية الوطنية املستقلة، وابلذات يف الدول النامية، اليت ال متتلك ُهوية  
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ية،  وهشاشة بناها املؤسسية؛ لذا عمد )هنرو(  راسخة بسبب انطماس ذاكرهتا التارخي
وركّ  القدمية،  اهلندوسية  اإلمرباطورية  اإلمرباطورية  لتمجيد  جناح  على  )موسوليين(  ز 

م )دجيول( أجماد فرنسا املاضية، يف حماولة لبناء الشعور ابلفخر واالعتزاز  الرومانية، وعظّ 
ين ابستدعاء الذاكرة املصرية  الوطين، وحاول عبد الناصر أن يسلك هذا املسلك الوط

 القدمية.
يديولوجيا قائمة بذاهتا من خالل خرباهتا التارخيية الرتاكمية  أواحلق أن األوطان   

الوطن كقيمة   قائمة على مبدأي  ايديولوجيا  استوعبت وجودها اجلمعي، وهي  اليت 
القيم  منظومة  تتفرع  ومنهما  عالقات،  وشبكة  وسلوك  واملواطنة كمنهج  مقدسة 

قدرة  اال توهم  البعض  أن  غي  الحقاا،   عنها  احلديث  وسيأيت  الناظمة،  جتماعية 
االيديولوجيا املتجاوزة لألوطان على خلق وحدة عضوية بني اجملتمعات والدول اليت 
تؤمن بعقائد متماثلة، حىت صار بعضهم يطلق على جمموعة الدول االشرتاكية )العامل 

العامل احلر(، وهذا من قبيل اخليال واالفرتاض ال  الشيوعي( وجمموعة الدول الرأمسالية )
أكثر من ذلك، فليست االيديولوجيات أبكثر فاعلية من الرساالت السماوية، ورغم 
ذلك مل تعمل الرساالت السماوية على طمس هوايت الشعوب واجملتمعات لصاحل 
الشعوب   على خصوصيات  أبقت  بل  الرساالت،  هبا  جاءت  اليت  العقدية  الوحدة 

وما وا واالجتماعي،  السياسي  للتصور  النظرية  األسس  بتوحيد  واكتفت  جملتمعات 
حدث يف التاريخ االسالمي من خضوع لسلطة حاكمة واحدة ال يعين أنه مطلب  
االسالم وال تطبيقاا له، وإمنا هو جمرد غلبة سياسية لسلطة قريش السياسية على ما 

يديولوجيات يف معظم األحوال سواها من جمتمعات اإلسالم آنذاك، وقد فشلت األ
الذي قام بتصنيف عدة   -يف أن تكون قوة متاُسٍك بني الدول، وقد وجد سوليفان  



48 
 

أن التشابه    -م  1939-1815دول بناء على أيديولوجياهتا املشرتكة خالل الفرتة  
ر استقرار األحالف.    األيديولوجي ال يفسِّ

أيديولوجيا العلوية الغازية  عام تكمن يف  1200إن مشكلة اليمن احلقيقة طوال   
املتحالفة مع الفرس، حتت مسمى اهلادوية أو اهلامشية، املدعية للقداسة والبطنني واحلق 
اإلهلي واحنصار احلكم يف الساللة، فعقيدة هذه األيديولوجيا قائمة على االستيطان  

اليمين حضارةا  واستبداهلا  ،  واترخياا   السياسي والعسكري والثقايف وحمو هوية الشعب 
ف عام من الآيزيد على سبعة    هبوية الساللة والبطنني، فهي تقوم على إلغاء اتريخٍ 

البطولة واحلضارة املتفردة، وتصفه ابلكفر والشرك، مقابل أن تنشر عقيدهتا الساللية،  
وقداستها العنصرية املزعومة، وهي جتعل من عقيدهتا العنصرية القائمة على تقديس 

قافية تفرضها على الشعب، ومن مث يتحول الشعب مبفهومها إىل أنصار  الساللة مادة ث
وشيعة للساللة الوافدة، وهذا هو املسخ الثقايف واملسخ التارخيي حلضارة األمة اليمنية  

 وذاهتا املتفردة. 
وهي ال متارس هذا املسخ والتجريف للهوية واالنتماء واحلضارة والتاريخ ابلكلمة  

نصرية االستعالئية فحسب، وإمنا تشيع الفوضى واحلروب الدائمة  والفكرة الساللية الع
والثورات املسلحة حتت مسمى اإلمامة واحلق اإلهلي يف كل جيل، فهي تكفر اليمنيني 
مجيعاا ما مل يؤمنوا بعقيدهتا األيديولوجية، عقيدة البطنني، وما مل يسلموا بالدهم للساللة  

على موقف التكفي للخصوم تشن حروهبا يف   الغازية حتكمها جيالا بعد جيل، وبناء
املشكل  وهبذا  البيت،  آبل  بنظرها كفار  هم  الذين  اليمنيني  لقتال  مرحلة  كل 
األيديولوجي وقع اليمنيون يف شرك الفوضى واحلروب الدائمة، وفشلوا يف بناء الدولة  

 وحتقيق االستقرار والرخاء. 
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الستعالئية قد أفسدت على اليمنيني  وإذا كانت األيديولوجيا اإلمامية اهلامشية ا  
هويتهم وحضارهتم واترخيهم وثقافتهم واستقرارهم ودولتهم الوطنية، فإن األيديولوجيات 

السبعين اليمن يف مرحلة  إىل  الوافدة  منها  يالسياسية  واليت تشكلت  بعدها،  ات وما 
اليمن ساحة صراع مفتوحة   السياسية خبلفيات مستوردة، قد جعلت من  األحزاب 
للقوى اخلارجية املصدرة لأليديولوجيات، وفتحت اجملال لتدخالت دولية مستمرة يف 
اليمن، منعت بناء الدولة وحتقيق االستقرار والسيادة، وهو ما جيعل من حتمية وجود  
أيديولوجيا وطنية مستقلة ضرورة وطنية ملعاجلة هاتني االشكاليتني العويصتني، وحتقيق  

 . ليمانية االستقالل الوطين لألمة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 

؛  ية اليمن، وهو مأخوذ عن احلضارة  اتريخ مشتق من اللفظ اآلكدي )أرخو( فظ  ل
ابلتوقيت؛ لعَدة عوامل، منها الزراعة، اليت ختضع لتقل باِت  اهتمَ من  أول    اليمنيني  ألنَ 

هلا ارتباط وثيق بضبط  كان  اجلو ولتبد ل املواسم، ومنها األعياد والشعائر الدينَية، اليت  
من بعض النقوش األوقات، ومنها التجارة يف الربِّ والبحر، وُيستدل على صدق هذا  

 نأحد امللوك، ومل تك  أو  ث إىل عصور امللوكاليمنية اليت كانت تعزو اتريخ األحدا
ت العرب تعرف التاريخ ابلتسلسل اليومي والشهري والسنوي حىت بعد اإلسالم، حىت  

قاله احلافظ السخاوي: "إَن أَول من أرَخ نقل الفكرة لعمر بن اخلطاب من اليمن،  
من مؤَرخاا، فاستحَسَنه يعلى بن أمَية، وذلك أنَه كتب إىل عمر بن اخلطاب كتاابا من الي

 (.19) عمر"
والتاريخ من حيث غايته، علم حيفظ التجربة البشرية يف املاضي إلفادة احلاضر  
  والتخطيط للمستقبل، ومن حيث موضوعه هو علم قصة احلضارة اإلنسانية ظهوراا 

قال  وصعوداا  وجمتمع،  أمة  مستوى كل  وعلى  العامل  مستوى  على  واهنياراا،   وضعفاا 
"إنَه فن  يُبحث فيه عن وقائع الزمان من حيث التعيني والتوقيف؛ بل عَما  :  السخاوي

 (. 20)كاَن يف العامل"

 
 (. 2، ص8راجع: المفصل في تاريخ العرب؛ د/ جواد علي، )ج - 19
(، نقالا عن الدكتور، د. عمر بن محمد عمر  100إعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ للسخاوي )ص - 20

 / ww.alukah.net/culture/0/122433https://wعبدالرحمن، 

https://www.alukah.net/culture/0/122433/
https://www.alukah.net/culture/0/122433/
https://www.alukah.net/culture/0/122433/
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بن خلدون فإنه يضع علم التاريخ يف سياق خاص أسس من خالله ملا عرف  اأما   
ألحوال   ة، فالتاريخ بنظره ليس سرداا لألحداث، بل دراسة شامل بعلم العمران البشري

رتيها من أسباب القوة والضعف والرخاء  عاإلنسان واجملتمعات والدول واحلضارات وما ي
يقول   والنكوص،  والصعود  "اوالشدة،  خلدون:  االجتماع    بن  عن  خرب   "التاريخ 

ران العامل، وما يَعِرض   لذلك العمراِن من األحوال؛ مثل التوح ش اإلنسايّنِ الذي هو ُعمن
والتآنس، والعصبَيات، وأصناف التقل بات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن 

 
ُ
والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر أبعماهلم ومساعيهم من الكسب   لك ذلك من امل

"وهو   ...واملعايش، والعلوم والصنائع، وسائر ما حيدث من ذلك العمران من األحوال
يف ظاهره ال يزيد على أخبار عن األاَيم والدول، والسوابق من القرون اأُلَول، تنمو  
هبا   تقَلبت  اخلليقة كيف  شأن  إلينا  وتؤدِّي  األمثال،  فيها  وُتضرب  األقوال،  فيها 
هبم  اندى  حىَت  األرض  يف  وعَمروا  واجملال،  النطاق  فيها  للدول  واَتسع  األحوال، 

وحان   ومبادئها  االرحتال،  للكائنات  وتعليل  وحتقيق،  نظر  ابطنه  ويف  الزوال،  منهم 
 (.21) دقيق، وعلم بكيفَيات الوقائع وأسباهبا عميق

التاريخ اإن    بعده على هنجه من فالسفة  أن    بن خلدون ومن جاء  أدركوا  قد 
التاريخ خمزن التجربة البشرية املتطاولة، وأن هذه التجربة تشكل مثرة معارف اإلنسان 

التاريخ  يف بناء احلضارة، هلذا فهم يقررون أن معرفة   لفهم اإلنسان   حضاريَة    ضرورة   
التعرف على اترخيها، ومعرفة مراحل   واجملتمع، أمة من األمم دون  فال ميكن معرفة 

هنضتها، ومراحل ختلفها، وأسباب قوهتا وضعفها، والعوامل اليت تكتنزها يف عناصرها 
لغيها،  الذاتية كمؤهالت حضارية خا مغاير  اتريخ  أمة  فلكل  دون غيها،  هبا  صة 

وخمتلف عنه، يكتنز خصائص األمة وروحها احلضارية، فضالا عن جتارهبا واستجابتها  
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يعد   أمة  لكل  الوطين  التاريخ  دراسة  فإن  هنا  ومن  التاريخ،  ة  يضرور أداةا  ألحداث 
ة،  من قيام الدول، وما يرتَتب على ذلك  ا وجناحاهتا واخفاقاهتا للكشف عن صراعاهت

ة نشأهتا  منذ بدايا  أحواهلعن  شف  ومراحل التطور اجملتمعي، فتاريخ كل أمة هو الك
قوةا ،  األوىل واهنياراا،  صعوداا  الزمن  عرب  وأحواهلا  هبا،  مرت  اليت  وضعفاا،    واملراحل 

واالستفادة من اخلربات التارخيية لألمة يف معاجلة مشكالت احلاضر والبناء التارخيي 
 . لمستقبلل

والتاريخ الوطين فرع عن التاريخ اإلنساين العام، وهو يعين احلضور الزمين الفاعل    
لشعبٍ  أو  وجناحات،   ألمة  وجتارب  واخفاقات،  اشراقات  من  حيوي  مبا  خمصص، 

، يبدأ تسجيلها على صفحة التاريخ اإلنساين من حلظة والدة تلك حداث وعظات أو 
و الشعب يف هيئة دولة ذات نظام وقانون وسلطة متطورة، فاجملتمعات ال تبدأ  أاألمة 

خط سيها يف التاريخ إال من حلظة والدة الدولة الوطنية، فلحظة والدة الدولة الوطنية  
ية الناضجة، وما قبلها مراحل طفولة ومراهقة ما هي حلظة والدته التارخي  أو ألمةٍ   لشعبٍ 

 ال يعتد هبا يف ميزان االجتماع التارخيي لألمم.
واترخينا الوطين يبدأ من األلف اخلامس قبل امليالد، منذ حلظة بعثة نيب هللا هود،  
اجلزيرة  الوحيد يف  اليمين  التارخيي  للوجود  األوىل  النواة  فقوم عاد هم  عاد،  قوم  نيب 

والناجون منهم مع نيب هللا هود هم أجداد األمة اليمانية الذين أسسوا الدولة  العربية،  
 عليه السالم. -الوطنية األوىل بقيادة قحطان بن هود 

امللك   أبناؤه يشجب ويعرب وأبناؤهم حىت جاء  امللك قحطان متلك  بعد  ومن 
 ق.م فأسس دولة سبأ األوىل اليت استمرت زهاء 3500العظيم سبأ بن يشجب يف  

ألف عام متفردة يف سلطاهنا العظيم الذي مشل كل ممالك الشرق، وتتابع عليها أربعون 
"مِح  دولة  ونشأت  تراجعت  مث  األرض،  من عظماء  عبدمشس َي ملكاا  بقيادة سبأ   "
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، وهي اإلمرباطورية اليت عايشت نيب هللا إبراهيم، ووجهت َي األوسط بن اهلميسع بن مِح 
ىل البيت احلرام، وذلك أنه كان لكل ممالك الشرق كل املمالك يف الشرق للحج إ

كعبات ومعابد قومية، فكانت رسالة إبراهيم األممية سبباا الجتماع ممالك الشرق يف 
أمة واحدة بقيادة امرباطورية سبأ الثانية، ومن ملوك هذه اإلمرباطورية مشس عاد الذي  

ابنه محورايب بآضم اببل و  ن مشس عاد ملكاا على شور إىل امرباطورية سبأ، وجعل 
شور وبالد الشام، وابنه  آخر لقمان احلكيم بن مشس عاد ملكاا على  اببل، وابنه اآل

الثالث شداد بن مشس عاد ملكاا على سبأ، ويف عهدهم بنيت مدينة عدن، ومدينة  
إرم اليت مل خيلق مثلها يف البالد، وأطلق على هذه الدورة التارخيية عاد الثانية كما أخرب 

 ا القرآن الكرمي. عنه
األكرب   التبع  بقيادة  التبابعة  امرباطورية  حظ  من  الثالثة  التارخيية  الدورة  وكانت 

الرائش ابران ذو رايش، و  تزال عاصمتها احلضاريةأرض مأرب  كانت  احلارث  ، وال 
معبد   إىل  العظيم  العرش  إىل  السد  من  التارخيية  واملكتبات أمعاملها  النقوش  إىل  وام 

من  العظيمة  الدولة  هذه  حتولت  وقد  البشري،  التاريخ  يف  بتفردها  شاهدةا  األثرية، 
الشكل القومي إىل الشكل االمرباطوري العاملي مبيالد امرباطورية التبابعة، حيث أسس 
التبع األكرب ابران ذو رايش لنظام عاملي جيمع كل ممالك األرض، وكان من أحفاده  

 الذي جاب القارات غرابا وشرقاا ومشاالا، ليحقق العدالة امللك التبع الصعب ذو القرنني
العاملية ويرسي دعائم النظام العاملي ملمالك األرض، لكنها ملا حتولت من الدولة القومية 

هنكت يف حروب األطراف وصراعات األمم، فلم إىل الشكل االمرباطوري املركزي أُ 
منذ القرن اخلامس عشر وحىت القرن تدم يف قيادة املمالك العاملية سوى مخسة قرون،  

وتتابعت  االستقالل،  إىل  ينزعون  األطراف  يف  منافسون  هلا  ظهر  مث  ق.م،  العاشر 
اإلمرباطورية   وعادت  تباعاا،  املمالك  استقلت  حىت  عليها   والثورات  االستقالالت 
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:" لقد كان لسبأ القرآن الكرمي فقالبذلك  شهد  لالنكماش  يف الشكل القومي، كما  
م ومشاليف  جنتان عن ميني  آية،  َوظََلُموا  ..  .سكنهم  َفاراَِن  َأسن  َ َبنين اَبِعدن  َربـََنا  فـََقاُلوا 

ِلَك آَلاَيٍت لُِّكلِّ َصَباٍر َشُكورٍ    أَنُفَسُهمن َفَجَعلنَناُهمن َأَحاِديَث َوَمزَقـنَناُهمن ُكَل مُمََزٍق ۚ ِإَن يف ذََٰ
رية سبأ، وهي حتكي قصة هذه احلضارة  سبأ، والسورة مسماة ابسم امرباطو   (19)"

اليت تطورت من الشكل الوطين القومي إىل الشكل االمرباطوري العاملي، فتباعدت 
عليهم املسافات، فكانت األسفار والقرارات ال تصل إىل عاصمة اإلمرباطورية إال بعد 
والثورات  املظامل  ظهور  يف  ذلك  فتسبب  املسافات،  لبعد  نظراا  األوان،  فوات 

النتفاضات اليت تنزع إىل التحرر، وأخذت املمالك يف االستقالل تباعاا، واستنزفت وا
أن   بعد  الوطين  الشكل  إىل  عادت  االستقالل، حىت  اإلمرباطورية يف حروابت  قوة 

 فقدت عوامل قوهتا االسرتاتيجية. 
وقد حاولت العودة مرة أخرى يف عهد امللكة بلقيس من خالل اكتساب معنوايت 

لسماوية اجلديدة، رسالة سليمان، وت هلا العودة إىل بالد احلبشة، فأسكنت الرسالة ا
اإلمرباطورية من قبائلها يف املناطق اليت افتتحتها قبيلة حبشت، وبعض القبائل األخرى،  

األ وانتشرت  واحلديثة،  القدمية  احلبشة  مملكة  ابمسها  القرن وتسمت  يف  اليمانية  مة 
دداا يف عهد التبع امللك ايسر يهنعم والتبع امللك مشر األفريقي، وحاولت االنتشار جم

يهرعش إىل أطراف بالد املشرق وإىل غرهبا، غي أن ذلك االنتشار ما لبث أن تراجع  
وانكمش ابجتاه الداخل ابتداءا من القرن السادس ق.م، بسبب اخلالفات والصراعات 

إلمرباطورية إىل مخس ممالك اليت دبت بني األقيال واألذواء، وهو ما تسبب يف انقسام ا
أوسان   ومملكة  قتبان  ومملكة  معني  ومملكة  سبأ  مكاريب  مملكة  هي  وطنية صغية، 

 ومملكة حضرموت.



55 
 

زهاء   اجملزأة  املمالك  هذه  أحياانا   500واستمرت  جزئية  ائتالفات  بني  ما  عام 
  كمحاولة الستعادة جمد االمرباطورية، وأحياانا أخرى بني حروب وصراعات داخلية، 

ق.م، 115حىت جاء عصر التبابعة املتأخرين بدءاا بنشأة مملكة عباهلة حضرموت يف  
حيث تطورت من مملكة صغية يف حضرموت إىل دولة وطنية مشلت كل مناطق اليمن 

امليالدي يطلع على األ الثاين  القرن  اليمانية حىت عادت هلا  وممالكها، فلم يكد  مة 
محي املتأخرين اليت حكمت اليمن وكل أرجاء  وحدهتا القومية، ونشأت دولة تبابعة  

قبيل حلظة  والفارسي حىت  واحلبشي  الروماين  الغزو  تقاوم  واستمرت  العربية،  اجلزيرة 
 اإلسالم يف عهد التبع سيف بن ذي يزن. 

ء واألجداد،  ابهذا هو اتريخ األمة اليمانية الوطين حسب ما أوردته مسانيد اآل 
، من اهلمداين إىل نشوان احلميي إىل غيهم، وال تزال وما رواه مؤرخو اليمن العظماء

مشاهيده ومصاديقه األثرية تنادي األجيال مطالبة ابلكشف عن عظمتها، وهذا هو  
ف عام حىت حلظة الآحضور أمتنا اليمنية التارخيي العظيم الذي استمر زهاء مخسة  

ؤرخ امللك نشوان اإلسالم، تتابع فيه أكثر من ألف ملك كما روى ذلك العالمة امل
بن سعيد احلميي يف كتابه )ملوك محي وأقيال اليمن(، وإذا كانت أمتنا اليمنية قد 

من   استمرت ألكثر  قد خاضت جتربة    5000خاضت جتربة حضارية  فإهنا  عام، 
ط بسبب فقدان طاقتها احليوية، وخروج  يختلف وتراجع وانكسار طوال التاريخ الوس

خنبتها للغزو والفتوحات اإلسالمية، وقد تعرضت أمتنا اليمنية العظيمة يف حلظة سبات 
ودعوى   والعرتة  البيت  آل  مسمى  والفارسية حتت  العلوية  اهلامشية  للخديعة  وتراجع 

اهلامشية واحلق اإلهلي، فانكمشت وانكفأت على نفسها طيلة    عام،1200قداسة 
السالليني  للغزاة  وملعباا  ميداانا  شكل  الذي  الرهيب  وختلفها  العميق  سباهتا  تعاجل 
اليمانية   األمة  سبات  استغلوا  الذين  الغزاة  أولئك  الفرس،  مع  املتحالفني  العلويني 
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اليمانية   األمة  حتويل  بغية  اليمين،  اجلسد  يف  وخرافاهتم  مسومهم  نفث  يف  وتراجعها 
 يد للساللة الغازية. العظيمة إىل عمال وخدم وعب

اليمين، واتريخ    الذي عصف ابلشعب  الرهيب  السبات والتخلف  ورغم اتريخ 
ن الشعب اليمين كان على أاجرام اهلادوية الساللية الفارسية يف حق أمتنا اليمنية إال  

سبتمرب    26موعد مع أقدار التحرر من ربق اإلمامة وكهنوت الساللة الغازية يف يوم  
اخل1962 يوم  مالحم م،  األحرار  الثوار  األبطال  فيه  سطَر  الذي  واجملد  والعزة  لود 

اجلمهورية   قيام  وأعلنوا  الكهنوتية،  الساللية  اإلمامة  نظام  فقلبوا  والتحرر،  البطولة 
اليمنية، وبذلك طويت صفحة التخلف البئيس وانقشع الظالم، وعاد التاريخ ليسجل 

 املعاصر.من جديد حضور األمة اليمانية يف قلب العامل 
وحتاول ميليشيا اإلمامة والكهنوت احلوثي اليوم إعادة دورة الزمن للوراء مستعينة  

ابلعمالة إليران، وحماولة استنساخ نظام اخلميين ووالية الفقيه، مستغلة الفراغ السياسي 
الذي خلفته الصراعات بني القوى السياسية اليمنية، ولكن التاريخ لن يرجع إىل الوراء  

 لف األمة من مثن.مهما ك
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 ، يهتم بوصف الظواهر وصفاا سطحياا بعيداا عن الواقع علماا جمرداا اجلغرافيا  تعد مل
أصبحت   اسرتاتيجياهتا  بل  وبناء  وتطورها  الدول  لنهوض  العملي  األساس  تشكل 

اجلغرافيا متثل اإلمكان  املختلفة، وإذا كان التاريخ ميثل رصيد التجربة ألي أمة، فإن  
الطبيعي الذي يتحكم ابلفلسفة اجليوسياسية لألمة، ومدى قدرهتا على احلضور يف 

 (. 22قلب العامل أتثياا وأتثراا ) 
وحينما نتحدث عن اجلغرافيا الوطنية فإمنا نقصد تلك اجلغرافيا اليت ولدت عليها 

يف التاريخ، فتسمت ابمسها،  الدولة والشعب واجملتمع يف اللحظة األوىل لتكون األمة  
على أن الدول واألمم ابلنسبة للوجود اجلغرايف إما أصيلة أو طارئة، فالدول األصيلة   
يف التاريخ تثبت على مسمى وجغرافيا ميالدها، منذ حلظة امليالد األول ال حتيد عنها  

االنكماش،    أو  التوسع  النظر عن مراحل  والظروف، وبغض  تبدلت األحوال  مهما 
هنا يف أدىن احلدود حتافظ على نواة نشأهتا اجلغرافية، أما الدول  واألمم الطارئة أو  فإ

 األول   املتحركة فإهنا قد تغي جغرافيتها املكانية بتغي ظروفها الزمانية، فمن النموذج 
األموية والعباسية والفاطمية  الدولة  األمة اليمانية والدولة اليمانية، ومن النموذج الثاين  

 وبية وغيها من الدول اليت اعتمدت الفكرة والعقيدة موطناا بديالا للجغرافيا.واألي
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للمجتمعات، وظهرت عدة   ودوره كملهم  املكان  عبقرية  احلديث عن  وقد كثر 
نظرايت يف هذا االجتاه، ولسنا اآلن بصدد معاجلة هذه املشكلة، إمنا نقف مع الفكرة 

 سان؟ أم أن بينهما مسوغ زمين؟!ذاهتا، فكرة العبقرية وهل هي من صنع اإلن
حتاكم اإلنسان للبيئة اليت نشأ فيها،   األنثروبولوجيةن بعض النظرايت  أال شك   
صحيحة من حيث أتثر اإلنسان ابلبيئة، حىت أهنا تطبعه ببعض   -دون شك -وهي  

تأثر ابلبيئة اجلغرافية  يخصائصها الفسيولوجية، فشكل اإلنسان ولون بشرته، وحجمه،  
 - أيضا–الذي يعيش فيه ألجيال متعاقبة، كما أن طباعه وسجاايه ختتلف    واملناخ

القول إن  الثقايف، بل ميكن  تتأثر ابملناخ  الطبيعي متاما كما  البيئة واملناخ  ابختالف 
 خمرج بيئي ابمتياز.  -يف جزء كبي منها  -الثقافة
صة الشاعر ، ويف قومضموانا   فلغة اإلنسان ختتلف من البادية إىل املدنية شكالا  

ألن طبيعة اجلغرافيا واملناخ تطبع اإلنسان بطابعها، وتضع فيه    واضحة،   العريب داللة  
بشكل واضح، فاملناطق   ةواألنثروبولوجيمعاملها وخصائصها، من الناحية الفسيولوجية  

املناطق  سكان  بشرة  متيل  بينما  داكنة،  مسراء  ببشرة  أبناءها  تطبع  احلارة  الساحلية 
له أتثيه على الطبيعة   -أيضاا –غي أن اإلنسان  ،  املرتفعة والباردة إىل البياض واالمحرار

  اجلغرافية، فهو من جيعلها تبدو ذات أمهية، من خالل نشاطه وعالقاته، ويضعها يف 
، وهو من حيدد عمقها ومستوى أتثيها ثنوايا   موضعها االسرتاتيجي، أو ينزهلا منزالا 

وأتثرها؛ ولوال ذلك ما نشأ التفاوت بني الدول واجملموعات البشرية، من حيث الدور  
 املناط هبا، واملستوى الذي تلعبه على اخلارطة السياسية الدولية. 

النص القرآين الذي يصف التداول بني    ومن املهم أن ننطلق يف حتليلنا هذا من
َ الَناِس..." لو أردان أن نقرأ ."  اجملتمعات، كما يف قوله تعاىل: َاَيُم نَُداِوهُلَا َبنين .َوتِلنَك األن

ن هللا  إلقلنا    -كما تصنع بعقولنا بعض التفاسي-  سطحيةا   هذه اآلية القرآنية قراءةا 
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 -األمر   ىقتضوإلضارة من أمة إىل أخرى،  تعاىل هو من يدير عجلة التاريخ وينقل احل
التدين اجلامد ليالا وهناراا، طمعاا يف أن   -حبسب توصيفهم أن نعكف على قوالب 

يستجيب لنداءاتنا فيد علينا ضالتنا، فنغلق عندها مسالك التطوير والتحديث وفقاا  
للمعطيات واحلاجة، وهكذا صنع بنا عقل اجلمود التقليدي منذ أفول جنم الشرق يف 

 اب. و ر امليالدي، متهيداا لسطوع جنم أور القرن الثالث والرابع عش 
إن اآلية السابقة تشي إىل شيء متحرك غي جامد، ثالثي الرتكيب؛ إنه كائن      

لتلك  ليتهيأ  معينة  بشروط  مقيد  لكنه  آخر؛  إىل  مكان  من  ينتقل  متحرك،  حي 
تشي  االنتقالة اجملتمعات  ، فهي  املنافسة بني  )األايم(، وإىل  بلفظ  الزمن  مم واألإىل 

تضعنا ، و بلفظ )الناس(، وإىل القانون العام احلاكم للدورة احلضارية بلفظ )التداول(
ب احلضارة، املكون من أمام أهم قانون من قوانني التاريخ البشري، وهو قانون مركّ 
 عناصرها األولية الرئيسة املتمثلة يف اإلنسان والزمان واملكان. 

عامل الرتكيب واالندماج هلذه العناصر،    كما أهنا تضعنا أمام إشكالية أخرى هي   
اترخيياا  املطلوب  املركب  ذلك  عنها  لينتج  عنصر  لكل  املطلوبة  اخلصائص    وماهّية 

( ال يعين H2oللماء )حينما نعلم أن املركب الكيميائي  ، ف واملسمى حضارة بشرية 
من  فذلك  واهليدروجني،  األوكسجني  عنصري  منزج  أن  مبجرد  املاء  سننتج  أننا 

  ناصر تحيالت! إذ ال بد أن منتلك املعمل الكيميائي املخصص لرتكيب تلك العاملس 
الكيميائية، مث ال بد من التحديد الدقيق لنسب العناصر والظروف املالئمة خللق ذلك 

وغيها التكثيف  وعمليات  ما ،  املركب،  واملراحل  واخلطوات  العمليات  هذه  ولوال 
وابملثل مركب احلضارة فإنه ال  ،  ئية املختلفةاستطاع اإلنسان صناعة املركبات الكيميا 

وإذا أردان أن حنسم هذه  ،  يتم إال يف ظرف معني، ووفق شروط نفسية وزمنية معينة
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وتعرف من خالهلا، فال   ،املسألة فعلينا أن نتصور وجود دولة ما دون أرض تسمى هبا
 أن نتصور ذلك. نستطيع مطلقاا 

لبناء دولة وقيام جمتمع الوطنية  فاملكان أو الرتاب أو األرض    إذاا و  ،  وأمة  ضرورة 
على أن وجود دولة أو جمتمع ما يف فرتة معينة على قطعة أرض ال يعين وجود حضارة 
ترافقت مع وجودمها، فكم من اجملتمعات البشرية ظهرت يف التاريخ فجأة واختفت، 

مركب احلضارة ال يعين وجود ، ف ئها ضررفلم يكن لظهورها دور كما مل يكن الختفا
فهذا   - وهو فرتة عيش البشر يف تلك األرض  -الكائن البشري وقطعة األرض والزمن  

حقيقياا  ليس  ال    الوجود  هامشي  وجود  هكذا  فمثل  التارخيي،  الزمن  حساابت  يف 
 يصدق على جمتمعات بشرية. 

اصر الثالثة وامتزاجها  لكن الوجود التارخيي الفعلي يبدأ من حلظة تركيب تلك العن
، وحينما حيدث ذلك تتغي املصطلحات واملدلوالت، كما تتغي ومعنوايا   ببعضها حسياا 

، وهو ما يطلق  الشروط النفسية والزمنية من عوامل تدمي وهدم إىل دوافع عمل وبناء
 . عليه فالسفة االجتماع حلظة ميالد جمتمع 

هي تسمية ال تقتصر يف الداللة على  حينئٍذ إنساانا، و  سمىفالكائن البشري يُ    
، لكنها  جنس اإلنسان كقيمة تفاعلية مع البيئة والزمن، إذ لو كان كذلك لسمي آدمياا 

وقطعة  سامقة،  عليا كونية  قيمة  ذات  داللة  اإلنسان، حتمل  ذات  على  تدل  كما 
جغرافيا، وهو مصطلح يدل   حينئذٍ   األرض أو املكان اليت يعيش عليها اإلنسان تسمى

لى العالقة التفاعلية بني الطبيعة واإلنسان وبينهما الزمن، كما أن عامل الزمن يسمى  ع
واقعية  يعطي صورة  بل  وعناصره،  الزمين  املكون  يصف  يعد  مل  ألنه  اترخياا،  حينئٍذ 

 لفاعلية اإلنسان يف الزمان واملكان. 
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)املكان(    يف األساس بعبقرية  )اإلنسان( متصلة    عبقريةَ   إنومن هنا ميكن القول    
كتاريخ للعالقة التفاعلية  املتطورة بني اإلنسان واملكان    وبينهما يتوسط عامل الزمن

، ومبقدار تفاعل اإلنسان مع معطيات املكان  على هيئة دولة ونظام وحضارة معرفية
اليت قال هبا بعض   على أننا هنا ننفي احلتمية املغلقة،  ينحين له الزمن فيمتطي دورته

االجت وفيكوفالسفة  خلدون  العاقلة   ماع كابن  واإلرادة  الفاعلية  ونقرر  ما،  شيئاا 
التاريخ(   لإلنسان يف  )العقل  نظرية  يف  هيجل  إليه  ذهب  ملا  خالف  طبقاا  على   ،

النظرايت التارخيية اليت دأبت على التأصيل للصيورة التارخيية، وصورت اإلنسان كليل  
حوال مندجماا مع حركته ومنسجماا مع اإلرادة إبزاء حركة التاريخ، فهو يف أحسن األ

 إفرازاته.
عن    تبحث  التيه  من  قرن كامل  خالل  العرب  املثقفني  ظلت كتاابت  ولقد 

الواعي  لإلنسان  احلرة  اإلرادة  إبزائه  تضع  ومل  العصر،  ملعطيات  الثقافية  االستجابة 
العاملي مبعطيات عصره، احلامل مبا دون ذلك من مستوايت التثاقف والتأثي يف احمليط  

ولعل السر يف ذلك هو الثقافة الكالسيكية اليت عاشها العقل العريب خالل ،  واإلنساين
القرن املنصرم، حيث كان أقصى ما ميكن أن يصل إليه العقل الواعي هو االنفتاح 

 واحلداثة.  
وأن    الواعي،  غي  االستسالم  مظاهر  من  مظهراا  يعد  ذلك  أن  نرى  أننا  غي 

حل تفسياا  أعطت  التارخيي  احلتم  على نظرايت  إسقاطها  وحاولت  التاريخ،  ركة 
اجملتمعات، وغاب عنها حركة اإلنسان وفاعليته يف الزمن التارخيي، فلم جتب مطلقاا 
الزمن  التاريخ يف حلظتها األوىل، هل وجد اإلنسان دائرة  عن تساؤالت نشأة دورة 
وأصبغها   حدودها،  ورسم  جزيئاهتا  ركب  من  هو  اإلنسان  أن  أم  فتسلقها،  جاهزة 

حتققت   هائصخبص ما  نقلها  مث  اخلربة  اكتساب  يف  اإلنسان  إرادة  لوال  إذ  النفسية، 
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والقرآن الكرمي يوضح  ،  الشروط النفسية والزمنية النتقال دورة التاريخ من أمة إىل أخرى
رِيَن َوُمننذِ  رِيَن َوأَنـنَزَل هذه احلقيقة فيقول" َكاَن الَناُس أَُمةا َواِحَدةا فـَبَـَعَث اّلَلُ الَنِبيِّنَي ُمَبشِّ

تَـَلُفوا ِفيِه" البقرة  َ الَناِس ِفيَما اخن ُكَم َبنين قِّ لَِيحن  . 213َمَعُهُم النِكَتاَب اِبحلَن
إن اجلغرافيا الوطنية يف احلقيقة هي القالب املقدس اجلامع للوطن والدولة والتاريخ  

تارخيي لألمة عرب واحلضارة واإلنسان، وهي مبثابة األم احلاضنة للوجود االجتماعي وال
الدولة وحضورها بني  تتدخل بشكل مباشر يف حتديد مالمح  الزمن، ومن مث فهي 
األمم، كما حتدد عالقة الدولة بغيها من الدول، ومستوى أتثيها على مصاحل الدول 
والشعوب، وكلما كانت جغرافيا الدولة واألمة على صلة كبية مبصاحل األمم والشعوب 

واقعة على طرق التجارة العاملية، زادت أمهية الدولة يف العالقات   األخرى، كأن تكون 
 اخلارجية، واتسع حجم أتثيها يف العامل. 

سرتاتيجي متحكم متنح الدولة قوة اواجلغرافيا الوطنية اليت تنطوي على موقع جيو 
الدولة وتنهار   ثقيالا بني األمم، لكن حينما تضعف  ومكانة، وجتعل حلضورها وزانا 

الباب  تتحو  وتفتح  الغزاة،  مطامع  تستجلب  إذ  ولعنة،  نقمة  إىل  اجلغرافيا  مام أ ل 
تدخالت الدول الكربى ذات الطموح االستعماري والنفوذ العاملي، فتغدو اجلغرافيا  
الوطنية ملعباا للصراعات الدولية واإلقليمية، وجممعاا للمشاريع املتصادمة، وهذا ما هو  

حة اجلغرافيا اجليواسرتاتيجية لألمة اليمنية حتولت إىل حاصل اليوم يف اليمن، إذ أن من
اليمن  وغدت  والدولية،  اإلقليمية  التدخالت  فزادت  الدولة،  ضعف  بسبب  نقمة 

 للمشاريع املتصارعة. مسرحاا 
 ول بناة احلضارة السبأية من جعل اليمن حضارةا نت اجلغرافيا ألجدادان األُ لقد مكّ 

سبأ طريق احلرير   لعامل القدمي، فأنشأت امرباطوريةُ بني كل حضارات ا  اقتصادية وسيطةا 
ليبط بني شرق العامل وغربه، وصارت اليمن حمطة اقتصادية متحكمة بتجارة الشرق 
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والغرب، لكن بعد اهنيار الدول وضعفها تعرضت اليمن لغزوات امرباطورية متتالية،  
ل  املذهيب  فالغزو  فالفارسي  الروماين، مث احلبشي  لدويالت اإلسالمية يف بدءاا ابلغزو 

العصر الوسيط، مث الغزو الربتغايل فالعثماين مث الغزو الربيطاين، ورغم حترر اليمن من 
م، إال أن ضعف 1963، وأكتوبر  1962سبتمرب    26اإلمامة واالستعمار يف ثوريت  

و  بينها  حال  املوقع بني  الدولة  على  وأبقى  الوطنية،  اجلغرافيا  منحة  من  االستفادة 
رتاتيجي لليمن جامداا مستبعداا من سياسات بناء الدولة القوية، حىت عادت اجليواس

من جديد حول البحر   والدوليةُ   واإلقليميةُ   واالسرائيليةُ   األطماع االستعمارية الفارسيةُ 
وأخواهتا   احلوثي  ميليشيا  لتغذية  وذهبت  اليمنية،  واملوانئ  املندب  وابب  األمحر 

الدولة وإفشاهلا وتغريب اليمن وجيواسرتاتيجيته مفتوحةا إلضعاف    ها، كي تظل موانئ 
 التدخالت املختلفة.و أمام األطماع 
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ما من شك يف أن الدورة التارخيية سنة كونية ثبتة، فهي انعكاس للنظام الكوين  
يف جمموعتنا الشمسية، ويصدق عليها ذلك النظام الدقيق يف اجلذب والتدافع، لكنها  
النفسية  للشروط  وفقاا  تشكيلها  إعادة  يستطيع  فإنه  اإلنسان  مرآة  يف  تقع  حينما 

 .(23)الزمين ثيها على العامل واملكانية اليت ينطلق منها، ومدى أت
فعلى سبيل املثال كادت حضارة اليوانن أن تنتهي من أول حلظة، يوم انتصرت 

الشخصية  أ تلك  يف  زمن  بعد  أثر  ألثينا  الثقايف  العامل  أن  غي  أثينا،  على  سربطة 
العسكرية البدوية، فاستعادة أثينا وهجها احلضاري من جديد، ولوال وجود إرادة التأثي 
والتغيي لدى فالسفة اليوانن النتهى األمر ودمرت املدينة، ولرمبا حتولت إىل ركام مبا  

 حوت. 
، واملدى الذي  ابلنسبة للدولة  اسرتاتيجية اجلغرافيادراسة  وليتيك تعين  ونظرية اجليوب 

نحه يف التخاطب مع العامل، أو بعبارة أخرى مدى أتثي املكان يف معادليت القوة مت
، وهو علم الفئات السياسية العليا، وتتوقف عليه وأتثيه على مصاحل العامل واالقتصاد

لى مستوى واسع، ومبقدار اقرتاب اإلنسان من اإلجراءات االقتصادية والسياسية ع
له   وتوحي  معناها ووجودها،  له عن  فتفصح  اجليوبوليتيك،  تبدأ  االجتماعية  الذروة 
مبعايي الدولة القوية ابلنسبة لألرض، وهنا يكون التأكيد كله على أن اهلدف النهائي  

 
 هذا المفهوم مأخوذ من فلسفة هيجل ورؤيته لفلسفة التاريخ في نظريته الشهيرة )العقل في التاريخ(.  - 23
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علم سياسي ينطلق    -هبذا–وهو  ،  منه هو دراسة أسباب قوة الدولة من زاوية اجلغرافيا
من املعطى اجلغرايف، وينزع حنو حتقيق قوة الدولة، والطريقة اليت ميكن أن جتعل من 
املوقع واملساحة والتضاريس واملناخ عوامل قوة للدولة، تتكئ عليها للتأثي على حميطها  

 اإلقليمي ومداها العاملي.
أن تكون احملور األول  هو الذي مكنها    -قدمياا   -على أن املوقع االسرتاتيجي لليمن

التارخيية الكلية، وبفضل موقعها كانت   للحضارة اإلنسانية، ومدرج اإلقالع للدورة 
األمهية   مينحها  وسيبقى  اللحظة  حىت  يزال  وال  منازع،  دون  القدمي  العصر  سيدة 
االسرتاتيجية الكربى كوسيط يف اتصال احلضارات اإلنسانية، والعالقات التجارية بني  

 والغرب.أمم الشرق 
حيث جند أن  ومن هنا ندرك أمهية املكان يف صياغة التاريخ وصناعة اإلنسان؛   

موقع اليمن االسرتاتيجي املرتبع على بوابة العامل، واملتحكم يف عالقة العامل اخلارجي  
ابلعامل الداخلي عرب االتصال بني احمليطات والقارات قد أسهم بشكل كبي يف نشأة 

 األول صناعة السفن اليت كانت نيوىل يف التاريخ، كما أنه أهلم اليمنيالدولة اليمنية األ
جتوب احمليطات وتصل أقاصي املمالك غرابا وشرقاا، من األلف الرابع ق.م، كما تدل 
على ذلك رحلة امللك العظيم ذي القرنني، ولكن حينما ضعفت الدولة وبدأ منحىن 

تعرضت   األول ق.م  القرن  منذ  قبل االهنيار  من  الغزو  من  متكررة  اليمن حملاوالت 
اإلمرباطورايت الصاعدة اليت طمعت يف التحكم يف هذه البوابة االسرتاتيجية للعامل، 

مث الغزو الفارسي   ق.م، مث الغزوات احلبشية املدعومة رومانياا 25ابحلملة الرومانية    بدءاا 
الربتغايل مطلع النهضة قبيل اإلسالم وبعده حتت مسمى اهلامشية، وصوالا إىل الغزو  

اللحظة و األور  حىت  اليمن  تزال  وال  الربيطاين،  واالستعمار  الغزو  مث  العثماين  مث  بية 
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ولن  الدولية،  والوصاية  االستعمارية  لألطماع  تتعرض  االسرتاتيجي  موقعها  وبسبب 
 حتفظ مصاحلها ومصاحل الدول. قويةا  دولةا  تستقل بذاهتا وقرارها الوطين ما مل تبِ 

اجلغرافيا دوراا مهماا يف نشأة احلضارة اليواننية، حيث شكلت مدينة    تملثل لعبواب 
وانفتاحها على كل  التجارة،  موقعها على طرق  بسبب  القدمي  اليوانن  أثينا حاضرة 

و  العامل،  اجلمالية كمدينة  ثقافات  وذائقتها  املدين،  بطابعها  احتفظت  أثينا  أن  لوال 
دولية ملا عدل حكام اسربطة من طبيعتهم البدوية،  مفتوحة على العالقات التجارية ال

واستجابوا لنداء الوحدة واالندماج االجتماعي لتكوين الدولة القومية اجلديدة لليوانن  
 القدمي.

الذي خلفه  الفراغ  تسد مسد  املوقع االسرتاتيجي لرتكيا جعلها  أن  وابملثل جند 
ملوقع االسرتاتيجي لربيطانيا ما  أربعمائة عام، ولوال ا تزيد على  سقوط األندلس وملدة  

 متكنت من حصار األانضول مث السيطرة على ثلثي الكرة األرضية.  
ن عبقرية اإلنسان متكن من السيطرة على عامل الزمن، أما عبقرية  إإذاا ميكن القول  

املكان ففيها أسباب قوة الدولة وعمقها االسرتاتيجي، وتنعكس على اجلغرافيا فتحرك 
لتصبح العمق   مجودها  أن  الدولية، كما  العالقات  ارتكاز يف  وحمور  مكان جذب، 

االسرتاتيجي للدولة جيعل هلا سلطة تدخل أكرب يف النطاق اإلقليمي والدويل، ويزيد 
وهتا لدى القوى الدولية  ظمن حضها لدى الدول املنتجة واملصنعة، كما يزيد من ح

 املهيمنة.  
كيب والدفع احلضاري، فالفكرة املسيحية  وقد تكون الفكرة الدينية هي معمل الرت  

كانت متثل دافعاا للمنافسة احلضارية الغربية إبزاء الفكرة اإلسالمية، فعصر النهضة يف 
اب محل روح املسيحية ابمتياز، رغم أن الثورة كانت ضد الكنيسة اإلقطاعية، إال  و أور 

 هنضتها. أن الكنيسة تطورت فصارت ملهمة للروح األوروبية يف مراحل 
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وقد تكون الفكرة االمرباطورية هي نفسها معمل الرتكيب، فقد شكلت الفكرة   
العاملية الدافع األقوى للدورة التارخيية األمريكية الراهنة. ونالحظ أن تلك الفكرة ال  
خترج عن خصائص املكان واجلغرافيا اليت جاءت منها الفكرة، فلوال عامال السكان  

الوال وهيمنة  احمليطواملساحة،  عامل  على  منازع  بال  املتحدة  على   -ايت  ترتبع  كوهنا 
 ملا استطاعت فرض سيطرهتا على العامل. -احمليطني األطلسي واهلادي

ن احلضارة األوىل املؤسسة لدورة التاريخ مل تكن وليدة جغرافيا إونستطيع القول      
ستقر ال حيركه حبيسة، وال إنسان مستقر يعيش على ضفاف األهنار، كون اإلنسان امل

دافع الغزو والسيطرة،  ومبا أن إنساهنا أول إنسان حيرك دورة التاريخ، فهو مل أيت من 
خالل املوروث احلضاري واخلربة السابقة، إذ ال خربة قبله؛ فهو إذن صاحب التجارب 
األوىل، وال بد أنه فشل مرات عديدة حىت حقق النجاح، ولكنه اقتاد الزمن الحقاا 

اخلاص، منهج احملاولة واخلطأ، حىت ركب الفكرة التارخيية ودفع هبا إىل   عرب منهجه
العسكرية   القوة  جمال  يف  حضارته  مستلزمات  منها  فصنع  األرض  طوع  مث  األمام، 
العاملية   واملعرفة اإلنسانية، ونقل جتربته لكل اجملتمعات فنشأت منها كل احلضارات 

 املتالحقة. 
لن جند حماوالت خاطئة سوى لقوم عاد وقوم مثود  وإذا ما عدان للتاريخ القدمي ف

جزيرة العرب، كما أننا لن اليمن و وغيهم، وكل هذه أقوام عاشت على األرجح يف  
ومحي، وال ميكن أن نثبت وتبع  جند تطويعاا للجغرافيا ببناء السدود إال يف حضارة سبأ  

، ما يدل اع املؤرخنيإبمج  هجرات قدمية ألي من اجملتمعات املاقبل اترخيية عدا اليمن
 على انطالق دورة التاريخ األوىل من هنا.

املكان من اإلنسان اليمين إنساانا متطلعاا ابجتاه السيطرة   لقد صنعت عبقريةُ     
، وبىن نظاماا وغرابا   على العامل القدمي، فسعى إىل ذلك وربط حركة البشر ببعضها شرقاا 
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للعدالة العاملية ومنع التظامل بني املمالك، للتأسيس    عاملياا جسدته رحلة ذي القرنني
 وإرساء نظام قيمي يتحاكم إليه العامل، وحتتكم إليه ممالك األرض. 

العامل  و      امرباطورية يف  وأول  أقدم حضارة  اليمين صاحب  اإلنسان  هو  ذلك 
العامل  جملتمعات  املعرفية  واخلربات  التجارب  ومانح  التارخيية  الدورة  ومؤسس  القدمي، 

التارخيية يف مراحل ما بعد االنتقالة  ،  دميالق وعلى الرغم من أن جيوبوليتيك الدورة 
األوىل، حاولت اختطاف تلك العبقرية منه، ونسبتها لشخصها القومي، إال أن التاريخ  
نفسه يطالبها بدليل واضح من رصيد احملاولة واخلطأ، لتثبت تلك العبقرية املدعاة، أو  

 دة من غيها. اإلقرار ابلنقل واالستفا
هو الذي مكنها أن تكون احملور   -قدمياا   -على أن املوقع االسرتاتيجي لليمن    

الكلية، وبفضل موقعها   التارخيية  للدورة  األول للحضارة اإلنسانية، ومدرج اإلقالع 
كانت سيدة العصر القدمي دون منازع، وال يزال حىت اللحظة وسيبقى مينحها األمهية  
االسرتاتيجية الكربى كوسيط يف اتصال احلضارات اإلنسانية، والعالقات التجارية بني  

 أمم الشرق والغرب.
ذلك ملا اختصت به من موقع اسرتاتيجي فريد، يربط بني عاملي الشرق والغرب، 

اب اليت تعرب إىل و وابألصح يربط بني قارات العامل الثالث: آسيا وأفريقيا ومصاحل أور 
ه، اليت تقع على نطاق حبري واسع يف البحر األمحر وحبر العرب ئرب موانالقارتني ع

املتصل ابحمليط اهلندي، ابإلضافة إىل مضيق ابب املندب الذي ال ميكن أن يستغين 
إال أن ما جيب االلتفات له هو أن العامل متغي دائم، وأن   عنه العامل حلظة واحدة،

والس  العالقات  تتبع  نسبية  الثبات  السياسة  مسألة  الرؤية  أن  على  الدولية،  ياسات 
العميقة قد جتعل من اجلغرافيا اجلامدة حركة متتلئ ابحليوية والفاعلية، والعكس حينما  
العمق  يف  تفهم  ال  عقول  السياسية  القيادة  تتسلم  أو  السياسية  العقول  تنام 
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السياسة األمريكية طوال   الذي شغل  العقل االسرتاتيجي  القرن االسرتاتيجي، فلوال 
تبلغ هدفها يف  أن  استطاعت  ما  العشرين  القرن  من  األول  والنصف  التاسع عشر 

  الكربى،   وبني القارات الثالث   ا السيطرة على العامل، فموقعها البحري الذي يفصل بينه
مل يكن ليؤهلها ابلتقنيات التقليدية للوصول   ،احمليطان املتجمد الشمايل واألطلسيو 

 ، لكنها وصلت، طبقاا لنظرية سيبكمان. عامل والتحكم فيهالو إىل قلب القارات 
نذكّ  أن  ملعرفة وميكن  الدويل"  "اجليوبوليتيك  السياسية  اجلغرافيا  أبمهية  هنا  ر 

لك القوى؟  تقسيمات اخلارطة السياسية العاملية، ووزن القوى بداخلها، وأين نقع من ت
وما الثقل الذي منثله واحليز الذي نشغله، وممكنات املستقبل الذي نطمح إليه؟ وبدون  

نستطيع   فلن  املتأخرة -ذلك  اجملتمعات  واعية   -وال غيان من  بناء سياسة خارجية 
 ومتزنة.

بل متكننا من   اخلارجية؛  السياسة  بنا عند  اجليوبوليتيك ال تقف  أمهية  أن  كما 
بلوغ ، و األمماالسرتاتيجية املانعة من بلوغ الفاعلية يف التأثي على    دراسة مشكالتنا

مستوى الشراكة اإلقليمية والدولية، وقبل هذا وذاك متكننا من وضع سياسات داخلية 
 للفهم اجليوبوليتيكي.  اقتصادية واجتماعية وعسكرية وغيها، وفقاا 

ود دولة قوية، قادرة على ومن ذلك مثالا أن املوقع االسرتاتيجي لليمن يقتضي وج 
البحرية، وأتمني املصاحل الدولية، ليصبح حمور اهتمام ومركز استقطاب املنافذ  محاية  

أن   يظن  اجليوبوليتيكية  املسائل  يف  يفهم  ال  ومن  العاملي،  االقتصاد  التقسيم حلركة 
لتوزيع الصراع،  املسؤولية،  واحملاصصة طريقة  هنا من  وإهناء  املشكلة  إىل  ينظر   وهو 

الدولية النفسية، ويتجاهل أو جيهل السياسات والتوازانت  فإنه طاملا بقيت ،  الزاوية 
أو    ظاهريفة اقتضت السياسة الدولية جعلها حتت الوصاية واالنتداب العهنا دولة ض

  متثل البوابة اجلنوبية الوحيدة للعامل القدمي من جغرافيا الكوكب  اخلفي، كون هذه البقعة  
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ال    م الصعداء، وه  ونأنه إذا تقسم اليمن سيتنفس   ة املأجوريناجلهل ، ويظن  واحلديث
متزق  ونيعلم   ا، عليه  ةالوصايشروط  ازدادت  اجليواسرتاتيجية    ةالدول  تأنه كلما 

 حتت سلطة انتداب خمتلفة مع األخرى.   اصبح كل جزء منهي لوتكاثفت األطماع فيها،  
تقاتلت عليها كل القوى    يبو أال يرى هؤالء أن اليمن يف عصر االستعمار األور  

وبريطانيا   وفرنسا  وااليطاليون  الربتغاليون  اآلن خالل حرب الدولية،  يتكرر  ما  وهو 
تتكالب فهال تساءلوا ملاذا اليمن وحدها    وايرانياا،  امليليشيا احلوثية املدعومة خارجياا 

 عليها كل القوى الفاعلة يف اجملتمع الدويل؟
عدة مشاريع،  اليوم  تتجاذبنا  حيث غدت  يتيكية،  املسألة اجليوبول  حتددهاجلواب   

، وال مشكلة لديها يف اإلنسان اليمين، إمنا املشكلة يرغب يف حتقيق مصاحلهكل منها  
اإلقليمية   القوى  بعض  تعلم  ولو  العامل،  مبصاحل  يتحكم  موقع  من  يديه  حتت  فيما 

لقبلت خر يف العامل،  آملكان  والدولية أن اليمنيني ميكن أن يبيعوا أرضهم مجلة وينتقلوا  
لكن الذين ال يفهمون يف هذه املسائل ،  املبادلة على ما متلكه من تقدم وصناعة وثروة

عداا سياسياا كبياا يف إدارة الدولة، فهم يتخبطون بني الفكرة ونقيضها، وال ميتلكون بُ 
وابلتحديد نيت اليمن طوال الفرتات املاضية،  عند أقدامهم، وقد مُ -فقط    -ينظرون  

الذين ال يفقهون    م أبمثال هذه الديناصورات 1963م وأكتوبر1962منذ ثورة سبتمرب
 شيئاا وال يهتدون سبيالا. 
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عّرف الرتبية الوطنية حسب املوسوعة العاملية أبهنا املنهج املسؤول عن تفاعل الفرد تُ 
مع املواطنني احمليطني به على خمتلف املستوايت الوطنية واإلقليمية، وتُعىن الرتبية الوطنية  

الوالء، وتقوم على تعريف املواطنني بتارخيهم وتعريفهم  مبادئابلدرجة األوىل بتحقيق 
األ ابلسلطعلى  األفراد  عالقة  تعزز  الدولة، كما  قبل  من  املتبعة  السياسية   ة نظمة 

السياسية احلاكمة، وتزيد من والئهم للقوانني واألنظمة واألعراف االجتماعية، ما يزيد  
 . من التزامهم هبا وانصياعهم هلا

  وال تقتصر الرتبية الوطنية على إحاطة املواطنني بشأهنم الداخلي أو احمللي فقط،  
ووجودها يف التاريخ،    ةإذ تتضمن أيضاا تزويد املواطنني مبعلومات وحقائق ختص الدول

اآل االجتماعية،  ونضاالت  العالقات  شبكة  وطبيعة  الدولة،  إلرساء  واألجداد  ابء 
كما ميكن اعتبار    ،األمر الذي حيّقق مفهوم املواطنة لدى األفرادواحلقوق والواجبات،  

األد إحدى  الوطنية  لدى  الرتبية  واالنتماء  ابملواطنة  الشعور  املسؤولة عن خلق  وات 
احلسنة  فراداأل واألخالق  القيم  تتعزز  مبوجبها  إذ  السلوكيات   واملبادئ،  تصقل  اليت 

وطنه   جتاه  املسؤولية  لتحّمل  أهالا  جلعله  الالزمة  املعرفة  املواطن  ومتنح  واألخالق، 
اليت جتعل الفرد مواطناا صاحلاا    املبادئو وجمتمعه، أّي أهنا العملية اليت ترّسخ كافة القيم  
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قادراا على أن ُيشارك بفعالّية يف كافة األنشطة واملناسبات الوطنّية، ابإلضافة جلعله 
 .(24)   منضبطاا مبعايي وضوابط اجملتمع الذي يعيش فيه

وللرتبية الوطنية بشكل خاص والرتبية بشكل عام دور حموري يف بناء اجملتمع      
أبنا الفرقة والشتات يف  ه، ذلك أن  ئالوطين املتماسك واملنسجم، وإزالة كل أسباب 

وظيفة الرتبية بشكل أساسي هو متكني الفرد من التكيف مع اجملتمع واالندماج فيه،  
ه،  ئاظ على مصاحله، ونشر قيم اخلي والعدل بني أبناه وهنضته، واحلفئسهام يف بناواإل

دور  فهذه هي األهداف الكربى للرتبية يف اجملتمع، وهي تبدأ من الوالدين واألسرة، ف
دور أجبدي  ،  والقيم الوطنيةالوالدين يف تنشئة األبناء ورعايتهم وحثّهم على األخالق  

تصاحب اليت  السلوكيات  وهي  األطفال،  سلوكيات  بناء  إىل يف  الطفولة  من  هم 
فهما  ،  الشيخوخة واألسرة،  الوالدين  يبدأ من  فيه  البيئة  بيئته، وأتثي  ابن  فاإلنسان 

يغرسا أجل مصاحله،    ناللذان  والنضال من  عنه،  والدفاع  الوطن، وحبه،  فيه معىن 
تتصل  قيمة  نفسه كل  يهمدان يف  أو  وقيمه،  ثقافته  قوانينه، واحرتام  والوقوف عند 

 طنة الصاحلة. ابلوطن واملوا
ويف جمتمعنا اليمين يؤثر جهل األسرة والوالدين بشكل كبي على األبناء، كما تؤثر 
يف دور األسرة نزعات الصراع واالستعالء وغيها، فينشأ جيل مضطرب جتاه وطنه،  
متناقض السلوك، فمن األسر من يغرس يف ذهن أطفاله نزعة االستعالء العرقي حتت 

هم منذ الطفولة على التميز  ءة، والنسب الطاهر، فيحرضون أبنادعوى اهلامشية املقدس
عن اجملتمع، ويشعروهنم ابلفوقية وأهنم أعلى من الناس مرتبة ومكانة، وأهنم من نسل 
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طاهر مقدس، من ساللة أبناء الرسول، فيحرضوهنم على اجملتمع غالباا، بدعوى أن  
ساوي بني اليمنيني وبينهم، وهذا اجملتمع اليمين ال يقيم حقوق آل البيت املزعوم، وي

فينشأ أطفال هذه األسر وهم يشعرون ابلتميز واالستعالء    - حد قوهلم  -حرام وما جيوز
واملظلمة، فيمارسون سلوك االستعالء والتذمر من أقراهنم األطفال أثناء اللعب وأثناء  

ثالا  الدراسة يف املدارس، ومثة قصص كثية يف هذا الباب، ويكفي أن نضرب هنا م
بسيطاا يتكرر يف كل مكان، وهو إذا حدث أن أطفاالا يلعبون ومن بينهم طفل هامشي،  
وأمه  أبوه  وخيرج  أسرته،  فسوف جين جنون  فجرحه،  رأسه  أحدهم حبجر يف  فرماه 

ن أسرته  اا بعقاب الطفل الذي رمى احلجر، بل سيعنفين يف احلي، ولن يكتفايصرخ
ه ملخالطته  ان ويعنف  ان إىل ابنهما آل البيت، وسيعودهم على احرتام  ءأبهنم ال يربون أبنا

 أطفال احلارة ممن ليسوا مبقامه الطاهر.
على اجملتمع   اا وحقد  وهكذا ينشأ أطفال هذه األسر وهم حيملون يف قلوهبم غالا  

بينهم شبكة عالقات خاصة وثنوية موازية لشبكة عالقات  وعلى الشعب، وتنشأ 
اجملتمع، ومع األايم يكرب هؤالء وتتحول هذه الرتبية االستعالئية إىل عصابة مرتابطة،  
تدعي التمايز واالستعالء، وحتاول تغيي اجملتمع وفقاا لألفكار والقيم االستعالئية اليت 

يعرف    تلقتها يف فيما  هبا، وهذا ما حدث جذرايا يف مرحلتنا هذه  الصغر، وتؤمن 
ابمليليشيا احلوثية، فليست امليليشيا احلوثية سوى جمموعة أطفال األسر اهلامشية الذين 
تربوا على ثقافة العنصرية واالستعالء والتمييز، وغرست فيهم أسرهم أهنم أبناء الرسول 

على أطفال اليمن، وحينما كربوا دفعت هبم أسرهم إىل والعرتة الطاهرة، وأهنم مميزون  
مدارس ومراكز وحماضن تربوية خاصة هبذا الفكر العنصري، فتشكلت منهم عصابة  

 احلوثية اإلجرامية الناقمة على اجملتمع والوطن والشعب والدولة واحلضارة. 
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رتام النظام ها على فكرة الفيد وهنب املال العام وعدم احءأخرى تريب أبنا  ومثة أسر  
والقانون، فيقول بعضهم ألبنائه، )قعوا محران عيون، أقطعوا الرجل حبذاهتا(، ويغرسون  

ات، كنت يف يفيهم فكرة قطع الطريق والنهب والسلب، وذات مرة يف أواخر التسعين
له سيارة   لقي  عليه،  فتح هللا  ابين فالن  أما  يقول  أحدهم  منطقة خوالن فسمعت 

 يف؟ قال: تقطع على بين فالن وشل سيارة! حالية. فسأله أحدهم ك
اليمنية،   الدولة فال وزن هلا عند أغلب األسر  وأما ابلنسبة للمال العام وأمالك 
فلغة الفيد وهنب املال العام طاغية يف ثقافة اجملتمع، حىت أن بعضهم يضرب البنه  

عام، ويقول ه مثالا أبي مسؤول سارق أو فاسد، بىن قصراا أو فلة من املال الظوهو يع
 خل! إ...له أشيت تقع مثلما فالن، شوف كيف قد معه فلل وأموال وزلط

وإذا كان الناس يف اجملتمعات األخرى حيتقرون الفاسدين ولصوص املال العام،  
فإن البعض يف وطننا احلبيب يقدسون صاحب املال ولو كان ماله سرقة من الدولة،  

والعمارة الفارهة، فستجد حوله جلبة من فطاملا هو ميلك املال والسيارات الفخمة  
الناس يتمسحون به ويهتفون ابمسه، ويدافعون عنه، وهذه يف احلقيقة إشكالية ثقافية،  
فلوال فساد ثقافة اجملتمع ما استطاع الفاسدون واملرتشون واللصوص التحرك يف اجملتمع  

اإلمامة الكهنوتية،  وهم ميارسون فسادهم، لكن الثقافة العامة ال تزال مشبعة حبموالت  
الفيد وقطع الطريق وهنب املال العام ومسايرة الفاسدين واجملرمني، ومل تتحرر  ثقافة 

 سلوكيات الشعب بعد من هذه الثقافة اإلمامية بعد.  
وهنا جيب أن نعرتف أن مفهوم الدولة يف ثقافة اجملتمع اليمين ال تزال يف حكم  

ال احرتام  ثقافة  تزال  فال  الغائب،  واحلقوق  ضمي  املتساوية  واملواطنة  والقانون  نظام 
والواجبات غائبة جذرايا عن وعي غالبية الشعب، وخاصة اجملتمعات املذهبية والقبيلة،  
فالفرد ال يشعر   اجملتمع،  لو كانت مؤسسة ثنوية يف حياة  للدولة كما  ينظر  حيث 
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اإل وهذه  والقبيلة،  األسرة  أبمهية  والقانون كشعوره  الدولة  يف أبمهية  تظهر  شكالية 
الدين  ورجل  املذهب  يظهر  حيث  ابلدولة،  وعالقتهم  ابلقبيلة،  األفراد  عالقات 

عن الدولة، وتظهر القبيلة وشيخ القبيلة وسيطاا بني الفرد والدولة،    واأليديولوجيا بديالا 
وهو ما جيعل األفراد يشعرون بثانوية الدولة يف حياهتم اليومية، وهذا يعود خللل كبي 

ال الدولة  يف  مع  مباشرة  واجملتمع  األفراد  تقيم عالقات  أن  يتوجب  اليت  الوطنية  رتبية 
أفراد  فيشعر  وجودي،  قيمي  مضمون  ذات  العالقة  هذه  تغدو  حبيث  ومؤسساهتا، 
اجملتمع أبن الدولة تشكل حقيقة وجودهم، ومصاحلهم، وأهنم ال يستطيعون العيش 

 دة. بدون وجود الدولة ومؤسساهتا الوطنية حلظة واح
إن دور الرتبية الوطنية يف اجملتمع هو القضاء على هذه السلوكيات والقيم اخلاطئة   

التدميية، وبناء منظومة قيم جديدة يف نفوس األجيال تدعم الثقافة الوطنية والسلوك 
الوطين القومي، وتقضي على السلوكيات الفاسدة، واألخالق الرذيلة، فتزدري الفاسدين 

،  وخزايا   وانهيب الثروة العامة، حىت يغدو الفاسدون يف اجملتمع عاراا   واللصوص واملرتشني
وحينها سيتحول السلوك االجتماعي من سلوك اهلدم والفيد وتدمي الدولة، إىل سلوك 

 املواطنة والبناء الوطين الفاعل.
قادر على مرتبط بوطنه ومصاحل أمته،  على تنشئة جيل    عملتإن الرتبية الوطنية  

وعالقاته من رؤية اخلي العام   هاجملتمع إبجيابية عالية، ألنه ينطلق يف تعامل التعامل مع  
فرد يف اجملتمع يتساوى مع مجيع األفراد يف احلقوق  على أساس أنّه  واملصلحة العليا،  

والتجانس والتعاون    ومهمته كغيه من أفراد اجملتمع هي حتقيق االنسجام،  والواجبات 
يرفع ويعلي من قيمة    بني كل أفراد اجملتمع، واحرتام النظام والقانون والدولة، وهو ما
 اجملتمع ككل، وحيّسن صورته ومسعته أمام اجملتمعات األخرى.  
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ُتضفي   فهيتعطي الفرد قبوالا واستحساانا بني جمموعة األفراد،  والرتبية الوطنية   
ومتنحه احرتاماا واجالال ،  ليا جتاه وطنه وشعبه وجمتمعهعيماا  وقعلى اإلنسان أخالقاا  

لكل ما يتصل بتاريخ الوطن وحضارته وهويته وثقافته، وهذا بدوره يبعث يف نفس 
خّط الدفاع األول واألخي يف وجه كّل الشرور  الفرد االعتزاز ابالنتماء للوطن، ومينحه  

تفع ار ، كلما  الوطنية   رتفع مستوى الرتبية اليت تعاين منها اجملتمعات املختلفة، فكلما ا
ى أداء لى مستو ع  ايبإجي، ممّا ينعكس بشكل  الفرد وقيمه وتعامالته  مستوى أخالق
عن نفسه وعن  ياا إذ يصبح الفرد راضيف اجملتمع؛  ميةاجلر وينهي ظاهرة  الفرد ونشاطه،

تنخفض فيها  ذات الرتبية الوطنية الفاضلة  فاجملتمعات  وطنه وعن اجملتمع من حوله،  
الذي ينال و جتعل الفرد قادراا على العطاء والبذل بشكل أكرب،  و   ،اجلرائم بشكل كبي

يكون على قدرة عالية من اإلحساس بغيه من الناس  الوطنية  قدراا عالياا من الرتبية  
هذا، وأيخذ بيد    رَين بسبب املشاكل اليت تعرتضهم، فرتاه يساعدالذي يعانون األمَ 

 ذاك بكل صمت وهدوء.  
اإلنتاج والعمل يف الدولة، وعلى املستوى االقتصادي تدعم الرتبية الوطنية قيمة  

الرتاجع تعرف  لن  أراضيها مواطنون صلحاء،  يعيش على  اليت  ؛  واالنكسار  فالدولة 
الدولة اليت خبالف  ،  والتطور  كّل أاّيمها ستكون عبارة عن درجات لسلم الرقي والرفعةو 

 .فردانية والفوضىوال يعيش أفرادها ثقافة التخلف والفيد
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الشيء إىل أصله، أو الفرع إىل األصل،   نتساب اوهو  ،  نتساب اال  عيني  لغةا االنتماء   
فاالنتماء النسبة إىل الشيء،  ،  قال: انتمى فالن إىل فـالن إذا ارتفع إليه يف النسب ي

والده، لنتماء الطفل  ذلك ابيتجّسد  ، و (  25) إليه    انتسب  أي  انتمى إىل كذا:يقال:  
النمو والكثرة والزايدة،    أييت االنتماء مبعىن االرتفاع فهوو فيقال: مفردة مشتّقة من 

 .  (26)  يرتفع إليهأي انـنَتَمى هو إليه: انتسب، وفالن يـَننِمي ويـَننتِمي: 
،  (27) وسلوكاا   فكراا ووجداانا  ه لوطن فردنّه انتساب الأبعّرف االنتماء اصطالحاا وي 

ال يتجزأ من   أو هو انتساب األفراد لوطنهم ودولتهم وجمتمعهم، انتساابا جيعلهم جزءاا 
ووجداانا   فكراا  احلياة،  جوانب  يف كل  وطنهم  مبصي  مصيهم  يرتبط  حبيث  الوطن، 

بقيم الوطن، واحرتام قوانينه  هبذا االنتماء عن طريق االلتزام    اعتزاز األفرادهو  و وسلوكاا،  
، وتتجّلى هذه التفاعالت من خالل ه وظروفهوالتفاعل مع احتياجات   ورعاية مصاحله، 

وربط مصي الفرد مبصي وطنه يف كل واحملبة العميقة له  لدى الفرد،  الوطن    قيمة  بروز
 . يف محايته والتضحية ألجله نغماسواليت تتجسد عن طريق االنواحي احلياة، 

أبناء اجملتمع  كل  االنتماء الوطين من أهم قيم املواطنة الصاحلة اليت حيرص  ويعد  
كافة أطياف اجملتمع  و حترص مؤسسات اجملتمع املدين  كما  بينهم،  جتسيدها فيما  على  

ثقافة االنتماء من نتائج إجيابية  على غرسها يف نفوس األبناء؛ ملا جينيه اجملتمع من مثار  
 وملا يعكسه شعور االنتماء من تعزيز  ،الوطين الصادق املخلص  تعزز الشعور ابالنتماء

ولته،  واعمار د،  وطن وبناء مؤسساتهال  لتنميةادف  اهلبّناء  الفردي واجلماعي السلوك  لل 
 

 (. 239هـ(، المصباح المنير، ص)770ينظر: الفيومي)ت/ - 25
 (. 14/297هــ(، لسان العرب، )711ينظر: ابن َمن ُظور)ت/ - 26
 / https://almanalmagazine.comالشريعة، -نهج-بحوث ودراسات/االنتماء والوالء الوطني - 27
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تطوره،   أجلهوحتقيق  والدفاع عن سيادته ومصاحله،  والتضحية من  واحملافظة على ، 
 . مكتسباته

وألن مفهوم االنتماء الوطين موضوع واسع ومتعدد بسعة الوطن وتعدد عالقته     
ابلفرد، فإن مثة رؤى وتفسيات متعددة ملفهوم االنتماء الوطين وحقيقته، فمن املفكرين 

الوطينمن   االنتماء  الفرد واجملتمعنشأ  ت  مادية وروحية،   رابطة  يرى  نتج عنها  ي   ،بني 
من اعتربه حاجة نفسية، ومنهم من نظر إليه على أنه    حقوق وواجبات ملزمة، ومنهم

، ومنهم من قرر أنه عمل صاحل إنساين، وشعور نبيل، يؤسسه ويبنيه  حاجة اجتماعية
 . (28) فطرة سوية، وأفراد صاحلون مضحون، وقدوات بريئة من األغراض الصغية"

كما رأى بعض املفكرين االنتماء الوطين نزعة روحية تدفع الفرد للدخول يف إطار 
اجتماعي فكري معني، مبا يقتضي االلتزام مبعايي وقواعد هذا اإلطار، ونصرته، والدفاع 

، أو أنه اجتاه إجيايب مدعم (29) عنه يف مقابل غيه من األطر االجتماعية، والفكرية  
الفرد جت الوطن، ؤ اه وطنه، مابحلب، يستشعره  ارتباط وانتساب حنو هذا  كداا وجود 

فيه، يشعر حنوه ابلفخر، والوالء، ويعتز هبويته، وتوحده معه، ويكون    اا ابعتباره عضو 
العام،   الصاحل  مراعياا  وثرواته،  مصاحله،  على  حمافظاا  بقضاايه،  ومهموماا  منشغالا 

ع األغلبية، ال يتخلى عن وطنه  ومشجعاا ومسهماا يف األعمال اجلماعية، ومتفاعالا م
 . (30)حىت وإن اشتدت به األزمات"

وبعض علماء االجتماع يرى االنتماء: "حاجة إنسانية ضرورية لتحقيق متاسك 
اجملتمع عن طريق تبين أفراد اجملتمع مثاليات، ومعايي، وقيم اجملتمع، ومقننات السلوك 

 
 (. 12هـ(، ص )1424، )الرياض: مكتبة العبيكان، 1وته، االنتماء للوطن، ط( عادل عبد القادر ق 28)
جمهورية  -( روضة عبد هللا المطوع، سيكولوجية االنتماء: دراسة مقارنة، جامعة عين شمس، مدينة القاهرة29)

 (.14م(، ص )1994مصر العربية، )
 (. 73هـ(، ص)1426: دراسة استكشافية )( عثمان صالح العامر، أثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة30)
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 مثاليات ومعايي وقيم اجملتمع أن اليت تقتضيها عضويتهم يف اجملتمع، وليس معىن تبين
يصبح األفراد نسخة واحدة، وإمنا تكون هذه املعايي والقيم مبا يسمح بنمو الذات 

 . (31) ومحاية اجملتمع، فال تضيع ذات الفرد، وال ينفرط النظام العام للمجتمع 
الوطين       االنتماء  اهلامة  ويتطلب  والسلوكية  الروحية  املعاين  الدالة على بعض 

حب الوطن، واإلخالص له، والتضحية من أجله، والدفاع عنه،  حقيقة االنتماء، ك
واحلرص على ، والثقة فيه يف كل األحوال، واحلفاظ على مسعة الوطن،  هوالتمسك ب

،  احله، وعلى كرامته، ومصوعلى تراثه ومقدراته  والغية عليهسالمته، ومجال منظره،  
 . سهام يف كل عمل يساعد على رفعة شأن الوطنوممتلكاته، واحلرص على اإل

األصغر اليت يتكون منها الوطن    يف الدوائرعظم الشعور ابالنتماء  عادة ما يو      
غي أن الشعور ابالنتماء العام يعين ،  افظةكاألسرة، واملدرسة، والقرية، واملدينة، واحمل 

بتاريخ   ومحاية  الوعي  التارخيية،  وهويته  احلضاري،  احلضارية،  ثآ الوطن  الوعي و ره 
والبذل بسخاء ملساعدته يف أزماته، والتضحية ،  هواقعاليت حتيط بشكالت  املظروف و ابل

وحترره،   لتحريره  والنفس  الوطن،  ابملال  مصاحل  على  اخلاصة  املصاحل  تقدمي  وعدم 
أمنه على  و واستقراره  واحملافظة  وأعراضهماحلفاظ  ،  وأمواهلم،  املواطنني،  حياة  ، على 

    (.32)   كل ما يتصل حباضر الوطن ومستقبله  ومحاية 
الوطين  يعد  و   االنتماء وأهم    أرقىاالنتماء  اإلنسان  دوائر  حياة  يرقى ،  يف  ألنه 

ابإلنسان من األاننية الفردية واالنتماءات الضيقة، إىل مستوى حضاري انساين أرفع،  
جيعل حلياة الفرد قيمة عليا، فهو يعيش ألجل وطن وأمة، وال يعيش ألجل طموحاته  

 
 (. 13م(، ص)1992( هانم إبراهيم الشبيني، االنتماء والقيم: دراسة مقارنة القاهرة، )31)

أ.د/ حامد بن مده بن حميدان الجدعاني، تعريف االنتماء، رابط:   - 32
https://shms.sa/editor/documents/43977 
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الوطن واألمة،   وانتماءات أضيق من  أو هلوايت  أو غرائزه فحسب،  له  اخلاصة  بل 
من   يناضل  أمسى  مجعي  تقدمه أجلههدف  وحتقيق  ابلوطن  النهوض  هدف  هو   ،

 وازدهاره.
إن االنتماء للوطن الكبي أوالا يعطي معىن أجل لالنتماءات الفرعية األخرى اليت   

الوطن، ك أجزاء  والعائلة  تشكل  املرء  اجلماعة  و األسرة  انتماء  يغدو  واملنطقة، حيث 
مكمالا  ومنطقته  وأسرته  الكبي،  حمليطه  لوطنه  يف  النتمائه  ال  للوطن  تعصب املنتمي 

أو األسرة أو اجلماعة أو احلزب أو املذهب على حساب الطائفة  للقبيلة أو املنطقة أو  
تتصل ابلوطن ومصاحله، فإذا خالفت مصاحل الوطن   اا الوطن، بل يعترب هذه كلها أطر 

 أمهية االنتماء الوطينوهنا تبدو    وأسست للفرقة واخلالف، قدم الوطن عليها وجتاوزها،
كلما وجه  و ويرشده إىل ما فيه صاحل وطنه، ه يوجهللفرد، داخلي الضمي المبثابة  فهو

 سليماا كان ذلك عامالا من عوامل بناء اجملتمع.   االنتماء إىل الوطن توجيهاا 
الوطيناالشعور  ويعمل   الفساد واالحنراف  نتماء  اجملتمع من عوامل    على محاية 

و والطغيان العام السلبية كالفساد  السلوكية  الظواهر  حماربة  ،  املال  وسرقة  والغش 
والتالعب ابملسؤولية أو التقصي يف الواجب الوظيفي والوطين، والرشوة واخليانة وبيع 

اآل  وهتريب  و ثراألوطان  التخريبمنع  ،  األمن  اب  واإلره  والعنف  عمليات  وافساد 
، فكل هذه وغيهاالعام، أو هتريب ما يضر مبصاحل اجملتمع كاملخدرات واألسلحة  

الوطين،   األعمال وغيها لالنتماء  نقائض  تعترب  والوطن ومصاحله  مما يضر ابجملتمع 
؛ ألن الفرد الذي يشعر ابلوالء واالنتماء لوطنه يبتعد عن كل ما يؤدي  وخيانة للوطن

اب اإلضرار  الشخصيةإىل  على حساب مصلحته  ذلك  ولو كان  الوطنية،  ،  ملصلحة 
وسواء كان السلوك املؤدي لإلضرار ابجملتمع سلوكاا إجرامياا كالعنف والفساد وسرقة 

ثر الوطنية وغيها، أم كان سلوكاا املال العام، وهنب أموال الشعب وبيع وهتريب اآل
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قمامة يف الشوارع، أو البصق على عادايا دأب عليه يف ظل الفوضى الثقافية كرمي ال
الرصيف، أو رمي املخلفات يف الطرقات مما يشوه املنظر اجلمايل للمدن والعواصم، أو  
عدم االلتزام إبشارة املرور، أو جتاوز خط السي والسرعة، أو خمالفة قوانني الدولة، أو  

أو كبياا   التهرب عن أداء الواجب، فكل عمل أو سلوك يضر ابجملتمع ضرراا صغياا 
العظمى كالعمالة   اخليانة  إىل  يصل  بعضه  الوطين،  االنتماء  نواقض  من  انقضاا  يعدا 

ثر أو افتعال احلرب لتدمي الوطن لصاحل للخارج على حساب الوطن، أو بيع اآل
 . قوى خارجية

ية، أو شعور وجداين، أو ادعاء نسب حالة ترفيهجمرد  االنتماء الوطين ليس  إن   
واآلكما  ،  أو جنسية الفاسدين وجتار احلروب  والثقافة يفعل كل  ثر وابعة احلضارة 

يعيش   جوهرية وضرورية يف حياة اإلنسان   حقيقةوإمنا هو  والتاريخ يف وطننا املكلوم،  
،  به، وحييا فيه وينتمي إليه، ويضحي من أجله، ويعدل من سلوكياته طبقاا ملصاحله

 وعوامل   بلورة شروطل  يعمل جاهداا ، و وطين لدى أفرادهويساهم يف إشباع الوجدان ال
وأفقه إال ابملواطن الذي يعمل   ووجوده  ال يكتمل معناهورفاهيته، فالوطن  الوطن    تقدم

واحلضارية شعوراا يف نفسه، وضمياا يف وجدانه،    ته اإلنسانيةعلى تعميق وجوده وجترب
 .وواقعاا يف سلوكه العملي

ن االنتماء الوطين ليس ادعاءا يدعيه اإلنسان أو مقولة تقال أو خطبة تذاع،  إ    
التزام ومسؤولية الوطنية  ،وإمنا هو  املسؤولية  بتحمل  االلتزام  يرتجم هذا  فال    ،حيث 
وإمنا   ،متفرجاا أو بعيداا عن التزامه الوطين املرء وال أن يعيش يصح أبي حال من األح

هو مطالب وفق مقتضيات االنتماء الوطين السليم لاللتزام مبتطلبات املواطنة والقيام 
فاالنتماء إىل الوطن يدفعنا مجيعاا إىل العمل لسد الثغرات ،  أبدواره ووظائفه الوطنية 
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بناء  و ة الوطن، واستعادة دولته،  لتعزيز وحدوإهناء نقاط الضعف، والسعي املتواصل  
 .ضامنهتمتتني و 

 : فإن االنتماء الوطين يعين تعزيز قوة الوطن على قاعدة العدلواحدة  وبكلمة 
الدائم إلضافة مكاسب جديدة إىل مكاسب   واملساواة واملسؤولية املشرتكة والسعي 

واجبات   يف نفوس املواطننييف فراغ، بل تعكسه  يتشكل    االنتماء الوطين ال ، فالوطن
وحقوقها،   وعملياملواطنة  مؤسسي  حنو  مسؤولية    ،على  من  حتتضن  مبا  فاملواطنة 

الوطين املواطنة من   ،وشراكة، هي بوابة اجناز مفهوم االنتماء  وحينما يغيب مفهوم 
الوطين إىل شعار  يتحول موضوع االنتماء  السياسي واالجتماعي، حينذاك  الفضاء 

 حتقيق مبدألذلك فإن من املقومات األساسية لالنتماء الوطين    ، لالستهالك واملزايدات 
 .(33) املواطنة القائمة على دعائمها ومرتكزاهتا املعرفية واملؤسسية

إشكاالتن   احلقيقإن  أساسنا  يا  يف  شديد  نقص  من  نعاين  أننا  هي  اليمن  يف  ة 
املفاهيمي جتاه الوطن، فالكل يدعي االنتماء للوطن، ولكن اجلميع يفرط يف الوطن 
ومصاحله، وميارس سلوكيات تنقض أساسات االنتماء الوطين، ولو كانت بنظره بسيطة 

ع، كرمي القمامة يف الشارع ومن ضمن العادات اليت ترىب عليها بشكل يومي يف اجملتم
املباال القات والقراطيس، وعدم  ببقااي  املدن  العام   ة والطريق، وتلويث وجه  املال  يف 

العامة، والتكسب من اآل العامة واملصاحل  املنشآت  الوطنية، وعدم احلرص على  ثر 
 خل.إ

وحىت أولئك الذين يصدقون يف حمبة الوطن والدفاع عنه، ينقصهم هذا األساس   
املفاهيمي لالنتماء الوطين بشكل كبي، ولقد رأيت مرات عديدة بعض القبائل يف 
حوض صنعاء يسكنون أغنامهم وأبقارهم يف املدارس يف العطل الصيفية، وهذا انتج  

 
 م.2021مارس   28هـ 1442شعبان  15محمد محفوظ، جريدة الرياض، األحد  - 33
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م وهو  العامة،  املؤسسات  جتاه  مباالة  ال  وتعليمية  عن  ثقافية  اسرتاتيجية  يتطلب  ا 
لدى   الوطين  لالنتماء  املفاهيمي  ملعاجلة إشكاليات نقص األساس  وإعالمية شاملة 

 أفراد اجملتمع.  
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اسم   واملصي  والوطن،  املصي  مها  مفردتني  من  مركب  مصطلح  الوطين  املصي 
الشيء أو    احلتم الذي ال مفر منه، ومصيو   الصيورة  مفعول من صار يصي مبعىن

، يقال: مصي املياه، ومصي اخللق، ومجعه مصاير ومصائر  والعاقبةنتهى  امل  األمر أي
،  ( 35) الوزن: َفِعيل، واجلميع: ُمصران  و   ،ي. اجلذر: مصرص ويف مشس العلوم امل  .(34)

"َوَجَعُلوا ّلِلَِ أَنَداداا لُِّيِضل وا َعن َسِبيِلِه ۗ    وأييت املصي مبعىن املرجع واملآل، ومنه قوله تعاىل:
 إبراهيم.   (30)ُقلن مَتَتَـُعوا فَِإَن َمِصيَُكمن ِإىَل الَناِر " 

إليه وجوداا وثقافة وهوية،   والوطن مكان االنسان وحمله الذي ولد فيه وينتمي 
، واجلغرافيا وجودايا من حلظة ميالده  اترخيياا   وهو املكان الذي يرتبط به الشعب ارتباطاا 
نزل و اليت تولدت فيها اهلوية الوطنية للشعب،  

َ
يُقصُد بكلمة "وطن" يف لسان العرب امل

الفرد   يُقيُم  اإلنسان وموطنهفيهالذي  َوَطَن   .، وهو حمل  ويُقال  أوطان،  ومجُع وطن 
 . (36)  ومقاماا  ابملكان أي أقام فيه، وأوطن فالن أرض كذا وكذا أي اختذ منها مسكناا 

وابجلمع بني تعريف املصي وتعريف الوطن يصبح معىن املصي الوطين هو: املرجع  
ه، فمصي الوطن هو مآله ومرجعه ومنتهى وجوده وعاقبة أمره يف ئواملآل للوطن وأبنا

،  احلاضر واملستقبل، يف كل جوانب احلياة، وهو مصي شامل لكل أفراده وعناصره
 

-https://www.almaany.com/ar/dict/arالمعجم الوسيط،   - 34
ar/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1 

 لمحيط، فيروز أبادي، مادة مصر، باب الميم مع الصاد والراء.القاموس ا  - 35
 .32انظر، ابن منظور، معجم لسان العرب، بيروت: دار صادر، صفحة  - 36
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املواطن الفرد من مصي وا  ةتنظمه  املواطن من مصي وطنه، ومصي  جلنسية، فمصي 
جمتمعه وأمته ودولته، فال مصي لإلنسان يف اجملتمع خيصه كفرد دون غيه أو دون  

اآل خبالف  الفردي  خرةاجملتمع،  والثقايف ومصيها  والسياسي  االجتماعي  فاملصي   ،
تمع، ألن الفرد إمنا يعيش كل أفراد اجملفيه  ينتظم    ،شامل وعاممجعي  والوطين مصي  

 يف الوطن كفرد من اجملموع، يؤثر ويتأثر، وحيكمه قانون عام وقيم وطنية واجتماعية
، تؤدي يف جمملها إىل حتقيق وحدة األمة، ومحاية بنائها وأمنها الوطين، وحتقيق مستقرة

قه،  االنسجام والتجانس والتكامل بني أفراد اجملتمع، حبيث يتمتع الفرد بكامل حقو 
وحىت الدولة والواجب  ،وجتاه أمته، بدءاا من األسرة ،ويؤدي كامل واجباته جتاه وطنه

 الوطين.
إن احلياة االجتماعية والعمران وبناء اجملتمعات والدول واحلضارات يف عامل احلياة  
الدنيا، يقوم يف األساس على مبدأ التكامل يف النشاط املشرتك، واالشرتاك يف املصي 
الواحد، فاحلضارات والدول ال تقوم على جهود وأذواق وأفكار وأنشطة فردية، بل  
تقوم على النشاط املشرتك والعمل اجلماعي، من أصغر شيء يف اجملتمع إىل أعظم 
شيء، فلو أردان بناء بيت فسنحتاج إىل كم متعدد من اخلربات يف البناء ومتطلباته،  

مجع أحجار البناء واعدادها، واعداد املواد   تتحد كلها يف نشاط مشرتك يقوم مبهمة
األساسية كاحلديد واألمسنت واخلرسانة وغيها، وسيقوم عليها عدد من املختصني كل 
ميارس اختصاصه يف النشاط، ليظهر العمل بشكل مجاعي منسجم يؤدي إىل اجناز  

 املهمة وإقامة البناء املطلوب.
النشاط املشرتك  من  قوم إال على أساس  ومثل هذا اجملتمع والدولة واحلضارة فال ت

صول إىل األهداف املطلوبة من و املنسجم واملتجانس، واملنظم وفق خطة مصممة لل 
وتنسيقه   العمل  تنظيم  والوطين، ويعد عنصر  والسياسي  وتقسيمه  البناء االجتماعي 
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بناء  أهم عامل للنجاح وحتقيق ال  ،وترتيبه ووضع أجبدايته وأولياته ومراحل تطوره ومنوه
أي   يفقد  والتنظيم  النظام  عملية  وبدون  والتنموي،  والثقايف  والسياسي  االجتماعي 
يبين، ويؤسس  نشاط معناه وقيمته ووجهته، ويتحول إىل نشاط عكسي يهدم وال 

 لركامات من الفوضى والعشوائية اليت تعيق أي بناء وأي تقدم اجتماعي. 
اكتملت هلا كل الشروط واملتطلبات  فلو تصوران أن فكرة اجناز مبىن أو دار قد       

البناء، إال شرط واحد هو شرط تنظيم وتقسيم العمل والنشاط بني  الالزمة إلقامة 
مع بعضها، وظلت أدوات البناء    ة ه املتجانس ئوترتيب أولوايته، ووضع أجزا  ،العاملني

يلتئم ابآل خر،  من أحجار وحديد وامسنت وماء وحفرايت وغيها كل جزء منها مل 
ل ميكن تصور قيام هذا البناء أو رؤيته مكتمالا حسب املخطط، دومنا توزيع وتقسيم فه

 للنشاط ومجع ألجزائه مع بعضها بشكل دقيق؟ 
إذ ال ميكن   للدولة واجملتمع،  البناء االجتماعي والتارخيي واحلضاري  ومثل ذلك 

ط االندماج  جملتمع ما أن يتقدم إىل األمام خطوة واحدة دومنا حتقق مجيع أفراده بشر 
فيه، والتجانس مع أهدافه وغاايته، واالندماج ابسرتاتيجياته وأنشطته يف كل اجملاالت، 

جهم يف اواالرتباط به يف سائر شؤون حياهتم، وتنظيم أنشطتهم ومهنهم وأعماهلم وانت 
خطط مجاعية خلدمة توجهاته وتنمية ثرواته الوطنية والقومية، ومحاية حريته واستقالله  

اجملاالت، وهذا هو ما نسميه ابملصي الوطين، فمهوم املصي الوطين ابتداءا  يف شىت  
يتجه لتحرير الفرد من نزعة الفردية واألاننية والسلوك االستغاليل إىل سلوك )املواطن(،  
ليتحول من إنسان جشع بطاش يقدم مصاحله وغرائزه وأطماعه على اجملتمع والدولة،  

ه الفردية ومصاحل اجملتمع والوطن والدولة واألمة،  إىل مواطن صاحل يوفق بني مصاحل
فإن واألمة،  الوطن  مع مصاحل  تعارضت مصاحله  انتماؤه ومصيه    هويف حال  يدفعه 

، ألنه  على مصاحله اخلاصة  الوطين إىل تقدمي مصاحل الشعب واجملتمع واألمة والدولة
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ر بناؤه ودولته، وحينها يفقد واستقراره، اهنا  ، وأمنه العام  ،إذا ضاع اجملتمع واخنرم قانونه
اجلميع مصاحلهم، بل يفقدون وجودهم ابملعىن االجتماعي والتارخيي، ويتحول الوطن 

امل اليمين  جمتمعنا  يف  حاصل  هو  اجلميع، كما  تلتهم  جهنم  ابألاننيات إىل  نكوب 
 . والصنميات وامليليشيا املستأجرة

الل احلساسية الوطنية العالية  هذا املعىن الرئيس ملفهوم املصي الوطين يتجسد من خ
لدى كل أفراده، حبيث يستحيل على كل ميين أن يتقبل أي إهانة لوطنه، أو هلويته أو  

لدولته أو ألمته، كما يستحيل عليه أن يرى أ سلوك يضر ابلشعب   يلتارخيه، أو 
من مسؤول أو من اتجر، أو من ضابط،    اومصاحله، وسواء كان هذا السلوك صادرا 

موا من  احلساسية   أو  هذه  ويرتجم  خارجه،  من  أو  الوطن  داخل  من  عادي،  طن 
الوطنية، حرص كل أبناء الوطن على محاية وإجالل الدولة والنظام والقانون، ومحاية  
بتنميته وتطوره   وحدة الوطن وأمنه واستقراره، ومحاية مصاحله، وتعزيز كل ما يتصل 

 وهنضته.
لذي جيعل كل فرد يف اجملتمع مسؤول وهذا املعىن العظيم للمصي الوطين هو ا 

مسؤولية مباشرة عن بناء الوطن وتقدمه وهنضته، فاملسؤولية ليست مقتصرة على تقلد 
املنصب السياسي والوظيفي، فليست تلك سوى مسؤولية التنظيم العام، تنظيم احلقوق  

تمع  والواجبات وإقامة القانون، ولكن املسؤولية العامة، هي مسؤولية كل فرد يف اجمل
وكل مواطن يف الوطن، أن يقوم بواجباته وحيمي وطنه من أي سلوك يؤدي إىل اإلضرار  
به وابملصلحة العامة والدولة والقانون واجملتمع، فإذا ما بعثت املسؤولية العامة يف روح 
اجملتمع، وجتسدها كل األفراد وكل املواطنني، فإن هذه املسؤولية تكون هي الضمانة  

العامةة  ياحلقيق املسؤولية  والوظيفي   ، األكيدة لصالح  السياسي  املنصب  املتمثلة يف 
لتقوم بدورها ومهامها اإلدارية والتنفيذية، والعالقة هنا ترابطية    ،الذي تتقلده النخب
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وحتمية بني مسؤولية األمة واجملتمع، ومسؤولية النخب الوظيفية والسياسية، فلوال ختلي 
 ، أفراداا ومجاعات وهيئات ومؤسسات   ،مسؤولياته الوطنية الشعب واجملتمع عن ممارسة  

املال العام والرشوة، وهنب أموال الدولة   ة، وملا رأينا سرقدارايا إملا رأينا فساداا مالياا و 
ومؤسساهتا، وملا رأينا فوضى تعصف ابجملتمع اليمين وال ميليشيات تنشر العنف والقتل 

مر حاضر اليمن ومستقبله، لكن ختلي حلساب دول خارجية، تدواإلرهاب  والدمار  
الشعب واجملتمع عن مسؤولياته الوطنية، وانقسامه تبعاا للنخب الفاسدة وامليليشيات 

ن هذه النخب املستأجرة، وذهابه إىل الصراع والعنف والفوضى والدمار، هو الذي مكّ 
وتدمي دولته،  الفاسدة، واملليشيا املستأجرة خارجياا، من العبث أبمن اليمن واستقراره،  

 فساد حاضره ومستقبله.    إو 
ملصي الوطين الذي نتحدث عنه هنا خبالف ما تعنيه قواميس السياسة اإن مبدأ   

خمتلف   موضوع  فذاك  السياسي،  االستقالل  أو  املصي،  تقرير  حق  به  تقصد  اليت 
سنتحدث عنه يف فقرة قادمة عند احلديث عن االستقالل الوطين، لكننا هنا نضع 

املصي الوطين موضع الفاعلية االجتماعية، جبعله عنصراا من عناصر البناء الروحي   مبدأ
، خنبة وعامة، فهو يعين ةوالقيمي والسلوكي للمجتمع، أفراداا ومجاعات، قانوانا ودول

مهما   املواطن  على  يستحيل  واألمة، حبيث  الوطن  جتاه مصلحة  املتعالية  احلساسية 
رة أو سلوك يضر ابلوطن ومصاحله، يف املاضي أو  كانت مكانته، أن يقبل أبي فك

: " َمَثُل الَقائِِم يف ُحدوِد اّلَل، ملسو هيلع هللا ىلص    احلاضر أو املستقبل، وجيسد ذلك حديث النيب
تَـَهُموا َعَلى سفينٍة، فصاَر بعُضهم أعالَها، وبعُضهم أسفَلها،   والنَواِقِع ِفيَها َكَمَثِل َقوٍم اسن

َفِلَها ِإذَ  تَـَقونا ِمَن املاِء َمر وا َعَلى َمنن فـَونقـَُهمن، فـََقاُلوا: َلون أاََن َخَرقـنَنا وكاَن الذيَن يف َأسن ا اسن
يعاا، وِإنن َأَخُذوا  يف َنصيِبنا َخرنقاا َوملَن نـُؤنِذ َمنن فـَونقـََنا. فَِإنن تـَرَُكوُهمن َوَما أَراُدوا َهلُكوا مجَِ

يعاا رواُه   البخاري. َعَلى أَينِديِهم جَنَونا وجَنَونا مجَِ
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للمجتمع والوطن ابلسفينة يف البحر، واملواطنون ملسو هيلع هللا ىلص    فهذا التشبيه البليغ من النيب 
الطابق   ، هو تشبيه حقيقي واألعلى  األدىن مجيعاا ركاهبا مبختلف مستوايهتم من يف 

ملفهوم املصي الوطين املشرتك، ولكم أن تالحظوا بالغة املثل يف تشبيه الفساد اجملتمعي 
أي   السفلي،  الطابق  مبن يف  شبهه  اجملتمع، حيث  املضر مبصلحة  والسلوك  وأهله، 
أصحاب األاننيات الشخصية على حساب الوطن، فلو ترك هؤالء حيققون أاننياهتم  

الف ابجلميع،  ابلسلوكيات  وغرقت  السفينة  الخنرقت  الوطن،  ملصلحة  املضرة  اسدة 
كما حدث يف اليمن، حيث ذهب ،  واهنارت الدولة متاماا    ، البناء االجتماعي  دمهنوال

املصاحل   وأصحاب  واملناطقية  واملذهبية  الطائفية  دعاة  من  السلفي  الطابق  يف  من 
عني أهنم إمنا خيرقون يف نصيبهم خلرق سفينة اليمن العظيم، مد  ،الضيقة، وأدوات اخلارج

يؤذون   الدولةغيهموال  واهنارت  اليمن كلها،  سفينة  أن غرقت  النتيجة  فكانت   ، ،  
ومتزق النسيج االجتماعي، وأصبح كل املواطنني يف مأساة ال سابق هلا يف التاريخ،  

ورفضوها بقلب   ، مجيعاا وقفوا ضد هذه النزوات والطموحات املدمرةنيولو أن اليمني
ولسان واحد، ملا حدث ما حدث، ولكنه اجلهل وفساد الثقافة، واجنراف الناس تبعاا 

لتدمي   للصراعات اجلهوية واملذهبية واملناطقية  واأليديولوجية املفتعلة واملمولة خارجياا 
لكل اليمنيني ال جيوز نسيانه حىت ال تتكرر   ياا كاف  اا اليمن العظيم، ولعل يف هذا درس

 املأساة. 
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ينظر البعض ملصطلح )اإلميان الوطين( نظرة استغراب، فقد اعتدان من خالل    رمبا 
ميان إىل العقيدة الدينية، وخاصة ما يتصل منها  الرتاث الديين املتوارث أن ننسب اإل

خرة وما بعد ميان ابحلياة اآل، كاإلميان ابهلل اخلالق وصفاته، واإلات بعامل الغيب واملاورائي
واألقدار  وأعماهلم،  غيبية كاملالئكة  وسائط  من  البعدين  هبذين  يتصل  وما  املوت، 
 والرسل والكتب وغيها مما يصفه الرتاث اإلسالمي أبركان اإلميان أو مطالبه أو أجزائه. 

سياقات  ذات  دالئل  وجود  إىل  يرشدان  للمصطلح  اللغوي  التعريف  أن  والواقع 
ما هو غائب عن عامل احلس واملشاهدة، حيث   أخرى ملفهوم اإلميان، ال تقتصر على

يطلق اإلميان على فعل التصديق القليب والعقلي املشرتك، فاملؤمن ابلشيء أو ابلفكرة 
بصوابيتها، وهذا يعين أن اإلميان ليس فعالا قلبياا    رُ مصدق هبا، ومطمئن لصدقها، ومق

لشيء، والتصديق به،  ألنه يقتضي املعرفة اب،  خالصاا، بل هو من أفعال العقل أيضاا 
، 17واإلقرار بصحته، ومنه قوله تعاىل:" َوَما أَننَت مبُؤنِمٍن لَنا َوَلون ُكَنا َصاِدِقنَي "يوسف:  

 فاإلميان هنا مبعىن التصديق العقلي. 
ومن هنا فإن مصطلح اإلميان ال خيتص ابلغيب الذي ال يدركه العقل ابحلس   

، وعادة ما يكون  حمسوس  واملشاهدة، بل يشتمل على ما هو غييب وما هو مشاهد
املشاهد واحلسي دليل على الغيب املخرب عنه، ويف األثر: صفات املخلوق تدل على 

 (. 37بعض صفات اخلالق )
حلقيقة جزء أساسي من مفهوم اإلميان الكلي، بل هو جزء  واالميان ابألوطان يف ا 

أن  ابملوجد، كما  اإلميان  من شروط  ابلوجود شرط  اإلميان  اإلميان ألن  حقيقة  من 
 

 . 119-2/118ط جامعة اإلمام، وانظر: ما قبل ذلك  –( 3/586انظر ابن تيمية، )منهاج السنة(( ) - 37
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اإلميان ابلرسول شرط الزم لإلميان ابملرسل، وإذا كان اإلميان ابلرسل ومهمتهم شرط 
طان شرط الزم لتحقق الفرد من شرائط حتقق اإلميان ابلعمل الصاحل، فإن اإلميان ابألو 

 ابملواطنة الصاحلة.  
ميان ابلوطن أبنه التصديق اجلازم الذي ال خيالطه شك وال  ف اإلعرّ ونستطيع أن نُ 

التارخيي ريب   الوجود  آايت  أمسى  وأنه  وقداسته،  وحريته  وكرامته  الوطن  بقيمة 
أبمهية الوطن ميان الذي يتجسد يف صورة يقني اتم  جتماعي ملواطنية وأفراده، اإلواال

وعلو مكانته، ومسو رتبته بني األمم واألوطان، وأبنه الوطن األمسى الذي جتسدت 
 ه وضمائرهم.ئحقيقته يف روح أبنا

ولإلميان ابألوطان دالئل وشرائط ومتطلبات جيسدها السلوك الوطين العام للفرد   
للهيئات والتكوينات واألحزاب واجلماعات، سلوكاا مطابقاا   الوطن واجملتمع،  ملفهوم 

وحقيقته ووجوده، فما األفراد ابلنسبة للوطن، إال صورة من صور جتسداته ومتثالته  
الفئات إال جتسيداا لقيمه وأهدافه و الكربى، وما سلوك األفراد واجلماعات واهليئات  

 ، وميكننا عرض شرائط ومظاهر اإلميان الوطين يف التمثالت التالية: وقوانينه ومثله العليا
ميان  ميان هبوية الوطن اخلالدة، ونبذ كل اهلوايت املعارضة هلا، حيث يعد اإلاال  -1

ميان ابلوطن، فلكل ابهلوية الوطنية ركن من أركان الوجود الوطين، وشرط من شرائط اإل
 تصبغ كل عناصره وأفراده، ومن ال يؤمن هبوية  يتوطن هويته احلضارية اخلاصة به ال

وطنه املستقلة ال يستطيع احلفاظ على أمن الوطن واستقراره، بل رمبا ذهب الستياد 
هوايت مناقضة هلوية وطنه، وتسبب يف خلق وإنتاج صراع هوايت يؤدي إىل فتح  

ن العظيم الوطن أمام التدخالت اخلارجية، وهذا ما هو حاصل يف وطننا احلبيب اليم
مدى   املذهبيات 1200على  استياد  على  اجملهلة  النخب  دأبت  حيث  عام، 

والطائفيات واأليديولوجيات الوافدة، فأحالت الوطن العظيم إىل حقل لصراع اهلوايت 
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مسرح اليمن  جعلت  اليت  اخلارجية  للتدخالت  الباب  وفتحت  للصراع   اا الوافدة، 
أيديولوجية، دمرت الوطن وصادرت سيادته  قليمي والدويل أبوجه طائفية ومذهبية و اإل

 واستقالله. 
وإذا كان استياد اهلوايت املعارضة للهوية الوطنية يعد كفراا ابألوطان وهوايهتا    

 -أيضاا   – احلضارية لصاحل اهلوايت االستعمارية الوافدة، فإن من صور الكفر ابألوطان  
 هوايت جزئية عرقية أو قبلية أو  النكوص عن اهلوية الوطنية اجلامعة لألمة اليمنية، إىل

لية، وتقدميها على بمناطقية، ذلك أن العودة لالعتصام مبثل هذه الروابط البدائية املاق
وينتج   الواحد،  الوطين  اجلسد  يف  وتشققات  تشرخات  خيلق  اجلامعة  الوطنية  اهلوية 

ء مبعثرة  عصبيات متناقضة تقضي على الروح الوطنية الواحدة، وحتيل اجملتمع إىل أجزا
ما   اجلامعة، وهو  الوطنية  اهلوية  أدىن من  انتقاصية  تتمرتس خلف هوايت  ومشتتة، 
يؤدي ابلضرورة إىل متزق النسيج االجتماعي ومتزق اهلوية الوطنية، ابستعالء اهلوايت 
والنهوض، وينحدر إىل هاوية   التطور  اجملتمع سلم  يغادر  واملاقبلية، ومن مث  الضيقة 

 فوضى والتفكك.الرتدي والسقوط وال
ومن شرائط اإلميان ابلوطن تقديس حضارته وأجماده، فال يؤمن ابلوطن    -2   

من ال يرى فيه جالالا وعظمة، فاألوطان خمزن اخلربة اإلنسانية املستمرة، تكتنز اخلربات 
ابء واألحفاد، واإلنسان الذي ال يقدر حضارة واملعارف والتجارب من األجداد إىل اآل

ه فاقد حلقيقة اإلميان ابلوطن، يعيش يف الوطن كغريب عنه، أو كعابر ه وأجدادئأاب
سبيل، فضالا عن كونه مقطوع الذاكرة، ابن يومه يعيش كالطفل متأخر النمو، يبدأ  

ن  إكل يوم من الصفر، دومنا يكون لديه رصيد من التجربة واخلربة، ومن هنا يقال:  
 ال حاضر له وال مستقبل.  التاريخ ذاكرة الشعوب واألمم، ومن ال ماضي له



94 
 

عالياا ألمته ووطنه،   وتقديراا   واالميان ابلتاريخ احلضاري لألمة مينح الفرد احرتاماا   
فيهون عليه النضال يف سبيلها، والتضحية من أجلها، ويصعب عليه ممارسة أي سلوك 

ضاري  يؤدي إىل خيانة وطنه وأمته، أو اإلضرار هبا، ومن ال يؤمن بتاريخ أمته ووطنه احل
حاصل هو  يسهل عليه بيعه ولو ابملزاد، كما يسهل عليه استبداله أبي مثن، وهو ما  

 ميان ابلوطن. يف اليمن احلبيب كنتيجة لغياب اإل
 التاريخ احلضاري للوطن واألمة، أو التقليلُ   نكارُ إإن من مظاهر الكفر ابلوطن   

ة خبلوده، أو خيانته ببيع  فيه ويف مروايته ونقوشه املمأثرة الشاهد  منه، أو التشكيكُ 
ثر احلضارية أو هنبها، أو حتويل ثره وحضارته للغي ليباهي هبا، أو السماح بتدمي اآلآ

سكنية أو مقابر أو أراض زراعية أو ما شابه، أو بيع وهتريب   ثر إىل مبانٍ مناطق اآل
املخطوطات التارخيية، فكل هذا يعد كفراا ابلوطن، وخيانة لتارخيه احلضاري، وما أكثر 

ثر  هذا النوع من الكفر  ابلوطن يف بالدان احلبيبة، حيث تتشكل شبكات هتريب اآل
والسماسرة،   واملسؤولني  والتجار  النخب  البسيط  من كبار  املواطن  يتباهى  بينما 

ثر وبيعها للمهربني، دون أن يعلم أبنه ميارس اخليانة الوطنية والكفر ابلتنقيب عن اآل
 ابلوطن من أوسع أبوابه. 

اإل  -3 شرائط  اإلومن  ابلوطن  وكرامة كل ميان  وحريته،  واستقالله  بكرامته  ميان 
شرط رئيس من شروط وجودها أفراده ومواطنيه، فكرامة األوطان واستقالهلا وحريتها  

الفاعل يف التاريخ، وإال كانت عبارة عن ملحقيات بغيها من األمم، ومن ال يؤمن 
ابستقالل وكرامة وطنه يهون عليه أن يعمل جلهات خارجية على حساب مصاحل  
وطنه وأمته، فاحلوثية اليت نراها اليوم تدمر الوطن وتشعل احلروب وتنقلب على الدولة  

نزعا لصاحل  وحتيي  والطائفية  الساللة  وراإت  يقف  إمنا كان  اخليانة  ءيران،  دافع  ها 
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يران على اليمن، تبعاا النتمائها الطائفي الساليل، إللوطن، والكفر به، وتقدمي مصاحل  
 وهو ما جعلها تدمر اليمن كله لصاحل املشروع اإليراين يف املنطقة. 

- لسالمة األوطان، ولكنه  اا ميان بكرامة الوطن واستقالله ليس فقط شرطإن اإل 
شرط للمواطنة وحتقيق املساواة، فمن ال يؤمن بكرامة وطنه ال يؤمن بكرامة   -أيضاا 

املواطن فيه، وال يؤمن ابملساواة بني كل املواطنني، ورمبا أقام متايزات ونزعات جتعل من 
الوطنية  احلقوق  مجيع  تصادر  سوف  وهنا  ومتناحرة،  متفاوتة  طبقات  الوطن    أبناء 

إليه ميليشيا  املواطنة مفهوماا وقانوانا وممارسة، وهذا ما تذهب  لألفراد، كما تصادر 
اإلرهاب احلوثية، حيث تقيم االعتبار للعرق الساليل على حساب الوطن واملواطن، 

واستعالءا وطبقية، تسقط كرامة اإلنسان اليمين، وجتعله جمرد خادم   فتصبح بذلك متييزاا 
 حالفة مع الفرس. للساللة الغازية املت

ه، وليس  ئميان ابلوطن، التزام مبدأ الشراكة بني كل أبناومن شرائط ولوازم اإل -4
الفيد  طريقة  على  الوطن،  إلمكاانت  واحملاصصة  التقاسم  هنا  ابلشراكة  املقصود 
اجلماعي، كما تفعل النخب واألحزاب السياسية اليمنية، إمنا املقصود هبا الشراكة يف  

والشرا  األمن البناء،  وحتقيق  النظام،  إقامة  يف  والشراكة  الوطنية،  املسؤولية  يف  كة 
الذي حيقق   الوجه  به على  الوطن وتنهض  تقيم  اليت  الشراكة  واالستقرار والنهوض، 
العدالة واملساواة واملواطنة وتكافؤ الفرص، فهذا هو معىن الشراكة الوطنية، وليس كما  

ا تقاسم  مبعىن  اليمنيون  السياسيون  وحتويل يفهمه  والنخب،  األحزاب  بني  ملناصب 
املسؤولية   حتمل  على  القدرة  تفقدها  اليت  واملناكفات  للصراعات  بؤرة  إىل  السلطة 
واخلضوع للمحاسبة الوطنية، فإن الشراكة حبسب مفهوم وممارسة األحزاب اليمانية،  

ى والفشل، تفقد اجملتمع إمكانية الرقابة واحملاسبة، ألن اجلميع يشرتك يف الفساد والفوض
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ومسا السلطة  طريقاا حملاسبة  اجملتمع  مث ال جيد  الشراكة ء ومن  من  النوع  وهذا  لتها، 
 يسمى تقاسم الفساد والفشل، لتضييع مبدأ املسؤولية جتاه الشعب والوطن.

ميان ابلوطن اليقني اجلازم مبستقبله الزاهر، من خالل السعي  ومن شرائط اإل  -5
كفئ على الواقع البئيس، نال يؤمن مبستقبل أفضل ي  لبناء هنضته وحتقيق تطوره، فمن

وال حياول التغيي لألحسن واألفضل، ومن مث يرتاجع الوطن ويتخلف إىل الوراء، ألن 
قانون احلياة الكوين ليس فيه توقف، وإمنا سي متواصل ودوران دؤوب كدوران الليل 

هنا ابلضرورة ستسي والنهار، وحينما تتوقف اجملتمعات واألوطان عن خط التطور فإ
للوراء ابجتاه معكوس، ولو مل تكن ترغب يف ذلك، ولكم أن تالحظوا كيف سارت 
اليمن سياا عكسياا بسبب توقف النمو الدميقراطي يف العقد األول من القرن الواحد  
املتبعة،   التارخيية  السنن  حسب  الدميقراطي  التغيي  فكرة  رفضت  حينما  والعشرين، 

راء، وها حنن اليوم نقف على عصور اإلمامة والتشطي، وكأن الزمن فدارت العجلة للو 
قد عاد بنا إىل مخسينيات القرن املنصرم، وهنا يصدق القانون االجتماعي" من ال 

 تتقدم به اإلرادة، يتقادم به الزمن".
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  الوطن رِّيَِة  يناضل نضاالا، وهو يعين العمل من أجل حُ   صدر اَنَضلَ م  لنضال لغةا ا
ِتقنالَلِهوتقدمه   معانٍ َواسن عدة  ويتضمن  املدافعة،    ،  أو  واملباراة  واحلماية  الدفاع  منها 
 (. 38)  َفَح، َداَفَع، َحاَمىاناَنَضَل: َ ، و اَنَضَل َعننُه: َحاَمى َوَداَفعَ فتقول 

النضال مبعانٍ      عدة يف جماالت خمتلفة سياسية وعلمية وثقافية،    وأتيت كلمة 
للتفوق أو  بذل اجلهد للتفوق يف املسابقات،  و السبق،  مبعىن  انضل، ونضل:  فتقول:  

الذات،   وإثبات  األقران  اجلهادأو  على  يف  النصر  و لكسب  وبذل ،  وجاهد،  كافح 
خل  إ، ابلقلم أو ابلسالح  ِضل سياسيّ ُمنا، فهو  انضل يف سبيل االستقالل، و وسَعه

(39 .) 
ومصطلح النضال الوطين يعين النضال من أجل الوطن بكل أشكال النضال اليت 
تؤدي إىل حترير الوطن واستقالله أو تطوره وازدهاره، عسكرايا أو سياسياا أو ثقافياا أو  

 ق مصاحله.علمياا أو تنموايا أو أبي شكل من أشكال النضال اليت ختدم الوطن وحتق
وابلعودة إىل اتريخ النضال الوطين ألمتنا اليمنية فإنه ميكن حتديد حلظة انطالقته   

األوىل يف مطلع القرن الرابع اهلجري العاشر امليالدي، مع هنوض عالمة اليمن ولساهنا  
احلسن اهلمداين للدفاع عن األمة القحطانية اليمنية، وتدوين اترخيها احلضاري،    أيب

و السياسي والثقايف للساللة العلوية والفارسية اليت استهدفت طمس هوية  أمام الغز 

 
 ww.maajim.com/dictionaryhttps://wقاموس المعاني، مادة نضل، رابط:  - 38
 انظر المعجم الوسيط، نفس الرابط. - 39
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األمة اليمانية، وغرس عقيدة االستعالء الساليل حتت أكذوبة اهلامشية والساللة الطاهرة 
 (. 40واحلق اإلهلي )

ومل يكن اهلمداين هو السابق األول يف خط املقاومة والنضال الوطين، فدون شك 
املدّ أنه قد سبقه   اليمن يف مقاومة  الذي    عدد كبي من رجاالت  العلوي والفارسي 

استهدف اليمن منذ أواخر القرن الثاين والثالث اهلجري مبقدم اجملرم إبراهيم اجلزار مث  
سياسي الستدعاء   اجملرم الكبي حيىي بن احلسني الرسي الذي عمد لتأسيس مذهبٍ 

الب املشتتة يف  والفارسية  العلوية  لتشكيل العناصر  اليمن  إىل  للقدوم  اإلسالمية،  الد 
عن  مبنأى  بديلة  سلطة  للعلويني  تقيم  عنصري،  استعالئي  ساليل  احتالل  عصابة 
تتسم  تكن  مل  الفارسي  العلوي  املد  هلذا  األوىل  اليمنيني  مقاومة  أن  العباسيني، غي 

قبلية رافضة لوج الصراع، فقد كانت عبارة عن مقاومات  الوطين لطبيعة  ود  ابلوعي 
العلويني يف أرض اليمن، حيث كانت القبائل خترج للطرقات تصرخ " ال نريد هذا 

(، ولكنها ال تعرف أبعاد هذا الوجود االستعماري وأدواته يف 41العلوي يف بالدان") 
القبائل اليمنية قد ذاقت البالء من جرائم تدمي اهلوية اليمنية والذات الوطنية، وكانت  

، وصارت تنزع إىل التحرر من هذه األسرة العلوية الدخيلة  الده أو و الكاهن حيىي الرسي  
كان الناس خيرجون إىل الطرقات يستصرخون هبم، مطالبني برحيلهم عن فعلى اليمن،  

   اليمن.

 
بعد  -893هـ/336بعد  -280أبو الحسن الهمداني هو أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني األرحبي  - 40
م، صاحب مفاخر اليمن ومحافدها وتاريخها، صاحب اإلكليل وصفة جزيرة العرب، اندفع للذود عن تاريخ  947

وحضارتها أمام استهداف العلويين الغزاة للتاريخ والتراث الحضاري لليمن، وسجن في سجون الناصر بن يحيى  اليمن 
الرسي بصعدة عدة مرات ثم تفرغ للتأليف الغزير، فكتب )اإلكليل( بأجزائه العشرة ليكون موسوعة الحضارة اليمنية 

 القديمة. 
 . 32دي، ص انظر، محمد بن علي العلوي، سيرة اإلمام الها  - 41
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جمرد دعوة للتشيع وتسليم السلطة السياسية  واهلامشية العلوية  مل تكن اهلادوية  و   
بل كانت   فحسب،  والغزاة  ثقافياا للوافدين  استيطانياا   غزواا  استالبياا،  و   وسياسياا 

وحيىي عمد إبراهيم اجلزار    فقداستهدف اتريخ اليمن وهويتها وحضارهتا من أول يوم،  
  وهدم املدن األثرية،   واملباين الرتاثية،   ثر والقصوروحتطيم اآل  ،إىل هدم السدودالرسي  

األسرة    تان، وكأهنا أصنام وثنية وحتطيم املنحواتت التارخيية للملوك احلمييني بدعوى  
الغازية الرسيّ  ب  ة  العلوينيتقوم  والعسكرية،  اهلامشيني    تولية  السياسية  املناصب  كل 

اليمنيني،  اواستبع جيفد  وأخذوا  ابالستعالء،  العلويون  التم  ذرونشعر    يز يعقيدة 
واالستهزاءالساليل والتحقي  ابألذى  اليمنيني  أعراض  ويتناولون  اليمن  وميقتون   ،  ،

والشرك،   ابألوثن  ويصفوهنا  فينكروهنا  واترخيه،  اليمن  حضارة  على  ويتطاولون 
 (.42ية ) ميَ ويستأجرون الشعراء ملدح العلوية واهلامشية والتحقي من القحطانية واحلِ 

وقد دفع هذا التعصب بعدد من العلماء والفقهاء اليمنيني إىل مقاومة هذا املد  
العنصري االستعالئي، كنوع من املقاومة الوطنية ضد هذا االحتالل الثقايف الفكري 

أب الشهي  اليمين  واملؤرخ  العالمة  وكان  رأس حركة    واهلواييت،  على  اهلمداين  احلسن 
حياء اتريخ اليمن احلضاري، واحياء الرتاث الثقايف املقاومة الوطنية، حيث اندفع إل

اليمين بشكل خاص ليقاوم املد الفارسي والعلوي، وكانت البداية أن قام الفيلسوف  
واملؤرخ أبو احلسن اهلمداين ابلرد على شعوبية وعنصرية الناصر أمحد بن حيىي الرسي  

من   طويلة  ومح  600بقصيدة  وسبأ  قحطان  مفاخر  فيها  سرد  وكهالن،  بيت،  ي 

 
 . 104، ص 2انظر كتابنا نقض االستعباد الساللي، ج - 42
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لصراع الفكري بني احلركة الوطنية اليمنية والغزو الثقايف والعسكري امفتتح  وشكلت  
 . (43) العلوي لليمن

وقد تعرض أبو احلسن اهلمداين للسجن والتعذيب مراراا يف سجون الناصر أمحد  
بن حيىي الرسي، ولسنوات طويلة تزيد على ثالثة عشر عاماا، حىت عمل بعض رجال 

فألف    والن على فكه من األسر، وتفرغ للتأليف يف اتريخ اليمن وحضارهتا قبائل خ
أجزاء اإلكليل العشرة اليت أخفاها االحتالل الساليل العلوي، ومل يظهر منها سوى  

 (. 44أربعة أجزاء عادت إلينا من بالد األندلس )أسبانيا( يف أواخر القرن املنصرم ) 
العال سار  اهلمداين  احلسن  أيب  خطى  سعيد وعلى  بن  نشوان  امللك  املؤرخ  مة 

ه(، وبدأ معركته مع االحتالل الساليل العلوي ابلتحالف مع مجاعة 573احلميي ت)
املطرفية اليت حاولت حترير مفهوم اإلسالم من أغالله الساللية اهلامشية، وتقدميه بثوب 

كانت متأثرة  جديد ال يتعارض مع اهلوية اليمنية وال خيدم االحتالل اهلامشي الفارسي، و 
إذا كانت املطرفية قد شكلت حماولة ثورية لتحرير اجملتمع اليمين بشكل كبي أبفكاره، و 

وطغيان الساللة الوافدة ابالعتماد على الثقافة والوعي   ،من خرافة اإلمامة والبطنني 
دلفت من ابب السياسة    ثورة امللك نشوان بن سعيد احلمييواملعرفة، فإن حماولة  

 
قصيدة الدامغة ألبي الحسن الهمداني ردا بها على دعبل الخزاعي الذي استأجره الناصر أحمد بن يحيى   - 43

بيت في مفاخر قحطان وحمير وكهالن، ومطلعها، أال يــا دار لوال   605ح الهاشميين والعلويين، وأبياتها د الرسي لم 
 ومــخــبــرونــا، بـمـا قـد غـالنـا مـن بـعـد هـنـد، ومــاذا مــن هـواهـا قـد لقـيـنـا.تــنــطـقـيـنـا فـــإنـــا ســائلون 

تحدث بعض المؤرخين ومنهم أمين الريحاني نقالا عن المستشرق )بروكلمان( عن وجود نسخ كاملة من   - 44
ى في المكتبة العثمانية في  مخطوطة أجزاء اإلكليل العشرة مخبأة في مكتبة اإلمام يحيى حميد الدين، ونسخة أخر 

إسطنبول، وفي دمشق، غير أنها لم تظهر حتى اللحظة، والموجود فقط أربعة أجزاء قام بتحقيقها القاضي إسماعيل  
األكوع الحوالي، وهي الجزء األول والثاني والثامن والعاشر، وهي في األنساب والمحافد والمقابر، أما ما يتصل  

ضارة اليمنية الذين يزيد عددهم على ألف ملك متتابعين منذ األلف الخامس ق.م وحتى بالتاريخ الحضاري وملوك الح
 لحظة اإلسالم فقد قام السالليون بإخفاء ما يتصل بهذا التاريخ المشرق. 
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، وهيمنة الساللة العنصرية اليت فرضت فارسياد اهلامشي العبتمع من االستلتحرير اجمل
 .(45)   قداستها احتالالا لألرض واإلنسان واهلوية

هنض العالمة نشوان بن سعيد احلميي داعياا لنفسه ابمللك يف عهد الطاغية عبد  
بن محزة، فألتف حوله عدد كبي من املطرفية، وابيعوه ابإلمامة وامللك، لكنه غادر   هللا

منطقته يف صعدة حينما أدرك أبهنا بيئة غي مناسبة بسبب نزعة التعصب اهلادوي،  
فتسلل عرب اجلوف إىل مأرب، وفيها ابيعه أقيال سبأ ابمللوكية، مث توجه بعدها إىل 

 (. 46) ذها عاصمة مللكه بيحان حيث ابيعه أهلها، واخت
ومل يرتك امللك العالمة املؤرخ الفيلسوف نشوان احلميي ابابا للنضال الوطين إال 
وجل منه، وال ميداانا إال خاض غماره، فكما حاول استعادة ملك محي، عمد للدفاع 

شعراا   اعن اهلوية والتاريخ احلضاري لألمة اليمنية، فألف يف ملوك سبأ ومحي وأقياهل
ونثراا، وألف يف التاريخ واللغة اليمنية واآلداب، وخاض املعركة الفكرية ضد االستعالء  
اهلامشي العلوي، وأسس جبهوده لتأريخ جديد من النضال والتحرر، ال يزال يتفاعل 

م. وعلى درب النضال والتحرر 1962من سبتمرب اجمليد    26جيالا بعد جيل حىت ثورة  
الرسوليني الذين عمدوا لتحقيق استقالل اليمن عن االمتداد  الوطين جاءت حماوالت 

اخلارجي، من خالل قطع صلة الدولة اليمنية ابلعباسيني واأليوبيني، ومواجهة الوجود  
اليمنية،   الوطنية  الروح  اعادة بعث  اليمن، واستطاعوا بذلك  اهلادوي مشال  الساليل 

سالليني العلويني ونزعاهتم الطائفية بعيداا عن التبعية والوصاية، ومبنأى عن دعوات ال
 (.47واملذهبية) 

 
 كانت ثورة   - 45
 .  303انظر، عمارة اليمني، أرض اليمن وتاريخها، ص  - 46
م(، أسسها عمر بن رسول على   1454 – 1229هـ /  858 – 626تأسست الدولة الرسولية في العام )   -47

ن في مصر، وأعلن نفسه ملكاا مستقال وتلقب بلقب  ي أنقاض الوجود األيوبي في اليمن، وأعلن استقاللها عن األيوبي 
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وعلى نفس املنوال سار العالمة صاحل بن مهدي املقبلي ومن بعده العالمة حممد   
بن علي الشوكاين حيث أسسوا ملدرسة مينية إسالمية خالصة أعادت جتريد الدين مما  

بني اإلسالم كدين علق به من محوالت ساللية قرشية وعلوية، وخلقوا موائمة واضحة  
رسايل مساوي عاملي، واألمة اليمانية كأمة حضارية سابقة ومتفردة يف اتريخ البشرية،  
تتمتع هبوية خاصة وشخصية اترخيية مستقلة، وقد تعرض كالمها حلرب شعواء من 
قبل دعاة الساللية اهلامشية الزيدية يف اليمن، فرحل املقبلي من صنعاء إىل مكة يف  

ملتوكل امساعيل، بينما مات العالمة الشوكاين غدراا ابلسم من قبل دعاة  عهد اجملرم ا
 الساللية اهلادوية. 

م 1948وعلى درب هذا النضال اخلالد جاءت ثورة اليمن الدستورية يف العام   
اليت قضت على إمام الدجل والشعوذة والكهنوت الساليل حيىي محيد الدين، ومهدت 

م، تلك الثورة العظيمة اليت أخرجت اليمن 1962لقيام ثورة اليمن اجلمهورية الكربى  
إىل   التخلف  وأصقاع  الظلمات،  دايجي  واملدنية  من  والعلم  واحلرية  اجلمهورية  نور 

من   14املعاصرة، وأسست لتحرير اليمن من اإلمامة واالستعمار معاا، فجاءت ثورة  
م مكملة لدورها وأهدافها يف التحرر من االستعمار الربيطاين يف جنوب 1963أكتوبر  

، اإلمامة اليمن، حىت انلت اليمن حتررها واستقالهلا التام من االستعمارين البغيضني
 الساللية اهلامشية، واالحتالل الربيطاين.

وقد أطلت علينا اليوم اإلمامة الكهنوتية الساللية من جديد يف أثواب املليشيا  
احلوثية، حماولة اهناء اجلمهورية واستعادة سلطة الكهنوت بدعم خارجي ومتويل إيراين، 

نيني أدوات لألطماع االستعمارية  لتجعل من اليمن ملعباا للصراعات اإليرانية، ومن اليم

 
، اا عام225"الملك المنصور"، وتمكن من محاربة الهادويين وهزيمتهم، وتوحيد البالد من جديد وبقيت اليمن موحدة 

 . 243، الصفحة 8تعز عاصمتها. أنظر، كتاب: األعالم للزركلي، خير الدين الزركلي، الجزء وكانت 
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الفارسية، ويف معركة النضال والتحرر الوطين من هذه امليليشيا الكهنوتية اخلبيثة، سقط  
الوطين مشرعة  النضال والتحرر  تزال معركة  اليمن وأبطاهلا شهداء، وال  خية رجال 

ض سبأ ومحي، أبواهبا أمام هذا اجليل حىت إهناء كامل الوجود الساليل الكهنويت على أر 
 ابء واألجداد. وإقامة دولة اليمن املستقلة الناهضة على تراب اآل

إن نضالنا الوطين ال يقتصر على العمل املسلح الستعادة الدولة ودحر امليليشيا   
الفكر، وحترير و اإلرهابية احلوثية، بل هو نضال ابلقلم واللسان، ابلفكر والثقافة، ابلعلم  

هل واألمية اليت تستثمرها الساللة الفارسية اهلامشية، من ثقافة  اإلنسان اليمين من اجل
اخلرافة والتقديس للساللة الغازية، فكل سبيل وفن يؤدي لتحرير اإلنسان اليمين والبيئة  
اليمنية من التبيعة والوصاية واالنكسار، واحياء الروح اليمنية واهلوية احلضارية لألمة  

ال مسالك  من  مسلك  فهي  على كل اليمانية،  يتوجب  الذي  اخلالد  الوطين  نضال 
السياسي    ءُ اليمنيني مل استقالهلم  وأمتهم وحتقيق  ليتمكنوا من حترير وطنهم  فراغه، 

 والثقايف والوطين بشكل جذري.
والوصاية   الساليل  االحتالل  من  التحرر  جمرد  عند  الوطين  نضالنا  يتوقف  وال 

النض التحرر سوى مرحلة من مراحل  فليس  الوطين على طريق حتقيق  اخلارجية،  ال 
النهوض واستعادة الدور احلضاري اخلالد لألمة اليمنية العظيمة، وكل ما يتصل هبذا  
الوطين اخلالد، كما أن   النضال  يعد جزءاا من مشروع  أبعاده  العظيم وحيقق  اهلدف 
النضال الوطين ابب مشرع لكل اليمنيني، فهو ال يتحدد بفئة دون أخرى وال مبستوى  

خر، بل يستوعب كل ميين ومينية، فالطالب يف مدرسته ميارس النضال والتحرر آدون  
من األمية والتخلف والكهنوت، واملزارع يف مزرعته ميارس النضال والتحرر من الفقر 
واجلوع، والعامل يف مؤسسته ومصنعه ميارس النضال وحيقق فائض اإلنتاج وينهض 
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متارس النضال يف ميداهنا، حىت يتحقق   ابالقتصاد الوطين، وكل فئة من فئات الشعب
 التحرر والنهوض الكامل غي املنقوص لألمة اليمنية. 

    
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 

يقال: ضَحى بنفسه أو بعمله أو يضحي،  ضَحى  للفعل  مصدر    لغةا لتضحية  ا
والَتضنحية اصطالحاا:  ،  (48)  دون مقابلودفعه  بذله وتربع به  مبعىن  :  أو بنفسه  مباله
ألجل غاية أمسى، وألجل هدف أرجى،    أو اجلهد  بذل الَنفس أو الوقت أو املال  تعين

مع احتساب األجر والثواب على ذلك عند هللا عَز وجَل، واملرادف هلذا املعىن: الفداء 
ومن معانيها: البذل واجلهاد.

التضحية الوطنية يعين االجتهاد يف  وإبضافة الوطن إىل التضحية، يصبح مفهوم  
بذل الوقت واجلهد واملال والنفس يف سبيل حترير الوطن واستقالله، سياسياا وثقافياا 
وتنموايا ويف كل اجملاالت، وبناء أجماده وحتقيق هنضته، على الوجه الذي خيدم مصاحل  

(. 49الوطن والشعب، يف احلاضر واملستقبل )
الوطنية جوهر عملية النضال الوطين، فال نضال بال تضحية، وال  وتعد التضحية  

الوطن  فالنضال والتضحية جناحا  تضحية بال مشروع نضال وحترر، وبناء وهنضة، 
وبدوهن والنهضة،  االستقالل  االحتالل م لتحقيق  أسي  العظيم  اليمين  الوطن  يظل  ا 

 ثوب املقدس الكاذب الساليل الفارسي العلوي، ورهني التخلف واخلرافة الوافدة يف
الشعب غارقاا يفد  اجملسّ  يظل  استعالئية، كما  والتخلف    ساللة عنصرية  اجلهالة  يف 

 والعبودية واالستغالل والتبعية. 
ا هي ذاهتته يف التاريخ واحلضارات أن تكون األمم  حكمسنن هللا و لقد اقتضت    

رية واإلنسانية  واالستعباد، وأن تكتسب صفة احل  سار التخلفإمن حترر نفسها من  
 

 (. 377(، والمعجم الوجيز )ص 1/535انظر، المعجم الوسيط ) -48
 تعريف المؤلف للتضحية الوطنية.  - 49
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من ذات نفسها طبقاا ملبدأ:))إن هللا ال يغي ما بقوم حىت يغيوا ما أبنفسهم((، ذلك 
أن من طبيعة اجملتمعات املستعلية حماولة استغالل غيها ممن تعرتيها حلظات التخلف 
واالحنطاط، وال تنال درجة اإلنسانية الكرمية إال تلك اجملتمعات اليت تعشق احلرية،  

ض العبودية، وأتنف الذل، وتدوس على اجلهالة واخلرافات، وتعشق العلم واملعرفة،  وترف
ة احلضارية  رسالم اجملد إىل مراتب الوتشعل النور إلزاحة الظالم، وتعشق الرتقي يف سلّ 

والتارخيية، فهذه األمم وحدها هي اليت تتسنم ذرى اجملد، وتعيد انتاج ذاهتا احلضارية  
 ، وفق شروطها النفسية والزمنية. يف كل مراحل التاريخ

أما األمم اليت تتقبل االنكسار والذل، وتتعايش مع الوافد احملتل، وتتناسى ذاكرهتا  
التارخيية وهويتها احلضارية أمام الوافد الثقايف، وهتضم اخلرافة مبنأى عن العقل، وتتناسى  

مسيّ  تغدو  أن  ويسر  بسهولة  وتتقبل  املستقلة،  خار ذاهتا  قوى  من  ودول ة  جية، 
استعمارية، فإهنا أمة تتالشى، أو هي يف طريقها للتحلل، ويوشك أن مينحها التاريخ  

ركها روح نضالية وطنية جديدة،  اإجازة مفتوحة، تنقلها إىل مقابر الزمن، إن مل تتد
تتقدمها تضحيات األبطال والعظماء، ونضاالت األجيال لتحريرها من أسرار التخلف  

 . وموت الضمي الوطين
وتعد التضحية الوطنية مبدأ أتسيس لكل الرساالت الكونية التغييية دينية كانت  

ف قومية،  أو  وطنية  فلسفية،  الفداء،  املسيحيون  أو  عقيدة  التضحية  على  يطلقون 
أفدى بنفسه تضحية من أجل حمو خطيئة بين   -عليه السالم -أن عيسى ويعتقدون 

أفدى    -عليه السالم  -أن إبراهيم  يعتقدون  أتباع الدايانت االبراهيمية  و ،  (50)   اإلنسان
يعتقدون  البوذيون  و ،  (51واالنتصار لرسالته السماوية )   الذبيح إلقامة البيت احلرام  اببنه

 
 . 320ص  –: دراسات في األديان اليهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الخلف  - 50
(، الخطيئة األولى بين اليهودية  165 – 158ر: ما هي النصرانية، محمد تقي العثماني، ص )نظ - 51

 (. 139 –  137والمسيحية واإلسالم، أميمة الشاهين، ص )
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البشر  بنفسه خلالص  بوذا فدا  العامل  هويسمون ،  يةأن  املسيح خملص  ويف (،  52)  بوذا 
تتجسد حيث   اإلسالم  والشهادة،  اجلهاد  مصطلحي  يف  والتضحية  الفداء  عقيدة 

 (.53) تشكل عقيدة اجلهاد واالستشهاد أعلى درجات اإلميان واإلخالص 

مبدأ و      عن  التارخيي  الفلسفي  الفكر  ومدارس  الفالسفة  لدى  فتشنا  ما  إذا 
 فالطونية تقوم على أساس نظرية املثل أو القيم األخالقية األالرؤية التضحية، فسنجد 

لعامل املثل،    احلسية  صورةالتحقيق املدينة الفاضلة اليت هي  ل،  وعلى رأسها التضحية
لتحقيق اخلي والسعادة لعامة اجملتمع، من   لدى أرسطو  تتجه فلسفة األخالقبينما  

الفرد واجملتمع أو  الفكرة والشخص،  التكاملية بني  العالقة  ، وهو ما يقتضي خالل 
 ( اجلامعة  للقيمة  الفرد  التضحية  (،  54تضحية  مبدأ  يكتسب  الشيوعية  النظرية  ويف 

  ، ي""الكفاح التحرر مصطلح  مكانة عالية من حيث القيمة والفعالية، ويطلق عليه  
املستغلة الطبقات  ضد  الربوليتاراي  املسحوقة  الطبقة  كفاح    ، الربجوازية  ،وهو 

مص  ويعطي  فهو  طواالرستقراطية،  الشيوعي،  التحرري  للنضال  قدسية  "الرفاق"  لح 
نضال لرفع الظلم التارخيي واالجتماعي وحتقيق العدالة االجتماعية بني كل البشر دون  

 متايز وال طبقية. 
كار التارخيية والنظرايت واألداين والفلسفات التغييية تعتمد من إن األفوهكذا ف 

متنحها  والوطن  زاوية الفعالية على مبدأ الفداء والتضحية، فالتضحية يف سبيل الفكرة  
  طاقة اتقاد عليا يف نفوس أتباعها، فيكتسب أتباعها القدسية واإلخالص والفناء يف 

 
إسماعيل عبدا هلل، مفهوم المقامات والفناء بين التصوف اإلسالمي والروحانية البوذية: دراسة تحليلية،   - 52

 م.2008،  24لعدد ، ا12مجلة التجديد، مجلد 
في الحديث: )رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة وذروة سنامه الجهاد في سبيل هللا(. رواه البخاري   -53

(4999.) 
 (. 74ـ  73كلسون، في التصوف اإلسالمي وتاريخه، )ي لن  -54
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و املساومة عليه، كما أن الفداء والتضحية  املبدأ، فيستحيل عليهم استبداله أو   الوطن
   .فعالية التأثي يف الواقع العملي والبيئة االجتماعية الوطنمتنح 
، وذروة سنام العقيدة وطينوتشكل عقيدة الفداء والتضحية أعلى مراتب االميان ال 

وتفانيهم يف   أبنائها تتجسد يف الواقع من خالل تضحيات  فاألوطان، الوطنية القومية
حببها واالنتماء  ال يتوقف عند جمرد اليقني القليب    ابألوطانميان  سبيلها، ذلك أن اإل

الإليها والتضحية  الفداء  خالل  من  العملي  التحقيق  يستلزم  بل    فاإلميان ،  وطنية ، 
خيالطه شك وال ريب،   ، قول واعتقاد وعمل، من خالل اليقني الذي الابألوطان

لتحقيق   ، ذلك الوطن  والتضحية اخلالصة ابملال واجلهد والوقت والنفس مىت استدعى  
و  الوطين،  والتحرر  االحتالل  اخلالص  من  اليمانية  األمة  الكهنويت    الساليلختليص 

 الناهضة. الوطنية ، وحتقيق االستقالل وبناء الدولة ةالفارسياحلوثي، والتبعية 
التضحية يف   العملي على  إن  الدليل  الوطن واستقالله وهنضته هي  سبيل حترير 

النضال الوطين، وأمسى مراتب النضال الوطين أن يقدم املرء نفسه مثناا لوطنه، وفداءا 
وحنن مجيعاا  واستقالله،  اللحظة  مدعّوون    لتحرره  هذه  التضحية  كيمنيني يف  يف  إىل 

لتحرير أمتنا من الساللية الكهنوتية    وبذل النفس والنفيسسبيل وطننا وأمتنا اليمنية، 
الفارسي، والتبعية والوصاية  الكاملة، وبناء  ،  احلوثية، واالحتالل  وحتقيق االستقاللية 

اآل تراب  على  املستقلة  الوطنية  اليمن  جمدها دولة  لليمن  يعود  حىت  واألجداد،  ابء 
 وحضارهتا وحضورها الفاعل بني األمم املعاصرة. 

لناو    حفظ  أ  قد  التضحية اتريخ  من  وجليلة  مناذج كثية  العظيمة  اليمنية  متنا 
حصرها، ميكن  ال  واالحتالل   الوطنية  الكهنوت  من  اليمنية  األمة  حترير  سبيل  يف 

داين، مالعالمة الفيلسوف أيب احلسن اهلمن    ءا االساليل العلوي الفارسي البغيض، ابتد
إىل مجاعة املطَرفية اليت قدمت مائة ألف شهيد دفعة واحدة، إىل تضحيات ونضاالت 
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الشوكاين  بن علي  العالمة  حممد  تضحية  إىل  احلميي،  نشوان  الفيلسوف  امللك  
بنفسه، يف سبيل مناهضة الفكر اإلمامي اهلادوي االستعالئي، إىل ثوار اليمن العظماء  

م، وهم يقفون بوجه الكهنوت اإلمامي حيىي محيد الدين، ات القرن املنصر ييف أربعين
يف مواجهة الكهنوت أمحد محيد الدين يف العام واهلندوانة  إىل تضحيات العلفي واللقية  

يف تعز،   55يف مستشفى احلديدة، إىل ثورة البطل العقيد أمحد الثالاي يف العام    61
ن القائد علي عبد املغين الشهيدمن سبتمرب اجمليد، وعلى رأسهم ا  26إىل أبطال ثورة  

الزبيي وغيهم مئات األبطال والشهداء، إىل تضحيات  وأبو األحرار حممد حممود 
ثورة   مث    14عظماء  لبوزة،  راجح  الشهيد  البطل  رأسهم  وعلى  اجمليد،  أكتوبر  من 

 عبداللطيف الشعيب والرئيس قحطان الشعيب.   
قواف  تقدم  العظيمة  اليمنية  أمتنا  تزال  التضحية  وال  ميدان  يف  الشهداء  من  ل 

م، 2004الوطنية، يف حروب التحرر من املليشيا الكهنوتية احلوثية منذ حروب صعدة  
م، حيث قدم آالف األبطال، أرواحهم فداءا لوطنهم وأمتهم، 2021وحىت حلظتنا هذه  

سعياا لتحقيق أهداف الوطن الكربى يف نيل االستقالل والتحرر الوطين من اإلمامة 
الحتالل الساليل العلوي الفارسي، والتحرر من االستعمار والوصاية، يتقدمهم مئات وا

من العظماء الشهداء اخلالدين، أمثال الشهيد العميد محيد القشييب، والشهيد اللواء 
األابرة،   حيي  أمحد  العميد  والشهيد  اليافعي،  سامل  أمحد  اللواء  والشهيد  الشدادي 

ي، والشهيد العميد عبدالغين شعالن، وغيهم املئات احلماد  عدانن  والشهيد العميد
واآلالف من عظماء األمة اليمنية الذين سقوا بدمائهم الزكية تربة اليمن الطاهرة يف 
هذه املرحلة، لتحرير أمتهم من الكهنوت اإلمامي احلوثي، واالحتالل العلوي اخلميين 

 الفارسي.  
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لتحرر واخلالص النهائي بشكل ولسوف يتحقق ألمتنا اليمنية العظيمة هدف ا 
جذري، حينما يدرك الشعب كله أنه ال مناص من استكمال خطوات النضال والتحرر 
والوصاية   الساليل  االستعالء  أسباب  واقتالع كل  ومسالكه،  أبعاده  بكل  الوطين، 
األايم  قادم  نفرد يف  ولعلنا  الوطين كامالا غي منقوص،  االستقالل  والتبعية، وحتقيق 

مستقالا لعظماء األمة اليمنية ومناضليها األحرار، لننصف تضحياهتم يف أذهان  كتاابا  
 األجيال املتالحقة. 
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، م1660استخدم للمرة األوىل يف عام  الثورة مصطلح جذري يف العلوم السياسية   
  : حركة  أنهّرف حينها على  ، وقد عُ وتغيي السلطة  يف بريطانيا هبدف استعادة النظام

حماولةُ   سياسية   للدولة   أو  واالجتماعي  السياسي  اهليكل  يف  مفاجئ  تغيي    إحداث 
قيام الشعب تعين    حبسب التعريف التقليدي الذي وضعته الثورة الفرنسية فهيو (،  55)
وقد طور املاركسيون هذا املفهوم بتعريفهم للنخب والطالئع املثقفة   ،تغيي نظام احلكمب

، فالطبقة العمالية يف املفهوم اليساري هي الربوليتاراي  اهو امس  بطبقة قيادات العمال اليت
 . (56املعنية ابلقيام ابلثورة لتحقيق العدالة وإزالة الظلم الطبقي واالجتماعي) 

وقد استخدم مصطلح الثورة يف ميادين عدة فقيل الثورة الثقافية، الثورة الصناعية،   
والثورة املعرفية، وثورة االتصاالت واملعلوماتية، ويقصد هبا التغيي واالنتقال من شكل 

خر، ومن منط حياة إىل أخرى، فالكائن البشري موسوم ابلتطور الدائم، وكل آإىل  
خر، غي أن املدلول آ من طور إىل    لبشري يعد ثورة وانتقاالا تطور يف اتريخ الكائن ا

السياسي للمصطلح قد طغى عليه منذ القدم، فصار مفهوم الثورة يشي مباشرة إىل 
فنرى مقصود،  شعيب  فعل  عرب  السياسي،  النظام  يف كتابه  طاليس  أرسطو    تغيي 

 
 . 24بابونج، ما هي الثورة؟ وما تعرفيها؟، ص - 55
، دراسة انثروبولوجية ميدانية مقارنة، معهد البحوث والدراسات  مروة تهامى، المشاركة السياسية للمرأة  - 56

 .7، ص 2013األفريقية، جامعة القاهرة،
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للثورة واالنقالب،   ن مجيع أمناط احلكم معرضةيقول: إعند تعريف الثورة،    "السياسة"
 (.57)  وذلك مبا فيها منَطين احلكم األساسّيني: األوليغاركية والدميقراطية

من خطر الثورة عندما ال    كل األنظمة السياسية ال تسلموجد أرسطو أن  وقد  
الثورة إىل نوعني، النوع األول يؤّدي إىل تغيي   قسموهو يُ ليّب مجيع متطلبات الشعب،  ت

فيستبدل نظام احلكم بشكٍل كامل، والنوع الثاين يهدف إىل تغيي الدستور القائم،  
"اندفاع   أبهّنا:  الثورة  تعريف  يتّم  لذلك  القائم،  احلكم  نظام  البقاء على  مع  احلكام 

"لالشعب   (. 58) لمطالبة بتغيي األوضاع السياسية أو االجتماعية تغيياا جذرايا
الثورة الوطنية يتحدد بتعريف    وعند إضافة مفهوم الوطن إىل الثورة فإن مصطلح

مقيس حبدود اترخيية وثقافية وجغرافية ونفسية، حيث يدل املفهوم على وجهة الثورة  
بشكل دقيق، فيصبح الفعل الثوري وطين الوجهة واهلدف من كل زواايه، مبا يعين أن  
الثورة الوطنية ليست جمرد فعل تغييي للنظام السياسي، بل هي يف ذات الوقت ثورة  
حترر وطين مينح الشعب واألمة االستقاللية التامة، من أي وصاية، أو تبعية، أو توجيه  
خارجي، مقصود أو غي مقصود، وسواء كان هذا التوجيه يف صورة أيديولوجيا وافدة،  
أو يف صورة إمالءات سياسية، إلحداث اخرتاق يف جسد األمة والشعب، حييله إىل  

 التبعية ألمة أخرى. 
مفهوم   أسس    إن  وفق  اجلذري  للتغيي  الشعب  هنوض  يعين  الوطنية  الثورة 

ومنطلقات ذاتية حتقق له التحرر واالستقالل معاا، فهي ثورة منبثقة من صميم الذات 
الوطنية، دفع هبا الشعور بوجوب التحرر من االستعمار أو االستبداد أو االستعباد،  

 
األلغارية: يقصد بها نظام حكم الطبقات األرستقراطية كاألنظمة الملكية، بينما الديمقراطية تعني نظام   - 57

 الحكم القائم على اختيار الشعب للسلطة.
(، في الثورة والقابلية للثورة )الطبعة األولى(، بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة  2012عزمي بشارة ) - 58

 . 8-7السياسات، ص 
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لل  الوصاية، هتدف  أو  الطبقي،  واالستغالل  الظلم  التام، وحتقيق أو  الوطين  خالص 
العدالة واملواطنة واملساواة، من خالل تغيي النظام السياسي، وحتقيق االستقالل التام، 

 ومنح األمة الشعور ابحلرية والكرامة، ونيل كافة حقوق املواطنة. 
 وهبذا املفهوم تتحدد أبعاد الثورة الوطنية يف األسس التالية: 

هوية    -1 من  تنطلق  ثورة  احلضارية أهنا  الوطنية  الذات  جوهر  وتشكل  األمة، 
املتجددة، فال ميكن ألمة أن تثور دون ذاهتا احلضارية، ولو حدث فإنه يعين أهنا تثور  
بال وجهة وال هدف وطين، ألن أي ثورة مستنسخة لن تكون سوى شكل من أشكال 

 التبعية والوصاية. 
ووعيها مما علق هبا من أفكار أهنا ثورة حتررية، فهي حترر ذات األمة وثقافتها    -2

وخرافات وقيم ابلية تقليدية أو وافدة استالبية، حيث تتضمن منظومة قيم ثورية أصيلة 
ومعاصرة، تعمل كبدائل للقيم البالية التقليدية، والوافدة االستالبية، ليغدو مضموهنا  

 غي مشخص وال متجسد يف صنمية، خيدم هنضة الوطن وحيقق قيمة املواطنة.   اا قيمي
 االستعباد واالستبداد كل أشكال  لشعب من  احترر  أهنا ثورة حتريرية، فهي    -3

سلطة  أو  خارجي كاالستعمار،  سياسي  احتالل  سلطة  سواء كانت  وسلطاهتما، 
ية، أو سلطة كهنوت ديين احتالل ساليل عنصري كاإلمامة الساللية وامليليشيا احلوث

استبدادي كالثيوقراطية، أو سلطة استبداد وختلف سياسي، أو سلطة نزعات طائفية،  
املتساوية،   واملواطنة  اجلامع،  الوطن  مفهوم  من  تنتقص  مناطقية،  أو  جهوية  أو 

 واالستقالل الوطين والسيادة.  
السلطة، بل يهدف للوصول إىل    خنبوايا   أهنا ثورة شعبية، فهي ليست فعالا   -4

فعل شعيب يستهدف بدرجة رئيسة تغيي الواقع االجتماعي وحتقيق التطور والرخاء،  
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من خالل تغيي نظام احلكم أو تغيي السلطة، فالثورة ليست مقصودة لذاهتا، وإمنا 
هلدف أمسى وأرفع، هو حترير الشعب من االحتالل واالستبداد واالستعباد والظلم، أو  

من الفقر والطبقية والتمايز ومصادرة احلقوق، إىل حتقيق املواطنة  تغيي أوضاع الشعب  
 واملساواة والعدالة، وحتقيق التنمية والنهوض ابلشعب ومستواه املعيشي.

أهنا ثورة استقالل، فاهلدف الرئيس من الثورة الوطنية هو حتقيق االستقالل    -5
الوطنية وا الستقالل الوطين، فال الوطين، واكساب الشعب واألمة الشعور ابلكرامة 

 قيمة ألي تغيي ال حيق لألمة استقالهلا السياسي والثقايف واالقتصادي.

وهي ثورة حتمل إرادة أمة، ذلك أن الثورات الفئوية أو الطوائفية ال يقصد   -6
منها سوى تدمي اجملتمع، حلساب فئة أو طائفة، وتكون يف األساس بوابة هلدم الدولة 

لتدخالت خارجية، تؤسس الحتالل سياسي وثقايف، ويف أحسن الوطنية، والتأسيس  
األحوال لتبعية ووصاية تفقد الوطن والدولة قيمة االستقالل، وحترم الشعب حقوق 

 املواطنة. 
وهي ثورة تقدمية، إذ اهلدف من الثورة الوطنية ليس النكوص والرتاجع إىل   -7

بقية واالستغالل، بل هي ثورة  الوراء، وإعادة انتاج عهود التخلف واالستبداد، والط
واجتماعي  وتعليمي  واقتصادي  وثقايف  سياسي  مستوى  من  لالنتقال  هتدف  تغيي 

، إىل مستوى أعلى وأرفع وأفضل، حيقق للشعب التطور والرفاه يف  ، أو متدنٍ متخلفٍ 
من سبتمرب   26كل نواحي احلياة، كاالنتقال من اإلمامة إىل النظام اجلمهوري يف ثورة  

 .اجمليد
ينقل اجملتمع من    فوضوايا   وهي ثورة قيم ونظام، فليست الثورة الوطنية فعالا   -8

الفوضى إىل الفوضى، أو الالنظام، بل هي فعل مقصود ومرسوم، حتده حدود قيمية  
واضحة، تسعى لتحقيق أعلى قدر من النظام االجتماعي والسياسي، احملقق للمواطنة  
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لذاته، بل لتطوير   اا مقصود  فالثورة الوطنية ليست فعالا واملساواة والعدالة والتطور العام،  
 ه يف كل امليادين.ئاجملتمع وبناء هنضته وتقدمه، وتلبية تطلعات أبنا

والفعل الثوري الذي تقوده العاطفة بال هدف وال رؤية، تكون عاقبته السقوط يف 
للطامعني والطاحمني يف منحدر الفوضى، ورمبا التمزق والتشرذم، ذلك أنه يفتح الباب  

السلطة، ممن ال حيملون قيم الوطن، وأخالقيات البناء والنهوض واالستقالل الوطين، 
لالستعانة ابخلارج  وتذهب  والساللية،  واجلهوية  واملناطقية  الطائفية  النزعات  فتظهر 
بني  العارمة  الفوضى  من  ملعب  إىل  الوطن  فيتحول  السلطوية،  طموحاهتا  لتحقيق 

ا الرهيب األطماع  التدمي  بذلك  والعنصرية، فيحدث  الفئوية  والطموحات  خلارجية، 
للذات الوطنية، والسحق املتعمد لروح األمة والشعب، فتستنزف  بذلك الطاقة احليوية  

بعدم جدوى أي حما التامة  القناعة  إىل  الشعب  الصراعات، ويصل  لة  و للشعب يف 
ا هو حاصل يف وطننا احلبيب يف هذه  للتغيي والثورة، فيتقبل منكسراا واقعه، وهذا م

 املرحلة الرهيبة من اترخينا األليم. 
ثورة انتقالية، فهي تؤسس لالنتقال من مرحلة استبداد بئيسة    -أيضاا   -وهي    -9

متخلفة، إىل مرحلة أخرى تتسم ابحلرية واملشاركة والدميقراطية واملساواة والعدالة والتقدم 
األجيال هذا االنتقال التارخيي، يف صورة ذكرى سنوية حتفظ  والنهوض والتنمية، وختلد  

للذاكرة الوطنية ذكرى املأساة، وذكرى حدث االنتقال الثوري، ذكرى عهد الظلمة  
واالستبداد، وذكرى حلظة االنتقال إىل احلرية والنور، كيما تعيش األجيال املتالحقة  

ىب وبشكل قاطع أي صوت هذه الذكرى، فتستمسك ابلقيم النضالية التطورية، وأت
 يناديها للنكوص إىل املاضي البئيس. 

ا هلذه اخلاصية اهلامة من خصائص الثورة الوطنية، وعملنا  ولو أننا يف اليمن فطنّ 
إبخالص لتجذير مفاهيم الثورة واجلمهورية والوحدة يف أذهان اجليل وضميه الوطين، 
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عات التشطي واملناطقية، ولكننا مع ملا رأينا عودة ميليشيا اإلمامة الكهنوتية، وال نز 
األسف ذهبنا للصراع على املناصب والفيد، وتركنا الثورة واجلمهورية يلفها النسيان،  

النضايل   أمته  بتاريخ  جمهل  جيل  جنته  و فنشأ  ما  مثار  اليوم جنين  حنن  وها  الرسايل، 
 عواطفنا وانفعاالتنا الساذجة.  

د أبعاد وحمددات الثورة الوطنية، وتنتفي هبذه اخلصائص املعرفية والسياسية تتجس  
كل االداءات التزويرية ملفهوم الثورة، بل تتضح األهداف املشبوهة للساللة االستعالئية  

من سبتمرب العظيم، ابنقالب   26ومليشياهتا احلوثية اليت استهدفت ثورة اليمنيني األم  
نوت اإلمامي م، وهي ذكرى تنصيب الكه2014سبتمرب    21اوي عنصري يف  يميليش 

سبتمرب، واستبدلت نظام اإلمامة الكهنويت   26حممد البدر الذي قامت ضده ثورة  
الكرمي  اليمين  لشعبنا  ليتحقق  احلر،  الدميقراطي  اجلمهوري  ابلنظام  البغيض  الساليل 

 كرامته واستقالله.  
إن الثورة الوطنية ليست انقالب ساللة طاحمة يف السلطة على الدولة الوطنية، 

مل ابست بسلطة  املليشيا يش يبداهلا  أرادت  للغي، كما  وعمالة  عنصرية،  اوية كهنوتية 
م، بتحويل اليمن إىل ملحق لألطماع  2014احلوثية الكهنوتية يف نكبتها يف العام  

يطيح بنظام دميقراطي الستعادة إمامة كهنوتية استعالئية    اإليرانية. وهي ليست انقالابا 
لوية وامليليشيا احلوثية، وهي ليست ثورة خنب فاسدة  طائفية، كما تطمح الساللة الع

بال هدف حمدد بطموحات الشعب، سوى االنتقال إىل الفوضى والصراع السياسي،  
بل هي إرادة شعب وأمة للتحرر واالستقالل والنهوض، حمددة بقيم وطنية عليا، وخبطة 

ق طموحات عملية واضحة وحمددة تنقل اجملتمع إىل وضع أفضل مما هو فيه، وحتق
 األجيال املتالحقة يف املواطنة واملشاركة واالستقرار والنهوض الوطين. 
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إن الثورة فعل اترخيي مقدس، فهي عملية انقاذ ممنهجة تسي ابألمة إىل احلضور  
التارخيي بني األمم، ومتكنها من إحراز التقدم احلضاري املنشود، ولو أننا عدان لتارخينا  

سبتمرب 26فيه متحققاا بشروط الثورة التارخيية، سوى ثوريت  اليمين املعاصر فلن جند  
م، فهما الثوراتن العظيمتان اللتان حققتا 1963أكتوبر اجمليد    14م، و1962العظيم  

الكهنوتية الساللية احملتلة، ومن االستعمار البغيض،   ةلألمة اليمنية التحرر من اإلمام
الستعمار الربيطاين أشد عوامل حيث شكلت سلطات االحتالل اإلمامي الساليل، وا 

التخلف والفقر واجلهل واملرض والعبودية واالستبداد والقهر ألمتنا اليمنية العظيمة،  
والقهر   الظلم  عباءة  من  خيرج  أن  وشعبنا  ألمتنا  األقدار  شاءت  وقد  عقود،  طيلة 
سلطت صنعتها  اليت  الرهيبة  الظلمات  ويتجاوز  النور،  ليى  واالستبداد،   اوالتخلف 

الحتالل اإلمامي الساليل، واالستعمار الربيطاين، فكان شعبنا على موعد مع أقدار  ا
التاريخ يف السادس والعشرين من سبتمرب، ويف الرابع عشر من أكتوبر اجمليدين، وبعزمية 

 األبطال وإصرارهم وتضحياهتم العظيمة انل شعبنا اليمين حترره واستقالله. 
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لتحرر مصطلح يستخدم لوصف خمتلف اجلهود الرامية إىل احلصول على احلقوق ا
املساواة أو  )   السياسية  االجتماعية  التحرر 59والعدالة  مفهوم  ماركس  ويلخص   ،)

"الوضع املتساوي للمواطنني األفراد فيما يتعلق ابلدولة، واملساواة أمام   أبنهالسياسي  
الفردية   اخلصائص  من  غيها  أو  وامللكية،  الدين،  عن  النظر  بصرف  القانون، 

 (. 60) لألشخاص"
يُعرَ   الوطن من االستعمار، حيث  التحرر على حترير  الكفاح ف  ويطلق مفهوم 

 أشكاالا   واختذ  ، ناطق اليت ختضع لالستعمارظهر يف امل   ،نشاط مقاوم  أبنهالتحرري:  
،  االستعمار أبشكاله  عن رفض  ياا عب، تأو عسكرية أو االثنني معاا ،  إما سياسية  ،خمتلفة

موجة التحرر اليت اجتاحت قاريت   على  احلركات التحررية ومنه جاء إطالق مسمى  
 (. 61)   املية الثانية واشتدت أكثر بعد احلرب الع  ،القرن العشرين  إفريقيا وآسيا منذ مطلع

واالستقالل نتيجة التحرر ومثرته، وعادة ما يطلق االستقالل على التحرر ذاته أو   
إىل  التحررية  النضاالت  تؤدي  حيث  والنتيجة،  السبب  بني  بينهما، كاجلمع  جيمع 

فارق والتحرر  االستقالل  بني  أن  غي  والوطين،  السياسي  ،  جوهرايا   اا االستقالل 
فاالستقالل عادة يطلق على خروج املستعمر احملتل من البالد، فتنال البالد استقالهلا  
التخلف أو   التحرر على نيل احلرية من االستبداد أو  وحريتها خبروجه، بينما يطلق 

 
59 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1   
 ( 54اركس، مقدمة في نقد الرأسمالية، ص )م - 60
 انظر: مصطلحات التاريخ والجغرافيا.  - 61
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والكهنوت  االستبداد  ضد  الوطين  النضال  أشكال  فكل  عام،  بشكل  االستعمار 
التحرر والتحرير، فهو معىن أعم وأمشل من   والتخلف واالحتالل تندرج حتت مفهوم

 مفهوم االستقالل، وهو املقدمة املنطقية لالستقالل الوطين بكل أشكاله. 
التحرر واالستقالل الوطين فإمنا نقصد بذلك حترر األمة    وحينما نطلق مفهوم 

الكهنويت، ومن كل أشكال  الساليل  اليمانية من كل أشكال االستبداد واالستعباد 
غي الوصا الكامل  واالستقالل  التحرر  نيل  حىت  واخلفية،  الظاهرة  االستعمارية  ية 

 املنقوص، وبناء دولة اليمن املستقلة الناهضة.
احلرية    اسرتجاع  أبنه  العربية  األنطولوجيا  معجم  يف  السياسي  التحرر  ويعرف 

حتظ وطنية  دولة  وبناء  احملتل،  املستعمر  وإخراج  الوطنية،  والسيادة  ى واالستقالل 
 (.62ابالعرتاف الدويل )

وكل األفكار اليت هتدف إىل التحرر من االستبداد واالستعمار والتخلف والوصاية 
يطلق عليها أفكار التحرر الوطين، واحلركات النضالية اليت تسعى لتحقيق ذلك، توسم 
أبهنا حركات حترر وطين، كوهنا هتدف لتحقيق حرية الوطن واملواطن، وختليصه من  

 ة، واالستغالل، واالستعمار. العبودي
حبتمية     اجلزم  ميكننا  فإنه  اليمنية،  بيئتنا  إطار  يف  املفهوم  حتقيق  إىل  وابلعودة 

املستويني،  الراهنة، على  املرحلة  الوطين على كل ميين يف  التحرري  النضال  ووجوب 
مستوى التحرر من االستعباد الساليل واالحتالل العنصري التارخيي، للعصابة الساللية  

ستعباد األمة اليمنية، ابستعادة هنج اإلمامة والكهنوت الرجعي االستعالئية اليت حتاول ا
البائد، وعلى مستوى التحرر من الوصاية واالستعمار الذي حياول العودة إىل اليمن، 

 
 . results (3.59 secs) 3االنطولوجيا العربية،  - 62
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من بوابة تفتيتها ابلطائفية واملناطقية، بكل أشكاهلا، حيث ال تزال أمتنا وشعبنا  رهني 
طماع الفارسية اإليرانية اليت تشكل امليليشيا األطماع والتدخالت اخلارجية، بدءاا ابأل

احلوثية ذراعها العسكري يف احتالل اليمن، أو يف أشكال الوصاية الدولية واإلقليمية  
اليت تصادر القرار الوطين اليمين منذ زمن، وتدير صراعاهتا الدولية على أرض اليمن، 

 على حساب وطننا املقهور، وأمتنا املنكوبة. 
متنا اليمنية العظيمة طوال العصر الوسيط واحلديث واملعاصر، لشىت  لقد تعرضت أ 

ألوان االحتالل واالستعباد والوصاية، بسبب تراجعها احلضاري، وهجرة كفاءاهتا يف 
الفتوحات اإلسالمية، حيث عمدت الساللة العلوية، جبميع فصائلها، شيعة وسنة،  

غزو اليمن حتت أكذوبة آل البيت وابلتحالف مع الفارسيني والطربيني والصوفية إىل  
واألولياء،   والقبورايت،  والطائفية،  والصوفية،  واملذهبية،  والزيدية،  واهلادوية،  والعرتة، 
والكرامات اهلامشية، وكلها مل تكن سوى أدوات عسكرية وثقافية، الستالب حضارة  

ا  السياسي، وحتويلها إىل شعب ضعيف خانع، اتبع ألكذوبة  حلق أمتنا واستقالهلا 
 اإلهلي، وفرية الساللة املقدسة االستعالئية. 

وعلى ذات الصعيد وأتسيساا عليه، صارت اليمن ميداانا ومسرحاا للدول اإلسالمية 
طوال العصر الوسيط، بدءاا حبمالت األمويني، مث العباسيني، فالفاطميني، فاأليوبيني 

وأ القامسيني،  وحلفائهم  فالصوفيني  فالعثمانيني،  الدين،  واملماليك،  محيد  بيت  خياا 
اإلمامية   امليليشيا  إىل  وصوالا  الربيطاين،  واالستعمار  وإسرائيل،  إبيران،  وعالقتهم 
الساللية احلوثية اليت تعترب اليوم الذراع العسكري للحرس الثوري اإليراين، يف احتالل 

 اليمن.
باا ويف كل عصر ودولة كانت اليمن مسرحاا للحمالت العسكرية واحلربية، وملع

للصراعات واحلروب والثورات التناقضية، بني هذه الدولة وأيديولوجياهتا املختلفة، دينية  
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اهلادوية   لإلمامة  اإلمامي  االحتالل  فضالا عن حروب  وساللية،  وسياسية  ومذهبية 
عام، تكبدت   1200الرسية الكهنوتية، اليت ظلت تشنها على أمتنا اليمنية طوال  

كاملة ، من الدمار واخلراب والقتل، ومل تورث لشعبنا املكلوم سوى  أمتنا فيها أجياال ا
 اعداد املقابر والضحااي، والفقر واجلوع واجلهل والتخلف واملرض. 

وإذا كان هذا هو حال اليمن يف ظل الدول اإلسالمية اليت تصدرت ابسم الدين 
حل ميداانا  وأمتنا  أرضنا  من  وجعلت  واملذهبية  الطائفية  االحتالالت  روهبا  ومارست 

عصر  مطلع  منذ  االستعمارية  اخلارجية  األطماع  مع  احلال كذلك  فإن  وصراعاهتا، 
بية ، حيث تعرضت اليمن لعدد من احلمالت االستعمارية الدولية بدءاا و النهضة األور 

، م1506  ابحلملة الربتغالية على السواحل اليمنية، واحتالل جزيرة سقطرى يف العام  
 1517  ، مث محلة املماليك  يف العامم1513يف العام    ومهامجة واحتالل ميناء عدن

العام   م ابتداءا من  اليمن  العثمانية على  م خادم ابشا  اقتحاب1538، مث احلمالت 
احلميي  وصلب  ،  مدينة عدن داوودامللك  بن  العثمانيني    عامر  الطاهري، وحتالف 

اهرية، وصوالا والسالليني اهلادويني من بيت شرف الدين يف القضاء على الدولة الط
، لتؤول اليمن بعدها م1839يناير    19إىل االستعمار الربيطاين واحتالل عدن، يف  

إىل احتاللني، داخلي ممثل يف إمامة بيت محيد الدين اهلواشم الطربستانيني، أدعياء  
العثمانيني،  من  اليمن كله  مشال  استلموا  الذين  اإلهلي،  احلق  وأكذوبة  البطنني 
واالحتالل الربيطاين الذي تقاسم جغرافيا اليمن مع اإلمامة الطربستانية ليهيمن على 

 جنوب وشرق اليمن.  مناطق 
لقد خاضت أمتنا اليمنية نضاالت حتررية طويلة، وشاقة، يف اترخيها الوسيط،  

واحلديث، واملعاصر، وكللت نضاالهتا بثورات ثالث، أسست خلروج األمة اليمنية من 
ثورة   هي  املظلم،  االستعماري  البغي 1948النفق  برأس  أطاحت  اليت  الدستورية  م 
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واالستبداد ورغم واالستعباد  الدين،  محيد  حيىي  الكاهن  اجملرم  الساليل  واالحتالل   ،
 فشلها ابلتآمر عليها، لكنها أسست لثوريت سبتمرب وأكتوبر اجمليدتني. 

على طريق حترير   م،1948نضال األحرار يف الثورة الدستورية الكربى    كانلقد   
هي اليت ى" "اجلمعية اليمنية الكرب اليمن من كهنوت إمامة بيت محيد الدين، وكانت 

تقود خطى الثوار لتحرير اليمن من اإلمامة الكهنوتية، وكلف األحرار الشيخ علي 
انصر القردعي إبهناء الكهنوت حيىي محيد الدين، فأجنز البطل الثائر القردعي مهمته  

وأعلن الثوار قيام الثورة، واهناء حكم بيت   م،1948  فرباير  17الثالثء  يوم    الوطنية 
تشكلت احلكومة الدستورية، غي أن الفرحة الكربى مل تكتمل بسبب محيد الدين، و 

القبائل حول صنعاء واستجابتها للمجرم الكهنوت أمحد محيد الدين، الذي   جهل 
الثورة، و  تباعاا، وذهب أأابح هلا صنعاء، فاجتاحتها، وسقطت حكومة  الثوار  عدم 

 رحوم محيد شحرة. أغلبهم إىل سجون حجة، فكانت مصرع االبتسامة حد تعريف امل
وعلى غرار ثورة اليمن الدستورية حدثت عدة حماوالت حتررية، منها ثورة العقيد 

العلفي واللقية   وار م، والعملية الفدائية الكربى للث1955الشهيد أمحد الثالاي يف العام  
م، مث أتسس تنظيم الضباط األحرار 1961يف مستشفى احلديدة يف العام  واهلندوانة  
العام   ثورة  1961يف  الكربى،  التحررية  اليمن  لثورة  اجلاد  الرتتيب  وبدأ  من   26م، 
م، وهي الثورة األم اليت حررت اليمن من االحتالل اإلمامي اهلامشي 1962سبتمرب  

الطربستاين البغيض، فقضت على إمامة حممد البدر، ونفت أسرة الكهان من بيت  
ت اجلهل والتخلف واملرض،  محيد الدين خارج اليمن، وأخرجت اليمنيني من ظلما

 من أكتوبر اجمليد.  14إىل نور اجلمهورية والعلم واحلرية، وأسست لثورة 
من سبتمرب العظيم، انعقد املؤمتر الوطين األكرب للحركة   26  ـوعلى غرار ثورة ال

العام   أرجاء  1963الوطنية يف  قائد وطين ثئر من كل  ألف  م يف صنعاء، حبضور 
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قطرى، ونشأ عنه مكتب خاص لشؤون حترير جنوب اليمن اليمن، من صعدة حىت س
اللطي عبد  املناضل  وانئبه  الشعيب،  الشهيد قحطان حممد  املناضل  بقيادة    ف احملتل، 

للمكتب،  العسكري  اجلناح  الذي كان ميثل  لبوزة  الشهيد راجح  واملناضل  الشعيب، 
 م. 1963أكتوبر  14وقاد أول شرارة للثورة من جبال ردفان يف 

وقد استمرت نضاالت التحرر الوطين لثوريت سبتمرب وأكتوبر طوال سبع سنوات  
حلف الربيطاين  واالستعمار  العلوية  اإلمامة  فيها  ظلت  اجلمهورية،  عمر    اا واحد  اا من 

يعمل على جتييش العامل اخلارجي حملاربة الثورتني، طمعاا يف القضاء عليهما، واستعادة  
يطاين، فحشدت حلصار اجلمهورية يف صنعاء سبعني سلطات االحتالل اإلمامي والرب 

فرنسيني،   ضباط  أيدي  على  وتسليحهم  تدريبهم  جرى  الذين  املرتزقة،  من  ألفاا 
وإسرائيليني وأمريكان،  من  وبريطانيني،  يوماا،  سبعني  صنعاء  حصار  واستمر   ،27  

  م، ويف ذات الوقت كانت بريطانيا تشن بطائراهتا 1968فرباير    17حىت  67نوفمرب  
حرابا على احلركة الوطنية التحررية جنوب الوطن ممثلة يف اجلبهة القومية، غي أن شعبنا  
وأمتنا العظيمة أبت إال أن تنتصر حلريتها، وأرادهتا احلرة، وأن خترج اإلمامة واالستعمار  
من أرض قحطان ومحي وتبع األجماد، فكان انكسار بريطانيا وهزميتها يف عدن الباسلة، 

م، وبعده بشهرين 67من نوفمرب  30ر جندي بريطاين حمتل من عدن يف  خآوخروج  
األمة اليمنية إبرادهتا    ت فقط، كان انكسار حصار السبعني يوماا يف صنعاء، حيث قهر 

احلرة املؤامرة العاملية الكونية ضد اجلمهورية الوليدة يف اليمن، وانتصرت إرادة الشعب 
كله على االعرتاف ابجلمهورية اجلديدة يف الشمال  كره العامل  أواألمة جنوابا ومشاالا، و 

يف  اإلمامي  الطربستاين  اهلامشي  الساليل  االحتالل  االحتاللني،  ودفن  واجلنوب، 
 الشمال، واالحتالل الربيطاين يف اجلنوب وإىل غي رجعة.  
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فهو خملص   أخلصَ اخلالص من التخالص وهو اإلنقاذ وجذره أخلص، يقال:    
اإلخالص:  هي سورة  اإلخالص: اسم سورة من سور القرآن الكرمي،  و   و خالص،وه
(، ومسيت اإلخالص ألهنا تفرد هللا يف التوحيد، وتنزهه عن الشركاء ُقلن ُهَو هللاُ َأَحد  )

واألوالد واألصحاب واألنداد، أو النقص واالحتياج لغيه، فهو قيوم يف ذاته غي حمتاج 
 كفو وال شبيه سبحانه. لغيه، فرد صمد ليس له  

الَشخصان: تصافيا "و      بعد عداوة"و ختالص  ختالص    ، ومنهصارا متخالصنين 
ختَلص من الَشيء: أفلت منه (، و 63)اآلخر  أبرأ كل  منهما ِذَمَة    أي  الَدائُن واملديُن:

ا  ، فتقولوهرب  احلِبالةو   ،من األسر  لرجل"ختّلص  الطائُر من  ختَلص من "، و ختّلص 
منهاأل جنا  "  ،مِر:  عنه  و وبعد  أبعجوبة،  املوت  من  عادة  و"    ،ختّلص  من  ختّلص 

 .(64) قبيحة"
ما يعين أن تنقذه أو   اا شخص  صَ فأن ختلِّ   ،اخلالص اإلنقاذ من اخلطر أو املعاانةو  
كما    ومنها خالص الروح  ،نتصار أو الصحة أو احلفظوالكلمة حتمل معاين اال  ،حتميه
اإل حيث  يف  املسيحيونجنيل،  و كلمة    استخدم  إىل  خالص  لإلشارة  عقيدة خمّلص 

عون أن املسيح عيسى ويدّ  ،اإلنقاذ الروحي واألبدي عندهمتعين ، و اإلنقاذاخلالص و 

 
معنى الخالص في معاجم اللغة العربية، قاموس عربي عربي،   - 63

https://www.maajim.com/dictionary 
64 -  https://www.maajim.com/dictionary 
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، مبعىن التضحية يف سبيل إنقاذ البشرية  ت السماوااخلالص بدخول ملكوت    ىساو 
(65.)   

هو    الوطين  اخلالص  مفهوم  يصبح  اخلالص،  إىل  الوطن  نقاذ  إوإبضافة كلمة 
الوطن، وختليصه من كل أشكال االحتالل والوصاية واالستالب والتبعية واالستبداد 
والنزاعات  الوافدة  االستالبية  واهلوايت  والعنصرية  والفشل  والفساد  والصراع 

وال التخلف  أشكال  وكل  املستوردة،  اإلقطاع  األيديولوجية  واشكال  واجلمود  تقليد 
يضر ابلوطن والدولة واهلوية واحلضارة ما  ونزعات التفكك اجلهوي واملناطقي، وكل  

 واملواطنة والتطور. 
اترخيية   مهمة  يف  األمة  يضع  الذي  الشامل،  مبفهومه  الوطين  اإلنقاذ  تعين  إهنا 

واالس الساليل،  االحتالل  عالئق  من كل  الوطن  ختليص  ابتداءا  تعمار،  تقتضي 
واالستقالل  التامة  احلرية  ومنحه  احلضاري،  واالستالب  واالستعباد،  واالستبداد 

 الكامل، ليتمكن من بناء ذاته احلضارية املستقلة، والنهوض حباضره ومستقبله. 
من   اليمنية  وأمتنا  وطننا  لتخليص  اترخيياا،  مطلباا  ابت  اليوم  الوطين  واخلالص 

ج األمة من خمبأ االستكانة والذل واالنكسار،  انكسار ألف ومخسمائة عام، فإخرا 
وإعادة بعث روحها الوطنية وذاهتا احلضارية، وختليصها من االحتالل الساليل اهلامشي 
التام  والتحرر  الكاملة  احلرية  أمتنا  واكساب  والتبعية،  الوصاية  ومن  الفارسي، 

وطن واألمة خطة خالص وطين شاملة، إلنقاذ ال  واالستقالل غي املنقوص، يتطلبُ 
وإرادهتا   األمة واترخيها واستقالهلا  االنتقاص من  يؤدي إىل  أو سلوك  من كل فكرة 

 
 (. 25-24:19)سفر متى  - 65
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وقرارها، ولن تكون سوى خطة البعث الذايت القومي للهوية اليمنية احلضارية، والبعث 
 القومي لألمة اليمنية املستقلة عن كل العالئق اخلارجية الشرطية.

ة تتلخص اترخيياا يف غياب املشروع الوطين، وتنازع  إن مشكلة أمتنا اليمنية العظيم 
الوافدة اليت حاولت طوال   عام وضع نفسها ابلقوة موضع الذات   1500اهلوايت 

اليمنية كاحتالل ثقايف وسياسي، وانسياق األمة وراء األفكار والنظرايت والثقافات 
لطوائف، حيث الوافدة اليت تسربت إىل اليمن من خالل األيديولوجيات واملذاهب وا

عملت تلك األفكار والثقافات كمعامل استالب حضاري، أخرجت اإلنسان اليمين 
ابء واألسالف، إىل اإلميان  من اإلميان ابلذات والوطن والتاريخ واحلضارة، وأجماد اآل

الساللية،   والعرقيات  والطوائف  املذاهب  صورة  يف  األيديولوجي،  الثقايف  ابلوافد 
عنصرية ودينية وافدة، ومع األايم حلت املذهبيات والساللية  واالعتداد هبا كهوايت  

حمل اهلوية الوطنية، والروح احلضارية لألمة، واستبدلت الثقافة اليمنية الوطنية األصيلة 
بثقافة املذهبيات، فدخلت اليمن يف مراحل متطاولة من اجلهل والتخلف والصراعات 

عن الوطن واهلوية، وحولت األمة   واالنقسامات، عملت على جتذير ثقافة االغرتاب 
 اليمنية إىل حقل جتارب لألفكار والصراعات املذهبية والطائفية والعنصرايت الساللية. 

لقد كان اليمنيون قبل املذهبيات مجيعهم أبناء قحطان وسبأ ومحي وكهالن، ال 
ويفاخرون   هبويتهم  يعتزون  والواجبات،  احلقوق  يف  متساوون  بينهم،  أبجمادهم فرق 

 وعباهلة ملوك، فقد وقف امللك نيوحضارهتم، يفاخرون أبلقاهبم كأقيال وملوك محيي
النيب  أمام  النيب   ىقد وفد عل كان  و ملسو هيلع هللا ىلص    العبهلي احلميي وائل بن حجر احلضرمي 

فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه،    إلعالن إسالمه،  صلي هللا عليه وسلم
من حضرموت، وأعطاه    العباهل  لده، واستعمله على ملوكوقال: اللهم ابرك يف وائل وو 

. والعباهلة أي األعظم.هم دون امللك  و   ،لألقيال  للمهاجر بن أيب أمية، وكتاابا   كتاابا 
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معاوية بن أيب سفيان  ملسو هيلع هللا ىلص    أرسل معه الرسولو الذين أقروا على ملكهم فلم يزالوا عنه،  
 .حضرموت ليعلمهم القرآن أقيالإىل 

أقَر هبوية اليمنيني وحضارهتم، فناداهم أبلقاهبم امللوكية كما  ملسو هيلع هللا ىلص  ويالحظ أن النيب
ألهل حضرموت: ملسو هيلع هللا ىلص    يف رواية البخاري، حيث جاء يف الكتاب الذي أرسله النيب

إبقامة الصالة وإيتاء    ،من حممد رسول هللا إىل األقيال العباهلة من أهل حضرموت "
ار،  غخالط وال وراط وال شناق وال شعة الشاة والتيمة لصاحبها، ال  تيالزكاة، على ال

يف رواية أخرى أن كتابه صلى هللا عليه وسلم و   "ومن أجىب فقد أرىب، وكل مسكر حرام
التيعة شاة، ال مقورة األلياط وال "هلم:   املشابيب، يف  العباهلة واألرواع  إىل األقيال 

، ومن زىن ماا واستوفضوه عا  ،ضناك، وأنطوا الثبجة، ومن زىن من أمبكر فاصقعوه مائة
من امثيب فضرجوه ابألضاميم، وال توصيم يف الدين، وال غمة يف فرائض هللا تعاىل، 

 (. 66") وكل مسكر حرام
عند جمرد اإلقرار ابهلوية احلضارية لألمة اليمنية، بل ذهب  ملسو هيلع هللا ىلص    ومل يتوقف النيب 

ريف  ل التعألإلقرار ابلثقافة كوعاء للحضارة، فاستخدم لغة محي وألفاظهم، فأبدل  
َسَفرِ امنِصَياُم يف  امنربِّ  لَينَس ِمنن  أبم التعريف يف قوله: ) مبكر ا(، وقوله: )من زىن من  امن

ثيب فضرجوه ابألضاميم، واستخدم امفاصقعوه مائة، واستوفضوه عاماا، ومن زىن من  
ألفاظاا محيية خالصة كلفظ األضاميم اليت تعين جمموعة عصي أو أسواط جمموعة مع 

 بعضها، وهذه كلها ألفاظ محيية ال تتصل بلغة قريش وال هلجتها. 
غيها،    دون  اليمنية  لألمة  احلضارية  اهلوية  تعزيز  إىل  الكرمي  القرآن  عمَد  وقد 

أَُهمن فوضعها موضع الفخر واالعتزاز والتكرمي فقال يف معرض االنكار على قريش"  
ُم تـَُبٍع َواَلِذيَن ِمن قـَبن  َناُهمن ۖ ِإهَنُمن َكانُوا جُمنرِِمنَي )َخين  أَمن قـَون َلكن الدخان. قال  (37ِلِهمن ۚ أَهن
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بل املراد به    واحداا   وليس املراد بتبع رجالا   ،أهم أعز وأشد وأمنع أم قوم تبع  القرطيب:
التبابعة  اليمن،ملوك    اليمن،والتبابعة ملوك    اجلوهري:  ، قالفكانوا يسمون ملوكهم 

فرد القرآن الكرمي سورة كاملة للحضارة اليمنية مسيت سورة (، كما أ67)حدهم تبعأو 
سبأ، ومل يقم إبزائها سوى سورة الروم كإشارة إىل احلضارات اإلمرباطورية املركزية اليت  
حكمت العامل القدمي كله، فسبأ يف عظمتها وجمدها تساوي الروم، ويف هذا دليل على 

ا، كشمول حضارة الروم لكل ممالك مشول حضارة سبأ كل ممالك الشرق القدمي  وآسي
أورواب، وخص نشأة احلضارة اليمنية األوىل بسورة كاملة هي سورة هود اليت مسيت 
ابسم أول حضارة مدنية على وجه األرض ألجدادان العظماء، وحىت يوضح جغرافية  
تلك احلضارة املؤسسة للمدنيات البشرية والعمران التارخيي أضاف سورة كاملة ابسم 

فيا النشأة هي سورة األحقاف اليت تعين حضرموت، جغرافيا دولة وحضارة عاد جغرا
"اليت مل خيلق مثلها يف البالد"، فاألمة اليمنية العظيمة هي األمة الوحيدة اليت وضعها  

 القرآن موضع املدح والفخر، وشهد هلا ابلتفرد والسبق التارخيي.
ولقد ظلت األمة اليمنية شاخمة يف حضارهتا ووجودها ووهجها القومي، حىت يف  

مراحل االنكسار التارخيي، فقادت هي الفتوحات اإلسالمية يف املشارق واملغارب، 
وصل  فرنسا، كما  وجنوب  األندلس  إىل  نصي  بن  وموسى  زايد  بن  طارق  فوصل 

ث اهلجري غزت املذاهب والطوائف  سيا والصني، فلما كان القرن الثالآاليمنيون شرق  
وطننا احلبيب، فحولت أمتنا العظيمة من أمة حضارة وجمد، إىل شعب مفكك يقاتل 
من أجل الغزاة احملتلني، ويقتتل على أفكارهم وخرافاهتم، فلم تكن اليمن قبل الغزو 
وال  زيدية  ال  الطائفيات،  وال  املذهبيات  تعرف  والفارسي،  العلوي  الرسي  الساليل 

، بل كانت اا وال تسنن  اا وال إمساعيلية، وال تشيع  إابضيةفعية وال حنبلية وال صوفية وال  شا
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أمة واحدة مؤمنة برهبا، ملتزمة بنهج نبيها، بعيداا عن كل أشكال التفرقة والتجسيد،  
واالستثمار السياسي لإلسالم، حىت وفدت فصائل اهلامشية العلوية والفارسية اليمن،  

ة واآلل، فأسست لكل أشكال املذهبية والطائفية والفرقة والشتات، حتت أكذوبة القراب
ونقلت األمة اليمانية من ثقافة احلضارة واألجماد السامية، إىل ثقافة التمذهب واالقتتال 

شياعاا، يقتلون بعضهم بعضها، حتت راايت أاملذهيب الطائفي، فصار اليمنيون مزقاا و 
واالمسا والصوفية  والشافعية  والتنظيم الزيدية  احلوثية  وأخياا  والساللة  واإلمامة  عيلية 

اهلامشي اللعني الذي هو مجاع اخلبث كله، وهي راايت وأيديولوجيات دخيلة ال متت 
أهنا ال متت حلقيقة  بصلة، كما  العظيمة  وثقافتها  واترخيها وحضارهتا  اليمنية  لألمة 

 اإلسالم وروحه اليت عززت من الذات اليمنية. 
ف ومائة عام ظلت هذه املذهبيات تدمر أمتنا وثقافتها الوطنية  وعلى مدى أل 

احلضارية، وتفت يف جسدها ووحدهتا الوطنية، حىت أحلك ظالم الليل، ودفنت األمة 
اإلنسان   وصار  واملرض،  والفقر  والتخلف  اجلهل  الزمن، وسيطر  مقابر  واترخيها يف 

ستعمار، حىت جاءت حلظة سوى اإلمامة واال  ئاا اليمين ال يعرف من العامل حوله شي
بثوريت   الوطين  أمتنا    14من سبتمرب، و  26اخلالص  من أكتوبر اجمليدين، فنفضت 

غبار الذل واملهانة، وكسرت قيود اإلمامة وأهنت عقود التخلف واالستعباد واالستبداد 
 واالستعمار، وكان ميالد فجر جديد لألمة اليمانية العظيمة.

دد يتطلب خنبة واعية مبشروع وطين هنضوي خالص،  وملا كان هذا امليالد املتج  
بعيد عن االرتباطات اخلارجية واالمتدادات السياسية، واألفكار غي املوطنة، وكانت  
أمتنا العظيمة يف حلظة فواقها تفتقر إىل هذه النخبة املوطنة، وخاصة بعد رحيل الرعيل 

ة التالية جليل سبتمرب إىل األول من ثوار سبتمرب، فقد ذهبت النخبة السياسية اليمني
استياد األفكار واأليديولوجيات السياسية املتعدية، فاستقدمت أفكار اليمني الليربايل 
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واليسار الشيوعي، واألصولية اإلسالمية بشقيها، والتقدمية القومية العروبية، واخلمينية  
اليمن من جديد   اليمنية، فتحول  إىل مزرعة الفارسية األخطر على اهلوية واحلضارة 

هذه  بني  اليمنية  أمتنا  وانقسمت  املعلبة،  واأليديولوجيات  الوافدة،  لألفكار 
اخلارجية،   أصوهلا  لصراعات  تبعاا  متصارعة،  وفرق  إىل مزق  املتعدية  األيديولوجيات 
فكل أيديولوجيا صارت منقادة وموجهة من بلد املنشأ املصدر هلا إىل اليمن، وإبزاء  

األيديولوج الوفادة  الوطن هذه  اختصار  أرادت  موطنة،  ية نشأت صنمية حملية غي 
واألمة يف أسرة قبلية، ال هدف هلا سوى األاننية املفرطة، وتقدمي املصلحة الشخصية 
على مصلحة األمة اليمنية، والثراء الفاحش من أموال األمة، ويف ظل هذا االغرتاب 

دد، والصنمية املشبعة ابلفساد الفارسي املتج   واأليديولوجي، والوصاية اخلارجية، والغز 
العلوية، والتخلف  إواألاننية، أفشل املشروع الوطين، وأعيد   نتاج الطائفية والساللية 

واالحنطاط واجلهل واالرهتان بصور شىت، وفتح الباب مشرعاا لعودة اإلمامة والكهنوت 
املدعومة   احلوثية  امليليشيا  أبثواب  اخلإالساليل  التدخالت  وجاءت  ارجية  يرانياا، 

اليمنية، وعاد  القرار الوطين، واالستقالل الذايت لألمة  الدولية، فصادرت  األشراطية 
الظالم ليخيم على األمة من جديد كما كان يف العصور الوسطى، إابن الصراعات 

 املذهبية والطائفية. 
املستوردة    ابألفكار  املتبلدة  السياسية  النخب  وفشل  البائس  الواقع  هذا  وإزاء 
يولوجيات املسية خارجياا، ينادينا ضمي األمة وحقيقتها التارخيية ابلعودة إىل واأليد

اهلوية اليمنية املستقلة، واالنطالق من الذات احلضارية املتفردة، والروح القومية لألمة 
اليمنية، للتأسيس ملشروع خالص وطين شامل، يعاجل حاضر األمة ومستقبلها، ولن 

قومي ابالستناد إىل ماضي األمة املشرق، الذي مينحها  يكون سوى البعث الوطين ال
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ثبات حضورها املتفرد بني األمم دون وساطة وال إاالستقالل والذاتية، والقدرة على  
 وصاية، وال تبعية. 
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مبعىن من الوالء : هي واملواالة ،املعتق واحلليفوهو الوالء: مصدر املونىل والوايل:  
عّدة معان منها: احملبة، والنصرة، واالتباع، والقرب   يهاطلق عل تباع إبخالص، وياإل

 . (68)  من الشيء، والدنو منه
وإبضافة كلمة الوالء للوطن يصي لدينا مصطلح مركب هو الوالء الوطين، أو  

غاية نشاط  الوطن  يصبح  له يف كل شيء، حبيث  ويعين اإلخالص  للوطن،  الوالء 
منفرداا، وما يتطلب   ، ومدار أعماله، الفردية منها واجلماعية، ما يتطلب جهداا اإلنسان

الة واحملبة والبذل والنضال، كما  ا تصرف إليه املو يتعمالا ممشركاا، فالوطن هو اجلهة ال
تصرف إليه النصرة والتأييد، ويتقرب إليه ببذل اجلهد يف سبيل هنضته، والتضحية يف 

 صاحله وسيادته. سبيل الدفاع عنه، وعن م
ويف دائرة الوطن والدفاع عنه وعن مصاحله تنشأ الروابط االجتماعية، وخبالفها   

تنشأ اخلصومات واملعاداة، وإذا كان واجب الوالء الوطين يعين وجوب نصرة الوطن 
وأتييده والدفاع عنه وحمبته واالعتزاز ابالنتماء إليه، وبذل كل اجلهد والطاقة من أجل 

ه، فإن وجوب الرباءة من أعداء الوطن تعين التخلي عن كل شخص خيرم ه وهنضتئبنا
نظام الوطن وأمنه واستقراره، ومنابذة كل فرد أو مجاعة تسعى لإلخالل مبصاحل الوطن 
لتبعية  التأسيس  واستقالله، وخصومة كل فكرة تؤدي إىل االنتقاص من الوطن، أو 

كل سلوك يؤدي إىل تشويه صورة الوطن، اجملتمع لغيه ابلوصاية أو ابلعمالة، ومنابذة  
 أو استهداف مصاحله، فهذه وكل ما يتصل هبا ما من صور، تعين املنابذة أو الرباءة. 
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والوالء والرباء صوراتن من صور االنتماء للوطن، ذلك أن املرء لديه من السلوك  
أزواج متضادة، ويستقبل من األفكار أشكاالا متعارضة، فيها ما حيقق خي الوطن، 
وحمبة   الوطن،  على  الكذب  نقيضه  الوطين  فالصدق  إفساده،  يتسبب يف  ما  وفيها 

ة الوطنية نقيضها اللصوصية حبق الوطن الوطن نقيضها كراهة الوطن وخيانته، والعف
والوالء  العام،  املال  وسرقة  الوطن،  يف  الفساد  نقيضها  الوطنية  والنزاهة  واستغالله، 

 للوطن نقيضها اخليانة الوطنية، والوالء ألعداء الوطن.  
والرباء من أعداء الوطن، نقيضها االرتباط خبونة الوطن، والعمالة ألعدائه، والسالم 

ه، والدولة الوطنية نقيضها  ئيضه احلرب والعنف السياسي ضد الوطن وأبناالوطين نق
القيمة   من  الوطين  السلوك  مصفوفة  تبىن  وهكذا  للخارج،  املرهتنة  العميلة  امليليشيا 
مع  االنتهازيني  الغوغاء  اجلهلة  لتعامل  سيئة  يعطي صورة  القيمة  فنقيض  ونقيضها، 

النهب والسلب والفيد والسرقة والفساد أوطاهنم، حيث حيولوهنا إىل مرتع للفوضى و 
لو كانت  أوطاهنم كما  فتبدو  واالحنطاط،  التخلف  وأشكال  صور  وكل  والعنف، 

يف جسد ظح تنهش  أنياهبا، كلها  مكشرة  لوحوش  غابة  أو  مفرتسة،  حليواانت  ائر 
 الوطن وتفتت أجزاءه. 

والعدل  اخلي  قيم  مصفوفة  نبين  فنحن  الوطين  الوالء  عن  نتحدث   وحينما 
واإلنسانية يف الوطن بعمومها ومشوهلا، فالوالء الوطين يعين إثبات كل سلوك يؤدي إىل 
الوطن، فاحملبة والنصرة  الوطن واملواطن ابلفرضية، فيصبح واجب األداء جتاه  خيية 

خل،  إوالتأييد والعفة والصدق واإلخالص والوفاء واألمانة والنزاهة والتضحية والفداء  
تت وأخالق  قيم  تعترب كلها  فهي  وعميق،  بشكل جذري  الوطين،  الوالء  مبعىن  صل 

براهني الوالء الوطين وأدلته العملية، وال قيمة الدعاء الوالء الوطين يف ظل الكذب 
على الشعب واملواطنني، وال قيمة الدعاء الوالء الوطين يف ظل ممارسة الفساد، أو  
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، واشعال احلروب الطائفية تبعاا هئاخليانة، أو ممارسة الفوضى، والعنف ضد الوطن وأبنا 
ملطالب ومؤامرات خارجية، أو ممارسة العمالة، أو املتاجرة حبقوق الشعب، أو هنب 

اآل أو هتريب  الس الثروات،  احلضارية، فكل هذه  الوطنية  تناقض   وكيات وغيهال ثر 
مفهوم الوالء الوطين وحقيقته، وتنقل صاحبها من االدعاء الكاذب للوالء الوطين، 

 ىل مربع اخليانة الوطنية والتفريط مبصاحل الوطن واألمة. إ
ومن نواقض الوالء الوطين الوالء الساليل العرقي هلوية وافدة ختالف هوية الوطن،   

ومبعىن أوضح الوالء للساللة اهلامشية، فاهلامشية فكرة ووجوداا، تشكل رابطاا عنصرايا 
ه، واعتباره موطن احتالل واستيطان ئجتمع عناصرها الساللية على كراهية الوطن وأبنا 

من نواقض الوالء واالنتماء الوطين، ألهنا    قهري، وهو ما جيعل من فكرة اهلامشية انقضاا 
إليها أفرادها بدالا من االنتساب  اليمنية، فينتسب  تقوم بذاهتا هوية مناقضة للهوية 

 بشىت الصور.   للوطن وهويته، وهي هبذا الشكل احتالل اترخيي يستدعي التخلص منه  
بشقيها أكما        العلوية  الساللة  هبا  تؤمن  اليت  االستعالئية  العنصرية  النزعة  ن 

هادوية وصوفية جتردها عن معىن الوالء واالنتماء الوطين، ألن الوالء للوطن يقتضي 
املساواة بني كل أفراده، وادعاء التمييز على أفراد الوطن يعين إثبات املغايرة، وإثبات 

رة يعين تقرير الوصاية على الوطن من غي جنسه، أي من جنس عنصر دخيل املغاي
العبيد، كما هو حال  املوطن موضع  وأبناء  السيد،  نفسه موضع  عليه، وضع  وافد 
تعد  الساليل  العرقي  االستعالء  نزعة  فإن  هنا  ومن  املستعمرة،  البالد  االستعمار يف 

 انقضاا من نواقض الوالء واالنتماء الوطين. 
وتتطلب هذه السلوكيات النقيضة للوالء الوطين الرباءة التامة منها سواء كانت    

أفكاراا أو ممارسات، فكل ما يضر ابلوطن واستقراره واستقالله ومصاحله دقها وجلها 
نقيض للوالء واالنتماء يتوجب الرباءة منه وانكاره ورفضه، وإذا اتصف به شخص أو  
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يتوجب على كل وطين   فئة  أو  ينابذ هذا ئشريف خملص يف والمجاعة  أن  لوطنه  ه 
من الوطن وقيمته ويستهدف مصاحله واستقراره،    صالسلوك وهذا الفكر الذي ينتق

تبع ذلك اإلميان والوالء الوطين حبس وإال ما قيمة اإلميان ابألوطان والوالء هلا إن مل يُ 
 نبيه يرفض كل األفكار والسلوكيات اليت هتدم الوطن وتدمر مصاحله؟ 

إن الوالء الوطين قيمة ثبتة عامة ال تتغي وال تتبدل وال تتلون، بال حدود وال  
وقيم اإلنسان  أفكار  تشمل  فهي  تعرف    هتوقيت،  ال  وهي  وعالقاته،  وسلوكياته 

ين لوطنني ءاالزدواجية، فالوطن واحد ال يقبل التعدد، وال يستطيع املرء أن يقدم وال
لوطن ليست خاضعة ملسألة النفع الربمجايت،  خمتلفني يف آن واحد، ذلك أن قيمة ا

ومقاييسه كما يدعي عشاق الليربالية، فاألوطان ثبتة عرب اتريخ البشرية الطويل، وحىت 
خر، فإنه ينقل معه والءه للوطن اجلديد،  آحينما ينتقل املرء بسكنه وموطنه من بلد إىل  

ومصيه أن يعود إىل وطنه،  أو يظل متغرابا عن وطنه يشعر حبالة من الفقد واالغرتاب،  
  اا مزدوج  ين لوطنني خمتلفني، ومن ادعى أن له والءا ءوال يستطيع أبداا اجلمع بني وال

 فهو يف احلقيقة ال والء له، وإمنا يعيش كاألنعام تبعاا ملأكله ومشربه.
والوالء الوطين هبذا املعىن، هو أتكيد االرتباط واالنتماء للوطن، بكل تفاصيله  

واألخالقية واحلضارية والثقافية والسياسية والقانونية، وبكل ما يرمز إليه الوطن القيمية  
بداع وصنعة،  إمن حضارة ومبادئ وفن وسلوك وعادات وتقاليد وأفكار وأعمال و 

وهو فوق هذا كله يعين االرتباط املصيي ابلوطن يف كل أحواله وتقلباته، ولكن ليس 
متقبالا للسلوك السيء املضر ابلوطن، بدعوى   االرتباط السليب الذي جيعل اإلنسان
أبنا  ه، فإن مل يكن شعور االنتماء والوالء الوطين ئأنه نبت يف تربة الوطن ومن بني 

للمرء للوقوف ضد أي فكرة أو سلوك يضر بصورة الوطن، أو اترخيه أو هويته    اا دافع
دعوى الوالء للوطن أو سيادته أو استقراره أو مصاحله فال قيمة لدعوى الوالء، بل إن  
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مع هذه املمارسات أو السكوت عنها يغدو كذبة مسترتة، وصفة منتحلة، ألن هذه  
 حلقيقة االنتماء ووجوب الوالء. ةالسلوكيات فاسخ

 احلبُ و   ،لشعب الوطن  الوالءُ   هومن أهم مظاهر وللوالء الوطين مظاهر متعددة،   
على   واحملافظةُ   ،والتكامل والتعاون بني األفراد الذين يعيشون على أرض هذا الوطن

وطن وظروفه مع مشكالت الاإلجيايب    والتعايشُ   ، والتفاعـلُ الوطنية  العادات والتقاليد
التكافل والتكامل تقوم على أساس  فعالقة املواطنني يف الوطن الواحد  ،  واحتياجاته

وة ( )سورة احلجرات ما يشي إليه قوله    وهذاالرتاحم واأللفة،  و  تعاىل: )ِإمَنا النمؤنِمُنون ِإخن
فاملقصود هنا املواطنون املؤمنون ابلوطن كوجود اترخيي، قائم على أساس  (،  10ـ اآلية  

موحداا كاجلسد الواحد،    اإلميان ابلوطن كقيمة عليا، فإن أبناء الوطن يشكلون بناءا 
 سائر اجلسد ابلسهر واحلمى.إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

ومن مظاهر الوالء الوطين التعاون على اخلي والرب، والنهي عن الفساد والعدوان، 
وهي قيمة عليا لكل اجملتمعات، أكدت عليها الرساالت السماوية والتجارب البشرية،  
إذ ال ميكن أن تنشأ حضارة وتقوم مدنية يف ظل عدم وجود تعاون مشرتك بني كل 

جملتمع والوطن، فاحلضارة والنهضة والتنمية قبل أن تكون خطة سياسية، هي أفراد ا
املواطنني، واخلي اسم جامع  أفراد اجملتمع ولكل  عمل مجعي ونشاط مشرتك، لكل 

واإل والشر  أبناءه،  وخيدم  الوطن،  إىل حتقيق مصلحة  يؤدي  وسلوك  نشاط  مث لكل 
مع، أو ذهاب مصاحل الوطن،  والعدوان اسم جامع لكل سلوك يؤدي إىل فساد اجملت 

أو التأثي السليب يف أمنه واستقراره، وهلذا جند القرآن الكرمي يضعها يف قيمة وطنية  
اإلمث  على  تعاونوا  وال  والتقوى  الرب  على  وتعاونوا  فيقول:"  الوطن  أفراد  لكل  عامة 

 .    2والعدوان" املائدة آية 
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بني مواطين الدولة اون والتكامل  والتعوعلى هذا األساس من االحرتام املتبادل    
يتحقق الوالء لشعب الوطن، ويصبح اجملتمع جمتمعاا متعاوانا، ومتكافالا ضمن وطٍن 

واملذهبية والطائفية    العقائديةكل النعرات  تسوده األلفـة واحملبـة ويتسامى على    ،واحد
 ام والتجانس. واالنسج  الوحـدةاحملبة واأللفة و أجل حتقيق جمتمع تسوده  من    واملناطقية 

يرتتب على االنتماء والوالء الوطين تضامن اجتماعي يؤداين إىل توجيه العمل و  
،  احلقة  واالنتماء مقومات أساسية للوطنية  الوطين  حنو املصلحة العامة؛ ويعد الوالء

التارخيي،  وجودها  لتأكيد حقيقة    ،إىل التعرف على هذه الرؤيةأمتنا اليمنية اليوم  حتتاج  و 
ونفي الدخائل الوافدة اليت تريد هدم بنائها احلضاري والنفسي واالجتماعي والثقايف، 
تستلب  احتاللية  استعالئية  وعقائد  دخيلة  عرقية  ونزعات  طائفيات ساللية  بفرض 

العبودية واإل تباع ألعدائها وخصومها، وهو ما روحها احلضارية، وحتوهلا إىل ميدان 
اا لألمة اليمنية، ووالءا عملياا لتارخيها وأجمادها وحضارهتا وهويتها  يستدعي انتماءا صادق

العالقات اليت تربط    يسمو فوق كل الوالءات الدخيلة، وإعادة بناء شبكة،  ومصاحلها
فمن ال يؤمن ابليمن هوية ،  وفقاا لقيم الوالء واالنتماء الوطين  ،األفراد بعضهم بعضاا 

وقيمةا عليا، ويعمل على خلق هوايت معارضة للهوية    ووجوداا وانتماءا   وحضارة واترخياا 
اليمنية الوطنية، أو تغذية نعرات طائفية أو مناطقية، تنتقص من قيمة الوطن وهويته  
وحضوره التارخيي، ودولته الواحدة املستقلة يف احلاضر واملستقبل، إمنا ميارس دور النفي 

كل أفراد األمة اليمانية إيقافه عن   السليب لقيم االنتماء والوالء الوطين، ويتوجب على
الوطن  فالدفاع عن  الوطن ومستقبله، كائناا من كان،  املقصود، حلاضر  التدمي  هذا 
اهلدامة االستالبية   القيم  العسكري االستعماري، بل إن خطر  الغزو  ليس فقط من 

 ر. التفكيكية يف اجملتمع، يكون فعلها أشد خطراا وأنكى من خطر االحتالل واالستعما
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هو الشعور  ووطنه،  إن الذي يدفع الفرد للمطالبة حبقوقه وأداء التزاماته جتاه دولته    
ولوال هذا الشعور واالنتماء ملا ترتب على ذلك عالقة نفع   ،ابالنتماء والوالء للوطن

ولرتسيخ مفهوم الوالء للوطن تضع الدول أساليب الرتبية  متبادل بني اإلنسان ووطنه،  
  لتصب جهودها التعليمية يف بناء ،  واملعرفة  األول قبل وسائل التعليم  ام قيف املالوطنية  

تنمية روح  و ،  الوطن والدولة والنظام والقانونواحرتام  ،  األجيال مببادئ اآلداب العامة
الطلبة على اكتساب مهارات العمل املشرتك، والقيم وتشجيع الوطين الواحد، الفريق 

دم الوطن وحتقق مصاحله، وقد أصبح للرتبية الوطنية  اخلالقة، ومهارات االبداع اليت خت
اليوم جامعات وكليات ومعاهد مستقلة لتخريج املربني املتخصصني إبنشاء جيل مؤمن 

 ابألوطان، مقدس هلا، حيقق الوالء واالنتماء واالنسجام والتجانس والتكامل.
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،  االثقافة من املفاهيم احملورية الرئيسة يف علم االجتماع واألنثروبولوجي يعد مفهومُ  
وهو من أهم املفاهيم اليت أسهمت يف التقدم الفكري واملعريف للحضارة اإلنسانية،  

اليوم   ذلك ألنه مفهوم يتميز برتاكم اخلربة واملعرفة اإلنسانية، فالثقافةُ  ليست وليدة 
انتاج   من  ليست  الزمن والليلة، كما  يف  اجملتمع  حركة  وعاء  هي  بل  بعينه،  جيل 

 بداعه عرب الزمن. إواجلغرافيا، وخمزن أنشطته و 
الثقاف،    ، أوالرماح  لغة تعين تسويةة  والثقاف واستخدمت يف تسوية الرمح آبلة 

أي   ثقفتموهم(،  )حيث  تعاىل:  قوله  ومنه  املواجهة،  وحصول  االلتقاء  مبعىن  القرآن 
ومن جهة أخرى تُعَرف الثقافة على أهّنا الفطنة، فعند هبم،  حيث وجدمتوهم والتقيتم  

القول )ثقف الرجل ثقافة( يعين أنّه صار رجالا حاذقاا وذا فطنة، وتعين كلمة ثقافة،  
كل ما يضيء العقل، ويهذب الذوق، وينمي موهبة النقد، وابشتقاق كلمة ثقافة من 

املعرفة، والشخص ذو االطالع  الثقف يكون معناها االطالع الواسع يف خمتلف فروع  
 .(69)  الواسع يُعَرف على أنّه شخص مثّقف

ويف العصور القدمية والوسطى كانوا يطلقون مصطلح الثقافة على اإلملام الواسع     
عن   ئاا بكل األمور والفنون واملعارف، وكانوا يقولون للمتوسع مثقفاا، أي أنه يعرف شي

 
 .685 -684، باب حرف الثاء، 1ابن منظور، لسان العرب، ج - 69
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اإلنسان األدب ليأخذ من كل شيء بطرف  كل شيء، قال اجلاحظ: أي توسيع  
(70 .) 

ويعد مفهوم الثقافة من أعقد املفاهيم اليت تناوهلا املفكرون والفالسفة والباحثون 
مجاع حيده حبدود معينة، ذلك أن الثقافة تشمل إابلشرح والتعريف دون الوصول إىل  

وجمتمع فرداا  اإلنسان،  حياة  مفهوم    اا كل  تساوي  فهي  ودولة،  احلضارة،  وحضارة 
ومفهوم الطبيعة، وبعض الباحثني جيعل الثالثة املفاهيم مبعىن واحد، وكأهنا مرتادفات 

 جتماعياالسلوك  لبعض، ولعل أقرب تعريف ميكننا األخذ به للثقافة، هو تعريفها ابل
عرَ  الثقافة"، كما  "مشكلة  يف كتابه  نيب  بن  مالك  الثقافة    فها  تصبح    اا معيار حيث 

 يف اجملتمعات البشرية. جلماعي للسلوك الفردي وا
جمموعة العادات   تعين  ا، فإهنالسلوك االجتماعي  عندما تستخدم كاسم جملموعو  

داب والسلوكيات والقوانني واألفكار واملعارف والنظرايت والفنون واآلوالتقاليد والقيم  
واخلصائص  والنضاالت  واألحداث  والصناعات  واحلرف  واأليديولوجيات  والنظم 

ات اليت يتصف هبا شعب وأمة متيزه عن غيه من الشعوب واألمم عرب الزمن واملميز 
 والتاريخ. 

اآل  الوجه  "اتيلور" أبهنا  الفيلسوف  الكل  وقد عرفها  للحضارة، فهي ذلك  خر 
والقوانني  والقيم  واآلداب  والفنون  واملعتقدات  املعلومات  على  حيتوي  الذي  املعقد 

 (.  71إلنسان بوصفه عضواا يف اجملتمع ) والعادات والسلوكيات اليت يكتسبها ا

 
،  1فة، الكويت، العدد انظر حسين مؤنس، دراسة في أحوال وعوامل تطورها وقيامها، سلسلة عالم المعر  - 70

 . 341م، ص 1987
 . 354بولوجيات االجتماعية، ترجمة شاكر مصطفى، ص و انظر لويس مير، مقدمة في األنثر  - 71
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الثقافة      لدينا مصطلح وظيفي هو  ينشأ  الثقافة  الوطن ملفردة  وإبضافة كلمة 
اليمين، وحضارته وهويته و  الوطن  بتاريخ  يتصل  بداعاته  إالوطنية، واليت تعين كل ما 

ثر وفنون وآداب آاألصيلة، من عادات وقيم وأفكار وتصورات ومعارف ونقوش و 
عرب و  مرتاكمة  وصناعات،  وحرف  وسلوكيات  ومعارف  وقوانني  ونظم  وتراث  أزايء 

 األجيال، مكتوبة أو غي مكتوبة. 
يعمل كهوية    الذي  الثقايف  الوافد  بذلك  ننفي  فإمنا  أصيلة  ثقافة  نقول  وحينما 

معارضة للهوية الوطنية، وثقافة استبدالية للثقافة الوطنية، فالثقافات الوافدة اليت تقتحم 
وعي األمة يف مراحل ختلفها ال تعد جزءاا من هويتها وثقافتها التارخيية، ألهنا تشتغل 

فراغ ك حلظة  واستقالهلا  ميف  احلضارية  ذاهتا  األمة  لسلب  حضاري  استالب  عامل 
الوطين، ومتهيد البيئة لالحتالل واالستعمار السياسي والثقايف، ودليل ذلك أن ثقافة  

والطائفية واالستعالء الساليل اليت غزت اليمن يف مطلع القرن الثالث اهلجري،  املذهبية  
شكلت عوامل هدم للثقافة اليمنية األصيلة، ووضعت نفسها موضع البديل للهوية  
احلضارية لألمة اليمنية، فأسست  بذلك لتفكك اجملتمع، وانقسامه بني املذهبيات 

والق الوطنية  الروح  على  وقضت  على املتصارعة،  قضت  اليمنية، كما  لألمة  ومية 
القرشية   أبصوهلا  ملحقة  وساللية  مذهبية  دويالت  فأقامت  السياسي،  االستقالل 
اليمنيني  التاريخ اليمين الوسيط، وحولت  العثمانية، طوال  الفارسية أو  واهلامشية، أو 
بيادقها وصراعاهتا   العظماء أصحاب احلضارة والتاريخ واألرض إىل جمرد أدوات يف 

 املذهبية. 
إن ثقافة اهلامشية، والبطنني، والساللة، والشيعة، والصوفية، والزيدية، والشافعية،   
وغيها من الالفتات الثقافية املذهبية ال متت بصلة هلوية األمة اليمنية    مساعيلية،واإل

وثقافتها واترخيها وحضارهتا، بل هي ثقافات وافدة عمدت الحتالل وعي اإلنسان 
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وإذالله،  اليمين وضمي  متهيداا الستعباده  أواصره،   وتفكيك  تقسيمه  من  لتتمكن  ه 
أرضه، ومصادرة حريته وكرامته واستقالله، وتدمي هويته وحضارته، حتت  واحتالل 
املذهبية   األطماع  هوى  على  املعلب  الزائف،  السياسي  والتدين  الدين  ستار 

بعة ألف عام املهانة والذل واالستعمارية، فلم يعرف اليمن يف اترخيه املتطاول على س
شنار   من  عرفه  ما  والتخلف،  واجلهل  والدمار  واحلروب  والصراع  والتفرق  والصغار 
العصور الوسطى، بعد وفادة هذه الثقافات الدخيلة احملتلة، وال يزال شعبنا ينزف من 

صورة  يف كل جماالت احلياة، وما امليليشيا احلوثية اليوم إال    اا ثرها كل يوم دماا ودمار آ
من صور هذا الغزو الثقايف الساليل املخادع حتت أكذوبة آل البيت والعرتة، وفرية  

 البطنني واحلق اإلهلي.
إن لكل أمة حضارهتا وتراثها الثقايف العريق الذي يكتنز هويتها ومعارفها وقيمها   

حها  بداعاهتا وعاداهتا وجتارهبا، وهو يف ذات الوقت يكتنز خصائص األمة ورو إوآداهبا و 
احلضارية والتارخيية املستقلة عن غيها من األمم، وتعمل اخلصائص  الثقافية احليوية  
لألمم كمعامل تنقية وتركيب ألي فكرة وافدة، فتقوم بتخليص الفكرة عن عالئقها  
الثقافية املنتزعة من بيئة املنشأ، مث تعيد هضمها وتركيبها يف البناء الثقايف لألمة، حبيث 

كار والثقافات والنظرايت واأليديولوجيات يف الثقافة الوطنية، وتصبح  تذوب كل األف
أدوات صادقة خلدمة اهلوية احلضارية األصيلة لألمة، وهذا ما ميكن أن نطلق عليه 

 الغرابل الثقايف لألمم، وهي مسألة جد مهمة يف اتريخ كل األمم واحلضارات. 
ونية والرساالت السماوية،  وحىت حينما تتعامل األمم والشعوب مع األفكار الك

اليهودية داينة   فبنو إسرائيل جعلوا من  الثقافية اخلاصة،  فإهنا تضفي عليها صبغتها 
قومية  هوية  إىل  املسيح  داينة  حولوا  والرومان  اإلسرائيلي،  ابلعرق  خاصة  قومية 

لت الرومانية، واليوانن جعلوا من الدميقراطية منتجاا خاصاا هبم، وقريش جع  لإلمرباطورية
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من اإلسالم رسالة سياسية قبلية، لتعلن تفوقها القبلي والسياسي على العرب، واهلامشية  
املنافسة لقريش من بطنها، جعلت من رسالة اإلسالم شركة وراثية خاصة ابلساللة  

ن اختذوا اإلسالم ستاراا  و العنصرية املسماة ابلبطنني وأكذوبة آل البيت، والفرس اإليراني
ة وأطماعهم االستعمارية حتت مسمى التشيع، والعثمانيون استثمروا  هلويتهم الفارسي

على  واجملتمعات  األمم  تعمل  وهكذا  الرتكمانية،  للقومية  جتميعية  اإلسالم كعقيدة 
إضفاء طابعها الثقايف على الفكرة سواء كانت رسالة مساوية أو فكرة فلسفية أو رسالة  

 اجتماعية. 
اجمل  تستقبل  حينما  الكارثة  عن  وتكون  املعلبة  الثقافات  هذه  املتلقية  تمعات 

عالئقها   عن  األفكار  هلذه  ختليص  معمل  امتالكها  دون  هلا،  املصدرة  اجملتمعات 
اليمنية، حيث  ما حصل ألمتنا  وهذا  اجملردة،  املعرفية  أصوهلا  إىل  الثقافية، إبعادهتا 

سالم والدين استقبلت يف مراحل ختلفها أفكاراا ونظرايت ثقافية معلبة، حتت مسمى اإل
والفقه والتفقه، فكانت اخلديعة الكربى، إذ أن تلك األفكار والدخائل اليت نقلت إىل 
أمتنا اليمنية يف حلظة سبات مل تكن هي ذاهتا اإلسالم روحاا وقيمة، بقدر ما كانت 
والفاطمية   اهلامشية  العلوية  والساللة  لقريش  وثقافية  سياسية  أيديولوجيات  تشكل 

 عثمانية. والفارسية فال
وأنواع   الساللية  والعنصرايت  والطائفيات  املذهبيات  أفكار  أمتنا  تلقت  لقد 

اجلهاالت الوافدة على أهنا متثل اإلسالم، فآمنت هبا على عواهنها وعالهتا، ومل تكلف  
ومسالكها   الثقافية،  عالئقها  من  وجتريدها  األفكار،  تلك  غربلة  عناء  نفسها 

  اا ، وختلفقاتلةا   مطبق، وعصبياتٍ   انتكاسية، وجهالا   اا ماالستالبية، فكانت النتيجة قي
وحروابا اا مريع وصراعات  اليم  ،  األمة  اتريخ  قتلت  ومذهبية،  وحضارهتا،  نيطائفية  ة 

اليمين  القيمي والثقايف، فصار اإلنسان  واستلبت هويتها وثقافتها، ودمرت سلوكها 
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أخاه من أجل أكذوبة ساللية علوية، ويدمر شعبه وأمته خلدمة االحتالل املذهيب   يقتلُ 
 اهلامشي الفارسي، ويسحق ذاته الوطنية لصاحل األيديولوجيات الوافدة.

وإذا ما تركنا كارثة العصور الوسطى اليت حلت أبمتنا حتت مسمى الثقافة املذهبية  
سريعاا  وانتقلنا  وافدة    والطائفية،  أيديولوجيات  فسنجد  املعاصر،  الوطين  عاملنا  إىل 

منقسمة بني حداثة اغرتابية عن الوطن، وتقليدايت مجودية تقدس ثقافات معلبة ال  
تتصل ابلوطن، وال ختدم قضاايه ومشكالته، وقد عملت هذه األيديولوجيات الوافدة 

اليمن  أمتنا  فأبعدت  واغرتايب،  تقليدي  استالب حضاري،  عن كمعامل  العظيمة  ية 
روحها احلضارية، وصرفتها عن مشروع البعث الوطين القومي يف حلظة فواق اترخيي،  
والتعلق   التيه  اليمانية، فأورثت حالة من  اقالع جديدة لألمة  يكون حمطة  أن  كاد 
الصراعات  بعث  وأعادت  كاملني،  جيلني  مبصي  عصفت  والوافد،  ابخلارج 

 صور الظالم الوسطى.واالنقسامات بصورهتا الوسيطة يف ع
إن الثقافة القومية الوطنية اليت نفتش عنها كغائب مكره عن بيئتنا وأمتنا اليمنية،  
هي البعث الوطين القومي هلذه األمة العظيمة اليت خلد التاريخ أجمادها، قبل أن يتعلم  

عل البشر معىن احلضارة واملعرفة، إهنا الروح الوطنية والسلوك الثقايف الوطين الذي جي
كل شيء مينياا وطنياا خالصاا، يغربل كل شيء وفكرة لصاحل بعث الذات واهلوية، وال 
يقبل أي تعال أو استعالء على ذات األمة اليمنية، ولقد شاهدان فيما سبق كيف  
واهلوية من كل  اليمنية  الروح  استبعاد  الوافدة على  األفكار واأليديولوجيات  عملت 

ياسة والثقافة، فخلقت جيالا جمهالا ال يعرف من ثقافته  شيء، حىت مناهج التعليم والس 
والفكري،   الثقايف،  التغرب  التغرب،  يعشق  ميين  أنه  سوى  شيئاا،  احلضارية  الوطنية 
واألديب، والسياسي، وميارس التدمي لذاته جبهل وغباء حلساب الوافد املستعلي، حىت  

العلم، صارت يف وطننا احلبيب أن الوطن والوطنية واهلوية والتاريخ والنشيد الوطين و 
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انا مما حيمل أيف مرحلة ما، مصطلحات يزدريها البعض ويتأفف عنها، ظاانا أهنا أقل ش
من مشروعات متعالية ومتعدية وفوق وطنية، أو ما يؤمن به من صنمية نفعية، فكانت 

د النتيجة الكارثية، أن طوي الزمن، وانقضت الفرصة التارخيية، وأطلت علينا من جدي
، بوجهها احلوثية الساللية، واتصاالهتا  ةثقافة العصور الوسطى املتخلفة البئيسة القميئ

واالحتالل  العنصري،  الساليل  االستعباد  حالة  إىل  اليمنية  األمة  لتعيد  الفارسية، 
وان هلذا اجليل أن ينزع عنه دثر التقليد واالستالب، وأن يوطن الفارسي، وقد آن األ

 ف عام.  الآمينية خالصة، ترتجم ذاته احلضارية املمتدة عرب سبعة  وعيه بثقافة وطنية
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منتصراا، منافسة يعد الفائز فيها سواءا أكان فرداا أم فريقاا بطالا    يف اللغةالبطولة  
الفائقة اليت ال يتصف هبا  فالبطولة هي االنتصار على التحدي، وهي تعين الشجاعة  

ألن األشداء يبطلون عنه،    بطالا الشجاع  مسي  "  يقول ابن منظور:إال قليل من البشر،  
، أما معجم أوكسفورد فيى أن (72") أو أن دماء األقران تبطل عنه، فال يدرك هلم أثر 

، فقولك فالن بطل يعين حمارب شجاع  العظيم واملقاتل الشجاعالبطل هو احملارب  
(73 .) 

ويف عصران الراهن صرفت البطولة ألمور أخرى كالرايضة وصناعة األفالم، فصار 
الفريق الفائز يف ألعاب الرايضة يسمى بطالا، ولكل فريق بطل، ولكل فلم بطل يدور  

البطولة، ال خترجها عن سياقها    حوله الفلم، غي أن هذه التحويرات الوظيفية ملفهوم
ميدان  او  احلرب  ميدان  يف  سواء كانت  واالنتصار،  الشجاعة  يعين  الذي  اللغوي 
الرايضة أو ميدان القصة والرواية، فالبطولة تعين الشجاعة واإلقدام احملققة للنصر على 

 اخلصوم واألعداء، والتضحية لنيل اهلدف األمسى أبقصى املمكنات.
 مفهوم البطولة مفهوم الوطن فإن املصطلح املركب للمفهوم وحينما نضيف إىل

يصبح البطولة الوطنية، وهي تعين الشجاعة واإلقدام يف حتقيق أهداف األمة واالنتصار  
هلا على اخلصوم واألعداء واملنافسني، مهما كلف ذلك البطل من تضحيات لالنتصار  

 ألمته.
 

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar عابن منظور، لسان العرب، مادة شج - 72
ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9 

 https://ar.wikipedia.org/wikiمعجم أكسفورد، رابط:   - 73
 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ر وللبطولة   أمثال كائز  الوطنية  النفس  وعلم  االجتماع  فالسفة  بعض  انقشها 
الفيلسوف اهلندي أوشو واألملاين نيتشه، ورمبا صار للبطولة بشكل عام علم نفس 
مستقل يسمى علم نفس البطولة، حيث يقولون أن من ركائز البطولة وخصائصها،  

 الصربو رسوخ العقيدة،  الوطين، و   املشاعر واإلحساسو   فيض احليويةب  أن يتمتع البطل
والتحمل واجللد  والثقة  والثبات  واخليارات   االضطراب وعدم    ابلوطن،  املواقف   ،يف 

يف االنتصار للوطن، والتضحية يف سبيله،    الشجاعةالغاايت،  صرار على حتقيق  االو 
األفالشجاعة   الاطبعدة  يف  احلرب وسالحه  سلم،ل  يف  إىل وهي  ،  م  الدافعة  القوة 

، فال عزمية مضاء العزميةتماء الوطين، كما أن الشجاعة  الوطنية واالن  االعتصام ابلعقيدة
ه طلباا للسالمة، كما أن البطل معتد بنفسه ءملرتدد جبان، جيامل خصوم الوطن واعدا

ابلقيم  االرتباط  وإرادته، شديد  قوي يف شخصيته، مضاء يف عزمه  ذاته،  واثق من 
وطنه وال صداقاته،  ون  ال خيأكثر من ميله لالستحقاق،  مييل إىل الواجب،  واألخالق  

مبتعد عن سفاسف األمور وصغائرها، وهو ما جيعل منه  ابلغاايت العظيمة،  متعلق  
منوذجاا يقتدى به، تعشقه اجلماهي، وتتغىن بذكره، فهو معبود اجلماهي وخملصها من 

 اآلالم واملعاانة، وحامل طموحاهتا وأحالمها. 
الشعوب واألمم، وبنائها احلضاري    الوطنية مسألة مصيية يف صيورة  والبطولة 

واملعريف، إذ حيتوي اتريخ كل أمة مناذج من البطوالت والنضاالت والتضحيات اليت 
وتفاخرها،   األجيال  اعتزاز  موضع  وتكون  والقومي،  الوطين  مسارها  خط  ترسم 

حركة التاريخ، ويبتنون احلضارة واألجماد،  فاألبطال هم الذين يصنعون التغيي، ويقودون  
وحيققون لألمة الرخاء واألمن، ويدفعون عنها املخاطر واألشرار، وينقلوهنا يف طريق 
الوطنية،   الذاكرة  ختلدهم  الذين  هم  فهؤالء  أخرى،  إىل  مرحلة  من  والرقي  التقدم 

فز النضال ويصبحون مدرسة لألجيال املتالحقة، فهم مادة الثقافة ومنبع القيم وحا
 والتضحية الستقالل األمة وتفردها جيالا بعد جيل. 
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ويف اترخينا اليمين العظيم آالف من األبطال والعظماء وامللوك املتوجني الذين بنوا   
احلضارة واألجماد قرانا بعد قرن طوال سبعة ألف عام من اتريخ أمتنا اليمنية، حق لنا  

امل الدولة  أن نفخر هبم ونضاهي هبم األمم، أمثال  لك األعظم سبأ األكرب مؤسس 
ق.م، واهلميسع بن محي الذي بلغ سلطانه املشرقني، وامللك   3500السبئية األوىل يف  

امرباطورية   مؤسس  الرائش  احلارث  وامللك  املمالك،  له كل  دانت  الذي  عاد  مشس 
ه،  التبابعة، ولقمان احلكيم بن مشس عاد الذي امتدحه القرآن بصورة كاملة مسيت ابمس

وامللك العظيم ذي القرنني مؤسس النظام العاملي القدمي، وحمقق العدالة الكونية يف 
األرض، من وصف القرآن رحلته املكوكية اليت انطلقت من ابب املندب جنوابا إىل 
غرب األطلسي، ومن غرب األطلسي إىل أقصى احمليط اهلادي شرقاا، وحىت املتجمد 

ليؤسس لنظام عدالة عاملية ال تتظامل فيها املمالك،   الشمايل أقاصي روسيا االحتادية،
ذو املنار أفريقس مؤسس أفريقيا وابنيها، وامللكة  من امللوك  وال تطغى على بعضها، و 

بن اهلدهاد بن شرحبيل من سارت أبلف ألف مقاتل إىل أرض فلسطني   تبلقيس 
 العاملني،  حىت واتت سليمان، واختربت صدق نبوءته، مث محلت وقومها الرسالة إىل

فيما غاصت مملكة إسرائيل بعد سليمان يف رمال الشام، واملك العظيم مشر يهرعش 
الذي غزا السند واهلند، والتبع األعظم أسعد الكامل الذي بشر ابلنيب حممد قبل بعثته  
أبلف عام، ألف ملك متوج، كلهم أطلق عليه التبع األكرب، وهو امللك األعلى املتتابع  

 جملس األذواء وجملس األقيال، فصار امرباطوراا للدولة. الذي انتخبه 
وإذا كان اترخينا امللوكي العظيم جيسده ألف ملك متوج، كلهم صانع بطولة وجمد 
تليد، فكم من القادة والعظماء والسياسيني والشعراء والعلماء حوى التاريخ اليمين ممن 

د يف أهبى صورة وأزكى حلة،  ال حيصيهم العد من األبطال والنماذج الذين حققوا اجمل
وخدموا البشرية يف عصورها القدمية يف كل ميادين احلياة، وهو ما يسرتعي البحث 

و  وآداهبم،  وعلومهم  وتضحياهتم  ونضاالهتم  اترخيهم  على  والوقوف  خراجها  إعنهم 
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لألجيال املتالحقة لتستضيء بوهجها وتقتبس من نورها، لعلها تستعيد الروح الوطنية،  
لألفكار    وتغادر والتلقي  القابلية  عقد  من  وتتخلص  والتبعية،  االستكانة  مربع 

واأليديولوجيات واخلرافات الوافدة اليت دمرت الذات الوطنية، وحاولت القضاء على 
 كل ما يتصل ابلروح احلضارية لألمة اليمنية.   

فإن   وامللك،  والعظمة  والبطولة  اجملد  القدمي ساطع أبنوار  أمتنا  وإذا كان اتريخ 
بني األمم، له  اتريخ أمتنا الوسيط حافل ابلبطولة والشجاعة واإلقدام الذي ال نظي  

  مان اليمنيون ما انتصرت رسالة اإلسالم، وظلت حبيسة يف جدران مكة، فهؤ ابآفلوال  
وأظهروا دينه، وقاتلوا معه املشركني حىت علت رايته،    ونصروهملسو هيلع هللا ىلص    الذين أووا الرسول

وقامت دولته يف املدينة، وهم الذين وطدوا سلطة اخلالفة من بعده، وتنازلوا حبقهم يف 
امللك والسلطان رغبة يف وحدة أممية جامعة للعرب، وتولوا قتال أهل الردة من القبائل  

ن، وهم الذين قادوا حروب الفتوحات العربية يف اليمامة والبحرين وعمان وثقيف وهواز 
والتوسعات، من القادسية إىل قنسرين إىل فتح بالد الفرس والدايملة، إىل فتح أفريقيا 

ح بن مالك اخلوالين أول ميين حياول ضم  مومصر، إىل املغرب واألندلس وكان الس 
جها  هوو فرنسا لسلطة اخلالفة، ولوال األمة اليمنية اليت اندفعت بكل قوهتا وعظمتها  

فاق ملا غادر اإلسالم شعاب مكة، وحتوي كتب احلضاري لنشر رسالة اإلسالم يف اآل
التاريخ مئات من العظماء والقادة اليمنيني الذين فتحوا الدنيا ووسعوا دولة اخلالفة  
أمثال  الشمس،  عنها  تغيب  ال  عظيمة  امرباطورية  إىل  املدينة  يف  صغية  دولة  من 

بن انفع، وطارق بن زايد، وموسى بن نصي وغيهم من   عبدالرمحن الغافقي وعقبة
 العظماء واألبطال الذين خلد التاريخ أجمادهم وبطوالهتم.

ومل يقتصر دور اليمنيني على القتال والفتوحات، بل كان منهم الشعراء أمثال     
املؤرخ والفالسفة  ثبت،  بن  أمثال و حسان  العلماء  والفقهاء  الكندي،  أمثال  ن 

ق الصنعاين، وما من فن وال ميدان إال برع فيه اليمنيون قدمياا أو يف مرحلة عبدالرزا
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اليمنيني حقهم،   للعلوية حاول غمط  القرشي  الساليل  اإلسالم، غي أن االستعالء 
اإلإو  من  هروابا  وتضحياهتم،  فضلهم  قريش نكار  على  اليمنيني  أبفضلية  عرتاف 

ملسو هيلع هللا ىلص   ن بعد النيبو يمنيني، فلوال اليمنيوسالالهتا، وهروابا من االستحقاق السياسي لل 
بلغت يف عهد األمويني و   بلغت دولته من اجملد ما  قائمة، وال  ما قامت لإلسالم 

 العباسيني.   
وحينما كانت أمتنا اليمنية تعاجل سكرات االهنيار احلضاري، والتخلف الثقايف     

وثقا سياسي  فارسي،  علوي  ساليل  لغزو  تعرضت  الكفاءات،  هجرة  يف، بفعل 
احلضارية   ذاهتا  وتدمي  والطائفية،  ابملذهبيات  الوطين  نسيجها  تفتيت  استهدف 
والوطنية ابخلرافة والساللة، مل يعدم اترخينا الرهيب من بطوالت وطنية عظيمة شكلت 
مسية احلركة الوطنية التحررية طيلة قرون من الزمن، بدءاا بثورة الفيلسوف أبو احلسن  

ك املؤرخ الفيلسوف نشوان بن سعيد احلميي، مث ثورة احلركة اهلمداين، مث ثورة املل 
التحرر الوطين من اخلرافة والكهانة   املطَرفية اليت قدمت تضحيات رهيبة، يف سبيل 
الساللية، مث ثورة الرسوليني اليت أسست لدولة مينية مستقلة، يف أوج عصور التخلف،  

، فثورة العالمة حممد بن علي الشوكاين مث الثورة الفكرية للعالمة صاحل بن مهدي املقبلي
م، وأبطال 1948اليت أسست ملدرسة ثقافية مينية مستقلة، وصوالا إىل أبطال ثورة  

أكتوبر اجمليدين، حيث حتوي سجالت النضال الوطين ضد    14سبتمرب و  26ثوريت  
قد الذين  واألبطال  العظماء  مئات  واالستعمار  أجل حترير ماإلمامة  أرواحهم من  وا 

نهم وأمتهم، وعلى رأسهم الشهيد علي انصر القردعي، والشهيد القاضي حممد  وط
حممود الزبيي والشهيد راجح لبوزة والشهيد قحطان الشعيب، وغيهم املئات ممن ال 

 يتسع املقام لذكرهم. 
وال تزال أمتنا والدة ابلعظماء واألبطال والقادة الذين تقدموا قوافل التضحيات 

دفاعاا   بوجه  والبطوالت  والوقوف  العليا،  الوطنية  واملكاسب  والوحدة  اجلمهورية  عن 
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ميليشيا اإلمامة واإلرهاب احلوثية، العائدة من أدغال التاريخ بدعم وحتالف استعماري  
إيراين، أمثال الشهيد اللواء محيد القشييب، والشهيد اللواء عبدالرب الشدادي، والشهيد  

قطن، والشهيد اللواء أمحد سامل اليافعي والشهيد    اللواء الصبيحي، والشهيد اللواء سامل
األبطال  من  وغيهم  عبدالغين شعالن،  العميد  والشهيد  األابرة،  أمحد حيي  العميد 

سع املقام لذكرهم وحصرهم، فضالا عن اجلنود والشهداء توالعظماء والقادة ممن ال ي
ء وحدهم من يرمسون  وأبطال الكلمة والنضال السياسي والوطين يف كل اجملاالت، فهؤال

قيمه،   العظيم، وحدود  اليمين  الوطن  معامل  وبطوالهتم،  بتضحياهتم  القادمة  لألجيال 
 وطرائق استقالله. 

إن البطولة الوطنية منهج الشجاعة والتضحية والفداء والنضال اخلالص، من أجل 
واالرهتا والتبعية  والوصاية  االحتالل  أسباب  من كل  حتريره  سبيل  يف  وله،  ن  الوطن 

والتخلف واجلمود، وهي ال تقتصر على ميدان القتال واملعركة ضد امليليشيا اإلمامية 
الكهنوتية احلوثية، بل تشمل كل ميادين احلياة الفكرية والثقافية والعسكرية والسياسية  
استحقاق مطليب،  أو  نفع  أي  بعيداا عن  للوطن  بطولة خالصة  واالقتصادية، وهي 

نضاله وتضحياته غي احملدودة، مشفوعة بغاايهتا العظمى،    سوى أن يقدم البطل الوطين
وأهدافها الوطنية الكربى، ممثلة يف حترير الوطن من االستعمار والكهنوت واالستعباد  

وأشكاله، وهي الواجب   هواالستبداد وامليليشيا واإلجرام والوصاية والفساد بكل أنواع
و  وأمتنا  وطننا  عن  للدفاع  اليوم  يستصرخنا  ووجودان  الذي  احلضارية  ذاتنا  استعادة 

 التارخيي.
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يف أن تكون له قيمة  فلكل إنسان احلق الطبيعي    انساين لكل فرد،الكرامة حق    
أخالقية بطريقة  يُعامل  وأن  لذاته،  حُيرتم  من و   ،وأن  يف كل  أمهية  ذو  موضوع  هي 

ملفاهيم عصر التنوير للحقوق    اا امتدادويعرب    ،واألخالقيات والقانون والسياسة األخالق  
والقانونية مثل و   ،الطبيعية  الفردية  التصرفات  لوصف  أحياان  املصطلح  ُيستخدم 
 . "التصرف بكرامة

من الكلمة الالتينية    ألول مرة يف القرن الثالث عشر، إذ احندروظهر املصطلح   
dignitas    استخدم في السياسة  ف  ، بطريقة حترميية وحتذيرية، واستخدم  )جدارة(مبعىن

الثقافات وأقسام   مث نقل منها إىلالنتقاد معاملة املضطهدين واجملموعات املستضعفة،  
و  الدينية،  واملعتقدات  تطلق  الثقافات واألفكار   احليواانت   حقوق   حىت علىصارت 

(74) . 
اإلنسانوك ذاته، وهو شع  تعين  رامة  املرء  الشخصّية احرتام  والقيمة  ور ابلّشرف 

ره (، أو احتقر أو استصغر أو استعلي عليه يف 75)  جيعله يتأثّر ويتأمّل إذا ما انتقص َقدن
اجملتمع، ذلك أن اإلنسان مفطور على احلرية واملساواة جبلة، فهو ال يقبل أن ينتقص 

 . تهنساني إمن قدره وقيمته و 
الفلسفي الرئيس حلقوق اإلنسان، كما    أبهّنا األساساليوم  تُعرف كرامة اإلنسان  و 

ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعديد من الوثئق    عرب عنها
متيإذ  األخرى،   على  اإليتنص  األخرى،  وتفرده    نسانز  املخلوقات  فاإلنسان عن 

 
74 - "Human Dignity - Functions and Meanings" (PDF 
 قاموس المعجم الوسيط. عريف ومعنى كرامة في   - 75
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ه  على صنع القرار اخلاص ب  ةقدر الفردي، و الستقالل  ابال،  تتميز   رةح  ة إرادصاحب  
إنسانية جلميع   اا تقر القوانني واألنظمة الدولية حقوق(، و 76من منطلق حريته وكرامته ) 

يف خمتلف أحناء العامل، مهما اختلفت ثقافاهتم، وأعراقهم، وأجناسهم، وتعترب   ،األفراد
ومتساوية  فهي كلية  ،  هذه احلقوق أساسّية ال جيوز املّس هبا أو حرمان اإلنسان منها 

العنصري   التمييز  من  التخّلص  إىل  حباجة  فاإلنسان  الشعوب،  أفراد  مجيع  بني 
بكافّة أشكاله وطرقه، وضرورة مكافحة حاالت واالستعالء العرقي والثقايف والديين،  

ظلم املرأة، وانتهاك حقوق األطفال يف اجملتمعات، فاجلميع حباجة إىل حقوق مدنّية،  
   (. 77)  ومن أهّم هذه احلقوق هو حق الكرامة اإلنسانّية واجتماعّية، واقتصاديّة، 

براهيمية، حيث وضعت  والكرامة قيمة ثبتة لإلنسان كفرد يف كل الدايانت اإل  
أساساا للكرامة هو أساس املساواة بني البشر، وقد عمم هذه القيمة الثابتة أمانويل 

" إذ يتشدد يزيقيا األخالقأسس متاف"كتابه    كانط يف فلسفة امليتافيزيقية، من خالل
ه  قوالتم أهم  يف كل األحوال. ومن  أن البشر متساوون يف كرامتهم وينبغي احرتامهم    يف:

أجزاء وال  درجات  تتضمن  ال  والكرامة  ولإلنسان كرامته،  مثنها  لألشياء  كل و   ، أن 
الكرامة كل  ف ،لكينونة اإلنسان هو عدم اعرتاف بكرامتهأو مادي حساب اقتصادي 

 (.  78ال يتجزأ ) كامل
 ةوإذا ما أعملنا املفهوم املركب للكرامة يف الوطن فإهنا تتضمن ذات املعاين املتعلق 

ابلفرد يف صورة مجاعية، مع زايدة يف اعتبارات القداسة للمكان واجلغرافيا اليت تشكل 
الدولة    قيمة األمة والشعب، ومكانة  إطار الوطن واملواطنة، فالكرامة الوطنية تعين إذاا 

 وهيبتها، كما تعين السيادة والعزة واالستقالل الوطين.

 
76 - https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30885.pdf 
 انظر القانون اإلنساني الحقوق الطبيعية.  - 77
 . 10م، ص 2010، 1ايمانويل كانط، أسس ميتافيزيقيا األخالق، ترجمة فيكتور دلبوس، دار الوفاء، ط - 78
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ملفاهيم    اا وهبذا التعريف يصبح مفهوم الكرامة الوطنية من الزاوية السياسية مرادف
احلرية واالستقالل والسيادة الوطنية، ومن جهة أخرى حيمل معىن كرامة اإلنسان يف 

امل الطبيعية،  نيله كافة احلقوق  احلياة وحق وطنه، من خالل  دنية والسياسية، كحق 
الكرامة،   وحق  االحرتام،  وحق  احلرية،  وحق  التعليم،  وحق  العمل،  وحق  املساواة، 
وحصوله على التقدير االجتماعي دون متييز وال متايز، وال طبقية، مبا يكفل املواطنة  

 املتساوية لكل أفراد اجملتمع. 
ة واألمة، ألن كرامة األفراد من كرامة والكرامة الوطنية مسألة مصيية ابلنسبة للدول

وسيادهتا   واستقرارها  وأمنها  ووطنها  لنفسها  اعتباراا  تضع  ال  اليت  فالدولة  الوطن، 
واستقالهلا السياسي، تضع مواطنيها على حمك االنتقاص واالحتقار أمام اجلنسيات 

أمته، وهذه    األخرى، ذلك أن قيمة املرء مرتبطة بقيمة وطنه ودولته، وكرامته من كرامة
حقيقة يدركها اإلنسان حينما تفقد دولته استقرارها بسبب احلروب والصراعات، كما  
هو احلال يف وطننا احلبيب اليمن، إذ تصبح نظرة الناس يف اجملتمعات األخرى لك 
مليئة ابالزدراء واالحتقار، ليس لشخصك وذاتك، ولكن ألن قيمتك سقطت يف 

 مع اهنيار كرامة وطنك. نظرهم مع سقوط دولتك، واهنارت 
بني    وهيبتها  قيمتها  زادت  مستقرة،  مستقلة  راسخة  ثبتة  الدولة  وكلما كانت 

الدول واألمم، وانعكس ذلك على مكانة أفرادها ومواطنيها، فاملواطن األورويب حينما  
يزور بالداا عربية، حيتفي به الناس، ويلتفون حوله، وكأنه من جنس مستعلي، بينما  

 أو اليمين يتنقل من دولة إىل أخرى ال يلتفت له، والعامل األمريكي يف جتد العريب
أي دولة يتقاضى راتباا مرتفعاا ابلدوالر، وستجد من هو أكثر منه خربة وعلماا، ال  

سيا أو الشرق األوسط أو أفريقيا،  آحدى دول شرق  إيتقاضى عشر راتبه، ألنه من  
ل، كان ملواطنيها احرتام وتقدير بني الشعوب وكلما كان للدولة وزن وثقل يف ميزان الدو 

 واألمم. 
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وإذا كانت الدولة هي من متنح مواطنيها كرامتهم وقيمتهم بني البشر، فإهنا كذلك  
املوطنة،   القوية  األمم، من خالل سياساهتا  ثقله وكرامته ومكانته بني  الوطن  تعطي 
فاألوطان ال تكتسب قيمتها من أنظمة هشة، ودول مرتهلة، وحكومات بال هوية،  

وزانا لقراراهتا، وسيادهتا، واستقالهلا، وال حترتم   ال حتمي شعوهبا ومواطنيها، وال تقيم
 قوانينها وأنظمتها، وال حتافظ على مواطنيها وتقوم على خدمتهم ومصاحلهم.

وتسعى األمم والدول لتعميق الشعور بكرامة األوطان يف نفوس أبنائها، وحتويل 
وما   اعتبار،  فوق كل  ويضعه  ويقدسه،  الوطن  إىل سلوك حيرتم  الشعور  أمجل ذلك 

وأصدق املثل الصيين القائل" مجيلة كانت أو قبيحة إهنا بالدي، قريبا كان أو غي 
 (.  79قريب إنه موطين") 

وإذا ما عدان إىل فحص طبيعة املسؤولية عن حتقيق الكرامة الوطنية، فسنجد أهنا  
مجع واملسؤول، يمسؤولية  املواطن  والشعب،  النظام  الوطن،  أفراد  فيها كل  يشرتك  ة 

ثقف وغي املثقف، اجلندي واملعلم، املهين والصانع، والتاجر واملزارع، فكل فرد يف وامل
اجملتمع مسؤول مسؤولية مباشرة عن حتقيق كرامة وطنه وأمته، فالوطن ليس كما يعرفه 
الربمجاتيون، حقوق وواجبات فحسب، بل هو قبل ذلك كله كرامة ومسؤولية، فما  

النفع املتبادل لقيمة الكرامة الوطنية، وهي نتيجة عملية جبات إال مظهر ااحلقوق والو 
الوطن أبي شكل،  أنه حينما تذهب كرامة  واملواطن، ذلك  للوطن  الكرامة  لتحقق 
كسقوط دولته، أو اهنيار مكانته، أو سقوطه يف وحل الفوضى، أو انزالقه حلروب 

االجتماعي، أو    طائفية أو أهلية، أو تعرضه لالحتالل واالستعمار، أو متزق نسيجه 
حتويله ملسرح للصراعات الدولية، أو ارهتان أبنائه لإلمالءات اخلارجية أو غيها من 

سينهي مصفوفة احلقوق والواجبات،   مظاهر اهنيار الكرامة الوطنية، فإن ذلك حتماا 
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ه االجتماعي والسياسي، يفقد القدرة على الوفاء ألبنائه  ؤ ألن الوطن الذي ينهار بنا
م املشؤوم، 2014طفت الدولة ابنقالب  تمتطلباهتم، ولقد رأينا حينما اخ حبقوقهم و 

أبيدي ميليشيا اإلمامة الساللية احلوثية اإليرانية، كيف اهنارت منظومة القيم واحلقوق  
والواجبات بكامل أركاهنا، وكيف حتولت الدولة ومؤسساهتا واملواطن والشعب إىل جمرد 

 ا سوى اجلرمية واللصوصية. ه  يهمفيد بيد عصابة ساللية إقطاعية، ال
وتعد الكرامة الوطنية يف مراحل الفوضى واهنيار الدولة الغائب املفتقد، ذلك إن  
من  مضنية،  جهوداا  يتطلب  مقومات كرامتها  اهنيار  بعد  لألوطان  االعتبار  إعادة 
ثقافة   تتجاوز مفهوم احلقوق واالستحقاق إىل  والبطولة،  التضحية والنضال والفداء 

اجب الوطين، والنضال املقدس، فاملواطن احلقيقي يف حلظات التاريخ الفارقة هو الو 
الذي ال يسأل ما أخذ من الوطن وممكناته، ولكنه يسأل نفسه ماذا قدم من نضال 
وتضحية، إلنقاذ وطنه وأمته، فميدان النضال هنا مقدم على ميدان االستحقاق، وهو 

املقايضة ثقافة  فيه أصحاب  يتعثر  واألان،    ميدان  االنتهازايت  واالنتفاع، وأصحاب 
الذين يتعاملون مع األوطان كشجرة يتوجب أن متنحهم الثمر دون أن تطلب منهم  

 جهد السقاية واحلماية. 
إن املواطن احلق هو الذي ال يتقبل أبي حال أن يرى وطنه وأمته ترزح حتت  

لف واجلهل، والرتاجع  ميليشيا  احتالل ساليل بغيض، وتعاين البوس والشقاء، والتخ
واالنكسار، واحلرب والفوضى، و الضياع والتشرد، و الفقر والعوز، والقتل والدمار،  
فهو يتحرق من داخله كمداا وحسرة على وطنه، ويبذل كل اجلهود ويسلك كل السبل 
إلهناء معاانة أمته، فوطنه يعيش فيه، أيكل ويشرب معه، يقوم وينام وهم وطنه ال  

وال يرتك ابابا من أبواب املساعدة املمكنة ألمته إال سلكها، مبا يستطيع    يفارق ضميه،
عود للوطن كرامته وقوته وعافيته،  تمن جهد، وما يقدر عليه من عمل ونضال، حىت  

 ومكانته بني األمم. 
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الوطنية وحيققها يف حياته       الكرامة  قيمة  املواطن احلق الذي حيمل  فهذا هو 
ا أولئك الذين ينعمون خبي الوطن يف وقت الرخاء ويرتكونه يف الفردية واجلماعية، أم

أوقات الشدة فإهنم يف احلقيقة يتسمون بصفة االنتهازية واألاننية، ويتعاملون مع الوطن 
 هبني مبآالته.آكفيد يتفيدونه غي 

إن شعور املرء ابلتقصي واملسؤولية جتاه وطنه وأمته يف كل حال، مهما بذل من 
اإلنسان،  التضحيات،   ضمي  يف  الوطنية  الكرامة  فاعلية  على  العملي  الدليل  هو 

فالضمي الوطين املشبع ابحلساسية جتاه كل ما ميس الوطن وكرامته، بضر أو أذى أو  
والرتاجع،    هنياراالانتقاص، يشكل ضمانة أكيدة لكرامة األوطان، وسياجاا واقياا هلا من  

بتقديسه يكون  وحراستها،  األوطان  النفوس  فحماية  وقيمتها يف  مكانتها  وتعظيم  ا 
أوالا، مث يف السلوك العملي الفردي واجلماعي ثنياا، مث يف إظهار عظمتها ومكانتها  

 لألمم والشعوب األخرى.
لقد كنا فيما مضى نظن أن األوطان هي من متنح مواطنيها الكرامة والعزة دون   

انتزاع للحقوق، واست الواجب الوطين،  فائها، بغيمقابل، وأن الكرامة  النظر عن  ض 
وينفجر يف النفوس  ،  وأحاسيسنا  ناختتلط عواطفالوطنية،  ويف معركة الكرامة  لكننا اليوم  

، ويف أي  ي موقف آخرأنرى الوطن كما ال نراه يف  ف،  شعور دافئ جتاه الوطن وكرامته
،  وجودان وقيمتنا   ه، نرى في وحنااإلنسانيتنا، والعزة ألر الكرامة    ه، نرى فيوقت مضى

التشرد، وجحيم احلرب، وضخامة  حقيقتنا وكرامتنا، سيما بعد أن ذقنا مجيعاا عناء 
التضحيات، ولظى الفقر، وآالم املعاانة، فلقد تعلمنا يف هذه املرحلة الصعبة أقسى 
الوطن، والتضحية من أجله، والنضال يف سبيل حترره، واستعادة   الدروس يف حب 

 لغ األثر، يكفي ملئات األجيال القادمة.دولته، وإنه لدرس اب
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العدل خالف  و عين عدم االحنياز يف حماكمة أي إنسان ألي أمر،  يمفهوم    لعدالةا
ِمن َعَدَل يـَعنِدُل فهي مشتقة  ،  واالستقامة فيها  ، وهو القصد يف األموروالظلم  اجلور
عاِدل  فهو   فهو  القضية  يف  عليه  َعَدَل  يقال:  ٍل،  وَعدن ُعدوٍل  من  (،  80)  عادل 

   (.81) احلق  تعطي من نفسك الواجب وأتخذ نواصطالحاا يعرف العدل: أ
ودستور  قانون    هانظم ، يکل فرد  ه يللمحيط الذي يعيش ف  إنسانيةرؤية    العدالةو 

  زن أهداف العدالة االنصاف واملساواة والتواو عكس الظلم واجلور والتطرف،  عام، وهي  
وهي مفهوم أخالقي يقوم على احلق   ،ومحاية املصاحل الفردية والعامة  ،وعدم التعدي

 (.82)  واألخالق، والعقالنية، والقانون، والقانون الطبيعي واإلنصاف
 ،بغض النظر عن مركز الشخصحتقيق املساواة بني أفراد اجملتمع،  وهدف العدالة   

املساواة أو لونه، فال عدالة مع طبقية وتفاوت، أو متييز واستعالء، و أو دينه،    ،أو جنسه
،  ابلتايل هي املماثلة واملعادلة  ،ماثله وعادله   ـ، أي ى فالانا ساو تعين املماثلة، فتقول فالن  

االنسان حلقوق  العاملي  اإلعالن  عرفها  السياسية  أبهنا:    وقد  احلقوق  جبميع  التمتع 
واالقتصادية واالجتماعية دون التمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو اجلنس أو  

 (.  83) االجتماعي الرأي السياسي أو املستوى 

 
 ( 11/430(، ))لسان العرب(( البن منظور )5/1760انظر، ))الصحاح في اللغة(( للجوهري ) - 80
 (.81األخالق والسير(( البن حزم )ص  - 81
محمد حميد هللا الحيدر أبادي، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، مطبعة القاهرة،   - 82

 بدون تاريخ. 56مصر ص 
 (1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )  - 83
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فالعدالة تعين خر،  والعدالة واملساواة قيمتان متعاضداتن حيقق كل منهما اآل    
نصاف  اف للجميع، وال ميكن أن يتحقق اإلنصحيقق اإل  ،خضوع الكل ملقياس واحد 

 . إال ابملساواة أمام القانون دون متييز وال طبقية
أمام   واملساواة  للبشر،  الطبيعية  احلقوق  يف  املساواة  مها:  مستواين  وللمساواة 

مبدأ خيضع مبوجبه مجيع األفراد لقوانني   وهيابسم املساواة القانونية،  القانون، وتعرف  
تنص املادة السابعة من اإلعالن  ، حيث  اجلميع سواسية أمام القانونف،  العدالة ذاهتا

"العاملي حلقوق اإلنسان   القانونأن  أمام  الناس سواسية  التمتع    ، كل  وهلم احلق يف 
حبماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن هلم مجيعاا احلق يف محاية متساوية ضد أي 

 (.84") ى متييز كهذامتيز خيل هبذا اإلعالن وضد أي حتريض عل 
األمموب تنعم  األفراد  بني  واملساواة  العدل  والطمأنينة   ،تحقيق  والتنمية    ابلرخاء 

وتتفادى الصراعات والنزاعات واالنقسامات واحلروب، ذلك أن ، واالستقرار والتطور
فيما يتسبب على مر الزمان،  وهنضتها  احلضارات  الدول و   أساس قيام العدل واملساواة  

تنهي  الظلم   مستمرة  وحروب  صراعات  يف حدوث  والفئوي،  والطبقي  االجتماعي 
وتفي   لنهب  عصاابت  إىل  اجملتمع  وحتيل  الدولة،  وظيفة  وتقوض  اجملتمع،  د استقرار 

 الدولة والوطن.  
سياسياا،   شكالا  املفهوم  يتخذ  واملساواة  للعدالة  الوطن  مصطلح  إضافة  وعند 

دالة واملساواة لكل املواطنني، يف عالقتهم ابلدولة  فيغدو أكثر عمقاا، إذ يعين حتقيق الع
والنظام والقانون واحلقوق والواجبات، دون متييز وال طبقية، وال يعين ذلك املماثلة 
واألعمال   املهام  يف  الفردية  الفوارق  اعتبار  وعدم  األفراد،  بني كل  والعامة  الدائمة 

ام والعقوبة، بل تعين املساواة يف والقدرات والكفاءات، كما ال تعين املماثلة يف اإلجر 

 
84 - description of the UN declaration article 7, the United Nations 
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املبدأ اإلنساين العام، ويف احلقوق والواجبات العامة، فالناس أمام القانون سواسية، أما  
على و   الواجبات واحلقوق الوظيفية يف اجملتمع، فإن معيارها الكفاءة والقدرة واملسؤولية، 

أما فيما    احلقوق الطبيعية،يعين عدم التمييز بني املواطنني يف    املساواةهذا فإن مبدأ  
،  تكافؤ الفرص بني املواطننيخيص احلقوق الوظيفية واملهنية فإن مبدأ املساواة يعين  

املكانة   إىل  الوصول  يف  لغيه  مساوية  فرصة  على  احلصول  فرد  يستطيع كل  حبيث 
 الوظيفية اليت يتناسب معها أتهيله وقدراته.  
د على اجلميع دون النظر فيمن يستحق كما أن العدالة ال تعين تطبيق قانون واح

العقاب، ومن يستحق الثواب، وليست كما يردد العوام أن املساواة يف الظلم عدالة،  
على  أفالطونفمثل هذا القول تعميم للظلم بنقله إىل االستبداد العام، وهو ما أنكره 

يلسوف سقراط،  إعدام الفقرار ظامل حبق  حيث أنكر إصدار  ،  الدولة الدميقراطية يف أثينا
فقرر أن القانون ال يساوي بني الناس يف اجلرمية ،  دون ذنب جملرد املساواة يف الظلم

  الربيء، إنه يريد دولة تعاقب اجملرم ال  والعقاب، بل يعاقب اجملرم ويكافئ احملسن،  
وتكافئ اإلنسان اخلّي ال الشرير، وإذا مل يتم فعل ذلك فإن املقاييس تفسد يف الدولة  

  تمع وتصبح األمور عاليها سافلها وابلتايل فالعدل هو أساس احلكم عند أفالطونواجمل
(85) . 

ومبدأ العدالة العامة يف اجملتمع يتحدد حبسب احلقل الذي يكون فيه، فالعدالة   
العدالة القضائية وهي احلق يف إجراء حماكمة عادلة ومتوازنة  يف املعامالت تتحدد مببدأ  

املواطنني، دون متييز وال جماملة وال حماابة، فكل خمطئ أو جمرم لكل    مع اجلرم املرتكب
أو مرتكب مفسدة أو جرمية، سواء كانت جرمية شخصية، أي واقعة يف حق شخصي،  
العام، أو الرشوة، أو هتريب  الدولة، كسرقة املال  أو جرمية عامة يف حق اجملتمع أو 

 
 2014ديسمبر  14وم العدالة عند افالطون، رضوى رضا الزيات، مفه - 85
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تقتضي العقاب، وكل إحسان يقتضي ثر، أو خيانة الوطن والدولة، فكل جرمية  اآل
 الثواب، وتتحقق العدالة بتعميم العقاب على جنس اجلرمية بغض النظر عمن ارتكبها. 

والعدالة يف ميدان املواطنة تتحدد من خالل املساواة يف احلقوق والواجبات العامة   
القانون سوا ل هبذه  ية فيما يتصسالطبيعية، واملدنية والسياسية، فكل املواطنني أمام 

إذ أن   العمل،  العامة وحق  قليالا فيما يتصل ابلوظيفة  املسألة  احلقوق، وقد ختتلف 
الدولة ليست مسؤولة عن توظيف كل مواطنيها، أو منحهم مرتبات متكافئة، بقدر 
ما هي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توفي املناخ العام للعمل واالبداع واإلنتاج، كتوفي 

قتصادي، وتنظيم العمل واإلنتاج، والتخطيط لإلنتاج، ومساعدة االستقرار والرخاء اال
كسابه خربة مهنية يف إاملواطن على اكتساب عيشه من خالل أتهيله، ومن خالل  

 .    وتوفي احلد األدىن من الضمان املعيشي لكل أفراد اجملتمعميدانه، 
الل الشفافية وتتحدد العدالة واملساواة فيما خيص الوظيفة العامة للدولة من خ 

كفاءة، القدرة على   يوتكافؤ الفرص، أعين أن يكفل القانون لكل شخص مؤهل وذ
املنافسة على الوظيفة العامة، حبسب معاييها الوظيفية والتخصصية، دون النظر إىل 

أو نسبه أو منطقته أو مكانته االجتماعية، فالوظيفة   هشكل املوظف أو لونه أو دين
يف اجملتمع قادر على املنافسة والوصول إليها، حبسب املعايي العامة حق لكل مواطن  

الوظيفي  للقانون  العملي  التطبيق  القانون هذا احلق، وحتقق  فإذا ما كفل  الوظيفية، 
حقيقية،   مسؤولية  ستغدو  هنا  العامة  الوظيفة  فإن  احملسوبية،  وعدم  الشفافية  مببدأ 

حزب أو القبيلة أو املنطقة أو  وخدمة للمجتمع، ألن املوظف سيتحرر من الوالء لل 
 املسؤول على حساب الوطن، وعلى حساب العمل واإلنتاج.

إن مشكلة احملسوبية يف الوظيفة العامة والفساد والرشوة هي أكرب مشكلة تواجهنا  
يف بناء الدولة ومؤسساهتا يف اليمن، على مدى ستة عقود، ومرُد ذلك كله لسبب 

تتحقق بعد مببدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص،    واحد، هو أن الوظيفة العامة مل
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واجلهوي   املذهيب  النفوذ  أقطاب  لصاحل  الدولة ومؤسساهتا  تسبب يف جتيي  ما  وهو 
واحلزيب واملناطقي، فتحولت الدولة إىل مسرح للمنافسات واحملسوبيات، مث الصراعات 

الشعب، وأصب الدولة ومؤسساهتا جتاه  حت املؤسسات والنكاايت، فانتهت وظيفة 
أداة من أدوات الصراع يف كل مرحلة، وبذلك حتول مفهوم الوظيفة من اخلدمة العامة 

لالنتهازية    إىل ثقافة الفيد، وفقدت الوظيفة صفة املسؤولية والشفافية، وغدت ميداانا 
 والفساد على حساب املصلحة الوطنية. 

لتحقيق  واجب  أول  للدولة  العامة  الوظيفة  ومعية  قوننة  واملواطنة    إن  العدالة 
أو  أاملتساوية، كما   املناطقية  أو  السياسية  للمحاصصة  العامة  الوظيفة  اخضاع  ن 

الفئوية، يعد جرماا كبياا يف حق الوطن والدولة، ذلك أن الوظيفة العامة ليست ميزة 
دون   سياسيآ ألانس  مستوى  ليست  أو    اا واجتماعي   اا خرين، كما  ابألسبقية  ينال 

دمة عامة للشعب ومؤسساته الرمسية، تقوم على معايي الكفاءة  ابلنضال، بل هي خ
للمذهب  الوالء  ليس  إليها  والطريق  واإلنتاج،  واحلاجة  واملسؤولية  والنزاهة  واخلربة 
والطائفة، أو احلزب السياسي، أو أقطاب النفوذ أو اجلهوية واملناطقية، بل يتوجب 

والقانون، وبشفافية   إليها طالبها ابحلق  عالية، دون وساطة وال حمسوبية،  أن يصل 
 غي اليمن، حيث ختضع الوظيفة العامة يف  ملوهذا ما هو معمول به يف كل دول العا

ات ملعايي غي مرئية، كاملذهب والساللة واحلزب واملنطقة يوطننا ودولتنا منذ الستين 
ساحة   إىل  الدولة  مؤسسات  حتولت  وبذلك  واحملاصصة،  والتقاسم  والنفوذ 

نتها الرئيسة ممثلة  اات، وميادين للفوضى والتناقضات، ففقدت الدولة مكللمحسوبي
املؤسسات، وصارت جممعاا للعاطلني واملتفيدين، وذهب بعضهم لتشكيل ميليشيا يف 

مسلحة لفرض سيطرة أوسع وأكرب على املؤسسات واجلغرافيا، طمعاا يف املال والوظيفة 
ا البئيس  التخلف  اليمن، ومل  العامة، وهو ما يعكس صورة  نعيشه يف  نزال  لذي ال 
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نستطع جتاوز أساره، بل أدى إىل اهنيار الدولة بني تنافسيات النفوذ والوالءات ما 
 دون وطنية. 

اليمنية،   بيئتنا  املساواة واملواطنة يف  انتقلنا بعجالة شديدة لفحص مبدأ  وإذا ما 
والطبقي واجلهوي واملناطقي ثين والساليل  فسوف نرى محوالت ثقيلة من التعصب اإل

العلويني  طائفة  تعتقد  حيث  الوسيطة،  االحنطاط  عصور  من  إلينا  منقولة  تزال  ال 
السالليني يف اليمن أهنا من جنس متفوق، ومن نطفة طاهرة متيزها عن جنس كل 
التميز واالستعالء العرقي والديين  السيادة عليهم، ومتنحها حق  اليمنيني، وجتعل هلا 

 وختتصها ابلوظيفة العامة دون غيها من أبناء الشعب اليمين. والسياسي،
مبنظار   إليها  ينظر  البعض  يزال  ال  مبتذلة،  متدنية  أخرى  طبقة  نرى  حني  يف 

البشرة، معتقداا أهنم من بشر أدىن، وال يستحقون املساواة يف   تبعاا للون  التهميش، 
املست الطبقتني  هاتني  وبني  الوطنية،  والواجبات  واملستسفلة احلقوق  الوافدة،  علية 

هتميشاا، تقع ابقي طبقات اجملتمع املتفاوتة، من شيخ اإلقطاع إىل أصحاب اخلدمة 
 . ةحتقاريإاالجتماعية الذين دأب البعض أن يطلق عليهم ألقاابا 

اليمين، راهناا وفيما   العلل والتمايزات االستعالئية مما يعصف مبجتمعنا  إن هذه 
وحاجزاا صلباا أمام تطبيق مبدأي العدالة واملساواة بكل أشكاهلا  قبل، تقف سداا منيعاا،  

االجتماعية والسياسية واملدنية، فال ميكن حبال أن تتحقق العدالة واملساواة يف ظل 
ثنية وجهوية ومناطقية، ذلك أن بساط املساواة  إجمتمع طبقي، تعصف به تعصبات  

شر متساوون يف اخللقة والطبيعة، وهم والعدالة هي الطبيعة البشرية املتساوية، فكل الب
مام القانون، ومهمة القانون هي حتقيق هذه  ألذلك متساوون يف احلقوق والواجبات و 

 لكي تتحقق العدالة االجتماعية.   املساواة واقعاا 
      

 



166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

لتحقيق هدف أو أهداف الشراكة مبفهومها العام هي اتفاق عدد من األطراف   
مشرتكة بواسطة إجناز عدد من األعمال املشرتكة، مع األخذ بعني االعتبار املصاحل  
اخلاصة لكل شريك، وهذا النوع من العمل اجلماعي املشرتك يتم على أساس تعاقد 

ومبعىن آخر هي: التعاون    بني األطراف املشاركة وإن اختلفت دوافعهم ومصاحلهم.
،  ة لتحقيق هدف أو أهداف ال يستطيع طرف حتقيقها مبفرده مطلقاا بني أطراف متعدد

 .(86)  أو ال يستطيع الوصول إىل النتائج املرجوة منها ابلعمل املنفرد
وابلنظر إىل طبيعة اإلنسان االجتماعية فإنه ال يستطيع القيام بواجباته الكربى  

إجناز مهامه الشخصية حيتاج آلخرين يف دفع عجلة احلياة مبفرده، وإذا كان اإلنسان يف  
يشرتك معهم يف أجزاء من تلك املهام، فإنه يف املسائل الكربى اليت تتعلق بدفع عجلة 

منها   ،إىل الرقي الذي يطمح به كل فرد يف اجملتمع أشد حاجة للشراكة احلياة وصوالا 
 يف إجناز احتياجاته واهتماماته اخلاصة. 

يف النشاط واملصي نشأت اجملتمعات، وقامت  وعلى هذا األساس من الشراكة   
الدول واحلضارات، وتكونت نواهتا األوىل من شراكة املرأة والرجل وهي أصغر نواة  
لتشكيل األسرة واجملتمع وصوالا إىل شراكة الدول يف التعايش مع بعضها اآلخر من 

شكلت أجل حتقيق غاايت ومصاحل مشرتكة، كما هو احلال يف وقتنا احلاضر الذي ت
 فيه ألوان متعددة من الشراكات الكربى سياسية واقتصادية. 

 
قاموس المعاني، معنى كلمة شراكة، نقال عن ريد النجار، التحالفات اإلستراتيجية، من المنافسة إلى   -86

  . (، بتصرف24، ص )1999التعاون، خيارات القرن الحادي والعشرين، ايتراك للنشر والتوزيع، مصر، 
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وقد ينصرف مفهوم الشراكة الوطنية كلياا إىل العملية السياسية، كون السياسات  
منطق فشعوب  العربية،  العلل يف جمتمعاتنا  علة  والفردية هي  قرن تاألحادية  نا طوال 

 فالشعوب  ، تطف بيد خنبة نفعيةخم  القرار السياسيشعوهبا، و مضى معزولة متاماا عن  
وال مالكتها، بل هي مملوكة بشكل أو آبخر للحكام والساسة    ةليست مصدر السلط

 .بنظر اخلارج الذين تنتجهم إحدى املؤسستني العسكرية أو الدينية

ابتداءا  به  نقصد  الوطنية  الشراكة  االبتزاز    ،ومصطلح  من  الدولة  حترير سلطات 
اليت ترتجم منطق االستبداد   ،القائم على ثقافة الفيد ومفاهيم السلطة املطلقة  ،السياسي
والطائفي يف جمتمعات ما قبل املدنية واحلضارة، ومنها جمتمعاتنا العربية،    ،السياسي

وماا ما من ا نقصد بذلك أهنا خرجت يفإمن  ،وحينما نقول جمتمعات ما قبل احلضارة
 دورة احلضارة، وال تزال حىت اللحظة أسية عصور التخلف واالهنيار.  

ومن املعلوم أن اجملتمعات أايا كانت تنطوي على مستوايت خمتلفة من الشرائح    
ونوع العالقات وطبيعة االهتمامات،   ، قد تتفاوت فيما بينها من حيث القدرة املالية

بني   ، أن أتخذ ابالعتبار صفة الشراكة التارخيية لذا فإن أي خطة لشراكة وطنية جيب
ألطراف الشراكة قد   ،أن املصلحة الطبقية واالجتماعية واجلهوية  قوى اجملتمع، مبعىن

تتطابق مع املصلحة الوطنية العامة أو تتقاطع، وتطابقها أمر فيه خي للمجتمع من 
إىل حتقيق اجملتمع    تقاطعها معه، حيث ميكن أن يفضي حتقيق قوى الشراكة ملصاحلها

ملصلحته العامة، كما أنه بذات القدر الذي جتد فيه قوى الشراكة الفرصة لتحقيق 
فرصة يف الشراكة لتجديد قواه   جيد اجملتمع أيضاا   ،مصلحتها وجتديد قواها االجتماعية 

 ابجتاه هنضته إىل األمام.
الرأمسالية من وإن كان هذا الرأي الذي نقدمه يف احلقيقة أقرب إىل الفلسفة    

الفلسفة املاركسية اليت تنزع إىل الشيوع ومصادرة امللكية اخلاصة، ولكننا نرى أن الدافع 
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احملرك لنشاط الفرد هو حب التملك، وإذا ما أقرران بتدمي هذا املبدأ فقد ألغينا مبدأ 
انية  املنافسة، وإذن فاإلبقاء على مبدأ املنافسة هو الصيغة األقرب إىل الطبيعة اإلنس 

ونلغي   ، اليت تنزع إىل التملك، ومن مث ال ميكننا أن نصوب حنو املثالية االجتماعية
حظوة الفرد وحقه، بل إن الدافع األول للعمل واإلنتاج لدى كل فرد هو دافع التملك، 

، ومحاية  ومن هنا فإن احلفاظ على مصاحل األفراد واجلماعات مع ضبط القانون العام
ول الفرد واجلماعة، مع توافر صيغة للشراكة املسؤولة، يف البناء  مداخيل الدولة من تغ

 سيمكن من حتقيق املصلحة الوطنية العامة. واملسؤولية، 
اب اليت عملت بتحقيقها ملصلحتها على هنضة و ومثال ذلك دور الربجوازية يف أور   

 الذي  احلزب الشيوعي الصيينن ذات التجربة موجودة حديثاا يف جتربة  أاجملتمع، كما  
جتربة   ويف  واالشرتاكية،  الرأمسالية  االقتصادية  الرؤية  بني  الوطين مزج  املؤمتر  حزب 

برانجماا وطنياا وجدت فيه    ،برانجمه اخلاصمن  يف جنوب أفريقيا، إذ شكل    ،األفريقي
قطاعات عديدة من اجملتمع صدى ملصلحتها ومصلحة اجملتمع ككل، كما وجدت 

 .87ابجتاه اجملتمع ودفعه لألمام اجتماعية صاعدة ىفيه صدى لقو 

ومفهوم الشراكة الوطنية من الزاوية السياسية يقوم على تكاملية العالقة بني مركز  
وعدم السلطة  توزيع  السلطة القائم والقوى املعارضة، حبيث تقوم العالقة على مبدأ  

مكاانا  أو  متمركزيتها شخصاا  ال  حبيث  احلاكمةسك  ،  القرارأب  القوى  صنع    ، دوات 
وتكراره   ،فإن ذلك أدعى حلدوث االستبداد والفسادوأدوات الرقابة واحملاسبة معاا،  

لشراكة أوالا رسم لمرات عديدة، وهلذا نقصد ابلشراكة الوطنية من الزاوية السياسية  
العامة والنهوض  السياسات  البناء  خطط  ووضع  مهامللدولة،  وضبط   وواجبات   ، 

 
شهر ربيع الثاني    4 -لسبت اانظر صحيفة الشرق األوسط، محطات في مسيرة الحزب الوطني األفريقي،  -87 

، وأنظر أيضا نلسون مانديال، رحلتي الطويلة من أجل  1437مـ رقم العدد،  2017ديسمبر   23 -هـ  1439
 الحرية.
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إم اجتماعية  أو  اجملتمع سياسية  لقوى  السياسية، ألن ذلك سيسهل  كانية  السلطة 
 لة بوجه دقيق. ءالقيام بعملية الرقابة واحملاسبة واملسا

  وعلى أية حال فإن الشراكة الوطنية السياسية كمفهوم يبتعد عن التوزيع التناسيب  
ا يلسلطة،  أو حماصصة  االجتماعية  فهو  أو  السياسية  اجملتمع  قوى  لكل  اجملال  فتح 

ن  و ميلي السياسات واآلخر   للشراكة الفاعلة، كل يف ميدان عمله، فليس هناك طرف
 يتلقوهنا مكرهني، وإمنا الكل يشرتك يف رسم السياسات، وينفذها كل يف ميدان عمله. 

االستبداد عملياا هو سلطة االقصاء لآلخر، بغرض االستحواذ املنفرد ابلسلطة و  
حتت مربر السلطة املطلقة، سواء    ،السياسية، ومصادرة كافة احلقوق واحلرايت العامة

ذات صبغة دينية أو حداثية، وهو الوجه املناقض ملفهوم الشراكة، وإذن فأميا   تكان
ستبداد، ومل يبلغ  جمتمع ال يقوم على مبدأ الشراكة الوطنية فهو عملياا ال يزال أسياا لال

 درجة التحرر بعد. 
التحرر  ، فاجملتمعات اليت مل تعرف معىن  اا وثيق  على أن بني احلرية والشراكة اتصاالا 

وا الذل أبعد تظل أسية تتقلب بني أشكال من العبودية، فبنو اسرائيل الذين استمر 
والعبودية مل يستطيعوا أتسيس وطن مشرتك ينطلقون منه إال بعد ذهاب جيلني من 
أجيال الذل والعبودية، فقد رفضوا قيادة موسى عليه السالم، ومن بعده عدة رسل 

ائرية، مساها القرآن الكرمي )أسباطاا(، وسار كل سبط  وتفرقوا إىل اثىن عشر عصبة عش 
يتخذ لنفسه هوية خاصة، وثقافة معادية لبقية األسباط، ومل تتحد أسباطهم االثين 
عشر إال مع دواد عليه السالم، وبفعل السيف وحده الذي مجع شتاهتم كما حتكي 

 . التوراة  
ساس جمتمعات مل تعرف واجملتمعات اليت مل تنشأ فيها شراكة وطنية، هي يف األ

ليست ساللية عرقية أو جهوية أو مناطقية،  املدنية بعد، فإن العصبوايت أايا كانت  
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منتزعة من جمتمع   التحضرالتخلف و سوى صور  قبل  االستبداد ،  ما  بني  أن  وجند 
والتعصب من الصالت ما بني التحرر والشراكة، فال ميكن لعبد أو منتقص أن تكون  

نفع متبادل، أو أن حيظى بكامل حقوقه سوية ندية، أو عالقة  القة  عالقته ابآلخرين ع
املبدأ العام و كغيه، فالعبودية ظل االستبداد ولغته، والتحرر واحلرية أساس الشراكة،  

هو قول عمر)ض( مىت استعبدت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراا، ومبا أن مجيع الناس  
القات تشاركية متكافئة، وحقوق متساوية، ففي ولدوا أحراراا، فيجب أن تنشأ بينهم ع

حالة التمايز االجتماعي والطبقي تكون العالقة بني األفراد واجلماعات عالقة استغالل 
واستعباد، وهو ما ينهي عملياا مبدأ الواجبات واحلقوق، كما ينهي سيادة القانون،  

  ن سواسية كأسنا وهذا ما أكده حديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم بقوله "الناس  
 . املشط..." 

وأميا فكرة تؤصل لفوارق أو متايزات بني أبناء اجملتمع الواحد فإمنا تقوض مبدأ  
فهي حتيل اجملتمع إىل عبيد وسخرة   ،، فضالا عن الشراكةالوطين من أساسه  وجودال

وسواء كانت تقول ابلتمايز احلسي أو    جلنس معني أو ساللة وعرق يدعي التفوق، 
ف التعصباملعنوي،  قبيل  من  أييت كله  األحقية  سواء كانت  اجلاهلي  ادعاء    نزعته ، 

ن يف يعرقية، أو طائفية، أو مناطقية، فمبدأ املواطنة يقتضي أن يكون اجلميع متساو 
احلقوق والواجبات، وهذا هو التطبيق العملي ملبدأ العدالة االجتماعية، فإن إحدى  

وعلى رأسها احلقوق املادية، كحق العيش   تطبيقاهتا العملية هي )احلقوق املتساوية(،
 . وغيها من احلقوق املدنية

املتساوية مبدأ تكاف املواطنة  لوازم  القدرة على   ئومن  فالذي ال ميتلك  الفرص، 
يعد مسلوب االختيار قهرايا،    ،خوض املنافسة بسبب أن اجملتمع مل مينحه ما منح غيه 
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االجتماعي الذي يكرس يف جمتمعات التعصب والطوائف،  ويعترب هذا نوع من السلب  
 وسواء كان يف جمال ما أو يف كل اجملاالت. 

وما دون مبدأ الشراكة يعين اإلقصاء أو االستغالل، فال ميكن أن تتحقق املنفعة  
املتكافئة بصورة تبادلية ما مل تنشأ عن شراكة عملية يف النشاط االجتماعي، وعائد  

يعو  أفراد اجملتمع، وهي النشاط، حبيث  النشاط االجتماعي ابلرفاه على كل  د انتج 
 صورة ميكن تعميمها على األفراد واهليئات واملؤسسات بشكل عام.

الفضل على   لنا  ليغدو  أنفسنا،  بفعل مقصود من  الوطن  إىل  وإذا كنا مل أنت 
أته  بعضنا، أي أنه مل يسبق أن فصيالا أو فئة منا هي من اكتشفت هذا املوطن وهي 

بل على العكس تقف الفئة الوافدة إىل أرضنا  لعيشنا، فيلزم أن نقر هلا ابلفضل علينا،  
نا يف على أرضثقيالا  ضيفاا  موقف الرفض ألمتنا واالستعالء عليها، رغم قرب حلوهلا  

الزمن القريب، فعمر اجملتمع اليمين يزيد على سبعة ألف عام منذ وجوده األول يف 
خر، عدا يش بروح التسامح وانكار الذات واالندماج يف اآلالتاريخ، ورغم ذلك يع

هذه الفئة الساللية املتعصبة اليت تدعي االستعالء والتميز دون أن يكون هلا سابقة 
من اتريخ أو حضارة، سوى تلبس الدين والتدليس على العوام أبكذوبة القرابة والعرتة،  

معزولة عن اجملتمع،    طننا، وتظلمن و   تستقطعوفدت إلينا لاليت  فئة  وال تزال هذ ال
وحتت دعوى اإلمامة واحلق اإلهلي تفجر يف كل جيل بيننا هباجس االغرتاب،  تعيش  

 ب حرية الشعب وكرامته وحتطيم أمنه واستقراره.ل حرابا ضد جمتمعنا وأمتنا لس 
وافدة إىل   طائفة  سوى أنإننا مجيعاا مينيون، مينيون ال حمالة منذ آالف السنني،   
عرتاف هبا  بغرض الوصول إىل اال  ادعاءا   ساليل،تمييز نفسها وعرقها الل  ، تنزعأرضنا

قد استقبلت أمتنا  تفرض شكالا طائفياا سرمدايا للدولة والسلطة، و   ،كأقلية سياسية 
هجرات عديدة من أمم أخرى، ذابت كلها يف شخصيتنا اليمنية، عدا الساللة العلوية  
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ظلت   عن  اليت  ثقافة االجت  االندماجمعزولة  بفعل  املشرتك  والنشاط  والتزاوج  ماعي 
التمييز، وعقدة ادعاء التقديس، ونزعة االستعالء العرقي والطائفي، حيث أبقت على 
نفسها كعصابة احتالل اترخيي غي قابل لالندماج يف اجملتمع اليمين، مهمتها افتعال 

 احلروب املتواصلة لتدمي اجملتمع واستعباده. 
الذين ال يزالون يتحمسون لدعوات التعصب للهامشية   أإىل خط  وال بد هنا أن نشي

الالساللية دعواهتم  ويكرسون  هذه عرقية،  فمثل  املقدسة،  االستعالئية  وخرافاهتم   ،
لنسيجه   وتفكيك  وحضارته،  واترخيه  هلويته  وخيانة  الوطن  على  جناية  الدعوات 

الشراكة، ذلك أن من حقي كفرد أن أشعر الوجود الوطين و االجتماعي، وتقويض ملبدأ  
أبن إىل جواري يقف ميين آخر، حيمل نفس هوييت، ويقدس وطين كما أقدسه أان،  

 ويشاركين العمل والنشاط، ويتساوى معي يف احلقوق والواجبات.
 إىل   أما أن أشعر أبن إىل جواري شخص يقف ليعلن أنه غي ميين، وأنه وفد 

، ليتفوق علّي وساللته هوية مناقضة هلوييت اليمنية  اليمن ليتمسك بعنصريته، وعصبيته
ما ال يقبله اإلنسان السوي على عرقياا واجتماعياا، وحيكمين ابدعاء احلق اإلهلي، فهذا  

اإلطالق، بل ما ال يقبله إنسان على وجه البسيطة، فإن مثل هذه التعصبات ختلق 
ابلضرورة حساسيات نفسية، وصراعات اجتماعية تولد شروخاا عميقة، تعمل على 

 تفكيك اجملتمع. 
ء قاتلة  ونستطيع أن جنزم مبا ال يدع جماالا للشك، أن التمييز والعنصرية هي أدوا 

للوجود الوطين ألي جمتمع، وأهنما عامال التدمي األبرز للدولة الوطنية، إذ تنشأ وفقاا 
ابدة العرقية، وتراكم دورات من تعتمد على سلوك اإل  ،متطرفة  اابت عصسلطة  هلما  

ي والسياسي والفكري، وال ميكن حبال أن جند شعباا معتالا  ع امرهاب االجتالعنف واإل
قد حقق هنضة حضارية على اإلطالق،    ، العنصري والساللية العنصريةأبدواء التمييز  
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ال يف الزمن القدمي وال الوسيط وال املعاصر، وإذن فإن أي دعوة من هذا القبيل ما 
ليظل أسي ختلفه   ، هي سوى أداة موجهة لتدمي قدرات الوطن وإمكاانته، وقواه احلية

إلزالة هذه   الي ماندا بقيادة يفريقاب جنو  انضلتقد  ل، و وتناقضاته وصراعاته وجهالته 
أودية من   تاهلنود احلمر يف أمريكا الالتينية، وسال  انضلاآلفة التمييزية، ومثل ذلك  

الدماء، حىت حتققت هلم املساواة وزال التمييز األعراقي، ومن هنا أمجعت األمم يف 
 . ميثاق دويل على جترمي العنصرية بكل أشكاهلا 

تستدوم صراعات عصبوية      أساس  هكذا  على  تقوم  اليت  السلطات  أن  كما 
يف دوامة من   تناقضية، بدورات غارقة يف العنف والعنف املضاد، وذلك جيعل اجملتمع

الصراعات، وسلسلة ال متناهية من الدماء واألشالء، وقد يتجزأ الوطن الواحد إىل 
عدة دويالت وسلطات متنازعة ومتناحرة، بسبب هذا النهج التعصيب، وخي مثال 
على ذلك اليمن يف العصور الوسطى، حيث كانت تنشأ فيها دويالت متصارعة تعرب 

وقطعت وجوده احلضاري، وكانت تصل أحياانا إىل عن نزعات مذهبية مزقت الوطن  
مخس دويالت، وهو ما جعل اليمن مغيبة بشكل كلي عن مشهد احلضارة االسالمية 

 طوال ألف عام.
إنه ال ميكن أبداا ان تنشأ دولة وطنية يف ظل استمرار نزعات التعصب العنصري  

االجتماع والتمايز  التمييز  ثقافة  استمرار  ويف ظل  البشر والطائفي،  استعان  ولو  ي، 
كما أن نزعة التعنصر ،  ملا أفلحوا يف بناء دولة يف ظل هكذا متغيات   ، مبالئكة السماء

تستدعي ابلضرورة نقيضها، وهو ما يؤدي إىل تدمي اجملتمع عرب كوارث من احلروب 
واحلرائق، فحينما استدعى رمسيس)فرعون( فكرة التعنصر، وحكم ابستعباد كل من 

ة فرعونية، كانت النتيجة زوال ملكه واهنيار دولته، وعندما تقوقع بنو  ليس من سالل
عرقيتهم على  عدة  شرط  فقدوا    ،اسرائيل  إىل  وتفرقوا  احلضاري،   أسباطوجودهم 
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، حىت غزاهم خبت نصر ملك اببل، فصاروا شتااتا بني األمم، والتوراة  ةي صغ  مجاعات و 
لسالم بوضوح اتم، فعلى الرغم من ما بعد سلميان عليه ا  ، حتكي ذلك يف سفر امللوك

هلوايهتم  تبعاا  أشياعاا  فصاروا  وتقاتلوا  متزقوا  أهنم  إال  داينتهم،  يف  أقوام كثية  دخول 
سلطتهم  ودامت  لسادوا  األقوام  من  غيهم  مع  التعايش  قبلوا  أهنم  ولو  العرقية، 

 وحضارهتم.
يف ظل   ،وشعب مستقر  ،ولسنا مغالني حينما نقول ابستحالة وجود دولة وطنية  

النزعات العنصريةتاس والتمييز االجتماعي، بل هذا ما قرره املؤمتر   ، والساللية  ، مرار 
م، حيث عّد العنصرية والتمييز  2001م و2009الدويل ملكافحة العنصرية يف دورتيه  

من وجهة نظر حقوق االنسان   ،االجتماعي أقسى ألوان العدوان على كرامة اإلنسان
م(، اعترب املؤمتر 2001ففي املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري)العاملية،  

اعتداء على اإلنسان يف صميم كرامته، ألهنا تتوخى    يأن "العنصرية والتمييز العنصر 
بث الفرقة يف صفوف األسرة اإلنسانية اليت تضم مجيع الشعوب واألفراد، وتقسيمها  

بارها أعلى مرتبة من األخرى، وقد أثبت التاريخ غي إىل فئات ينظر إىل بعضها ابعت
ما مرة أن مظاهر التمييز والعنصرية والتعصب، مىت أتيح هلا أن تتجذر حتطم أسس 

 . 88اجملتمعات ذاهتا، وتتسبب يف هالكها لعدة أجيال قادمة"
حول       التقرير  نص  يف  األوطان  آوورد  مستقبل  على  العنصرية  النزعات  ثر 

والسالم العاملي ما يلي :"وإذ نؤكد أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، حينما ترقى إىل مستوى العنصرية والتمييز العنصري،  

ثل هي أمور تشكل عقبات خطية أمام التمتع الكامل جبميع حقوق االنسان، ومت

 
الوثيقة الختامية الستعراض   م،2001انظر تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري،  88

 . 2م، ص2009مؤتمر )بيردان(
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حلقيقة بديهية، هي أن البشر ولدوا أحراراا متساويني يف الكرامة واحلقوق، وتعد   اا إنكار 
عقبات أمام عالقات ودية سلمية بني الشعوب واألمم، وأهنا من األسباب اجلذرية  
لكثي من النزاعات الداخلية والدولية، مبا فيها النزاعات املسلحة وما يرتتب عليها من 

وإذ نسلم ابحلاجة إىل جهود وطنية ودولية ملكافحة العنصرية والتمييز  تشريد للسكان،  
 . 89العنصري...لضمان التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان.." 

كما الرتقيع  ومن هنا يستدعي األمر معاجلة جذرية ملثل هذه املعضالت، وليس  
صراعات تستدعي  احلادة،  م، فإن التناقضات  62يصنع يف اليمن منذ ما بعد سبتمرب  

وتدومي العلة االجتماعية   لطائفية والفرقة،مستمرة ألجيال متعاقبة، وهذا يعين تدومي ا
عام و بشكل  الوحيد  ،  احل  ملعاجلةاملدخل  املستعصية،هذه  الوطنية ي  ه  الة    اإلرادة 

ممثلة يف ثورة وعي جذرية تنهي ثقافة التمايزات والعنصرية والساللية والنزعات ،  الشعبية
املهمة األوىل األجبدية  تؤسس ملبدأ املواطنة املتساوية، وهذه هي  ناطقية، و اجلهوية وامل

 . حتقق مبدأ املواطنة املتساوية ، مستقرة للتأسيس لدولة وطنيةيف وطننا احلبيب، 
 
 
 
 
 
 

 
 . 5المرجع السابق، ص - 89
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  عرف الثروة لغة ابملال فهي من الثراء والثروات وتعين األموال، سواء كانت نقوداا ت
(، ويعرفها أهل االقتصاد أبهنا 90يتملك ويؤدي إىل اإلثراء )   ءشيي  أو أ  أو عقاراا 

الَكّمية  احملدودُة  والتقومي،  للتملك  القابلُة  القوى  ،  األمواُل  جمموعُة  القومية:  والثروة 
 (.  91)   املنتجة يف الدولة

منتجات      فشملت  املعاصر  عاملنا  يف  واتسعت  الثروة  مفاهيم  تعددت  وقد 
يطلق على ما يف جوف   اإلنسان وقدراته، فصار  األرض ومكتنزاهتا، وكل مناشط 
األرض من معادن ومياه ثروة، وما تنتجه من زراعة وأنعام ثروة، واجلغرافيا ومؤهالت 

ن يف حد ذاته ثروة بشرية، ومناشط اإلنسان  اجليوبوليتيك واملوقع اجلغرايف ثروة، واإلنسا
كلها صارت ثروة، فالثروة العلمية، والثروة الفكرية، والثروة األدبية، والثروة اإلنتاجية  

 . اخلالعمالية، والثروة التعليمية، والثروة االجتماعية... 
وبشرية   مادية  إمكاانت  من  واألمة  الوطن  ميتلكه  ما  تعين كل  الوطنية  والثروة 

خل بشكل مباشر يف تشكيل انجتها القومي، سواء كانت ثروات مادية وإنتاجية،  تتد
اإلنتاج  لكل عمليات  أساساا  املعاصر  عاملنا  اإلنسان يف  وقد غدا  منتجه،  قوى  أم 
النهوض  حتقيق  يف  الدول  من  عليها كثي  تعتمد  اليت  احلقيقة  الثروة  فهو  والثروة، 

 
 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arقاموس المعاني رابط:  - 90
المعجم: المعجم الوسيط، رابط:   - 91

https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9+%D9%88%D8
%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9+%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9+%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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  ابعتباره مم اليوم يلقي الضوء على اإلنسان  االقتصادي والتنموي، حيث ابت تركيز األ
مركز الثروة الوطنية ومضموهنا، فهو شرط العمل وشرط اإلنتاج وشرط االستقرار وشرط 

 النهوض الشامل بكل جماالته. 
وختتلف الشعوب واألمم يف رؤيتها لقيمة الثروة الوطنية، حبسب مستوى وعيها   

امل اجملتمعات  ففي  ختلفها،  ملتأو  ينظر  الفيد  خلفة  زاوية  من  الوطنية  الثروة  فهوم 
واالستهالك، إذ يذهب وعي الناس إىل احلديث عن الثروات اليت متتلكها الدولة مما  
أو   األمساك،  أو  واملعادن  النفط  البحار، كثروة  من  أو  األرض،  ابطن  من  يستخرج 
عائدات الضرائب واجلمارك، أو غيها من مصادر االقتصاد الريعي، حيث تتنافس 

لقوى واجلماعات واألفراد يف جمتمع التخلف على احلصول على نصيب األسد من ا
هذه الثروات الريعية، وعادة ما تذهب لنافذين ميتلكون القوة، ويستخدموهنا يف هنب 

غي شرعي، فتنشأ من   الثروة، أو التحايل يف أخذها بطرق ملتوية، فتشكل هلم إثراءا 
ء الشخصي لعناصر أو أسر ومجاعات حمددة،  ذلك مؤسسات شبه اقطاعية تصنع الثرا

يف   اقطاعية  شبه  أو  خاصة،  إقطاعية  جبعله  والشعب  اجملتمع  على  السيطرة  حتاول 
اجملتمعات املعاصرة، ففي بعض البلدان العربية واألفريقية تتشكل األنظمة السياسية  

الق اقطاعيات  يشبه  فيما  والثروة،  القوة  على  تستحوذ  نفوذ  مراكز  رون  من جمموعة 
 الوسطى.

عام ظلت الثروة الريعية   1200أما يف بالدان اجلرحية اليمن املقهور، فعلى مدى  
نفسها  على  انقسمت  اليت  العلوية  الساللة  هي  وافدة،  واحدة  ساللة  منحصرة يف 
مذهبياا، مث صنعت لنفسها قداسة ومكانة مميزة على اجملتمع، لتحتكر السلطة والثروة،  

منها،  اليمنيني  الظاهرة   وحترم  والعبودية  واملرض  واجلهل  الفقر  سجون  يف  وحتبسهم 
واخلفية، حتت دعوى البطنني واحلق اإلهلي، مث فرضت فروض النهب والسلب ألموال 
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اليمنيني، بدءاا ابخلمس، مث الزكوات املتعددة، مث حق اإلمام، وحق الوايل، وحق السيد،  
للعسكر...   الشعب  أموال  أاوإابحة  مستخدمة كل  والسلب خل،  النهب  ساليب 

عامه   يفي طوال  أن  يستطيع  ال  اليمين  املزارع  اليمين، حىت صار  للمواطن  والسرقة 
مبطالب اإلمام وعسكره، فضالا عن أساليب النهب األخرى ألموال الناس، كخديعة 

لعاشورا والوقف  للشعبانية،  والوقف  هاشم،  لبين  والوقف  لإلمام،  ووقف  ءالوقف   ،
، وغيها من األساليب االلتوائية اليت استخدمتها الساللة العلوية  الدريس، وحق القَسام

الطبقتني  تشكل  العلويني  اهلامشيني  شرحية  صارت  حىت  اليمنيني،  أموال  هنب  يف 
، فيما انسحق اليمنيون مجيعاا إىل  قرانا   12الربجوازية واالرستقراطية، يف اجملتمع طوال  

هم مصطلح )رعية(، وهو املصطلح الذي يعين الطبقة العمالية الربوليتاراي، وأطلق علي
 أو أقنان األرض كما يف أورواب العصور الوسطى.   اا أو فالح عامالا 
اليمن يف كل جيل    العلوية تفتعل احلروب داخل  وقد ظلت اإلمامة والساللة 

لغرض إعادة ترتيب الطبقات، حيث يظهر يف كل فرتة جيل جديد من اليمنيني حياول 
جتاوز حالة الربوليتاراي والطبقة العمالية، وتكوين رأس مال أويل ملزاولة األعمال احلرة 

يل يف طبقة وسطى، ميكنها أن تثور الحقا بوجه  والتجارة، وحىت ال يتشكل هذا اجل
النظام اإلمامي اإلقطاعي الطفيلي، حتتشد اإلقطاعيات اإلمامية العلوية يف كل جيل 
لتشن حرابا جديدة على اليمنيني، تقوم مبوجبها ابلسيطرة على أموال اليمنيني، وهنبها  

فتنسحق بذلك الطبقة ومصادرهتا، وسحق اجليل اجلديد حامل فكرة احلرية والتحرر،  
الوسطى، وخييم اجلهل والفقر واملرض من جديد، ويتحول اليمنيون إىل طبقة عمالية  
بروليتاراي مسحوقة، فيما تصعد األسر والعناصر العلوية مبا هنبت من أموال اليمنيني،  
مع  احلال  هو  وشركات، كما  وبنوك  أرصدة  ذوي  جتاراا  يصبحون  ظرف حلظة  ويف 

م تشكل جماميع 2014احلوثية اليوم، حيث كانت قبل االنقالب يف    عناصر امليليشيا
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من الصعاليك الذين ال أعمال هلم، وهاهم اليوم بعد سبع سنوات من احلرب والفيد 
والنهب للمال العام وأموال الشعب واملواطنني، ميتلكون الشركات والعقارات، والقصور  

اليمنيني إىل فقراء مفلسني، بسبب الفارهة، فيما حتول عدد كبي من رجال األعمال  
عمليات البطش والنهب والسرقة واإلاتوات اليت مارسها احلوثيون حبقهم حىت انتهبوا  

 كل ما ميلكون، وحولوهم إىل طبقة مسحوقة.
وإذا كان هذا واقع الثقافة االستعالئية العلوية اهلادوية يف اليمن، ونظرهتا الفيدية    

تسعى عرب اترخي واخلاصة،  للثروة، حيث  العامة  اليمنيني  أموال  إىل هنب  الطويل  ها 
فإنه ابملقابل وكنتيجة  لتجعل من نفسها طبقة حاكمة ومتحكمة مبصائر الشعب، 
لثقافة اإلمامة واإلقطاع الطفيلي املتكدس يف وعي اجملتمع وال شعوره، نشأت خالل 

واألان الفساد  انتهجت  فاشلة،  مينية  سياسية  طبقة  املنصرمة  الثروة  العقود  وهنب  نية 
على  اخلاصة  املصلحة  وتقدمي  االستحقاق  عن  البحث  مسالك  وسلكت  العامة، 
املصلحة العامة، فنشأ من ذلك منافسة حادة بني أقطاب اجملتمع السياسي، رفعت 
شعار مطلب الفيد والغنيمة، حتت مسمى الشراكة يف السلطة والثروة، متناسية أن  

ن النضال من أجل الوطن ال يعين تقاسم ثروته، بل الوطن قيمة شعورية ووجودية، وأ
 تنميتها مبا حيقق املنفعة العامة، ويدعم بناء الدولة وحتقيق أمن الوطن واستقراره.

لقد رأينا يف جمتمعنا اليمين، كيف تسبب الفساد املايل وهنب وتقاسم الثروة    
ار السياسي لكل القوى الوطنية بني مراكز النفوذ، طوال ثالثة عقود، يف احنراف املس 

من خط النضال إلصالح السلطة وحماربة الفساد، وإهناء الرشوة واحملسوبية، وحتقيق 
( خاصة 92الشفافية والنزاهة ورفاهية املواطن، إىل رفع شعار الشراكة يف السلطة والثروة)

 
م، من خالل لجنة الحوار  2006ية شعار الشراكة في السلطة والثروة بعد انتخابات رفعت األحزاب اليمن  - 92

الوطني التي أعلنها المشرك برئاسة حميد األحمر، وكانت صحف االشتراكي والناصري وغيرها تكثر من طرح مفهوم  
ستحواذ الكلي على السلطة  الشراكة في السلطة والثروة وتنظر لهذا المفهوم، وهو مفهوم مضاد لسياسة المؤتمر في اال 
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يدل على اهنيار منظومة القيم   اا خطي   اا م، وهو حتول محل معه مؤشر 2006بعد العام  
الوطنية للنخبة السياسية، إذ حتولت من ميدان النضال إلهناء فساد السلطة، وإيقاف  
سرقة املال العام وهنب الثروة الوطنية، إىل البحث عن مسلك للشراكة يف املغنم والنهب 
على  آنذاك  بشقيها  النخب  لدى  السياسي  الوعي  ختلف  يعكس  ما  وهو  للثروة، 

 السواء.
املتقدمة إىل اإلنسان مرتكز الثروة القومية، وأساسها  وابملقابل تنظر الشعوب    

وهدفها، فتعمل على تربيته وأتهيله ودجمه يف العمل والنشاط االجتماعي اإلنتاجي 
الفردي   املستوى  على  والنهوض  النمو  وحتقق  للمنافسة  ذاتية  مؤهالت  ليمتلك 

نتاج، ويغادر  واالجتماعي، فاإلنسان املتعلم االجتماعي احملرتف يتحقق بفلسفة اإل
مربع االستهالك، ومن مث ال يظل عالة على اجملتمع، بل هو قيمة مضافة إىل اجملتمع  
يراكم الثروة على املستوى الفردي، وحيقق فائض اإلنتاج على املستوى االجتماعي من 
خالل اندماجه ابآللة واملكنة واألرض والزمن اإلنتاجي، ومن مث فهو عنصر أساسي  

ية والنهوض، وكلما زاد تعليمه واحرتافه كلما زاد منسوب انتاجه، وقيمة  يف عملية التنم
دائماا  فيها مستهلكاا  اإلنسان  يظل  اليت  املتخلفة  اجملتمعات  يعتمد  عمله، خبالف   ،

على ما يلتقطه من األرض من ثروات، يتصارع عليها يف كل جيل، مقدماا قوافل من 
فوذ واملغنم، وسواء ظهرت هذه املشاريع  الضحااي ال قيمة هلا يف حساابت مشاريع الن

الصراع على  يظل هدفها اخلفي  أو مذهبية،  أو طائفية  مناطقية  أو  أبثواب جهوية 
الثروة واملال، فهو الدافع األساس للصراع يف اجملتمعات املتخلفة، بسبب شح املوارد  

 
والثروة، وكال النخبتين نخبة المؤتمر ونخبة المشترك نظرت للثروة الوطنية من منظور الفيد والغنيمة، لكن نخبة  

المؤتمر استحوذت عليها وغنمتها، فيما ظلت نخبة المشترك تحاول الوصول للتقاسم والمحاصصة، ووصلت في  
يمة على قيم المسؤولية حصل الصراع والصدام وسلمت الجمهورية للمليشيا م، وبسبب غلبة مفهوم الغن 2012العام 

 الحوثية اإلمامية من جديد. 
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ا يف أعمق متباينة، لكنه   خمتلفة وألواانا   واإلمكاانت، حيث تتلبس الصراعات أشكاالا 
 الدوافع تتحرك من خالل غريزة الفيد واملغنم.

لقد سجل اترخينا اليمين يف مراحل البؤس والتخلف التارخيي عدداا من أشكال 
الصراع السياسي واالجتماعي على مدى ألف عام ويزيد، كالصراع املذهيب والطائفي 

صرا أو  اهلادوية،  الزيدية  حروب  ابسم  البئيسة  الوسطى  العصور  النخب يف  عات 
اجلمهورية خالل مخسة عقود من عمر الثورة، أو الشكل البئيس مؤخراا حلروب ميليشيا 
تزال  وال  الصراعات كانت  من  األشكال  هذه  ومجيع  احلوثية،  واإلرهاب  التطرف 
تستبطن مطامع السلطة والثروة، وتنظر للدولة واملوارد نظرة الفيد واملغنم، مع اختالف  

اإلمامة اهلادوية واحلوثية عقيدة تنظر إىل أموال اليمنيني وثرواهتم درجاهتا وأطماعها، ف
وكأهنا وقف خاص بساللتها العلوية، فتبيح لساللتها هنب املال العام واخلاص، بكل 
السبل املمكنة، دومنا حساب وال مسؤولية، بينما نرى النخب السياسية كانت تتخفى 

وإذا والثروة،  السلطة  يف  الشراكة  ستار  الثقايف   خلف  الوعي  مؤثرات  فحصنا  ما 
االجتماعي، فسندرك أهنا كانت ال تزال يف رؤيتها للدولة متأثرة بثقافة الفيد واملغنم 
املتخلفة  الثقافة  أتثيات  تبدو  وهكذا  الوسطى،  العصور  طوال  اإلمامة  نشرهتا  اليت 

 قة.املمتدة، يف رؤيتها للثروة الوطنية من زاوية املغنم الشخصي واألان الضي
لة يف خلق الثروة الوطنية، يتعلق اإن العامل األساسي يف إمكانية املسامهة الفع  

ابإلضافة إىل التكوين والكفاءة، وامتالك تصور شامل حول التنمية وسن سياسات 
ساعدة وم  تمعانجعة لتحقيق الرخاء، مبدى التجرد من األاننية واالستعداد خلدمة اجمل

وثقافة الفيد واملغنم، والتحول إىل ثقافة العمل ،  قيود االستهالكعلى جتاوز    الشعب
الفردي واجلماعي،   الوطنواإلنتاج  بقيم   ،ابلصدق والنزاهة والتفاين وحب  والتحلي 

فمحبة األوطان واإلخالص هلا هي جوهر الدوافع املؤسسة للثروة  االنضباط وااللتزام،  
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ين استخراج مستبطنات األرض، وبيع إمكاانت البلد،  الوطنية، فالثروة الوطنية ال تع
بل هي التحول الكلي لوعي اإلنسان الوطين، لوعي املواطن كل املواطن، من ميدان  
اجلهل واالستهالك إىل ميدان العلم والعمل واإلنتاج، ذلك أن أي خطة هنوض تنموي  

ط واالسهام يف على وعي اجملتمع، ومدى قدرته على التخطي  ءا اواقتصادي تقوم ابتد
مشاريع العمل واإلنتاج، ومدى اميانه بقدرته على جتاوز حالة الفقر واالستهالك إىل 

 اإلنتاج والثروة.  
إن اإلنسان املتعلم املنتج احلامل ملشروع وطنه وأمته، هلو أعظم ثروة على اإلطالق،  
لكنهم   بسطاء،  أانس  أيدي  على  الصفر  من  وجمتمعات هنضت  شعوب  من  فكم 

أشهر رئيس دولة  "الذي يلقبه الكثيون بـ  "لوال داسيلفابفكرهم وإمياهنم، فهذا"    عظماء
العامل اليساري،  للخضر  وابئعاا   لألحذية  بدأ حياته ماسحاا   "يف  نقيباا يف احلزب  ، مث 

وجشع الشركات اليت تراكم الثروات الباهظة على حساب   ،يقارع الرأمسالية املتوحشة
عن والية ساو ابولو    انتخب انئباا و ثروات الشعب،  من خالل هنب    ، حقوق العمال

لكنه    ، لم يصنع ثروة لنفسهف،  2011و  2003للبالد بني    مث رئيساا   م،1986سنة  
اقتصاد أقوى  من  واحدة  دولته  من  وجعل  لشعبه  العامل،ايصنعها  الرائسة    ت  وصل 

كانت و انت الربازيل تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة بسبب تراكم الديون،  وك
بع سياسات انجعة حقق هبا املعجزات، اتَ ف  ومهددة ابإلفالس،   ،الدولة آيلة للسقوط

أواخر   الدويل يف  النقد  ، 2005حيث متكن من سداد مجيع مستحقات صندوق 
مليار دوالر، كما سدد ديون األنظمة السابقة قبل عامني   15.5واليت كانت تقدر بـ

مليارات   10لنقد نفسه ما يقارب من  من موعدها احملدد، بل إنه أقرض صندوق ا
، ورغم األزمة املالية العاملية فقد سجل االقتصاد الربازيلي ما بني م2009دوالر يف  

، وألن النمو االقتصادي ال معىن له بدون  %5.1معدل منو مقداره  2008و 2004
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سياسة اجتماعية غي مسبوقة أدت إىل   " داسيلفا"عدالة اجتماعية، فقد سن الرئيس  
ر، حيث وسع نطاق مساعدة  مليون برازيلي من حتت عتبة الفق  20إنقاذ أكثر من  

مليون شخص   52الدولة للفقراء من خالل برانمج املنح األسرية، وقدم املساعدة لـ  
”، ورفع األجور وخفض العجز Bolsa Familiaيف وضعية صعبة من خالل برانمج “

 . (93) والتضخم
نفخ الروح يف جسد ماليزاي  الرجل الفقي    حممد   مهاتيسيا استطاع  آويف شرق    

متكن من و من دولة فقية إىل منر اقتصادي يوازي التجربة الياابنية،  ، فحوهلا  يضاملر 
إحداث هنضة وطنية لصاحل بلده وحتويلها من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير 

 90إىل دولة صناعية متقدمة يساهم قطاع الصناعة واخلدمات بنحو    ،املواد األولية
يف املائة، وارتفع   5إىل    52اخنفضت نسبة الفقر من    ، حيثيف املائة من انجتها احمللي
دوالر سنواي، وهتاوت نسبة البطالة    9000دوالر إىل    1200متوسط دخل الفرد من  

 )(.  يف املائة 3إىل 
  حىت  ،دولة شعبية فقيةرغم الثورة القومية الشيوعية الكربى  الصني  ولقد ظلت   
وكانت أعلى املنتجات الصناعية الرئيسية يف البالد هي “الغزل واألقمشة   م1977عام  

بعد   م 1978عام ، حىت جاءت قصة التحول الكربى والفحم اخلام واحلبوب والقطن
 ، األب الروحي للنهضة احلديثة يف الصني (، فهو  94الرائسة )   " دينج هسياو ينج "تويل  

الشيوعيحيث   للحزب  املركزية  اللجنة  مع ،  احلاكم  طلَب من  التعاقد  املوافقة على 
و  إدارية  تنمية  االاخبي  ابلواقع  للنهوض  عاملي  للصني قتصادية  املرتدي  قتصادي 

اللجنةو   ،رفض طلبه سبع مرات و   ،الشعبية أقنعهم بفكرته ووافقت  الثامنة  املرة  ،  يف 
 

93 - 43681160-https://www.bbc.com/arabic/world 
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للعمل   ،جامعة أكسفورد الربيطانيةفاستقدم خبياا يف التنمية اإلدارية واالقتصادية من  
وأمَر ،  ويُدفع له مخسة أضعاف راتبه(،  95)  مع احلكومة الصينية بصفة مستشار أول

ما بتنفيذ  الصينية  احلكومة  اخلبي  وزراء  منهم  خطواته كانت  ،يطلبُه  ول لتحا  وأول 
إىل   االاالتدرجيي  أمام  الباب  وفتح  السوق،  األجنبية قتصاد  وخاصة يف    ،ستثمارات 

أربع نقاط أساسية ملشروعه مع حكومة االقتصادي  اخلبي  جمال الصناعة، وقد حدد “ 
ونزيهة :  وهي  ،الصني وأمينة  نظيفة  حكومة  أجل  من  و العمل  الفجوة يتضي،  ق 

الصنياال وغرب  شرق  بني  املتوفرة  ،قتصادية  اخلربات  و بتبادل  تقليل ،  على  العمل 
ونقل الوزراء  ،  وتعلم اإلنكليزية  ، تدريب الوزراء على اإلدارة والقيادة، و التضخم ابلعملة

وزاراهتم موظفي  إىل  التجربة  منو  هذه  يف  سنوات  ثالث  خالل  النتيجة  فظهرت   ،
اقتصادي متسارع، وها حنن اليوم بعد مخسني عاماا نرى مجهورية الصني ترتبع على 
عرش االقتصاد العاملي كثاين قوة اقتصادية يف العامل، حيث ال يوجد بيت يف العامل إال 

 وفيه منتج من صناعة الصني)(. 
دولة هي شعبهاإن    أي  ثروة يف  االقتصادي أفضل  للنهوض  وأفضل خطة   ،"

والتنمية وحتقيق الثروة القومية هي القيادة  الوطنية النزيهة الواعية الكفؤة واملدربة، فهذه  
وحدها هي أجبدايت خطة النهوض ألي شعب وأي أمة، فاإلنسان هو سر الثروة  

الن هيوأساس  اإلنسان  لدى  النهوض  دوافع  ومنطلق  اميانه  و   ه،لوطن   ه حب  هوض، 
لنضال من أجل تغيي أوضاع الناس إىل األفضل، ومحل مهومهم واإلحساس مبعاانهتم، اب

 
الخبير االقتصادي الذي استقدمته الصين من جامعة أكسفورد، رابط:  قصة - 95
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،  يف تنمية الثروة الوطنية  كبياا   أن جيعل من الزعيم واملسؤول مسامهاا   ذلك   من شأن ف
 . ة والرفاه لكل املواطننيحنو حتقيق العدالة االجتماعي املوجهة دوماا 
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الدولة، فالدولة ذات سلطة سيادية حتتكر   صجوهري خي السيادة مبدأ    سلطة 
السيطرة السياسية على إقليم معني، كما حتتكر ابلتبعية لذلك، وسائل هذه  مبوجبها  

وجيمع الفقهاء على أن السيادة هي اليت متيز    ، السيطرة، ويف مقَدمها اإلكراه املشروع
،  الدولة من غيها من األشخاص املعنوية العامة، ويف مقدمتها وحدات اإلدارة احمللية

حقوقاا  تعد  اليت  الصالحيات  تعين  هلا،    وهي  اإلقليمي  النطاق  يف  ممارستها  للدولة 
 .(96) احلفاظ على األمن، وغي ذلك و كحماية احلدود، 

قومه إذا أُريد به احلال، وسائُِد إذا أُريد    د غة: من سود، يقال: فالن َسيِّ السيادة لو 
والَزعامة السلطة  طلق على  ت  ادةوالَسي،  به االستقبال، ويقال: سادهم ُسوداا ُسوُدداا 

 (. 97)  والرايسة
: السلطة العليا اليت ال تعرف فيما تنظم من  تعين  عرفت السيادة اصطالحاا أبهنا و 

وصف للدولة احلديثة يعين أن يكون  ، أو أهنا  عالقات سلطة عليا أخرى إىل جانبها
 (. 98)  هلا الكلمة العليا واليد الطوىل على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه 

وتعترب السيادة من املفاهيم األصلية لتعريف الدولة احلديث، فالدولة احلديثة تقوم  
قليمها، دون تدخل غيها يف إ لتامة يف إدارة شؤون  على مبدأ االستقالل والسيادة ا

اإل  يؤكد  دولياا، حيث  املعرتف هبا  الرئيسة  املبادئ  أحد  وقد صارت  عالن  شؤوهنا، 
وال ميكن التنازل   ،قوق اإلنسان على أن السيادة لألمة غي قابلة لالنقسامحلالعاملي  
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ذلك فكرة الرقابة  وظهرت تبعاا ل  ،عنها، فأصبحت سلطة احلاكم مستمدة من الشعب
 (. 99)  السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية

قرر ميثاق األمم املتحدة مبدأ املساواة يف السيادة أبن تكون كل دولة متساوية  وي 
مع الدول األخرى األعضاء يف األمم   ،من حيث التمتع ابحلقوق وااللتزام ابلواجبات 

وشكل حكومتها، إال أن الدول اخلمس  بغض النظر عن أصلها ومساحتهااملتحدة،  
  (، 100)   انقضة بذلك مبدأ املساواة يف السيادة  ،العظمى احتفظت لنفسها بسلطات 

، حيث طرح فيما  استقالل الدولة  مبدأالسيادة يف العرف احلديث    مبدأحل حمل    رمباو 
 . م العامليبعد احلرب العاملية الثانية مبدأ حق تقرير املصي، كأحد املبادئ الرئيسة للسال

والسيادة الوطنية أو سيادة الدولة، مبدأ قدمي حديث مالزم للدولة منذ نشأهتا، 
العناية اإلهلية أودعت عنصر السيادة لدى السلطة  حيث كان القدماء يعتقدون أن  

حية واإلسالم إىل ي، وقد تطور املفهوم بعد املس بصورة مباشرة أو غي مباشرة ،القائمة
سيادة الفكرة والعقيدة، بدالا من سيادة احلاكم، ويف العصر احلديث مع الثورة الفرنسية 

فاحلكام تطور املفهوم إىل مبدأ السيادة للشعب، حيث صار احلاكم ممثالا للشعب،  
جتسد ذلك ، وقد  صاحبة السيادة  ، فالشعوب وحدهاميارسون السيادة ابسم الشعوب 

السيادة الوطنية تنتمي  "اتي احلديثة، فالدستور الفرنسي ينص على أن:  يف معظم الدس
 (.101") إىل الشعب الذي ميارسها، عن طريق ممثليه، وعن طريق االستفتاء العام

عترب مبدأ سيادة الدول من املصطلحات املهمة يف وبعد احلرب العاملية الثانية ا 
كان  ، حيث  أصبح مسألة مقيدة نسبياا لكنه  ،القانون الدويل العام، ويف علم السياسة

 
 . 119انظر: معالم الدولة اإلسالمية، ص - 99

 . 149-148أحكام القانون الدولي في الشريعة اإلسالمية، ص - 100
 انظر الدستور الفرنسي.  - 101
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فمن انحية أخرجتها بشكل ثبت   ،العاملية أثر على السيادة القومية  ىلتغيي ميزان القو 
يواجه حتدايت صعب أن  السيادة  القدمية، فكان على مفهوم  أوهلا؛ أن   ةمن عزلتها 

واء ض لالنالظروف الدولية أصبحت ابلنسبة للدول الصغرى واملتوسطة أكثر إحلاحاا هلا  
دويل   تنظيم  املتحدة،  حتت  األمم  يف  ممثالا  ويصون  عام،  الدول يرعى  حقوق كل 

يف  و  جعلت  الظروف  هذه  أن  وثنيها  وتعاوهناسيادهتا،  الدول  ممكناا    تقارب  أمراا 
 (. 102الدوليني)  يف سبيل إحالل األمن والسالم ،ومقبوالا 
واالقتصادي، وحماولة فرض    ورغم التحوالت الدولية الكبية يف امليدان السياسي    

نظام العوملة وما بعد العوملة، حيث تذهب السياسات الدولية من خالل ثورة التقنية،  
خللق جمتمع عاملي موحد تقوده أذواق السوق واملعلوماتية، وثقافة ما يسمى ابإلنسان  

غي   العاملي، إال أن اجملتمعات والشعوب واألمم تظل حمافظة على كياانهتا التارخيية،
لذوابن واالندماج يف بعضها، مهما بلغت قوة التقنية ووسائل املعلوماتية، فلكل لقابلة  

شعب هويته اخلاصة اليت تشكل خصائصه املتفردة يف التاريخ، وهو يف ضوئها حيدد 
 أبعاد سيادته الوطنية، وحدودها الداخلية واخلارجية. 

األنظمة القانونية املعاصرة، فقد  ال تزال سيادة الدولة مفهوماا أساسياا يف جمال  و  
قرر ميثاق األمم املتحدة يف مادته الثانية، أن املنظمة الدولية تقوم على مبدأ السيادة  
بني مجيع أعضائها، وأنه ليس لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من 

 (. 103)  صميم السلطان الداخلي لدولة ما
كما ال تزال السيادة متثل قاعدة رئيسة من القواعد اليت حتكم العالقات الدولية،   

فالدولة مهما مجعتها املصاحل املشرتكة والقضااي املصيية، ال تفرط يف سيادهتا حلظة 
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واحدة، كون التفريط يف السيادة يضعها على احملك من حيث االستمرارية واملشروعية،  
ت كثية تسقط هيبة الدولة، واستقالل الشعب، وتضعها ويفتح الباب أمام تدخال 

السياسة   أو االنتداب أو االستعمار، وهلذا يصنف علماء  الوصاية  مع األايم حتت 
 الدول من حيث مبدأ السيادة إىل قسمني:

ال ختضع وال تتبع يف شؤوهنا الداخلية أو اخلارجية لرقابة  دول كاملة السيادة،  -
، واختيار  وهلا مطلق احلرية يف وضع دستورها أو تعديلهأو سيطرة من دولة أخرى،  

 حكامها أو استبداهلم مبوجب الدستور القائم يف البلد.

دول منقوصة السيادة ال تتمتع ابالختصاصات األساسية للدولة خلضوعها  -
يف وطنها، ومنها    لدولة أخرى أو تبعيتها هليئة دولية تشاطرها بعض االختصاصات 

ألسباب احلرب أو الصراع،    ت احلماية أو االنتداب أو الوصايةالدول اليت توضع حت
املستعمرةو  الدول   الدول  قبل  من  والعسكري  السياسي  االنتداب  توضع حتت  اليت 

 (.104املستعمرة هلا ) 
صاحل ممراعاة    قد اقتضت  ، كانت التكتالت االقتصادية السياسية املعاصرة  ذاوإ  

  ، ولة عن جزء من سيادهتا ملصلحة منظمة دولية أن تتنازل كل دو الدول األطراف فيها،  
سياسياا، فقد أقدمت حكومة اجلمهورية الفرنسية مثالا على أو  جتسد تكتالا اقتصادايا  

االحتاد األوريب، يف سبيل حتقيق الوحدة االقتصادية    حتويل اختصاص إصدار النقد إىل
رغم من كون إصدار النقد والنقدية الكاملة بني الدول الداخلة يف هذا االحتاد، على ال

أحد االختصاصات اليت تعرب عن سيادة الدولة، وقد أجاز اجمللس الدستوري الفرنسي 
ذلك، على أساس أن مثل هذا التصرف ال ميس الشروط اجلوهرية ملمارسة السيادة  

 
-Retrieved 2013زياد بن عابد المشوخي، "السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها". موقع صيد الفوائد.  - 104
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وهذا االستقالل أو التبعية ال يؤثران على وجود الدولة الفعلي، وهو ليس )(،  الوطنية
 مؤبداا بل هو قابل للتغيي والتبديل تبعاا لتغي ظروف كل دولة. تقسيماا 

القانون ابلنسبة للدولة ذات لسيادة  وا الداخلية    حسب فقهاء  السيادة  وجهني: 
الدول ة الدولة بغيها من  تعىن السيادة اخلارجية بتنظيم عالقاخلارجية، حيث  والسيادة  

مرادفة وهي    وهنا اخلارجية،ؤ وحريتها يف إدارة شاألخرى يف ضوء أنظمتها الداخلية،  
السياسي دولة    ،لالستقالل  ألية  السيادة  صاحبة  الدولة  خضوع  عدم  ومقتضاها 

على السيادة، فتنظيم العالقات    ذات املساواة بني مجيع الدول  التزام مبدأ  و   خرى،أ
ألمة والدخول وهي تعطي الدولة احلق يف متثيل ا  واالحرتام املتبادل،  االستقالل  قاعدة

 ابمسها يف عالقات مع األمم األخرى.
سلطاهنا على إقليمها ووالايهتا، وبسط  الدولة  أما السيادة الداخلية فتكون ببسط  

وتطبيق   الرعااي  على كل  و سلطاهنا  متييزاالنظام  دون  املواطنني  مجيع  على  ،  لقانون 
فال ينبغي أن  انون،  وحينما نقول سيادة القانون فيعين ذلك تفرد الدولة بتطبيق الق

أن تكون    الدولة، وينبغيسلطة  تنافس أو تنتقص من  يوجد داخل الدولة سلطة أخرى  
أو تنافسها  ،سلطة الدولة على سكاهنا سامية وشاملة، وأال تعلو عليها سلطة أخرى

 . وسيادهتا يف فرض إرادهتا
ي، ومبدأ وإذا كانت السيادة اخلارجية للدولة تقوم على مبدأ االستقالل السياس

حق تقرير املصي، فإهنا بدرجة رئيسة تعتمد على حترير الشعب والوطن، بكامل قواه  
من أي تدخالت خارجية، سواء كانت يف صورة امتدادات أيديولوجية، أو تدخالت 

يران يف اليمن، إاوية، كما هو وضع امليليشيا احلوثية ذراع  يش يمل   ةذرعأسياسية، أو  
حرية اختاذ القرار الوطين، وحرية ممارسة السلطة الوطنية    فاالستقالل السياسي يعين

دون وصاية خارجية، وأي امتداد أيديولوجي أو تدخل سياسي أو تصدير ملشروع 
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فوضوي أو إرهايب أو ميليشيا مدعومة خارجياا، فإن ذلك يعين انتفاء السيادة اخلارجية  
 للدولة، حيث تصبح الدولة يف وضع الوصاية والتبعية. 

حينما تذهب بعض القوى السياسية والتكوينات    -وإن بشكل أخف  -ابملثل  و   
اجملتمعية واملنظمات املدنية داخل الوطن والدولة للتعامل مع دول أخرى، خارج إطار  
يف  والتدخل  الدولة،  سيادة  إلضعاف  ابابا  تفتح  ذلك  عند  فإهنا  الدولة،  سياسة 

طاحمة يف توسيع نفوذها على حساب السياسات الوطنية، تلج منه الدول الطامعة وال
الدول الضعيفة، حىت وإن بدا لقاصري النظر وضعاف العقول ممن يعشقون اخلارج، 
أبهنم من خالل عالقاهتم املتجاوزة لوطنهم ودولتهم، حيققون بعض املكاسب املادية  

عام،  والسياسية، فإهنا تبدأ يف البداية يف صورة إحسان وخي، لكنها تنتهي يف اجململ ال
وعلى املستوى البعيد بفتح أبواب الوطن للتدخالت اخلارجية اليت تقضي على السيادة  
تلك  ملصادر  تبعاا  اجملتمع  يف  حادة  وانقسامات  لصراعات  وتؤسس  الوطنية، 

 التدخالت.
إن عالقات الدول ببعضها البعض تقوم على مبدأ االحرتام املتبادل، وحىت حينما  

مها لبعضها البعض، فإهنا تفعل ذلك يف إطار احلفاظ تقدم الدول مساعداهتا ودع
والعرف   الدويل  القانون  يف  مسألة حمسومة  وهي  للدول،  العامة  السيادة  مبدأ  على 
هلدم  وتكتالته  وأحزابه  وطوائفه  اجملتمع  فئات  بعض  تتطوع  حينما  لكن  السياسي، 

ون  ؤ تدخل يف شأسواره، وفتح األبواب أمام املنظمات الدولية، والدول اخلارجية، لل 
واملشاريع   االستعمارية  للقوى  تقدم خدمات كبية  ذلك  عند  فإهنا  والدولة،  الوطن 
املتعدية، على حساب الوطن والشعب، وعلى حساب الدولة والسيادة، وقد تبدأ يف 

أن تتحول إىل معارضات    أ صورة مشاريع خيية أو تنموية أو أتهيلية، لكنها ما تفت
وانتقادات للدولة والوطن، تفضي إىل استدعاء املشاريع اخلارجية للتدخل يف تعديل 
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أقطاب  بتعدد  وتتعدد  الصراعات،  أبواب  تنفتح  الوطين، وحينها  الداخل  سياسات 
للصراعات الدولية واإلقليمية، وهذا ما هو   الصراع اخلارجي، فيغدو الوطن مسرحاا 

وطين احلبيب، إذ لوال أن امليليشيا احلوثية فتحت الباب للتدخالت   حاصل اليوم يف
م، 2014سقاط صنعاء يف إاخلارجية، بدءاا من حروهبا ضد الدولة يف صعدة، وحىت 

يران تتدخل يف الشؤون اليمنية، وملا رأينا اجملتمع الدويل يضع اليمن حتت إملا رأينا  
وإن املتحدة،  األمم  ميثاق  من  السابع  هي   البند  اليمنية  ملشكلتنا  احلل  طرق  أول 

استعادة السيادة الوطنية، ابستعادة القرار الوطين، ومغادرة مربع الوصاية الدولية املمثلة  
ابلبند السابع، وهذا ما يتطلب إمجاع كل القوى الوطنية على استعادة الدولة وإهناء  

 االنقالب.
ليس يف احلقيقة سوى    ،السيادة  حلديث عنابإن مزايدة امليليشيا اإلرهابية احلوثية  

بفتح اليمن على مصراعيه لالحتالل اإليراين   ، تغطية على جرميتها وخيانتها العظمى
الفارسي، وهي يف األصل ليست سوى احتالل ساليل هامشي متحالف مع الفرس  

، ولقد كنا نظن أن هذه الساللة قد بلغت االيت تنتسب إليه   اهلادوية   عرب اتريخ اإلمامة
حروب هذه امليليشيا اإلمامية الساللية    م، غي أن1962سبتمرب    26ا بعد ثورة  رشده

على الدولة والسلطة الشرعية، وحتويل اليمن إىل ساحة للصراع ا  انقالهبالعنصرية، و 
أمام  الدويل واإلقليمي ابستدعاء االحتالل اإليراين بكل األشكال والصور، وضعنا 

اهلادوية ومليشياهتا احلوثية، وأهنا ال متثل هذه األرض ة للساللة العلوية يالصورة احلقيق
وال تنتمي إىل اترخيها وال حضارهتا، بقدر ما متثل حالة االحتالل السياسي والثقايف 
املسكون أبوهام القداسة الزائفة، وأهنا السبب الرئيس وراء كل الصراعات واحلروب يف 

التدخالت اخلارجية، والصراعات   اليمن، واملتسبب األول واألخي يف استدعاء كافة
 الدولية يف اليمن. 
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فيه؛    يُرَغب  ممّا ال  والنجاة  األمان  َسِلَم، مبعىن  الفعل  من  ُمشتّق  اسم  السالم 
فُيقال: سِلم من األمر؛ أي جنا منه، والسالمة من اآلفات هي الّنجاة والتخلص منها،  

العيوب، وإلقاء التحية؛ فتحية اإلسالم هي   والسالم يشمل عدة تعاريف؛ كالرباءة من
السالم، وهو يعين السالمة كأن يقول املرء ألخيه أو صديقه: لك ميّن السالمة، مبعىن  
أال ختَش شيئاا. والسالم اسم من أمساء هللا احُلسىن، وصفة من صفاته، قال تعاىل:  

اَلِذي اَل إِلَََٰه ِإاَل ُهَو النَمِلُك الن  ُقد وُس الَساَلُم(، وعندما يُقال: دار الّسالم؛ )ُهَو اّلَلُ 
 (.105فاملقصود هبا اجلّنة ) 

الُعنف،  وأعمال  االضطراابت  وغياب  احلرب؛  ضد  السالم كمصطلح  ويُعَرف 
العتبارات  وذلك  املناطقية؛  أو  الطائفية،  أو  الدينية،  النزاعات  أو  اإلرهاب،  مثل: 

اقتصادية، أو عرقية. كما   أو  السالم مبعىن األمان واالستقرار سياسية،  تعريف  أييت 
واالنسجام، وبناءا على هذا التعريف فإّن السالم يكون حالةا إجيابّيةا مرغوبةا، تسعى 
إليه اجلماعات البشرية أو الدول، يف عقد اتفاق فيما بينهم للوصول إىل حالة من 

االضطراابت بكافة    اهلدوء واالستقرار، فالسالم يف هذا التعريف ال يعين عدم وجود
 (. 106أشكاهلا، وإمنا يعين السعي يف الوصول إىل املظاهر اإلجيابية ) 

 
 www.almaany.comعريف ومعنى السالم في معجم المعاني الجامع"، "ت   - 105
(، العالقات الدولية، دراسة تحليلية في األصول والنشأة والتاريخ والنظريات )الطبعة 2010علي العقابي ) - 106

 . بتصّرف.43-37األولى(، صفحة: 
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وابجململ فهناك اجتاهان معرفيان للنظر إىل مفهوم السالم، األول السالم مبعىن:  
دعاة السالم هذا التعريف ملفهوم السالم،    ..ويتبىن.غياب اخلالف، العنف، احلرب 

العالقات الدولية والسلم االجتماعي أن السالم يعين الباحثون يف جمال    ىحيث ير 
املنظمة   الكربى  اجلرائم  مثل  ابلعنف،  عالقة  له  ما  غياب كل  أو  احلرب،  غياب 
اليت  )أي تلك  املناطقية  أو  الطائفية  أو  الدينية  أو  العرقية  النزاعات  أو  كاإلرهاب، 

ولة ذاته(. وعادة  داخل إقليم الد  ى تنشب بني مناطق جغرافية يف مواجهة مناطق أخر 
ما تعود أسباب النزاعات إىل اعتبارات اقتصادية مثل الصراع على الثروات الطبيعية،  
أو سياسية احتكار السلطة السياسية كدعوى البطنني واحلق اإلهلي لدى اهلادوية، أو  

 عرقية كالنزعة الساللية العرقية لدى هامشية اليمن. 
هو:    السالم  أن  يرى  الثاين  هذا واالجتاه  واهلدوء…وفق  واالنسجام  االتفاق 

ال يعين غياب العنف بكافة أشكاله،    -عكس التعريف السابق  -التعريف فإن السالم
ولكنه يعين صفات اجيابية مرغوبة يف ذاهتا، مثل احلاجة إىل التوصل إىل اتفاق، الرغبة 

القات بني يف حتقيق االنسجام يف العالقات بني البشر، سيادة حالة من اهلدوء يف الع
هو حالة إجيابية يف ذاهتا )االستقرار   -إذن  -هكذا. السالمو اجلماعات املختلفة…

(.  حلالة سلبية مرفوضة )العنف، احلرب، القتل مثالا   (، أكثر من كونه غياابا واهلدوء مثالا 
مفهوم  مع  للتعامل  خمتلفة  مستوايت  يف  التفكي  أمام  اجملال  التعريف  هذا  يفتح 

الم بني دول، وهناك سالم بني مجاعات بشرية، وهناك سالم يف "السالم". هناك س
 (. 107داخل األسرة، وهناك سالم بني املرء وذاته ) 

والسالم الوطين هبذا الوجه يعين إزالة كل أسباب الصراعات واحلروب، ونزعات   
التطرف والعنصرية واالستعالء العرقي واإلثين والتعصب اجلهوي واملناطقي، وكل ما 

 
 تصرف.، ب 2010 -4 –  4ركز ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان … نشر في  - 107
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إىل الصراع والعنف، وإحالل النظام والقانون العام، احملقق للمساواة والعدالة،  يؤدي  
حبيث تسقيم احلقوق والواجبات لكل املواطنني، حيث يعد السالم الوطين من هذا 
القبيل أول شروط االستقرار، وأهم أسس بناء الدولة وحتقيق املواطنة، فال ميكن حبال 

به االض تنشأ دولة لشعب تعصف  املستمرة، ولو  أن  طراابت والصراعات واحلروب 
 كان سكانه مالئكة من السماء، فضالا عن كوهنم بشراا ذوي مطامع وأاننيات خمتلفة.

غياب    يف  بل  املوارد،  وشح  الرفاه  غياب  يف  ليست  اليمن  يف  مشكلتنا  إن 
الذي غيّ  الدولة والقانون واملواطنة، فعلى مدى أكثر من االستقرار  ب معه حضور 

أحدثها يف جسد عام    1200 سياسية،  وحروب  ابليمن صراعات  تعصف  ظلت 
الثقافة الوطنية الفكر الساليل املذهيب الوافد، حتت دعوى البطنني واإلمامة واهلامشية  
واحلق اإلهلي، حيث تسللت الصراعات املذهبية والطائفية إىل اليمن مع هناية القرن 

اجلزار الذي وفد اليمن والياا حملمد بن إبراهيم اهلجري الثاين، عند مقدم اجملرم إبراهيم  
املأمون سنة   أايم  السرااي  أيب  اخلارج ابلكوفة مع  هـ، وجاء جبيش 198بن طباطبا، 

اإل  6000قوامه   التشيع  مذهب  اليمنيني  على  ليفرض  ابلقوة،    ثينمقاتل،  عشري 
وعمد إىل اإلسراف يف القتل وسفك الّدماء، فقتل املئات من الّشهابّيني واالكليني 
وبين احلارث بنجران والّسليمانّيني بعيان واللعونّيني بريدة والكبارّيني أبثفث، واإلابرة  
بظهر، واحلواليني ببيت ذخار وبين انفع ابلسر وسرو محي، أّما صعدة فقد خلت من 

 (. 108اهنا، ومل يبق إالّ مجاعة حبيدان)سكّ 
امللقب    الرسي  بن احلسني  اجلزّار جاء حيىي  اجملرم  بعد  )اهلادي(  ـب  -زوراا -ومن 
هـ، وعمد إىل إنشاء مذهب طائفي عنصري قائم على ادعاء قداسة اهلامشية،  284

 وحصر السلطة والدين يف الساللة العلوية، وشن أكثر من مثانني معركة ضد القبائل
 

108 - https://nashwannews.com/opinions/183252 
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اليعفرية، وأسس بذلك ملنهج احل اليمنية  الدولة  السياسية  اليمنية، ومثلها ضد  روب 
الطائفية حتت مسمى اخلروج ابلسيف طلباا لإلمامة، وهي النظرية اليت أبقت اليمن 

م، حيث يقوم الفكر اهلادوي  1962يف حروب متصلة جيالا بعد جيل، حىت ثورة  
، وطريقة اخلروج ابلسيف النتزاع السلطة،  الزيدي على مبدأ حصر السلطة يف البطنني

وهو ما جعل الساللة العلوية يف اليمن تندفع إىل الثورات املسلحة يف كل جيل النتزاع  
السلطة من اليمنيني ووضعها يف العلويني، اعتقاداا منهم أنه ال جيوز أن يكون احلكم 

 إال يف ساللة البطنني من أبناء علي بن أيب طالب. 
لرسي قد أسس خلرافة الساللة والبطنني واحلق اإلهلي كحيلة سياسية  وإذا كان ا

لفرض سلطته على اليمنيني، ونفي صفة احملتل عن نفسه، ابدعاء أنه ابن الرسول، 
وأن من حقه احلكم والسلطة، فإنه قد أسس بذلك لفوضى دائمة، وحروب مستمرة،  

والسلط الدول  جيل ضد  العلوية يف كل  العناصر  تشنها  ابتد ظلت  اليمنية،  ها أات 
بسلسلة احلروب الزيدية ضد الدولة اليعفرية، واستمرت ألكثر من مائة عام، تالها  
احلروب الزيدية الساللية ضد الصليحيني، واستمرت قرابة مائة عام، تالها احلروب 
احلروب  تالها  عاماا،  مائتني وعشرين  قرابة  واستمرت  الرسولية،  الدولة  الزيدية ضد 

خر دولة مينية وطنية قضى عليها  آادوية الساللية ضد الدولة الطاهرية، وهي  الزيدية اهل
اجملرم الساليل املطهر بن شرف الدين، ابلتحالف مع العثمانيني والربتغاليني، لتنتقل 
احلروب والصراعات يف اليمن بعدد ذلك بني العثمانيني والزيدية العلوية من القامسيني، 

 تيف مناطق حضرموت وأبني وحلج وعدن، وقد استغرق   وبني القامسيني والسالطني
على  وقضت  اليمنيني،  أهلكت  قرون  ثالثة  من  أكثر  القامسيني  حروب وصراعات 

تراك تسليم اليمن م، حيث بدأ األ1911استقرارهم الوطين، حىت صلح دعان عام  
بعد ذلك يف بيت محيد الدين، وانتقل بيت محيد الدين    للساللة العلوية العنصرية ممثلةا 
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فشن   ابلقوة،  لسيطرهتم  واخضاعها  املذهب،  هلم يف  املخالفة  اليمنية  القبائل  حملاربة 
حروبه اإلجرامية ضد احلجرية والزرانيق وضد قبيلة مراد وضد قبائل البيضاء وقبائل 
أبشع اجلرائم، وسالكاا أسوأ  الكهنوتية، ممارساا  املناطق لسلطته  رمية، إلخضاع هذه 

التجهيل والعزلة للشعب اليمين، متحالفاا مع االستعمار الربيطاين يف طرائق التجويع و 
م، فيما عرف  1948الثائر علي انصر القردعي يف العام    ى يدتل عل عدن، حىت قُ 

 ابلثورة الدستورية. 
ابنه اجملرم أمحد حيىي محيد الدين الذي قضى على االبتسامة    ومن بعده جاء 

الدستوري وقام إبعداالوطنية، وأهنى احلكومة  والزج أبعضاء احلكومة 48ثوار    مة،   ،
وإفقار  والفساد  والتجهيل  والظلم  العربدة  ميارس  وظل  والشورى يف سجون حجة، 

توىف يف   اخلرافات حىت  البدر 1962/ سبتمرب  19الشعب ونشر  ليخلفه حممد  م، 
نية  من سبتمرب اجمليد، وأعلنت اجلمهورية اليم   26  ـ خلمسة أايم فقط، وقامت ثورة ال

م، حيث حلم اليمنيون بعهد جديد من الرخاء والسالم 1962من سبتمرب    26يف يوم  
واالستقرار، لتجاوز عهود وأزمنة متطاولة من التخلف واحلروب والصراعات تسببت 

 فيها النزعة اهلامشية العلوية الوافدة.
النظام اجلمهو  اللعني، وقيام  الطائفي  الساليل  العهد اإلمامي  انقضاء  ري،  ورغم 

واالنتقال إىل ثقافة املواطنة واملساواة قانوانا، وتذويب الثقافة العامة اجلمهورية للنزعات 
العرقية والطائفية يف بوتقة الوطن واجلمهورية واملواطنة، إال أن الساللة العلوية الزيدية،  
واالميان   الكاذبة،  القداسة  وادعاء  التعنصر،  نفسها خلسة، عقيدة  ظلت حتمل يف 

ومتآمرة على خبراف الوطين،  السالم  بذلك  البطنني، مهددة  وأكذوبة  اإلهلي،  احلق  ة 
 الوطن والثورة واجلمهورية. 
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اليمنيني مبحو    انشغال  واملرض آ ويف ظل  والفقر  واإلمامة  والتخلف  اجلهل  ثر 
عام، ويف   1200واملظامل اليت راكمتها الساللة العلوية على ظهر اليمن واليمنيني طيلة  

ك االنتقال إىل الدميقراطية، وبناء نظام حكم دميقراطي، وجدت الساللة  خضم معرت 
الظالم  يف  والعمل  التعددية،  ظل  يف  جديد  من  للتخلق  فرصتها  ذلك  يف  العلوية 
اجلمهوري،   والنظام  اجلمهورية  على  والقضاء  الكهنوتية،  اإلمامة  سلطة  الستعادة 

حتت جديدة،  طائفية  ساللية  مليليشيا  للتأسيس  املؤمن   فذهبت  الشباب  مسمى 
العام  الساللة منذ  بدأت  الرسية،  الفوضوية  واحلوثية، وعلى طريقة اخلروج ابلسيف 

م، تشن سلسلة من احلروب على الدولة انطالقاا من صعدة، طبقاا ملسيهتم  2004
اليمن، وخالل عشر  التارخيية اليت أسسوا هبا لغزوهم املذهيب ملناطق مشال  الساللية 

م املشؤوم، 2014سبتمرب    21يليشياهتا الساللية صنعاء، ويف يوم  سنوات وصلت م
وأعلنت  صنعاء،  يف  اجلمهورية  احلكومة  الساللية  اإلمامية  امليليشيا  تلك  اسقطت 
سيطرهتا على العاصمة والدولة ومؤسساهتا، يف نفس ذكرى تويل اإلمام حممد البدر 

لعلوية لكل اليمنيني، ختربهم اإلمامة بعد أبيه، وهي رسالة واضحة وجهتها الساللة ا
أهنا ضد اجلمهورية اليمنية، وضد االستقرار، وضد بناء الدولة اليمنية الوطنية املستقرة،  

هي   اليمن  يف  التارخيية  وظيفتها  الفوضى إوأن  وإثرة  تباعاا،  الوطنية  الدول  سقاط 
لليمنيني دولة، وال واحلروب الطائفية واملذهبية، وهنب أموال وثروات اليمن، كيال تقوم  

 يتحقق هلم استقرار.
إن مشكلة االستقرار والسالم الوطين يف اليمن هو يف احلقيقة مشكلة الساللة 
العلوية الرسية، فهي العصابة الوحيدة احلاملة ملشروع الصراع واحلرب والدماء والدمار  

ابجملتمع،  يف اليمن عرب اترخيها، وهو ما يستدعي وجود حل جذري لدمج هذه الساللة  
، فذلك هو الشرط األول وتذويب نزعتها العرقية الساللية، وفكرها الطائفي املذهيب
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وستظل  اليمن،  املستقلة يف  املستقرة  الدولة  وبناء  الوطين،   السالم  لقضية  واألخي 
، ما بقيت أفكار هذه الساللة تعشعش اا املشكلة قائمة والدولة غائبة واالستقرار منعدم

رها يف اجملتمع، حيث تقوم بنقل أفكارها العنصرية إىل أبنائها جيالا  يف أذهان عناص
بعد جيل، وهو ما يتسبب يف نشوء أجيال مشبعة ابألحقاد والكراهية، ومولعة بنزعات 

 تكرر بذلك مشاهد العنف والفوضى يف كل مرحلة.تالتطرف العرقي واملذهيب، ف
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السياسي صطلح  م االجتماع  حقل  يف  واضح  غي  يكون  يكاد  الوطنية   الدولة 
، ويطلق أحياانا على دولة ما بعد االستعمار الغريب، ورسم احلدود بني الدول، العريب

طرية، على اعتبار أهنا متثل جزءاا من كل، ويطلق عليها عند البعض مسمى الدولة القُ 
سيادة    لوطنيةالقومية، فالقومية من الوجهة اخر للدولة  ولدى البعض تعترب الوجه اآل

 الشعب على جغرافيته وسلطته.
واحلقيقة أن مصطلح الدولة الوطنية مركب من جزأين األول الدولة، وتعين جتمع   

ما يؤسس لكياٍن ذي اختصاٍص سيادي، يف نطاٍق إقليمٍي حمّدد، أو    لشعبٍ   سياسي  
تشكل   هبا،  خاصة  حلكومٍة  التابعة  األمة  ويشرتك هي  األرض،  من  معينةا  مساحةا 

 (.  109أبناؤها يف التاريخ والثقافة واللغة )
ومصطلح الوطنية يعين الشعور اباللتزام والوالء لبلد وأمة وجمتمع سياسي حمدد  

الذي يُقيُم اإلنسان   نزليشكل وطن اإلنسان وموطنه، ويف لسان العرب الوطن: امل
وطن أوطان، ويُقال َوَطَن ابملكان أي أقام فيه،  فيه، وهو حمل اإلنسان وموطنه، ومجُع  

 (.110وأوطن فالن أرض كذا وكذا أي اختذ منها مسكناا ومقاماا ) 

 
109 - ↑ Matt Rosenberg (4-10-2017), "The Difference Between a Country, State 

and Nation" ،www.thoughtco.com, Retrieved 3-2-2018. Edited . 
 .  32ابن منظور، معجم لسان العرب، بيروت: دار صادر، صفحة  - 110
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تعين   إذ  الوطنية،  الدولة  املعريف ملصطلح  واملفهوم  الكلي  املعىن  يتضح  هنا  ومن 
هتا  الدولة القائمة على مبدأ املواطنة، واحملدودة إبقليم جغرايف حمدد متارس عليه سلطا

وسيادهتا، وهي خبالف دولة اخلالفة أو األمة، ألن دولة األمة، هي شكل من أشكال 
السلطات اإلمرباطورية اليت جتتمع فيها عدة شعوب، تشرتك يف جذور قومية واحدة،  
الدولة فيها توسعي، بفعل  وأصول اترخيية وثقافية مشرتكة، وعادة ما يكون شكل 

يهما، فدولة اخلالفة األموية أو العباسية،  مجعت يف  العامل السياسي أو الثقايف أو كل 
خر دولة األابطرة  سلطتها كل الشعوب العربية واإلسالمية، وكانت تقابل يف االجتاه اآل

الرومان اليت مثلت األمة الغربية كلها يف سلطة مركزية واحدة، ومثلها دولة الفرس اليت 
يديني، أو الدولة العثمانية اليت مجعت كل أجزاء الشخصية القومية لشعوب فارس وامل

مجعت كل أجزاء الشخصية القومية الرتكمانية، واتسعت سلطتها لتشمل أغلب بالد  
 اإلسالم.

من مراحل تطور الدولة يف التاريخ، فالدول تنشأ  مرحلة  وتشكل الدولة الوطنية   
الوطنية إىل القومية إىل األممي التارخيية من الصورة  املركزية  وتتكامل يف مسيهتا  ة إىل 

دينياا   متجانسة  سياسية كربى  إىل كتل  العاملية  األمم  خريطة  تتوزع  حيث  العاملية، 
العربية   اهلوية احلضارية  وأمريكا تشكل هوية حضارية واحدة إبزاء  فأورواب  واترخيياا، 
اإلسالمية، إبزاء اهلوية احلضارية الصينية، إبزاء اهلوية احلضارية اهلندية، وداخل هذه 

كتل احلضارية الكربى املتنافسة، تتشكل العديد من القوميات، تشرتك فيها عدة  ال
شعوب، ولكل شعب دولة وكيان سياسي مستقل، يطلق عليه الدولة الوطنية، فهي  
كيان إقليمي، ميتلك السيادة داخل حدود جغرافيته، وحيتكر قوى وأدوات اإلكراه  

بشأن    Montevideo  -ية مونتيفيديو  والسلطة،  حيث يشي التعريف الوارد يف اتفاق
م أبهنا: مساحة من األرض متتلك سكان  1933حقوق وواجبات الدول، يف عام  
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أراضيها،   على  الفَعالة  والسيطرة  احملافظة  على  قادرة  وحكومة  حمدد  إقليم  دائمون، 
 (.  111وإجراء العالقات الدولية مع الدول األخرى)

االجتماعية جند     الزاوية  ومفهوم ومن  الوطنية  الدولة  مفهوم  بني  اختالفاا كبياا 
الدولة األمة، فالدولة الوطنية يف األساس هي دولة الشعب، وهي توصف لدى الكثي 

ن والفالسفة ابلكيان االجتماعي، ألن العنصر األساسي فيها يكمن يف يمن املفكر 
هذه الدولة، وخيتلف  الرابطة املشرتكة اليت جتمع بني األفراد الذين يتكون منهم شعب  

األمة يف كونه ميثل جمموعةا  تربطهم رغبة مشرتكة وقوية يف    الشعب عن  األفراد  من 
خل،  إ العيش معاا، بصرف النظر عن جتانسهم من النواحي العرقية أو الدينية أو اللغوية.  

عية بط الطبي افالرابط األساس يف الدولة الوطنية هو املواطنة املتساوية، بينما تتكثف الرو 
والعادات  والدين  اللغة،  ووحدة  العرقي،  األصل  األمة، كوحدة  دولة  يف  واملعنوية 

خل، ومعىن ذلك أن ما يربط بني أفراد األمة إوالتقاليد والتاريخ والثقافة املشرتكة…  
الواحدة، يكون يف العادة أقوى وأمنت وأكثر كثافة، مما يربط بني أفراد الشعب الذي  

ة واحدة قائمة على أساس قانوين هو املواطنة املتساوية وسيادة  ال يشكل يف جممله دول
ومقومات  عناصر  الوطنية كافة  والدولة  الشعب  يف  تتوافر  أن  يشرتط  وال  القانون، 
الوحدة الطبيعية اليت تتوافر يف األمة، لكي يصبح له احلق يف إقامة دولته املستقلة،  

واحد، وسلطة قانونية واحدة حتقق بقدر ما يشرتط أن خيضع كل أفراد الشعب لقانون  
 (.112)  السيادة واملواطنة، فليست كل أمة دولة، وليست كل دولة أمة

 
د. هادي الشيب، د. رضوان يحيى، مقدمة في عل السياسة والعالقات الدولية، إصدار المركز  انظر،  - 111

 . 2017الديمقراطي العربي، طبعة 
أ.د حسن نافعة، مبادئ علم السياسة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم   - 112

 السياسية.
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القُ     الوطنية عن  الدولة  القُ كما ختتلف  فالدولة  طرية مصطلح أطلق جمازاا طرية، 
استخدم هذ من  وأكثر  بيكو،  سايكس  اتفاقية  بعد  العربية  الدول  املصطلح   اعلى 

شيل عفلق  يالعرب أمثال عصمة سيف الدولة وصالح األرثوزي وماملفكرون القوميون  
لتأسيس لفكرة الشعب العريب الواحد، والدولة  اوغيهم، وكانوا يقصدون من خالله  

العربية الواحدة، على اعتبار أن الدول العربية اليت نشأت بعد االستعمار ويف ظله من 
عماري لوحدة األمة العربية،  است  ء  خالل اتفاقية سايكس بيكو، هي يف نظرهم جتزي

فهي أجزاء مفككة من شعب عريب واحد، يتوجب على دعاة القومية العربية العمل 
على استعادة وحدته، حيث رفعوا شعار اإلميان أبن الشعب العريب شعب واحد جتمعه 
اللغة والثقافة والتاريخ واجلغرافيا واملصاحل وأبن دولة عربية واحدة ستقوم لتجمع العرب 

 (. 113ضمن حدودها من احمليط إىل اخلليج )
طرية لدى  من كل كما هو مفهوم القُ   اا واحلقيقة أن الدولة الوطنية ليست جزء  

وجود اترخيي له  القوميني العرب، بل هي كل قائم بذاته، فكل شعب من الشعوب  
وحضارات خر، والعرب كأمة مجعهم اإلسالم، كانوا قبل ذلك شعوابا  مستقل عن اآل

، وشعب معني، َي متعددة، نشأ بعضها يف األلف الرابع ق.م، كشعب سبأ وشعب مِح 
وشعب   اببل  وشعب  مصر،  وقد آوشعب  والفينيقيني،  الكنعانيني،  وشعب  شور، 

حىت   نشأت هلذه الشعوب حضارات تعرب عنها يف الزمن القدمي، وظل بعضها حاضراا 
الع الشعوب  اندماج  يكن  ومل  اإلسالم،  الوجود حلظة  لذلك  تذويباا  ابإلسالم  ربية 

التارخيي املاقبلي، بل هو ائتالف حضاري متجدد لشعوب تشرتك يف األصل التارخيي 
العربية هلجرات مينية قحطانية   التاريخ، حيث تعود كل الشعوب  والثقايف منذ بداية 

 
، وانظر، عبد العزيز  142لجزء األول، الوحدة العربية، ص شيل عفلق، في سبيل البعث اي انظر|، م - 113

 . 24. الجذور التاريخية للقومية العربية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ص 2008الدوري، 
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بيمين  املؤرخني، فمن ليس  سامية منذ األلف اخلامس ق.م، حبسب رأي كثي من 
 بعريب.  ليس
توصيف القوميني   يف املنطقة حدّ   طارائا   اا سياسي   وإذاا فالدولة الوطنية ليست كياانا  

العرب، بل هي الوجود التارخيي الثابت لشعوب املنطقة العربية، فقد نشأت الدولة يف 
التاريخ العريب بشكل حضارات مستقلة عن بعضها يف اليمن ومصر والشام واببل،  
رغم كوهنا تعود يف اجلذر التارخيي إىل أمة واحدة، توزعت يف جغرافيا املنطقة، لكنها  

 ودوالا مستقلة، أو شبه مستقلة، ويف مراحل معينة من التاريخ ائتلفت أنشأت شعوابا 
مع بعضها ملواجهة األخطار اخلارجية، ولكنها ظلت حضارات ودول وطنية قائمة  
والفارسي، وجاء اإلسالم  الرماين  للغزو  تعرضت  امليالد، حيث  بعد  ما  بذاهتا حىت 

 تلك التحدايت اخلارجية. ليشكل منها امرباطورية اترخيية متجددة، ملواجهة  
وإذا كان مفهوم الدولة الوطنية قد ألبس سياق املؤامرة يف الوعي العريب املعاصر،   

القرن  من  األخية  العقود  يف  العامل  شهد  فقد  واإلسالمية،  القومية  الرؤيتني  بفعل 
أكثر العشرين، وبداايت القرن اجلديد تراجعاا كبياا، يف فكر وبنية الدولة الوطنية، يف  

الدولة  انعكاسات سلبية على  العوملة  العامل، حيث طرحت حتدايت  من منطقة يف 
الوطنية يف كل األصعدة، حيث رأى بعض الباحثني أن العوملة أذابت سيادة الدولة،  
الذي جعلها عرضة   السياسية، األمر  وقلصت من نفوذها وسيطرهتا على حدودها 

جلنسيات يف شؤوهنا الداخلية، فيما يرى  للتدخل األجنيب، وتدخل الشركات متعددة ا
خر أن العوملة غيت من وظائف الدولة وجعلتها تتغي ابختالف األزمان  البعض اآل
 (. 114) والظروف

 
 م. 2016انظر، على منذر حميدوش، سيادة الدولة في ظل العولمة، المركز الوطني للمتميزين، الجزائر، - 114
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ويف عامل الثورة املعلوماتية املتغي، أو ما يسمى بعامل ما بعد العوملة، تعرضت     
اجملتمع الدويل لألقليات الطائفية والعرقية الدولة الوطنية لزلزال شديد، بسبب تشجيع  

يف منطقة الشرق األوسط، حىت أضحى مصطلح الدولة الوطنية عرضة للتفكيك أو  
االحتواء والتفتيت، حيث شكلت حروب ما بعد أحداث الربيع العريب يف كل من 

وى  سوراي واليمن وليبيا والعراق مهدداا حقيقياا لوجود الدولة الوطنية، ليس على مست 
دول املواجهة والصراع فحسب، ولكن على مستوى املنطقة بشكل عام، حيث يعطي 

الوطنية،    اا خطي   اا واقع الصراعات واحلروب الطائفية يف املنطقة مؤشر  الدولة  لتفكك 
ين، حيث تتجه خاصة يف ظل التوجهات الدولية الرافضة لقوى اإلسالم السياسي السُ 

لتشج املنطقة  يف  الدولية  اإلسالم السياسات  قوى  ملواجهة  الشيعية  األقليات  يع 
السياسي، وهو ما ينذر بتفكك الدولة الوطنية، وإعادة رسم خارطة الدول يف املنطقة 

 على أسس عرقية وطائفية. 
لقد شكل اهنيار القوى السياسية الليربالية واالشرتاكية يف املنطقة العربية يف أواخر  

لة الوطنية، ذلك أن صعود قوى وأحزاب اإلسالم القرن املنصرم، بداية االنكسار للدو 
التحول   أمام  واسعاا  الباب  فتح  األوطان،  حلدود  املتجاوزة  الرؤية  ذات  السياسي 
السياسي العكسي إىل الصراع الطائفي، كبديل للحياة السياسية الدميقراطية، وهو ما 

وفت العربية،  البالد  طول  يف  اإليراين  العريب  الصراع  ثنائية  برمتها  استدعى  املنطقة  ح 
قليمية، وهو ما يهدد الدولة الوطنية، ويفتح اجملال للصراعات والتحالفات الدولية واإل

 لتدخالت قصدية هتدف إلعادة رسم خارطة املنطقة وفقاا لصراع املصاحل الدولية.    
إن عجز التغيات اليت أحدثها الصراع يف البلدان العربية خالل العقود األخية،    
املكانة  واحنس  ضعف  عن  الناتج  القيادة،  حمور  عن  والتقدمي  الليربايل  التيار  ار 

االجتماعية للربجوازية الوطنية، وغياب الشرعية الشعبية للدولة الوطنية، بسبب انتشار  
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الفقر والتهميش، واهنيار الفكر الوطين الدميقراطي، أدت إىل عجز الدولة الوطنية يف 
الطريق للقوى اإلسالمية بشقيها الشيعة والسنة للقفز البلدان العربية، وهو ما سهل  

طين ا على السلطة، دون أن متتلك مشروع حتديث لفكرها السياسي يستوعب كل مو 
بعيداا  اهنياراا   الدولة،  ذلك  وقد شكل  الطائفي،  الصراع  نزعة  للمشروع    حقيقياا   عن 

وهو للدميقراطية،  الطائفية كبديل  واحالل  املنقطة،  املنطقة   الدميقراطي يف  أغرق  ما 
ابلصراعات واحلروب الكارثية اليت تنذر ابهنيار الدولة الوطنية كمؤسسة سيادية، وفتح  
الباب لتدخالت دولية ترغب يف إعادة رسم خارطة املنطقة مبا خيدم توجهات الصراع 

 الدويل. 
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