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ــي اآلية  ــم لفتت إنتباه ــر الحكي ــن آيات الذك ــرأ ما تيرس م ــا أق وأن
ــة خاطفة تذكرت  ــال ويف لحظ ــوان هذا املق ــي تحمل عن ــة الت الكريم
ــاً واقعاً ال  ــها جميع ــن القضايا املصريية  الكثرية التي نعيش جملة م
تخفى تفاصيله عىل أحٍد ليس نحن اليمنيني فقط بل كُل املجتمعات 
ــياتها وألوانها  ــالمية عىل هذِه األرض بمختلف جنس العربية واإلس
ــتكبار عاملي عىل معظم  ــا يحدث من اس ــا وذلك يف مقابل م ومذاهبه
ــية  ــا السياس ــلب قراراته ــة س ــالمية ومحاول ــة واإلس ــدول العربي ال
ــدول  ــات ال ــة مخطط ــاتها و طبيع ــاك سياس ــا وانته ــم فيه والتحك
ــري من  ــدرات الكث ــريات ومق ــة يف خ ــة الطامع ــتكبارية العدواني االس
ــوع واالنبطاح لتلك الدول  ــدول العربية ومدى إمكانية رفض الخن ال
ــعوبها التي  التي تهدف إىل فرض وصايتها عىل األنظمة العربية وش
ــه دون أن يكون لها أدنى  ــت معظمها لألجنبي ووالت أعداء الل ارتهن
ــتكربين ورضوا عىل  ــاة واملس ــد الطغ ــة ض ــدان املواجه ــف يف مي موق
ــوا عىل كرامتهم  ــاة الدعة وكرهوا أن يحافظ ــهم بالقعود يف حي أنفس
وأن يجاهدوا يف سبيل الله من أجل تحقيق عزتهم وسيادة قراراتهم 
ــوله من األعراب املنافقني  وأوطانهم من أن ينال منها أعداء الله ورس
ــوى الطاغوت  ــاق والعمالة لق ــني الذين اتخذوا النف ــم الطامع والعج
ــلوكاً بغية بقائهم يف الجاه وطمعاً يف ملذات الدنيا فكان من نتيجة  س

ذلك أن طبع الله عىل قلوبهم فأصبحوا من الخارسين.
ــة الكريمة نرى الكثري من الناس  ــن خالل التدبر والتفكر يف اآلي  وم
ــا وكأنه التاريخ  ــم إزاء األحداث والقضاي ــرر مواقفهم وتوجهاته تتك
ــك ينبغي أن  ــع الباطل ، ولذل ــة الحق م ــه ليعكس مواجه ــد نفس يعي
ــوا وجاهدوا  ــف الذين آمن ــا أن نكون يف ص ــف منها إم ــون لنا موق يك
بأموالهم وأنفسهم فنكون من املفلحني أو نكون يف موقف الذين رضوا 
ــىل قلوبنا ،  ــن الخالفني فيطبع الله ع ــاد ونكون م ــود عن الجه بالقع
ــون كثريا ونعوذ  ــن يضحكون قليًال ويبك ــاءل من هم الذي ولذلك نتس
ــذي ال ينفع فيه ماٌل وال بنون إال  ــه أن نكون منهم يف ذلك اليوم ال بالل

من أتى الله بقلب سليم.
ــات نجد معاني  ــبقها من اآليات الكريم ــوع قليًال إىل ما س  وبالرج
ــن تخلفوا عن  ــن املنافقني الذي ــة فاآليات تتحدث ع ودالالت واضح
ــبيل الله  ــهم يف س ــوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفس ــول الله وكره رس
مختلقني يف ذلك األعذار ومنها عدم النفري يف الجو الحار ، ويف سياق 
ــُد حراً لو  ــل ناُر جهنَم أش ــم يف قوله تعاىل  " ق ــي الرد عليه ــة يأت اآلي
كانوا يفقهون" وعىل أساس خلق األعذار والتهرب من الجهاد باملال 
ــبيل الله يأتي الوعيد يف قوله تعاىل " فْليْضحُكوا قليًال  والنفس يف س
ــك بأنهم فرحوا بالقعود  ــبون" ذل ــوا كثرياً جزاًء بما َكانوا َيْكِس وليْبُك

خالف رسول الله وكرهوا أن يخرجوا للجهاد يف سبيل الله.
ــري إىل الطائفة التي   وبالتمعن يف ما تالها من آيات نالحظ أنها تش
ــالح والرجال لكنها  تخلفت عن الجهاد ولديها الوفرة من املال والس
ــوا يف املدينة ،  ــة عندما بق ــون إىل الطائف ــرح من هم منتم ــت وف تخلف
ــم الغنائم كان ذلك  ــد أن رأى املنافقون عودَة املؤمنني ومعه ولكن بع
ــروج معه إىل  ــول الله الخ ــم فطلبوا من رس ــة يف قلوبه ــرسة وندام ح
ــوله  ــم وليس طاعًة لله ورس ــول عىل الغنائ ــاً يف الحص ــاد طمع الجه
ــر الله بعدم منحهم  ــه ، لكنه قد قيض األمر ومىض أم ــاء مرضات وابتغ
ــول الله وثواب  ــم رشف الجهاد مع رس ــن ونيله ــم كمجاهدي و قبوله
َجَعَك اللَُّه إَِىل? َطاِئَفٍة  الخروج معه ، قال تعاىل يف سورة التوبة " َفِإن رَّ
ــًدا َوَلن ُتَقاِتُلوا  ــُروِج َفُقل لَّن َتْخُرُجوا َمِعَي أََب ــَتأَْذُنوَك ِلْلُخ ْنُهْم َفاْس مِّ
ــَع اْلَخاِلِفنَي "  ٍة َفاْقُعُدوا َم َل َمرَّ ــوِد أَوَّ ا ? إِنَُّكْم َرِضيُتم ِباْلُقُع ــُدوًّ ــَي َع َمِع
ــوا من الخالفني ، وألنهم قعدوا بعد  ــك حكم الله عليهم بأن يكون ولذل
ــدم النفري حني قالوا  ــوا فيما بينهم باالتفاق عىل القعود وع أن تواص
ــراً لو َكانوا  ــُد ح ــر كان الرد عليهم قل ناُر جهنَم أش ــروا يف الح ال تنف
ــري فكيف  يفقهون ، فإذا كان الفرار من حِر الدنيا يف وقت محدود ويس
بهم أمام الحِر األبدي الخالد يف نار جهنم ، ولذلك كان الوعيد نتيجة 
ــتئذانهم بالقعود  ــوله واس ــدم طاعتهم أوامر الله بالجهاد مع رس لع
ــال تعاىل " َوَجاَء  ــع الخوالف فطبع الله عىل قلوبهم ، ق ــأن يكونوا م ب
ــوَلُه   ــْم َوَقَعَد الَِّذيَن َكَذُبوا اللََّه َوَرُس ــَن اْألَْعَراِب ِلُيْؤَذَن َلُه ُروَن ِم ــذِّ اْلُمَع
َسُيِصيُب الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب أَِليم " وإزاء هذه اآليات التي تمثل 
ــدم الخروج  ــوا  باألعذار بع ــني الذين أظهروا ورصح ــداً للمنافق وعي
ــابهة  ــر حرٌي أن نذكر ردوداً ومواقَف أخرى مش ــبب الح للجهاد بس
ــني واملنافقني الذين يختلقون األعذار وذلك  لنموذج آخر من املتخلف
يف ما قاله اإلمام عيل عليه السالم يف خطبته عن الجهاد وفيها توبيخ 
ــتاء قلتم هذه  ــري إليهم يف أيام الش ــال " فإذا أمرتكم بالس ــم حني ق له
ــري إليهم يف  ــربد وإذا أمرتكم بالس ــلخ عنا ال ــّر أمهلنا ينس ــاّرة الق صب
ــبخ عنا الَحر كل هذا  ــام الصيف قلتم هذه حماّرة الَقيظ أمهلنا ُيْس أي
ــن الَحر والُقر تفرون فأنتم والله من  ــراراً من الحر والُقر فإذا كنتم م ف

السيف أَفر.
 وقبل أن أختم هذا املوضوع فإن العربة والعظة يف اآليات  الكريمات 
ــوله يف الخروج للجهاد يف سبيله  ــدنا إىل وجوب طاعة الله ورس ترش
ــن الطامعني يف  ــال املعتدي ــرض والوطن وقت ــن األرض والع ــاً ع دفاع
ــوكتهم كي ال ترضب علينا الذلة واملسكنة  ثرواتنا ومقدراتنا وكرس ش
ــد اإلل?هي  ــإذا كان الوعي ــة الصهيوأمريكية ، ف ــت رحم ــش تح فنعي
ــيكون  ــديداً وأليماً فكيف س ــاد ش ــن عن الجه ــني والقاعدي للمتخلف
املوقف اإلل?هي من الذين جعلوا من أنفسهم أدوات لدول االستكبار 
ــي يف العدوان عىل  ــاركون ويحرضون دول الكفر والطغيان العامل يش
ــوا أداًة حقرية خدمة للمصالح   ــعوبهم وارتضوا أن يكون بلدانهم وش
ــاتها العدوانية  ــة واإلرسائيلية وتنفيذاً ملخططاتها وسياس األمريكي
ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواَألنَصاِر  ــاِبُقوَن اَألوَّ ــية قال تعاىل "َوالسَّ الوحش
ــُه َوأََعدَّ َلُهْم  ــْم َوَرُضواْ َعْن ــاٍن رَِّيضَ الّلُه َعْنُه ــم ِبِإْحَس ــَن اتََّبُعوُه َوالَِّذي

َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اَألْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيم ".

هشام الهبيشان 

تزامناً مع دعوة الربملان األوروبي دول االتحاد 
إىل االمتناع عن بيع األسلحة إىل جميع األطراف 
ــك من أجل  ــىل اليمن، وذل ــة يف الحرب ع املتورط
تخفيف حدة األزمة اإلنسانية املتفاقمة يف اليمن 
ــت  مثل هذه الدعوات رغم قيمتها املعنوية  ،ما زال
الكبرية ،ال تلقى أي آذان سياسية صاغية ،فدوائر 
ــت تراقب وتدعم  ــية املؤثرة  مازال العالم السياس
ــعواء  ــعودية - األمريكية الش ــرب الس ــار الح مس

بغطاء «ناتو العرب» عىل اليمن .
ــة لوقف  ــوات األممي ــذه الدع ــن مع ه وبالتزام
ــتمر طائرات  ــىل اليمن  ،تس ــة ع ــرب العدواني الح
العدوان السعودي – األمريكي ومن معه وبوارجه 
ــىل الحديدة  ــل ع ــف املتواص ــه يف القص ومدفعيت
ــهاد وإصابة  ــّبب باستش ــذي تس ــا، وال ومحيطه
عرشات املدنيني، وسط مجاعة وظروف مأساوية 
ــها مجمل سكان الحديدة ومعها اهل اليمن  يعيش
ــت حالة الصمت  ــذا ما زال ــن ،ومع كّل ه وكل اليم
ــتمرة  ــالمي والدويل مس ــيايس العربي واإلس الس
ــامل  إزاء ما يجري يف اليمن من حصار وقصف ش
ــراً وجواً تفرضه قوى العدوان والتحالف  براً وبح
ــح لليمنيني أّن  ــدأت يتض ــن هنا ب ــىل اليمن، وم ع
الرهان عىل العالم العربي واإلسالمي وما يسّمى 
ــل، ولكن هنا  باملجتمع الدويل، ثبت أنه رهان فاش

ــذه املرحلة وهذا  ــوم، هو أن ندرك أّن ه واألهّم الي
ــروض عىل اليمن  ــامل املف الحصار والقصف الش
ــل  ــن مراح ــيتبعه م ــا س ــلم» وم ــي املس «العروب
ــة من تداعيات الحرب العدوانية عىل اليمن،  دقيق
ــن الجميع  ــكّل تطوراتها وأحداثها م ــتدعي ب تس
ــم، وأن ال يكونوا  ــة حق مع ضمائره أن يقفوا وقف
ــاز  ــق واإلجه ــري والتمزي ــرشوع التدم رشكاء يف م
ــل والحصار والقصف  ــن، فالحدث الجل عىل اليم
ــتدعي حالة من الصحوة  ــامل عىل اليمن يس الش
ــلمني،  ــة عند كّل العرب واملس ــة والتاريخي الذهني
ــن  م ــد  مزي ــود  وج ــل  تحتم ــد  تع ــم  ل ــة  فاملرحل
االنقسام والتفتيت والتمزيق لهذه األمة جغرافياً 

وديمغرافياً.
ــيايس   ــة الصمت الس ــع حال ــاً م ــا ، وتزامن وهن
العربية اإلسالمية الدولية ،من املتوقع أن يستمر 
ــىل اليمن  ــة ع ــم العدواني ــعوديون يف معركته الس
ــات  جنيف  ــن تقدم نحو مفاوض ــم الحديث ع رغ
«العبثية» مرتكزين عىل قاعدة حلفهم وتحالفهم 
ــنطن  ــنطن ، وهنا وعند الحديث عن واش مع واش
ــعودي منذ سبعة عقود مضت  حليفة النظام الس
ــذا التحالف عبد العزيز آل  ــخ دعائم ه منذ أن رّس
ــي تتابع  عن قرب   ــني روزفلت، فه ــعود وفرانكل س
ــري يف اليمن،  ــارش تطورات ما يج ــراط  مب وبانخ

وقد قّدمت واشنطن إىل السعوديني خدمات كثرية 
ــس أول وال آخر هذه  ــن، ولي ــىل اليم ــم ع يف حربه
ــرتة واالخرى  بقائمة  ــات تزويدهم بني الف الخدم
ــلحة  ــكرية ومخازن أس وبنك أهداف لقواعد عس
ــه، والواضح  ــي وألنصار الل ــة للجيش اليمن تابع
ــة وجرناالت  اليوم ومن خالل حديث بعض ساس
ــد األمريكيني للرياض  ــنطن أّن الدعم والتأيي واش
ــيتواصل، رغم قلق دوائر  ــا عىل اليمن س يف حربه
ــتقبلية  ــع القرار األمريكي من التداعيات املس صن
ــنطن  ــن براغماتية واش ــرب، والنابع م ــذه الح له
ــن اندالع  ــيتها م ــص يف خش ــي تتلخ ــة الت النفعي
ــيابية  ــتّرض بانس ــة س ــة يف املنطق ــرب مفتوح ح
ــق النفط الخليجي من باب املندب إىل الغرب،  تدف
ــة مفتوحة قد يكون  ــّور إىل حرب إقليمي ــد تتط وق
ــاه  ــا تخش ــذا م ــا. ه ــزءاً منه ــون» ج «اإلرسائيلي
ــىل إضعاف  ــك فهي تعمل ع ــنطن اليوم، لذل واش
ــور معالم هذه  ــي قد تؤّدي اىل تبل ــل الت كّل العوام

الحرب.
ــات  ــاً، أّن تداعي ــدو واضح ــة يب ــذه املرحل يف ه
ــعودي  ــامل والعدوان الس الحصار والقصف الش
ــي بظاللها عىل  ــىل اليمن بدأت تلق ــي ع – األمريك
ــي، فاليوم جاء  ــيش يف الداخل اليمن الوضع املعي
ــه  ــه وتجليات ــكّل ظالل ــي ب ــي ليلق ــهد اليمن املش

ــي  ــع العرب ــىل الواق ــداً ع ــاً جدي ــاوية واقع املأس
ــهد العربي  املضطرب، فيظهر إىل جانب هذا املش
ــكّل تجلياته  ــي ب ــهد اليمن ــع املش ــرب واق املضط
ــارضة منذ  ــي ما زالت ح ــاوية، والت ــة واملأس املؤمل
ــعودية – األمريكية  ــرب العدوانية الس اندالع الح
عىل الشعب اليمني قبل ما يزيد عىل ثالثة أعوام، 
ويف آخر تطورات هذا املشهد استمرار فصول هذا 
العدوان العسكري عىل األرض، تاركاً خلفه آالف 
ــى ودماراً  ــرشات اآلالف من الجرح ــهداء وع الش
ــة ممنهجة لكّل البنى التحتية يف  واضحاً وبطريق

الدولة اليمنية.
ــرر هنا ، أن األهم اليوم ،هو إّن  ختاماً ،نعيد ونك
ــيتبعها من مراحل  ــذه املرحلة وما س ــدرك إّن ه ن
ــة من تداعيات الحرب العدوانية عىل اليمن،  دقيق
ــن الجميع  ــكّل تطوراتها وأحداثها م ــتدعي ب تس
ــم، وأن ال يكونوا  ــة حق مع ضمائره أن يقفوا وقف
ــاز  ــق واإلجه ــري والتمزي ــرشوع التدم رشكاء يف م
ــل وعدوان  ــدث الجل ــي، فالح ــن العرب ــىل اليم ع
ــتدعي  ــىل اليمن يس ــامل ع ــج“ الش ــو الخلي “نات
ــة والتاريخية عند كّل  ــوة الذهني حالة من الصح
ــم ، فاملرحلة لم  ــاء العال ــلمني ورشف ــرب واملس الع
ــام والتفتيت  ــد تحتمل وجود مزيد من االنقس تع

والتمزيق لهذه األمة جغرافياً وديمغرافياً.

"اليمن ... ماذا تنتظر ضمائر العالم لتصحو !؟"

عبدالجبار الحاج

ــة  االقتصادي ــكلة  املش اىل  ــر  بالنظ
ــعب والتي تمثل جزءا  ــية للش واملعيش
ــلت برتكيع  من اهداف الحرب التي فش
ــكرية والتحالف  شعبنا عرب اآللة العس
ــدو  الع ــادة  بقي ــدويل  ال ــي  العدوان
ــر من  ــعودي .. وبالنظ ــي  الس التاريخ
ــاوف او املرامي التي تحرك   زواية املخ
ــع  نحو  ــب للدف ــد خفية تلع ــود ي بوج
ــورة جياع ..  ــة  اكرث منها ث فوىض عارم
فوىض سيدها النهب والشغب  ..  كانت  
ــكار واملضاربني  ــتكون طبقة االحت وس
بحسب كالم السيد عبدامللك يف خطاب 
ــالم بما هي  ذكرى االمام زيد عليه الس
ــع يف  ــب والجش ــن التالع ــتفيدة م املس
ــة ورسيعة    ــروات طائلة وهائل ــن ث تكوي
ــايل االحتمال وارد  وحتمي  بأنها  وبالت
ــتكون  فيه تلك الطبقة  هي تماما من س

هدفا للفوىض .. 
ــاح الغالبية العظمى من  عندما تجت
ــك بالغالبية  ــعبنا غوائل العوز وتفت ش
ــوع  وتحارصهم  انياب الج ــاحقة   الس
ــب  ــكار والنه ــل االحت ــم سالس وتكبله
ــة  اليدين دون  ــة العنان والطليق املطلق
ــة بوادر  ــة أي ــوع الجائع ــح الجم ان تلم
ــوت جوعا  ــن امل ــم م ــمية لحمايته رس
ــل .. بوادر تعيد اليهم وأمامهم  عىل االق
ــباب  مجددا ولو بصيصاً من آمال  بأس

العيش والبقاء عىل قيد الحياة ...
ــاس وتنعدم  كل  ــع بالن عندما تتقط
ــبل العيش و تنتفي حتى  ــباب  وس اس
ــانية يف  البقاء  ــم االنس ــرد حقوقه مج
عىل قيد الحياة  بسبب جشع االحتكار 

ــاد   والفس ــب  النه ــرئان  ف ــاد  واستئس
ــة حيال املجاعات التي  وحياد الحكوم
تجتاحهم  وتهددهم ، هذا ان تساذجنا 
ــنة  ولم  ــر اىل الحكومة بنوايا حس النظ
ــري املبارشة   ــا املبارشة وغ نقل رشاكته
ــرق يف  ــال ف ــا .. ف ــكار او صمته يف االحت
ــؤوليتها ومن  مس ــة  وواقعي ــة  حقيق
ــة متورطني  ــا ومعاقب ــراء اقالته ثم اج
ــالىش كل  فرص   ــا  إذ تت ــن فيه مبارشي
ــب العارم  ــاح الغض ــة وكبح جم الفرمل
ــال يمكن  ــا وعىل هذا ف ــن هن ــاس ..م للن
الفكاك من القادم الذي نعلمه وال نعلم 
دقة توقيته مع قناعتنا بقدومه فاأليام 

لم تعد تعدنا إال بتحقق احد امرين :
ــة  رسع ــن  م ــأرسع  ب اإلرساع  ــا  إم  -
ــد املجتمع  ــب الذي  يدب يف جس الغض
ــغب ونهب  ــول اىل أعمال ش ــه  ويتح كل
ــه  من ــتفيدة  املس ــتكون  س ــوىض  وف
ــكار الحاكم التي  ــب واالحت ــة النه طبق
ــارج وليس لها  ــا تنهب اىل الخ تهرب م
ــل  الداخ يف  ــة  النقدي ــا  مكتنزاته ــه  من
ــة  ــب فارغ ــات رشكات ومكات إال واجه
ــورة واصحاب  الفئات امليس ــتكون  وس
املحالت الصغرية هي الضحية وليسوا 
ــن الذين يجيدون النهب   كبار املحتكري
ــوال خارج البلد وتوظيف  وتهريب االم
ــوىض لصالح  ــة من الف ــداث التالي االح
ــلطتهم ثانية  ــاء طبقتهم وس ــادة بن اع

وثالثة بصيغ أظلم ..
ــي املحتمل الحدوث  - أما األمر الثان
 .. ــاع  الجي ــورة  ث ــمى  يس ــا  فيم ــو  فه
يف  ــخ  التاري ــارب  تج ان  ــة  والحقيق

ــعبي يف حاالت  ــب الش ــات الغض موج
ــبل وغياب كل اشكال حماية  ضيق الس
ــيوع  ــعب من طبقات االحتكار وش الش
ــل االغلبية يف  وتزايد الغالء اىل حد فش

الرشاء فضال عمن انقطعت ارزاقهم 
ــاع مالم  ــورة الجي ــإن ث ــم  ف ورواتبه
ــث الجاري اآلن  ــن هنا يف هذا الحدي تك
ــادة وتنظيم  ــن قي ــم تكن ع ــا ..مال عنه
ــيايس وطني  وثوري حقيقي  جاهز  س
لتحويلها اىل ثورة حقيقية نحو التغيري 
الثوري فان االنفجار العفوي الشعبي 
ــامل للفوىض  ــيض إال اىل اغراق ش ال يف
التي فيها يصبح كل يشء امام الفوىض 
ــب ويغدو النهب هو  ــة هدفا للنه العارم

سيد املوقف ..
يف الحلول ..نحتاج اىل هدوء التفكري  

ولكن برسعة  الحركة واالجراء ....
ــم  س اىل  ــول  يتح ــر  املتأخ ــالج  فالع
ــزء اقل او  ــض ..فإغالق ج ــك باملري يفت
ــة كان يمكن ان  اكرث من محالت الرصاف
يحد من ظاهرة رسعة الهبوط لو اتخذ 
ــا عندما  ــا تاله ــنوات  وم ــع س ــل ارب قب
ــاك الرصافة يف  ــرشت  محالت واكش انت
ــري ..أما  ــد منقطع النظ ــوارع بتزاي الش
ــع من  ــوم فاملرض أبلغ وأعمق واوس الي
ــا أمكن  ــا  واغالق م ــد منه ــج  بالح يعال
ــاك قليلها او  ــك املحالت واالكش من تل

كثريها ..
ــتخدام يد  ــول نحتاج اىل اس يف الحل
ــامل وصارم   من حديد ولكن بربنامج ش
ــاءة ونزاهة  ــارص تنفيذية ذات كف وبعن
ــهودة  وبإرادة  عالية القوة وبالغة  مش

القدرة .. واعتقد ان اجهزة السلطة هي 
من يجب أن يستهدفها الفعل التغيريي  
ــار  مس ــوب  يص ــل  ح ــو  نح ــذري  الج
ــة الوطنية مع العدو ويقيض عىل  املعرك

قوى النهب والفساد يف الداخل ..
ــول نحتاج اىل  ــاه نحو الحل يف االتج
ــة  الغليظ ــة   الحديدي االدارة   ــدرات  ق
ــاه  تج ــرضب   ال ــية  والقاس ــا   العص
ــت   الوق ــس  نف يف  ــب   والنه ــكار  االحت
ــتقيم  ليس ــعب  بالش ــة  الرحيم االرادة 
ــيئا فشيئا باإلرادتني القاسية  العدل ش
ــدان  الثقة  ــني تعي ــا اللت ــة مع والرحيم
ــىس  وبأق ــى  الخط ــأرسع  ب ــعب  للش
ــيس مرحلة  ــراءات الرادعة لتأس اإلج
ــو  ــة  نح ــرب الوطني ــن الح ــدة م جدي
ــم  ــة التي يتقاس ــن العدال ــر وم التحري
ــج ومرها  ــعب حلو النتائ ــا كل الش فيه

بالتساوي .. 
او  ــاع  جي ــورة  ث ــن  ع ــث  الحدي ويف 
ــع نبيال  ــون الداف ــا قد يك ــع نحوه الدف
ــن  لك ــاع   الجي ــذ  ينق ــل  لفع ــا  ووجيه
ــر افعاال  ــا انفعال يفج ــة وحده العاطف
ــوري  ــىل الث ــا وع ــم بنتائجه وال يتحك
ــواء  ــبانه س ــي ان يضع يف حس الحقيق
كان  موقع صاحب القرار  بأن يستخدم 
ــلطته الواقعية عىل منطقة سيطرته  س
ــة تعيد األمور  للقيام بإجراءات صارم
ــا عن  ــعبيا .. وإم ــراد ش ــا امل اىل نصابه
ــع  ــرار ويدف ــع الق ــارج موق ــوري خ الث
ــب نحو الثورة فعليه  ان يحتاط   بالغض
كل  ــة   حماي ــن  ع ــا  ايض ــؤوليته  بمس
مايحتاج اىل حماية من فوىض العبث ..

ــتعدادات  ــدا  اس ــا وبعي ــدع جانب لن
ــن االعتماد  ــب وايانا  م ــن الغض تخوي
ــاء حقا او افرتاء .. بأن هناك  عىل االدع
ــن تغذية   ــتفيدة م ــوى مرتبصة ومس ق
ــت  ــإذا كان ــتعال  ف ــو االش ــم نح التفاق
ــع .. ففي  ــة يف الواق ــاك قوى مرتبص هن
ــكار والتجويع  الحقيقة ان  قوى االحت
ــن  م ــل  ــة وتجع ــة حي ــار حقيق واالفق
ــارم اكرث الحقائق  ــعبي الع الغضب الش
ــن تؤججه  ــرياً وهي هي م ــا تأث وأبلغه

نحو االنفجار ...
ــن اللجوء  ــا  جميعا  م ــا فإّيان اىل هن
ــرات  ــىل التربي ــاد ع ــوع يف االعتم والوق
ــا  ــعوب وغضبه ــة إلرادات الش املغالط
ــرة  املؤام ــة  صف ــالق  اط اىل  ــوء   باللج
ــا  ــزت له ــي تجه ــربى  الت ــة الك العاملي
ــورات  ث ــف  توصي يف  ــم  الحك ــزة  اجه
ــد كانت رؤوس  ــعب يف 2011م .. فق الش
ــي قضت زمن حكمها  تلك  االنظمة الت
ــها   ــك االجهزة لتكون رؤوس ــاء تل يف بن

اول الضحايا ألجهزتها .
ــق ان الثورات  ــاد عىل منط يف  االعتم
بال تنظيم تؤول اىل الفشل كالم صحيح 
ــا القريبة خري  ــق صائب وتجاربن ومنط
ــبتمرب .. وهي  ــر اىل س ــن فرباي ــاهد م ش
ــلها من التجارب التي تقول ان  عىل فش
ــورات العفوية   ــل انواع تجارب الث افش
ــا  ــا انه ــل نتائجه ــخ  يف  اق ــرب التاري ع
ــقط هي يف  ــح بالرؤوس قبل ان تس تطي
ــل والتضحيات  ــواء والفش قبور االحت

العبثية.
يتبع

عن ثورة الجياع .. ماذا قبل  وماذا بعد ؟! ( ١ - ٣ )

محمد عيل جعفر

ــاحة  س يف  ــوم  الي ــدول  ال ــارع  تتص
ــة  ــتخدمة أدواٍت مختلف ــة مس مفتوح
ــز  تعزي أو  ــرصاع  ال يف  أوراٍق  ــب  لكس
ــي  اإلقليم ــن  الصعيدي ــىل  ع ــا  أدواره
ــوم  ــرب الي ــن أدوات الح ــي. لك والعامل
تكاد تكون أخطر من األدوات السابقة، 
ــة. فالحرب الصلبة  كونها أدوات ناعم
ــخ،  التاري ــرب  ع ــم  العال ــهدها  ش ــي  الت
ــوم الوحيد للحرب  ــكل املفه وتكاد ُتش
ــعبي لدى مجتمعاتنا،  يف الالوعي الش
ــا كانت  ــزال، لكنه ــرية وما ت كانت خط
ــراف املتنازعة،  معروفة من حيث األط
ــرصاع  ــاحة ال ــث س ــن حي ــدودة م مح
يف  ــني  الالعب ــني  ب ــرص  تنح ــت  وكان
ــاحاتهم القتالية. لكنها وعىل الرغم  س
ــة) املُدمرة  ــا (الحرب الصلب من آثاره
ــتوى  ــم تكن بمس ــات، ل ــىل املجتمع ع
ــرب الناعمة،  ــكله الح الخطر التي ُتش
ــاحٍة  س يف  ــع،  الجمي ــال  تط ــي  والت

مفتوحة من الرصاع املُتعدد األوجه.
ــد  أح ــة  االقتصادي ــرب  الح ــكل  ُتش
ــعى فيها  ــة. تس ــرب الناعم ــه الح أوج
ــن خالل  ــا م ــاخ بعضه ــدول إىل إرض ال
ــلحة االقتصادية املختلفة، والتي  األس

ــاد العاملي.  ــر عىل اإلقتص عادة ما تؤث
ــذه الحرب  ــا، زاد أثر ه ــد يوم ــاً بع يوم
ــد ومرتابط  ــباب عديدة. عالم ُمعق ألس
حيث لم يعد هناك مسافات بني أطراف 
ــا التواصل  ــل تكنولوجي ــوق يف ظ الس
ــدة اإليجابية  ــة، وآثارها العدي الحديث
ــكلة الرئيسية يف  والسلبية. تكمن املش
ــج. وهو أحد  ــط النتائ ــدرة عىل ضب الق
ــذه التكنولوجيا  ــرية له ــه الخط األوج
ــه املتعددة للحرب  ــا عىل األوج وآثاره
ــة. ُيضاف  ــا اإلقتصادي ــة ومنه الناعم
ــا  عليه ــوم  الي ــدول  ال ــاد  اعتم ــا  اليه

كوسيلة أساسية يف الرصاع.
أدوات  ــة  االقتصادي ــرب  للح وألن 
ــوم إحدى أكرث أدواتها  عديدة، تربز الي
ــرب  ــي ح ــالت ه ــرب العم ــة. ح حداث
ــون  الالعب ــا  ُيديره ــاردة  ب ــة  اقتصادي
ــار. حيث تقوم دولة  االقتصاديون الكب
ــة موحدة)  ــه عمل ــاد دول لدي (أو اتح
ــرب  ع ــة  النقدي ــة  السياس ــتخدام  باس
ــادل  ــرصف وتب ــواق ال ــل يف أس التدخ
ــية  ــص القوة التنافس ــالت، لتقلي العم
ــر غري مبارش  ــدول األخرى. وجه آخ لل
ــؤولني  لهذه الحرب يتمثَّل يف قيام املس

ــالم، عن  ــائل اإلع ــرب وس ــح ع بالترصي
ــر من  ــة أو التحذي ــد دول ــات ض سياس
ــض قيمة  ــد ُتخف ــتقبلية ق ــاع مس أوض
ــر  ــا يؤث ــتهدفة، م ــة املس ــة للدول العمل
ــواق. وهنا يحرض  ــىل عملتها يف األس ع
ــي كأخطر  ــي األمريك ــوذج الصين النم
ــة والتي  ــة الحالي ــروب االقتصادي الح
يف  ــبباً  س ــني  املراقب ــب  بحس ــتكون  س
التحول يف النظام االقتصادي العاملي. 
ــالل  خ األوىل  ــرة  للم ــح  املصطل ــر  ظه
ــاب "حرب العمالت"  العام 2008 يف كت
للباحث "سنوغ هونغ بينغ" األمريكي 
ــاب قبل  ــدر الكت ــل صيني. ص ــن أص م
ــة املالية ويتحدث فيه الكاتب عن  األزم
ــن خالل حرب  ــاعي األمريكية وم املس
العمالت اىل رضب التعاظم االقتصادي 

للدول الصاعدة وتحديداً الصني.
ــايض، أعلنت  ــل امل ــهر أبري خالل ش
ــا  ــة عملته ــض قيم ــا خف ــني نيته الص
ــة  الغربي ــة  التجاري ــرب  الح ــة  ملواجه
ــا.  صادراته ــد  ض ــة  األمريكي ــداً  تحدي
ــلعها أرخص  ــة س ــا يجعل قيم ــو م وه
ــد من قدرتها  ــلع األخرى ويزي من الس
ــض بهذا  ــد يتفاجأ البع ــية. ق التنافس

األسلوب، لكن لسياسة خفض العملة، 
قصة مهمة.

ــة  الخزان ــب  تراق ــام 2016  الع ــذ  من
ــدول التي  ــب أداء ال ــة عن كث األمريكي
ــيني  أساس ــني  تجاري رشكاء  ــا  تعتربه
ــذا ما يدل  ــة األمريكية. وه تجاه العمل
ــه األمريكي تجاه ضبط  ــىل أن التوج ع
ــلوك الرشكاء التجاريني يعود ألكرث  س
ــد ونصف، وال عالقة له باإلدارة  من عق
األمريكية الحالية، حيث أن قوة أمريكا 
ــاد، ما  ــد عىل االقتص ــية تعتم السياس
ــتلزم هذا التوجه، بغض النظر عن  يس

أسلوب اإلدارة األمريكية الحالية.
ــرشكاء التجاريني  وهنا فإن قائمة ال
ــم الصني  ــنطن، تض ــيني لواش األساس
ــد  والهن ــة  الجنوبي ــا  وكوري ــان  والياب
ــويرسا وأملانيا. تمتلك  باإلضافة اىل س
ــن العملة  ــدول الكميات األكرب م هذه ال
ــو ما  ــدي. وه ــاٍط نق ــة كاحتي األمريكي
ــة ضغوط  ــادرة عىل ممارس ــا ق يجعله
عىل سعر الدوالر. ما يمكن أن يؤثر عىل 
الوضع التجاري ألمريكا والتي تعاني 
ــن عجز يفوق  ــب تقارير 2017 م بحس
ــار دوالر يف ميزانها التجاري،  800 ملي

فيه 380 مليار دوالر أمام الصني!
ــي يف الحرب  ــاش العامل ــتمر الكب يس
ــربز  ــث ت ــدول، حي ــني ال ــة ب االقتصادي
ــرصاع  ــذا ال ــة له ــدة حالي ــاذج عدي نم
ــي،  األوروب ــاد  واالتح ــكا  أمري ــني  (ب
ــيا،  وروس ــكا  أمري ــني،  والص ــكا  أمري
أمريكا وإيران..). يبدو واضحاً القاسم 
ــرتك األمريكي. هنا، يمكن الرهان  املش
ــنطن يف  ــة لواش ــىل أن الدول املنافس ع
ــعر  تش ــت  بات ــادي،  االقتص ــا  رصاعه
ــة  األمريكي ــة  املالي ــة  السياس ــبء  بع
ــي،  العامل ــاد  االقتص ــىل  ع ــا  وأرضاره
حيث تقوم واشنطن بتصدير مشاكلها 
ــدول.  ــة ال ــا بقي ــة لتتحمله االقتصادي
ــي ال نبقى بعيدين عن الواقع،  لكن ولك
ــرصاع الحايل  ــي لل ــهد العامل ــإن املش ف
ــيؤثر حتماً عىل  ــريكا والصني س بني أم
ــني  هات ــالك  المت ــي،  العامل ــاد  االقتص
ــو %46 من حجم التجارة  الدولتني نح
ــش مجتمعاتنا أمام  العاملية! وهنا تعي
حرب ال يمكن معها إال انتظار النتائج، 
ــا، ال تملك أي وزٍن  ــل دوٍل تحكمن يف ظ

اقتصادي عاملي.

حرب العمالت.. أخطر أوجه الحرب االقتصادية الناعمة

َفْلَيضَحُكوا َقلْي 
وِلَيْبُكوا َكِثريَا..

مطهر يحيى رشف الدين
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