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 هشام محمد الجنيد

محافظة القبائل اليمنية على املبادئ والقيم الدينية عرب التاريخ صنع القوة 
الجهادية للجيش واللجان الشعبية يف صد العدوان السعودي األمريكي وحلفائه(٦) 

ــة املحافظة  ــل اليمني ــص القبائ ــم خصائ من أه
ــا الحارض  ــخ حتى وقتن ــل التاري ــا عرب مراح عليه
ــة والتحصني من أعداء  ــبتها القوة واملنع التي أكس

اإلسالم هي كالتايل:
ــة  ــل اليمني ــالك القبائ ــخ امت ــت التاري 12 _ أثب
ــب  والتغل ــدي  التص ــوب  بوج ــة  الذاتي ــة  العزيم
ــهد  ــن. ويف املقابل، لم يش ــداء الدين والوط ــىل أع ع
ــداء  ــة ألع ــل اليمني ــلمت القبائ ــخ أن استس التاري
ــالم واردة  ــون لغة االستس ــن والوطن، ولن تك الدي
ــىل املبادئ  ــل اليمنية ما دامت ع ــوس القبائ يف قام

والقيم الدينية.
ــالة وشجاعة وقوة وإخالص وإيمان  13 _  إن بس
الجيش واللجان الشعبية بوجوب الجهاد يف سبيل 

ــالمة الدين  وإلتمامه ولو كره الكافرون، هو  الله لس
ــاء وإخالص  ــجاعة ووف ــداد تاريخي لقوة وش امت
ــبيل الله  ــة يف الجهاد يف س ــل اليمني ــان القبائ وإيم
ــالمية. وهذه  ــة اإلس ــدة األم ــالم ووح لنرصة اإلس
ــش واللجان  ــارزة يف الجي ــدة الب ــص املمت الخصائ
ــنوات ونصف  ــعبية تصنع منُذ أكرث من ثالث س الش
ــطوري ضد العدوان  وما زالت تصنع الصمود األس
ــل  ــة القبائ ــو محافظ ــا ه ــاهد هن ــي. والش الهمج
ــالمي عىل  ــخ اإلس ــرب التاري ــة ع ــالمية اليمني اإلس
ــة  ــادة مؤمن ــل قي ــة ويف ظ ــم الديني ــادئ والقي املب
ــري عىل منهجية  ــة ومخلصة وملتزمة بالس وصادق

الهدى. 
ــل العروبة، هو  ــن كما هو تاريخيا أص 14 _  واليم

ــالمية يف املايض ويف  ــارات اإلس ــل االنتص ــا أه أيض
ــن يف املقابل، هناك عنارص  ــارض بإذن الله.. ولك الح
ــط املجتمعي والقبيل  ــرش والنفاق تعيش يف الوس ال
ــت الحارض. وهذه  ــذ التاريخ وحتى الوق اليمني من
العنارص تشكل خطورة بالغة، خصوصا إذا هيمنت 
ــارص  ــذه العن ــارس ه ــيايس. وتم ــرار الس ــىل الق ع
ــظ نفوذها  ــرق التي تحف ــاليب والط النفاقية األس
ــارس  ــة، تم ــا الضيق ــل أهدافه ــا. وألج ومصالحه
ــاليب العمالة والخيانة ملصلحة األعداء بألوان  أس
ــورة، ما يجب  ــة ومتط ــاليب متنوع ــة وبأس مختلف
ــا والرتكيز عليها، خصوصا يف  االنتباه والحذر منه

ظل هذه الظروف الراهنة. 
ــتمرار واملحافظة عىل  ــا هو االس ــا يجب علين    م

ــي، واتباع توجيهات  ــد الصف القبيل والوطن توحي
ــيد / عبدامللك بدر  ــم قائد الثورة الس ــد العل املجاه
ــات ومخططات  الدين الحوثي ليعصمنا من سياس
ــم, ويوصلنا  ــم وجرائمه ــن اعتداءاته ــدوان وم الع
ــة والنرص  ــان والحري ــواطئ األم ــه إىل ش ــإذن الل ب
ــتغفار  ــالم.. علينا مالزمة الدعاء واالس بنرص اإلس
ــر (وقال  ــورة غاف ــال الله تعاىل يف س ــبيح. ق والتس
ربُّكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكربون عن 
ــن) اآلية (60)..  ــيدخلون جهنم داخري عبادتي س

والله ويل النرص والتوفيق..  
ــأل الله تعاىل أن ينرص إخواننا املجاهدين يف   نس
ــميع  ــعبية، إنه س ــبيل الله الجيش واللجان الش س

الدعاء.

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

العاصمة وحقد األوغاد 

ــة  ــة الكاذب ــة واألوروبي ــب األمريكي ــاج املطال ــو نت ــذا ه ه
ــاف الحرب عىل  ــة إليق ــتغاللية الداعي ــتفزازية االس واالس
ــريان  ــنها ط ــة ش ــة مكثف ــتريية جنوني ــارات هس ــن ، غ اليم
ــي  األمريك ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــودي  اليه ــف  التحال
الصهيوني عىل عاصمة العواصم صنعاء مساء أمس األول 
، عرشات العرشات الهمجية السلولية التي تعرض لها مطار 
ــدان وأرحب طالت  ــي وجربان وهم ــاء وقاعدة الديلم صنع
ــهداء  ــكنية خلفت عدداً من الش يف بعضها منازل وأحياء س
ــازل  ــتهدفة واملن ــق املس ــعا يف املناط ــارا واس ــت دم وأحدث
ــيطرة  ــاء املحيطة بها ، حالة من الرعب والخوف س واألحي
ــدة وكثافة  ــال نتيجة ش ــاء واألطف ــىل املواطنني من النس ع

القصف واإلنفجارات التي خلفها  .
ــوات واملطالب  ــد الدع ــذا الصلف يفن ــية وه ــذه الوحش ه
ــاف الحرب عىل  ــأن إيق ــة األمريكية واألوروبية بش الصوري
بالدنا والدخول يف مفاوضات خالل فرتة 30 يوما ، ويؤكد وبما 
ــك بأن هذه الدعوات ال تعدو عن كونها  ال يدع أي مجال للش
ــداف ، ويف مقدمتها  ــد من األه ــرة جديدة تحمل العدي مؤام
ــان والدفع بهما نحو  ــعود وآل نهي ــاب نحو إبتزاز آل س الذه
ــاف العدوان عىل  ــوال للحيلولة دون إيق ــخ املزيد من األم ض
ــيجلب عليهما العار وسيفرض عليهما  بالدنا ، كون ذلك س
ــائرها تلوح يف األفق ،  الهزيمة املهينة واملذلة والتي باتت بش
وخصوصا مع تداعيات قضية خاشقجي والتي مثلت رضبة 
ــتغالل واالبتزاز من  ــعودية أوقعتها يف فخ االس ــة للس قاضي
ــدت حالة النهم لدى  ــربى وتركيا ، حيث تزاي ــل الدول الك قب
ــبه بالفريسة  ــعودي الذي بات أش هذه الدول نحو املال الس

املحيطة بها الوحوش املفرتسة من كل اتجاه  .
ومن األهداف أيضا التغطية والتمويه عىل تحركات جديدة 
ــي ، حيث تركت  ــاحل الغرب ــادم يف جبهات الس ــد ق وتصعي
ــق أي تقدم أو انتصار  ــهر كفرصة ملرتزقتهم لتحقي فرتة الش
خاللها ، ما لم فسيتم إيقاف الحرب ، وهم بذلك أرادوا تحفيز 
ــبيل ذلك املزيد  ــدوا لهم يف س ــىل التقدم وحش ــم ع مرتزقته
ــع املجاميع اإلرهابية  ــوداني وقطي من مرتزقة الجيش الس
ــا إىل جانب  ــوريا للقتال يف بالدن ــتقدامها من س ــي تم اس الت
مرتزقة السعودية واإلمارات ، ظنا منهم بأن حشد املزيد من 
املرتزقة سيمنحهم النرص ويحقق لهم التقدم املنشود الذي 
ــم ال يدركون بأنهم مهما  ــال انتظارهم له دون جدوى ، وه ط
حشدوا ومهما جمعوا لن يفتوا يف عضد اليمنيني ولن ينالوا 
ــم ، ولن يكرسوا إرادتهم ، ولن يؤثروا يف  من صمودهم وثباته
ــات واملواجهة والتصدي لقوى  عزيمتهم وعزمهم عىل الثب
ــقاط  ــال رهاناتهم وإس ــزو واالحتالل ومرتزقتهم وإفش الغ
ــاء تهامة  ــعبية وأبن ــان الش ــش واللج ــم ، فالجي مخططاته
ــدي لحماقات وزحوفات  ــم الجهوزية للتص األحرار عىل أت
ــات املرتزقة وال يمكن بأي حال من األحوال التفريط  وعملي
يف الحديدة وال يف أي شرب من الجمهورية اليمنية مهما كانت 

التضحيات بإذن الله وتوفيقه  .
ــة  ــىل العاصم ــتريي ع ــف الهس ــد, القص ــرص املفي باملخت
ــة العدوان يف  ــيد املكثف ملرتزق ــاء ومحيطها ، والتحش صنع
ــاحل الغربي ، ودعوات أمريكا وفرنسا وأملانيا  جبهات الس
ــا وغريها من الدول األوربية محاوالت بائسة للنيل  والنمس
ــديد ، وهنا نؤكد  ــات والبأس اليماني الش من الصمود والثب
أن إيقاف العدوان ال يحتاج إىل دعوات وترصيحات إعالمية 
دعائية ابتزازية وانتهازية ، وإنما يحتاج إىل قرار دويل ملزم 
ــة الصادقة يف إيقاف  ــرت النوايا املخلصة والرغب ــا توف إذا م
ــىل أن من يريد  ــاق األرواح ، كما نؤكد ع ــاء وإزه ــفك الدم س
إيقاف العدوان عىل بالدنا وشعبنا عليه أن يوقف مشاركته 
ــل  ــلحة والقناب ــه باألس ــه ل ــف دعم ــدوان ويوق ــذا الع يف ه
ــتهالك  ــا ، وما دون ذلك عبارة عن اس ــة املحرمة دولي الفتاك
ــرة  ــزاز البق ــا ابت ــدف منه ــاء اله ــعارات جوف ــي وش إعالم
ــل اليوم وهذا هو  ــا اإلمارات وهو الحاص ــوب وحليفته الحل
ــموها  ــد يف دعوات أمريكا وأوروبا إليقاف ما أس بيت القصي

بالحرب يف اليمن  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

إذا وجهت سؤاًال ألي إنسان  ما هي أهم 
ــة الحصول  ــون اإلجاب ــك؟  تك احتياجات
ــألة تملك  ــزل, وبالتايل تصبح مس عىل من
ــه الفرد وخاصة  ــكن ابرز ما يعاني من الس
ــطة  أصحاب الدخول املنخفضة واملتوس
بسبب تحمل نفقات تكلفة السكن والذي 
ــتنزف معظم الدخل ,فالحصول عىل  يس
ــكن حق وأمر رضوري لكرامة اإلنسان  س
ــألرس لتنعم بحياة بها الكثري من  وفرصة ل

االستقرار .
ــباب  ــة ومخترصة ألس ــرة رسيع وبنظ
مشكلة عدم قدرة تملك رشيحة كبرية من 
ــوك املحلية  ــكن  وموقف البن األفراد للس
ــاري يف  ــل العق ــات التموي ــة مؤسس وقل
ــاهمة بحل امتالك املساكن سبب يف  املس
ــار الجاهز  ــعار األرايض والعق ــاع أس ارتف
ــه دور كبري يف تفاقم مرارة  أياً كان نوعه ول

اإلشكالية.
ــبة القروض  ــن مراجعة نس ــة يمك بداي
ــروض  الق ــواع  أن ــي  باق إىل  ــة  العقاري
األخرى داخل االقتصاد اليمني سنجده 
ــداً إن لم يكن معدوماً باملفهوم  محدوداً ج
ــدة  الفائ ــع  رف أن  ــتثماري.ومعلوم  االس
ــراد ويزيد  ــروض الرشكات واألف يهبط بق

جاذبية الودائع .
ــابقة  كانت الحكومات  يف الفرتات  الس
ــد لتمويل  ــرض الوحي ــة هي املق املتعاقب
ــة أو بنك  ــالل جه ــن خ ــاكن  م ــاء املس بن
متخصص لإلسكان ألسباب عديدة منها 
ــي تتبناها  وتعتربها من  أن الفكرة هي الت
ــك لم  ــع إال أن ذل ــة للمجتم ــج التنمي برام

يتوسع أو يستمر وتفتت جزءاً جزءاً.
ــل الجهات  ــداد وتعام ــات الس وضمان
ــأ  ــة  الطويل واملعقد وما قد ينش القضائي
ــة  ــرتات الزمني ــات والف ــن نزاع ــه م علي
ــن  ــوك م ــع البن ــا يقن ــر م ــة ال توف الطويل
ــذه املخاطر  ــل ه ــع ملث ــل أو التوس التعام
ــن والتمويل  ــة الره ــاً أن محفظ خصوص
ــرتة  ــاج ف ــري ويحت ــادة كب ــاري يف الع العق
زمنية طويلة نسبياً ما قد تخلفه من ديون 

قد تهدد البنك يف مالءته املالية .
ــبة  ــاد بيئة مناس ــن األهمية إيج ــذا م ل
للتوسع يف سوق التمويل العقاري تؤسس 
بموجبه رشكات مساهمة متخصصة أكرث 
مهنية مما هو قائم  يف تقديمه  لهذا املنتج 
ــع مطورين عقاريني مع إمكان  بالتعاون م
ــة  ــامل ملراقب ــام ش ــل ونظ ــادة التموي إع
ــل  ــري بدائ ــك لتوف ــل وذل رشكات التموي
ــفافية  ــدراً عالياً من الش ــة تتيح ق مختلف
ــات املتعلقة بذلك  ــرش املعلوم ــل يف ن يتمث
ــوازن  ــاري مت ــوق عق ــاط.لخلق س النش
ــم نمو هذا  ــدم وتدع ــة تخ ــعار مقبول وأس

القطاع. 
كما يأتي تفعيل نظام التمويل والرهن 
ــح  يتي ــذي  ال ــام  (النظ ــو  وه ــاري  العق
ــادة البناء أو  ــاء أو زي ــه رشاء أو بن بموجب
ــطيب عقار بتمويل قريض من  أعمال  تش
ــاري أو البنوك  ــل العق ــات التموي مؤسس
ــداد القرض بنسب فائدة متعددة  ويتم س
من خالل قسط شهري يدفع خالل فرتات 
ــرض والفائدة  ــم تغطية مبلغ الق حتى تت
والرسوم  ويسمح بنشوء وتنظيم العالقة 
بني الراهن واملرتهن له ويؤطر العالقة بني 
ــوق كل طرف  ــني حق ــني ويب ــن الطرف هذي
وآلية الرهن  وفك أو بيع املنفعة (العقار) 
ــني ) ــني الطرف ــزاع ب ــول أي ن ــال حص ح
ــة وواضحة  ــة إجرائية دقيق باعتباره آلي
ورسيعة لتحصيل الدين,مع توافر رشوط 
ــب ان يغطي  ــود ويج ــار املقص ــل العق مث
سعره السوقي قيمة القرض كاملة ويزيد 
ــاة أي مخاطر متعلقة بالهبوط  عنه ملراع
ــم كما يجب أن  ــعاره  نتيجة التضخ يف أس
يكون موجوداً فعال أو بدء العمل بإنشائه 
ــورق واملخططات  ــىل ال ــع وليس ع بالواق
ــد ومتخصص  ــود تقييم محاي ــزم وج ويل
ــول إىل القيمة  ــادر متعددة للوص من مص
ــات املتعلقة  ــة للعقار وكافة الخدم العادل
ــامل بضوابط  ــام ش ــدم وجود نظ ــه  وع ب
ــل رشكات  ــرة ويجع ــبة املخاط ــع نس يرف
ــوك  يف موقف من  ــني والبن ــل التأم التموي

ــردد  وت ــظ  ــراض,وان تحف اإلق ــل  يقب ال 
ــكني  ــول منتج القرض الس ــوك يف قب البن
ــكن  وابتعادهم  كثرياً من إقراض تملك س
له مربراته طاملا ال يوجد تفعيل ملثل هكذا 
ــيلة للتنظيم وفق  ــط كوس ــام أو ضواب نظ

بنود التعاقد.
ــاك حاجة ملبادرة  ــن مع كل ذلك فهن لك
ــة بالرتكيز عىل  ــوك التجاري ــن قبل البن م
ــل يف التمويل  ــوي املتمث ــراض التنم اإلق
ــاه هذا النوع  ــاري والرمي بثقلها تج العق
ــو مرحلياً عن  ــراض واالبتعاد ول من اإلق
تنشيط القروض الشخصية  االستهالكية 
ــيطرت عىل دخل الفرد وأصبحت  التي س
ــن قرض عقاري  ــتفادة م عائقاً أمام االس
وسببت يف تآكل الدخول وقد تمكنت مثل 
ــن مفاهيم  ــتهالكية م ــذه القروض االس ه
ــم البنوك  ــه معظ ــاس يف ظل ما تمارس الن
من تسهيل لجذب املقرتضني ,فاالقرتاض 
لالستهالك  إىل وقت قريب كان يتم قبوله 
ويف سلع ال تعدو عن كونها سوى كماليات 
ــيارة جديدة ..وغريه، بل إن هذا  كرشاء س
ــا يجلب  ــان م ــروض رسع ــن الق ــوع م الن
ــرتض وذلك  ــبء للمق ــب والع ــه املتاع مع
ــل العقاري الذي  ــس من التموي عىل العك
ــلعة (معمرة) طويلة املدى  يجلب معه س
ــكنية أو رشاء  ــر كبناء مدن س ــة األث عميق
ــقة,أو  ــاء,أو رشاء ش ــة ارض ,أو البن قطع
منزل أو محالت تجارية وأسواق  وخالفه 
ــواء  ــة س ــة ومالي ــدوى اقتصادي ذات ج
كانت  ذات مساحات صغرية أو متوسطة 
ــية تصمم عىل  ــرب بمواصفات هندس أو اك
ــاس تكاليف معتدلة وهذا هو األفضل  أس
ــا  ــددة، منه ــد متع ــا فوائ ــن لصاحبه تؤم
ــف  ــض التكالي ــرثوة وتخف ــاظ بال االحتف
ــل  كمث ــتهالكي  االس ــرتاض  االق ــس  ولي
ــاب  ــىل حس ــه ع ــوي ألن ــرتاض التنم االق

االدخار واالستثمار.
ــن التمويل  ــات البعد ع ــب ذبذب ولتغيي
ــوك  ــن البن ــوب م ــاري مطل ــن العق والره
ــة وتمويلية  ــكار واقعية منطقي ــة  أف غربل

ــات مجردة  ــن نظري ــه م ــدة وتحويل جدي
ــري  ومعاي ــة  عملي ــارب  تج ــول  حق إىل 
ــىل ارض الواقع يف التعاطي مع  وحلول  ع
ــاً والدفع  ــاري محلي ــوق التمويل العق س
ــس  وبنف ــاري  العق ــن  والره ــل  بالتموي
ــجيع  ــا يف تش ــل به ــي تعم ــة الت الدافعي
ــي  ــتهالكية والت ــروض االس ــاس بالق الن
ــل عليه  ــل الذي يحص ــا بالدخ ــم ربطه ت
ــة  ــرد والضمانات الالزمة عند ممارس الف
نشاطات وتمويل العقار أو املنقول وذلك 
ــن واملدين  ــي الدائ ــط تحم ــع ضواب بوض
ــة االئتمانية,و ضبط  ــن يف العملي والضام
ــدة والفرتة  ــع أملقدمه والفائ ــر الدف مقادي
ــوازن لحفظ  ــبة كهدف مت الزمنية املناس

الحقوق.
ــا  مقدمته ويف  ــمية  الرس ــات  والجه
ــة  الدول ــارات  وعق أرايض  ــا  مصلحت
,واملساحة ووزارتا األوقاف واألشغال  أن 
ــات األرايض  ــالل مخطط ــن خ ــارك م تش
ــف لبيعها  ــة أو أرايض الوق ــة للدول التابع
ــتكون  س ــات  الجه وكل  ــا  تأجريه أو 
ــات عميقة  ــتقبال بوضع دراس معنية مس
ــقوف  ــع قطاع العقارات بس ــة لواق متمعن
ــة  ــزة لحماي ــري متحي ــة  غ ــة وزمني مالي
ــة  ــة املالي ــرتض واملنظوم ــرض واملق املق
ــدة  ــة واملزاي ــات املبالغ ــن فقاع ــداً ع بعي
ــد  ــار املتصاع ــعار العق ــادي يف أس والتم
ــن محافظة  ــال م ــب الح ــذب حس واملتذب
ــة إىل أخرى ومن  ــن مديري ــرى  وم إىل أخ
ــة اكرب  ــري أهمي ــث يع ــع  إىل آخر,بحي موق
لجانب التنفيذ ووضع إجراءات احرتازية 
ــح للجهات القضائية  وفعلية واضحة تتي
ــبة  ــرارات املناس ــاذ الق ــة اتخ والتنفيذي
ــرى كقيد  ــادات أخ ــودة إىل اجته دون الع
ــع  وبقدرات  ــوق الجمي ــم لحفظ حق ناظ
ــق بنمط  ــية ملفهوم يتعل ــة الحساس عالي
ــك الضوابط  ــاه تكني ــام  تج ــكل النظ تش
ــة وكونه قطاعاً خصباً  الفعلية واإلجرائي
ــتثمار فيه برشيا وماليا ولالستفادة  لالس
ــن العقاري  ــل والره ــن منظومة التموي م

ــا  ــة الجغرافي ــا نظري ــم به ــي تتحك والت
ــم  ــة التي تفرس جزءاً من الرس االقتصادي
البياني للنمو العقاري وكذا للنمو األبطأ 
ــة  ــب الخارط ــابقة حس ــرتات الس يف الف
ــال  ــار ح ــتقبل العق ــة الن مس الجغرافي
ــيكون له  دافع  انتهاء الحرب والعدوان س
زاد  ــرة  املخاط زادت  ــا  فكلم ــتثنائي  اس
العائد ولن يعد ذلك االستثمار التقليدي 
(اآلمن التقليدي) بل سيصبح لزاما عىل 
املستثمر أن يدرس بعناية وتحديد ما إذا 
ــا اقل أو  ــات اكرب وأرباح ــد ضمان كان يري
ــىل أو التضحية  ــرب ومخاطر أع ــا اك أرباح
ــاريع  ــع يف املش ــح للتوس ــن الرب ــل م بقلي
ــار األفضل  ــتقبال وهو الخي العقارية مس
ــادة  ــؤدي إىل زي ــم أن ي ــن امله ــك م كل ذل
ــبة االئتمان الذي ستخصصه البنوك  نس
ــات التمويل العقاري  ــة ومؤسس التجاري
ــن خالل التحفيز  ــوم الدولة بدورها م وتق
ــهيل  ــة  تس الرضيبي ــاءات  اإلعف ــح  ومن
ــراءات ذات  ــتخراج الرتاخيص واإلج اس
ــة التحتية  ــم خدمات البني الصلة  وتقدي
ــا مثل  ــي يوفره ــات  الت ــح الضمان وتصب
ــر برامجهم  ــزاً يف تطوي ــام حاف ــذا النظ ه
وابتكار عمليات جديدة للرهن والتمويل 
ــاري تحقق منها عوائد جيدة إضافة  العق
ــوك  البن ــني  ب ــة  الدافعي روح  ــق  خل إىل 
ورشكات مشاريع السكن تدفع بالرشيحة 
ــط واألعىل  العريضة  ذات الدخل املتوس
ــرية  ــة الكب ــتوياته والرشيح ــع مس بجمي
ــة (موظفي  ــع املختلف ــات املجتم ــن فئ م
ــاب  وأصح ــاص  والخ ــام  الع ــني  القطاع
األعمال الحرة واملهن والحرف  والعاملني 
ــون  ــم يحتاج ــاص) ألنه ــابهم الخ لحس
ــادل يف التكلفة، وهذا  ــل متوازن وع لتموي
ــن العقاري  ــرة التمويل للره يمثل لب فك
ــم  ــاريع  كونه املش ــك  تل يف  ــاركة  للمش
ــاء  ــىل بن ــني ع ــر القائم ــن نظ ــن ع بعيدي

املشاريع السكنية ومموليها.
* باحث بوزارة املالية

    

احمد ماجد الجمال           

التمويل والرهن العقاري 

ــة كبري  ــد املطابخ برئاس ــرئان يف بهو أح اجتمع الف
ــاح, كل  ــط وصي ــون يف لغ ــوا يتناقش ــرئان, وظل الف
ــكون إليه عمل القط  ــىل كبري الفرئان, يش ــع رأيه ع يض
"مسعد" الذي كان يف السابق يقنع بفأر واحد يف اليوم, 
ومع مرور األيام - وصحته تتجدد-, فرض عىل الفرئان 
فأرين يف اليوم وتحسنت صحته وقوي عظمه, وزادت 
ــا ال أقنع يف  ــرئان بفصيح العبارة: أن ــهيته, فقال للف ش

اليوم إال بخمسة فرئان فإن الفأرين ال ُيشبعان.
ــب وكان لزوماً  ــج برملان الفرئان من هذا الطل * انزع
ــيدخل املعمعة  ــعد" س ــذوه وإال فإن القط "مس أن ينف
ــة فرئان يف اليوم, وهناك رأى  ــيقتل أكرث من خمس وس
برملان الفرئان أن معركتهم مع مسعد خارسة, فلبوا له 
طلبه, ونظروا إىل املستقبل بعني اإلحباط, ألن مسعد 
ــة  ــرئان خاص ــهيتُه ألكل الف ــح ش ــرب وتتفت ــوم يك كل ي

السمان فأفزعهم ذلك.
استدعى الفرئان كبريا لهم, وكان قد عايش كثرياً من 
ــه من املكان الذي  ــعد" حتى هرب هو نفس أمثال "مس
ــأ إىل هذا املطبخ,  ــعد", والتج يتواجد فيه أمثال "مس
ــأر الكبري  ــب إخوان الف ــة إخوانه .. فأح ــت حراس تح
ــب تجاربه  ــيدهم وجعلوه, مقرراً ُيؤخذ برأيه حس س

السابقة مع الكثري من أمثال "مسعد".
ــاعات, حتى كاد  ــا اخذ الكبري يفكر يف عمق لس وهن
ــوا .. وفجأة صاح الفأر  ــان الفرئان ان ينام أعضاء برمل
ــتيقظ  ــا, وجدتها, عندي رأي", فاس الكبري: "وجدته
ــمع الرأي الحكيم.. تهيأ  من كان نائماً من الفرئان ليس
ــة بينهم يحرضهم عىل الوقوف بعنف,  الكبري للخطاب
ــلحة لقتل "مسعد",  وأن يصمدوا ويتخذوا كافة األس
ــرتي أو نجد  ــن رأي عندي ان نش ــال لهم: إن أحس وق

"جرسا" نعلقه عىل رقبة القط "مسعد".
ــن الفرئان هذا الرأي ألنه إذا تحرك مسعد  استحس
حرَّك الجرس, وهنا يتفرق الفرئان ويأخذون حذرهم.
استأذن أحد الفرئان بالكالم فأذن له, وبعد أن ألقى 
ــأكفيكم  ــوا, أنا س ــم : ال تخاف ــعرية قال له ــدة ش قصي
ــق الجميع  ــرس .. فصف ــدي ج ــه, فل ــعد" وأمثال "مس
ــن بافتخار:  ــر يعل ــأر آخ ــذ ف ــة .. وأخ ــب بالهدي ورح
ــد  ــن دوالب أح ــه م ــي أخذت ــلس ذهب ــدي س ــا عن أن
ــك،  ــيدخل يف حلقة الجرس بال ش ــاكنني, وهو س الس
ــوا الجرس يف  ــم ليعلق ــع كل ما عنده ــرض الجمي وأح
ــيعلق  ــعد" واآلن ننظر من الفدائي الذي س رقبة "مس
ــربم الجميع من  ــعد", فت ــة القط "مس ــرس يف رقب الج
ــم يتقدم إليه أحد, وهنا صاح فأر صغري  هذا العمل, ول
ــيدنا وصاحب  ــال: يا كبرينا وس ــن آخر املجلس, وق م
ــت بهذا العمل,  ــي أرى أن تقوم أن ــديد, فإن الرأي السَّ
ــو أنك لو أقدمت عىل  ــه قد طال عمرك, وما أظنه ه ألن
ــة فرئان,  ــيكتفي بأكلك عن الخمس ــذا العمل, انه س ه
وهنا ضجت القاعة بالتصفيق والهتاف لكبري الفرئان, 
ــهادة والتضحية, فال  ــه ليهنئه بالش ــم مر بجانب وكله
ــث املجتمعني"  ــأكل ما يكفي ثل ــه, فهو "ي داعي لبقائ
ــرئان , وان التخلص من الكبري  ــوم يزداد عدد الف وكل ي

فيه الخري الكثري.
ــعد القط  ــه يخلصنا من كبري الفرئان وينرص مس الل

عىل كل فرئان العالم,
الثلث مقابل الحماية..

ــب رأي " ابن املقفّع" الذي ترجم "كليلة  وهذا حس
ودمنة" 

*مفتي محافظة تعز

العالمة/سهل إبراهيم بن عقيل

الفئران والجرس

ــتي واملعنوي  ــا اللوجس ــت وقدمت دعمه ــن وقف م
ــامل ,طائراتها  ــلحة دمار ش دعُم بصفقات كربى ألس
ــيادة دولة  تأتي لألجواء لتزود طائرات عدٍو انتهك س
ــعبها إال العزة والكرامة  ــيادة لم يكن مطلب ش ذات س
ــدقًة بمدرجات  ــاد متش ــلم الحي ــلقة ُس ,لتصعد متس
ــوات لوقف  ــة بدع ــا األمريكي ــرب خارجيته ــالم ع الس
ــاهل  ــن ,وإن دعت فال تنىس وتتس ــىل اليم ــدوان ع الع
ــا ال تكفي وإن كانت جيدة  بأنها ضالعة فيه ,ودعواته
ــا ُملزمة  ــن ال يعتربه ــا باليم ــف عدوانه ــا وتحال ،ألنه
ــن تعمل عىل  ــا ،وأمريكا هي م ــل هو من يديره ــه ب علي
ــادة إليقاف العدوان  ــتمراره ,وإن كانت دعوتها ج اس
ــه وفك الحصار يصدر  ــا بفعل قرار ملزم بإيقاف فعليه

من مجلس األمن .
ــدوان فكيف لها أن  ــٌة يف هذا الع ــد هي ضالع بالتأكي
ــتفيدة  ــدوان أمريكا مس ــذا الع ــه فبه ــتطيع إيقاف تس
ــتنطح  ــف لها أن تعارضها ألنها س ــب بقرتها فكي لحل
ــتطع من بعد ذلك الحلب ، أمريكا هي  الحالب ولم يس
ــي بوجه  ــوم تأت ــددة ُكل ي ــيطانية ُمتع ذات رؤوس ش
خوفاً عىل مصالحها هي من أمرت بالحرب عىل اليمن 
ــنطن  ــت أمريكا من واش ــارس 2015 جعل ــا مل وإن عدن

مرسحاً إلعالن عاصفة الدمار والعار .
ــكا ألن تدعو لوقف عدوان تحت  إذاً ال حاجة ألمري
ــة بذلك يحتاج  ــا وتمويلها ،والجدي قيادتها وإرشافه
ــن أخواتها  ــكري ع ــيايس والعس أن ترفع الغطاء الس
ــن العدوان ،أمريكا دولة إن دعت لوقف حرب  التي تش
ــن التصعيد ولم  ــرب ومزيداً م ــك تدعوا للح فهي بذل
ــريان أدواتها  ــاهد بذلك تحليق ط ــف بذلك ,والش تكت
ــن وقصفه الجوي والصاروخي  املكثف يف أجواء اليم

ــدد من املحافظات  ــىل العاصمة صنعاء وصعدة وع ع
ــورٍة جديدة للتصعيد ،وهي معركة عدم االعرتاف  بص
ــة ،هي املعركة الوحيدة أمام العدوان إخضاع  بالهزيم

شعبنا لالستسالم وهيهات . 
ــعبية حارضاً  ــه ولجانه الش ــعبنا اليمني بجيش ش
ــة كل جديد ,ويف  ــد ويف أتم جهوزيته ملواكب ألي تصعي
ــد ,والعدوان يف  ــاحقًة ألدوات العبي ــات ناره س الجبه
ــبانه  ــوأ منه ،وما لم يكن يف حس ــق إىل ما هو أس الطري
ــابه الخروج دون  ــب لحس ــرب دعواته ،وما لم يحس وع
ــاد ببندقيته  ــُه رب العب ــوم وكيل ــعبنا الي ــاب ،ش حس
ــياد  ــيحطم أدوات وأس ــة ُس ــة والقوي ــه الصلب وإرادت
ــاف ،واليمن  ــوات إيق ــذه أيام دع ــام ه ــاض ,واألي الري
ــتية بحمم القاذف  ــر منظومات باليس بدعوات تطوي
ــىل إنكارها وما جاء  ــه فوق القدرة ع ــذف ،وإنجازات أق
ــات الدفاع األمريكية والخارجية الربيطانية  بترصيح
ليس ُمجرد اعرتاف ،بل هو تخوُف من أن تصبح اليمن 
ــار يكرب كل يوم  ــف الرياح ،واالنتص ــوة تلهف عواص ق
ــادة ترتيب الصفوف  ــن أن اليمن ُمتنفس إلع ،ومن ظ
ــتنقعاً  ــدرك ويوقن أنها مس ــرات ،فلُي ــل املؤام وتحلي
ــس  ،ولي ــان  االرته أدوات  كل  ــيجحف  س ــاً  وجحيم
ــالن الهزيمة  ــحاب وإع ــوت أو االنس ــوى امل لها إال س
ــاز هي  ــذا االنج ــع ه ــي تصن ــول الت ــادي والعق ،واألي
ــعب اليمني وقيادته  ــتقبل املنظور وهي أمل الش املس
ــس بصربه وثباته وصموده ،بل بعقول  الذي يفاخر لي
ــن اليمن اليوم أن  ــه ,يريد املُعتدون م ــاع انتصارات صن
ــعبنا هو  ــيجدونه من ش ترفع الرايات البيضاء ،وما س
ــحقت أمريكا  ــرص مكرباً الله أكرب ُس ــع رايات الن أن يرف

وتحطمت األذيال.

    

إبراهيم الحمادي 
هل يه دعوات إليقاف العدوان  أم للتصعيد ؟؟
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