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ــعودي واإلماراتي أنهم  ما بني الفينة واألخرى يثبت أذناب املحتل الس
ــتوى  ــني العمالء والخونة واملرتزقة عىل مس ــرث حقارة ووضاعة من ب األك
ــري  ــية وغ ــم الوحش ــم وجرائمه ــم وترصفاته ــىل فعاله ــا ع ــم ، قياس العال
ــم وإخوانهم من اليمنيني  ــا يف حق أبناء جلدته ــة التي يرتكبونه األخالقي
ــيات  ــات ، قبل أيام قامت مليش ــه حتى الحيوان ــاط تعاف ــقوط وانحط ، س
ــمى قوات  ــلحة تابعة للمحتل اإلماراتي والتي تنتمي ملا يس إجرامية مس
ــن اعتداءات  ــن املحتل اإلماراتي، بش ــكلة م ــزام األمني املمولة واملش الح
ــبوة حيث  ــىل أبناء مديرية مرخة بمحافظة ش ــة عنرصية مقيتة ع همجي
ــمية وقاموا بقتل العديد منهم وهدم  طالت االعتداءات منازل األرس الهاش
وإحراق العديد من املنازل وتهجري واعتقال وتعذيب بعض األهايل بصورة 

وحشية استفزازية ، يف مشهد يبعث عىل األلم والحرسة  .
هذه هي مشاريع االحتالل اإلماراتي الذي يعبث باملحافظات الجنوبية 
ويعمل عىل النيل من نسيجها االجتماعي وتهديد السلم واالستقرار فيها 
ــبوة مفتتحا لفتنة طائفية  ــداءات عىل أبناء مرخة بش ــث تمثل االعت ، حي
ــاليل  ــات ذات طابع عرقي وس ــوب يف تصفي ــراق الجن ــن خاللها إغ ــم م يت
ــفة ، وهذا  ــرور الوقت إىل ثأرات قبلية ورصاعات دموية مؤس ــول مع م تتح
ــة يف رصاعات وفنت وحروب  ــده املحتل الغازي ، يريد إغراق املنطق ما يري
ــعية  ــه الجو لتنفيذ أجندته وتمرير مخططاته التوس ومواجهات ليخلو ل
ــع  ــل قطي ــى بتفاع ــديد تحظ ــف الش ــة ، ولألس ــتغاللية واإلجرامي واالس
الخونة واملرتزقة من اليمنيني الذين ارتهنوا لالماراتيني وباتوا خداما لهم 
ــون توجهاتهم ذات النزعة  ــذون مخططاتهم ويخدم ــم ينف وأدوات بأيديه
ــا غريهم والخارس  ــتفيد منه ــة االنتقامية التي ال مس ــة العنرصي اإلجرامي
منها هم أبناء املهرة والشعب اليمني واليمن قاطبة كونها تنخر يف الجسد 
ــري بنيته وكل مقدراته وفوق ذلك  ــي وتعمل عىل تآكله وتمزيقه وتدم اليمن
ــتعمار اإلماراتي الذي كرش عن أنيابه وأبان عن  إخضاعه لالحتالل واالس

خسته وقبحه وإجرامه وأهدافه االستعمارية واالستغاللية .
ــة بإدانة  ــذه االعتداءات الهمجي ــي أن تحاط ه ــرص املفيد، ينبغ باملخت
ــتنكار مختلف القبائل اليمنية واألحزاب واملكونات السياسية وكافة  واس
ــعال  ــلم االجتماعي وتهدف إىل إش ــعب اليمني كونها تهدد الس أبناء الش
ــاللية ومناطقية  ــاد عرقية وس ــة ذات أبع ــروب داخلي ــنت ورصاعات وح ف
ــتثنى من  ــه وطوائفه وال مس ــعب اليمني بكل فئات ــو الش ــتهدف ه ، فاملس
ــوف يف وجه االحتالل  ــرار العمل عىل الوق ــىل اإلطالق ، وعىل األح ذلك ع
ــياته وأذنابه ومواجهة مشاريعه وإسقاط كافة مؤامراته  اإلماراتي ومليش
ــس املحتلني  ــن كل الوطن من دن ــل تحرير الوط ــود من أج ــد الجه وتوحي
ــم األوضاع وتتجه نحو  ــع الهوة وتتفاق ــم وأذنابهم قبل أن تتس ومرتزقته

االنهيار التام  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .
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عبدالفتاح علي البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

التعرث القائم ملسار تطبيق مخرجات السويد يف محافظة الحديدة 
ــها تراجع  ــبب واضح للعيان عىل رأس ــة التبخر, والس ــت لدرج وصل
ــتوكهولم    ــاورات س ــوى العدوان من تنفيذ ما تم االتفاق عليه بمش ق
ــم 2451 يف ظل وجود الرقابة األممية بقيادة  واملتوجة بقرار أممي رق

باتريك. 
ــذا التعرث أكد الواقع التزام القوى املناهضة للعدوان  وبخصوص ه
ــوات األوىل  ــدأ تنفيذ الخط ــا بعد أن ب ــويد خصوص بمخرجات الس
ــواحل،  ــليم امليناء لخفر الس من القوى املناهضة للعدوان ومنها تس
بينما القوى العدوانية لم تلتزم بل نسجت مربرات وهمية تؤكد عدم 
ــويد . وهدفها السيطرة  ــاور عليه بالس رغبتها يف التنفيذ ملا تم التش
ــزت عن ذلك  ــوى بعد أن عج ــذه الق ــة من قبل ه ــىل هذه املحافظ ع
ــن الوقائع برهنت  أن لديها مرشوعا مبطنا  ــكريا مع أن العديد م عس
يحمل طابع الخداع، متخذة اللوبيات األممية وسيلة  تكفل وصولها 
ــوى العدوانية  ــؤرشات أثبتت عدم رغبة الق ــق الهدف وكل امل إىل عم
ــويد، وإال ماذا  ــنودة من التحالف بعدم رغبتها بمخرجات الس املس
ــة األممية فضال عىل  ــى يف ظل الرقاب ــتمرة حت تعني خروقاتها املس
ــة مليناءي املخا  ــلحة الثقيل ــتقدامها ودعمها بكم هائل من األس اس
ــات واآلليات األخرى ... واالنقالب عىل  والخوخة بلغت مئات املدرع

ملف األرسى؟
هنا يربز عدم مصداقية الرقابة األممية بقيادة باتريك وان الحلول 
ــاني هو شكلية مع أنها تقاس بعني العقل هي جزء من  للملف اإلنس
القتل للملف اإلنساني طاملا واالنقالب واضح للعيان من خالل عدم 
ــوات األوىل بالحديدة والتالعب  ــدوان بتنفيذ الخط ــليم قوى الع تس

،والشاهد عىل ذلك  ملف األرسى.
ــتنفد وهذا  ــفت أن الوقت يس ــارت غريفيث مؤخرا لصنعاء كش زي
االستنفاد للربنامج الزمني ال يخدم اليمن وأبناءه بل يخدم املصلحة 
الذاتية ملمثل األمم املتحدة وقوى العدوان  مع أن الكالم الذي تطرق 
ــويد عىل حد تعبريه ما يؤكد  ــه هو أن هناك لغطاً بفهم اتفاق الس إلي
درجة االنحياز لطرف العدوان . أو أن هذا يربهن عدم جدارته باملهام 
األممية أو تعمده ذلك كوسيلة لالحتيال الهادف إىل انتزاع محافظة 

الحديدة وتسليمها لقوى العدوان .
 عودة غريفيث من صنعاء اىل الرياض بعد فشل االتفاق بالحديدة 
ــاس أن يلتقي بعبدربه منصور  ــد أن عمله فقط روتيني عىل أس يؤك
ــبه جاهزة    ــارة بترصيحات ربما كانت ش ــراز مخرجات هذه الزي وإب

ويعمل خارج اإلطار املحدد أمميا..
ــه بعد جولته اىل  ــس األمن لتقديم احاطت ــال غريفيث ملجل .. انتق
ــن خالل نقاط اإلحاطة  ــطور م صنعاء ثم الرياض تقاس ما بني الس
ــل لصالح قوى  ــاك لوبياً أممياً يعم ــرار 2451 ، أن هن ــا بعد الق أي م

العدوان .
ــنتوقف  ــيضعها هذا املبعوث ملجلس األمن س مع اإلحاطة التي س
قليال لرتجمتها بعد نرشها عىل الصحافة الدولية لتكون الصورة أكرث 

وضوحاً .

فهمي اليوسفي

ــتخبارات،  ــام 2011م كانت اجهزة االس يف الع
ــع  تتوق ــة  ــة والغربي ــد االمريكي الرص ــد  ومعاه
ــع انظمة التبعية الغربية  انتفاضات عارمة تقتل

يف املنطقة العربية. 
وكانت األوضاع قد وصلت اىل درجة عالية من 
ــيايس، وكان الفساد قد بلغ أشده  االحتقان الس
ــاق. اما اإلفقار فقد أدى باملواطنني اىل  بما ال يط
ــت الذي  ــل القمامة يف الوق ــن برامي ــات م االقتي
ــه العائالت الحاكمة تكدس املليارات يف  كانت في
ــة. وكان انتحار املواطن  ــوك الغرب االمربيالي بن
ــم عالمة  ــا امام العال ــو عزيزي حرق ــيس ب التون
ــوء األوضاع املعيشية املحبطة  احتجاج عىل س

إيذانا بالثورة. 
ان  ــع  تتوق ــة  االمريكي ــرات  املخاب ــن  تك ــم  ل
ــت تركز  ــي كان ــس، فه ــاع يف تون ــر األوض تنفج
ــكانية  ــل اهتمامها عىل مرص ذات الكثافة الس ج
ــان الصهيوني الذي اصطنعه  والقريبة من الكي

الغرب كمفرزة متقدمة ملشاريعه العدوانية.
ــية فاجأت الغرب، وهروب "بن  الثورة التونس
عيل" أكرب عميل لالستخبارات االمريكية، سارع 

بنقل رياح الثورة اىل مرص.
ــة الكامريات يف  ــرات االمريكي ــت املخاب وضع
ــا جندت  ــوار،  كم ــة الث ــة حرك ــارع ملراقب كل ش
ــة كل  ــة ملتابع ــائط اإلعالمي ــوات والوس كل القن
ــل  ــارع الثوري.  وبعد فش صغرية وكبرية يف الش
أدوات القمع، والتأكد من نجاح الثورة الشعبية 

ــي الدول  ــاح الثورة اىل باق ــرص، وانتقال ري يف م
العربية استدعت االمربيالية أدواتها يف الداخل 

والخارج الحتواء الثورة وحرف مسارها. 
ــني عن  ــباباً، وعاطل ــم ش ــوار يف املعظ كان الث
ــم انتماءات  ــن له ــم يك ــم ل ــري منه ــل، والكث العم

سياسية او حزبية. 
إىل  ــوان  اإلخ ــزل  ن ــرص  م يف  األدوات  ــن  ضم
ــبوعني من الحراك الثوري بعد  ــارع بعد اس الش
ــد ان جاءهم  ــورة.  وبع ــن نجاح الث ــدوا م ان تأك

األمر من أولياء النعمة يف الغرب.
جاء اإلخوان والسلف والقاعدة، ثم الدواعش 
ــاحات الثورة يف  ليس فقط يف مرص، بل يف كل س

الوطن العربي. 
ــن  ــم م ــرب كل أدواته ــكان والغ ــرَّك االمري ح
ــراء ومال  ــكر وملوك وام ــيايس وعس ــالم س اس
ــتيالء  االس أو  ــا  حرفه أو  ــورات،  الث ــاض  إلجه

عليها باسم الثورة والثوار. 
ــكا والغرب  ــم امري ــن جلبته ــؤالء الذي وكل ه
ــكلوا ثورة مضادة للثورات الشبابية  والرشق ش

الشعبية.
ــالم  ــواء الثورة من قبل اإلس ــم احت يف مرص ت
ــس  (املجل ــكر  العس ــة  رعاي ــت  تح ــيايس  الس

العسكري) واإلرشاف من اإلمريكي.
ويف تونس كان البديل جاهزا؛ حركة النهضة، 

وبقايا نظام بن عيل.
ــب الثورة بعد  ــز االخوان اىل مرك ــن قف يف اليم

ــبابي الشعبي الثوري،  ــبوع من الحراك الش اس
ونزل معهم القاعدة وعسكر النظام الذين قاموا 
ــقاق  ــموها انش ــىل الثورة س ــاف ع ــة التف بحرك
ــف" عيل  ــرنال الفرقة األوىل "مرشش ــا ج قام به

محسن االحمر عسكور الشيخ. 
ــوا لليمن  ــذا، بل صنع ــف الخارج به ــم يكت ول
ــموه املبادرة الخليجية؛ صنعته أدوات  كيساً س

امريكا يف الخليج والسعودية.
ــقاط النظام  يف ليبيا رمى الناتو بكل ثقله إلس
ــاء  ــذايف،  وج ــر الق ــي معم ــس الليب ــل الرئي وقت
ــد،  ولم  ــرت ليمزقوا البل ــش وحف ــدة وداع بالقاع
ــراب من أمثال أوالد  ــلم ليبيا من تدخل األع تس
ــون معاونة  ــكر الفرع ــعود وعس ــي س ــد وبن زاي

للناتو  ورشكات نهب النفط.
ــا الغرب يف صناعة ثورة  نجحت امريكا ومعه
مضادة يف األقطار التي حاولت التغيري والتحرر 

من التبعية واالستغالل والقهر الطبقي. 
ــكلت  ــوريا، ثم ش صنعت داعش يف العراق وس
ــة  ــم محارب ــش باس ــة داع ــا لحماي ــا غربي حلف
ــوريا،  ــت أجزاء من العراق وس ــاب، واحتل اإلره
ــالمية احتالل اليمن  ــدول عربية واس ــت ل وأوكل

والقضاء عىل ثورته.
ــورة املضادة ضخت  ــي تكتمل خارطة الث ولك
ــل لتغيري  ــارات بالهب ــعودية واالمارات ملي الس
ــس  الرئي ــقاط  واس ــرص  م يف  ــوان  اإلخ ــام  نظ
ــم ان الرجل أبدى  ــي محمد مريس،  رغ اإلخوان

صداقة إلرسائيل ونعت رئيس وزرائها يف إحدى 
رسائله بالصديق الويف.

ــة  ــة يف صناع والرجعي ــة  االمربيالي ــت  نجح
ــوىض  ــييد الف ــة وتس ــادة يف املنطق ــورة املض الث
ــموها خالقة، ألنها خلقت لهم مناخات  التي س

التدخل يف شؤون البلدان العربية. 
ــوريا واليمن  ــىل س ــة ع ــت رشس ــة كان الهجم
وليبيا بعد تدجني النظامني املرصي والتونيس. 

ــا  ومقاومته ــا  لصموده ــوريا  س ــتهدفوا  اس
ــا، واليمن  ــا لنفطه ــع، وليبي ــا للتطبي وممانعته
ــا بجانب اكرب رجعية مالية يف العالم. لم  لوقوعه
ــب، بل  ــن الهجمة من أجل وأد الثورات فحس تك
ــيم املنطقة بما يريض  كانت من أجل إعادة تقس

ارسائيل والغرب االمربيايل املتوحش. 
ــه بإلحاح هو: ملاذا  ــؤال الذي يطرح نفس الس
ــري ونجحت  ــورات التغي ــىل ث ــارج ع ــب الخ تكال
ــار الثورات  قوى الثورة املضادة يف اجهاض مس

العربية ؟
ــول :  ــورة تق ــم الث ــة يف عل ــراءة املنهجي والق
ــة  ــا الذاتي ــون برشوطه ــورة مره ــاح أي ث ان نج
واملوضوعية. والواقع ان الرشوط الذاتية لم تكن 
ــة فكانت  ــا الرشوط املوضوعي ــا ناضجة. أم كله
ــورات تفجرت يف  ــا، إذ أن هذه الث ــة تمام منعدم
ــش االمربيايل  ــمالية والتوح ظل الهيمنة الرأس

وغياب الحلفاء.
ولنا عودة لهذا املوضوع.

الربيع والثورة المضادة الربيع والثورة المضادة 

عبداهللا األحمدي

ــم الحمدي  ــهيد الزعي ــهدت فرتة الش ش
ــة، وقد  ــة الوطني ــة العمل ــتقرارا يف قيم اس
ــكل  ل ــال  ري  (4,56)  : ــرصف  ال ــعر  س كان 
دوالر أمريكي ، ليبدأ مسلسل تراجع قيمة 
ــج التكييف  ــق برنام ــىل إثر تطبي ــال ع الري
ــدويل خالل  ــدوق النقد ال االقتصادي لصن
ــتمرت  ــن (1983م - 1986م) ، واس الفرتة م
 (214,89) إىل  ــت  ووصل ــع  ترتاج ــه  قيمت
و  2013م   ــني  العام يف  دوالر  ــكل  ل ــال  ري
ــل تراجع  ــباب مسلس ــزى أس 2014م . وتع
ــالت األجنبية إىل  ــام العم ــال أم ــة الري قيم
ــاب  ــا: األوىل : غي ــيتني وهم ــني رئيس نقطت
عدالة النظام السيايس بتنفيذ مسئولياته 
الدينية والوطنية (التخيل عن اتباع سبيل 
ــك القيادات  ــاع تل ــة: اتب ــدى). والثاني اله
ــمالية العدوانية  ــات األنظمة الرأس توجيه
وتطبيقها برامج الصندوق والبنك الدوليني 
ــه تعاىل يف  ــالل) . قال الل ــبل الض (اتباع س
ــورة األنعام (وأن هذا رصاطي مستقيما  س
ــبل فتفرق بكم عن  ــوه وال تتبعوا الس فاتبع
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) اآلية 

. (153)
    لقد ظلت األوضاع االقتصادية واملالية 
ــتمرة يف دائرة التدهور  اليمنية هزيلة ومس
ــر الذي  ــود املاضية. واألم ــرتة العق طيلة ف
ــاب العدالة التوزيعية  ــني بله هو غي زاد الط
ــاع يف تدني  ــدت تلك األوض للرثوة. وتجس
ــاد لقيمة  ــدٍن ح ــرد، وت ــتوى دخل الف مس
ــدرة الرشائية  ــة، ورضب الق ــة الوطني العمل
ــالبة.  للمواطنني، وغريها من األوضاع الس
وتلك األوضاع هي من األهداف التي سعى 
ــا العدوان ، وهي امتداد ألهداف أعداء  إليه
ــف املجاالت ،  ــخ يف مختل ــرب التاري ــة ع األم
ــل  ــورت مث ــائل تط ــري أن األدوات والوس غ
ــدوق النقد  ــات الدولية وصن ــود املنظم وج
ــة التجارة  ــدويل ومنظم ــك ال ــدويل والبن ال
ــاليب  األس ــر  تطوي ــك  وكذل  ، ــة  العاملي
ــا  ــة وغريه ــائل اإلعالمي ــة والوس التجاري
ــائل واألدوات التي ظاهرها تأتي  من الوس
ــم  ودع ــاعدات  واملس ــانية  اإلنس ــاس  بلب
ــا  ــا وباطنه ــي يف عمقه ــا ه ــة ، بينم التنمي
تحمل خططاً وأساليب تضليلية هادفة إىل 
ــة االنتاجية املحلية  ديمومة ضعف الحرك
ــة ، وهادفة إىل  ــادرات الوطني ــف الص وضع
ــه إىل  ــالد ، وهادف ــروات الب ــب ث ــر ونه الفق
استمرار التعويل واالعتماد عىل اآلخرين . 
وكذلك األمر يف أهداف األعداء السياسية، 
يف  ــه  هادف ــة  تضليلي ــاليب  أس ــذون  يتخ
ــدة وإىل  ــة والوح ــا إىل الديمقراطي ظاهره
السالم واألمن، وهي يف حقيقتها وجوهرها 
ترمي إىل استمرار التبعية والتفرقة، وترمي 
ــتمرار الرصاعات  ــنت واس ــري والف إىل التدم
ــام الحاكم . إذ  ــقف النظ ــة وتحت س املحلي
ــذه األهداف من خالل  ــل العدوان إىل ه وص
تويل أمر معظم الشعوب اإلسالمية - ومنها 
الشعب اليمني - عنارص موالية له، عنارص 
ــة، عنارص  ــة القرآني ــه بالثقاف ــري محصن غ
ــىل  ــري ع ــة بالس ــارص امللتزم ــة للعن معادي

منهجية الرصاط املستقيم .
ــداء مخططاتهم  ــذ األع ــن وإن نف     ولك
ــف املضمون  ــن يف تحري ــة يف الدي التضليلي
الحقيقي لإلسالم األصيل وتعتيم الصورة 
ــه  ــىل الل ــه ص ــول الل ــة رس ــة ملكان الحقيقي
ــلم العظيمة، وتعتيم وإخفاء  عليه وآله وس
ــالم التاريخية واملعارصة  مكانة رموز اإلس
ــة  لغاي  .. ــم  به ــداء  االقت دون  ــة  للحيلول
ــن  ــي للدي ــون الحقيق ــة املضم ــدم معرف ع
ــام الدولة عن  ــة عزل نظ ــالمي، ولغاي اإلس

ــبيل الهدى يف تنفيذ مسئولياته يف  اتباع س
ــا تهميش تطبيق  ــف املجاالت ، ومنه مختل
ــية  ــرآن الكريم السياس ــس الق مبادئ وأس
واالقتصادية واملالية املؤدية حتما إىل بناء 
ــة ، إىل  بناء اقتصاد وطني  دولة عادلة قوي
ــة العملة الوطنية  قوي يعمل عىل رفع قيم

ورفع القدرة الرشائية للمواطنني .    
   إن العامل األسايس الذي ساعد أعداء 
اإلسالم يف الوصول إىل مخططاتهم، ومنها 
ــة  االقتصادي ــاع  األوض ــتويات  مس ــل  جع
ــو هيمنة  ــة وضعيفة جدا، ه ــة هزيل واملالي
ــيايس،  الس ــام  النظ ــىل  ع ــرش  ال ــارص  عن
ــارص تخلو منها صفات اإلرادة والصدق  عن
ــؤوليات الدولة  ــالص يف ترجمة مس واإلخ
وفقا ملنهجية الدستور اإللهي . وهو ما كان 
ــن القرن  ــتينات م ــا يف بالدنا منذ الس واقع
ــتقالل يف القرار  ــى إعالن االس املايض وحت
ــتثناء  ــبتمرب 2014م - باس ــيايس يف س الس
ــدي -  ــم الحم الزعي ــهيد  ــم الش ــرتة حك ف
ــية  ــادات األنظمة السياس ــد تغاضت قي وق
ــالم املنحرف  املتعاقبة عن نرش أعداء اإلس
ــن مضامني هذا األخري طمس وتجهيل  . وم
ــم يف وجوب  ــة القرآن الكري ــة عن أهمي األم
ــة واملالية . األمر  تطبيق مبادئه االقتصادي
ــادئ االقتصادية  ــر املب ــذي أدى إىل هج ال
ــت  اتبع ــل،  املقاب ويف  ــة،  املثالي ــة  واملالي
ــد كانت  ــبل األعداء . وق ــادات س ــك القي تل
ــه الكافرين  ــليط الل ــة الطبيعية تس النتيج
ــأن العام  ــور الش ــا عىل تده ــني مع واملنافق
ــتمرار ضعف  اليمني الذي من مظاهره اس
ــة التي عانى  ــاع االقتصادية واملالي األوض
ــعب اليمني، وما زال يعاني منها  منها الش
ــتمرار  ــه االجتماعية نتاجا الس يف أوضاع
ورضب  ــة،  الوطني ــة  العمل ــة  قيم ــع  تراج
القدرة الرشائية وفق مخطط معد له ضمن 
ــي  الصهيون ــعودي  الس ــدوان  الع ــداف  أه
ــذه األهداف هي  ــي الربيطاني . وه األمريك
امتداد ألهداف أعداء اإلسالم التاريخية .  

   إن إهمال سلطات النظام اإلخالص يف 
ــا ، ويف املقابل  ــعب اقتصاديا ومالي أمر الش
ــتمرار  ــن  اس ــعب ع ــة الش ــاب انتفاض غي
استبداد تلك الحكومات طيلة تلك الحقبة 
ــاب اإليمان العميل  ــة ، إنما يؤكد غي الزمني
ــون  مضم ــة  وترجم ــك  تحري إىل  ــؤدي  امل
ــح األوضاع  ــم لتغيري وتصحي القرآن الكري
ــبل األعداء . إن الشئ  الناتجة عن اتباع س
ــو يف أيدينا  ــده ه ــوف عن ــذي يجب الوق ال
ــة وطرق  ــي وباللغة العربي ــتور اإلله الدس
ــة  واضح ــتقالل  واالس ــرص  والن ــة  الهداي
ــه . أليس هذا هو  ــك لم نلتزم ب ــه، ومع ذل في
ــك أن العرب  ــىل ذل ــه ؟ . زد ع ــاع بعين الضي
ــوة والتطور . إذن  يمتلكون كل مقومات الق
ــام بالثقافة القرآنية الصحيحة،  غياب اإلمل
هو األمر الذي أدى إىل غياب معرفة أهمية 
ــاط توجهاتنا يف كل  ــرآن يف وجوب ارتب الق
ــه . ومنها عىل  ــىل أساس ــاة ع ــج الحي مناه
ــع األعداء .  ــال كيفية التعامل م ــبيل املث س
ــن، وغياب  ــا بمعرفة من نح ــاب إدراكن فغي
ــداء) ، أدى  ــن هم (األع ــا بمعرفة م إدراكن
ــة مواجهة األعداء  إىل غياب إدراكنا بكيفي
ــني ، أدى إىل غياب إدراك  ــم املنافق وأذنابه
ــة  االقتصادي ــة  التضليلي ــم  مخططاته
ــب الرثوات  ــا مخططات نه ــة ، ومنه واملالي
ــة ، ومخططات  ــيادية النفطية والغازي الس
ــة الوطنية ورضب القوة  تراجع قيمة العمل

الرشائية للمواطنني .
ــتفادة واالقتداء  ــا االس ــا يجب علين    م
ــهيد القائد رضوان الله عليه قوال  بفكر الش

ــرآن الكريم ،  ــوب ارتباطنا بالق وعمال بوج
ــايل اتباع  ــن هم . وبالت ــرف من نحن وم لنع
ــات اإللهية املوضحة  التعليمات والتوجيه
ــا  واقعن يف  ــي  اإلله ــتور  الدس ــوص  نص يف 
األخالقي واإلنساني والقانوني والسيايس 
والعلمي واالجتماعي والعسكري واألمني 
ــادي واملايل يف كل مجاالت الحياة  واالقتص
ــي  اإلله ــتور  بالدس ــيل  العم ــاط  فاالرتب  .
ــبحانه  ــد الثقة باالعتماد عىل الله س يجس
وتعاىل ، ويرشدنا كيف نتعامل مع األعداء 
ــف مخططاتهم بسهولة ،  ــتطيع كش ، ونس
ويوصلنا أمام األعداء إىل واقع القوة ، تلك 
ــكريا وأمنيا  ــامل عس القوة بمفهومها الش
ــا و.. و.. ، يوصلنا  وعلميا واقتصاديا ومالي
ــدة ، يوصلنا إىل جعل األعداء  إىل أمة موح
ــزة  الع ــا إىل  ، يوصلن ــاف  ــنا ضع يف نفوس
ــة  ــة االجتماعي ــع العدال ــة ، إىل واق والكرام

والعيش الكريم . 
ــام  النظ ــزام  الت ــاب  لغي كان  ــد  لق    
ــة  ــة لناحي ــة والوطني ــئولياته الديني بمس
ــدأ الجزاءات ، كان  ــه عن ترجمة مب تقاعس
ــيئة  شجعت الفاسدين  لهذا املسار آثار س
ــال الجوانب االقتصادية واملالية ،  عىل إهم
ــان الدولة ، ومنها  ــاهمت يف إضعاف كي وس
ــة  والغازي ــة  النفطي ــرشكات  ال ــتغالل  اس
ــة  ــاز الوطني ــط والغ ــوارد النف ــة م األجنبي
ــات  واالتفاقي ــتثمار  االس ــمى  مس ــت  تح
ــا تنازل  ــى العقود مضمونه ــود - حت والعق
سحيق عن الرثوة النفطية والغازية ألعداء 
اإلسالم اليهود - إضافة إىل فساد املنافقني 
ــرثوة . وال يختلف  ــذه ال ــىل ه ــن ع املتنفذي
ــمكية  ــبة للرثوة املعدنية والس األمر بالنس
ــعب من تلك الرثوات  ــتفادة الش ، وربما اس
ــة  وغالبي  .  (%  15) ــدى  تتع ال  ــتغلة  املس
تلك الرشكات األجنبية إن لم تكن جميعها 
ــيات دول غربية  تابعة لتجار يهود وبجنس
ــموا  ــم ما يس ــاس) ، وه ــن الن ــل م (أو بحب
ــني . إذن نحن األن أمام  ــة االقتصادي بالقتل
ــالم وأهله ،  ــن لإلس ــني عدويني لدودي طرف
عدوين لإلنسانية ، هما الفاسقون من أهل 
ــارى) واملنافقني .  ــود والنص ــاب (اليه الكت
ــا إال الرش  ــن ورائهم ــعب م ــد الش وال يحص
ــاة  ــا يف الحي ــا ومبدأهم ــر ، فطريقهم والفق
ــالم  ــا) دائما قائم عىل مبادئ الس (ظاهري
ــىل  ــقني) ، وع ــارى الفاس ــود والنص (اليه
ــالم (املنافقني) ، يف حني أنهما  مبادئ اإلس
ــم السالم ، ويحاربان  يحاربان السالم باس
 ، ــرف)  (املنح ــالم  اإلس ــم  وباس ــالم  اإلس
طريقهما دائما محاربة اإلخالص والصدق 
ــا  ــا دائم ــة ، طريقهم ــم النبيل ــم القي وباس
تصفية العنارص الوطنية خصوصا العنارص 
ــئولياتها الوطنية ،  الدينية املخلصة يف مس
ــة العنارص  ــا دائما إقصاء وتصفي طريقهم
ــط  الوس يف  ــرة  املؤث ــا   خصوص ــة  الوطني
ــيا ،  ــي الذي تعمل فيه : ادريا ، سياس البيئ
اقتصاديا ، طريقهما دائما تصفية العنارص 
ــة  ــم التلقائي ــم وطبيعته ــة ، نزعته العلمي
ــري . ألم  ــارص الخ ــة الخري وعن ــي محارب ه
ــاىل يف نصوص  ــبحانه وتع ــا الله س يحذرن
ــل الكتاب  ــن عدم اتباع أه ــرآن الكريم م الق
ــقني ؟. ألم توضح  اليهود والنصارى الفاس
ــار  ــة الكف ــن كراهي ــة ع ــوص القرآني النص
ــدون  ــم ال يري ــني وبأنه ــني واملنافق واملرشك
الخري للمؤمنني ؟ .   قال الله تعاىل يف سورة 
البقرة (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ــن خري من  ــزل عليكم م ــني أن ين وال املرشك
ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله 
ــم) اآلية (105) . والدولة  ذو الفضل العظي

ــعى إىل الخري  ــوم والية األمر تس ــا ملفه وفق
ــر . ومن  ــى عن املنك ــروف وتنه ــر بالع وتأم
ــتقرار املعييش  ــري االس ــري توف ــر الخ مظاه
ــة ورفع  ــدرة الرشائي ــع الق ــني ورف للمواطن
ــد كالم الله  ــة الوطنية. فهل بع ــة العمل قيم
ــن هؤالء  ــري م ــي الخ ــاىل يأت ــبحانه وتع س
ــوى  ــار واملرشكني ؟ . لن يأتي منهم س الكف
ــة  ــا الفنت والفقر وغالء املعيش ــرش، ومنه ال
ــم يف القرار  ــراء تدخالته ــع ج ــو ما وق . وه

االقتصادي واملايل واتباع إمالءاتهم .
  لقد اتبع النظام الظالم رؤى وتوصيات 
يف  ــة  الدولي ــل  التموي ــات  مؤسس ــج  برام
ــت  ــة، وكان ــة واملالي ــات االقتصادي التوجه
ــة  االقتصادي ــات  التوازن ــاب  غي ــج  النتائ
واملالية واالجتماعية التي أثرت سلبا عىل 
ــته . كل  ــتوى معيش ــعب يف مس ــاة الش حي
ــباب  ــكلت األس ــالبة ش تلك املعطيات الس
ــر ورضب القوة  ــتمرار الفق ــية الس الرئيس
الرشائية للمواطنني وتراجع مستمر لقيمة 
الريال وبشكل ممنهج طيلة فرتة نظام ذلك 
الحكم الظالم . عىل سبيل املثال خالل فرتة 
ــنّها النظام يف العام 1994م  الحرب التي ش
ــا ، كانت حرب  ــتمرت (60) يوم ــي اس والت
ــبيل الله ،  ــت لها صلة يف الجهاد يف س ليس
بل هي حرب عبثية وعدوانية عىل إخواننا 
ــعر  ــد ارتفع فارق س ــوب الوطن ، وق يف جن
ــن (50) إىل  ــال مقابل الدوالر م رصف الري
ــدوالر . وتدني قيمة العملة  (130) ريال لل
ــية أو اقتصادية  هنا ليس له مربرات سياس
ــة . والقيمة (130) ريال يف منتصف  حقيقي
ــاوي  ــايض تس ــرن امل ــن الق ــعينات م التس
ــم  الزعي ــهيد  الش ــرتة  ف يف  ــال  ري  (4,56)
الحمدي . وامتدادا لغياب مسئولية النظام 
ــالل فرتة  ــام خ ــد رصف النظ ــة، فق الوطني
ــار دوالر ،  ــا (17) ملي ــار إليه ــرب املش الح
ــىل األكرث من  ــام القائم رصف ع بينما النظ
ــل مليار  ــا يقاب ــزي م ــك املرك ــة البن ميزاني
ــنوات  ونصف املليار دوالر ولقرابة أربع س
يف حرب دفاعية جهادية يف سبيل الله ضد 
ــالمة الدين  ــور الرش العاملية لس أنظمة مح
ــرش الحرية  ــالد وثرواتها ولن ــة الب ولحماي

والعدالة . فهل هناك وجه للمقارنة ؟ .
ــار  ــم (17) ملي ــام الظال    إن رصف النظ
ــات األعداء يف  ــب يف ذات مخطط دوالر يص
ــة ضعف وعجز  ــة الدولة يف حال إبقاء مالي
ــه يتالقى مع  ــذا التوج ــتدام . وه ــايل مس م
ــج الصندوق والبنك الدوليني  مضمون برام
ــدد  ــت ع ــة يف تفوي ــا الخصخص ــي منه الت
ــا  وتقديمه ــام  الع ــاع  القط ــآت  منش ــن  م
ــب للقطاع الخاص بمبالغ  بصحون من ذه
ــة اقتصاديا  ــاء الدولة ضعيف ــدة ، إلبق زهي
ــي الجهات  ــن مبان ــري م ــدد كث ــا ، وع ومالي
ــة ، وتدفع  ــت مملوكة للدول الحكومية ليس
ــد كانت أيضا  ــهريه ، وق الدولة إيجارات ش
ــن  ــاء م ــد الكهرب ــدات لتولي ــتأجر مول تس
ــرية ، زد عىل  ــغ كب ــاص وبمبال ــاع الخ القط
ــود  ــهيالت يف الوق ــة تس ــم الدول ــك تقدي ذل
ــديد الدولة  ملالك هذه املولدات ، وكذلك تس
ــة االكتتاب  ــني نتيج ــد كبرية للمقرض فوائ
ــندات أذون الخزانة  العام مع الجمهور بس
ــات  امليزاني ــة يف  الدول ــد  ــة إىل رص ، إضاف
ــرية للمتنفذين  ــغ كب ــنوية مبال العامة الس
ــد  ورص  ، ــذخ  وب ــرف  ت ــات  مرصوف ــي  وه
ــديد فوائد الديون  ــة مخصصات لتس الدول
ــة والخارجية ، وغريها . وجميعها  الداخلي
ــتثمارية  ــات االس ــد للنفق ــا يرص ــوق م تف
(االقتصادية) التي ظلت مهمشة عمدا من 
ــب عليها يف املدى  ــلطات الدولة ، ملا يرتت س

ــي قوي .  ــاد وطن ــد اقتص ــط والبعي املتوس
ــي كانت  ــرق هي الت ــاليب والط وهذه األس
ــة الدولة  ــآكل مالي ــتنزاف وت ــؤدي إىل اس ت
ــي جزء من  ــط ، وه ــج ومخط ــكل ممنه بش
ــة كبرية هي  ــة وإداري ــاد مالي ــة فس منظوم
ــات  ــن يف امليزاني ــز مزم ــي أدت إىل عج الت
العامة السنوية ، وهي التي أدت سنويا إىل 
ــك املركزي من  ــم احتياطي البن ــاء حج بق
ــدا . وهذه األوضاع  ــالت األجنبية زهي العم
ــتمرار  اس إىل  أدت  ــي  الت ــي  ه ــك،  ش ــال  ب
ــال وإىل رضب  ــة الري ــل تراجع قيم مسلس
ــدرة الرشائية للمواطنني يف ظل اقتصاد  الق

مفكك وضعيف جدا.
واإلداري  ــايل  امل ــاد  الفس ــل  وص ــد  لق   
إىل  ــة  الدول ــوال  بأم واإلرساف  ــب  والتالع
رصف  ــر  بأوام ــوع  الدنب ــرتة  ف يف  ــه  ذروت
ــاليب  ــزي وغريها من أس ــك املرك ــن البن م
ــة وصول الدولة  ــتنزاف املال العام لغاي اس
إىل حالة اإلفالس واالنهيار ، تمهيدا لتنفيذ 
ــداء ، ومنها إحداث  مخططات أخرى لألع
فوىض يف الحانب األمني والذي نفذ يف عدة 
عمليات باغتيال عنارص وطنية وأكاديمية 
وقتل عشوائي ، كما وقع يف مشفى العريض 
ــدن اليمنية  ــة امل ــة وبقي ــال العاصم ، إلدخ
ــروب  ــن الح ــم م ــق مظل ــات يف نف واملديري
ــيطرة  ــة ، وس ــة واملذهبي ــة والطائفي املدني
ــلطة . وقد  ــىل الس ــة ع ــات اإلرهابي التنظم
ــذا املخطط  ــه ورحمته ه ــون الل ــل بع أفش
ــبيل  ــه املؤمنون املجاهدون يف س ــال الل رج
الله لنرصة الدين املحمدي وتحقيق الخري 
ــري التي  ــن صور الخ ــي . وم ــعب اليمن للش
ــعى إليها الثورة السبتمربية العظمى :  تس
تقوية االقتصاد الوطني ورفع قيمة العملة 
ــني . وألجل هذه  ــوة الرشائية للمواطن والق
األهداف اإلسالمية والوطنية، شن العدوان 
السعودي الصهيوني األمريكي الربيطاني 
ــه عدوانا وظلما  ــىل اليمن وأبنائ الحرب ع
ــل مرشوعاً  ــورة التي تحم ــادة الث وضد قي
ــالم  اإلس ــاس  أس ــىل  وع ــاً  ووطني ــاً  تنموي

األصيل .
ــتمرار ضعف  ــاء عىل ذلك ، فإن اس   وبن
ــام  ــن النظ ــوروث م ــي امل ــاد الوطن االقتص
ــابق ، كان هو األساس يف انشار ظاهرة  الس
الفقر وضعف قيمة العملة الوطنية ورضب 
ــذه  وه  . ــعب  الش ــة  لعام ــة  الرشائي ــوة  الق
ــباب التي أدت  ــاع هي من أحد األس األوض
ــبتمربية العظمى . وقد  إىل قيام الثورة الس
ترتب عىل إعالن اليمن االستقالل يف قراره 
ــيايس ، ترتب اتخاذ أنظمة محور الرش  الس
ــىل بالدنا يف مارس  ــرار الحرب ع العاملية ق
ــه والعزيمة واإلرادة  2015م ، إلنهاء التوج
ــورة  ــادة الث ــدى قي ــة ل ــة واملخلص الصادق
ــى القائمة عىل مرشوع  ــبتمربية العظم الس
املسرية القرآنية . ولوال هذه الثورة وتدارك 
ــني بقيامها  ــه املخلصني الجهادي رجال الل
ــات  ــر يف منزلق ــالد تم ــاع الب ــت أوض ، لكان
ــذه الثورة  ــة .ومن أهداف ه خطرية وكارثي
ــتقالل والوحدة اإلسالمية والنهوض  االس
ــاملة  ــات والتنمية الوطنية الش باإلصالح
ــاء دولة عادلة  ــيفيض حتما إىل بن الذي س
ــي إىل مكانته  ــايل عودة الريال اليمن ، وبالت
ــل وأفضل  ــة ، ب ــة واملالي ــه االقتصادي بقوت
ــه ويل النرص والتوفيق.  ــا كان عليه . والل مم
ــا املجاهدين  ــرص إخوانن ــأل الله أن ين نس
ــداء  ــىل أع ــعبية ع ــان الش ــش واللج الجي
اإلسالم والوطن واإلنسانية بقيادة موالنا 
املجاهد العلم السيد / عبدامللك بدر الدين 

الحوثي ، إنه سميع الدعاء .   
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