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ــس املوافق   ــد يوم الخمي ــري لقاعدة العن ــالح الجو املس ــارة س زي
ــة  ــوى املناهض ــع للق ــة التاب ــدف بدق ــة اله 1/10/ 2019م وإصاب
ــذه القوى التي تقف  ــتخبارية له ــدوان هو دليل عىل القوة االس للع

ضد العدوان .
ــي ملهرجان  ــع اإلرشاف األمم ــن الزيارة م ــض النظر عن تزام بغ

السويد بالحديدة ..
ــدة العند  ــري لقاع ــة من الطريان املس ــة املوجه ــح إن الرضب صحي
ــترييا ورعب قوى العدوان  ــدف وترتب عليها ارتفاع هس أصاب اله
ــار بالطريان  ــران أنها زودت  األنص ــم يتهمون إي ــر الذي جعله األم
املسري والصواريخ ويعلنون التهديد والوعيد وال زالت تردد أبواقهم 
ــا مرشوع ألن العند  ــا للتهدئة ووووإلخ،   لكن ذلك حق ــك خرق أن ذل

قاعدة عسكرية وليست مدنية .
ــا  العديد من  ــل يف طياته ــة تحم ــذه  الرضب ــري ه ويف األول واألخ

الرسائل األولية وموجهة لقوى العدوان برمتها ومن ضمنها .
... عدم توقف هذه القوى عن استهداف املدنيني بصفة يومية من 
خالل القصف الجوي والربي والبحري عىل مدى 4 سنوات وحتى 

اليوم الستمراريتها بارتكاب الخروقات يف الساحل الغربي .
ــالح بقتل اليمن  ــة أن الرهان عىل الس ــل لقناعة ذاتي ــي تص ... لك
ــعية يف اليمن  ــه لصالح قوى إقليمية ودولية لها مطامع توس وأبنائ
ــة وطنية  ــل خيان ــن وأبنائه ب ــق اليم ــن الجريمة بح ــزءاً م ــد ج يع

وجريمة بحق اإلنسانية.
ــة أصبحت  ــه لقوى دولي ــاب عىل مرصاعي ــت الب ــا  فتح ... لكونه

تمارس االغتصاب لليمن أرضا وإنسان .
... لسماحها تحويل املناطق الخاضعة لالحتالل اىل مستودعات 
ــارس الجريمة  ــي أصبحت تم ــا والت ــن اليمن وخارجه ــية م داعش

بصفة يومية كما حدث قبل أيام يف محافظة البيضاء. 
ــكريا  ــذه القاعدة أصبحت غرفة العمليات العدوانية عس .. ألن ه

وداعشيا وتستخدم لقتل اليمنيني. 
ــلحة ثقيلة  ــتقدم أس ــات وتس ــد للجبه ــت تحش ــا الزال ... لكونه

للجبهات منها تعز والحديدة خصوصا هذه األيام ...
إذاً ليس محرما استهداف هذه القاعدة طاملا وهي عسكرية ومقر 

لقوى االحتالل السعودي األمريكي.

رسالة للعند .. وبارك الله رسالة للعند .. وبارك الله 
بسالح الجو المسير التابع بسالح الجو المسير التابع 
للقوى المضادة للعدوان للقوى المضادة للعدوان 

فهمي اليوسفي 

وأنا أقرأ صحيفة 26سبتمرب العدد( 2010)،قرأت خربا ً أسعدني 
كثريا ًوقد ال أكون أنا وحدي من غمرته السعادة بهذا الخرب ،أال وهو 
ــرية قرأت مقاالً  ــودة الربدوني)،وعىل صدر صفحتها األخ ــرب (ع خ
ــوف عبدالله  ــر واملثقف والفيلس ــاعر واالديب واملفك ــب والش للكات
ــخ الثوري)،فعندما قرأته وجدت  ــوان(  علمية التاري الربدوني بعن
ــه ألنه قّل ان تجد كاتباً  نفيس أعيش يف زمن ٍغري الزمن الذي نعيش
ــدق وموضوعية وأمانة وتجرد بما  ــا ًيف زمننا هذا يكتب بص أًو مثقف
ــح اعوجاج  ــتفاد منه يف تصحي ــداً بناءً ليس ــدم الوطن يقدم نق يخ
السياسة، وبما أننا نعيش عرص العوملة والرسعة والسوشل ميديا، 
ــت يف مجتمعاتنا  ــل املتغريات التي حدث ــرة االعالمية ويف ظ والطف
وطغت عىل حياتنا اليومية ومنها ما عرفت بالحرب الفكرية والغزو 
ــىل مقوماتنا الدينية واألخالقية  الفكري التي عمدت إىل القضاء ع
ــاعدة األنظمة السياسية لألسف ،ويحدث كل  وذلك بتسهيل ومس
ــكوت من قبل من يدعون أنهم مثقفون وكتاب  هذا يف ظل صمت وس
ــرون ،فما أحوجنا اليوم إىل العودة للمايض وقراءة ما كتب من  ومفك
مثقفينا وكتابنا ومفكرينا وروادنا األوائل، لنستفيد منها ونستلهم 
الدروس والعرب والعظات منها، ونحن يف اليمن لدينا الكثري من الرواد 
ــف ال تعلم عنهم األجيال  ــن واملثقفني والكتاب الذين لألس واملفكري
غري أسمائهم أما إسهاماتهم واعمالهم وأدوارهم الثقافية والفكرية 
ــيئاً،  ــة والوطنية التعلم عنها ش ــة والثوري ــاة العلمي ــراء الحي يف إث
ــبب تهميش السلطة  ألعمالهم وأقوالهم وكتاباتهم وعدم  وذلك بس
ــني وتلميع  ــن ذلك هو تزيني وتحس ــا ً،بل واألفضع م ــا إعالمي ذكره
ــخصيات ليس لها أي اعمال او ادوار او مساهمات ثورية قتالية  لش
ــرواد واملفكرين واملثقفني،  ــاب ال ــت أو فكرية او ثقافية عىل حس كان
ــن وهم عىل  ــرواد واملفكري ــرأ لل ــة لنق ــس الحاج ــن بأم ــوم نح فالي
ــبيل الذكر ال الحرص (املفكر والفيلسوف الكبري األستاذ عبدالله  س
ــر  عمرالجاوي،  ــه باذيب، واملفك ــر والثائر عبدالل ــي، واملفك الربدون
واألستاذ أحمد دماج والفضول ) وغريهم الكثري الكثري، الذين اثروا 
املكتبة والساحة الوطنية بالكثري من األعمال التي لو استفدنا منها 

لغريت مجرى التاريخ ومجرى حياتنا. 
ــن واملثقفني من خالل  ــم إعادة حياة هؤالء املفكري فنتمنى أن يت
إعادة نرش ما كتبوه وما خطته أناملهم وسطرته مخيالتهم العقلية 
وملكاتهم الفكرية، وان يتم تخصيص مساحات يف الصحف اليومية 
ــمية واألهلية،  ــهرية والقنوات واإلذاعات الرس ــبوعية والش واألس
ــنى لألجيال معرفتهم ومعرفة تاريخهم واسهاماتهم الفكرية  ليتس

التوعوية ضد مخططات اعداء األمة العربية واإلسالمية.
ــذه البادرة  ــبتمرب عىل ه ــادة صحيفة 26س ــكر قي ــري نش ويف األخ
ــل يف كل األعداد القادمة،  ــتمر وتتواص ــة والتي نتمنى أن تس الطيب

وأن يتم تخصيص صفحة للرواد واملثقفني واملفكرين األوائل.
وعاش اليمن حرا ًابيا ًوالخزي والعار للخونة والعمالء.

محمد صالح حاتم

ــّدد النظام  ــوام، ح ــة أع ــارب األربع ــل ما يق قب
ــّمى،  ــالل عدوانه عىل اليمن واملس ــعودي، خ الس
ــك أهداف تضّمن  ــا، بـ «عاصفة الحزم»، بن حينه
ــة مطارات  ــق حيوية ومجموع ــى تحتية ومراف بن
ــكرية يمنية، وتّم تدمري بنك األهداف  وقواعد عس
ــد بّرر  ــعوديون، وق ــدث الس ــالً، كما يتح ــذا كام ه
ــة الدفاع  ــذا، بحج ــه ه ــعودي عدوان ــام الس النظ
ــور هادي، ومن جهة  ــن "رشعية "عبد ربه منص ع
أخرى، وقف تقدم «أنصار الله» والجيش اليمني، 

باتجاه مدينة عدن، مقّر هادي، حينها.
ــة السعوديني، هذه  حينها وصف بعض الساس
ــّدد االيراني  ــة للتم ــة القوي ـــ «الصفع ــة، ب العملي
ــّض النظر  ــة». يف املحصلة وبغ ــة العربي يف املنطق
ــة، وراء الكواليس  ــباب املعلنة أو املخفي عن األس
ــة  الدول ــىل  ع ــي  األمريك ـ  ــعودي  الس ــدوان  للع
اليمنية، يمكن القول اليوم وبعد ما يقارب األربعة 
أعوام، من الحرب عىل اليمن، أّن النظام السعودي 
ــوبة النتائج ،  ذهب برجليه، إىل مغامرة غري محس
ــج خطرية، بل خطرية  ــتكون لها تداعيات ونتائ س
ــن تابع  ــه ،وم ــعودي نفس ــداً ، عىل النظام الس ج
ــيدرك جيداً  ــدة العند، س ــا جرى بقاع باألمس م
ــعودي ومن معه بحربه  ــل النظام الس حقيقة فش

عىل اليمن .

ــاء  الفرق ــم  معظ ــدرك  ي ــاً،  وداخلي ــن  اليم يف 
ــة  جماع ــتثناء  باس ــني،  اليمني ــيني  السياس
«اإلصالح» اإلخوانية وأنصار هادي واملتحالفني 
ــرب التي  ــار هذه الح ــعودية، طبيعة مس ــع الس م
ــرار اليمنيني،  ــتهدف اليمن، فمعظم صنّاع الق تس
عىل اختالف توجهاتهم، يعون اليوم وأكرث من أي 
ــة  ــت مىض، أّن اليمن أصبح  بحاجة  إىل سياس وق
ــعودي  ــة الس اندفاع ــع  م ــاً  ، تزامن ــة  ردع دفاعي
ــن ،  ــىل اليم ــرب ع ــتمرار بالح ــي  لالس واألمريك
ــوى الداخل  ــىل كل ق ــة  ع ــة صفري ــرض معادل وف
ــعودي – األمريكي  اليمني  املناهضة للعدوان الس
عىل اليمن ، فما جرى بتقاطع لحج - عدن "قاعدة 
ــعودي  ــالة  يمنية واضحة للس ــي رس ــد " ، ه العن
ولألمريكي ،مفادها أن املعادلة العسكرية يف اليمن 
ــام يف الداخل  ــاً أّن املناخ الع ــريت ،خصوص قد تغ
ــة والدولية،  ــي واملرتبط باألحداث اإلقليمي اليمن
ــري بوضوح، إىل أّن اليمن أصبح عبارة عن  بدأ يش
ــركان، قد تنفجر تحت ضغط  بلد يقع عىل فوهة ب
ــىل قاعدة"  ــم  بكامله ، وع ــر اإلقلي ــارج، لتفج الخ

الغريق اليخىش البلل"
ــرى وما زال  ــل ما ج ــن، أبداً، فص ــا، ال يمك وهن
ــر وإيران  ــراق وليبيا وقط ــوريا والع ــري يف س يج
ــن، فهناك معادلة  ــخ، عن األحداث يف اليم ..وو..إل

ــاملة لكّل األحداث والحروب والرصاعات التي  ش
ــي، أن تكون لهذه  ــة، ومن الطبيع ــف باملنطق تعص
ــع دول  ــىل جمي ــتقبلية ع ــات مس ــة تداعي املعادل

املنطقة.
ــعودي  ــتمرار النظام الس  وهنا نؤكد عىل ان اس
يف حربه عىل اليمن، ال يمكن أن يكون الحّل للملف 
ــة اقناع الطرف اآلخر بالتفاوض  اليمني، فمحاول
ــر  ــرف اآلخ ــاع الط ــة إخض ــرب ومحاول ــرب الح ع
بالقوة، إلجباره عىل تقديم التنازالت، ربما تصلح 
ــرى، لكن يف دولة كاليمن،  هذه املعادلة يف دول أخ

ال يمكن أن تصلح أبداً، العتبارات عدة.
ــني  اليمني إّن  ــول،  ونق ــب  نكت ــخ،  للتاري ــا،  وهن
ــتقراء  ــتيعاب واس فاجأوا الجميع ونجحوا يف اس
ــي، ونجحوا  ــعودي- األمريك طبيعة العدوان الس
ــذا العدوان،  ــار عام للرّد عىل ه ــاء وتجهيز إط ببن
ــردود اليمنية عىل  ــا، نتوقع مزيداً من ال ونحن هن
ــردوّد  ــذه ال ــة ه ــن طبيع ــعودي، لك ــدوان الس الع
ــكلها ال يزاالن طّي الكتمان ولم يفصح عنهما  وش
ساسة وعسكر اليمن. لكّن الواضح أّن السعوديني 
ــتقراء  ــتيعاب واس ــدأوا، بدورهم، التحضري الس ب

طبيعة هذه الردود.
ــعوديني حجم الرضر والخطر  يدرك معظم الس
ــعودية، نتيجة االستمرار  اللذين قد يلحقان بالس

بهذا الخطأ الفادح املتمثل باستمرار الحرب عىل 
ــة املاضية،  ــوام األربع ــد أن أثبتت األع ــن، بع اليم
ــل، ومع  ــرب العدوانية مصريها الفش ــذه الح أن ه
ــعوديني يدركون هذه الحقيقة، ومع  أن معظم الس
ــم  ــن عىل الحس ــم يراه ــض منه ــك، الزال البع ذل
ــل  ــم بالداخ ــني له ــة املناهض ــكري وتصفي العس

اليمني؟!.
ــتحمل املزيد  ــدو أّن األيام املقبلة، س ختاماً، يب
ــكرية اليمنية،  ــاحة العس ــن التطورات عىل الس م
ــع أن تكون لها  ــكرية، من املتوق ــورات العس فالتط
ــرور األيام، فهل  ــهدها مع م ــات عدة، سنش تداعي
يستطيع السعوديون تحّمل تداعياتها، خصوصاً 
أّن لهم تجارب عدة يف الرصاع مع الشعب اليمني، 
منذ عام 1934م، مروراً بأحداث عدة، ليس آخرها 
ــتباك  ــد االش ــام 2009م، بع ــداث ع ــا، أح وال أوله
ــعوديني يف مدينة  ــني «أنصار الله» والس املبارش ب
ــننتظر املقبل من  ــا، س ــن هن ــة، وم ــدة اليمني صع
ــح، تزامناً  ــكل واض ــام، لنقرأ هذه املعادلة بش األي
ــي، نتيجة  ــعب اليمن ــاوية للش مع األوضاع املأس
العدوان السعودي – األمريكي عىل اليمن املستمر 

منذ أربعة أعوام.
* كاتب صحفي أردني
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 هشام الهبيشان

ــم  الزعي ــهيد  الش ــرتة  ف ــهدت  ش   
ــة  ــة العمل ــتقراراً يف قيم ــدي اس الحم
ــرصف   ال ــعر  س كان  ــد  وق  ، ــة  الوطني
(4.56) ريال لكل دوالر أمريكي ، ليبدأ 
ــال عىل إثر  ــل تراجع قيمة الري مسلس
ــف االقتصادي  ــج التكيي تطبيق برنام
ــد الدويل خالل الفرتة من  لصندوق النق
ــه  ــتمرت قيمت (1983م - 1986م) ، واس
ــال  ــت إىل (214,89) ري ــع ووصل ترتاج
ــكل دوالر يف العامني 2013م  و2014م،  ل
ــل تراجع قيمة  ــباب مسلس وتعزى أس
إىل  ــة  األجنبي ــالت  العم ــام  أم ــال  الري
ــا: األوىل: غياب  ــيتني هم نقطتني رئيس
ــذ  ــن تنفي ــيايس ع ــام الس ــة النظ عدال
مسؤولياته الدينية والوطنية (التخيل 
ــدى)، والثانية :  ــبيل اله ــاع س عن اتب
اتباع تلك القيادات توجيهات األنظمة 
الرأسمالية العدوانية وتطبيقها برامج 
الصندوق والبنك الدوليني (اتباع سبل 
ــورة  ــاىل يف س ــه تع ــال الل ــالل)، ق الض
ــتَِقيًما  اِطي ُمْس ــَذا ِرصَ ــام (َوأَنَّ َه األنع
َق  ــرَّ فَتَفَ ــُبَل  السُّ ــواْ  تَتَِّبُع َوالَ  ــوُه  فَاتَِّبُع
ــْم َوصَّاكُم ِبِه لََعلَّكُْم  ــِبيلِِه َذلِكُ ِبكُْم َعن َس

تَتَّقُوَن) اآلية (153). 
ــري  التدب ــوء  ــىل س ــت ع ترتب ــد  لق   
ــام  النظ ــد  ــايل يف عه وامل ــادي  االقتص
السيايس الظالم (السابق) ، مستويات 
ــرتة النظام يف  ــة طيلة ف ــة ومتدني رديئ
األوضاع التالية : تدني مستوى الناتج 
ــنويا  ــراوح س ــايل ، إذ ت ــيل اإلجم املح
ــال من  ــبيل املث ــىل س ــرتة ع ــالل الف خ
ــدل (تريليونني  2007م إىل 2011م  بمع
ــال)  ري ــون  ملي و898  ــاراً  ملي و557 
ــا ، أي ما يعادل (12 ملياراً و357  تقريب
ــوه  ــدل نم ــا، ومع ــون دوالر) تقريب ملي
ــبيل املثال كان  ــنويا ضعيف، عىل س س
ــالل الفرتة  ــدل (3. %7) خ ــدود مع بح
ــرشة  للن ــا  وفق 2010م  إىل  2007م  ــن  م
اإلحصائية لوزارة املالية للعام 2014م 
ــام املايل  ــات العامة للع ــم النفق ، وحج
ــغ يف حدود (9 مليارات و600  2010م بل
ــون دوالر) ، وهو حجم زهيد جدا ،  ملي
ــكانها قرابة (30)  حجم زهيد لدولة س
ــرث ، ومواردها  ــا أك ــمة وربم ــون نس ملي
ــة غنية، وإذا ما قورن مثل هذا  الطبيعي
ــام للدولة الهزيل  ــم اإلنفاقي الع الحج
ــت  ــة ما - ليس ــات رشك ــم نفق ــع حج م
ــة  ــرشكات - يف أي ــار ال ــن كب ــة م مصنف
دولة صناعية ، سوف نالحظ أن حجم 
ــف. ومثل  ــام للدولة ضعي ــاق الع اإلنف
ــي الزهيد ، هو رقم  ــذا الحجم اإلنفاق ه
ــة قيادة الدولة  ــح يدل عىل محارب واض
ــة واالقتصادية ، إذ أن  ــة الوطني التنمي
ــط  ــذه األخرية بلغ حجمها يف املتوس ه
ــام  ــاق الع ــايل اإلنف ــن إجم ــنوي م الس
ــني  (7 %) إىل (9 %) ،  ــا ب ــدود م يف ح
ــن ملثل هذا الحجم اإلنفاقي  فكيف يمك
ــتثماري الهزيل من إجمايل إنفاق  االس
ــة - بافرتاض  ــد أن تقوم الدول ــام زهي ع
ــة - بتمويل برامج  ــود خطط وطني وج
ــتثمارية تؤدي  ــاريع تنموية واس ومش
فقط عىل املدى املتوسط وليس البعيد 
وإىل  ــادي  االقتص ــو  النم ــادة  زي إىل 
تحسني قاعدة الصادرات الوطنية وإىل 
ــزي من  ــك املرك ــي البن ــادة احتياط زي
ــي يرتتب عليها  ــالت األجنبية الت العم
ــة  ــع قيم ــة ورف ــتوى املعيش ــع مس رف

الريال والقدرة الرشائية ؟.  
ــرار  الق يف  ــتقالل  االس ــاب  غي إن     

ــؤولية  االقتصادي واملايل ، وغياب املس
الوطنية (اإلرادة الصادقة واملخلصة) 
ــاء  ــابق يف بن ــام الس ــادة النظ ــدى قي ل
ــي ، واتباعها توجيهات  املرشوع الوطن
ــأن  ــري الش ــة يف تدب ــة العدواني األنظم
ــز  عج إىل  أدى   ، ــايل  وامل ــادي  االقتص
مزمن يف امليزانية العامة ، عجز مزمن يف 
امليزان التجاري ، انخفاض دخل الفرد 
ــة (عجز  ــة االجتماعي ــاع التكلف ، ارتف
ــات االجتماعية) ، تدٍن  حاد يف التوازن
ــي النقد األجنبي لدى  حاد يف احتياط
البنك املركزي، ويمكن بسهولة التحقق 
ــات االقتصادية  ــة تلك املعطي من صح
ــالل ضعف  ــن خ ــورة م ــة املتده واملالي
القدرة الرشائية للمواطنني ومن خالل 
ــم وانخفاض  ــدالت التضخ ــاع مع ارتف
ــا بالعمالت  قيمة العملة الوطنية قياس
ــاد  القتص ــة  حقيقي ــرآة  كم ــة  األجنبي
ــرثوات الطبيعية  ــف ، ال يعكس ال ضعي
ــاد  ــترشاء الفس ــرا الس ــتغلة ، نظ املس
ــت عىل تلك  ــد ترتب ــايل واإلداري، لق امل
املسارات الالوطنية الناتجة عن قيادة 
ــاع اقتصادية ومالية  ــري وطنية، أوض غ
ــل  ــىل إثر مسلس ــد كانت ع ــيئة ، لق س
ــت  ــه إىل أن وصل ــط ل ــدروس ومخط م
ــام  ــام 2013م والع ــة يف الع ــة العمل قيم
ــل  مقاب ــال  ري  (214.89) إىل  2014م 

واحد دوالر أمريكي. 
ــة  ــرثوات الطبيعي ــن ال ــزل ع    وبمع
ــرتض  يف كان  ــن،  اليم ــا  يمتلكه ــي  الت
ــتغلة  املس ــرثوات  ال إىل  ــط  فق ــر  بالنظ
ــب تحصيلها  ــرادات التي يج وإىل اإلي
ــوازن اقتصادي  ــرتض وجود ت ، كان يف
ــاط االقتصادي الذي كان  كنتاج للنش
ــاركة  ــرتض أن تقوم به الدولة وبمش يف
ــات  ــن مكون ــني م ــني االقتصادي الفاعل
ــاص واملختلط يف عمليات  القطاع الخ
ــيض إىل  ــث يف ــة ، بحي ــاء والتنمي البن
ــايل  اإلجم ــيل  املح ــج  النات ــني  تحس
وانتعاش التنمية االقتصادية ، ويفيض 
ــاء العجوزات املالية  إىل تقليص أو إنه
ــل  ــتوى الدخ ــني مس ــنوية وتحس الس
ــدرة  الق ــاع  ارتف ــايل  وبالت  ، ــردي  الف
ــة الوطنية أمام  ــة وقيمة العمل الرشائي
ــداد  كامت ــة  األجنبي ــالت  العم ــعار  أس
ــاد الوطني،  ــتوى االقتص ــي ملس طبيع
وملاذا لم تتوفر هذه املعطيات واألوضاع 
ــادة  قي ــاب  لغي ــرا  نظ ؟،  ــة   اإليجابي
ــك عندما كان  ــة، ولذل ــة ووطني مخلص
ــعر رصف الدوالر األمريكي يساوي  س
ــهيد الحمدي  (4.56) ريال يف فرتة الش
، فإن السبب الرئييس يعزى إىل وجود 
ــة (هذا هو جوهر  قيادة وطنية مخلص
املوضوع)، ومسار التوجه االقتصادي 
ــا  ، كان حتم ــرتة  ــك الف ــي يف تل الوطن
سيفيض إىل تقليص فارق سعر الرصف 
بني الريال والدوالر ، إن لم يتساو معه ، 
أو تصبح قيمة الريال أقوى من الدوالر 
يف سعر الرصف ، رغم أنه يف تلك الفرتة 
ــوارد  ــة م ــتغل الدول ــم تس ــرية ل القص
ــاس ، كان  النفط والغاز، وعىل هذا األس
ــة  ــعر رصف العمل ــل س ــرتض أالّ يق يف
ــة  ــن قيم ــام 2014م، ع ــة يف الع الوطني
ــعر  ــم يكن أقوى منه يف س ــدوالر إن ل ال
ــرتض أيضا أن يكون  ــرصف ، وكان يف ال
ــي لدى البنك  ــي النقد األجنب احتياط
املركزي عرشات الرتيليونات وبالعملة 
ــس األمر هنا مبالغا فيه  األجنبية ، ولي
ــك اليمن من ثروات  بالنظر إىل ما يمتل

مقارنة مع الدول الخليجية التي لديها 
هذه االحتياطيات ومواردها الطبيعية 
ــن الطبيعية من  ــي موارد اليم ال تضاه
ــوع املناخ  ــوارد الزراعية وتن ــث امل حي
ــادن  املع ــواع  وأن  ، ــة  الجوفي ــاه  واملي  ،
واألحجار ، والرثوة النفطية والغازية ، 
ــمكية والحيوانية ، وحركة  والرثوة الس
ــك عن  ــة ، ناهي ــوى العامل ــاط الق ونش
ــة  والفني ــة  واملهني ــة  العلمي ــوادر  الك
ــة  املتنوع ــات  اإلبداع ــتويات  ومس  ،
ــة  اإلنتاجي ــدرات  والق ــارات  وامله
ــم ،  ــم وتطلعاته ــني وطموحاته لليمني
ــل، فاليمن يف نهاية  ــا من العوام وغريه
ــارة عريقة  ــل من حض املطاف يتسلس

يشهد لها التاريخ.  
ــة  ــاع االقتصادي ــت األوض ــد مثل   لق
ــن النظام  ــة م ــة املوروث ــة الرديئ واملالي
ــد  ــابق) ، أح ــم  (الس ــيايس الظال الس
ــورة  الث ــام  لقي ــية  الرئيس ــباب  األس
السبتمربية العظمى يف 21 / 9 / 2014م 
ــرار  الق يف  ــتقالل  االس ــن  اليم ــالن  بإع
السيايس، والغاية يف األساس هي لبناء 
ــاس مفهوم  دولة عادلة وقوية وعىل أس
ــون النصوص  ــق مضم ــر وف ــة األم والي
القرآنية املتعلقة بها ، دولة تتبع سبيل 
الرشد يف تأدية مسؤولياتها اإلسالمية 
ــف املجاالت ، وعىل  ــة يف مختل والوطني
ــاس تطبيق فريضة األمر باملعروف  أس
ــري ،  ــق الخ ــر لتحقي ــن املنك ــي ع والنه
ــه  ــي أن ــه الوطن ــذا التوج ــة ه وخالص
ــع يف نهاية املطاف اقتصاداً وطنياً  يصن
ــتوى  ــني مس ــاً ، وهو ما يعني تحس قوي
املعيشة وارتفاع القدرة الرشائية لعامة 
املواطنني وتقوية قيمة العملة الوطنية، 
ــل الالزمة أيضا لبناء القوة  ومن العوام
ــدي ملخططات  ــاملة للدولة والتص الش
ــمالية العدوانية أن  أنظمة الدول الرأس
ــاملة قائمة عىل  ــة الش ــون قوة الدول تك
ــل االقتصادي  ــاس التعاون والتكام أس
ــكري وغريه مع أنظمة  والعلمي والعس
ــدة  ــار وح ــالمية يف إط ــعوب اإلس الش

األمة اإلسالمية.
  إذن استقالل اليمن كان واجبا دينيا 
ووطنيا ، وكان مسألة حتمية ال بد منها 
ــة اليمن وأهله من غزو األنظمة  ، لحماي
ــها  ــىل رأس ــة وع ــمالية العدواني الرأس
الواليات املتحدة األمريكية ونظام بني 
ــعود ، ولقطع تدخلها يف الشأن العام  س
ــل العدوان  ــر طبيعي يف ظ اليمني، وأم
أن  ــة  االقتصادي ــرب  والح ــار  والحص
ترتفع حدة األزمة االقتصادية واملالية، 
ــع وضع اقتصادي  ــا تزامن ذلك م لطامل
ومايل رديء للغاية وموروث من النظام 
ــادي  االقتص ــع  الوض ــذا  وه ــابق،  الس
الضعيف هو األساس وإىل حدود كبرية  
ــة  االقتصادي ــة  األزم ــدة  ح ــاع  ارتف يف 
ــك  ــتويات، ولذل ــذه املس ــة إىل ه واملالي
فالحرب الدفاعية التي تخوضها قيادة 
ــن  ــا املجاهدي ــالة إخوانن ــة وبس الدول
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط
بقيادة العلم املجاهد قائد الثورة السيد  
ــالم  ــدر الدين الحوثي س ــك ب / عبداملل
الله عليه ، إنما تهدف إىل سالمة الدين 
ــرشوع الدولة  ــه نحو بناء م وإىل التوج
ــون إال بقطع تدخالت  ــي، ولن يك الوطن
ــافرة يف  ــمالية الس ــك األنظمة الرأس تل
الشأن العام اليمني االقتصادي واملايل 
ــيفيض  وغريه، وهذا التوجه هو الذي س
ــي يعيش حرا  ــعب اليمن ــل الش إىل جع

ــب  ــا يتوج ــا، م ــزا ، كريم ــا ، عزي ، قوي
ــبيل  ــه للنفري العام للجهاد يف س التوج
ــاة الحرب  ــب تحمل معان ــه ، ويتوج الل
ــى  ــرب ، فمت ــة والص ــار بالعزيم والحص
ــه تعاىل  ــاذا أورد الل ــرب ؟، ومل ــون الص يك
ــل يمكن  ــم ؟، ه ــرآن الكري ــرب يف الق الص
ــرص بمعزل عن الصرب ؟، هل  تحقيق الن
ــبيل الله عن  ــاد يف س ــن عزل الجه يمك
ــن تحقيق النرص دون  ــرب ؟، هل يمك الص

تضحيات ومعاناة وأذى ؟. 
ــذا املنطلق ، ال يجوز املقارنة    ومن ه
ــة  واملالي ــة  االقتصادي ــاع  األوض ــني  ب
ــروف العدوان  ــدوان ويف ظل ظ قبل الع
ــرب االقتصادية ، فذلك  والحصار والح
ليس أمرا عادال، واملواطن الحليم يدرك 
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــن الع أن ش
ــرب عىل بالدنا ، هو لبقاء  وحلفائه الح
اليمن بلداً تابعاً، ولبقاء الشعب اليمني 
ــافر من  فقرياً، ولخوف هذا العدوان الس
سري قيادة اليمن الحكيمة عىل منهجية 
ــون النصوص  ــق مضم ــر وف ــة األم والي
ــىل ذلك من  ــيرتتب ع ــة ، وما س القرآني
ــالمية يمنية مستقلة ، عادلة ،  دولة إس
وذات اقتصاد قوي وعملة قوية ، شعب 
ــعب ينعم برثواته  ــز ، أبي ، ش حر ، عزي
بناء عىل أسس وضوابط عادلة، شعب 
ــداً حكيماً، قائد يتبع منهجية  يطيع قائ
ــن  الدي ــالمة  لس ــتقيم  املس ــرصاط  ال

ونرصته محليا وإقليميا ودوليا.
كان  ــا  كلم  ، ــك  ذل ــن  م ــتنتج  ويس   
ــتقال ومخلصا ،  ــيايس مس ــام الس النظ
كلما كان االقتصاد الوطني قويا قياسا 
بحجم ثروات البالد املستغلة ، وقياسا 
ــوي  التنم ــه  التوج ــة  وجدي ــة  بعزيم
ــتوى األداء ،  ــا بمس ومجاالته ، وقياس
ويرتافق مع مخرجات التوجه التنموي 
ــتوى املعيشة  واالقتصادي ارتقاء مس
ــة  لعام ــة  الرشائي ــدرة  الق ــني  وتحس
ــة  ــة العمل ــتوى قيم ــذا مس ــعب وك الش
ــدى قوة  ــرآة مل ــي م ــة ه ــة العمل ، فقيم
ــن ضعفه، إذن قوة  االقتصاد الوطني م
االقتصاد الوطني أمر مرهون بإخالص 
عنارص قيادة النظام السيايس يف تأدية 
واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية ، وهو 
ــة، فغيابه  ــام الوالي ــم رشوط نظ من أه
ــو الذي أدى  ــام الظالم ، ه يف فرتة النظ
ــول  ووص ــر  والفق ــف  والضع ــذل  ال إىل 
ــة  ــتويات ضعيف ــال إىل مس الري ــة  قيم
ــل مخطط له، وبالتايل فإن  وفق مسلس
ــتوى   ــع قيمة الريال بعد هذا املس تراج
ــكل دوالر يف ظل فرتة  (214.89) ريال ل
العدوان والحصار والحرب االقتصادية 
، ال يكون عىل أساس تراجع بمقدار ريال 
ــس أو ريالني  ــال وكم فل ــم بعد فرتة ري ث
ــة إىل  ــون الرتاجع بمقدار خمس ، بل يك
ــني إىل  عرشة إىل عرشين رياالً إىل خمس
مائة إىل مائتني إىل ثالثمائة ريال، وهذا 
ــرب، بمعنى  ــرتة الح ــدث خالل ف ما ح
ــكل  ــة العملة يكون بش ــص قيم أن تناق
مطرد ومرتفع ، ألن قيمة الريال اليمني 
ــف االقتصاد  ــل ضع ــت بفع ــد أصبح ق
ــاد  االقتص ــف  وضع ــة،  ضعيف ــن  املزم
ــة كان نتاجا ملخططات  الوطني والعمل
العدوان وتحت سقف النظام السيايس 
، ليتزامن مع ما يسمى بالربيع العربي 
ــة يف املنطقة ،  ــرب والفتن ــعال الح بإش
ــة  ــة واملذهبي ــة الطائفي ــعال الفتن وإش
ــهل يف هذه  ــا ، ليس ــة يف بالدن واملناطقي
املرحلة وفق حسابات العدوان تحويل 

ــة إىل دويالت -  ــة ضعيف ــن من دول اليم
ــته - منهارة  ــمى األقاليم الس تحت مس
تصبح بداية من أمانة العاصمة صنعاء 
ــة  ــات اإلرهابي ــيطرة الجماع ــت س تح
ــد أطفأ الله  ــلحة، وق والتنظيمات املس
ــيطاني رحمة  ــذا املخطط الش ــاىل ه تع

منه ، ثم بفضل قيادة اليمن الحكيمة. 
ــالم أن  ــداء اإلس ــتطاع أع ــد اس   لق
يصلوا بمستويات األوضاع االقتصادية 
ــري  ــة وغ ــتويات متباين ــة إىل مس واملالي
ــالمية،  ــعوب اإلس ــري من الش ــة لكث قوي
وقد كانت بوصلة أعداء اإلسالم مركزة 
ــن أهمية  ــا لها م ــن ، مل ــاه اليم ــرث تج أك
ــي يف إنهاء العلو  ــة ودور تاريخ تاريخي
ــا من دور  ــي ارسائيل ، وملا له األول لبن
قادم، دور جهادي يف سبيل الله لنرصة 
ــو الثاني واألخري  ــالم وإنهاء العل اإلس
ــتمر يف  ــل ، وبإذن الله نس ــي إرسائي لبن
اإلخالص واإلحسان بالجهاد يف سبيل 
الله بقيادة قائد الثورة، وبناًء عىل ذلك 
ــداء عىل  ــات األع ــت مخطط ــد كان ، فق
ــه يف كل عوامل  ــاملة ، إلضعاف اليمن ش
ــأن  ــز أكرث عىل الش ــوة ، وكان الرتكي الق
ــبيل األعداء  الديني واالقتصادي، وس
للسيطرة عىل الشأن العام اليمني كان 
من خالل البوابة السياسية ، من خالل 
املنافقني يف السلطة ، فجعلوا االقتصاد 
ــة ، ومعه كانت  ــرية مغلق ــي يف وت الوطن
ــف تدريجيا من بعد  ــة الريال تضع قيم
ــس الحمدي  ــهيد الرئي نهاية فرتة الش
ــعر الرصف (4.56) ريال  عندما كان س
إىل  ــل  وص أن  إىل  ــي  أمريك دوالر  ــكل  ل
ــي  ــكل دوالر يف عام ــال ل (214.89) ري
ــذه  ــول إىل ه 2013م  و 2014م،  والوص
ــة  نتيج ــو  ه ــاع  واألوض ــتويات  املس
طبيعية، ألننا لم نتحرك بحركة القرآن 
ــالم ، لم  ــم يف مواجهة أعداء اإلس الكري
نتعامل مع األعداء كما يجب معاملتهم 
ــبحانه وتعاىل يف  ــه س ــم الل ــا وصفه بم
ــة  ــة كيفي ــدم معرف ــم، فع ــرآن الكري الق
ــداء ، يجعلهم  ــل مع اليهود األع التعام
ــاء ،  ــم ضعف ــا أمامه ــاء ، ويجعلن أقوي
ــود من  ــات اليه ــة مخطط ــا معرف بينم
ــان  ــك اإليم ــه، ذل ــان بالل ــق اإليم منطل
العميل وعىل أساس هدى الله ، يجعلنا 
ــا  ــرف م ــا نع ــم ، ويجعلن ــاء أمامه أقوي

يخططون له.
ــار  ــا أن نلتزم بنفس املس    إذن علين
ــالم  ــز اإلس ــمه رم ــذي رس ــه ال والتوج
ــة  ــرية القرآني ــس املس ــجاع ومؤس الش
ــن  ــدر الدي ــني ب ــد / حس ــهيد القائ الش
ــه ، علينا أن  ــوان الله علي ــي رض الحوث
ــرآن الكريم كمنهج  ــن بثقافة الق نتحص
ــة  كيفي إىل  ــا  يهدين ــج  وكمنه  ، ــامل  ش
ــاد عن  ــداء، فاالبتع ــع األع ــل م التعام
ــتور اإللهي ، هو الذي  السري وفق الدس
ــذه األوضاع  ــون بنا إىل ه ــم يصل جعله
ــها، فكلما رجعنا إىل القرآن  التي نعيش
ــا كان العدو ضعيفا أمامنا،  الكريم ، كلم
ــتقالل  ــب عىل ذلك الحرية واالس ويرتت
ــة والقوة  ــتوى املعيش والعزة ورفع مس
الرشائية وارتفاع مستوى قيمة العملة 
ــي ،  ــاد الوطن ــوة االقتص ــالل ق ــن خ م
ــرص  الن ويل  ــه  والل ــح،  صحي ــس  والعك

والتوفيق.
ــا  مجاهدين ــرص  ين أن  ــه  الل ــأل  نس  
ــعبية عىل  ــال الجيش واللجان الش أبط
أعداء اإلسالم والوطن واإلنسانية ، إنه 

سميع الدعاء.

مسلسل تراجع قيمة الريال بدأ بعد فترة الشهيد الزعيم الحمدي
المقارنة بني األوضاع االقتصادية قبل العدوان وبعده غري عادلةالمقارنة بني األوضاع االقتصادية قبل العدوان وبعده غري عادلة

((٤٤))د.هشام محمد الجنيد     

عودةعودة
عمالقة الفكرعمالقة الفكر

ــدد ١٩٧٧٧ ــر ٢٠١٩م - الع ــادى األوىل ١٤٤٠ه - ١٢ يناي ــبت: ٦ جم الس
Saturday: 6 Jumada Alowla 1440 - 12 January 2019 - Issue No. 19777


