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         عبدالفتاح عيل البنوس 

إن مع العسر يسرا

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

شغلونا باملواعظ والخطب التي تتحدث عن الصرب وتثني عىل الصابرين 
ــمع  ــه لهم نظري صربهم  ، ولطاملا كنا نس ــزاء األوىف الذي أعده الل ــني الج وتب
ــبحانه وتعاىل  ــاده ، وأن الله س ــمه الله لعب ــليم بما قس ــن الدعوات للتس ع
ــه واختباره ،  ــالءات من أجل تمحيص ــف صنوف االبت ــيل عباده بمختل يبت
ــائل اإلعالم ومنابر املساجد والخطباء والوعاظ  ــكر أم يكفر  ، كانت وس أيش
ــذه األطروحات ويرغبون الناس فيها ،  ــابقون عىل ه والكتاب والعلماء يتس
ــن العدوان السعودي اإلماراتي  ولكننا يف اآلونة األخرية وبالتحديد عقب ش
ــمع عن فضائل الصرب  األمريكي غابت هذه  املواضيع عن املنابر ولم نعد نس
ــمع إال الشكوى والتذمر من األوضاع والسعي لتحميل القوى  ، ولم نعد نس
ــؤولية التدهور االقتصادي وتردي األوضاع  الوطنية املناهضة للعدوان مس
ــال البالد  ــة املحلية وإدخ ــىل العمل ــات والقضاء ع ــع املرتب ــية وقط املعيش
ــة بقيمة العملة  ــادي جراء املضارب ــالس واالنهيار االقتص ــة من اإلف يف حال
ــادق بتوجيهات  ــيطانية تقوم بها حكومة الفن ــات ش املحلية ، وهي ممارس
ــاق عىل أبناء  ــن أجل تضييق الخن ــة وأمريكية م ــعودية وإماراتي وأوامر س
ــعبنا والفتك بهم والنيل منهم كما هو حاصل اليوم  ، ولكن لألسف هناك  ش
ــياء بغري مسمياتها ،  ــمون األش ــون الحق بالباطل ويس من ال يزالون يلبس
ــؤولية الجرائم التي ارتكبها الجالد القاتل السفاح  ويحملون الضحية مس
ــم عىل علم بأن  ــؤولية كل هذا التدهور وه ــوى الوطنية مس ــون الق ، فيحمل
ــذه القوى ال صلة لها بهذا التدهور الخطري الذي يفوق قدرات وإمكانيات  ه
القوى الوطنية ملحارصتها والحد منها ، عالوة عىل كون هذا التدهور واضح 
ــتحرضني اليوم ترصيح علني  ــي تقف خلفه ، ويس ــباب واألطراف الت األس
للسفري األمريكي خاطب به الوفد الوطني يف مفاوضات الكويت ، حيث قال 
بأنه إذا لم يوافق عىل رشوط االستسالم التي تقدمت بها قوى العدوان ، فإنه 
ــاوي الحرب الذي طبعت عليه ، وهو ما  ــيجعل قيمة  العملة اليمنية ال تس س
ــن  ــعى األعداء لتحقيقه اليوم ، بمعنى أن الحرب االقتصادية التي تش يس

عىل بالدنا حالها حال العدوان أمريكية قبل أن تكون سعودية إماراتية . 
حيث يلعب األعداء بالورقة االقتصادية املتمثلة يف انهيار العملة املحلية 
ــه إىل أكرث من 600ريال للدوالر  ــة بقيمتها أمام الدوالر لتصل قيمت واملضارب
ــلطة حكومة الفنادق  الواحد ، واملحزن يف األمر أن املحافظات الخاضعة لس
واملرتهنة لقوى الغزو واالحتالل هي يف مقدمة املترضر جراء هذه املمارسات 
القذرة وهو ما يثري الكثري من عالمات االستفهام حول أسباب خنوع الشارع 
ــم أي مواقف  ــات دون أن تكون له ــذا ممارس ــىل هك ــكوتهم ع ــي وس الجنوب
ــات الجنوبية  ــض املحافظ ــهدت بع ــك ، صحيح ش ــة لذل ــة ورافض مناهض
ــة رمزية منددة بتدهور  ــريات احتجاجي صباح امس األحد مظاهرات ومس
ــعار بصورة جنونية ولكنها ليست  ــعر رصف العملة املحلية وارتفاع األس س
ــتوى املطلوب والذي يتناسب وحجم املعاناة التي وصل إليها الناس  باملس
والتي لم تعد مقبولة ، ولم يعد بإمكان املواطن تحملها ، إذ يتطلب األمر ثورة 
شعبية عارمة تردع حكومة الفنادق وأسيادهم وتجربهم عىل إيقاف املتاجرة 
بأقوات املواطنني والتلذذ بتعذيبهم يف اقتصادهم ومعيشتهم ظنا منهم بأن 
ــأنها أن تنجز ما عجزوا  ــفية من ش ــات واإلجراءات التعس مثل هذه املمارس

عن تحقيقه من خالل حربهم العسكرية التي فشلوا فيها فشال ذريعا. 
ــف ريال  ــدوالر الواحد إىل أل ــعر ال ــو وصل س ــه ل ــد،  والل ــرص املفي باملخت
ــيادة  ــارنا ومنهجنا وحقنا يف الس ــن مس ــا ، وال حدنا ع ــريت مواقفن ــا تغ ، م
واالستقالل والتحرر من الوصاية والتبعية و ملا  شككنا للحظة بأن الله معنا 
ــفق بنا وأنه لن يجمع بني عرسين وأن الفرج من عنده  وأنه هو األرحم واألش
ــموات واألرض ،ثقتنا فيه ، وتوكلنا  وأنه الضار والنافع ومن بيده مقاليد الس
ــوال وادلهمت  ــا ضاقت األح ــا ونارصنا ، ومهم ــو مالذن ــه ، ه ــا علي واعتمادن
ــداث وتعاظمت الخطوب فإن مع العرس يرسا ، املهم العودة لله واإلنابة  األح

إليه وسيحل الفرج بإذن الله وتوفيقه. 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

السعودية تبحث عن أسلحة دفاعية.. ماذا يعني هذا بالحساب العسكري ؟
زين العابدين عثمان

وزير الخارجية السعودي عادل الجبري الذي كان أول 
ــاعة الصفر للعدوان عىل  مسؤول عربي أعلن عن بدء س
ــن يف ليلة الـ 26 مارس 2015م ،اليوم وبعد دخول هذا  اليم
ــالن أن بالده  ــذا الوزير بإع ــه الرابع يقوم ه ــدوان عام الع
ــلحة من روسيا ليس  ــعى جاهدة إىل عقد صفقات اس تس
لالغراض الهجومية وإنما لألغراض الدفاعية وقد التقى 
ــكو،  ــريغي الفروف  يف موس ــة الرويس س ــر الخارجي وزي
ــول رشاء  ــات ح ــراء مباحث ــطس، إلج ــاء 29 أغس األربع
ــات الدفاع  ــن بينها منظوم ــية م ــات دفاعية روس منظوم
ــري إىل أن املحادثات  ــار الجب ــوي املتطورة S400 وأش الج
ــال الدفاع حول رشاء  ــؤولني يف مج تجري حاليا بني املس
ــعى  أنظمة ذات طابع دفاعي قائال: ”اململكة وقيادتها تس

دائما لتوفري أفضل املعدات الدفاعية لقواتها املسلحة.

من هنا ومن من خالل هذا الصعيد نرى بأن السعودية 
ــلحة دفاعية  فعال أصبح لديها رغبة جامحة المتالك أس
ــكرية يف املنطقة  ــا تداعيات املتغريات العس متطورة تقيه
وخصوصا يف الحرب باليمن وزيارات الجبري املكوكية إىل 
ــيا تعرب عن هذه الرغبة بالتايل نستطيع أن نستنتج  روس
ــية  ــة محاور أساس ــدا أربع ــار تحدي ــالل هذا املس ــن خ م
ــلحة  ــعودي يف رشاء أس تفرس هذا االنتقال واإللحاح الس
ــلوك بالحسابات العسكرية  دفاعية وماذا يعنيه هذا الس

واإلسرتاتيجية.
ــعودية  ــىل اليمن التي بدأتها الس ــرب ع األول : إن الح
ــا عىل  ــردت كلي ــيطرة وتم ــن الس ــت ع ــا خرج وحلفاؤه
ــف الحدائق  ــن إىل مل ــادة اليم ــة إلع ــا الهادف مخططاته
ــعودية بدت حرب  ــة للمملكة واثبات  فكرة ان الس الخلفي

لن تستطيع إنهاءها .
ــل يف تحقيق الحملة  ــكري الكام ــل العس الثاني : الفش
العسكرية السعودية وحلفائها لبنك األهداف األساسية 
ــكل  ــدودة  بش باليمن  ووصول هذه األهداف إىل طرق مس
ــة بكل املعنى  ــائل انتحاري ــع فكرة الخوض فيها  مس يض
ــكرية التي بلغت  ــائر املالية والعس حيث وان حجم الخس
ــة وقاتلة  ــت جراحات بليغ ــبوقة قد ترك ــدودا غري مس ح
ــة بصورة  ــة واألمني ــعودية  االقتصادي ــات الس يف منظوم

كارثية.
ــعودية وحلفاءها انتقلوا  ــات  بأن الس ــث دليل إثب الثال
ــح  ــس صحي ــا العك ــاع فيم ــوم إىل الدف ــع الهج ــن موض م
ــريوا من  ــعبية الذين غ ــه الش ــش اليمني ولجان ــع الجي م
ــلة من  ــرتاتيجياتهم  الدفاعية إىل الهجومية عرب سلس اس

ــاحة  ــدرات الناهضة التي فرضوها عىل س املعادالت والق
الحرب .

ــة  ــة األمريكي الدفاعي ــة  ــل األنظم ــوت فش ثب ــع   الراب
الباتريوت ورغبة السعودية يف امتالك أسلحة أكرث تطورا 
وفاعلية  يف صد األخطار اإلسرتاتيجية القادمة من اليمن 
ــت نريانها  ــة التي وصل ــة والجوي ــوة الصاروخي ــا الق منه
ــة الحيوية  ــآت اململك ــاض ومنش ــة الري ــب العاصم إىل قل

والنفطية بسهولة ومرونة عسكرية مرعبة .
ــعودية  ــذا يف األخري نقولها ومن واقع املؤكدات إن الس ل
وأيضا حلفاءها  لم تعد ذات نازية أو الطرف املهاجم الذي 
ــادالت واملبادرات وإنما باتت طرفا يتخندق يف  يفرض املع
ــائل لتأمني نفسه من نريان  مواضع الدفاع ويبحث عن وس

الحرب باليمن التي فقد السيطرة عليها كليا.

محّمد لواتي

ــىل القيل والقال  بتهمة الخيانة  ترامب  املُحال اليوم ع
ــني  ــة الديمقراطّي ــع  زعيم ــيري دف ــوء التس ــذب  وس والك
ــويس إىل القول  ــيس بيل ــواب األمريكي نان ــس الن يف مجل
ــني يف  ــم الجمهوري ــودة "إن تصمي ــري معه ــة غ وبرصاح
الكونغرس عىل التسّرت عىل الرئيس وأتباعه املجرمني أمر 
ــي، النائب العام ونائب  ــري واضح" ، وقال روبرت خوزام غ
ــم خطرية للغاية وتعكس  املّدعي العام األمريكي"هذه ته
ــة عىل مدى فرتة زمنية  ــاً من األكاذيب وخيانة األمان نمط
ــة  والوضع  ــىل الحقيق ــّرت ع ــد  رضباً  من التس ــة" ،يع مهم

السّيئ الذي عليه أمريكا  املُحاَرصة عاملياً.
هل ُيدرك الرئيس األسوأ يف تاريخ رؤساء أمريكا السّيد 
دونالد ترامب إىل أين يسري ببلده وأين سوف يستقر بهما 
ــوأ ساعة من رئاسة ترامب بأكملها  املطاف..؟ أم " هي أس
ــن،  ــه بأكملها،"  كما يقول نورمان أيس ــا يف حيات - ال، وربم
ــل والخارج بل  ــن الداخ ــت االتهامات عليه م ــد تراكم وق
ــبيهة بتلك  ــاءلة القانونية  ش إنه اليوم أمام احتمال املُس
ــأل ألني ديفيس،  ــون يقول  س التي أُِعّدت  للرئيس نيكس
ــات هذه جريمة ملايكل  ــي كوهني، "إذا كانت الدفوع محام
كوهني أفال تكون جريمة لدونالد ترامب؟ ،" ثم هل بإمكانه 
ــادي والحرب التجارية  محاربة العالم بالحصار االقتص
ــخ  وللجغرافيا أكرث  ــن املُغالطات  للتاري ــر فيه م أم أن األم
ــّيد ترامب الذي يتحايل عىل الواقع  من مكانة التاجر الس
ــات البيع باملزايدة..؟ أكيد   ــئه ورش بربيق املجد الذي تنش
ــت الرماد يحاول من  ــبه النار الباقية تح ــياء  تش تّمت أش
ــا تؤّكد  ــم  يف جغرافيا كله ــايض يف العال ــات امل ــا إثب خالله
ــف  ــار يوق ــد ال الحص ــّري يف آن.. وبالتأكي ــّدد  واملُتغ املُتج
ــّرر  ــه املق ــا يصف ــادي كم ــار االقتص ــا، والحص هيجانه
ــري بـ:"البلطجة  ــم املتحدة: إدريس الجزائ الخاص لألم
االقتصادية"، وال التلويح بالعصا الساخنة تضفي عليها 

شيئاً من الربودة.
ــد  ــاعدوه بع ــب ومس ــد ترام ــمالية اعتق ــا الش يف كوري
ــقطوا يف حرب  ــود أمريكا الذين س ــودة بعض جثث جن ع
ــد اللقاء بينه وبني   ــاً  يف غري محله بع ــني، وزاد تأّلق الكوريت
ــا التاريخ الذي  ــدرك أن خفاي ــم يكن ي ــم جونج أون ول كي
يحكم سياسة أوين هي أشبه بالحنني  للوقت الذي سوف 
ــض فيه هذا التاريخ، وفعًال صّدق ترامب خرافة اللقاء  ينه
وصّدق أوين  منه البداية إلعادة ما ضاع من ذلك الحنني.. 
ــيايس عىل حدس  ــكري والس لم يكن ترامب وفريقه العس
ــن أخطاء وما هم  ــيط ملعرفة ما هم فيه م ــيايس ولو بس س

عليه من أوهام.
ــبوع املايض  ــة اعتربت األس ــة األمريكي وزارة الخارجي
ــاه  ــري يف االتج ــمالية "تس ــا الش ــع كوري ــات م أن املحادث
ــنطن  ــح"، متحّدثة عن اجتماعات ُمغَلقة بني واش الصحي
ــه منظمة الطاقة  وبيونج يانج . يف حني تؤّكد يف اليوم نفس
ــب األورانيوم  ــزال تخّص ــمالية ال ت ــا الش ــة أن كوري الذري
ــة الذرية يف  ــة الدولية للطاق ــه بالزيادة) الوكال ــج من وتنت
ــطتها النووية  ــمالية تواصل أنش ــر لها أن كوريا الش تقري

ــّرب عنها زعيمها كيم جونغ أون.)، وقد  رغم النوايا التي ع
قلت يف مقال سابق أنه ال يمكن لكوريا الشمالية أن تتخّىل 
ــلحتها النووية مهما كانت الظروف واملساومات..  عن أس
ــار  ــن االحتق ــا م ــنة يف تاريخه ــبء 70س ــل ع ــا تحم إنه
ــن ال تعّلم  ــيان ذلك ، ألن املَِح ــا وال يمكن نس ــي له األمريك
ــل تعّلمه  ــه فقط ب ــع الحصانة لنفس ــان كيف يصن اإلنس
أيضاً كيف يحمي تاريخه من التشويه ألنه أحد مرتكزات 

النهوض الحضاري والفكري.
ــىل خالف  ــم ع ــن ه ــيني الذي ــي كل السياس ــق مع ويّتف
سيايس مع ترامب وخاصة األمريكيني منهم .. أن الحصار 
ــيجّر كوريا إىل  ــه ترامب إنه س ــذي قال عن ــىل كوريا وال ع
ــووي، بالتأكيد ال يصنع املعجزة  ــالحها الن التخّيل عن س
ــل وإن كان يمّس الرفاهية االجتماعية ألي  وال يقتل العق
مجتمع ُمحاَرص، والشاهد إيران، ربما ترامب هنا ال يؤمن 
ــة املقاوالت،  ــن بالبزنس أو ثقاف ــة أكرث مما يؤم بالسياس
ــت  ــال مقابل، وليس ــح ب ــاً مصال ــت دائم ــة  ليس والسياس
ــّوح بها  ترامب   ــاِخنة التي يل ــاً يف جانب الهراوة الس دائم
ــي تؤّكد كل  ــران والت ــبة إلي ــه.!!  أما بالنس ــد العالم كل ض
ــية)  أن وراءها  ــتخباراتية، سياس املصادر(إعالمية، اس
ــقط ترامب يف لعبتها  سقوطاً مريراً حتى  إرسائيل وقد س
ــت إرسائيل أن  ــكري لها، وظّن ــكل أنه الوكيل العس ــّن ال ظ
ــاءت به اآللهة كي يعطيها ماًال يملك ملا ال تملك  ترامب ج
ــه املُتتالية، ولكن هل  ــاً فأضحت إيران هدف تغريدات أيض
ــه األعاصري  ــب يف وج ــران الصل ــب تاريخ إي ــرف ترام يع
ولقروٍن وكأنها هي اإلعصار األقوى عىل مر العصور، وهل 
يعرف الجغرافية التي هي حامية هذا التاريخ..؟ بالتأكيد 
ــة يف واد  ــال الكواكبي"صيح ــا ق ــل م ــو مث ــايل فه ال، وبالت
ــيعية ألكرث من  ونفخة يف رماد"  لقد حوربت عقيدتها الش
خمسة عرش قرناً ويف النهاية تغّلبت وَبَنت دولتها القائمة 
ــيعي، إيمانها الديني مرتبط  ــالمي الش عىل املذهب اإلس
ــراخ أو تململ  ــع مبادئها من دون ت ــا ومتفاعل م بتاريخه
ــا عواصف  ــا لقروٍن وآخره ــف التي واجهته ــن العواص م
ــت مثل السعودية ظاهرها اإلسالم  الحصار،هي إذن ليس
ــي أيضاً حاملة  ــق القصور وما يدور فيها،ه وباطنها عش

لثقافة التجّرد لعالم ما بعد عالم  املادة.
من هنا يمكن التأكيد أن حصارها  ويف الظروف الحالية 
ــات الكربى  ــم ُمتمّيز بالرصاع ــط عال ــّرد لعبة وس هو مج
ــَند القوي  ــاب فضًال عن الس ــل عالم ُمتعّدد األقط من أج
ــيا ثابتة،  ــني وروس ــا، ومواقف الص ــرويس له ــي ال الصين
ــة املواجه من  ــا ضمن حلق ــن املؤّيدين لبقائه ــرون م وآخ
ــكا وإرسائيل االختفاء  ــب املعركة، إذن عىل أمري أجل كس
ــيايس  ــي تعيدا نظامهما الس ــهر ك ــالم ولو ألش وراء األح
ــة، واجهة  ــىل التعّددية القطبي ــة ع ــة املفتوح إىل الواجه
األحداث أيضاً املؤّثرة يف الواقع ال املُتعالية عليه. وإذ يبدو 
أن دونالد ترامب  يسري يف حقل ألغام حتى صار ال يفهم ما 
ــنطن يمكن أن توصيفه بمقدمة   يفعل كل ما يحدث يف واش
ــن ترامب فجأة أنه  ــبيل املثال، يعل انقالب زاحف. عىل س

مستعد "إلغالق" الحكومة الفدرالية، أي منع أنشطتها.
ــبب ذلك هو عدم اعتماد ميزانية. ثم يطلب  قد يكون س
ــيك، مجلس النواب  ــة لبناء جدار مع املكس أمواًال إضافي
ــا  ــارات دوالر، بينم ــة ملي ــص خمس ــىل تخصي ــق ع يواف
مجلس الشيوخ يوافق عىل مليار ونصف املليار فقط"هو 
يف حلقة ُمفَرغة وربما يف حملة ابتزاز من الكونجرس ألنه 
ــني األمريكيني..  ــد الصحفي ــا يصفه أح ــن ورق كم بطل م
ــن حوله  ــع ترامب  وم ــني م ــة األمريكي ــكلة يف الساس املش
ــواء مع روسيا أو  ــتطيعوا تقّبل األمر الواقع س أنهم لم يس
ــرتخاء ويف رّد غري  مع الصني..؟ يقول الرئيس بوتني يف اس
ــكرياً ولدينا من أنواع  مبارش عىل ترامب نحن األقوى عس
ــلحة ما ليس لديكم، وتقول الصني أيضاً نحن مثلكم  األس
ــاً وَديننا عليكم  ــه عاملي ــاً نكون األهم في ــاً وقريب اقتصادي
ــت كالماً  ــار دوالر. وهي حقائق وليس ــاوز 12ألف ملي تج
ــّبث بمفهوم  ــون) يحاولون التش ــوف، وهم (األمريكي أج
ــكا يف مجلس األمن  ــرس أمري ــي..؟ ألم تخ ــي العامل الرشط
ــي.؟ ألم تتظاهر  ــبب الفيتو الرويس الصين عّدة مرات بس
ــا رساً لتلطيف  ــل وفوده ــّدة وهي ترس ــداوة لدول ع بالع

األجواء؟
ــر واألكرث قراءة  ــكي الكاتب واملفّك ــوم تشومس يرى نع
ــر  ــأن مخاط ــق بش ــاط والقل ــن اإلحب ــة م ــوم" أن حال الي
ــال الناخبني األمريكيني خالل  ــوارث املُنتظرة فاقت آم الك
ــعبوية دونالد ترامب  انتخابات العام 2016م مع صعود ش
ــة ال مجال  ــري إىل حقيق ــة، وهذا يش ــة األمريكي إىل الرئاس
للشك فيها هي أن املجتمع األمريكي يتعّرض لالنهيار.." 
ــن الداخل.. لقد  ــا ينخر أمريكا م ــاهد عىل م ، وهذا خري ش
ــقط موكلوه-  بالخوذ  ــّبث ترامب يف سوريا -بعد أن س تش
ــاء عىل أنهم مالئكة الرحمة  فإذا هم – وأمام  الرأي  البيض
ــة لصناعة  ــات غربي ــان ملؤّسس ــّرد أوث ــم مج ــام - أنه الع
ــم ظاهرياً  ــة والتخّيل عنه ــت الفضيح ــيس وكان الجواس
ــاول بحصاره  ــروب اللصوص، وح ــم بطريقة ه وتهريبه
ــيه يف  ــرتاتيجي ألمريكا تخّطي مآس ــا الرشيك االس لرتكي

سوريا والعراق ويف النهاية  خرس الرهان هو وأردوغان.  
ــال  بتهمة  ــىل القيل والق ــال اليوم ع ــب  املُح إذن، ترام
الخيانة والكذب  وسوء التسيري دفع  زعيمة الديمقراطّيني 
ــويس إىل القول  ــيس بيل ــواب األمريكي نان ــس الن يف مجل
ــني يف  ــم الجمهوري ــودة "إن تصمي ــري معه ــة غ وبرصاح
ــس وأتباعه املجرمني  ــرتّ عىل الرئي الكونجرس عىل التس
ــب العام  ــرت خوزامي، النائ ــال روب ــري واضح" ، وق أمر غ
ــم خطرية للغاية  ــام األمريكي"هذه ته ــب املّدعي الع ونائ
وتعكس نمطاً من األكاذيب وخيانة األمانة عىل مدى فرتة 
زمنية مهمة" ،يعد  رضباً  من التسّرت عىل الحقيقة  والوضع 
ــاً.  صحيح  أن  ــذي عليه أمريكا  املُحاَرصة عاملي ــّيئ ال الس
االقتصاد األمريكي  يمكن أن يتحّمل  تلك األخطاء  ولكن  
ــّكك إىل أقطاب  ــم يتف ــنتني ألن العال ــنة أو س ــس  إال لس لي

جديدة هي األقوى اقتصادياً وعسكرياً.
*رئيس تحرير يومية املُستقبل املغاربي

أمريكا بني حافات االنهيار.. وترامب على ُخطى نيكسون
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ــتوقفتني أثناء  ــدة اس ــي لصع ــالل زيارت خ
ــن الظواهر وبقدر  ــة العديد م ــي اليومي تحركات
ما رسني اتساع رقعتها الزراعية  قياسا بنسبة 
األرايض البور يف مناطق أخرى وكذا انتاجيتها 
ــة ألجود انواع الفواكه .. الحظت مخاطر  العالي
ــدد هذا النموذج الزراعي يف صعدة  متعددة تته

..
ــكل ملؤسسات   من هذه املخاطر غياب أي ش
ــة .. الغائبة أصًال وفعال   ..وهو غياب قديم  الدول
ــتمر وغياب  من  اي دور يحمي املحصول  ومس
ويخزنه ويسوقه بما يحافظ عىل سعر عادل له 
ــس وليد اللحظة  ــو غياب لي ــم .. ه يف كل املواس
ــن الزمن  ــد اىل عقود م ــد ويمت ــاب متعم ــل غي ب
ــن دائرة  ــن غابت ع ــدة وحدها م ــت صع .. ليس

االهتمام بل كل اليمن ..
ــر التي تجعلني أخىش فيها  الظاهرة األخط
ــان  ومزارع صعدة أن  ــىل حقول ووديان وقيع ع
ــول الذرة يف محافظة إب  يصيبها ما اصاب حق
ــوائي  واملال  ــاء العش ــدد وزحف البن ــراء تم ج
ــتبدال الطبيعة  ــر يف اس ــاري ودوره الخط العق
ــة بمبان  ــياحة الطبيع ــرثوة الس ــرضاء وال الخ
اخذتها الزينة ..فارغة من الفائدة .. وتكاد تفني 
ــواع الذرة  ــاج اجود ان ــول الخصيبة  إلنت الحق
ــامية بأنواعها   ــراء والذرة الش ــاء والحم البيض
ــمنتية  ــك بإحالل املربعات والجدران  االس وذل
ــة  ــة للطبيع ــي الجارف ــان  واملبان ــرية للغثي املث
ــهد الذي كان  جاذبا ومتنفسا  واملشوهة للمش
ــوهت  يف محيط مدينة إب مثال  .. اذ كثريا ما تش
الطبيعة الخالبة التي عرفت بها محافظة إب ..
ــبة فإن هذا املال الذي أتحدث عنه  وباملناس
ــة يف محافظة إب  ــة الجميل ــف الطبيع يف تجري

ــني الذين (  ــال املغرتبني اليمني ــو يف الغالب م ه
ــوها قرشا عىل قرش ) من كدهم وعرقهم  حوش
ــا وغريها من  ــكا وبريطاني ــم يف امري يف مهاجره
ــهدت هذه املحافظة هجرة  بالد الغربة حيث ش
واسعة يف سبعينيات وثمانينيات القرن املايض 
ــذ عام 77م  ــام وبالذات من ــا من بطش النظ هرب
ــذاك  اىل ثكنات  ــذه املناطق آن ــث تحولت ه .حي
ــف بتهمة  ــي رشي ــق كل وطن ــكرات تالح ومعس
ــيايس !! يعني مقاومة الحكومات  التخريب الس

املرتهنة للخارج القريب والبعيد .  
ــذا املال اىل  ــداً أن يوجه ه ــن املمكن ج كان م
ــة او اىل تعاونيات  مجاالت يف التنمية والصناع
ــة لعموم  ــارع يف التنمي ــة  تس ــة وصناعي زراعي
ــاركني لو كان  البالد وتعود بالربح الحالل للمش
ــس عليه توجه  ــي يتأس ــر لدينا نظام وطن توف
ــن التبعية كذاك  ــرر م ــيايس  اقتصادي متح س
ــد الحمدي  ــاس عليه أمال يف عه ــذي علق الن ال

عىل سبيل املثال  ...
ــي وكده وعرقه   ــال املغرتب اليمن ــا كان م  و مل
ــاريع  نماء  ــة تطور اقتصاد بالده و مش يف خدم
ــغل الربح الرسيع الذي عادة  دائم وليس من ش
ــان ما يهاجر  ــعوب ومن ثم رسع ــا يمتص الش م

للربح يف بالد اخرى. .
ــة إب مخزون  ــت محافظ ــن بعيد ظل منذ زم
ــب  ــل الطل ــا قواف ــم تؤمه ــي والدائ ــذرة  الغن ال
ــن ..اليوم صارت  ــن كل انحاء اليم واالحمال م
ــىل أهلها  ــرد قطع يتس ــة مج ارايض إب الزراعي
ــار  ــك وانتظ ــظ التمل ــاب حف ــن ب ــا م بزراعته
ــات  ــس اال .. وب ــاري لي ــارب العق ــروض املض ع
ــا  ــة غالب ــر يف الزراع ــن النظ ــن يمع ــا مل مالحظ
ــاب العناية الفالحية وغياب االلتزام الدقيق  غي

بمواسم الحرث وحتى بمواعيد الحصاد الذي 
ــال يأتي  ــبق موعده ف ــنوات يس ــذه الس ــراه ه ن

املحصول بحده املعلوم .
ــد يف  ــة املتزاي ــور الزراع ــام تده ــت  أم توقف
ــار مماثلة  ــربة من أخط ــذ الع ــة إب ألخ محافظ
ــة  تلوح  ــة العقاري ــوق املضارب ــذت  فيها س أخ
االرض  ــىل  ع ــض  والقب ــرتاب   لالق ــا  بمخالبه
ــا ما تبدأ  ــة صعدة .. ودائم ــة يف محافظ الزراعي
ــي  ــىل جانب ــن ع ــة يف األرض م ــواق املضارب اس
ــدد يف اعماق  ــان ما تتم ــات .. لكنها رسع الطرق
ــتحل  ــد فرتات وجيزة س ــة وبع االرض املزروع
ــل  ــد مح ــان الحدي ــمنتية وأطن ــدة األس األعم

االشجار املثمرة ..
ــطوة املال العقاري الذي اخذ  وهكذا امام س
يرفع وترية مضارباته املتسابقة برسعة وجنون 
ــداء باحتالل  ــدة الخصيبة ابت غازيا ارض صع
ــا قريب  ــنجد عم ــات  ومن ثم س ــب الطرق جوان
ــه  غازية جارفة لحقول التفاح  والرمان  جرافات

والعنب ...
ــدت اليوم قبل غريها   ــا زراعة العنب فقد ب أم
يف واجهة الخطر املاثل والوشيك إللحاق االذى 
ــباب عديدة غري تلك االسباب  والهالك بها ألس
ــدة من  ــابق  فواح ــايل الس ــا يف مق ــي اوردته الت
ــاب  ــاري وغي ــال العق ــراء امل ــا إغ ــباب هن االس
ــرشاء والتخزين   ــاع العام يف ال ــات القط مؤسس

والتسويق..
ــال حرا  ــل امل ــا يجع ــو م ــوح ه ــوق املفت الس
ــروة عامة   ــال وكل ث ــاح كل مج ــا يف اكتس طليق
ــا يجعل االرايض  ــط او موانع  وهو م دون ضواب
الزراعية الخصبة يف متناول جرافات  ما يسمى 

باالستثمار العقاري يف بناء افقي رسيع التمدد 
ــجار  ــب واش ــوج االرض من عش ــالع ملنت واالقت

وزرع   ..  
ــعر بالقلق والخوف ,  حيث باتت  إىل هنا أش
ــاط  ــذي يحوم بنش ــع الخطر ال ــدة يف مرب صع
ــن العني يف ميدان املضاربة  محموم  ال يخفى ع

العقارية والتسابق عىل رشاء االرض بنهم ..
ــذه  ه ــن  ع ــون  يدافع ــن  مم ــل  قائ ــيقول  س
ــوء  ــها س ــة أن الزراعة واملزارع اليمس الجائح
ــن هذا القبيل الن العملية يف الغالب ال تتعدى   م
سباق املضاربني العقاريني  عىل جانبي خطوط 
ــري أصحاب  ــي تغ ــع الت ــض املواق ــرق وبع الط
ــاب  ــة كالتب ــاحات مرتفع ــار مس ــال يف اختي امل
والتالل لبناء الفلل الفارهة  وهذا لوحده مجال 
ــدن ومحيطها الجميل  خطر عم بالكامل كل امل

واستباح كل ملكية عامة وخاصة. ..
ــة الرئيس  ــت فطن ــود  تنبه ــة عق ــل أربع قب
ــع البناء  ــرارا بمن ــاغ ق ــر  وص ــدي للخط الحم
ــا الخصيب  وغريها  وكانت مدينة اب ومحيطه

هدفا لقراره  
ــيه  ــدأ الخطر الذي خش ــود أقل ب ــل عق وقب
ــة  ــة والطبيع ــم الزراع ــهيد يداه ــس الش الرئي
ــق الجميلة  يزحف ويلتهم كل يشء  من  واملناط
ــث  يف طول  ــه ويعب ــام ونافذي ــل رؤوس النظ قب
ــة  آالت  ــة مطلق ــت بحري ــه  ودب ــن وعرض اليم
ــواق العقار من  ــمي  من جهة  واس ــب الرس النه
ــط تنهش يف  ــيب أو ضاب ــة بال رقيب او حس جه
ــدة أو  ــاء أو إب أو الحدي ــم يف صنع كل يشء ولك

حرضموت وأبني ولحج أمثلة ..
أمام مصاعب ومصائب من صنع الحكومات  
ــل يف العمل  ــالك الصغار وتعط ــت امام امل تراكم

ــال العقاري  ــا اطماع امل ــاج كانت توازيه واإلنت
ــاال  لإلغراء  ــن مج ــود العديمة الثم ــع النق تض
او  ــة  الفعلي االرض  ــة  لقيم ــف  مضاع ــن  وبثم
ــة  ــن قطع ــروض لثم ــغ املع ــم املبل ــاس حج بقي
ــنوية!!  الس ــا  غلته ــوج  بمنت ــا  قياس االرض 
ــام اغراء  ــتثمارية تضع البائع ام ــبة اس وبحس
ــم اىل قائمة  ــاحات اخذت تنض ــاوم يف مس ال يق
ــذا اللون من  ــدث اآلن عن ه ــن نتح ــاء ونح البن

الخطر الذي اخذ يتموقع  حديثا يف صعدة .
ــاك من  ــم يكن هن ــدي ل ــس الحم ــد الرئي بع
ــل األرايض الزراعية اىل  ــر تحوي ــذر من خط يح
ــرارات كانت  ــة العقارية ..عدا ق ــدان املضارب مي
ــد الرئيس الحمدي وتعرضت  قد صدرت يف عه
ــد   ــرى تماماً كتصفية جس ــي األخ ــة ه للتصفي

الشهيد.
األرض  ــاحة  مس إىل  ــارة  اإلش ــم  امله ــن  م
ــة  محافظ يف  ــة  للزراع ــة  الصالح او  ــة  الزراعي
صعدة عموما,  فإجماال وبقياس واضح اىل اآلن 
ــا مع عدد  ــاحات نجدها متوزانة قياس هي مس
ــكان عىل عكس محافظات اخرى مثل تعز  الس
واب تتزايد فيها مشكلة ضيق االقتناء والتملك 
لدى رشائح واسعة فمع تجزئة االرض وتناقص 
ــم املواريث  ــل اىل جيل بحك ــن جي ــاحتها م مس
ــمة ومع غياب مساحات اخرى  صالحة  والقس
ــة وصعدة  ــال تهام ــتزراع  كح ــالح واالس لإلص
ــتطيع القول أن مشكالت األرض  مثال فإنني أس
ــتقبل  والزراعة يف عموم صعدة ال تزال ذات مس
ــة وضع وانجاز حلول رسيعة  واعد ولكن رشيط
ــر التي ارشت اليها  ــبح املخاط وجذرية تزيح ش
ــن مجموعة مقاالتي  ــواه م يف هذا املقال وما س

عن صعدة  ..

الحلول االقتصادية العاجلة املمكنة
أمني عبدالوهاب الجنيد

يف ظل الحالة االقتصادية الصعبة، يجب أن نتصارح 
ــات  ــن زحمة وهالة وضجة الدراس ــفافية بعيدا ع وبش
ــة  وزحم ــة  الواقعي ــري  غ ــرتاتيجيات  واالس ــط  والخط
ــالت عديمة الجدوى  املكاتب وأطنان املذكرات واملراس
ــكا والبكاء  ــات والوزارات والهيئات والش مابني املؤسس

للمنظمات ، برغم انفضاح حقيقتهم .
وبالتايل: يجب علينا االنطالق من املعيار اإللهي نحو 
الواقع العلمي كما قال الله تعاىل لنا ( ُهُم الَِّذيَن َيُقوُلوَن 
وا َوِللَِّه  ــى َينَفضُّ ــوِل اللَِّه َحتَّ ــوا َعَىل َمْن ِعنَد َرُس َال ُتنِفُق
َماَواِت َواْألَْرِض َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي َال َيْفَقُهوَن )  َخَزاِئُن السَّ
ــموات واألرض وقوله تعاىل  هنا حدد الحل بخزائن الس
ــوٌر) وقوله تعاىل.(َواْذُكُرواْ إِْذ أَنُتْم  َبٌة َوَربٌّ َغُف ُ(َبْلَدٌة َطيِّ
ــُم  َفُك ــوَن أَن َيَتَخطَّ ــَتْضَعُفوَن ِيف اَألْرِض َتَخاُف ْس ــٌل مُّ َقِلي
يَِّباِت َلَعلَُّكْم  َن الطَّ ِه َوَرَزَقُكم مِّ النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيََّدُكم ِبَنْرصِ
ــادره ورزقكم من  ــُكُروَن ) هنا حدد نوع الرزق ومص َتْش
الطيبات الجبال والسهول والرمال والصحارى خزائن 
ــتكون مواقع  ــه ، فكما كانت مواقع لصناعة النرص س الل
ــو جيش من  ــرتك ه ــم املش ــاد . القاس ــة االقتص لصناع
ــان الزراعية وجيش  ــعبية وجيش من اللج اللجان الش
من لجان التعدين واالقتصاد فهم املخرج الوحيد لألمة 
ــون يجب عليهم أن  ــوزراء واملدراء واملوظف اليمنية ..ال
ــوا يف مقدمة  ــادروا املكاتب ويكون ــوت ويغ ــروا البي يهج
صفوف العمل الواقعي التنفيذي املقاوم للعدوان صف 
ــنني  ــني واملنقبني واملهتمني واملدش الصناعيني والفالح
لتجهيز األرايض  واملعسكرات الزراعية واملقالع وورش 

التصنيع والتعدين .
يرافق ذلك عمل تحشيد إعالمي عرب القنوات املرئية 
واملقروءة واملسموعة كوسائل تعبئة وتدريب وتأهيل .

ــقيه  ــب إعالن النفري العام نحو االقتصاد بش كما يج
ــو الجبهات  ــري نح ــو النف ــا ه ــي كم ــي والزراع الصناع

العسكرية.
ــل العالم  ــن نموت جوعا . ولن نتوس ــلم ول لن نستس
ــك تم تدمريه  ــوب ونحن ندرك أن البن ــوص الجن أو لص
ــآت وفعليا  ــرت جميع املنش ــة مثلما دم ــرة عاملي بمؤام
ــتعراض ليست قادرة عىل  مفلس والحكومة حكومة اس

فعل يشء ما لم تنطلق من مسؤوليتها .  .
ــاد اليمني   ــال االقتص ــني حًال النتش ــنطرح خمس س
ــة وإيصالها إىل كافه املعنيني من  وبالتايل نتمنى املتابع

قيادات وحكومة وشعب .
ــاح واملمكن  ــار املت ــة يف إط ــول املقدم ــا كل الحل طبع
ــة وعىل قائمة  ــىل اإلصالحات األكرث جدوائي وتعتمد ع
ــية والسيادية والقومية ومن  السلع املستوردة األساس

ــة  اإلنفاق  ــتوى قائم ــة وتأثريا عىل مس ــني األعىل كلف ب
واالستهالك واألهمية .

ــة يجب أن  ــول االقتصادي ــوج يف الحل ــرض اللول ولغ
ــزءاً من املهمة  ــكرية الناجحة ج ــل الوحدة العس تتحم
ــتقل  ــؤولية كخط مواز ومس ــبء املس ــف من ع للتخفي

طبقا للخطوات التالية :
ــة جزءاً من  ــكرية الناجح ــاء الوحدات العس -1 إعط
املهمة االقتصادية نتيجة امتالكها لإلدارة واستشعارها 
ــتطيع خلق وإنشاء بعض  املسؤولية التي عربها ستس
ــا يف تحقيق  ــة وفتح الطريق له ــول االقتصادي من الحل

نجاحات أخرى مستقبلية يف شتى املجاالت.
-2 تكليف الجامعات اليمنية القيام بمهامها يف قولبة 
مشاريع تخرج طالب الجامعات يف املجاالت الصناعية 
ــن  ــة (مكائ ــة والبحثي ــة العلمي ــة واالقتصادي والزراعي
ــة  ــكار صناعي ــع - أف ــاج مصان ــوط إنت ــة - خط صناعي
بديلة - مشاريع إنتاجية وخدمية مصغرة )بما يتوافق 
ــات املرحلة لصنع جبهة  ويرتبط بالواقع وفق احتياج
ــدان العميل وفق  ــري باملي ــة لها ارتباط كب ــة مقاوم علمي
ــس واقعية قابلة للتنفيذ تستند عىل العقل  معايري وأس

اليمني .
ــتقطاب  واس ــجيع  تش ــة  منهجي ــدأ  مب ــاد  اعتم  -  3
االخرتاعات واالبتكارات والحلول وبلورتها عرب قنوات 
ــا وتنمية  ــكارات وأصحابه ــذه االبت ــم به ــة تهت حكومي
ــم وتفعيلهم وربطهم  ــة احتوائه ــم ، تقوم بعملي قدراته
ــون تلك  ــىل أن تك ــكارات ع ــب تلك االبت ــات تتطل بجه
القنوات الحكومية حلقة الوصل بني الجهات العسكرية 
ــات الصناعية وبني املبدعني حفاظا عىل األرسار  والجه

واالستفادة من الكوادر املحلية .
ــا تنطلق من  ــم الجميع أن منهجيتن ــب أن يعل 4 - يج
ــتكبار عىل  ــتها قوى االس رحم حالة املعاناة التي كرس
املستوى العاملي واملحيل والتي عمدت إىل رسم خطوط 
ــفري واحتكار مجاالت التصنيع خاصة يف  حمراء يف تش
ــمحوا  مجال الطاقة والدفاع والغذاء والعالج، حيث س
ــوا أرسار كل  ــات تجميعة وجعل ــام بصناع ــم القي للعال
الصناعات االسرتاتيجية خاصة بهم لتكريس التسلط 
ــعوب العالم عبيدا  ــدون فقط لتبقى ش ــويق ما يري وتس

تحت رحمتهم وابتزازهم وأسواقاً ملنتجاتهم. 
ــرس حالة تلك  ــب علينا االنطالق نحو ك ــايل يج وبالت
القيود االستعمارية . وهدم ما حاولوا التعايل والتسلط 
ــرس كل تلك  ــداف ثورتنا ك ــريا ولتكن أه ــه وتتبريه تتب ب
ــرر الفكري  ــة عاملية للتح ــة حركة ثوري ــود لصناع القي

والصناعي واإلنساني.


