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ألف صاروخ يف مواجهة 
صهاينة العرب

مرحلة الردع الشامل

فكـــري الرعـــدي  
ــل للعدوان  ــردع الشام ــة مرحلة ال ــا الصاروخي ــدأت قواتن ب
ــان H 2» الذي استهدف قرص  ــي بإطالق صاروخ «برك الصهيون
ــودي برئاسة  ــادة النظام السع ــت انعقاد اجتماع ق ــة وق اليمام

الطفل القاتل مقرمد بن سلمان.
ــم أن أمامه  ــدو أن يفه ــىل الع ــات ع ــع ب ــوم الرائ ــذا الهج وبه
خيارين كالهما مر: إيقاف عدوانه وفض الحصار بصورة فورية 
والجلوس للتفاوض عىل ما بعد العدوان...أو ...مواجهة الرباكني 

وأخواتها...
ــات عليه اليوم  ــة ألف يوم وب ــدو حربا قذرة طيل ــد شن الع لق
ــوف تعيد ألكرب  ــاروخ باليستي س ــة ألف ص ــد ملواجه أن يستع

مجنون عقله بصورة عاجلة.
ــارت قصور الرياض وأبوظبي مقابل  وبرصاحة فمن اليوم ص
ــف منذ مارس  ــدو يعرف كم قرصا قص ــرص الجمهوري، والع الق

...2015
ــل مطاراتنا...أما حصاره وإغالق منافذ بالدنا  ومطاراته مقاب

فسيكون الرد باملثل ....وهنا أعتقد أنه سيسخر منا...
ــه ببضعة  ــارص موانئ ــدو ونح ــق منافذ الع ــوف نغل ــا س لكنن
ــذ لتفادي  ــك املناف ــىل تجنب تل ــع ع ــرب الجمي ــخ ستج صواري

الخسائر الجسيمة.
ــرب االسرتاتيجي ويتعني عليه اليوم  ــد سخر العدو من الص لق

مواجهة تبعات غروره.
ــة مهرتئة لن  ــدو األخرى فليست سوى أحذي ــا رهانات الع أم
ــدة وصعدة وصنعاء  ــور عتبات تعز والحدي ــن أحدا من عب ُتَمكِّ

مطلقا...
ــن كافة أنحاء العالم  ــان كافيا للعدو أن فشل املرتزقة م لقد ك
ــودان يعني استحالة إحراز  واليمن وانسحاب بالك ووتر والس
ــىل مجرم  ــة تراهن اليوم ع ــن الحماق ــاء، لك ــار عىل صنع انتص
ــاه يستطيع أن  ــي الهارب...فماذا عس ــايض والحارض اليدوم امل

يفعل...؟  هل سينشئ جمعية خريية للمرتزقة؟
ــاول العدو  ــوى قمامة برشية يح ــي اإلجرام ليس س إن يدوم
ــن العقل يثبت أن العطور  ــا لتصبح ذات بريق خادع لك تنظيفه
ــك الحال ال تجدي  ــا مع الزبالة وكذل ــة ال تجدي نفع الباريسي

الخطط الجهنمية مع الحثالة اليدومية....
أما النعل الحقري وزير اإلدارة املحلية يف حكومة الدنابيع الذي 
ــات الشمالية  ــات اإلنسانية من املحافظ ــب بخروج املنظم طال
ــه إىل عدن، فيكشف من حيث ال يدري عن حالة حكومة  والتوج
الدنابيع الفندقية وهي حالة بائسة باتت تتسم بالفراغ القاتل 
ولم يبق أمامها سوى اللهث وراء املساعدات اإلنسانية لنهبها، 

هذا من جهة.
ــوع "الزعنطوط" تبني  ــات الدنب ــن جهة أخرى؛ فترصيح وم
ــع العميلة وحقارة أعضائها  ــوح مدى قبح حكومة الدنابي بوض
ــد الشعب اليمني  ــرب التجويع ض ــت درجة إعالن ح التي بلغ

عقابا لرفضه االنصياع لرغبات أحذية بن سلمان.
ــان طلب نقل  ــا إذا ك ــري ذو مغزى؛ عم ــؤال كب ــا س ــى هن ويبق
ــات اإلنسانية إىل عدن مجرد تذليل لصعوبات عملها يف  املنظم

ظل إغالق ميناء الحديدة...؟
ــات إىل محافظة عدن التي تنعم  ــن ملاذا تنقل هذه املنظم ولك
ــارات والرواتب الشهرية واألسبوعية  بالرخاء واألمن واالستثم

!!...
ــوق الحالة يف  ــة بدرجة تف ــدن سيئ ــا يف ع ــة شعبن أم أن حال
ــاء وصعدة حتى بات من امللح تدخل املنظمات اإلنسانية  صنع

يف عدن...؟
ــد أن الوزير الفندقي ال يفهم معنى ترصيحاته وال يهتم  أعتق
ــة مرضية يقول  ــون وتلك حال ــه يف التلفزي ــوى برؤية صورت س
ــة من ثالث  ــة مكون ــل بجرع ــد يتمث ــا الوحي ــاء إن عالجه األطب

طلقات كالشينكوف يف رأس املريض.
وأيا كان األمر فاملؤكد أن النرص قادم وأن الذل والعار للدنابيع 
ــدة، وأن رسل الجحيم اليمني سيتواىل  وأسيادهم مضمون بش

وصولهم إىل عواصم العدوان...وكل صاروخ وأنتم بخري...
 باحث أكاديمي وكاتب سيايس

التسامح والتعايش مع اآلخر وصفاء القلب 
من الغل والحقد وحب السالم من أجل الّسالم 
ــل االستسالم ونسيان أي ماٍض  وليس من أج
ــة وإسالمية اتصفت بها  ــم، مبادئ إنساني ألي
ــادة السياسية الحكيمة وعىل رأسها قائد  القي
ــك بدر الدين  ــة السيد عبداملل ــرية القرآني املس
ــاد  وذلك إنما  ــي  والرئيس صالح الصم الحوث
هو دليل الحرص واإلدراك لجسامة املسؤولية  
ــة  ــم باألهمي ــم  وشعوره ــىل عاتقه ــاة ع امللق
ــة وأثرها  ــك املسؤولي ــة لتل ــاد االيجابي واألبع
ــات املغلوطة  لبعض  ــىل التوجهات والقناع ع
ــك يف سماحة  ــي ما زال لديها  ش ــراف  الت األط
ــا أولئك الذين  ــة الصدر التي يتحىل به ورحاب
ــدوا وبذلوا  من أجل أمن وسالمة  ضحوا وجاه
ــزة اليمنيني  ــل كرامة وع ــن أج ــذا الوطن وم ه
ــة لدول جارة  ــن االرتهان والعمال وخالصهم م
ــت أداة رخيصة لدول االستكبار العاملي  أضح
ــن  ــروات اليم ــىل ث ــالء ع ــة يف االستي الطامع

ــداد الشعوب العربية واإلسالمية ، وهنا  واستب
ــة والضمري الحي  ــة واإلنساني ــىل الحكم تتج
ــدرك يقينا  ــاد امل ــس الصم ــة الرئي يف شخصي
ــني إنما هم  ــم واملخدوع ــرر به ــأن أولئك املغ ب
ضحية الستبداد وتجُرب قيادات وأركان النظام  
ــراض وأحقاد عىل  ــم أم ــن يف قلوبه ــق م الساب
مكون أنصار الله الذين طاملا ترفعوا وسامحوا 
ــم  عوناً وإخاًء  ــوا وساملوا ومدوا أيديه وصافح
ــات السياسية  ــاً  لجميع املكون ــداً وميثاق وعه
ــة  ــة والوطني ــت الديني ــم بالثواب ــا منه إيمان
ــرض واإلنسان  ــة لألرض والع ــرية والحمي والغ
ــة وحدة صف اليمنيني ولم الشمل وتقوية  بغي
ــاً وحمايًة للمجتمع  ــود واإلخاء دفاع أوارص ال
اليمني ، إن الحفاظ عىل تلك الثوابت الدينية 
ــالص ونية صادقة إنما هو نتاج  والوطنية بإخ
ــارات العظيمة لشعب  ــد اإللهي لالنتص التأيي
ــل إحالل  ــن أج ــس م ــايل والنفي ــى بالغ ضح
السكينة والطمأنينة يف أوساط املجتمع دفاعا 

عن الحقوق والحريات وحفاظا عىل املمتلكات 
ــن أولويات  ــك فإن م ــة ، ولذل ــة والخاص العام
ــد  ــة بع ــات الراهن ــة للتحدي ــة ومواجه املرحل
عناية الله ورعايته لهذا الشعب الكريم ودفعه 
ملكروه كاد أن يحل ويسترشي ويفتك يف معظم 
ــي تم وأدها يف  ــاء الوطن بسبب الفتنة الت أنح
ظرف قيايس كان للقيادة السياسية الحكيمة 
اتخاذ قرار العفو العام وتوسيع دائرته ليشمل 
ــن املعتقلني واملحتجزين عىل ذمة  مجموعة م
ــك بغية حل مشكلة متعلقة  فتنة الخيانة وذل
ــارج وتطمني من   ــل والخ ــاص يف الداخ بأشخ
ــم ، وكما رحب   ــه سيتم  اإلفراج  عنه ــى  بأن تبق
اللقاء املشرتك والحراك الجنوبي  بقرار العفو 
العام  وصفت التنظيمات واألحزاب السياسية 
ــذي سيعمل عىل  ــي  ال ــرار  بالتاريخ ــذا الق ه
تعزيز  الجبهة  الداخلية  وهي خطوة إيجابية 
حكيمة  عىل طريق بناء اليمن الجديد ، ولذلك 
ــار املسؤولية  ــإن استشع ــا تحدثنا آنفاً ف وكم

ــة الحكيمة ملهامها  ــادة السياسي وإدراك القي
ــا الوطنية هو ما يؤكد صدق نوايا  ومسؤولياته
ــد التسامح  ــايس ويؤك ــرار السي ــاب الق أصح
ــال شك بمثابة  ــر الذي سيكون ب واحرتام اآلخ
ــوة للضمائر  ــوازع الوطني وصح بذرة لنمو ال
ــج االجتماعي مصداقية  ــي ستعيد للنسي الت
ــة  الصادق ــة  األخوي ــط  الرواب ــة  وموضوعي
ــادة بني جميع املكونات  والعالقات املتينة الج
ــع أبناء  ــني جمي ــة وب ــة واالجتماعي السياسي
ــع  ــدوان وقط ــة للع ــا املناهض ــن وقبائله اليم
ــل أو مأجور  ــث أو عمي ــل عاب ــق أمام ك الطري
ــه ألن يكون معول  ــة من تسول له نفس ومعاقب
هدم خدمة للطامعني واملحتلني أو باعث فتنة 
ــة الداخلية و  ــق اللحم ــون تمزي ــن يحاول أو م
ــالل الحقيقي  ــل االستق ــة لني ــود الرامي الجه
ــة عىل األرض والقرار وتثبيت  والسيادة اليمني

وترسيخ األمن واالستقرار ..

مطهـر يحـيى شـرف الـدين

قرار العفو عن املحتجزين على ذمة الفتنة   تسامح واحرتام وإنسانية ..

لرجال اّهللا (٢)

أشواق مهدي دومان 
يف عرض سماوات الروح سأطلقها دعواتي األصدق

ــي  برضيع  ،  ــت أّم نب ــا بعث ــاك،  كم ــّم هن ــا يف الي أبعثه
ــمى ، واألكمل ، ومنه   ــا لّله، فكان حنان الّله األس تصديق
ــه أمانته وصدقه  ــال غلبت ــان األّم ليصبح رج ــوء حن نش
ــه عيناها ،  ــد قّرت ب ــه كليمه ، وق ــّماه الّل ــه فقد س ، وقوت
وبوعد  الّله األصدق ، وبه  فقد زلزل عرش فراعنة زمانه 
، فأهلكهم ، حني اغّرتوا ونادوا الّناس عبيدا وهم األرباب 
، كما املرتزقة ومنافقي تحالف عدوان الثالوث الّشيطان 
السعوصيهوأمريكي ، ذاك املنكرس قرونا برجال ، جعلت 
ــه رجوته أن  ــي الخالق ، وبعيني ــتودعهم رّب ــي  تس روح
ــهم ، فهم رجاله وهو الّنارص،  والحافظ لهم ، وهو  يحرس
ــة بفراق رضيع  ــوىس لألّم املهموم ــن من أرجع  م الّرحم

الّنور الّنبوي ،،
فيا الّله : وأنت األعلم من يف الّروح قد استودعهم  قلبي 
إّياك ، وكما وصلت دمعات أخت وأم كليم الّله فهذا قلبي 
وهذه الّروح وتسكنها أرواح  خّفاقة بالّنرص فكن معها..

ــبيلك تقتحم ،  تنكل بعدوك  يا الّله : مهجنا رحلت بس
ــدوالر األمريكي وال  ــاد ال ــوا عّب ــادك من ليس ــدو عب وع
ــار أو العمالت املخزونة يف بحر ملوك العهر وأمراء  الدين

الّذلة ، ومن معهم من مرتزقة ، خونة، عمالء  ،،
ــارسة لقرني  ــج الك ــرص تلك امله ــظ وان ــه  : احف ــا الّل ي
الّشيطان ، وكن يدهم من ترمي فلول األرشار ، وكن قلبهم 
ــهم ، حصنهم  ــدك رفيقا لهم  ، واحرس ــد وكن  وح الواح
ــوك ورضاك ،  ــب عف ــن أبحر  يطل ــاب م ــاك وما خ بحم
ــم  الّله  اجعل مجراهم واملرىس ،  ــفينته تقواك ، فبس وس

ولهم نرصك يا الله...

عندما يتحول النقد إىل 
معول هدم

يحيى صالح الدين
ــات  ــن سلبي ــص  ع ــن متخص ــص م ــو تشخي ــد ه النق
ــرح الحلول  سواء كان  ــات حول أي  موضوع مع ط وإيجابي
هذا املوضوع عبارة عن أفعال أو قرارات يف مختلف املجاالت 

من وجهة نظر الناقد .
لذلك هناك فرق كبري بني النقد االيجابي والنقد السلبي.

ــاء  ــؤدي إىل البن ــة وي ــى نصيح ــي يسم ــد االيجاب النق
ــاط السلبية  ــة والنق ــاط االيجابي ــز عىل النق ــة، يرك والتنمي
ــرح الحلول أما النقد  ــي ينقد الخلل ويط ــا النقد االيجاب مع
السلبي فيستغل أي نقص ولو كان بسيطا لنسف املوضوع 
بالكامل وإلفشال أي مرشوع وينطلق من نوايا سيئة ال ألجل 
ــرشوع بالكامل.. أما  ــاء عىل امل ــل وإنما للقض ــة الخل معالج
ــاط ايجابية للموضوع،  ــه ال يشري ألي نق ــد السلبي فإن النق
ــرشوع وتحت  ــدم ألي م ــد السلبي معول ه ــان النق ــك ك لذل
ــري يخرج الحاقدون ومرىض القلوب  مربر النقد وحرية التعب
ــرشوع ناجح ال  ــل وعىل كل م ــل يشء جمي ــم عىل ك سمومه
ــرون إىل الجزء  ــب ينظ ــب وال الصيام يف رج ــم العج يعجبه
ــان ويوصف  ــرون إىل الجزء امللي ــوب وال ينظ ــن الك ــارغ م الف
ــم أصحاب :  ــم النفس بأنه ــور مصطلحات عل ــؤالء بمنظ ه

(العجز املكتسب ).
ــد أن توظف لكي تبني ال أن تهدم  ــة أو النقد ال ب فالنصيح
وليس كل شخص يحق له النقد ألن الناقد ال بد من أن يتوفر 
ــوع الذي يوجه له النقد  ــه علم كاٍف ودراية كافية باملوض لدي
ــور املحيطة به، ال يصح للناقد أن يترسع  وبمالبساته وباألم
ــل ويستفرس عن أي  ــه أن يتمه ــد واللوم علي ــه النق يف توجي
ــىل املأل ألن  ــل أن يقوم بنرش نقده ع ــه خلًال قب ــرى في يشء ي

ذلك قد يؤثر عىل سالمة املرشوع.

إرادة الشعب تنترص دوما
ــد هزيمة اإلدرييس، فتحت  وعودا عىل بدء فبع
ــان، فشيخ  ــرث من مك ــدة يف أك ــؤراً جدي ــا ب بريطاني
ــق احمد فتيني، املدعوم بريطانيا بالسالح  الزراني
ــول إىل سلطاناً يف  ــوع بطموح أن يتح واملال، مشف
ــة حاشد نارص  ــه فعل مثله، شيخ قبيل بالده، وقبل
ــن تأييده لالدرييس  ــن مبخوت األحمر، الذي أعل ب
ــخ حاشد، إىل  ــىل رأس وفد كبري من مشاي ــب ع وذه
ــدوب الربيطاني، يف عدن  ــم مراسلته للمن صبيا، ث
ــيس. وباملثل كان  ــه باالدري ــح أسباب التحاق يوض
ــد أمني، أن  ــام ريمة" الشيخ محم ــح "قائم مق يطم
ــت رسالته  ــالده، حيث كشف ــان عىل ب ــون سلط يك
ــالح واملال  ــف أن الس ــدن، كي ــني يف ع إىل الربيطاني
ــة حركت شهية املشايخ ومراكز  والوعود الربيطاني
ــوذ، وتعددت الرغبات يف التحول إىل سلطنات  النف
ــات وإمارات كما هو سائد يف جنوب اليمن  ومشيخ
ــوم الجزيرة العربية ، هل كانت تلك الوعود  ويف عم
ــت، مثل:  ــود استعمارية أخرى سبق ــدادا لوع امت
ــني بملك  ــد للرشيف حس ــور بوطن، ووع ــد بلف وع

عىل "العرب"؟!
ان املرشوع الربيطاني، يف الجزيرة العربية قديم، 
ــو يف اليمن أقدم، حيث حولت بريطانيا القبائل  وه
ــم" يف قطر، وعنزة يف  ــر إىل أوطان، كـ"تمي والعشائ
ــوب)  ــن (الجن ــات يف اليم ــع سلطن ــد"، وتس "نج
ــة 23 مشيخة وسلطنة  ــع الوقت إىل قراب تطورت م
ــة،  ــاء سلطن ــت البيض ــال كان ــارة. ويف الشم وإم
والجوف كانت عىل وشك "التسلطن" بزعامة كبري 
ــاك بداية للفكرة، ويف  ــوالن، ويف صعدة، كان هن الش

الحجرية، ويف الضالع.
نجح املرشوع الربيطاني يف غالبية جهات البالد 
العربية، وفشل بنسبة كبرية يف شمال اليمن طيلة 
عقد العرشينيات ، ثم فشل الحقا يف جنوبه بشكل 
ــة "االتحاد  ــة القومي ــت الجبه ــا ألغ ــل، عندم كام
ــات  ــردت املشيخ ــدود، وط ــت الح ــدرايل" وألغ الف
ــة وسائر  ــوا إىل السعودي ــث هرب ــات، حي والسلطن
ــإرادة  ــة" ب ــة القومي ــدت "الجبه ــم وح ــج، ث الخلي
ــات  ــات واملشيخ الكيان ــل  ك ــب،  الشع ــم  وتصمي
ــن  ــي: "يم ــاد الشعب ــار االتح ــات، بشع والسلطن
ديمقراطي حر وموحد" واستعادة الهوية الوطنية 

اليمنية الواحدة.
ــرب 1967، والحركة  ــالل يف 30 نوفم ومنذ االستق
ــل تحقيق الوحدة، غري أن  ــة تناضل من أج الوطني
ــال والرثوة  ــار التي تملك امل ــوى وأدوات االستعم ق
ــي التشطري  ــود، وبق ــك الجه ــط كل تل ــت تحب ظل
ــه الطويل،  ــرشوع ونفس ــريورة امل ــا، ضمن ص قائم
ــو 1990 ،  ــه وجنوبه يف 22 ماي ــن شمال ــم اليم ليلتئ
ــدة والكيان  ــة الوطنية الواح ــه الهوي ــوم تواج والي
ــع أجزاء  ــد، اذ تخض ــر تح ــد أخط ــي الواح الوطن

واسعة  الحتالل أجنبي مبارش.
مواجهة هذا االحتالل يتطلب بدرجة أساسية، 
ــع من  ــي أوس ــاب وطن ــة وخط ــة جامع ــة وطني لغ
ــات، وإذا  ــب والقبائل والجه ــق واملذاه ــة املناط لغ
ــي خالصة املرشوع  ــني اليمنيني ه ــت الوحدة ب كان
ــع  ــإن املشاري ــل ، ف ــىل مراح ــم ع ــي املرتاك الوطن
ــالل واالستعمار واألفكار  الوطنية املناهضة لالحت
ــة النابعة من  ــم التحرري ــة واملفاهيم والقي الثقافي
ــب واستقالله وسيادته، أصبحت اليوم  إرادة الشع
ــة الواحدة  ــة الوطني ــات الهوي ــدى تعريف هي إح
ــدى أدوات القوة التي يواجه  ــدة ، وتلك إح والجدي
ــا مشيخات الخليج  ــون اليوم وتخشاه بها اليمني

املتخلفة سياسيا وثقافيا وديمقراطيا.
ــة والتعددية والحريات  لقد صارت الديمقراطي
ــن الثوابت  ــرأة، م ــة امل ــة ومشارك ــوق املدني والحق
ــوب العالم املتقدم اليوم،  الوطنية، لدى معظم شع
ــاق املتحول،  ــذ السي ــت بعيدة عن ه ــن ليس واليم
ــه ، يستهدف العدوان اليوم  بالدرجة  وإن يف بدايات
ــدة التي ترسخت يف  ــم التحررية الجدي األوىل القي
املجتمع اليمني ويخىش انتقالها إليه كعدوى فهو 
ــه ، ويجب  ــة إىل ساللت ــب الدول ــام أرسي تنتس نظ
ــىل هذه املكتسبات ضمن  عىل اليمنيني الحفاظ ع
حرصهم الشديد عىل الحفاظ عىل الرتاب الوطني 

ووحدة الكيان.
ــزم يف الستينات إال  ــوم أن بريطانيا لم تنه ومعل
ــت موجة  ــني وتدافع ــدت إرادة اليمني ــد أن توح بع
ــزاب تحت  ــة واالتحادات واألح ــات النقابي الحرك
ــدة ، وصريورة  ــة واح ــن وبهوية وطني ــار الوط شع
التاريخ تقتيض أن يتحد كل اليمنيني اليوم ملواجهة 

هذا املرشوع وإلحاق الهزيمة بأدواته ومموليه.

عيل حسني
"الهوية الوطنية الصاعدة" ومشروع التفكيك والتقسيم

اليمن وآل سعود

سؤال يتبادر إىل ذهن كل عربي 
ــش يف ذل  ــو ملاذا نعي ــم ،وه ومسل
ــداء ،ونخضع  ــن لألع هوان،ونرته
لهم ،رغم أننا كنا أصحاب حضارة 
ــادات األرض ،كنا  ــخ ،كنا س وتاري

نحن من يحكم األرض ؟
ــو  ه ــن  م ــة  معرف ــا  علين أوال 
ــك  ــاذا يمل ــي ،وم ــا الحقيق عدون
ــاع ان يتغلب علينا  ،وكيف استط
ــا سنعرف ملاذا وصلنا اىل  ،وعنده

هذا الوضع .
ــم اليهود  ــي ه ــا الحقيق عدون
ــي  ،الت ــة  الصهيوني ــة   والحرك
ــم او باألصح تحكم  تتحكم بالعال
ــام اليهود  ــم ،وذلك عندما ق العال
ــة  بدراس ــة  الصهيوني ــة  والحرك
ــا  ــا وم ــوا مقوماتن ــا وعرف تاريخن
ــي مراكز القوه فينا،واين مكامن  ه
ــوا  استطاع ــا  ،وعنده ــف  الضع

التغلب علينا .
ــص  تتلخ ــا  قوتن أن  ــوا  فعرف
ــا  وعالقتن ــا  ديننا،ولغتن يف 
ــط  ــة ورواب ــة والثقافي االجتماعي
ــا  ــىل تدمريه ــوا ع ــوة ،فعمل اإلخ

واحدة تلو األخرى.
ــالل النيل من هذه  وذلك من خ
املقومات بغزونا فكريا عن طريق 
ــري واالسترشاق  ــري والتبش التنص
،وعرفوا ان لالقتصاد دورا كبريا يف 
إخضاع األمة العربية واإلسالمية 
ــة الصهيونية  ــت الحرك ،فأصبح
ــات  كربي يف  ــة  املتحكم ــي  ه
ــات  ــل رشك ــة مث ــات العاملي الرشك
 ، ــة  الطاق ــات  االتصاالت،ورشك
ــوك  ــارات والبن ــريان والسي والط
ــات  الصناع ــات  ورشك ــة  العاملي
ــوب  الحب ــاج  ،وإنت ــة  االلكرتوني
ــاة اليومية  ــه الحي ــل ما تتطلب وك

ــوا  استطاع ــا  لإلنسان،عنده
ــون  ــول وبط ــىل عق ــرة ع السيط
ومشاعر اإلنسان ،وبدأوا التحكم 
ــرار السيايس بعد  ــه الق يف صناع
السيطرة عىل التجارة والصناعة  

العاملية.
ــة الصهيونية تسيطر   فالحرك
ــة  العربي ــدان  البل ــىل  ع ــوم  الي
ــالل رشكاتها  ــن خ ــة م واإلسالمي
ــات تقوم  ــذه الرشك ــة ،فه النفطي
ــاز  والغ ــط  النف ــن  ع ــب  بالتنقي
 50 ــه  نسبت ــا  م ــىل  ع ــل  وتحص
ــة  النفطي ــات  املنتج ــن  %م
ــة والنسبة الباقية للدولة  والغازي
ــذه النسبة تعود لهذه  املنتجة وه
ــك بقيام  ــات اليهودية وذل الرشك
ــواد الغذائية  ــرياد امل الدولة باست
ــل  ــا ،فك ــرب وأمريك ــن دول الغ م
ثرواتنا تذهب لهذه الدول  فنحن 
ــا استهالكية  ــا فقط سوق أصبحن
ــل ما  ــم ان ك ــة ،رغ ــدول الغربي لل
ــم، مواده الخام هي  نستورده منه
ــون بنهب  ــم يقوم ــن بلداننا فه م
ثرواتنا التي أودعها الله يف باطن 
ــا  تدوريه ــم  يت ــا  وبعده األرض 
ــم تصديرها لنا  وتصنيعها ومن ث
ــة ،فشعوبنا ليست  بمبالغ باهظ

سوى مستهلك فقط .
ــش  للعي ــه  نحتاج ــا  م ــل  ك
ــدي أعدائنا  ــح بأي ــاة اصب والحي
ــس  وملب ــوت  وزي ــوب  حب ــن  ،م
ومرشب والكماليات كلها ينتجها 
العدو،رغم ان بلداننا تجود بأنواع 
ــة والصناعية  ــات الزراعي املنتج
ــىل  ع ــرص  ننت ان  ــد  نري ــف  ،فكي
ــم  ــورد منه ــن نست ــا ونح أعدائن
ــون بكل  ــم املتحكم ــل يشء،فه ك
ــا أوال ان نكتفي ذاتيا  يشء،فعلين

،بالزراعة وإنتاج الحبوب واملواد 
ــة تكون أوال من  ــة ،والبداي الغذائي
خالل مقاطعة املنتجات الغربية 
ــة  األمريكي ــات  املنتج ــا  وأوله
واإلرسائيلية والتي يتم تصديرها 

إىل بلداننا .
ونحن اليمنيني ويف ظل الحرب 
ــه علينا  ــذي يفرض ــار ال والحص
ــوم  ــن 1000ي ــرث م ــذ أك ــدو من الع
ــات  املنتج ــع  نقاط ان  ــا  ،علين
األمريكية والسعودية واإلماراتية  
الوكيل للرشكات الصهيونية ،وان 
نعتمد عىل املنتج املحيل وان نقوم 
ــود بكل  ــا التي تج ــة أرضن بزراع
أنواع الحبوب والخضار والفواكه 
ــذا الحصار  ــن ه ــد م ،وان نستفي

باعتمادنا عىل أنفسنا.
وهذا القرار بيد الحكومة وذلك 
ــال  ــع رأس امل ــالل تشجي ــن خ م
ــار يف زراعة  ــىل االستثم املحيل ع
ــة  الزراعي ــات  واملنتج ــوب  الحب
ــة  الحيواني ــرثوة  ال ــع  وتشجي
ــة  املحلي ــع  املصان ــاء  ،وإنش
ــام  الخ ــواد  امل ــن  م ــادة  واالستف
ــا  ــون تغلبن ــا سنك ــة ،وهن املحلي
ــىل  ــرص ع ــن ننت ــا ،فل ــىل عدون ع
ــا إال إذا اكتفينا  ــا عسكري أعدائن
ــي  ــوم ه ــرب الي ــا ،فالح اقتصادي
ــة قبل ان  ــه واقتصادي ــرب مالي ح

تكون عسكرية .
ــة  ــي حمل ــا تبن ــا جميع فعلين
ــة  األمريكي ــات  املنتج ــة  مقاطع
ــة واإلماراتية وان يكون  والسعودي
ــىل أعدائنا  شعارنا "لن ننترص ع
،إال إذا أكلنا مما نزرع ولبسنا مما 

نصنع" .
وعاش اليمن حرا أبيا ،والخزي 

والعار للخونة والعمالء.

محمد صالح حاتم

متى سننتصر  على أعدائنا ؟
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