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عبدالفتاح عيل البنوس 

ــة التي تمثل  ــة الفلسطيني ــون عاما عىل النكب سبع
ــي شهدت  ــف ال وه ــني ، كي ــرب واملسلم ــل الع ــة لك نكب
ــني وقيام ما يسمى بدولة إرسائيل وعىل  احتالل فلسط
ــني من بالدهم  ــري اآلالف من الفلسطيني ــا تم تهج إثره
والرشوع يف بناء املستوطنات اإلرسائيلية، سبعون عاما 
عىل اإلرهاب واإلجرام واالحتالل واالستيطان والصلف 
ــاء  ــق أبن ــارس يف ح ــذي يم ــيل ال ــي اإلرسائي الصهيون
ــوع والخيبة والذل  ــا عىل الخن ــني  ،سبعون عام فلسط
واملهانة والخذالن العربي للقضية الفلسطينية وللحق 
الفلسطيني املغتصب ، سبعون عاما من التآمر العربي 
ــة واالنحياز  ــة الفلسطيني ــة العربية للمقاوم والخيان
للعدو الصهيوني املحتل الذي وجد نفسه بعد سبعني 
ــة العربية  ــن األنظم ــرب للكثري م ــن النكبة األق ــا م عام
ــد  ، حيث تزامنت  ــه التحدي ــة منها عىل وج والخليجي
ــة برئاسة دونالد  ــرى مع قيام اإلدارة األمريكي هذه الذك
ترامب بنقل السفارة األمريكية لدى الكيان الصهيوني 

املحتل من تل أبيب إىل القدس
ــورة جماهريية واسعة  ــوة التي أشعلت ث وهي الخط
ــن الفلسطينيون  ــا دش ــي ومعه ــارع الفلسطين يف الش
ــاج الفاصل رشق  ــىل السي ــودة الكربى ع ــريات الع مس
ــة مسرية  ــل أن تشهد املنطق ــة قب ــزة كل جمع ــاع غ قط
ــة من تل أبيب  ــل السفارة األمريكي ــدة منددة بنق حاش
ــرى ال70للنكبة وللتأكيد عىل  إىل القدس وإحياء للذك
حق الفلسطينيني يف العودة إىل وطنهم  ، هذه الخطوات 
ــا أن  ــن شأنه ــي م ــارع الفلسطين ــة يف الش التصعيدي
ــة فلسطينية جديدة وخصوصاً بعد أن  تشعل انتفاض
ترسبت معلومات تفيد بأن هذه الخطوة األمريكية تعد 
ــدف إىل بيع القضية  ــن مسلسل يه ــة األوىل ضم الحلق
ــات  الشت ــة  ــة حال ــا مستغل ــة وتصفيته الفلسطيني
ــة األمريكية  ــري مسبوقة والرغب ــام العربي الغ واإلنقس
ــة  ــة الفلسطيني ــة يف وأد القضي ــة املزدوج الصهيوني
ــة وعاصمتها  ــة الفلسطيني ــم الدول ــاء عىل حل والقض
القدس الرشيف يف إطار ما يسمى بصفقة القرن ، وهي 
ــرة الكربى  ــق عليها املؤام ــن أن نطل ــة التي يمك الصفق
عىل فلسطني والفلسطينيني كونها تمهد ملنحهم أرضا 
ــة عن فلسطني يف صحراء سيناء التي باتت مأوى  ًبديل
ــني اليهود من السيطرة عىل  للجماعات اإلرهابية وتمك
ــؤ عربي فاضح  ــة بتواط ــدس واألرايض الفلسطيني الق
ــرص والبحرين  ــة واإلمارات وم ــذر تتزعمه السعودي وق
وقطر واألردن واملغرب وهي الدول التي تربطها عالقات 

ثنائية مع الكيان الصهيوني مبارشة وغري مبارشة
ــراب هي الوقاحة العربية التي تتمثل  واملثري لالستغ
يف بعران الخليج وهم يمارسون عهرهم عىل املأل ويمدون 
ــون معه ويتآمرون  ــم للكيان الصهيوني ويتحالف أيديه
ــد أبناء فلسطني وقضيتهم املصريية التي ينبغي أن  ض
ــون قضية كل العرب واملسلمني  ، لقد نزع الله الحياء  تك
من وجوههم فلم يعد له أثر عىل اإلطالق وهو ما يتطلب 
ــىل إسقاط هذه األنظمة  ــوة ووقفة عربية تعمل ع صح

العميلة الخائنة املتآمرة. 
ــدس  ــني والق ــط يف فلسط ــد التفري ــرص املفي باملخت
ــاء وال يقبل بذلك إال  ــة لله ولألمة جمع الرشيف، خيان
ــم وتكثيف الجهود من  ــن عميل ويجب شحذ الهم خائ
ــع القذرة التي  ــوف يف وجه املشاري ــل نرصتها والوق أج
ــا واملتاجرة بها  ــى لالنقضاض عليه تستهدفها وتسع
ــة رغم أنف  ــدس عربية إسالمي ــني والق ــل فلسط ، لتظ
ــران الخليج  ــوف وبع ــنت اإلرسائييل واملهف ــب والن ترام

وعمالء العرب. .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

نكبة فلسطني 
وصفقة القرن 

ــوا قيادياً كبرياً  ــل امليزان وأعلنوا أنهم قصف قصفوك ياطف
ــىل مجريات األمور يف واقع  ــيؤثر ع وهدفاً خطرياً, وأن ذلك س

الجبهات.
ــم تعد  ــنوات ل ــدار ثالث س ــىل م ــم, ع ــه وأخزاه ــم الل  لعنه
ــعودي أهداف لتقصفها سوى  لطائرات الحقد األمريكي الس

أًمّ هنا وطفٍل هناك وسوق ومشفى وزيتون وحبىل.
ــوس األعداء,  ــيطرة عىل نف ــتريية مس ــاء هيس ــة عمي  حال
ــيتهم  ــف ممنهج للمدنيني واألعيان املدنية تعرب عن نفس قص

املهزومة نتيجة للهزائم املتتالية يف الجبهات.
 ماذا يصنعون ليخفوا عجزهم وفشلهم, قاموا بقصف طفل 
ــىل ميزان خاص بوزن الناس التي تمر  يوميا  قابع ليل نهار ع
ــن امامه صائحا "إوزن يا أخي, بعرشة بعرشين ريال والذي  م
ــن البرش ال وزن  ــم يعلم بأن هناك م ــادي بالش " , ول ــه ع مامع
ــيادهم أنه قيادي وهدف خطري يجب  لهم رصدوه وقالوا ألس

استهدافه فأتت طائرات الحقد لتقصفه!!
ــوف, العمالء  ــىل املقص ــف والذي دل ع ــه القاص ــم الل لعنه
ــي أن يقوم  ــاز األمن القوم ــون بيننا وآن لجه ــة يجوب والخون
ــوم الزم تطهر لم يعد لألمر يشء  ــدوره, الجبهة الداخلية الي ب

يغفر.
ــدون الرئيس  ــهداء يناش ــاء الش ــى وأبن ــكاىل والجرح الث
ــل وخائن  ــة من كل عمي ــر الجبهة الداخلي ــاط بأن يطه املش
ــجن أو الرحيل إىل  ــا ,مكانهم الس ــكان لهم بينن ــزق, ال م ومرت

فنادق جهنم وبئس املصري.

طفل املزيان هدف كبري 
لطائرات العدوان

يحيى صالح الدين

الجذور التاريخية للصراع اليمني السعودي " ٧  "
عبدالجبار الحاج

ــالل   ــورة  االحت ــال ص ــل استكم ــن اج م
ــاع مع ما  ــه وتالقي االطم ــي واهداف الربيطان
ــق جميعها من اطماع بريطانية يف شمال  تتف
ــاع السعودية  ــت االطم ــث كان ــال وحي الشم
ــرار تنفذه آل  ــط وق ــرك بتخطيط وخط تتح
ــا يف نجران  ــق التي احتىلته ــود يف املناط سع
ــك .. فما لون  ــري وقد فصلنا ذل ــزان وعس وجي
واطماع االحتالل الربيطاني مبارشة يف الجزء 

الجنوبي للوطن اليمني؟
ــع إىل احتالل مرفأ  ــذت بريطانيا تتطل  أخ
ــرن السابع عرش، خشية  ــدن منذ نهاية الق ع
ــا الطريق إىل  ــع الفرنسيون عليه من أن يقط

الرشق، 
ــون بونابرت مرص عام  وعندما احتل نابلي
ــرة  ــالل جزي ــا باحت ــت بريطاني 1798م، قام
ــة عند مدخل باب املندب  بريم ميون ، الواقع
ــت أن انسحبت  ــا ما لبث ــام 1799م *، ولكنه ع
ــاب الفرنسيني من مرص**.  منها عقب انسح
ــت أن تجددت مع بدء  ــا ما لبث إال أن مخاوفه
ــرص بالتوسع يف شبه  ــد عيل باشا وايل م محم
ــات القرن الثامن  الجزيرة العربية يف ثالثيني
ــا اسمي  ــع االظافر مل ــة قل ــرش، وهي مرحل ع
ــا  ــي دجنته ــة الت ــة الثاني ــة السعودي بالدول
ــم باشا وتحولت  ــالت قادها ابراهي تماما حم
ــى واراجيز  ــة اىل مجرد دم ــة الثاني السعودي
ــة حتى انه  ــا اصابع الحمالت املرصي تحركه
ــة الثانية لم  ــة السعودي ــى الدول خالل مسم
ــة مظاهر مصاحبة  ــة الوهابية اي تكن للحرك
ــي ظهرت محاولتها مع   ــا عدا تلك الفرتة الت م
ــل قبل ان  ــي بن فيص ــىل يدي ترك ــا ع بدايته

تجرفه ومن تاله حمالت ابراهيم باشا ...
ــن الحمالت  حيث  ــرارا للحديث ع واستم
ــوات املرصية إىل منطقة الحجرية  وصلت الق
ــارش مدينة عدن،  ــدد بشكل مب وأصبحت ته
ــع بريطانيا إىل الطلب من وايل  األمر الذي دف
مرص سحب جيوشه من اليمن إال أنه رفض. *
ــات االحتاللية   ــم من أن السياس عىل الرغ
ــني  ــرصاع ب ــوذ اال ان  ال ــم النف ــربى تتقاس الك
ــني   ــا والعثماني ــني بريطاني ــني العظمي القوت
ــىل اساسه   ــا عثمانيا ع ــا سياسي ــج موقف انت
ــون باالحتالل الربيطاني  لم يعرتف العثماني
ــد بريطانيا،  ــوا بتجريد عدة حمالت ض وقام
ــة مشرتكة  ــل لجن ــم تشكي ــام 1902م ت ويف ع
ــذه اللجنة يف  ــدود، واستمرت ه ــت الح لتثبي
ــام 1904م، حيث تم  ــارس ع ــى م ــا حت عمله
االتفاق بني الطرفني عىل خط الحدود، وتمت 
املصادقة عىل هذا االتفاق يف 9 مارس 1914م. 
ــة األوىل يف الربع  ــرب العاملي ــدالع الح إال أن ان
االخري من نفس العام  ووقوف تركيا إىل جانب 
أملانيا، لم يضع هذه االتفاقية موضع التطبيق 

الفعيل، فاندلعت املواجهات بينهما، وتمكنت 
ــم أرايض الجنوب،  ــاح معظ ــن اكتس ــا م تركي
ــع والحواشب ولحج ووصلت  فاحتلت الضال
ــو 1915م إىل منطقة الشيخ  ــا يف 6 يولي قواته
ــان لديهم يف عدن  ــان. لكن الربيطانيني ك عثم
ــان  ــح، وك ــدي التسلي ــدي جي ــف جن 14 أل
ــىل رشاء  ــة ع ــدرة املالي ــربة والق ــم * الخ لديه
ــراك، باإلضافة إىل  ــد األت ــب القبائل ض وتألي
ــروف الجوية القاسية، أجرب األتراك عىل  الظ
ــاب .. اىل ذلك فان تلك االتفاقات بني  االنسح
ــت موضوع رفض من  ــني كما اسلفنا كان القوت

قبل االمام يحيى ..
ــل جنوب اليمن منذ أقدم العصور جزءاً  ظ
ــم ينفصل  ــن الطبيعية، ول ــزأ من اليم ال يتج
ــة  ــف السلط ــرتات ضع ــال إال يف ف ــن الشم ع
ــة وانحاللها، نتيجة النزاعات القبلية  املركزي
ــاالت نادرة،  ــة، وهي ح ــرصاع عىل السلط وال
ــن نهائياً يف  ــذه املنطقة عن اليم وانفصلت ه
ــا أعلن سلطان لحج  سنة 1728م(*)، عندم
ــوة بسالطني  ــام اليمن أس ــن إم ــه ع استقالل
ــاء،  ــىل، والبيض ــع السف ــاء، وياف ــع العلي ياف
ــون أطلقوا  ــا احتلها الربيطاني وأبني. وعندم
ــا،  ــدن ومحمياته ــرة ع ــم مستعم ــا اس عليه
ــي التسمية التي استخدمت يف املراسالت  وه

الربيطانية. 
ــوب  ــى الجن ــر مسم ــام 1947م ظه ويف ع
ــاء الجنوب  ــة أبن ــد تبنتها رابط ــي، وق العرب
ــاء عىل النزعة  ــي، لهدفني أولهما القض العرب
ــى تسمية عدن  ــة الذي يثريها مسم املناطقي
ــا تتضمنه من معاني التجزئة،  واملحميات، مل
ــة إزالة الحدود الوهمية بني اإلمارات،  وملحاول
ــة* ..وثانيهما  ــة املنطق ــىل عروب ــد ع والتأكي
ــال. وكرد فعل  ــا ملبدأ الوحدة مع الشم رفضه
عىل هذه التسمية التي تكرس فصل الجنوب 

عن الشمال..
ــدت  ــذي تص ــه ال ــذا التوج ــة ه يف مواجه
ــي تشكلت  ــة اليمنية  الت ــة الوطني ــه الحرك ل
ــارص تنتمي لكل  ــن عن ــا م ــا وهيئاته احزابه
اليمن وكرست يف ادبياتها ووثائقها وبياناتها  
مسمى الجنوب اليمني، لتأكيد وحدة األرض 
اليمنية عىل الصعيدين الجغرايف واإلنساني، 
ــة  ــي كلم ــوب اليمن ــة الجن ــت اىل كلم واضاف
ــع االحتالل، ولنزع  ــل *. للتأكيد عىل واق محت
ــة االستعمار الربيطاني  املرشوعية عن سلط

وإعطاء مرشوعية ملقاومتها.
ــان محسن  ــن السلط ــام 1938طلبت م ع
ــدن، الذي كانت  ــديل  رشاء مرفأ ع ــل العب فض
عدن تابعة لسلطنته، كي تقيم فيه مستودعاً 
ــت أن طلبت  ــض .. ثم مالبث ــم إال أنه رف للفح
ــة كانت  ــىل سفين ــاً ع ــاً مجحف ــه تعويض من

ــن الهند جنحت يف ساحل  تحمل حجاجاً م
أبني وقام األهايل بنهبها. *

ــأ عدن يف  ــالل مرف ــا  باحت ــت بريطاني قام
ــري متكافئة  ــر 1839م، بعد مواجهة غ 19يناي
ــديل، سلطان لحج.  ــان العب ــع قوات السلط م
ــة املهاجمة  ــوات الربيطاني ــت الق ــث كان حي
ــاً مزودين  ــن 750 جندي ــة تتكون م قوة نوعي
ــني،  ــني العسكري ــرباء والفني ــع وبالخ باملداف
ــة تمكنت فيها  ــة خاطف ــت بخوض معرك قام
ــة وقتل  ــديل التقليدي ــوات العب ــق ق من سح
ــن ، واعتقال  ــرح 25آخري ــن قواته وج 139 م
ــم  ــن، ول ــه يف السج ــه ووضع ــديل نفس العب
تخرس بريطانيا فيها سوى 15فرداً بني قتيل 

وجريح .* 
ــة  ــة سكاني ــا  ذات كثاف ــدن وقته ــت ع كان
ضئيلة وقد اورد املؤرخ اليمني سلطان ناجي 
ــري لليمن  ان  ــه الهام التاريخ العسك يف مؤلف
ــدد سكانها حينها كان 980 نسمة   وعقدت  ع
ــل يف طرد  ــد أن فش ــديل بع ــع العب ــدة م معاه
ــد بموجبها  ــوم مضاد تعه ــني بهج الربيطاني
ــة، وأن  ــات الربيطاني ــة السلط ــدم مقاوم بع
ــن الطرقات، وأال يجري  يكون مسئوًال عن أم
ــة دولة  ــع أي ــدات م ــع معاه ــالت أو يوق مراس
ــالع الحكومة  ــة إال بعد إط ــة أجنبي أو حكوم
ــع أو  ــرصف بالبي ــوم بالت ــة، وأال يق الربيطاني
ــه ألية دولة  ــار ألي من أراضي ــن أو اإليج الره
ــد رعاياها إال بعد التشاور مع الحكومة  أو أح

الربيطانية،
ــيل وبلغت بريطانيا  رضخ السلطان الفض
ــب رشاء مساحة  ــو بتعديل مطل ــا ول مبتغاه
ــري بريطاتيا   ــص عىل تأج ــرية اىل اتفاق ين كب
ــن االرايض يف لحج وعدن  ــة  م ــة واسع مساح
ــم الفضيل  ــا تحت حك ــل سكانه ــىل ان يظ ع
ــة الربيطانية  ــك  تتعهد الحكوم ــل ذل يف  مقاب
بحمايته وأن تدفع له مرتباً سنوياً يبلغ 6500 

ريال*
ــة  ــد سلسل ــا  بعق ــت بريطاتي ــا قام بعده
ــدات حماية مماثلة بينها وبني سالطني  معاه
ــغ  ــي بل ــن الت ــوب اليم ــخ جن ــراء ومشائ وأم
ــا وتكاثرت   حتى بلغت   اىل سلطنات   تعداده

ومشيخات بلغت 23 كيانا   *
ــات يف وضع  ــك املحمي ــىل تل ــا أبقت ع كم
ــا، ولم تحاول الدفع  متأخر، فلم تعَلّم سكانه
ــدم  ــوى ع ــت دع ــو، تح ــق النم ــا يف طري به

التدخل يف الشؤون الداخلية*
فلم يوجد يف جنوب اليمن منذ احتالله عام 
ــام 1967م سوى  ــى استقالله ع 1839م وحت
ــدة للبنني  ــني يف عدن، واح ــني ثانويت مدرست
ــات، كانت تستوعب بضع مئات  وأخرى للبن
من الطالب، وكان الهدف من إنشائهما توفري 

ــان معظمهم من  ــة واملوظفني  وك ــض الكتب بع
ــدة سلطات االحتالل  ــان الهنود ملساع السك
ــات فلم  ــا يف املحمي ــة، أم ــال اإلداري يف األعم
توجد سوى بعض املدارس االبتدائية األشبه 
ــان هناك  ــة ك ــال الصح ــب * ويف مج بالكتاتي
ــي مستشفى  ــات يف عدن ه ــة مستشفي أربع
ــى سالح الطريان،  امللكة اليزابيث، ومستشف
ــة،  االسكتلندي ــة  اإلرسالي ــى  ومستشف
ــى مصايف البرتول، أما يف املحميات  ومستشف
التي يتوزع بها معظم السكان البالغ عددهم 
ــد بها سوى  ــة فلم توج ــف نسم ــو 800 أل نح
ــني ولحج  ــن املكال وأب ــادات يف كل م ــع عي أرب

وسيئون*
ــدت شبكة طرق جيدة ولكن يف مدينة  ووج

عدن وحدها لخدمة حركة تموين السفن 
ــل  ــة النق ــت وسيل ــات فبقي ــا يف املحمي أم
ــات..*. ويبدو أن الهدف  ــة هي الحيوان الغالب
ــاء عىل وضع التبعية، وعىل  من ذلك هو اإلبق

النزعة االنعزالية  االنفصالية  لتلك املناطق
قامت سياسة بربطانيا يف الجنوب اليمني 

عىل مبدأين اثنني :
ــم  ث ــاء،  بالعط ــة  مقرون والء،  ــدة  /معاه

االستيالء، 
ــة عىل  ــل املوالي ــض القبائ ــدأ تحري / ومب

املعادية
ــة  األكرثي ــن  م ــة  األقلي ــة  إخاف ــدأ  _مب

وتوظيفها لخدمة االحتالل ..
ــالل  ــوات االحت ــادئ فق ــذه  املب ــىل ه وع
ــاج إىل جيش كبري  ــد  تحت ــم تع ــي ل الربيطان
ــدت  ــالل، عم ــع االحت ــىل واق ــة ع للمحافظ
ــان  ــني سك ــز ب ــة التميي ــا يف سياس بريطاني
ــة  ــدن  إىل محاول ــرة ع ــات واملستعم املحمي
ــة السكانية عرب قانوني الهجرة  تغيري الرتكيب
ــدن أمام  ــواب ع ــا أب ــن فتح ــة، اللذي واملواطن
ــة، وأغلقاها أمام هجرة أبناء  الهجرة األجنبي
ــات، حيث استقدمت  الشمال، وأبناء املحمي
ــني واإليرانيني  ــود والباكستاني ــدن الهن إىل ع
ــن  الذي ــود  واليه ــني  األوروبي إىل  ــة  باإلضاف
ــىل  ــروا ع ــل اإلدارة، وسيط ــوا بمفاص أمسك
ــادي، وكانوا أفضل  ــاط االقتص مجمل النش

من يتعاون مع االحتالل ..
ــي استهدفت  ــذه السياسات  الت ــم ه . ورغ
ــم تزد نسبة  ــني وتغريبهم عن عدن فل اليمني
ــم  ــة ورغ ــن 15 يف املئ ــة ع ــب يف املدين األجان
ــري هذه  ــىل تغي ــرأ ع ــان يط ــذي ك ــاوت ال التف
ــة اال انها كانت ال تسمح مرارا يف فرتات  النسب
متباعدة اىل اقل من النصف كثريا  من مجموع 

سكانها ...
ــي يف مؤلفه  ــؤرخ  سلطان ناج ــرد لنا امل يف
ــات االوىل من  ــه اعاله وقي الصفح املشار الي

كتابة رسدا تاريخيا لتاريخ واستمرار املقاومة 
ــة لالحتالل دون توقف وهي  الشعبية العفوي
ــىل  ــرا ع ــت حك ــة ليس ــة يمني ــة وطني مقاوم
ــدا وطنيا شامال  ــة بعينها بل خذت بع منطق

وعميقا وواسعا ..
ــار يف التحكم يف  ــة االستعم اما عن سياس
نسبة التوزع السكاني يف مدينة عدن لصالح 
العنرص االجنبي عىل حساب التحكم بإبقاء 
ــال ومحاولة قوننة ذلك   ــرص اليمني ضئي العن
ــان فيبدو لنا ان  ــزءا من النظام الع وجعله ج
ــب عدن عن  ــة تغري ــل سياس ــب يف فش السب
اليمنيني وهذا كما سأورده هنا  هو استنتاجي  
ــرة  وهي  ــات متوات ــدي من رواي ــا تجمع ل مم
ــه يف ذاكرتي وهي  ــة ودونت ــه شفاه ــا سمعت م
ــق التغيري  ــة كيف تحق ــىل اسئل ــا تجيب ع م
ــح السكان اليمنيني يف عدن  الديمغرايف لصال
ــن جراء  ــادئ االمر  م ــت ب ــادة نتج ــي زي وه
ــن عدن  ــة م ــق القريب ــاء  املناط ــة ابن مشارك
والواقعة يف الشمال انذاك يف املقاومة اليمنية 
ــرت طويال   يف أن يعود  ــالل والتي استم لالحت
ــالل اىل ان تدفق  ــدء االحت ــذ ب ــل ومن يف االص
ــز وكانت  ــاء الحجرية وتع ــن ابن ــون م القادم
ــواء تعز   ــد اقضية ل ــن اح ــا  والعدي إب حينه
ــة بحسب  ــرتات التاريخي ــك الف ــم تل يف معظ
التقسيم االداري يف اليمن شماال  .  وبموجب 
ــن شخصيات  ــا وعدد م ــني بريطاني ــاق ب اتف
ومشائخ  منهم  الشيخ الرشجبي والذين هبوا 
ــالل الربيطاني  ــم وقاتلوا ضد االحت من قراه
ــدن فقد نص االتفاق عىل السماح ألبناء  يف ع
ــة حياتهم  ــش وبممارس ــك املناطق  بالعي تل
ــا ينطبق عىل سكان  ــث ينطبق عليهم م بحي
عدن مقابل ايقاف تجنيد وتسليح ابناء تلك 
املناطق  للقتال ضد االنجليز فكانت الهجرة 
ــة تعز  ــة من منطق ــاف القريب ــك االري ــن تل م
والحجرية كثيفة ما جعل الرتكيبة السكانية 
ــني رغم كل  ــان اليمني ــح السك ــم لصال تتعاظ
ــرة  ــون الهج ــا قان ــان يمنحه ــي ك ــا الت املزاي
ــا ظلت النسبة  ــات االجنبية  من هن للجنسي
ــد وتتكاثر وتتجاوز  ــة لليمنيني تتزاي السكاني
ــت االغلبية يف املراحل التالية  النصف واحتل

من االحتالل  ..
ــوم الغالبية من  ــى الي ــظ حت ــك يالح ولذل
ــان يطلق  ــول ريفية وك ــن اص ــم م ــان ه السك
عليهم  بـ(الجبالية)  اىل ذلك  ويبدو واضحا 
ــة تغيري الرتكيبة  ــا كانت تهدف من محاول أنه
السكانية ملدينة عدن، إىل زيادة عدد سكانها 
من غري اليمنيني إىل الحد الذي ال يمكنهم من 
املطالبة يف أن يكونوا طرفاً يف تحديد مستقبل 
ــوب عن غربه  ــدن   وعزل رشق الجن مدينة ع
ثم أخرياً مسعى عزل الجنوب عن الشمال  ..

ماذا ستفعل أمريكا وقد فشلت ‘إسرائيل‘؟
نارص قنديل

ــون الرتويج لقوة  ــة َمن يدمن ــن حاجة ملناقش ليس م
أمريكا و«إرسائيل» والتغافل عن رؤية التحوّالت الكربى 
ــدوى من إضاعة  ــّورات، فهؤالء ال ج ــي تحملها التط الت
ــل» قد تتحّدثان  ــد إلقناعهم، ألّن أمريكا و«إرسائي الجه
عن الفشل والهزيمة، كما حدث يف حرب العراق وعدوان 
تموز 2006، ويبقون عىل إرصارهم أّن أمريكا و«إرسائيل» 
ل  ــهّ قدر ال ُيرَّد وقوة ال ُتقهر، لذلك فإّن تجاهل هؤالء يس
ــي كانت تنتظر  ــاراتها، الت مواكبة األحداث ومعرفة مس
ــورية وحلفائها  ــارات القوة اإلرسائيلية مع س أّول اختب

بعد االنسحاب األمريكي من التفاهم النووي مع إيران.
ــغ يف دور التفاهم  ــة تبال ــة اإلرسائيلي ــت املعادل – كان

ــوض مواجهة  ــح قدرتها عىل خ ــع إيران يف كب ــووي م الن
ــورية، وبعد  ــة وس ــوى املقاوم ــران وق ــه إي ــة يف وج رابح
ــرتاف بالقدس  ــن التفاهم واالع ــي م ــحاب األمريك االنس
ــل»، وتجميع حكام الخليج وأموالهم  عاصمة لـ«إرسائي
تحت اإلمرة اإلرسائيلية علناً، لم يُعد يف الجعبة األمريكية 
ــادرة عىل  ــت أمريكا بق ــوى ما ليس ــن تقديمه س ــا يمك م
فعله، وهو الدخول مبارشة يف حرب، لو أرادتها وتحّملت 
ــارشة، ويف ظروف  ــابها مب ــك لحس ــت ذل ــا، لفعل تبعاته
ــتثري قبول  ــني الحلفاء، وتس ــل تحظى باإلجماع ب أفض
ــال يوم العدوان عىل  ــرأي العام األمريكي، كما كان الح ال
ــالح الكيميائي، وارتضت واشنطن  ــورية بذريعة الس س

خفض منسوب العمل العسكري بما يضمن عدم تحّوله 
ــن اإلرسائيليني  ــخرية م ــّبب بالس ــة، ولو تس إىل مواجه

أنفسهم، الذين قالوا إّن النتائج هي صفر.
ــل ما توفرت لـ«إرسائيل» كّل طلباتها من أمريكا  – بمث
ــورية  ــروف املواجهة عرب س ــرت لها يف ظ ــج، توّف والخلي
أعىل درجات التربير لدخول الحرب، مع الصواريخ التي 
ــوالن، واألكيد أّن  ــكرية يف الج ــتهدفت مواقعها العس اس
«إرسائيل» تعرف أّن َمن أطلق الصواريخ فعل ذلك كركن 
يف محور املقاومة أتّم التنسيق مع سائر الحلفاء، وكانوا 
ــاً يف حال جهوزية للحرب، واألكيد أّن «إرسائيل»  جميع
ــارة رئيس  ــل بزي ــيايس تمث ــتنفار س ــال اس ــت يف ح كان

ــكري  ــكو، وعس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ملوس
ــة الحديدية،  ــن نرش القب ــتباقي ع ــل باإلعالن االس تمث
ــعار إجهاض خطة إطالق  ــوة تحت ش والغارة عىل الكس
ــاً أّن  ــد ثالث ــة، واألكي ــع اإلرسائيلي ــو املواق ــخ نح صواري
ــة األوىل من الرّد اإلرسائييل عىل صواريخ الجوالن  الوجب
ــاحة الجغرافية  ــواء للمس ــت بحجم بداية حرب، س كان
ــرات  ــدد الطائ ــيل، أو بع ــتهداف اإلرسائي ــة االس لحرك
ــة، أو باالنعقاد  ــواء األردني ــدها يف األج التي جرى حش

املتواصل للمجلس الوزاري املصغر ملواكبة التطورات

قيمة هذا الشهر أشمل وأعمق من الحيثيات 
ــت مهمة ولذلك  ــة مهما كان ــة واالقتصادي املالي
ــل التغريات  ــة يف ظ ــرص واملراجع ــن التب ــد م الب
ــوات الحرب والعدوان  الرسيعة التي رافقت سن
ــا وأصبح أنني  ــا اجتماعيا واقتصادي عىل بالدن
ــم التنقطع وأنتجت حمًال ثقيًال  الناس وشكواه
ــا املتفاقمة من  ــة ونتائجه ــاء اليومي ــن األعب م
ــن بطالة وتدهور  ــات وما رافقه م ضعف الخدم
ــر يف األسعار وال  ــع الدخول وغالء مستم وتراج
ــة وأنها  ــص يف اإلنتاجي ــد النق ــى عىل اح يخف
ــرام وعوامل أخرى كثرية تجعل  ليست عىل ماي

صيام هذا الشهر ممزوجاً باملعاناة.
وألن رمضان مدرسة اقتصادية ذات خصائص 
كامنة يف جوهر فريضة الصيام باعتباره مرتبطا 
ــاق  ــالك واإلنف ــل االسته ــة مث ــوى اقتصادي بق
ــة اإلشباع وان  ــة الحاجة ودرج ــوال ودرج واألم
ــط فاعليتها  ــص وتنشي ــك هذه الخصائ تحري
ــوى  ــىل مست ــم ع ــرش يف صيامه ــة الب ــي مهم ه
ــم وتقويماً لسلوكهم  ــراد ضبطاً الستهالكه األف

االقتصادي.
ولعل أهم خاصية اقتصادية لفريضة الصيام 
ــالل هذا الشهر  ــص منسوب االستهالك خ تناق
ــرتض منطقيا أن ينخفض االستهالك عىل  إذ يف
ــدد الوجبات يف  ــل تقدير إىل الثلث باعتبار ع أق

اليوم من ثالث وجبات إىل وجبتني وتوفر األرسة 
ثلث ميزانيتها بحيث تستطيع األرس أن تخرج 
ــل رمضان من كثري  ــل ما يتوفر لها خالل ك بفض
من األزمات االقتصادية التي ترتاكم عليها خالل 
ــم وردم الفجوة املالية و  بقية الشهور بما يساه
تحسني وضعها االقتصادي ويساهم يف تدريب 
الفرد عىل توازن السلوك االقتصادي عرب تقليل 
ــل يف الصوم  ــالك الغذائي فاألص ــة االسته كمي
ــرتة النهار  ــالك خالل ف ــن االسته ــه امتناع ع ان
ــد عن 15 ساعة وهي عادة  التي تمتد إىل ما يزي
الفرتة التي يحتاج فيها اإلنسان إىل االستهالك 
ــاق أو  ــض لإلنف ــو تخفي ــادي ه ــى اقتص بمعن
ــاد الجزئي  ــإن االقتص ــد لإلنفاق لذلك ف ترشي
ــراد يساير ذلك  ــان املرتبط بسلوك األف يف رمض
ــة فريدة  ــداً بعقالنية اجتماعي ــاً وترشي تنظيم
ــالك إرادة التصدي  ــة ومجاًال المت ويعترب فرص

لحالة االستهالك الرشهة.
ومن خصائص رمضان  االقتصادية تخليص 
اإلنسان من الجشع والطمع الذي هو أصل كثري 
من املفاسد كالغش واالحتكار وغريه وتوفري مزيد 
ــن الوقت للعمل واإلنتاج، فمثال إعداد الطعام  م
ــا يتطلب من خطوات سابقة والحقة  وتناوله وم
يستهلك من صاحبه وقتا طويال، ويمكن قياس 
ــىل جميع األعمال  ــل ذلك الوقت املكتسب ع مث

ــا أن روح  ــة كم ــة االقتصادي ــن واألنشط وامله
ــت فرصة  ــح يف نفس الوق ــزداد وتصب ــل ت التكاف
ــر املحتاجني ولكن  ــن الستجالء مشاع للقادري
ــط بعدة عوامل منها أن يحدث الصوم  هذا مرتب
أثره يف نفوس القادرين إزاء الفقراء واملحتاجني 
واألخذ بأيديهم للرفع من مستواهم االقتصادي 
ــؤدي إىل تداول املال وقيام نوع من  وهذا بدوره ي
ــي يف املجتمع  ــادي واالجتماع ــوازن االقتص الت
ــات التطوعية  ــرم والصدق ــن خالل الجود الك م
ــريات  ــة يف الخ ــات واملسابق ــة الحسن ومضاعف
ــا يف استجالب الرزق  ــن ثم يكون الصوم سبب وم

والربكة.
ــك واملرء  ــري ذل ــول غ ــم يق ــال القائ ــن الح لك
ــي الذي  ــم االستهالك ــادة النه ــن زي ــش م يده
ــذا الشهر يف  ــاس عامة يف ه ــدى الن يسترشي ل
ــواق  ــد أس ــة وتشه ــاض اإلنتاجي ــل انخف مقاب
ــرشاء  ل ــرياً  كب ــا  اإلسالمية زخم ــات  املجتمع
ــة إضافة  ــواد غذائي ــع وم ــن سل ــات م املستلزم
ــع  ــا يدف ــا م ــات واأللبسة....وغريه إىل املفروش
مؤرشات االستهالك لالرتفاع بشكل كبري خالل 
ــة الحال إىل  ــاً بطبيع ــؤدي أيض ــذا الشهر وي ه

ارتفاع األسعار.
ويظهر جليا العالقة الطردية بني شهر الصوم 
ــه فقد اعتادت األرس  وبني االستهالك املبالغ في

املسلمة التجهيزات املختلفة قبل رمضان  حتى 
ــة خاصة ومكثفة لهذا  ــا تضع ميزاني أن معظمه
ــا وأن استقبال رمضان  ــر املبارك خصوص الشه
ــم املتنوعة أصبح أمرا متعارًفا عليه  بهذه املراس
ــح فالجميع  ــل للنقد أو التصحي ــه غري قاب وكأن
ــداد  ــالك واالستع ــرة االسته ــو دائ ــض نح يرك
ــا بآلة  ــرا مصحوب ــذي يبدأ مبك ــالك ال لالسته
ــي تحارص  ــة واإلعالنات الت ــن الدعاي ــة م رهيب
األرس يف كل وقت ومن أكرث من وسيلة فقد تحول 
ــات اإلسالمية إىل  ــد املجتمع ــان عن ــر رمض شه
ــوان من  ــن يف تحضري أل ــة للتفن ــة سنوي مناسب
ــاق واملوائد مما جعل نسبة االستهالك يف  األطب
رمضان ترتفع حتى تقرتب إىل أكرث من ضعف ما 
ــور العادية كداللة عىل املدى  تستهلكه يف الشه
ــذي تعيشه  ــف السلوكي ال ــن التخل ــل م الهائ
ــد االستهالك واإلنفاق  تلك املجتمعات من تزاي
ــىل الخارج  ــن االعتماد ع ــي املزيد م ــذي يعن ال
ــاد خطرية  ــا أبع ــاق لهم ــالك واإلنف ألن االسته
ــة ذلك أن معظم  ــدد الحياة االقتصادي كثرية ته
ــل بعد إىل مرحلة  ــات اإلسالمية لم تص املجتمع

االعتماد عىل املوارد والجهود الذاتية.
* باحث بوزارة املالية 

رمضان وخصائصه االقتصادية
احمد ماجد الجمال*
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