
اليمن املثخن بالجراح أصل العرب

اليمن أصل العرب جميعا وبوابة الخليج 
العربي والعالم – الخرضاء السعيدة البلدة 
ــكانها  ــا وأرضها وس ــب هوائه ــة بطي الطيب
ــه الله: تفرقت  ــا قال ابن عباس رحم وثماره

العرب فما تيامن منهم سميت اليمن.
ــياء قد مألت  ــي: أربعة أش ــال األصمع وق
ــورس –  ــن، ال ــون إال يف اليم ــا وال تك الدني
ــالد  ــى ب ــب – أغن ــم – العص ــدر – الخط الكن
ــلها وبنها  ــا وعس ــا وثماره ــم بزروعه العال
ــا  ــت يف ماضيه ــا نافس ــا وبضائعه وعقيقه
ــل حاجب ملجلة  ــطنطينية، قال جمي القس
ــدد "191" لعام 1992م:  الحكمة اليمانية ع
ــعوب واألمم عريق وأصيل  اليمن أغنى الش
ــم  ــة، زود العال ــب التاريخي ــر الحق ــىل م ع
ــتى  ــه إىل ش ــدرت منتجات ــع، وص بالبضائ
ــان  واللب ــق  والعقي ــنب  بال األرض  ــاع  أصق
والبخور الشحري الذي كانت اليمن تمد به 
معابدها منافسة بذلك القسطنطينية، قال 

بعض األعراب عن هذا البلد الطيب:
ــي   إذا ما  ــي الصبا ويميتن ــي ليحيين وان

جرت بعد العيش جنوب

وارتاح للربق اليماني كأنني   له حني يبدو 
يف السماء نسيب

ــى غريبا صبابة   إليه كأني  وأرتاح أن ألق
للغريب قريب

ــاء للثعالبي  ــاء يف كتاب قصص األنبي ج
ــأل عبدالله بن سالم  رحمه الله ص117: س
ــول الله صىل الله عليه وآله وسلم: كيف  رس
ــال: خلق  ــالم؟ فق ــه آدم عليه الس ــق الل خل
ــراب الكعبة وصدره  ــه من ت رأس آدم وجبهت
ــدس وفخذيه من أرض  ــن بيت املق وظهره م
ــرص وقدميه من  ــاقيه من أرض م ــن وس اليم
أرض الحجاز ويده اليمنى من أرض املرشق 
ــن أرض املغرب ثم ألقاه عىل  ويده اليرسى م
ــأل من املالئكة  ــة فكلما مر عليه م ــاب الجن ب
ــه وطول قامته ولم  ــن صورت عجبوا من حس
ــيئا يشبهه – ألهل اليمن  يكونوا قبل رأوا ش
ــالم  ــالم وأثناء اإلس أوليات ومزايا قبل اإلس
ــي عهد أبو األنبياء ابراهيم ابن آزار عليه  فف
السالم هم أول من استجاب لدعوة ابراهيم 
ــج ولهذا هم أكرث الناس حجا، هذا ما  إىل الح
ــيوطي وأكده يف كتابه الدر املنثور  ذكره الس

ــم ووثقه الحافظ ابن  ــه ابن أبي حات وأخرج
ــة /  ــوم العالم ــال املرح ــي، ق ــع اليمن الديب
ــعراوي يف كتابه قصص  ــويل الش ــد مت محم
ــالم  ــه الصالة والس ــم علي ــاء: ابراهي األنبي
ــاىل فقال  ــه الله تع ــاء امتدح ــو أبو األنبي ه
ــه  ــا لل ــة قانت ــم كان أم ــبحانه "إن إبراهي س
ــال  ــك كل كم ــل 102" وكذل ــا" "النح حنيف
ــم فقد كان  ــق كثريين إال ابراهي ــوزع يف خل م
ــه فكأنه قد أخذ املواهب والكماالت  وحده أم
ــن ابراهيم  ــة – لم يك ــة كامل ــودة يف أم املوج
ــن بعده ولم  ــة جاءت م ــا ألن اليهودي يهودي
ــاءت أيضا  ــيحية ج ــن نرصانيا ألن املس يك
ــلما" أي  ــن كان حنيفا مس ــده "ولك ــن بع م
ــن أهله  ــاج – اليم ــن طريق االعوج ــل ع مائ
ــول الله  ــون املجاهدون التابعون لرس الثابت
جاهدوا معه ونرصوه وآزروه واستشهد كثري 
منهم يف معارك كثرية وسينالون يوم القيامة 
ــفاعته صىل الله عليه وسلم وهو الثابت  ش
ــذي أخرجه  ــوي الرشيف ال ــه النب يف حديث
ــه عنه قال:  ــن ابن عمر ريض الل الطرباني ع
ــلم  ــول الله صىل الله عليه وآله وس قال رس

ــن أمتي أهل  ــفع يوم القيامة م ــن أش "أول م
ــم االنصار ثم  ــرب من قريش ث ــي ثم األق بيت
ــائر  من آمن بي واتبعني من اليمن ثم من س
العرب ثم األعاجم" – اليمن املثخن بالجراح 
يقتل رجاله ونساؤه وأطفاله وجاءه األعداء 
ــافات بعيدة مئات الكيلو مرتات  من كل مس
ــوب بقضهم  ــن كل حدب وص ــاءوا اليه م ج
ــوا اليه كما تتداعى األكلة  وقضيضهم تداع
إىل قصعتها واألسود الضارية إىل فريستها 
ــزال قائمة بجره  ــن ما ت ــة عىل اليم – املراهن
يف  ــتمرار  االس وإىل  ــف  العن ــتنقع  مس إىل 
ــرب من أجل إضعافه ومحوه من مكانته  الح
التاريخية بني الدول وموقعه االسرتاتيجي 
ودول الجوار من العرب واملتحالفني قادرون 
ــرضوس وتطبيع  ــاف هذه الحرب ال عىل ايق
ــادة األمور  ــاع وتجاوز الخالفات وإع األوض
إىل ما كانت عليه قبل الحرب ورفع الحصار 
ــم، فأين واجب  ــي ظال ــذي كان بقرار أمم ال
ــالم  ــوار والعروبة واإلس ــق الج ــوة وح االخ
ــة وااليمان والواجب الذي  نحو يمن الحكم
ــف الدموي  ــف والنزي ــاف العن ــيض إيق يقت

ــاد – إن الفنت والحروب  والرصاعات واألحق
والقتل يف ديننا الحنيف كفر بالله عز وجل 
عن الرباء بن عازب يرفعه: كفر بالله العظيم 
ــم القاتل..  ــة.. وذكر منه ــذه األم ــرشة يف ه ع
ــاعي يف الفنت.. وبائع السالح.. ما نراه  والس
ونظنه الصواب وأن يعود إخواننا اليمنيون 
ــيايس إىل الحوار  ــهد الس املتصدرون للمش
ــذه األزمة  ــب من ه ــذا البلد الطي ــراج ه إلخ
ــة وواجب دول  ــار والحرب الطاحن والحص
التحالف العربي نحو اليمن إيقاف الحرب 
ــراف اليمنية  ــاعدة األط ورفع الحصار ومس
ــو املالئم للحوار  ــة املناخ اآلمن والج يف تهيئ
الذي يجب أن يكون مفيدا وما اختلفتم فيه 
فحكمه إىل الله قال تعاىل "وما اختلفتم فيه 
من يشء فحكمه إىل الله ذلكم الله ربي عليه 
ــورى10" ألم يقل  توكلت وإليه أنيب" "الش

الشاعر العربي:
ناري ونار الجار واحدة   

                                     وإليها ينزل القدر

حسن طه الحسني

04 الثــــورةرأي

محمد الصالحي
عبدالجبار الحاج
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الفيتنامية "٣"

ــس  ــو األب الروحي واملؤس ــوال ميكافييل ه يعترب نيك
ــة امليكافيلية وتعترب  ــة أو ما تسمى املدرس لعلم السياس

مبادئ ميكافييل هي األسس األوىل يف علم السياسة .
ــيايس أو  ــتغني الحاكم أو الس ومن املعروف أنه ال يس
ــي تضمنها كتاب  ــس الت ــن اإلملام بهذه األس الباحث ع

األمري مليكافييل .
ــيني وال  ــوا سياس ــرب البعض أن أنصار الله ليس ويعت
يمتلكون خربة وقدرات سياسية تؤهلهم لخوض املعرتك 
ــيايس واليشء  ــاره الس ــيايس ومواكبة العالم يف مس الس
ــوا ميكافيليني  ــؤالء أن أنصار الله ليس ــذي ال يدركه ه ال
ــا هم خريجو  ــة ميكافييل وإنم ــوا خريجي مدرس وليس

مدرسة القرآن الكريم.
ــيل  ــا ميكافي ــي وضعه ــادئ الت ــم املب ــتعرض أه ونس
ــم ومنطلقاتهم التي  ــم ثوابته ــيو العال ــا سياس ليجعله

يتحركون وفقها وعىل أساسها .
أهم مبادئ ميكافييل

ــكل  ــيلة : نرى تطبيق هذا املبدأ بش - الغاية تربر الوس
ــم وتعترب هذه  ــات وأنظمة العال ــل حكوم ــايس من قب أس
ــا  ــق غاياته ــيلة لتحقي ــتخدام أي وس ــة أن اس األنظم
رضر  ذات  ــت  كان وإن  ــى  وحت ــاح  مب يشء  ــا  وأهدافه
باإلنسانية وتتناىف مع القيم واألخالق بل ال تحكمها قيم 

أو مبادئ وتقوم عىل أساس املصلحة واملصلحة فقط .
ــاس  ــا تخدع : الخداع واملكر واألس ــا متعة عندم - إنه
ــك يظهر  ــيل وبذل ــدى ميكافي ــم ل ــيات الحك ــن أساس م
ــود واملواثيق وتراهم  ــداع وعدم االلتزام بالعه املكر والخ

يتخلون عنها متى ما سنحت الفرصة لهم .
ــة  ــة الفضيل ــة ال لخدم ــن رضوري للحكوم - إن الدي
ــىل الناس: يعترب  ــيطرة ع ولكن لتمكني الحكومة من الس
ــتقامة البرشية  ــاً الس ــن ليس رضوري ــيل أن الدي ميكافي
ــيري حياتها ولكنه وسيلة لتمكني الحكومة والحاكم  وتس
من سلطته ويستخدم الدين كرداء تختبئ تحته بشاعة 

الحكام وسوئهم والتسييس الدين بما يخدم الحاكم .
-الله ليس مستعداً لفعل يشء ولكنه يسلبنا حريتنا 
ويشاركنا املجد الذي نحققه : هنا يظهر املبدأ اإللحادي 
ــب الدور  ــذي يدعو إىل تغيي ــه ميكافييل وال ــذي وضع ال
ــاة البرشية ويهدف  ــيري حي االلهي واملنهج الرباني لتس
ــبحانه وتعاىل عن تقديم أي يشء  إىل إظهار عجز الله س
ينفع البرشية وتمجيد الفعل البرشي بعيداً عن الحكمة 

اإللهية ..
ــذي يقول برضورة  ــابقه ال ــذا املبدأ ال يتناىف مع س وه

الدين لتثبيت حكم الحاكم ولسيطرته عىل الشعب .
فالدين يف نظر ميكافييل للدولة التي يجب أن تستغله 

ألغراض سياسية بحتة واعتبارية،
- حبي لنفيس قبل حبي لبالدي: هنا يقدم ميكافييل 
ــة يف خدمة  ــة بحيث تصبح الجماع ــرد عىل الجماع الف
ــة العامة وهذا  ــم مصلحة الفرد عىل مصلح الفرد وتقدي

يشء يتناىف مع الفطرة والعدل واملساواة .
ــوة والعنف قد يكونا جوهريني للحفاظ  - إدراك أن الق
ــد  ــم األس ــون الحاك ــلطة . وأن يك ــتقرار والس ــىل االس ع

والثعلب والقنطور.
األسد يمثل القوة

الثعلب يمثل املكر والخديعة
ــتخدام قوة الحيوانات  القنطور يمثل القدرة عىل اس
ــم  ــل البرش (القنطوره والحيوان خرايف يمتلك جس وعق

حيوان ورأس إنسان )
- إن الطبيعة البرشية رشيرة : يقدم ميكافييل اإلنسان 

هنا عىل أنه ولد وفطر عىل الرش وأن استخدام األساليب 
ــان بمثابة أنه  ــرش يشء طبيعي لدى اإلنس ــرة وال الرشي

مصدر للرش ومنبعه .
بينما أن الرش  والسلوك مكتسب لدى اإلنسان الذي 

فطر عىل الخري والحب والتسامح والتعايش ...
ــة  ــمات الساس ــر الغريزة البرشية يف س ــك تظه وبذل
ــع الرش والتنصل  ــكام يف العالم ويغلب عليهم طاب والح
ــىل توجهاتهم  ــيطر ع ــط والعالقات وتس ــن كل الرواب م

السياسية املصالح والتغلب عىل بقية الجوانب ..
ــيني هم  ــوا سياس ــه ليس ــار الل ــون أن أنص ــن يدع  ومل
ــيني وفق  ــوا سياس مصيبون يف ادعائهم أنصار الله ليس
ــق منهج القرآن  ــيون وف مبادئ ميكافييل ولكنهم سياس

الكريم .
ــي وضعها  ــني املبادئ الت ــيطة ب ــل مقارنة بس  ولنعم
ــن منطلق التعاليم  ــة أنصار الله م ميكافييل وبني سياس

القرآنية.
-الغاية تربر الوسيلة - الغاية تحدد الوسيلة :

ــة راقية وغاياتهم  ــم أصحاب فكر وثقاف ــار الله ه أنص
نبيلة بُنبل ثقافتهم وليس من ثقافتهم استخدام وسائل 
ــات النبيلة ال  ــق غايات نبيلة بل ان الغاي ــة لتحقي قبيح

تتحقق إال بوسائل نبيلة وراقية ..
ــيلة لتحقيق  ــالم كوس ــدم خيار االستس ــًال أن يق فمث
ــا يف  ــيلة بينم ــربر الوس ــة ت ــدأ الغاي ــت مب ــالم وتح الس
ــالم أبداً بل  ــق لنا الس ــالم لن يحق ــة أن االستس الحقيق

سيزيد من وضعنا سوءاً إىل سوء .
ــيلة  ــالم فإن أفضل وس  وإذا كانت الغاية تحقيق الس
ــتعداد عىل بذل  لتحقيقها هي املواجهة والصمود واالس
الغايل والنفيس ليتحقق السالم الحقيقي الذي يضمن 

كرامة وعزة الشعب واستقالل وسيادة البلد .
ــادع , ولكن أن تفي  ــا تخدع املخ ــت متعة عندم - ليس
ــري وتتعامل بوضوح وصدق وشفافية وحتى  وتلتزم وتس
وإن رأيت خصمك وعدوك مخادعاً ومرواغاً وكذاباً وغري 
ــتنترص أنت يف األخري ألنك  ملتزم بالعهود واملواثيق وس

تسري وفق منهج رباني .
ــذرة  ــاليب ق ــتخدم أس ــاً ويس ــدوك خبيث وإذا كان ع
ــل ألن لكًل ثقافته  ــس بالرضوري أن تتعامل معه باملث لي

وأخالقه وقيمه .
ــن الضالل  ــا م ــة إلنقاذه ــن رضوري للبرشي - إن الدي
ــم  ــاس حقوقه ــظ للن ــة ويحف ــم والهيمن ــي والظل والغ
ــوي الروابط والعالقات فيما بينهم وينظمها والدين  ويق
الحقيقي وفق منهج القرآن الكريم والذي يجب أن يحكم 
ــته وفق  ــه الحاكم واملحكوم وتكون سياس ــري وفق وأن يس
املبادئ القرآنية العظيمة ال أن يسيس الدين وفق أهواء 

ورغبات الحاكم للسيطرة عىل العامة .
ــبحانه وتعاىل قد سخر لنا كل يشء حتى  - إن الله س
ــم يف مجريات  ــه املتحك ــهم لخدمتنا وأن ــا أنفس أعداءن
ــة والقدرات  ــذوب الذات البرشي ــا تتالىش وت ــور وهن األم
ــا لم يكن هناك  ــا عن القيام بيشء م ــة وعن عجزن الذاتي
ــة مبارشة يف  ــالت إلهي ــي رباني وتدخ ــون إله ــد وع تأيي

تذليل الصعاب ..
ــه يف تحركاتهم  ــرك أنصار الل ــذا املنطلق يتح  ومن ه
ــت التحديات  ــع الجوانب مهما كان ــتهم يف جمي وسياس
ــات فال يرونها بيشء  ــات ومهما كانت املخطط والصعوب
ــم  ــض أن يثنيه ــاول البع ــه ويح ــه وعون ــدرة الل ــام ق أم
ــم يف مواجهة  ــح والحريص عىل موقفه ــلوب الناص بأس
ــم  ــالمة مواقفه ــح س ــري تتض ــن يف األخ ــات ولك املخطط

ــا . وإن ما يتم تحقيقه من إنجازات وبقدرة الله  وحكمته
وليس بقدرة البرش.

ــيني يف  ــان اساس ــف ال يكون ــوة والعن - إدراك أن الق
ــتقرار والسلطة وإنما ثانويان أما اإلحساس واللني  االس
والرحمة والتواضع واإلخاء وال تستخدم القوة إال عندما 

تفرض الظروف ذلك كأسلوب ردع والدفاع عن النفس .
ــتخدام العنف والقوة كأسس للحكم تجرب  ويمثل اس
وتكرب وتسلط عىل رقاب الناس، واإلفراط يف استخدامها 
ــاس  ــوة والحكم الغاب عىل أس ــاً ملنطق الق ــرب تغليب يعت
ــاء األقوى وهذا ما يتناىف مع قيم وأخالق أنصار الله  البق

بنرصة املستضعفني ورفع الظلم عن املظلومني.
ــف قوة  ــىل ضع ــل ع ــوة دلي ــق الق ــتخدام منط  واالس
ــا والكفيل  ــن الثقافة م ــون م ــار الله يملك ــق وأنص املنط

بدحض كل األقاويل والكشف عن األكاذيب.
ــراء أخري  ــتخدام القوة كإج ــرون الس ــا يضط وعندم

وثانوي فإن رضباتهم تكون محددة ومؤملة .
ــه الدائمة  ــار الل ــالل دعوة أنص ــا ظهر من خ ــذا م وه
ــع  ــني جمي ــة ب ــة الفعلي ــش وإىل الرشاك ــوار والتعاي للح
ــل فاجأوا  ــؤولية ب ــع املس ــل الجمي ــات وأن يتحم املكون
العالم بعد الحسم الثوري يف 21 سبتمرب 2014م بتوقيع 
ــع املكونات فقد كانت  ــلم والرشاكة بني جمي اتفاقية الس
ــيطر  حالة فريدة يف العالم فاملتعارف عليه هو أن من يس
ــالمة  ــىل األرض يصنع القرار ومن ثقتهم بتحركهم وس ع
ــداث كفيلة  ــت األح ــة وكان ــوا إىل الرشاك ــم اتجه موقفه

بفضح وتعرية خصومهم ووطنيتهم الزائفة .
ــخصية  ــة العامة عىل املصلحة الش ــم املصلح - تقدي
ــا هو عند أتباع  ــار الله. عىل النقيض تماماً مم عند أنص

ميكافييل .
فاملصلحة الشخصية تتالىش نهائياً عند أنصار الله 
ويذوب حب الذات تماماً ويعود ذلك إيل ثقافتهم وفكرهم 
ــاء والبذل والتضحية بالغايل والنفيس  القائم عىل العط
ــن أجل أن يحيا الذين  ــل إىل تقديم النفس والروح م يص
ــداف  ــد لأله ــال تج ــل ف ــن وأفض ــع أحس ــم يف وض بعده

واملصالح الشخصية مكاناً يف نفوسهم .
- إيمانهم بأن اإلنسان خلق عىل حب الخري له ولغريه 
ــان  ــبب خلل يف نفس اإلنس ــب بس وأن الرش يشء مكتس
ويعود إىل اكتساب الرش ويكون اإلنسان مصدره وخروج 

اإلنسان عن املسار السليم املحدد له .
ــرش الفضيلة  ــه يعملون عىل ن ــار الل ــك ترى أنص وذل
ــن أي كان أن يكون  ــون م ــال يقبل ــني الناس وال ــري ب والخ
ــوباً عليهم أو املنتمي  مصدراً للرش حتى وإن كان محس

لهم .
ــة واضحة  ــدم رؤي ــت أن أق ــبق حاول ــن خالل ما س م
ــه عن من  ــار الل ــة أنص ــالف سياس ــن اخت ــطة ع واملبس
ــه  ــرشوع والتوج ــر وم ــالف الفك ــك الخت ــواهم .. وذل س

واألهداف واملبادئ والثوابت واملنطلقات .
ــوا بإحياء  ــد ولكنهم قام ــوا بجدي ــه لم يأت ــار الل أنص

القديم ليصبح جديداً ويواكب األحداث واملتغريات ..
ــة  ــة الجديدة هي مدرس ــه القديم ــة أنصار الل مدرس
ــه وعىل آله  ــول الله صلوات الله علي ــة رس ربانية مدرس
ــة اإلمام عيل عليه السالم واألئمة وأعالم الهدى  ومدرس

من آل البيت عليهم السالم .
ــان ومكان  ــة لكل زم ــة صالح ــذه املدرس ــات ه مخرج
ــعة  ــعة بس ــعة آفاقها ومجاالتها الواس ــموليتها وس لش

منهجية القرآن الكريم...

ــاق مارس 1946م  ــا يف الحلقة الثانية إىل اتف ــا دمنا قد ارشن وم
ــاس من اقامة  ــادة الثورة عىل اس ــويش منه وقي ــذي قبل به ه وال
ــا لن  ــور الوقائع واألحداث ان فرنس ــم ايقن من ف ــه ومن ث حكومت
ــة ارص فيها وعىل  ــتقالل بموجب اتفاقي ــام حق االس ــح فيتن تمن
ــتقالل والوحدة ...فمن املهم  ــق الفيتناميني يف االس نصوصها ح
ــي دارت رحاها يف انحاء  ــىل الظروف واملعارك الت ــدا ان نقف ع ج
ــىل طرح  ــيني ع ــربت الفرنس ــي التي اج ــام وه ــن فيتن ــدة م عدي

التفاوض ....
ــني  ــارك ضد الفرنس ــاض الفيتناميون مع ــام 45 خ ــذ الع فمن

واالنجليز فشنوا هجوما عنيفا عىل سايجون وحارصوها
ــة الثورة عىل  ــاء حكوم ــات وبموجبها تنش ــم كانت املفاوض ث
هانوي وباملقابل تبقى وحدات رمزية يف هانوي لالهداف عىل ان 
ــحاب آخر جندي اجنبي يف موعد نصت عليه االتفاقية  يتم انس

..
ــزة التي قامت عليها حكومة  ــع انه ماعدى الفرتة الوجي والواق
ــا تضاعف نقضا للعدد  ــطت سلطتها .. راحت فرنس الثورة وبس
ــهر من العام  ــق عليه ما أدى إىل رفض هويش منه وخالل اش املتف
46 لم تسمح ولن تقبل حكومة هويش أي ممارسة خارج نصوص 
االتفاق الذي ينص عىل رحيل فرنسا ..فانفجرت املعارك مجددا .

ــارس 46 فرسعان  ــزة من اتفاق م ــك الفرتة الوجي ــتثناء تل باس
ــتمرت  ــا تفحرت املعركة يف الربع االخري من ذات العام والتي اس م
ــحبت حكومة ..فإنه عدا تلك االشهر القليلة فإن  ــهرين انس لش
ــن 45 دون ان تتوقف ثم عقب  ــلح قد امتدت م مرحلة الكفاح املس
ــإن املعارك  ــن هانوي إىل الريف ف ــة الثورية م ــحاب الحكوم انس
ــة 47 و48 و49  ــوام الثالث ــالل األع ــيني خ ــى دارت مع الفرنس الت
ــة البناء لقواعد  ــبة لقيادة الفيت منه بمرحل ــمت بالنس قد اتس
ــوة والضعف فيما بني اطراف الرصاع  ــرب العصابات، نقاط الق ح
ــالح والتفوق العددي فيما  ــروب ال تقاس بحجم املال والس والح
ــة القضية  ــة بعدال ــاط قوته املحسوس ــتضعف نق ــو ادرك املس ل
وارادة شعبه ان اجادت قيادته تحريكها وهزها من اعماقه لتبدو 

واضحة وعالية يف آفاقها .
ــرس ويتالىش  ــالح غالبا ما يتك ــوق يف الس ــارق التف ــذا فإن ف ل
بالتدريج بفارق الزمن القصري وتقادم استخدامه لصالح الخصم 
ــتضعف واملعتدى  ــزع لصالخ الخصم املس ــن ايمانا اليتزع املؤم

عليه..
ويقول قائد حرب التحرير الوطني الفيتنامي فنجوين جياب 

بهذا الصدد :
ــد  ــري لتأيي ــك الجماه ــا تحري ــرر حزبن (يف 1952 – 1953م، ق
ــن  ــعاره: "األرض مل ــاً لش ــذه، تطبيق ــي وتنفي ــالح الزراع اإلص
ــوكة  ــاع التأييد لنا بني الفالحني، وقويت ش ــا". ومن َثم، ش يزرعه
جبهتنا، ونجحنا يف تحريك الجماهري للصمود يف حرب الشعب، 
ــد القوة البرشية واملال الالزم للمقاومة، وارتفع شعار: "كل  وحش
ــاب  يشء للجبهة، وكل يشء للنرص". ومن َثم، بدأ حزبنا يف حس
ــواء يف أعدائنا أو فينا نحن؛ وأدرك مدى  نقاط القوة والضعف، س

التوازن القائم بني قواتنا والخطوط اإلسرتاتيجية لألعداء.
ــد ضعفت قوة اإلمربيالية كثرياً، بعد الحرب العاملية الثانية؛  لق
ــوات. كذلك كان  ــا لدينا من ق ــة، باملقارنة بم ــزال قوي ــا ال ت ولكنه
ــلحة الحديثة،  ــدات واألس ــزود باملع ــرتف، م ــش مح ــم جي لديه
ــنهم  ــز. ولكن نقطة ضعفهم، كانت يف ش ــناده اإلداري املتمي وإس

حرباً ظاملة عدوانية.
ــاه اإلمربيايل  ــام داخيل، وفقد االتج ــم، كان هناك انقس ــن َث وم

الدعم الشعبي الداخيل، مثلما فقد تعاطف الرأي العام العاملي. 
ــن روح جنوده املعنوية،  ــه قوياً، يف البداية؛ ولك كذلك، كان جيش
ــف أخرى يف  ــوم. كان هناك نقاط ضع ــاً بعد ي ــرتدى، يوم ــت ت كان
ــيس - حربه القذرة كانت تجد اإلدانة من  االتجاه اإلمربيايل الفرن

أبناء الشعب الفرنيس.
من ناحيتنا:

- كانت بلدنا مستعمرة وإقطاعيات.
- وَلّما تزل قوّتنا فتية غري قوية.
- كان اقتصادنا زراعياً أساساً.

- كان جيشنا يتألف من جنود عصابات، غري مدربني؛ وسالحه 
بسيط، قليل؛ وإمداداته غري كافية؛ وقياداته تفتقر إىل الخربة.

ــة، ومقاومة  ــي أننا نخوض حرباً عادل ــت نقطة قوّتنا، ه - كان
مرشوعة.

ــاً، وكان جميعنا  ــعبنا تمام ــك نجحنا يف توحيد أبناء ش - كذل
مستعداً دائماً للتضحية بالروح.

- وكنا نتمتع بتعاطف أغلب شعوب العالم وتأييدها.
ــذا كانت نقاط قوة أعدائنا، هي نقاط ضعف لنا، والعكس  وهك
ــح. ولكن نقاط قوّتهم كانت مؤقتة، بينما نقاط قوتنا ثابتة،  صحي

وأساسية.
ــار إليها، كان املبدأ األسايس للعدو،  بسبب هذه السمات املش
ــا طالت  ــن َثم، كّلم ــة ". وم ــة، والفوز برسع ــوم برسع ــو: "الهج ه
ــه. ولذا، وضع  ــه، وازدادت نقاط ضعف ــاط قوّت ــرب، تهاوت نق الح
ــرب مقاومة  ــرتاتيجية ح ــايس، وهو تنفيذ اس ــا مبدأه األس حزبن

طويلة األمد تسري يف ثالث مراحل: دفاعية ومتوازية وهجومية.
ــتباكات إلنهاك قوات  ــار، بعد عدة اش ــد نفذنا، يف هذا اإلط وق
ــدن إىل الريف؛ بهدف الحفاظ  ــرتاتيجياً عن امل العدو، تراجعاً إس

عىل قواتنا، والدفاع عن قواعدنا الريفية.
ــبنا  من 1950م فصاعداً، بدأنا حمالت هجومية دفاعية، وكس
ــمالية. كذلك، كانت معركة  عنرص املبادأة عىل جبهة القتال الش
ــة دفاعية كربى،  ــة هجومي ــل 1954م، معرك ــو، يف أوائ ــن بني ف دي
ــام 49 كانت  ــى الع ــر .) حت ــة بنرص باه ــرب املقاوم ــت ح اختتم
ــيك  ــينج كاي ش ــزال فيتنام عرضة لجائحات اقطاعيات تش الت
ــتعماريات الغربية  ــادة املدعوم من االس ــل قوى الثورة املض ممث
عموما واملسيطرة حتى ذاك عىل الجنوب. الصيني وعىل شمال 
ــورة الصينية يف 49، امنت قوى الثورة  ــام إىل حني انتصار الث فيتن
ــمالية ..وكانت  ــا الش ــىل حدوده ــرر الفيتنامية ع ــة التح وحرك
ــاحقة وعاجلة اثر وقوع  الثورة الصينية قد حققت انتصارات س
ــام ألوية من جيوش  ــالم وانضم ــم كربى بيدها جراء استس غنائ
ــلحة كانت قد  ــلحة ثقيلة وطريان وهي اس ــج وفيها اس الكومانتن

قدمها الغرب االمريكي مؤخرا دعما للثورة املضادة ..
غري ان انتصار الثورة الصينية ووشوك انتصار كوريا التي كاد 
ت حركتها الثورية التحررية بقيادة كيم ايل سونغ كادت ان تقيم 
ــا الواحدة عىل كامل تراب كوريا لو تدخل امريكا وجيوش  دولته
ــني تضع نصب عينها وجل قوتها  املرتزقة االجانب ما جعل الص
عىل حدودها مع كوريا ثم اضطرارها للتدخل يف مواجهة امريكا..

ــول ان فيتنام  ــرب الكورية هو الق ــن الكالم عن الح ــا م مايهمن
ــعبها الذاتية ..غري  ظلت تخوض حربها اعتمادا عىل امكانات ش
ــارعة من االنتصارات  ــكلت عجلة متس ان معارك 50 حتى 54 ش

وسنمر عليها بيشء من التفصيل .

ــرم الربا) صدق الله  ــال تعاىل ( أحل الله البيع وح ق
العظيم.

ــة  ــميته بلغ ــه وتس ــض تدليع ــب البع ــا أو مايح الرب
البنوك الفائدة ويعني زيادة مرشوطة مقدما عىل رأس 

املال مقابل األجل وحده.
ــماوية ومحارب  وهو محرم لدى جميع الرشائع الس
ــذر منه مورس الياس  ومرفوض لدى االقتصاديني وح
ــام 1988م الذي  ــرب من األزمة االقتصادية ع منقذ الغ
ــيل عن الفائدة وتخفيض الرضائب اىل 2,5  اوىص بالتخ

%
ــار بما  ــا وال باالعتب ــكالم ربن ــا النأخذ ب ــا بالن إذاً م
ــد جراء  ــار ومفاس ــعوب من مض ــدول والش ــل لل حص

األخذ والتعامل بالربا .
ــبب  ــىل ان الربا يعد املس ــاء االقتصاد ع ــع علم أجم

ــخص  ــعار) ألن الش ــم (ارتفاع األس ــيس للتضخ الرئي
الذي يأخذ قرضا ربويا أي بفائدة فإن ذلك سيؤدي اىل 
ــاج ليغطي حجم الفائدة املفروضة  زيادة تكاليف اإلنت
ــلع  ــعار الس ــؤدي اىل زيادة أس ــك مما ي ــن البن ــه م علي
ــك بزيادة  ــي) البنك بعد ذل ــوم (املراب ــات ويق والخدم
ــا ليحافظ عىل ربح  ــوال التي يقرضه ــدة عىل األم الفائ
دائم ال يتأثر بارتفاع األسعار مما تؤدي هذه العملية يف 
ــة اقتصادية تجعل الكثري من املقرتضني  النهاية اىل أزم

عاجزين عن سداد القروض التي عليهم.
ــة للفقراء  ــن أرضار  اجتماعي ــببه م ناهيكم عما يس
واملحتاجني جراء عجزهم عن السداد نتيجة ملضاعفة 

الديون عليهم.
ــارات  ــب والتج ــل املكاس ــا يف تعطي ــبب الرب ويتس
ــاس إال بها فبدال من  ــال التي ال تنتظم حياة الن واألعم

ــذه األعمال لتنمية  ــعى صاحب رأس املال اىل ه ان يس
ــي تقدمها  ــبب االغراءات الت ــزف عن ذلك بس ــه يع مال
البنوك من فوائد لهذا الشخص الذي يقع عبء الفوائد 
التي تدفع له عىل املواطن البسيط واالقتصاد الوطني 
ــن أصحاب  ــد طبقة معينة م ــس املال يف ي ــة تكدي نتيج
ــدة ومرضة  ــك من مفس ــؤدي ذل ــا ي ــوال وم رؤوس األم
ــيش البطالة وارتفاع  ــعب من حيث تف ايما مرضة بالش
ــا توعد به  ــوق ذلك كله م ــف للتنمية وف ــعار وتوق األس
ــل بالربا حيث قال  ــرب عىل امة تتعام ــه تعاىل من ح الل
ــوا بحرب من الله  ــز (فان لم تفعلوا فاذن ــه العزي يف كتاب
ــورة البقرة- صدق الله العظيم. واين  ــوله) 279 س ورس
ــع امة يتعامل  ــه وحربه  وكيف تصن ــر من عذاب الل املف
ــه إال التوبة والرجوع  ــا لتنجو من حرب الل ــا بالرب بينه
ــو جميعا (فإن تبتم  ــاف التعامل بالربا لننج إليه وإيق

فلكم رؤوس أموالكم).
ــني  ــن املراب ــة م ــرات الوهمي ــي للتحذي ــف نصغ كي
ــاب  ــا عىل حس ــىل اطماعه ــة ع ــوك)  والحريص (البن
ــه واملتوعد بحرب  ــعب   ونرتك تحذير الل مصلحة  الش
ــعب من  مفاسد  ــه الش ملن يتعامل بالربا ولعل ما يعيش
ــه. األمة التي  ــزء من حرب الل ــة إال ج وارضار اقتصادي
ــة يف التعامل  ــتمر الدول ــح ان تس ــا اليص ــل بالرب تتعام
ــا اىل  ــة وم ــه رضورة اقتصادي ــعب بان ــداع الش ــه وخ ب
ــىل عنه ولم يتأثر  ــف ان اغلب دول العالم تتخ ذلك وكي
ــلمون ولنا توجيهات  ــا بيشء يف حني اننا مس اقتصداه
إلهية بتجنبه والتخيل عنه ومع ذلك يستمر البعض يف 
ــوة إال بالله، والله  ــف والتثبيط.. والحول وال ق التخوي

الهادي اىل سواء السبيل.

مفاسد الربا االقتصادية واالجتماعية
يحيى صالح الدين
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اإلعالم ومكافحة 
الفساد

عبدالله الدومري العامري
ــد  ــبب البع ــدون أوًال بس ــزداد الفاس ــاد وي ــرش الفس ينت
ــف األجهزة  ــاب الله، وضع ــدم الخوف من عق ــن الله وع ع
ــاب الوعي املجتمعي الذي  ــة والقضائية ثانياً، وغي الرقابي
ــاد ثالثاً، ولإلعالم دوره الكبري واملهم  ساعد يف انتشار الفس
ــدين وتعترب الوسائل  ــاد ومحاسبة الفاس يف مكافحة الفس
ــدين وإحدى  ــة للفاس ــم األدوات الرادع ــة من أه اإلعالمي
ــم، ويتمثل  ــدين ومعاقبته ــبة الفاس أدوات الضغط ملحاس
ــة املجتمع وتعريفهم  ــائل اإلعالمية أوًال يف توعي دور الوس
ــاد وخطورة السكوت عنه باعتبار السكوت  بخطورة الفس
ــداً أن يقوم  ــن املهم ج ــاركة يف ارتكابه، وم ــاد مش عن الفس
ــىل تفعيل دور األجهزة  ــليط الضوء ع اإلعالم بدوره يف تس
ــزة الرقابية،  ــل يف األجه ــات الخل ــف معوق ــة وكش الرقابي
ــاد وأيضاً  ــراءات الحكومية يف مكافحة الفس ومتابعة اإلج
ــام القضاء  ــورة أم ــارة واملنظ ــاد املث ــا الفس ــة  قضاي متابع
ــاد،  ــبة املتورطني بقضايا الفس ــم محاس ــا حتى يت وتتبعه
ــة يف التفاعل مع  ــائل اإلعالمي ــوم الوس ــك يجب أن تق كذل
ــاندتها يف الكشف عن بؤر  إنجازات األجهزة الرقابية ومس
الفساد وفضح الفاسدين والضغط عىل األجهزة القضائية 

برسعة محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم.
ــل عىل توعية  ــائل اإلعالمية بالعم ــوم الوس يجب أن تق
ــاد باعتبار  ــة ومكافحة الفس ــة النزاه ــع  ونرش ثقاف املجتم
ــو العدو األول  ــتئصاله وه ــاد رسطاناً خبيثاً يجب اس الفس
ــس  ــىل زكاء النف ــيض ع ــاد يق ــعوب ألن الفس ــاء الش الرتق
ــعوب وانهيار اقتصادها  ــل عىل تدمري الش وطهارتها ويعم

وخلخلة أمنها.
ــمي الذي يتم  ــف بأن اإلعالم الرس ــا يعلم ولألس جميعن
ــاد وكيف  ــرق إىل مواضيع الفس ــة ال يتط ــه من الدول تمويل
يزداد انتشار الفساد وملاذا هناك تواطؤ من قبل القضاء يف 
ــبة الفاسدين، أيضاً هناك بعض الوسائل اإلعالمية  محاس
املستقلة والخاصة التي تعمل عىل تغطية فساد جهة ما أو 
مسؤول ما أو أي فاسد آخر لها مصلحة منه، لكن إذا وجدت 
ــي أحد وال تخاف  ــائل إعالمية صادقة ونزيهة ال تحاب وس
ــدين وفضح أبواقهم  ــف أولئك الفاس من أحد بإمكانها كش

اإلعالمية.
ــائل اإلعالم  ــارب الدولية أن وس ــد أثبتت التج ــرياً فق أخ
ــات ديمقراطية  ــتقلة أنتجت مجتمع كلما كانت حرة ومس
ــم اإلعالم  ــوم بدع ــىل الدولة أن تق ــب ع ــذا يج ــخة، له راس
ــة  ــة ومجتمعي ــؤولية ديني ــاد مس ــة الفس ــار مكافح باعتب
ــالم  ــل األدوار فاإلع ــاج إىل أن تتكام ــة  تحت ــة طويل ومعرك
ــتطيع محاربة  ــع والدولة ال يس ــاون املجتم ــده دون تع وح

الفساد والقضاء عليه.
حفظ الله اليمن وأهله.

والنرص حليفنا بإذن الله.


