
 0606 رأي

         عبدالفتاح عيل البنوس 

إىل وزير الصحة
 مع التحية

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــؤول يف أي مؤسسة أو  جميل جدا عندما يكون الوزير يف الوزارة أو املس
دائرة حكومية من ذوي االختصاص ومن أهل الدار ، الخبري بكل تفاصيلها 
ــرية وكبرية فيها  ــا ، واملطلع عىل كل صغ ــا ومهامه ــدرك لطبيعة عمله وامل
ــفافية ، حينها أنا عىل ثقة بأن  ــبق يتوج ذلك بالنزاهة والش وفوق كل ما س
ــاح والتقدم يف  ــنلمس حالة من النج ــيكون إيجابيا بامتياز وس املردود س

األداء يجني ثماره الوطن واملواطن عىل حد سواء.
ــر الصحة العامة  ــخصية الدكتور طه املتوكل وزي ــناه يف ش  وهذا ما ملس
ــا لدرجة كبرية باعتباره  ــكان والذي كان اختياره لهذا املنصب موفق والس
ــوزارة رشع يف اتخاذ  ــاءة والتخصص ، فور توليه ال ــن ذوي الخربة والكف م
ــتوى  ــأنها االرتقاء بمس ــن الخطوات العملية الجادة التي من ش جملة م
الخدمات الطبية نحو األفضل ، والتعاطي مع الواقع الصحي الذي يعيشه 
ــم والحصار الجائر واالستفادة بما هو متوفر  الوطن يف ظل العدوان الغاش
ــن اإلمكانيات وتوجيه الدعم الذي تقدمه املنظمات الخارجية ليصب يف  م
ــد من تبعات الحصار عىل  ــح املرىض والجرحى كخطوة رضورية للح صال
ــيق مع املنظمات املعنية بتقديم  قطاع الصحة والخدمات الطبية ، والتنس
املساعدات يف مجال الخدمات الطبية لنقل الحاالت املرضية املستعصية 
املصابة بالرسطان والفشل الكلوي والقلب وذلك لنقلها للعالج يف الخارج 
ــب له ونتمنى له االستمرارية يف هذا املسار  ، وهذه خطوات إيجابية تحس
ــىل امتداد يمننا  ــي أكلها لكل باحث عن العالج ع ــذات الوترية التي تؤت وب

الحبيب  .
ــكان الدكتور طه  ــا أضع عىل طاولة معايل وزير الصحة العامة والس وهن
ــارشا منه ملعالجتها والقضاء عليها  املتوكل قضية هامة تتطلب تدخال مب
ــزاز الذي يتعرض له املرىض يف  ــفيات الخاصة واالبت ، وهي قضية املستش
ــا ، حيث أضع  ــتويات ال يمكن القبول به ــل إىل مس ــا والتي تص ــري منه الكث
ــعف إىل أحد  ــىل طاولته قضية أحد املرىض من محافظة ذمار والذي أس ع
ــرض إنفلونزا  ــتباه بإصابته بم ــة بالعاصمة إثر اش ــفيات الخاص املستش
ــتة أيام دفع أقارب املريض أكرث من مليون ريال  الطيور وخالل ما يقارب س
ــت تدفع من  ــاريني واألدوية التي كان ــتدعاء االستش ــالف تكاليف اس بخ
ــديد أن املريض ورغم ما دفعه من مال لم  ــف الش قبل أقارب املريض ولألس
ــن حالته ولكنها زادت تدهورا إىل أن قرر أقاربه نقله ملستشفى آخر  تتحس
ــفى التي تتعامل مع املرىض كفرائس  ــع وطمع إدارة املستش فرارا من جش
ــد خروجه من  ــاعات بع ــكل مخالبها وماهي إال س ــت عليها ب ــد أنقض صي
ــرية بعد أن تم  ــه األخ ــفى آخر حتى لفظ أنفاس ــفى ونقله ملستش املستش
ــا كان أوالده وأوالد أخيه الذين كانوا  ــه مليون ومائتني ألف ريال تقريب نهب
يف كنفه بعد وفاة والدهم األحق بها من مستشفى كل ما يقدمه جباية املال 
ــة حياء دونما  ــوب أقاربه بوقاحة وقل ــا تبقى من مال يف جي ــاص م وامتص

أدنى اعتبار ألي معايري وقيم إنسانية  .
هذه القضية التي كنت حارضا فيها عبارة عن قطرة من مطرة ، وواحدة 
ــة التي تحولت إىل  ــفيات الخاص ــهدها املستش من آالف القضايا التي تش
ــانية وال مراعاة  ــتثمارية ربحية بحتة ال أثر للجوانب اإلنس ــاريع اس مش
ــكاوى وقضايا من  ــية واملرضية فيها ، وكم يا ش ــروف املواطنني املعيش لظ
ــذا القبيل تحتاج تدخل معايل الوزير للعمل عىل تخفيف معاناة املرىض  ه
ــرتح عليه عقد  ــة طلبا للعالج ، واق ــفيات الخاص ــن يقصدون املستش الذي
ــا وال بأس  ــع ضوابط لعمله ــفيات ووض ــذه املستش ــع مدراء ه ــاع م اجتم
ــات وغريهما تجنب  ــن رقود وعملي ــعرية للخدمات الطبية م ــد تس بتحدي
املرىض االبتزاز واالستغالل املجحف وغري املقبول ، الناس أحوالهم صعبة 
وال بد من الرأفة بهم وتقدير ظروفهم ولتكن املبالغ املفروضة متناسبة مع 

حجم وطبيعة وجودة الخدمة الطبية املمنوحة للمرىض  .
باملخترص املفيد، املستشفيات الخاصة بحاجة إىل إستشعار للظروف 
ــانية يف عملها ، ال نطالبهم بأن  التي تمر بها البالد وتفعيل الجوانب اإلنس
ــن يطرق أبواب  ــوا الله يف حق كل م ــب منهم أن يخاف ــا نطل ــرسوا ولكنن يخ
ــوا بهم ويقبلوا  ــفاء ، وأن يرفق ــفياتهم بحثا عن العالج وطلبا للش مستش
ــوكل أن يلعب دورا  ــول ، ونعول عىل معايل الوزير املت ــح املعقول املقب بالرب
ــا يف هذه القضية للتخفيف من معاناة املواطنني فقد ضاق الناس ذرعا  هام

من جشع وطمع املستشفيات الخاصة الذي تجاوز كل الحدود  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

١٤٤٠ سنة هجرية واهللا مع املؤمنني 
مطهر يحيى رشف الدين             

ــاءة الطغيان والتخلص  الخروج من عب
ــوق بما فيها  ــة والتبعية للمخل من الوصاي
من ذل وانكسار وهجر القيود والنفوذ الذي 
ــيطر عىل بني البرش وصوًال إىل الحرية  يس
ونيل الكرامة واالستقاللية، هي "الهجرة" 
بمعناها الحقيقي التي تجسدت يف هجرة 
ــلم  ــوات الله عليه وآله وس ــول الله صل رس
ومن معه من املؤمنني املستضعفني من مكة 

إىل املدينة.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا والله 
ــرصه كل من رفض العبودية  يؤيد بعونه ون
ــوع للظلم والطغيان واعتصم بحبل  والخن
ــه املتني ونرص الله وتواله واتبعه فنرصه  الل
ــه ، قال تعاىل " للفقراء املهاجرين الذين  الل
ــم يبتغون  ــم وأمواله ــن دياره ــوا م أخرج
ــرصون الله  ــا وين ــه ورضوان ــن الل ــًال م فض
ــون " فصدق  ــم الصادق ــك ه ــوله أولئ ورس
ــن  ــتعانة به وحس ــه واالس ــه إىل الل التوج
ــأن الله  ــني ب ــاد واليق ــه واالعتق ــن بالل الظ
ــي  ــاده ه ــارص لعب ــوي الن ــني و الق ــو املع ه
ــة الفتح املبني  ــي فاتح ــرشى بذاتها وه الب
ــي بعد كل عناء ،  ــرج القريب الذي يأت والف

ــوق وكل انتقال  ــكل هجرة يقوم بها املخل ف
ــا بعده من آثار  ــن الحصار واالنعتاق له م م
ــعة  ــق اآلفاق الواس ــة تحق ــاد إيجابي وأبع
واالتجاهات املتعددة التي تحتوي عىل كل 
ــلوك  مضامني الحق الذي يبني القيم والس
ــداً أو  ــي ال تقبل قي ــة الت ــة والحري والثقاف
ــان ، قال  ــزة وكرامة اإلنس ــداً ينال من ع ح
تعاىل " ولقد كرمنا بني آدم " وذلك هو وعد 
ــاده املؤمنني  ــوله ولعب ــه لرس ــه وطمأنت الل
ــوف إىل  ــم والوق ــاع عنه ــم والدف بحمايته
ــم  ــا وه ــن طامل ــدائد واملح ــم يف الش جانبه
ــرصوه وانترصوا  ــه واتبعوه ون قد تولوا الل
ــد من الله  ــهم ولكرامتهم فكان الوع ألنفس
ــاىل " له  ــني قال تع ــة املؤمن ــظ وحماي بحف
معقبات من بني يديه ومن خلفه يحفظونه 
ــبب  ــك هو س ــن أمر الله " وكل ذلك بال ش م
وقوف املؤمنني إىل جانب الحق الذي ينترص 
ــريون عليه  لعدالة القضية واملبدأ الذي يس
ــة محمد صلوات  ــرة نبي هذه األم منذ هج
ــى يومنا هذا ، فكان من  الله عليه وآله وحت
ــوله االنفراج  ــار ونتائج التويل لله ولرس ثم
والخروج من الظلمات إىل النور املتمثلة يف 

الهجرة من العبودية والطغيان والظلمات 
ــتكبار الذي مارسه كفار قريش عىل  واالس
ــاىل " الله  ــال تع ــتضعفني ، ق ــني املس املؤمن
ــوا يخرجهم من الظلمات إىل  ويل الذين آمن
ــم الطاغوت  ــروا أولياؤه ــور والذين كف الن

يخرجونهم من النور إىل الظلمات ".
ــبيل الله ببذل  ولذلك فمن يضحي يف س
النفس وإنفاق املال فهو قريب من الله والله 
ــية وال  أقرب إليه من حبل الوريد ، فال خش
ــق وال حزن من فاقة أو عدو أو ضالل ألن  قل
ــني ، قال  ــني يف كل وقت وح ــع املؤمن ــه م الل
ــبيل  ــون أموالهم يف س ــن ينفق ــاىل " الذي تع
ــاً وال أذى  ــا أنفقوا من ــم ال يتبعون م ــه ث الل
ــم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال  له
ــألة االرتباط  ــون " لذلك فإن مس هم يحزن
ــة إىل رصيد كبري  ــه بحاج ــه والتعلق ب بالل
ــي تعمل عىل  ــال الصالحات الت ــن األعم م
ــهوات واألهواء  تحرير القلب من اتباع الش
ــوق ، ولذلك فإن العهد من الله  واتباع املخل
ــه وانتهجناه  ــا علي ــاق الذي إن رسن وامليث
سبيًال فال خشية وال حزن ألن الله سيكون 
مع املؤمنني يف كل زمان ومكان ،َ  فاتباع الله 

ــيطان أو الطاغوت  ــران الش ــه وهج وتولي
ــل الله  ــن فض ــو م ــا ه ــه إنم ــاد عن واالبتع
ورحمته بعباده ألن إتباع الحق هو هجران 
ــل وهي الهجرة من البيئة الضالة إىل  الباط
البيئة اإليمانية بما فيها من أمن وطمأنينة 
ــر ، فالهجرة إذاً  ــع اآلخ ــالم وتعايش م وس
ــه املؤمنني من  ــول الله ومع ــي هجرة رس ه
ــتمرة إىل أن  ــده عىل مر القرون وهي مس بع
يرث الله األرض ومن عليها طاملا وأن هناك 
رصاعاً بني الحق والباطل وبني محور الخري 
ــه والكفر  ــان بالل ــني اإليم ــور الرش وب ومح
ــان لعبيد  ــه االرته ــن ارتىض لنفس ــه ، فم ب
ــداء الله كان  ــرش وأع ــيطان ومحور ال الش
ــعيهم يف الحياة  ــني الذين ظل س من الضال
ــه واتخذوه  ــروا بالل ــك بأنهم كف ــا ذل الدني
هزوا وألنهم اتبعوا أهواءهم والله ال يهدي 
ــنة  القوم الظاملني ، فالهجرة طوال 1440 س
ــبيله وهي الهجرة  هي هجرة إىل الله ويف س
ــيئة إىل  ــة الزمانية واملكانية الس ــن الحال م
ــنة وهي  ــة واملكانية الحس ــة الزماني الحال
ــوت  ــل والطاغ ــة والباط ــران العبودي هج
ــل إىل اإلنفاق  ــح والبخ ــن الش ــرة م والهج

والبذل والعطاء والوقوف إىل جانب الحق 
ــاه  ــه ورض ــق الل ــوًال إىل توفي ــدل وص والع
ورحمته ومغفرته ، قال تعاىل " ومن يهاجر 
ــبيل الله يجد يف األرض مراغماً كثرياً  يف س
ــراً إىل  ــن بيته مهاج ــرج م ــعة ومن يخ وس
ــد وقع  ــوت فق ــم يدركه امل ــوله ث ــه ورس الل
ــوراَ رحيما  ــه غف ــه وكان الل ــىل الل أجره ع
ــرار كنا وال  ــن اليمانيون األح ــا نح " وألنن
ــا نحمل رصيداً كبرياً يف الهجرة إىل الله  زلن
ــبيله ، ولنا الحضور  ــوله وجهاًد يف س ورس
ــعب اليمني  ــالم فالش األبرز يف تاريخ اإلس
ــذ أن تعلقت  ــعبية من ــه ولجانه الش بجيش
ــلني  قلوب أجدادهم بخاتم األنبياء واملرس
ــكلون قوة  ــم يش ــى يومنا وه ــرصوه حت ون
ضاربة برموزهم وقبائلهم الحرة مسجلنًي 
ــات  الفتوح ــه  ل ــهد  تش ــاً  بطولي ــاً  موقف
ــارص األوس والخزرج  ــالمية منذ أن ن اإلس
نبيهم فخرجت أعظم أمة مؤمنة ومخلصة 
ــتكبار  ــدوان والطغيان واالس ــض الع تناه
ــول الله والذين معه  قال تعاىل " محمد رس
أشداء عىل الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً 

سجداً يبتغون فضًال من الله ورضوانا " َ.

شروط حرية واستقالل اليمن لدى مملكة البعران
محمد عيل الريدي

ــرياً كان أو صغرياً،  ــن يمني كب ــتطيع أي مواط ال يس
ــل وكره  ــر حقد وغ ــاً، أن ينك ــاً عادي ــؤوًال أو مواطن مس
ــذه اللحظة عىل  ــذ قيامها، وحتى ه ــلول من دولة آل س
ــببات  ــباب واملس ــعب اليمن، فما هي األس ــن، وش اليم
ــع ذلك يجب  ــاد؟ الله أعلم، وم ــذه الكراهية واألحق له
ــباب، وأتمنى أن أوفق يف توضيح  البحث عن تلك األس

األسباب، وإليكم بعضاً منها:
ــل العروبة  ــن هي أص ــبب أن اليم ــون الس ــا يك - ربم

والعرب، بل وأصل البرشية جمعاء.
- أو ربما السبب أن اليمن هي بلد الحضارات، وبناء 
ــيد  ــات الزراعية، وهي أول دولة تش ــدود واملدرج الس
مدناً ناطحات السحاب، مثل صنعاء القديمة، ومدينة 
شبام حرضموت، وكذلك قرص غمدان الذي كان يتكون 
من عرشين طابقاً، وليس لهم تاريخ يذكر، ال من قريب، 

وال من بعيد، سوى رسوال املؤسس.
ــل، ملناقب اليمن  ــو ذكر الله عز وج ــبب ه - أو أن الس
َبٌة َوَربٌّ  ــا يف القرآن الكريم كقوله تعاىل: (َبْلَدٌة َطيِّ وأهله
ــِديٍد)،  ٍة َوأُوُلوا َبأٍْس َش ــوٌر)، وقوله تعاىل: (أُْوُلوا ُقوَّ َغُف
ــور التي  ــا من اآليات والس ــه العظيم، وغريه ــدق الل ص
ــا قال تعاىل  ــن، وأهل اليمن، بينم ــت يف مناقب اليم نزل
عنهم: (اَألْعَراُب أََشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا) صدق الله العظيم.

ــد والكراهية، هو  ــذا الحق ــبب له ــا يكون الس - وربم
ــالم بمجرد رسالة، بينما هم  دخول أهل اليمن يف اإلس

أسلموا بحد السيف.
ــول  ــبب هو نرصة أهل اليمن للرس - وربما يكون الس

ــم بنرش  ــلم، وقيامه ــه وس ــه عليه وآل ــىل الل ــد ص محم
ــارق األرض ومغاربها، بينما هم كذبوه،  اإلسالم يف مش

وحاربوه.
ــه عليه وآله  ــدح النبي صىل الل ــبب هو م - أم أن الس
وسلم اليمن وأهل اليمن يف أكرث من ثمانني حديثاً نبوياً 
رشيفاً، بينما قال عنهم صىل الله عليه وآله وسلم: "من 

هنا يطلع قرن الشيطان".
ــرتاتيجي الهام  ــبب للموقع االس - كذلك يرجع الس
ــىل البحر األحمر،  ــذي تتميز به اليمن، حيث تطل ع ال
ــدي،  ــط الهن ــدن، واملحي ــج ع ــي، وخلي ــر العرب والبح
ــىل مضيق باب املندب، وأن اليمن  إضافة إىل إرشافها ع
ــك بباطنها ثروات ال تعد وال تحىص، ومنها النفط  تمتل
ــا، وأرضها خصبة وزراعية،  واملعادن بجميع أنواعهم
ومناخها وطقسها من أفضل املناخات والطقوس عىل 

وجه األرض، بينما أراضيهم عكس ذلك.
- أم السبب هم أهل اليمن الذين لهم الفضل األكرب يف 
بناء وتشييد صحارى مملكة البعران بعد ظهور النفط 

لديهم!.
ــد والكراهية  ــباب الحق ــد كل ما ذكر من أس - إذن بع
عىل اليمن وشعبه، فما هو الذي سيشفع لنا عند مملكة 
البعران حتى يرتكونا نعيش بأمان واستقرار؟، وما هو 
الثمن الذي يريدونه مقابل ذلك؟، ولكن ليعلم الجميع 
ــخص  ــداً، وال يمكن ألي ش ــاٍل ج ــن هو غ ــك الثم أن ذل
ــن كان خائناً  ــورة أن يقبل به، إالَّ م ــىل وجه املعم كان ع
ــه وأرضه، وإليكم  ــاً وراضياً عىل عرض ــًال ومرتزق وعمي

ــن وأهلها عند  ــفع لليم ــض هذه الرشوط التي ستش بع
مملكة البعران (آل سلول)، وما خفي كان أعظم، وهي 

كما ييل :
ــباً  ــي اختيار من يراه مناس ــعب اليمن - ال يحق للش
ــا إىل بر األمان؛ ألن مصريه  لقيادة البالد، والنهوض به
ــهيد/ إبراهيم محمد الحمدي  سيكون مثل مصري الش
ــاً لليمن يكون  ــم يريدون حاكم ــة الله عليه-، فه –رحم
ــم، وال يحق له  ــم نعاله ــح له ــاً لهم، يمس ــاً مطيع خادم
ــة، أو تعيني محافظ،  ــكيل حكوم إصدار أي قرار، أو تش

أو سفري، إال بعد الرجوع لسادته يف مملكة البعران.
ــتغاللها  ــا واس ــتخراج ثرواته ــن اس ــق لليم - ال يح
ــك هو  ــىل ذل ــل ع ــرب دلي ــي، وأك ــعب اليمن ــح الش لصال
ــة أي رشكات تنقيب تدخل للعمل يف اليمن، فما  محارب
ــوف يقوم آل  ــن حيث أتت، وس ــوى العودة م عليها س
سلول بدفع التعويضات لتلك الرشكات حتى ولو كانت 
ــل أن ترحل من اليمن، كما  بمليارات الدوالرات من أج
حصل مع عدد من الرشكات، ومنها الرشكة التي قامت 
ــم ترحيلها،  ــط يف محافظة الجوف، وت ــاف النف باكتش
ــي الهائل حتى  ــاف املخزون النفط وإخفاء خرب اكتش
ــذاك، والكثري من  ــي آن ــع العرب ــام الربي ــام 2011م أي ع
الرشكات التي كانت ترغب بالتنقيب يف اليمن تم إلغاء 
عقودها من قبل دولة آل سلول، ويجب أن يكون الشعب 
ــط الفقر طوال عمره، وأن يكون مجرد  اليمني تحت خ
ــبة للمغرتب اليمني،  عامل لديهم، كما هو الحال بالنس

والذي يعامل معاملة ال يحسد عليها.

ــة دولة يف  ــة عالقات مع أي ــن إقامة أي ــق لليم - ال يح
العالم، إال بعد موافقة مملكة آل سلول.

- ال يحق لليمن املشاركة يف القرارات العربية املمثلة 
بالجامعة "العربية"، أو حتى االعرتاض إال بعد الرجوع 

لدولة آل سلول، ونفس اليشء يف املنظمات الدولية.
- الخروج عن القومية العربية واإلسالمية، والتنازل 
ــك الجوالن  ــطينية املحتلة، وكذل ــن األرايض الفلس ع
ــام  ــب القي ــة، ويج ــبعا اللبناني ــزارع ش ــوري، وم الس
بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، إخوان دولة آل سعود، 
ــطني لليهود  ــازل عن فلس ــة التن ــا ينىس وثيق ــن من فم
املساكني، كما قال مؤسس دولة آل سلول "عبدالعزيز" 
ــاً لربيطانيا حتى قيام  ــيكون خادم بخط يده، وبأنه س

الساعة!!!.
ــلول يف جميع  ــرارات الخاصة بدولة آل س - دعم الق
املحافل الدولية، ولو كانت عىل حساب القومية العربية 

واإلسالمية، وعىل حساب سمعة اليمن بالذات.
ــن أراضيه  ــي التنازل ع ــعب اليمن ــب عىل الش - يج
ــل الجوف، وحرضموت،  ــي تحتاج إليها اململكة، مث الت
ــري،  ــك التي تم التنازل عنها، وهي عس ــا، بعد تل وغريه
ــا من  ــة، وغريه ــزان، ورشورة، والوديع ــران، وجي ونج
ــاحتها إىل ضعف  ــل مس ــي تص ــة والت األرايض اليمني

مساحة الجمهورية اليمنية حالياً..
ويف الختام الحكم لك عزيزي القارئ..
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أحمد الحسني
ــرة القناة  ــدت الجزي ــة أب ــات البيني  يف امللف
ــع  ــا م ــا يف مواجهته ــا ملحوظ ــارة تفوق واإلم
اململكة واإلمارات وساعدها عىل ذلك غطرسة 
ــوية ملفات الرشاكة  ــخفه, ويف تس الخصم وس
ــي والعراق  ــع العرب ــدان الربي ــة يف بل التدمريي
عكست خيارات الجزيرة احرتافية يف املواءمة 
ــي الخاص  ــا اإلخوان ــات مرشوعه بني متطلب
ــتثناء امللف  ــة برشيكيها املنقلبني باس والنكاي
ــاال من  ــن ح ــم تكن فيه أحس ــذي ل ــي ال اليمن
ــد بطريقة مضحكة  ــو يجته ــد اآلنيس وه خال
ــي بالطائرات  ــف مطار أبوظب يف توظيف  قص
ــارات  ــة واالم ــىل أن اململك ــل ع ــرية للتدلي املس
ــان الحوثي ضد رشعية هادي .. يف امللف  تدعم
ــا  ــرة متماهي ــف الجزي ــزال موق ــوري ال ي الس
ــالف ألن املعركة يف واقع  ــع رشيكيها رغم الخ م
ــي وحليفها  ــة مرشوعها اإلخوان ــال معرك الح
ــا يف خدمة  ــارات تبع له ــي واململكة واالم الرتك
ــب يف صالحها  ــا تص ــرشوع وجهودهم هذا امل
ــرص تخوض قطر  ــا بعد القذايف وم ــا م ويف ليبي
ــالف مواجهة رصيحة  ــهار الخ ــى قبل إش حت
ــارات ألن الرصاع عىل األرض  ضد اململكة واإلم
هو بني حلفائها وحلفائهم ويف العراق يتناسب 
ــيش كتابع  ــا الهام ــري مع دوره ــف القط املوق
ــة باألمس, أما  ــوم واململك ــا الرتكي الي لحليفه
ــة فصام   ــس حال ــرة تعك ــإن الجزي ــن ف يف اليم
ــرف اصيل  ــا ط ــرده إىل أنه ــديد م ــط ش وتخب
ــم يكن خروجها  ــه كتابع لغريه  ول دخل معركت
ــدوان قرارها وإنما فرض عليها   من تحالف الع
ــا  ــا ومرشوعه ــوم أن حلفاءه ــكلتها الي ومش
ــذي تقوده  ــدوان ال ــع الع ــاه م ــي متم اإلخوان
اململكة واالمارات وال يمكن فصله عن مشاريع 
ــن خندقها فهي  ــة يف اليمن وال فصله ع اململك
ــن وال تريد  ــا اللدودي ــة برشيكيه ــد النكاي تري
ــة  ملرشوعها وحلفها اإلخواني الذي ال  الهزيم
تعرف جيدا أنه ليس من صالحه وال من صالح 
ــر بالخروج  ــة الراهنة أن يقام ــر  يف اللحظ قط

ــوان اليمن  ــة مكتفية من إخ ــن خندق اململك م
ــن للجزيرة ان  ــن يمك ــطنبول الذي ــة اس بجوق
ــن تداعيات  ــا ع ــوا معه ــتضيفهم ليتحدث تس
ــم اإلمارات  ــاني يف اليمن وجرائ الوضع اإلنس
ــا  باعتبارهم ــن  ولك ــا  واخفاقاتهم ــة  واململك
ــد رشعية هادي واإلخوان  حليفني للحوثي ض
ــداث تبعث عىل  ــري األح ــي طريقة يف تفس وه

الضحك .
ــاعات من البث  ــت س ــص الجزيرة س تخص
ــار ابوظبي نكاية باإلمارات  لتغطية قصف مط
ــكك  ــة أن تش ــوال التغطي ــرص ط ــا تح ولكنه
ــة الخرب وتأتي بخالد اآلنيس ليقول بأن  بصح
ــتهداف  ــار ابوظبي بعد يوم من اس قصف مط
ــعودية دليل قاطع  البحرية اليمنية لبارجة س
ــان الحوثي  ــارات تدعم ــة واالم ــىل أن اململك ع
ــرات ضد انهيار  ــد الرشعية وتغطي التظاه ض
ــرات تعز التي  ــتثني تظاه ــة ولكنها تس العمل
ترفع نفس اليافطات وتقول إنها يف اليوم األول 
ــة إماراتيا  ويف  ــيا أبو العباس املمول ضد مليش
ــىل املرجعيات الثالث  ــي للتأكيد ع اليوم الثان
ــال  ــن 11 قتي ــدث ع ــف وتتح ــات جني ملفاوض
ــىل الحديدة و  ــه األخري ع ــف يف هجوم للتحال
ــان الذين تصدوا  ــن الجيش واللج ــال م 73 قتي
له, واملعروف أن املهاجم يخرس أكرث من املدافع 
ــر االممي عن  ــتفاضة عن التقري تتحدث باس
ــس بالقول  ــه وتدل ــدوان و فضائح ــم الع جرائ
ــم التحالف والحوثيني  ــر االممي اته أن التقري
ــواء بجرائم ضد البرشية إىل غري ذلك  عىل الس
ــرة مع ملف  ــقعربي للجزي ــي الش ــن التعاط م

العدوان عىل اليمن ..
ــرة يف امللف اليمني تركب عىل جملني   الجزي
ــة ربما  ــة  فصام  مريع ــش حال ــا جعلها تعي م
ــة برشيكيها اللدودين  تمكنت بذلك من النكاي
ــذا ال يعني أن نصغي ملا  يف هذا العدوان لكن ه

تقوله دون حذر شديد.

(الجزيرة)  فوق جملني

حسن حمود رشف الدين
ــابقا من  ــذرت اللجنة االقتصادية العليا س ح
ــة وطباعتها  ــع األوراق النقدي ــآالت التعامل م م
ــا تجاهلته  ــي؛ وهو م ــدي أجنب ــدون غطاء نق ب
ــل..  ــا يف الداخ ــدون له ــة واملؤي ــة املرتزق حكوم
ــة  ــعر رصف العمل ــاع س ــا ارتف ــت نتائجه فكان
ــذر  ــوم تح ــال.. والي ــاض الري ــة وانخف األجنبي
ــدام حكومة  ــا من إق ــة العلي ــة االقتصادي اللجن
املرتزقة عىل فرض املزيد من الرسوم الجمركية 
ــرض أي قيود  ــلع الغذائية وف ــىل واردات الس ع
ــفن عرب  ــول الس ــترياد ودخ ــىل االس ــة ع إضافي
ــتمرار  ــيؤدي إىل اس ــدة وهو ما س ــاء الحدي مين
ــي يتواجد  ــس يف املناطق الت ــعار لي ارتفاع األس
ــعبية كما تخطط لها  فيها الجيش واللجان الش
ــعار يف  ــرتتفع األس ــف العدوان؛ بل س دول تحال
ــيزداد الوضع  عموم محافظات الجمهورية وس

املعييش للمواطنني البسطاء سوءاً.
ــا تدرس  ــة العلي ــة االقتصادي ــا اللجن كعادته
ــع االحتماالت  ــادي العام وتض ــع االقتص الوض
ــني،  ــة املواطن ــس معيش ــد تم ــي ق ــج الت والنتائ
أو  ــة  تحذيري ــات  بيان ــكل  ش ــىل  ع ــا  وتصدره
ــاركون  تنبيهية لعل وعىس مرتزقة العدوان يش
ــرون بنوع من  ــطاء وينظ ــوم املواطنني البس هم
ــا  ــي كم ــاد الوطن ــد االقتص ــؤولية لتحيي املس
ــن بدر الدين  ــيد القائد عبدامللك ب ــا إليه الس دع

الحوثي يف خطابه األخري.
ــك  ــد البن ــاد وتحيي ــد االقتص ــألة تحيي مس
املركزي وواردات املشتقات النفطية والرضائب 
والجمارك وواردات املؤسسات االيرادية ال شك 
ــعر رصف العملة  ــاهم يف انخفاض س أنها ستس
ــك إىل انخفاض  ــيؤدي ذل ــة وبالتايل س األجنبي
ــن أولويات  ــدف ليس م ــذا اله ــعار.. لكن ه األس
ــعودي ومرتزقتهم، فكل  ــدوان الس ــف الع تحال
ــا  ــرض له ــي يتع ــات الت ــات والضغوط املمارس
ــعب  ــي تهدف إىل اخضاع الش ــاد الوطن االقتص
ــت النتائج حتى  ــيلة ومهما كان اليمني بأي وس
لو كانت كارثية كانتشار املجاعة وسوء التغذية 

والفقر واملرض.
ــاي الحزين منظمة األمم  وال ننىس عازفة الن
ــد  ــددة ض ــات املن ــدر البيان ــي تص ــدة الت املتح
ــات قوى تحالف العدوان غري اإلنسانية  ممارس
ــن  ــس األم ــا ومجل ــي، لكنه ــعب اليمن ــد الش ض
الدويل خاضعان تماما كمرتزقة تحالف العدوان 
ــل  وإرسائي ــكا  أمري ــات  ومخطط ــات  لتوجيه
ــالمية واملنطقة  ــة اإلس ــري األم ــة إىل تدم الهادف
ــري  ــتمر غ ــة رصاع مس ــا منطق ــة، وجعله العربي
ــاد األمريكي من  ــك االقتص ــدف تحري منته، به
خالل نهب الرثوات الطبيعية يف املنطقة العربية 
ــج يف  ــدة دول الخلي ــري أرص ــالمية وتصف واإلس

البنوك الدولية.
ــدث عن هذه  ــاذا أتح ــد األصدقاء يقول مل أح
املنظمات الدولية كاألمم املتحدة ومجلس األمن 
ــا؟، ملاذا نعتمد  ــان وغريه ومجلس حقوق اإلنس
ــا ونرجو منها ما ال يرجون منا؟.. أقول هنا  عليه
ــر إىل هذه املنظمات نظرة  ــعوب العالم تنظ إن ش
ــانية تعمل يف مجال  ــا منظمات إنس إلهام، وأنه
حماية اإلنسان وحفظ حقوقه من االنتهاكات.. 
ــي يف الحقيقة غري ذلك تماما.. فكلما تحدثنا  وه
عنها وعن دورها السلبي نهدف إىل تعريتها أمام 
ــعوب العالم حقيقة  ــدويل، لتعرف ش املجتمع ال
ــق مخططات  ــات الهادفة إىل تحقي ــذه املنظم ه
ــة يف كل بلدان العالم  ــكا وإرسائيل التدمريي أمري

ألجل مصالحهما فقط.
ــات تحذيرات ما  ــذه املنظم ــل إىل ه اليوم ننق
ستقدم عليه قوات تحالف العدوان عرب مرتزقتها  
ــوم  ــة من فرض املزيد من الرس وحكومة املرتزق
ــلع الغذائية وفرض  ــة عىل واردات الس الجمركي
قيود إضافية عىل االسترياد ودخول السفن عرب 
ــذه املنظمات  ــاً ما تعرب ه ــاء الحديدة؛ فغالب مين
ــال وتندد وكفى..  ــن تفاجئها بمثل هذه األعم ع
ــا تتجىل الصورة الضبابية أمام  وهنا مع تعريته
الشعوب الحرة وتبدأ  تعيد النظر تجاه دور هذه 

املنظمات املشبوه يف مختلف دول العالم.

تحذيرات اللجنة االقتصادية..
وعازفة الناي الحزين!!

    
هل.. وهل.. وهل

ــنتهم املجردة  ــىل ألس ــن الناس ع ــا كثري م ــئلة يردده أس
ــون للتعرية  ــتفهام، وبعضها يك ــىل كيفية االس ــا- ع –عفوي
ــن يف الثورة  ــي، يطع ــتفهام عدائ ــع، يف اس ــد للوض والتجري
ــطرنج  ــه ويف الش ــني بل ــد يف الط ــا، ويزي ــا ورجاله وأهدافه
ــلبيات وطمس االيجابيات واألهداف  "بغلة"، لتضخيم الس
ــن املعاناة فيما  ــطحي والهروب م ــتفهام الس وبعضها لالس
ــا يف كثري من  ــية وغريه ــاة املعيش ــن تكاليف الحي ــه م يالقي
ــة ذوات الفئات  ــد طبع األوراق النقدي ــي، وخاصة بع النواح
ــتقراء  ــتفهام واالس ــة هل، لالس ــا يف كلم ــددة، وبعضه املتع
لألبعاد واألهداف، وبعضها يف كلمة هل يريد أن يتخلص من 
ــالم الكيل لألعداء، عىس أن  ــتخذاء واالستس كل ذلك باالس
يعيش يف ظلهم وهو ال يدري أنهم يف كلتي الحالتني "املقاومة 
والصمود أو االستسالم" ال يريدون من ذلك إال قتله وإبادته 
حتى ال تقوم له وال لعقبة قائمة إىل يوم القيامة، وهو يف كلتي 
ــه لو فرضنا أنه قتل يف  ــني مقتول مقتول مقتول.. وإن الحالت
إحدى الحالتني وخاصة أنه يقاوم، الحتفظ برشفه وتاريخه 
ــريه، ولو قتل يف  ــه وكان مثاًال وقبلة لغ ــد وعزته وكرامت املجي
ــالم لعدو ال  ــة الثانية لكان مثاًال للذل والعار واالستس الحال

يعرف الرحمة، وليس له ضمري وال كرامة.
ــداع والتضليل  ــل..؟" للخ ــة "ه ــتعمل كلم وبعضهم يس
ــخصية أو ملصالح أسياده، وهو  والدَّجل من أجل مصالح ش

األخطر يف هذا املجتمع.
ــاج إىل تفصيل وإىل  ــياء كثرية تحت وكلمة "هل" تعني أش

تأويالت متعددة ومتشعبة قصرية األهداف وبعيدتها.
ــة  ــول باالجوب ــوس والعق ــل يف النف ــل" تتفاع ــة "ه وكلم
ــداف.. وهنا  ــك يف األه ــرؤى وكذل ــح وال ــادة يف املصال املتض
علينا، قبل أن نضع القلم لتعريف كلمة "هل"، أن نضع أمام 
ــا أنه ال إجابة صحيحة لكلمة هل، للتخلص الكيل من  أعينن
ــتعباد والتبعية وامتالك أنفسنا وكرامتنا ومقدراتنا إال  االس
ــة وقد أصابنا  ــامي للحرية، خاص ــا يف الهدف الس بتفعيله
الكثري من الهيكلة والتخريب يف كل مناحي الحياة لعرشات 
ــل يف الطريق  ــون تفعيل كلمة ه ــود املاضية، وحتى يك العق

الصحيح يف بناء األمة والوطن.
*مفتي محافظة تعز

العالمة/ سهل بن عقيل


