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عبدالجبار الحاج

محمد صالح حاتم

الجذور التاريخية للصراع اليمني السعودي (١٨)
٢٦ سبتمرب .. من ذروة الثورة الشعبية  إىل االنحراف واالنتكاسة ..

اليمن بني استمرار العدوان وبني التسويات والحلول السياسية املفروضة خارجيًا

ــة الجيش عام 76 يقول  ــال له عىل صحيف يف مق
الربدوني  يف توصيف تناقضات الساسة  وأنانيتهم 

عىل حساب الثورة :
ــات  نبات كل  ــرت  أثم  1963 ــام  ع ــة  بداي يف 
ــد  ــت واح ــار يف وق ــت كل  الثم ــينات فتدل الخمس
ــم  ــا ..  تفاق ــائكها وناعمه ــا .. وبش ــا ومره بحلوه
ــاط الصغار  ــار والضب ــاط الكب ــالف بني الضب الخ
ــس التنظيمات عىل  ــوار 62 تصاعد تناف بني 48 وث
ــة القبلية بعد  ــادة، أفاقت العصبي ــرب من القي الق
ــات لضغط  ــف اعداد الدباب ــول الدبابات تكاث ذه
ــد محمود  ــاعر محم ــادي ..وكان الش ــف املع العن
ــة التقاء لكل  ــه املفتوح الوطني نقط الزبريي بقلب
ــوى،  وكانت القوات املرصية تواجه أرشش  هذه الق

حرب .. حماية لقوة يكاد يمزقها الرصاع ، 
ــة ، كانا رائد  ــالمة الني ــع القومي وس إال أن الداف
ــن وضع  ــاءت تدافع ع ــا ج ــة ألنه ــوات املرصي الق

جديد يمد سياستها وإن اختلف عنها ، 
ــارص عىل نزاهة  ــس جمال عبد الن ــن الرئي وبره
ــرة ، ألن  ــي واحتجازه بالقاه ــتدعاء البيضان باس
عبدالنارص يؤازر ثورة اليمن بدون وساطة، وبدون 

فرض احد عىل الحكم ،
 إّال أن انتزاع البيضاني لم يهدئ إال مؤقتا وكان 
الزبريي ملئ النفس بذكريات 48 التي كانت تنفق 
األموال بال حساب  فقدم إىل القيادة ثالثة مطالب :

 اوال : تسليح القبائل 
ــدارس  ــاء امل ــن أبن ــدين م ــال املرش ــا إرس ثاني
ــم  إلقناعه ــة  القبلي ــق  املناط اىل  ــم  وأمثاله
ــن معها وكان  ــم إىل التضام ــة ودعوته بالجمهوري
ــن الذين حاوروا  ــالل ) م رئيس الجمهورية ( الس
ــل عن  ــليح القبائ ــورة تس ــره بخط ــريي ، فذك الزب
ــة ولم  ــالل إىل النهاي ــا الس ــي عركه ــة 48 الت تجرب
ــماع لغيابه  ــق الس ــن طري ــريي إّال ع ــا الزب يعرفه
ــقوطها ،وهو يف  ــا إىل س ــاء إبان حصاره ــن صنع ع
ــه القيادة  ــة العربية ، وقبلت من ــة اىل الجامع مهم
ــادة املرتبات باعتباره وزير تربية ، وإلزالة الظلم  زي

والتنقيص الذي كان يلحق باملعلم 
ــي زيادة كل  ــي البيضان ــذا أدى إىل تبن إال أن ه
ــة كادر بدائي  ــن طريق ــكل املوظفني  ع ــات ل املرتب
ــاد البلد ،  ــبة القتص ــبه خيالية بالنس وبصورة ش

وطفولة الوعي ..
ــتهدف  ــات كل ثورة تس ــف أول مهم  ألن التقش
ــتقبيل لكل البالد ، وقد كان ذلك الكادر  الرخاء املس
ــة إىل اليوم ، فقد أصبح كل املوظفني مدراء  أضحوك
ــب  ــا املطل ــام .. ام ــاء أقس ــدراء أو رؤس ــوم او م عم
الثالث فال كلفة فيه ، ألن الطالب تطوعوا بحماس 
ــوة للجمهورية ، وهذه  ــق للدع ــار يف املناط لالنتش
ــن عام 48 التي  ــاد م ــرة ممتدة من  وزارة اإلرش الفك
ــاد والدعاية  ــاع  كوزير لإلرش ــها املط كان عىل راس
..وملا لم يفد اإلرشاد انضم الطالب كغريهم من ابناء 
ــن الثورة ،  ــعب إىل الحرس الوطني ،للدفاع ع الش
ــية من نوع اخر بني الحرس  من هنا جدت حساس
الوطني والقوات النظامية  فانضم أكرثها للملكيني 
، وكانت الحرب تشتد كل يوم والتنظيمات ترد هذا 
ــوء ترصف العسكريني وقلة درايتهم بشؤون  إىل س

الحكم .

ــه الربدوني يف  ــم عبدالل ــل العظي ــول الراح و يق
مقالة نرشها عىل مجلة الجيش عام 76 :

( نشأت أول معارضة بزعامة الزبريي وانضمت 
ــواه  ــىل ه ــه وع ــات كل بهويت ــا كل التنظيم إليه
ــن جمهورية  ــا الزعامات القبلية م ــت إليه وأضيف
ــف اىل مؤتمر عمران  ــتدعى املوق وملكية حتى اس
ــرارات من 24 مادة أهمها  ــام 64 وخرج املؤتمر بق ع
ــعبي  ــا : تكوين جيش ش ــة ، ثاني ــة عادل جمهوري
ــف عىل  ــع التعس ــا : من ــام ،ثالث ــن النظ ــع ع يداف
ــة مجلس  ــة . رابعا إقام ــوى الحزبي ــني بدع املثقف
شورى يكون غالبيته  زعماء القبائل .خامسا: نقل 
ــا تشكيل  الحكم إىل املدنيني  ذوي الكفاءة  ، سادس
ــار الطائفية  ــاءة ال باعتب ــار الكف ــة باعتب الحكوم
ــابعا: تحديد العالقات مع الجمهورية العربية  .س
ــاف الحرب بكل  ــل عىل إيق ــا : العم ــدة . ثامن املتح

الوسائل السلمية .
ويضيف الربدوني يف مقالته :

ــرية  ــج خط ــرارات إىل نتائ ــذه الق ــد ادت ه ( وق
ــعبية  ــاء لش ــه الغ ــعبي ألن ــش الش ــة الجي خاص
الجيش الذي غالبيته من ابناء الفالحني ثم نقطة 
ــع الجمهورية العربية املتحدة  تحديد العالقات م
ــدي وكان عىل  ــف جن ــعني ال ــاركة بتس ــي مش وه
ــا كل األعباء االقتصادية وكان الزبريي زعيم  كتفه
املعارضة يقدر هذا الدعم أعىل التقدير  ، ويعترب أن 
ــن ويمنيني ، ويرى  ــوة الثوار ، من مرصي ــوار إخ الث
ــائر املرصية  ــببا يف الخس ــني س ــؤولني اليمني املس
ــهور  ــا ...وبعد هذه القرارات بش ــا واقتصادي برشي
ــتقبله  ــة إىل القاهرة واس ــس الجمهوري ــافر رئي س
ــريي بني عمران  ــوران وتردد الزب ــاك تهدئة للف هن
ــاء لكي يعزز معارضته  وكان الوضع يف ذلك  وصنع

الحني يف اسوأ ترديه لسبب واحد هو :
ميالد املعارضة يف ذلك الحني ، الن زمن الحروب 
ــة واحدة حتى ال يلحظ  ــى إىل املواجهة بجبه أدع

العدو ثغرة يف البنيان السيايس الجديد ..
ــر ألن املعارضة لم  ــه اخ ــن وج ــذا من وجه وم ه
ــخة، وانما  ــد ديمقراطية راس ــن تقالي تتمخض ع
كانت جديدة عىل أعباء الحقبة ومن جهة ثالثة أن 
املعارضة لم تكن برنامجا أو مرشوع برنامج تطالب 
ــذه أو تطمح إىل الحكم لتفنيده ، لهذا  الحكم بتنفي
لم تتصف تلك املعارضة بمزايا املعارضة وظروفها 
ــقاق  ــا كانت أقرب للمقاومة أو االنش املالئمة وإنم
ــوة املعارضة يف ذلك  عىل الثورة من داخلها ، إن نش
ــدم تمييز بني زمن  ــل عىل قرص نظر وع الوقت دلي

حرب وأوقات السالم. 
ــرب يف تصاعد وكان الفراغ  لقد كانت غنائم الح
ــت القوات  ــى تدخل ــوم حت ــزداد كل ي ــيايس ي الس
ــد65 حتى يف  ــن بع ــة م ــة ،يف كل يشء بداي املرصي
تعيني أصغر موظف ،ألنها كانت تخوض معركتني 
ــمال ، ودعم  يف وقت واحد ، حماية الجمهورية الش
ثوار الجنوب ،وكانت سياسة العالم آخذة يف التغري 
ــود املرصي يف اليمن  ــد مقتل كندي املؤيد للوج بع
ومعارضة جونسون لهذا الوجود خوفا غىل منابع 

النفط .
ــض  بع ــدت  وخم  ، ــدة  جدي ــة  صفح ــدأت  ب
دور  ألن  ــر  اآلخ ــا  بعضه ــط  لينش ــات  التنظيم

ــا مع الخط  ــد أن كان متوازي ــح بع ــوفيت أوض الس
ــالح الذي كان يدافع سوفييتي   االمريكي ألن الس
ــود ، وكان الدعم املايل  ــع ويمني ومرصي الزن الصن
ــع املقاتلني حتى انقطع  الغذائي يتدفق عىل مواق
ــون ، فتحمل السوفييت  ــة جونس هذا املد يف رئاس
ــطت  ــذا نش ــة له ــاء ونتيج ــون كل األعب واملرصي
ــن العاصمة  ــدت مواقعها م ــرث، وابتع ــة اك املعارض
ــعب اليمني يف ذلك الحني ثالث  إىل برط  وكان الش
جبهات : جمهوري ،ملكي ،بني بني ،.. وأما الغالبية 
ــعر  ــني .تذكر امللكية وتش ــني دولت ــت تعيش ب فكان
ــن املناطق  ــب م ــة   إال أن االغل ــود الجمهوري بوج
ــمال الجنوب كانوا يرون مصالحهم  الوسطى وش
ــوري ،لفتحه املدارس   ــة يف النظام الجمه الحقيقي
ــادة املحاربني من  ــب .ولعل ق ــرح بعض الرضائ وط
ــتفيدين من الحرب لذات  ــات ،كانوا مس كل الجبه
الحرب ، وكانوا يبذلون أقىص الجهود لطول مدتها 

 ،
ولهذا دعا الزبريي ملؤتمر ثان يعقد بخمر تحت 
شعار السالم بني اليمنيني وقد تساءل الكثري ..هل 
ــاملون من فرض  الجمهوريون محاربون وكيف يس

عليهم أعباء الحرب؟
ــم ( حزب  ــورات باس ويف ذلك الحني نزلت منش
ــم  ــع عليها الزبريي عىل بركة الله وباس ــه ) يوق الل
ــعب ولم يصل اليقني إىل حزبية الزبريي وإنما  الش

زاد الشك يف استعارة اسمه !!
ــريي  ــىل الزب ــة ع ــت الحمل ــة 65 تكاثف ويف بداي
ــن الجمهوريني  ــدو قديم جديد وم من امللكيني كع
ــالم ألعدائها ومن  ــىل الثورة ومس كثوري خارج ع
ــون وامللكيون يف حد  ــا .. والتقى الجمهوري يواليه
ــود املرصي  ــرتك ضد الوج ــم املش ــى من القاس أدن
ــم اختيارا أو  ــن مراكزه ــون ع ــاط يتنح وكان الضب
ــقط الزبريي  ــا ..ويف واحد ابريل من عام 65 س كره
شهيدا بني خصومتني متناقضتني ملتقيتني فرأى 
ــن قتلوه حتى ال  ــض أن الجمهوريني هم الذي البع
ــقوط الثورة  يعقد املؤتمر التصالحي املؤدي اىل س
ــوا الزبريي كعدو  ــى امللكيون أنهم الذين قتل .وادع

عريق لألمامة ..ولكن من قتل الزبريي ؟
والكالم اليزال للربدوني :

ــة  ــض عىل خمس ــرط القب ــة ب ــت قبيل ــد ألق لق
ــيوخ الكبار  ــتبهت بهم وتدخل أحد الش رجال اش
ــر ملحاكتمهم  ــة الرجال يف خم ــاس الخمس الحتب
أمام املؤتمر الذي دعا إليه الشهيد محمد محمود 
ــرون يف خمر لم  ــا اجتمع املؤتم ــريي ...وعندم الزب
ــروا وقيل  ــل أنهم ف ــة وقي ــدوا الجنود الخمس يج
أنهم رشوا الحراس  وقيل خرجوا باتفاق بني نائب  
ــيوخ !!!؟؟؟..ودلت  ــار الش ــس الجمهورية وكب رئي
بعض القرائن أن القتلة غري يمنيني كانوا يحملون 
الزي اليمني وقد افرجت عنهم السلطات لسالمة 
العالقة ..وقيل غري هذا  إال أن هذا اقرب اىل الصحة 
اذ لو كان القتلة يمنيني النكشف القتلة حتى اآلن 
..بل ان كل الدالئل تربئ اليمنيني  من قتل الزبريي 
ــاعر وزعيم يتمتع  ــباب : أن الزبريي ش ــة اس لثالث
بمحبة كل اليمنيني ألنه لم يتول سلطة  فييسء إىل 
أحد  وإنما كان يسعى إىل مصلحة كل يمني . ثانيا: 
ــاعر يف مجتمعنا مكانة اقدس مرتبة بدليل  ان للش

ــون الشعر أو يكلفون  أن كل حكام الجزيرة يمارس
من يمارسه عنهم لزيادة يف املكانة االجتماعية  ألن 
ــيايس ويعزز مجد  ــد األدبي يوازي املجد الس املج
ــا: إن كل التنظيمات عىل مختلف  ــة . ثالث السياس
ــة الزبريي وتحتمي به  ــاربها كانت تثق بوطني مش
ــم وكل فرد يف  ــرب أن كل تنظي ــريي كان يعت . ألن الزب
ــتقياته الفكرية . وقد  تنظيم يمنيا مهما كانت مس
ــم  ــع املثقفني باس ــه  قم ــباب معارضت ــم أس كان أه
ــات وبعض  ــض التنظيم ــت بع ــة  وإن كان الحزبي

القوى  القبلية قد استغلت طيبة الزبريي .
ــري يمنيني  ــريي غ ــة الزب ــىل أن قتل ــة ع إن الدالل
ــالم ارتكزت دعوة   ــه قوية التأكيد فع مضيئة الوج
الزبريي يف معارضته ؟ وهل له نظر سيايس يف هذه 

املعارضة ؟
ــن التنظيمات  ــا كان الزبريي يدافع ع بمقدار م
ــن  ــاع ع ــة  للدف ــوى القبلي ــه بالق ــت ثقت ــد كان فق
ــخ ، ولعل هذا يرجع إىل قلة  ــة أمنت وأرس الجمهوري
ــه يف صنعاء   ــاة االجتماعية النعزال ــه بالحي درايت
ــن بعدها حتى  ــن الوط ــه ع ــة ولغربت ــام الدراس أي

الثورة ؟..
انتهت االقتباسات من مقال الربدوني ..

ــيخ  ــم النصوص التي اوردها الش ولنضع أمامك
األحمر حول هذه املوضوعة التي رسدها الربدوني 

ولكم أن تقارنوا 
ــة التي كان  ــالمية االخواني ــا عن الفكرة االس  ام
ــه  الزبريي بذرتها االوىل يف اليمن  فهكذا يقلد نفس
وصاحبه أوسمة السالم واالصالح بجملة واحدة :

ــالم بقيادة  ــام تيار اإلصالح و الس ــن مه ( كان م
ــادة الوجه  ــريي إع ــد محمود الزب ــهيد  محم الش
ــة،    ــام اإلمام ــد نظ ــة ض ــورة اليمني ــح للث الصحي
ــالمية للثورة التي  واملحافظة عىل املنطلقات اإلس
ظلت تنادي منذ بدايتها بأنها إسالمية يف مبادئها 

و أهدافها .
ــادئ  ــل مب ــالل تأم ــن خ ــح م ــن الواض (.....م
املؤتمرات الشعبية، التي بـدأها الشهيد ( الزبريي 
) بمؤتمر (عمران) ثـم مؤتمـر (خمــر) وأدبيات 
ــالح قد أخذ  ــالم واإلص ــزب الله)، أن تيار الس (ح
ــه الصحيح للثورة اليمنية  عىل عاتقه إعادة الوج
ــالمية لها، ومن  من خالل التأكيد عىل الهوية اإلس
ــل اليمنية   ــرتام دور القبائ ــد عىل اح ــالل التأكي خ
ــورة ، ورضورة تقوية  ــائخها يف الدفاع عن الث ومش
ــني باللغة  ــة اليمني ــالل مخاطب ــدور من خ ــذا ال ه

اإلسالمية التي يفهمونها و يحرتمونها ...)
ــيس ( حزب الله ) وسيلة من أهم  (.....كان تأس
ــززت إيمانهم  ــائل التي جذبت اليمنيني، وع الوس

بالثورة والجمهورية ورضورة الدفاع عنها )
 انحــاز الـشيخ /عبدالله بن حسني األحمر إىل 
تيار اإلصالح  والسالم بقيادة الشهيد /الزبريي و 
األستاذ /النعمان ،واإلرياني ودعم ( الشيخ ) كل 
ــالمية الثورة،  ــات الهادفة للتأكيد عىل إس التوجه

ورفض التطرف اليساري ..... )

ــعب  الش ــاة  معان ــاد  ازدي ــع  م
ــبب الحرب والعدوان  اليمني بس
والحصار  ــعوصهيوامريكي،  الس
ــه  يفرض ــذي  ال ــادي  االقتص
ــا يقارب  ــدوان منذ م ــف الع تحال
ــل العدوان  ــة أعوام، ومع فش أربع
ــه  يف  ــق أهداف ــكريا  يف تحقي عس

اليمن.
ــادات  االنتق ــرثة  ك ــع  وم  
ــة  والعاملي ــة  الدولي ــات  واملطالب
ــف  بوق ــعبية   والش ــمية  الرس
العدوان وفك الحصار عىل اليمن، 
ــرات والنداءات  ومع كرثة التحذي
ــانية والحقوقية   ــة واإلنس األممي
ــانية واكرب  بحدوث اكرب كارثة إنس
مجاعة برشية يف العالم قد تحدث 
ــل كل مبادرات  يف اليمن، ومع فش
ــوالت املفاوضات  ــالم وكل ج الس
واملشاورات السابقة التي عقدت 
ــة يف جنيف  ــراف اليمني ــني األط ب
ــبب رفض  ــقط بس والكويت ومس
ــدوان للحلول  وتعنت تحالف الع
السياسية املنصفة واشرتاطاتهم 
ــت  ــث أصبح ــة  ،بحي ــري املقبول غ
ــها أمريكا  دول العدوان وعىل رأس
ــعود  ــة بني س ــا ومملك وبريطاني
ــف  ــد يف مواق ــال زاي ــة عي ودويل
ــام  ــعوبها وأم ــام ش أم ــة  محرج
شعوب العالم، وأصبحت عدسات 
ــع  ومواق ــف  وصح ــات  ومكرفون
ــة موجهة صوبهم  اإلعالم العاملي
ــن  ــم يف اليم ــت جرائمه ،وأصبح
ــار وتقارير  ــدر نرشات األخب تتص
ــوات  والقن ــف  الصح ــات  كربي

ــة وتصفهم بأقذر الصفات،  العاملي
ــرام العاملي بحق   ــام هذا اإلج وأم
ــه  بصرب وصمود  اليمن الذي قابل
ــري من  ــع النظ ــال منقط واستبس
ــعب اليمن العظيم الذي افشل  ش
ــف  زي ــف  وكش ــم  مخططاته كل 
ــل كل أعذارهم،  ــم وأبط ادعاءاته
ــمع دعوات بوجوب  بتنا اليوم نس
ــالم يف اليمن ووجوب  ــالل الس إح
وقف الحرب والعدوان، وأن الوقت 
قد حان لوقف الحرب واالنخراط 
يف تسوية سياسية جادة ووجوب 
ــيني  السياس ــاء  الفرق ــوس  جل
ــيض يف نهاية  ــىل طاولة حوار تف ع
املطاف إىل إنهاء الحرب والعدوان 
ــاء معاناة  ــالم وإنه ــالل الس وإح
ــن  ــث كان م ــني حي ــني اليمني مالي
ضمن  هذه الدعوات ما رصحت به 
ــية أن الوقت  وزيره الدفاع الفرنس
ــاة اليمنيني  ــع معان ــان لرف ــد ح ق

ووقف الحرب وإحالل السالم.
ــاع  ــر الدف ــه وزي ــن عن ــا أعل وم
ــه  كلمت يف  ــس  تي ــا  م ــي  األمريك
يف  ــني  للصحفي ــه  وترصيحات
ــن ،والذي  ــن لألم ــر البحري مؤتم
ــاء الحرب  ــوب إنه ــن عن وج أعل
ــه وتقديمه  ــب زعم يف اليمن حس
مبادرة حل كما وصفها تقوم عىل 
ــيم اليمن إىل مناطق  ــاس تقس أس
ــلحة  ــي ونزع األس ــم ذات ذات حك
ــخ بحيث يكون  ــة الصواري وخاص
اليمن بلداً منزوع السالح وتتكفل 
أمريكا وإرسائيل بحمايته ويكون 
ــق مخططهم  ــت رحمتهم ، وف تح

ــة  ــي رؤي ــذه ه ــاريعهم  ،فه ومش
أن  ــد  تري ــي  الت ــل  للح ــكا  أمري
ــية يف  ــوية السياس تفرضها للتس

اليمن حسب زعم وزير دفاعها.
ــداً  ــد بل ــن يع ــني أن اليم متناس
ــيادة ال  ــتقًال ذات س ــداً مس واح
ــف  ــات وال طوائ ــه أقلي ــد في يوج
ــث  ــات، بحي ــات وال ديان وال عرقي
ــه أو  ــة أو جماع ــى كل طائف تعط
ــا  ــددة تحكمه ــة مح ــة منطق ديان
ــم  لألقالي ــا  رفضن وان  ــا،  ذاتي
ــوار  الح ــر  مؤتم يف  ــيم  والتقس
ــن  ــببها ش ــي بس والت ــي   الوطن
ــىل  ــه ع ــرام عدوان ــف اإلج تحال
ــا بعرشات اآلالف  اليمن، وضحين
ــهداء والجرحى،ودمرت  من الش
ــات املليارات  ــرست مئ ــن وخ اليم
ــرب  ــبب الح ــدوالرات بس ــن ال م
ــار  الحص ــبب  بس ــه  دمرت ــا  وم
ــا  ــا وصربن ــادي، وصمدن االقتص
ــريان ورضبات  ــف الط ــت قص تح
ــوع  الج ــا  وتحملن ــخ  الصواري
ــاة  ــد املعان ــا اش ــرض وعانين وامل
ــطري  والتش ــيم  للتقس ــني  رافض
ــدة األرض  ــكني بخيار وح متمس
ــي ،مرصين عىل  ــان اليمن واإلنس
ــيادة  ــتقالل والس ــة  واالس الحري
ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــدم  وع ــة،  والفكري ــة  واإلعالمي
ــري  ــؤوننا، ويف األخ ــل يف ش التدخ
ــا عجز  ــق م ــد أن يحق ــا يري عدون
ــرب والعدوان  ــه بالح ــن تحقيق ع
ــية  ــوية سياس بفرضه علينا كتس
حسب زعم وزير الدفاع األمريكي 

ما تيس. 
ــد أربعة  ــن بع ــري اليم ويف األخ
ــرب  والح ــدوان  الع ــن  م ــوام  أع
والتضحية لم يعد لديه ما يخرسه، 
ــالم فعليه أوال وقف  فمن أراد الس
ــك الحصار  ــرب والعدوان وف الح
ــامل  الش ــالم  الس ــون  يك ،وان 
ــن  ــظ لليم ــذي يحف ــرشف ال وامل
ــتقالله  واس ــيادته  وس ــه  وحدت
ــه، وان أي  ــه أبنائ ــه وكرام وحريت
ــية أو حل سيايس  ــوية سياس تس
ــارج أو من دول  ــن الخ مفروض م
ــب رشوطهم،فلن  العدوان أو حس
ــاء  ــن أبن ــوض م ــو مرف ــه وه نقبل
الشعب اليمني الرشفاء واألحرار 

أصحاب القرار. 
ــالم  ــل أو س ــل بح ــن قب وأن م
ــروض  ــدو مف الع ــب رشوط  حس
ــيايس   ــن أي طرف س ــا م خارجي
ــه،وال  ــن يقبل ــعبنا ل ــإن ش كان، ف
ــالم  مكان له بيننا وإنه بقبوله بس
مفروض خارجيا  يفرط يف األمانة 
ــة  ــهداء الزكي ــاء الش ــون دم ويخ
ــقطت من اجل الدفاع عن  التي س
ــة  ــل الحري ــبيل ني ــن ويف س الوط
ــيادة والحفاظ عىل الوحدة  والس

اليمنية أرضا وإنسانا. 
وعاش اليمن حراً أبياً، والخزي 

والعار للخونة والعمالء.

نــوال أحــمــد

طفولة اليمن ..تخاطب 
إنسانية العالم

ــت الطفلة اليمانية أمل جوعاً ليموت معها األمل لدى باقي  مات
ــال اليمن ؛ ماتت أمل وهي تنتظر األمل ؛ يف أن ينتهي العدوان  أطف

والحصار املفروض عىل وطنها لعلها تعيش يوما يف أمان ..
ماتت أمل ذات السبعة أعوام وهي تصارع الجوع ؛ ليكون موتها 
ــاعة وعدوان  ــال اليمن من جرم وبش ــىل ما يحدث ألطف ــاهداً ع ش
ــارك يف  ــاهدة عىل نفاق هذا العالم الصامت الذي ش وتكون هي ش

قتلها ...
رحلت أمل وما كانت إال نموذجاً واحداً من ماليني  أطفال اليمن 

..
ــهد  ــد إىل الوريد والعالم يش ــن ُتذبح من الوري ــة يف اليم الطفول

ويشاهد بصمت ...
بينما كل أطفال العالم هناك يفرحون....ويمرحون

يلهون ...ويلعبون
ــوت متواصل منذ أربعة أعوام وهم  ُيقتلون،  وأطفال اليمن. يف م
ــرض ؛ وكل يوم يرصخون  ــوع ويعانون امل ــارصون، يعانون الج ُيح

خوفا وأملاً .
ــوا كأطفال  ــة العالم ؛  يوجد أطفال ولكنهم ليس ــاك ويف بقي وهن
ــم الطبيعية بكل  ــون حياته ــم ويمارس ــون بحقوقه ــن يعيش اليم

رفاهية وحرية بعكس ما يحدث ألطفال اليمن ..
ــهداء  ــوم عىل أطفاله دون أن نودع فيه ش ــا يف اليمن ال يمر ي هن

صغاراً ..
ــون وعيونهم  ــا ومرضاً، يموت ــارات أو ماتوا جوع ــوا بالغ ــد ُقتل ق

تناظر كل إنسان يف هذا العالم ..
ــعودي أمريكي إماراتي مجرم .. وتحت حصار مطبق  عدوان س

وخانق يعيش أطفال اليمن
ــة ُتذبح يف يمن اإليمان ولم  ــة أعوام والرباءة ُتغتال والطفول أربع

يتحرك لها ساكن ..
ــم  ــي تقتله ــعودي اإلمارات ــي الس ــدوان األمريك ــرات الع وطائ
ــارد وبقنابل  ــم ليال ونهارا وبدٍم ب ــية وإجرام ؛ وتقصفه بكل وحش

وصواريخ محرمة دوليا عىل مرأى ومسمع من كل العالم ..
أطفال اليمن ُيقتلون وُيحرقون بأسلحة بريطانية وأمريكية

ــرب من  ــالؤهم يف كل ش ــادهم  وتتناثر أش ــون وُتمزق أجس ُيقطع
أرض اليمن..

ــع عنهم حق  ــط الحقوق ويمن ــن يحرمون من أبس ــال اليم أطف
الحياة

منع العدوان عنهم الدواء والغذاء واألمان والعيش بسالم
الطفل اليمني يف العام الرابع وهو تحت القصف وتحت الحصار 

ُيقتل ويموت كل ثانية جوعاً ومرضاً من دون ذنب
الطفل اليمني تستهدفه طائرات القبح واإلجرام وهو يف مسكنه 

ويف مدرسته وُقتل يف شارعه وطريقه
ــتهداف  ــة يف اليمن من الغارات والقتل واالس ــلم الطفول ولم تس
ــل الزال يف بطن أمه ليمنعوا عنه الحياة قبل أن يصل  حتى والطف

إىل الحياة
الطفولة يف اليمن كل يوم ُتنتشل  من تحت األنقاض ومن تحت 

ركام املنازل  ..
ــبب  يف كل يوم بل يف كل عرش دقائق هناك طفل يمني يموت بس

الجوع واملرض جراء العدوان والحصار ..
ــن العدوان  ــدى أربعة أعوام م ــل اليمني عىل م ــذا حال الطف ه
ــن األمم املتحدة  ــمع م ــار وكل هذا يحدث عىل مرأى ومس والحص

والعالم ..
فيا عالم اإلنسان يا عالم البرشية

       يا عالم الصمت!!..
أين إنسانيتكم .؟ أين الضمائر الحية فيكم؟

قولوا كلمة حق أمام هذا التوحش واإلجرام بحق أطفال اليمن
الطفل اليمني يناشد اإلنسانية!!

فهل هناك صحوة ضمري؟
أطفال اليمن يقتلون ويموتون جوعا والعالم يتفرج 

هنا الطفولة املذبوحة ظلما
هنا الطفولة التي ال بواٍك عليها

    

أساس االلتزام بتسديد الرضائب وغريها 
من الرسوم كما ينبغي أن تكون واجباً دينياً 
ــداً لخزينة الدولة يف  ووطنياً وأخالقيا، ورف
ظل العدوان والحصار والحرب االقتصادية 

عىل بالدنا.
ــهد اليمن وما زال يشهد أكرب مظلومية  ش
ــعودي  يف تاريخ البرشية, وهي العدوان الس
ــيل اإلماراتي وحلفائهم  األمريكي اإلرسائي
عىل بالدنا منُذ أكرث من واحد وأربعني شهرا, 
ــبق أن فرض حصار شامل يف تاريخ  ولم يس
ــل الحصار عىل بالدنا  ــروب البرشية مث الح
ــافر الذي ترتبت عليه  ــن هذا العدوان الس م
ــادة. ويف ظل هذا  ــة اقتصادية ومالية ح أزم
ــرب االقتصادية  ــار والح ــدوان والحص الع
ــها, باإلمكان  واألوضاع الراهنة التي نعيش
ــة األزمة  ــة بمعالج ــات كفيل ــع مقرتح وض
املالية تساعد إىل حد كبري يف معالجة العجز 
الحاد يف ميزانية الدولة قدر اإلمكان لتغطية 
ــور بعد أولوية  ــن املرتبات واألج ــا أمكن م م

املجهود الحربي, وهي عىل النحو التايل:
ــ حرص وتقييد األنشطة التجارية غري  1ـ 
ــطة التجارية  ــمولة ضمن قائمة األنش املش
ــع أرقام  ــديد الرضائب ووض ــني بتس للمكلف
ــة ألصحابها. وإعادة النظر  وملفات رضيبي
ــطي  ــطة كبار ومتوس يف تنظيم وحرص أنش
ــيط وحرص  وصغار املكلفني بحيث يتم تمش
ــمل   ــعية. لكي يش ــطتهم التوس جميع أنش
ــطة  األنش كل  ــدوي  الي أو  اآليل  ــام  النظ
بأنواعها وأغراضها وعىل أساس الشفافية. 

ــب  بحس ـــ  ـ ــة  الدول ــة  لخزين ــورد  ي ــا  فم
ـ من الرضائب املبارشة عىل كبار  املعلوماتـ 
ومتوسطي املكلفني ال يتعدى (20 %) عىل 
ــنوياً. وأهم أسباب هذا االنخفاض  األكرث س
ــن أعداد  ــاب الحرص الدقيق ع ــود إىل غي يع
ــة  التجاري ــطة  األنش ــواع  وأن ــام  وأحج
واالستثمارية املشار إليه, وإىل التسهيالت 
ــن أثناء  ــرف املأموري ــة من ط ــري القانوني غ
ــص واملراجعة غري  ــات الفح قيامهم بعملي
ــطة وأرباحها لكل  الدقيقة عن حجم األنش
ــة املكلفني,  ــأة, والتي تصب يف مصلح منش
ــة يف حدود  ــارة مليزانية الدول ــبب خس وتس
(80 %) سنوياً من الرضائب القانونية عىل 
ــب  ــطي املكلفني (هناك بحس ــار ومتوس كب
ــادة الرضائب  ــه جاد من قي املعلومات توج
ــات, وصحة ذلك  ــدة بعمل اإلصالح الجدي

مرهون بالنتائج).
ــطي  ــ منح الدولة امتيازاً لكبار ومتوس 2ـ 
ــب عىل  ــيدفعون الرضائ ــن س ــني الذي املكلف
ــة  والصناعي ــة  التجاري ــطتهم  أنش ــاح  أرب
ــن عامنا هذا 2018م  خالل النصف الثاني م
عىل غرار ما ُدفع من بداية هذا العام, منحهم 
ــديد الرضيبة عىل  ــازاً بإعفائهم من تس امتي
ــة والصناعية عاماً واحداً  أرباحهم التجاري
ــار عىل بالدنا.  ــاء العدوان والحص بعد انته
ـ وهو عام النرص بإذن الله،  ويف العام القادمـ 
فمؤرشات إفالس نظام قرن الشيطان املؤدية 
ـ يتكرر منحهم  إىل نهايته بإذن الله واضحةـ 
ــاً آخر (العام الثاني  االمتياز بإعفائهم عام

بعد انتهاء العدوان والحصار) نظري دفعهم 
ــة  ــاح التجاري ــىل األرب ــة ع ــبقاً الرضيب مس
والصناعية عىل غرار ما سيدفعون الرضيبة 
القانونية السنوية املتوجبة عليهم لخزينة 

الدولة يف العام املايل القادم.
ــة  ــني مصلح ــبكي ب ــط ش ــل رب ـــ عم 3 ــ
ــة  لكبار املكلفني  ــب والرشكات التابع الرضائ
ــم املبيعات  ــات املتعلقة بحج ــل املعلوم لنق
ــل مكتب تابع  ــة آلياً, وعم ــاح الصافي واألرب
للمصلحة يف كل رشكة للتنسيق بني املصلحة 
والرشكة, والغرض من ذلك لخصم وتسديد 
الرضائب القانونية املستوجبة عىل الرشكة 
ــة, وترحيلها من  ــاح الصافي ــن األرب ــاً م آلي
ــاب هذه الرضيبة لدى  ــأة إىل حس ح/ املنش
ــإذا نجحت هذه  ــزي وفروعه. ف ــك املرك البن
ــليم, يفرتض أن  ــكل س الطريقة وُطبِّقت بش
تزداد عائدات الرضيبة عىل الرشكات بواقع 
(60 %) عىل األقل مما يسدد لخزينة الدولة 
ــول عمل  ــاس يتح ــىل هذا األس ــنوياً. وع س
ــة (الفحص  ــن إىل رقابة الحق كبار املأموري
ــة), عىل أن ال يرتتب عىل  واملراجعة امليداني
ــري مرحب بها يف  ــات غ هذه الخطوة انعكاس
ــذه الخطوة  ــروف.. وأن تبدأ ه ــل هذه الظ ظ
ــن الواجب  ــب انطالقاً م ــاس الرتغي عىل أس
الديني والوطني لقيام الدولة بمسؤولياتها 
ــه ويل  ــي.. والل ــج القرآن ــاس املنه ــىل أس ع
التوفيق.. نسأل الله تعاىل أن ينرص إخواننا 
ــالم, إنه  املجاهدين عىل أعدائنا أعداء اإلس

سميع الدعاء..

د.هشام محمد الجنيد

معالجة األوضاع املالية يف ظل العدوان والحصار والحرب 
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