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ــام 2003 قال إنه  ــه إىل العراق يف الع ــا جلب بوش االبن قوات عندم
ــني  يهدف من وراء ذلك تحريرها من نظام (الديكتاتور )صدام حس
الطاغوتي حسب الطرح األمريكي ، جاءت أمريكا بجحافلها غازية 
ــيادة ومستبيحة األرض والعرض والرشف والعزة  محتلة منتهكة الس
والكرامة ، وكان سجن أبو غريب وما حصل فيه من انتهاكات وجرائم 
ــت له الكثري  ــية ، باإلضافة إىل ما تعرض ــدية وجنس واعتداءات جس
ــاء املاجدات العراقيات عىل أيدي قوات االحتالل األمريكي  من النس
ــف  ــيتهم ، وتكش ــواهد حية عىل قبح األمريكان وإجرامهم ووحش ش
ــدق  عن زيف وخداع دعوى التحرير التي جاء بها بوش ، وظل يتش
ــب والخدع  ــة األكاذي ــم وقعوا ضحي ــون أنه ــف العراقي ــا ، ليكتش به
األمريكية ودعاوى التحرير التي دفعوا ثمنها غاليا وما يزالون حتى 

اللحظة يدفعون ثمن التحرير عىل الطريقة األمريكية  .
ــيناريو األمريكي يف اليمن بصبغة  ــهد والس واليوم يتكرر ذات املش
ــمى بالتحالف العربي الذي يدخل  سعودية إماراتية يف إطار ما يس
ــن  ــادم ، تحالف من 17 دولة يش ـــ26 مارس الق ــس يف ال ــه الخام عام
ــعب يزيد  ــاراً جائراً عىل ش ــرض حص ــاً إجرامياً ويف ــاً همجي عدوان
ــوى  ــب لهم وال جريرة س ــمة ، ال ذن ــني مليون نس ــىل ثالث ــداده ع تع
ــعودية ، ورفضوا الخنوع ملرشوع  أنهم قالوا ال للتبعية والوصاية الس
ــة. تحالف  ــراد إعماله يف املنطق ــي الذي ي ــة األمريكوصهيون الهيمن
ــاوز كل األعراف  ــتباح األرض والعرض ، وتج ــيادة  ، واس ــك الس انته
ــاركها  ــعودية وتش ــه الس ــوده وتمول ــف تق ــة. تحال ــق الدولي واملواثي
البطولة اإلمارات وتخرجه اإلدارة األمريكية. جلب اآلالف من املرتزقة 
املحليني واألجانب ، وساق مجاميع من القوات السعودية واإلماراتية 
ــت ذريعة تحرير  ــة وكل ذلك تح ــودانية واملرصي ــة والس والبحريني
ــل أن تقترص التهمة  ــني الحوثيني والعفافيش ، قب ــن من االنقالب اليم
ــش وانضمامهم إىل صف العدوان  عىل الحوثيني بعد انقالب العفافي
ــذا التحرير بالطائرة  ــم كيف يكون ه ــم يف جبهته ، وال نعل وتخندقه

والدبابة واملدرعة والصواريخ والقنابل املحرمة دوليا ؟!
ــعودية واإلمارات وتحالف البعران  ــلّمنا بأن ما تقوم به الس ولو س
والصهاينة األمريكان يف املناطق الخاضعة لسلطة املجلس السيايس 
ــه يف املحافظات  ــون ب ــمي ما يقوم ــرا ، فماذا نس ــد تحري ــىل يع األع
ــكليا  ــيطرتهم والخاضعة ش ــة تحت س ــة الواقع ــة والرشقي الجنوبي
ــة املزعومة ؟! هل هناك أي تواجد ألنصار الله يف  للرشعية الدنبوعي
ــكل يعرف أن ال  ــقطرة وعدن ولحج وأبني ؟! ال ــرة وحرضموت وس امله
ــالل فيها ، وباتت  ــرض قوانني االحت ــم ، ومع ذلك قاموا بف ــد له تواج
ــم ، وباتت مرسحا  ــة له ــيات املوالي ــم وللمليش ــة له ــات تابع إقطاعي
ــاكات الصارخة لكل  ــالت األمني واالغتياالت واالنته للفوىض واالنف
ــداءات  ــات واعت ــانية. اغتصاب ــة واإلنس ــق الدولي ــراف واملواثي األع
ــا. هذا هو  ــة ، ومضايقات ال حدود له ــاالت بالجمل ــدية ، واعتق جس
ــعودية ومن خلفهما  ــن أجله اإلمارات والس ــر الذي جاءت م التحري

أمريكا وبقية البعران يف تحالفهم اإلجرامي العدواني القذر  .
ــد.. التحرير ال يكون إال من املحتل الغازي الباغي  باملخترص املفي
ــة التحرير منوطة بأبناء  ــيادة واألرض والعرض ، ومهم املنتهك للس
ــات الرضورية الوطنية والدينية ، أما  الوطن باعتبار ذلك من الواجب
ــن البلد وصاحب األرض واملدافع عنها فقتالك له مع أعداء الوطن  اب
ــع يف خندق الوطن لتحريره  ــة وعمالة ، ويجب أن يكون الجمي خيان
ــهم ونجاستهم املغلظة  من دنس الغزاة واملحتلني وتطهريه من رجس
التي ال يعفى عن يشء منها.. لقد انكشف املستور وتجلت الحقائق 
ــعودي واإلماراتي  ال يحمل الخري وليس لديه  ، فالغازي املحتل الس
ــعبنا ، فمشاريعه تخريبية  ــاريع تعود بالنفع عىل بالدنا وش أي مش
ــه، وما هو  ــتعمارية، ومن يقول بخالف ذلك يغالط نفس تدمريية اس

حاصل يف املحافظات الجنوبية والرشقية خري شاهد  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

ـــر عــلــى  ـــحـــري ـــت ـــر عــلــى ال ـــحـــري ـــت ال
الطريقة السعودية الطريقة السعودية 

واإلماراتية واإلماراتية 
عبدالفتاح علي البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــاورات  ــود جولة مش ــاء ويق ــي صنع ــوث األمم ــزور املبع ــا ي عندم
ــاورات  ــع واالتفاق عىل ُمخرجات املش ــا، ويتم التوقي ويطرح نقاطه
ــاء تلتزم بهذه  ــية بصنع ــدأ التنفيذ عىل األرض، والقيادة السياس يب
ــن باعوا  ــون القرار، م ــا من ال يملك ــا نصاً، بينم ــات وتطبقه املخرج
أرضهم، وارتهنوا أنفسهم لألمريكي والسعودي يوقّعون وال يطبقون. 
ــعبية بها،  ــة بالحديدة والتزم الجيش واللجان الش ــم إعالن هدن ت
بينما األذيال وأدوات االحتالل اليزالون - حتى اللحظة - يخرتقونها 
ــود باتريك كامريت،  ــلحة وذلك بوج ويقصفون بمختلف أنواع األس

فأين قرارات وقوانني العالم من هؤالء؟! 
ــا الجيش  ــريت، وطبقه ــار وبحضور كام ــادة االنتش ــالن إع تم إع
ــب  ــار من طرف واحد حس ــادة االنتش ــت إع ــان، وتم ــي واللج اليمن
ــم يلتزموا بحرف  ــويد، بينما العدوان وأدواته ل ــات اتفاق الس مخرج
ــل عدم ملكيتهم  ــويد، تقلب مزاجهم هذا دلي ــا اتفق عليه يف الس مم

القرار وإنما هم أدوات بيد االحتالل. 
ومن املفرتض زمنياً أن يكون الطرف اآلخر قد أنجز كل ما عليه من 
ــينقلُب يوماً ما  ــة، إال أنه غري ُمباٍل رافعاً أنفه غروراً بماٍل س االتفاقي
ــب أو نتنياهو، وبرغم هذه اإلخفاقات من قبل  ــده يوم ال ينفُع ترام ض
طرف العدوان وأدواته إال أن املبعوث لم يرفع تقريراً إىل مجلس األمن 
ــدويل 2451  ــرار مجلس األمن ال ــذا االتفاق ق ــذي أصدر به ــدويل ال ال

بتأييد وتنفيذ اتفاق السويد. 
ــدي مع مرتزقته  ــن هو الطرف املُعرقل واملعت ــم أجمع يعلم م  العال
من حكومة الفنادق لعرقلة وإفشال اتفاق السويد، إال أنه عالم نفاق 
ــدو غاضاً الطرف عنهم أو ُيحّرض مللف يتم من خالله حلب البقرة  يب
رعاية ملصالحهم، وليس ُحباً يف اليمن وشعبه، لذلك الحل الحقيقي 
ــرد املعتدين  ــيد لجبهات الرشف لط ــود والتحش ــو مزيد من الصم ه
ــدي ولو احتمى  ــىل األرض يخضع املعت ــع املعادلة ع ــاً كانوا، وبرف أي
ــون، وما النرص إال  ا يفعل الظامل ــه بغافل عمَّ ــوش الغرب، وما الل بجي

من عند الله.

هل ما يحصل بشأن اتفاق السويد تغاٍض، هل ما يحصل بشأن اتفاق السويد تغاٍض، 
أم حلب مزيد من المال السعودي؟ أم حلب مزيد من المال السعودي؟ 

إبراهيم الحمادي

ــم  الزعي ــهيد  الش ــرتة  ف ــهدت  ش    
ــة  العمل ــة  قيم يف  ــتقرارا  اس ــدي  الحم
الوطنية ، وقد كان سعر الرصف : (4.56) 
ريال لكل دوالر أمريكي ، ليبدأ مسلسل 
ــر تطبيق  ــىل إث ــال ع ــة الري ــع قيم تراج
ــادي لصندوق  ــج التكييف االقتص برنام
ــن (1983م  ــدويل خالل الفرتة م ــد ال النق
ــع  ــه ترتاج ــتمرت قيمت - 1986م) ، واس
ــال لكل دوالر  ــت إىل (214.89) ري ووصل
ــزى  . وتع ــني 2013م  و 2014م  العام يف 
ــة الريال  ــع قيم ــل تراج ــباب مسلس أس
ــني  نقطت إىل  ــة  األجنبي ــالت  العم ــام  أم
ــاب عدالة  ــا : األوىل : غي ــيتني وهم رئيس
ــؤولياته  ــذ مس ــيايس بتنفي ــام الس النظ
ــن اتباع  ــة (التخيل ع ــة والوطني الديني
ــاع تلك  ــة : اتب ــدى) . والثاني ــبيل اله س
القيادات توجيهات األنظمة الرأسمالية 
ــج الصندوق  ــا برام ــة وتطبيقه العدواني
والبنك الدوليني (اتباع سبل الضالل) . 
قال الله تعاىل يف سورة األنعام (وأن هذا 
ــوه وال تتبعوا  ــتقيما فاتبع ــي مس رصاط
ــبيله ذلكم  ــن س ــم ع ــرق بك ــبل فتف الس

وصاكم به لعلكم تتقون) اآلية (153) .
   ال يمكن الحديث عن معالجة أسباب 
ــة (الريال)  ــع قيمة العملة الوطني تراج
بمعزل عن العوامل الدينية والسياسية 
ــة . فهل  ــة واإلداري ــة واملالي واالقتصادي
ــكل  ــة الريال بش ــة قيم ــن تقوي كان يمك
ــح  وتصحي ــة  معالج ودون  ــتقل  مس
التوجهات السياسية املنحرفة ؟ . أي ال 
ــعر رصف الريال إىل حدود  يمكن رفع س
ــة يف ظل قيادة  ــعار العمالت األجنبي أس
ــك  ــيطان ، وال تمتل ــاء الش ــا ألولي والئه
ــيايس  الس ــرار  الق يف  ــتقلة  املس اإلرادة 
ــدق  ــة والص ــات الرحم ــك صف ، وال تمتل
ــة  املناط ــؤولياتها  مس يف  ــالص  واإلخ
ــن تقوية  ــار : هل كان يمك ــا . باختص به
ــبل  ــال يف ظل اتباع الدولة س ــة الري قيم
ــن إمالءات وبرامج  األنظمة العدوانية م
وتوجيهات مؤسسات التمويل الدولية ؟ 
ــتحيل معالجة وتقوية قيمة الريال  . يس
ــني  ــة للمواطن ــدرة الرشائي ــني الق وتحس
ــة االختالالت  ــة كاف ــن معالج بمعزل ع
ــن جذورها ،  ــار إليها م ــل املش يف العوام
فجميعها مرتابطة وتعمل كنسق بنيوي 
ــاس  ــىل هذا األس ــل . وع ــم ومتكام منظ
ــية  ــة والسياس ــاع : الديني ــت األوض مثل
ــة واإلدارية الرديئة  ــة واملالي واالقتصادي
ــابق  ــام الظالمي الس ــن النظ ــة م املوروث
ــة لقيام  ــباب الرئيس ــد األس ــت أح ، مثل
ــاذ  إلنق ــى  العظم ــبتمربية  الس ــورة  الث
ــالت املخططات  ــعب اليمني من وي الش
ــتوى  مس ــت  أنهك ــي  الت ــيطانية  الش
معيشته وأثرت سلبا بالحد من تطلعاته 
ــة ، وعىل  ــرشوع الوطني للدول ــاء م يف بن
ــؤولياتها يف  ــة مس ــذ الدول ــاس تنفي أس
ــبيل الله، وليس باتباع السبل املوجه  س
ــرش .  ــور ال ــة مح ــن أنظم ــة م واملفروض
ــج  ــتعرض نتائ ــا أن نس ــك كان لزام لذل
ــف  ــابق يف مختل ــام الس ــارات النظ مس
ــم ، ومعرفة  ــاالت ، للتحليل والتقيي املج
ــي أدت إىل تدن  ــالالت الت ــباب االخت أس
ــة ، للوقوف  ــة الوطني ــاد لقيمة العمل ح
ــات التاريخية التي  عىل النقاط واملحط
ــن يف نفق مظلم من  ــزالق اليم أدت إىل ان
ــة  االقتصادي ــة  التضليلي ــات  السياس
ــة  ــت دول ــي أنتج ــة الت ــة واإلداري واملالي

ــت عىل  ــر وعمل ــت الفق ــة ، أنتج ضعيف
ــتمرة  ــه ، وأدت إىل تراجعات مس تكريس
ــة  ــوة الرشائي ــال ورضب الق ــة الري لقيم
ــرض  ــة . والغ ــالء املعيش ــني وغ للمواطن
ــل والتقييم هو إلثبات  من نتائج التحلي
تناقض مضمون السياسات االقتصادية 
ــابق مع  ــة املوروثة من النظام الس واملالي
مبادئ وأسس القرآن الكريم . األمر الذي 
ــت عمال  ــات كان ــك السياس ــد أن تل يؤك
سياسيا ممنهجا من ذات النظام لتنفيذ 
مخططات الدول الرأسمالية العدوانية . 
ــذي يجب الوقوف  وهذا هو ذات األمر ال
ــارب التاريخ ،  ــن تج ــتفادة م عليه لالس
ــذه األنظمة وعدم تطبيق  بعدم مواالة ه
ــدوق الدوليني ، ويف  ــج البنك والصن برام
ــوع إىل هدى الله ، للوصول  املقابل الرج
ــيئا إىل بنية اقتصادية وطنية  ــيئا فش ش
ــو التكامل بني  ــة يف إطار التوجه نح قوي
ــف  مختل يف  ــالمية  اإلس ــة  األم ــعوب  ش
ــد وحدة  ــري) . ومن فوائ ــاالت (الخ املج
يف  ــاملة  الش ــوة  الق ــق  تخل ــا  أنه ــة  األم
مختلف املجاالت ، كونها الحصن املنيع 
ــداء االقتصادية - يف  من مخططات األع
ظل قيادة ملتزمة بمضمون نظام الوالية 
ــوة االقتصادية  ــة إىل اخرتاق الق - الهادف
ــا وبالتايل  ــعوبها ، إلضعافه ــة لش واملالي
ــال الله  ــتها . ق ــتوى معيش إضعاف مس
تعاىل يف سورة األنعام (وأن هذا رصاطي 
ــبل  ــوا الس ــوه وال تتبع ــتقيما فاتبع مس
ــم وصاكم  ــبيله ذلك ــن س ــم ع ــرق بك فتف
ــد  ــة (153) . لق ــون) اآلي ــم تتق ــه لعلك ب
ــه يف هذه اآلية  ــا الله تعاىل رحمة من أمرن
ــد ، ملا فيه  ــبيل الرش الكريمة أن نتبع س
ــا  ومنه  ، ــاالت  املج ــف  مختل يف  ــري  الخ
ــني  االقتصادية واملالية املؤدية إىل تحس
ــا  نهان ــل  املقاب ويف   . ــة  الرشائي ــدرة  الق
ووصانا الله تعاىل رحمة منه من خطورة 
ــبل األعداء ، ملا يرتتب عليها من  اتباع س
ــرة ، وملا يرتتب عليها من  العذاب يف األخ
ــعب  ــأن العام لألمة / للش أرضار يف الش
ــة وصوال إىل  ــا االقتصادية واملالي ، ومنه
تدني قيمة العملة ورضب القوة الرشائية 
. ومع ذلك خالفت قيادة النظام السابق 
ــي ، حيث أخلصت  ــبيل الغ باتباعها س
ــدول العدوانية  ــالءات ال ــا إم يف تنفيذه
ــكيل  الهي ــف  التكيي ــج  بربنام ــا  وتنفيذه
ــدويل يف العام 1983م ،  لصندوق النقد ال
ويف العام 1995م خضع اليمن إلكراهات 
ــة بتطبيقه  ــل الدولي ــات التموي مؤسس
ــرام  اب ــرب  ع ــكيل  الهي ــالح  اإلص ــج  برنام
ــام وممثيل هذه  ــة النظ ــاق بني حكوم اتف
املؤسسات ، ما أدى إىل تكريس استمرار 
اليمن تحت وطأة الذل والضعف والفقر 
ــكان يعيش  ، ليصبح أكرث من نصف الس
ــت قيمة  ــر ، حيث وصل ــت خط الفق تح
ــة إىل (214.89) ريال لكل دوالر يف  العمل
ــام 2014م ، وأدى إىل تزايد انخفاض  الع

القوة الرشائية لعامة أفراد الشعب .
ــة  ــام الجمهوري ــد نظ ــد اعتم       لق
ــة 1990م  ــدة اليمني ــد الوح ــة بع اليمني
اعتمد لناحية التوجه االقتصادي مبدأ 
ــام  النظ ــار  ــة يف إط ــة االقتصادي الحري
ــر  إث ــىل  ع ــك  ذل كان  ــد  وق  . ــمايل  الرأس
ــمالية الغربية  توجيهات األنظمة الرأس
وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية 
، وتعزز هذا التوجه يف مطلع شهر مارس 
ــام اتفاقا  ــرم النظ ــام 1995م بإب ــن الع م

ــك الدوليني  ــدوق والبن ــيل الصن مع ممث
ــج اإلصالح الهيكيل (ظاهر  لتنفيذ برنام
هذه الربامج إصالحات اقتصادية ومالية 
ــة ، وباطنها تكريس االختالالت)  وإداري
ــيل الدولة تدريجيا -  التي تفيض إىل تخ
ــنوات وهي فرتة  خالل مرحلة العرش الس
ــن دورها  ــكيل - ع ــج الهي ــق الربنام تطبي
ــىل أن يقوم  ــادي ، ع ــاط االقتص يف النش
ــاء والتنمية  ــاع الخاص بمهام البن القط
ــدور املطلوب  ــؤد ال ــم ي ــري ل ــذا األخ . وه
ــرية  الكب ــار  التج ــات  فئ ــة  لهيمن  ، ــه  من
ــرار  ــىل الق ــن ع ــئولني املتنفذي ــع املس م
ــكيل  ــادي . األمر الذي يعني تش االقتص
ــوى  ــرى س ــي ال ت ــط الت ــة الضغ جماع
ــخصية  الش ــة مصالحها  ــة حماي أولوي

وعىل حساب املصلحة العامة . 
ــار        إن التوجه االقتصادي الذي س
ــابق كان مخالفا ملبدأ  ــام الس عليه النظ
ــالمي  التوجه االقتصادي يف الدين اإلس
القائم عىل وجوب حضور الدولة والفرد 
ــات  عملي يف  ــا  مع ــاص)  الخ ــاع  (القط
ــال الصالحة)  ــالح (األعم البناء واإلص
ــام الدولة . إذ  ــة نظ ــت إرشاف ورقاب وتح
ــرتض أن ال يتعارض مضمون نصوص  يف
الدستور والقوانني مع مضمون نصوص 
ــالمي . فوجه  ــتور اإللهي كبلد إس الدس
ــون  مضم ــن  ع ــتور  الدس يف  ــة  املخالف
ــالمي  ــادي يف الدين اإلس ــدأ االقتص املب
ــس  ــد يف الفصل الثاني املتعلق باألس تب
ــتور ، حيث املادة  ــة من الدس االقتصادي
ــاد  االقتص أن  ــت  تضمن ــه  من ــابعة  الس
الوطني يقوم عىل أساس حرية النشاط 
ــيل الدولة  ــارة واضحة إىل تخ ــي إش . وه
عن قيامها بالنشاط االقتصادي بشكل 
ــن  م (ب)  ــرة  الفق ــت  كان وإن   ، ــارش  مب
ــارت إىل التنافس  ــابعة قد أش املادة الس
ــات :العام والخاص  املرشوع بني القطاع
ــن مضمونها  ــط ، لك ــي واملختل والتعاون
ــدد وموضح لناحية  جاء عاما وغري مح
 ، ــة  الدول ــه  ب ــوم  تق ــذي  ال ــتثمار  االس
ــار التنمية  ــام يف إط ــتثمار الع وهو االس
يف  ــتور  الدس ــى  واكتف  ، ــة  االقتصادي
ــق  ــات تحق ــع ضمان ــل بوض ــذا الفص ه
ــع . وتأكيدا لهذا  ــة الفرد واملجتم مصلح
ــاع الخاص ،  ــد عىل القط ــه املعتم التوج
ــتور  ــادة العارشة من الدس ــظ يف امل يالح
ــة  لحري ــة  الدول ــاة  مراع ــة  املتضمن
ــتثمار وتشجيعها رؤوس  التجارة  واالس
يف  ــتثمار  االس ــىل  ع ــة  الخاص ــوال  األم
ــة االقتصادية  التنمي ــاالت  مختلف مج
واالجتماعية (وهو ما يعني باالستثمار 
ــدم  ــل ع املقاب ــظ يف  . ويالح ــاص)  الخ
ــكل واضح ومبارش إىل قيام  ــارة بش اإلش
ــتثماري  ــا التنموي واالس ــة بدوره الدول
ــوب  ــتور إىل وج ــرق الدس ــم يتط ، أي ل
ــام ، ليبقى  ــتثمار الع ــام الدولة باالس قي
ــة  ــم السياس ــة محصورا برس دور الدول
االقتصادية وعىل أساس فلسفة النظام 
ــة التحارة ،  ــا حري ــمايل ، ورعايته الرأس
ــي تكفل حماية  وإصدار الترشيعات الت
ــع االحتكار  ــتهلكني ومن ــني واملس املنتج
وغريها من املسائل التي أضحت واقعيا 
لناحية تحقيق مصلحة الفرد واملجتمع 
ــة الشعب  ــتوى معيش ولناحية رفع مس
ــس إال  ــكلية لي ــرد أمور ش ــت مج أضح
ــة  ــي يف اآلي ــتور اإلله ــص الدس ــد ن . وق
ــورة ص وقول الله  ــة (26) من س الكريم

ــاك خليفة يف  ــا داوود إنا جعلن تعاىل (ي
ــق وال  ــاس بالح ــني الن ــم ب األرض فاحك
ــبيل الله إن  تتبع الهوى فيضلك عن س
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
ــاب) . ومن  ــوا يوم الحس ــديد بما نس ش
إحدى كلمات املجاهد العلم قائد الثورة 
ــن الحوثي  ــيد / عبدامللك بدر الدي الس
ــبيل الله  ــوم يف س ــه بأن مفه ــه الل حفظ
ــادئ والقيم  ــه منظومة من املب يعني بأن
ــانية  والتعليمات اإللهية الفطرية اإلنس
ــتفاد من هذا  ــة .  . ويس العظيمة املقدس
ــامل يقع  ــع وش املفهوم بأنه مفهوم واس
ــئوليات  ــرد والدولة . ومس عىل عاتق الف
ــة تندرج ضمن  ــة الدينية والوطني الدول
ــة  ــم السياس ــا رس ــوم ، ومنه ــذا املفه ه
ــدور  ب ــا  وقيامه  ، ــة  واملالي ــة  االقتصادي
ــة إىل رقابة  ــاط االقتصادي ، إضاف النش
ــتوى أداء  ــة عىل مس ــاتها املعني مؤسس

ونتائج نشاط القطاع الخاص . 
ــادي  ــه االقتص ــفة التوج       إن فلس
ــالمي تعني التوجه املتوازن . وعىل  اإلس
ــة  ــب املتعلق ــإن الجوان ــاس ف ــذا األس ه
ــوي تقوم  ــادي والتنم ــاط االقتص بالنش
ــاص  ــاع الخ ــات القط ــة ومكون ــه الدول ب
ــك الدولة  ــو رشي ــاع ه ــا ، أي أن القط مع
ــب أن  ــا يج ــو م ــة . وه ــاء والتنمي يف البن
تتضمنه الخطط االسرتاتيجية . ونتائج 
ــع لرقابة  ــاع الخاص يخض ــاط القط نش
ــو األمر  ــة . وه ــة املعني ــات الدول مؤسس
ــابق  ــذي كان مغيبا يف ظل النظام الس ال
ــدول  ال ــات  توجيه ــع  اتب ــه  ألن ــرا  نظ  ،

العدوانية .
ــام  ــة النظ ــىل مخالف ــب ع ــد ترت       لق
ــادي  اإلقتص ــه  التوج ــدأ  مب ــابق  الس
ــات  مخطط ــت  نجح أن   ، ــالمي  اإلس
ــاد الوطني  ــاف االقتص ــداء يف إضع األع
ــود . ومن أهم  ــدة عق ــا لع ــه ضعيف وبقائ
ــزان التجاري  ــن يف املي ــوره عجز مزم ص
ــىل  ــواردات ع ــادة ال ــنويا بزي ــالد س للب
دون   (%  90) ــدود  بح ــادرات  الص
ــذه  ــة . وه ــة والغازي ــادرات النفطي الص
النتائج هي من ذات األهداف التي سعى 
ــود ، وتوصلوا  ــالم اليه إليها أعداء اإلس

إليها وتحت سقف النظام .
ــي ،  ــاد الوطن ــاف االقتص       إن إضع
يعني إضعاف قيمة الريال ويعني رضب 
ــار الفقر  ــة ويعني انتش ــدرة الرشائي الق
ــط  ــن مخط ــت ضم ــج كان ــذه النتائ . وه
مرسوم ومعد له ، لسهولة تمرير األعداء 
ــرى يف مختلف املجاالت  ــات أخ مخطط
 ، ــرف  املنح ــالم  اإلس ــرش  ن ــا  وأخطره  ،
ولتهيئ إشعال الفتنة والحروب املدنية 
يف  ــدأت  ب ــي  الت ــة  والطائفي ــة  واملذهبي
ــمى  ــا يس ــام 2011م فيم ــة يف الع املنطق
ــتغالل ورقة الفقر  ــي باس ــع العرب بالربي

والسياسات التضليلية . 
ــال إحدى  ــبيل املث ــذ عىل س       لنأخ
ــها  ــي مارس ــة الت ــات التضليلي السياس
ــابق إخالصا ألسياده أعداء  النظام الس
ــالم من خالل اهتماماتهم الشكلية  اإلس
ــد  ــه . وق ــم ومخرجات ــتوى التعلي يف مس
بني وأوضح الشهيد القائد / حسني بدر 
ــه عليه ومن  ــوان الل ــن الحوثي رض الدي
ــم أهداف ومخططات  هدي القرآن الكري
ــه ومن عدة  ــالم وأهل ــداء تجاه اإلس األع
زوايا سياسية وثقافية واقتصادية ومالية 
وغريها ، أعداء ال ينامون وال يغفلون عن 

ــة مكايدهم وعدوانيتهم  مواصلة ومتابع
ــه ، ومنها  ــالم وأهل ــم ضد اإلس وخططه
ــي والتعليمي . حيث  ــب الزراع يف الجان
ــي ألقاها  ــدروس الت ــت إحدى ال تضمن
ــداء : ( ال  ــأن األع ــه ب ــه علي ــوان الل رض
ــدون لنا أن نزرع ، ألنهم يعرفون ماذا  يري
ــا ملكنا  ــا زرعن ــى م ــزرع ، مت ــي أن ن يعن
ــتطعنا أن  ــا قوتنا اس ــى ملكن ــا ، مت قوتن
ــتطعنا أن نتخذ  نرصخ يف وجوههم ، اس
القرار الذي يليق بنا أمامهم ، فما دمنا ال 
ــيئا ال نستطيع أن نقول شيئا)  نملك ش
ــم يريدون  : (أن  ــك األمر يف التعلي . وكذل
ــح) . أي  ــم غري صحي ــم ولكن تعلي نتعل
ــف ومخرجاته  ــي ضعي ــتوى تعليم مس
غري منتجة يف مختلف املجاالت . وهو ما 
جسده واقعنا يف ضعف شديد لالقتصاد 
ــي  الزراع ــاد  االقتص ــف  وضع ــي  الوطن
ــادرات  الص ــدة  قاع يف  ــديد  ش ــف  وضع
ــود املاضية .  ــرتة العق ــة ف ــة طيل الوطني
ــاد الوطني  ــف االقتص ــع ضع ــق م وتراف
ــة الوطنية  ــل تراجع قيمة العمل مسلس
ورضب القدرة الرشائية للمواطنني وغالء 
ــة . لقد أوضح فكر الشهيد القائد  املعيش
ــم) بأن الله  ــن نحن ومن ه يف درس : (م
ــا عن اليهود كثريا يف القرآن الكريم  أخربن
ــة إىل اتباع منهج  ــني وأم ووجهنا كمؤمن
ــاة يف  ــن الحي ــف ميادي ــدى يف مختل اله
ــن  ــي م ــامل ، وه ــالح الش ــاء واإلص البن
التوجهات التي يرىض الله عنها . وجهنا 
القرآن الكريم كيف نواحه األعداء . وعىل 
ــالص يف اتباع  ــه واإلخ ــاس تقوى الل أس
ــة   بالله  ــيدا للثق املنهج القرآني ، تجس
ــتقالل  والتوكل عليه . وهو ما يعني االس
ــاد عىل  ــام باالعتم ــأن الع ــري الش يف تدب
ــدرات والكفاءات  الق ــتغالل  ــذات واس ال
ــر يف مختلف  ــرثوات الوطنية للتطوي وال
ــادي  ــال االقتص ــا املج ــاالت ، ومنه املج
ــتوى العيش عىل  ــوال إىل مس واملايل وص
ــس االعتماد  ــزة . ولي ــة والع ــع الكرام واق
ــذل والضعف  ــواردات وبالتايل ال ــىل ال ع
ــي  ــة . وه ــالء املعيش ــاع غ ــر وارتف والفق
ــيايس  ــاع املوروثة من النظام الس األوض
ــبل الضالل  ــه س ــة اتباع ــابق نتيج الس
التي حرصت عليها األنظمة العدوانية . 
ما يجب اإللتزام بتوجيهات القرآن ، فهو 
ــب يف الرصاع ضد  ــد للتغل الطريق املرش
ــف لنا  ــداء ، تلك الطريق التي تكش األع
ــتقبل  القراءة الصحيحة لألحداث ومس
ــع الحياة املرتتبة عليها .  األحداث ووقائ
ــوم عىل طاعة الله وطاعة أنبياء الله  وتق
ــد صلوات  ــلني محم ــيد املرس وطاعة س
ــات  ــة راي ــه ، وطاع ــىل آل ــه وع ــه علي الل
ــدى أويل األمر من املؤمنني . والرجوع  اله
ــه واتباعه ، ال  ــتور اإللهي لفهم إىل الدس
ــون إال من خالل قرنائه ، فهو الطريق  يك
ــة إىل الخري  ــي الذي يوصل األم الحقيق
ــالح  ــا إص ــاالت ، ومنه ــف املج يف مختل
ــة والنقدية  ــاع االقتصادية واملالي األوض
ــتوى  ــىل مس ــري ع ــس بالخ ــي تنعك الت
ــدرة الرشائية  ــع الق ــل الفردي ورف الدخ
ــاع قيمة العملة  ــعب ، وارتف لألمة / للش
ــرص  ــه ويل الن ــال) . والل ــة (الري الوطني
ــاىل أن ينرص  ــه تع ــأل الل ــق . نس والتوفي
ــش واللجان  ــن الجي ــا املجاهدي إخوانن
ــه  ــاد ، إن ــارك الجه ــعبية يف كل مع الش
سميع الدعاء .                                                          
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املتأمل للحال الذي وصلت اليه األمة العربية، 
ــاط، جعل منها  ــوان وذل ٍوانحط من ضعف ٍوه
ــادة امريكا  ــتكبار العاملي بقي ــاً لدول االس مرتع
ــم اننا نحن العرب كنا  وبريطانيا وارسائيل، رغ
ــم وأقوى دولة عرفتها البرشية وهي  نحكم أعظ
الدولة األسلمية. ولكن السؤال الذي يتبادر اىل 
ذهن كل مواطن عربي ومسلم ملاذا وصل حالنا 

اىل ما وصل إليه اليوم! ؟
والجواب ألننا فرطنا يف ديننا وتركنا تعاليمه 
السمحة وتركنا مقوماتنا والتي خصنا الله بها 
ــع والرثوة  ــن واللغة واملوق ــي الدي ــن غرينا وه ع
ــالم ولغتنا واحدة  ،فنحن ديننا واحد وهو اإلس
ــرة األرضية  ــط الك ــي العربية وموقعنا يتوس وه
ونتحكم بطرق التجارة واملالحة الدولية ونرشف 
ــق البحرية وفوق هذا  ــىل أهم املمرات واملضاي ع
ــد أعطانا الله ثروة هائلة يف باطن األرض، لو  فق
ــتغالل الصحيح ألصبحنا أعظم  استغلت االس
وأقوى قوة اقتصادية وصناعية يف العالم، ولكن 
ــا الله وما  ــا أعطان ــديد رغم كل م ــف الش لألس
نملكه من مقومات إالّ ان العرب جميعاً  أصبحوا 
ــتعمرة من  ــة محتلة ومس ــرة متفرق دوالً متناح
قبل دول االحتالل العاملي، وفوق هذا وذاك فإن 
ــو نظرنا نظره  ــم بعضا، فل ــرب يقتل بعضه الع
ــة اليوم  ــع الدول العربي ــة وثاقبه اىل وض رسيع
ــطني لها 70  ــم، ففلس ــي دول العال ــة بباق مقارن
عاما ً ترزح تحت االحتالل الصهيوني رغم أننا 

ــطني ومن  ــا األوىل، فأين فلس ــول هي قضيتن نق
أضاعها ؟

وأين الصومال أرض بدون دولة وشعب مرشد 
نازح والجئ يف دول العالم ؟

ــرب اكرب دولة  ــودان والتي تعت ــل بالس ماذا ح
ــدان العالم،  ــن أخصب بل ــة وم ــة وإفريقي عربي
ــوب عن  ــل الجن ــا وانفص ــة أنهكته ــربٌ أهلي ح
ــيأتي عىل  ــس الطريقة الدور س ــمال وبنف الش
ــازر وحرب  ــور، مقابر جماعية ومج ــم دارف إقلي
ــع  والرشائ ــان  األدي ــا  تنكره ــة  جماعي ــادة  إب
ــودان يموت  ــانية،  وشعب الس والقوانني اإلنس
اآلالف  ــات  ومئ ــه  ب ــك  تفت ــراض  ًواألم ــا  جوع
ــوم  والي ــوار،  الج دول  يف  ــون  والجئ ــرشدون  م
ــم بقيادة الجرنال  ــرات ضد النظام الحاك مظاه
ــرب األهلية  ــان دمرتها الح ــري، ولبن ــر البش عم
ــنوات ولم تشهد استقراراً سياسياً منذ  لعدة س
ــؤومة  ــع عىل اتفاقية الطائف املش أن تم التوقي
ــة واملذهبية  ــت للطائفي ــت وأصل ــي أسس والت
ــاع من بني أيدي  ــة يف لبنان، والعراق ض والعرقي
العرب بعد ان كان بوابة العرب الرشقية وقلعتها 
البابلية وحصنها القوي ولكن تآمر عليه بعران 
الخليج وبقية األعراب وسلموه ألمريكا لتحتله 
وتنهب ثرواته وتدمر تاريخه وحضارته وتنتهك 
ــائه، وتقيض  ــتبيح رشف نس ــرض أبنائه وتس ع
ــة والعرقية ما  ــة واملذهبي ــم الطائفي ــه باس علي
ــنة وأكراد  )،واليوم ماذا جرى  ــيعة وس بني (ش

ــنوات  ــبع س ــوريا واليمن منذ س ــري يف س ويج
ــات اآلالف قتلوا  ــرب وإرهاب، مئ ــل ودمار ح قت
ماليني أصبحوا مرشدين والجئني، أجمع العالم 
ــة محاربة  ــد بحج ــها األس ــوريا ورئيس عىل س
ــل  ــوب رحي ــوريا ووج ــري يف س ــاب والتغي اإلره
ــاء تحالف دويل بقيادة امريكا  ــد، فتم إنش األس
ــوريا، وبعد سبع سنوات من  لتدمري مقدرات س
القتل والدمار، ترامب يعرتف بهزيمته وانتصار 
ــعودية واإلمارات تقر بأن  ــد وسوريا، والس األس
ــد رئيس رشعي، فلماذا  ــوريا عربية وأن األس س
ــا األوغاد يا  ــعبها أيه ــوريا وقتلتم ش ــم س دمرت

حثالة االعراب! ؟
ــف اإلرهابي  ــنوات والتحال ــع س ــن أرب واليم
ــال زايد  ــعودية ودويلة عي ــي بقيادة الس العامل
ــا ويدمر بنيتها  ــكا وارسائيل يقتل ابناءه وامري
ــتبيح  ــل ارضها ويس ــيادتها ويحت ــك س وينته
ــرب إبادة  ــا، ح ــب ثرواته ــا وينه ــرض أبنائه ع
ــدون أي  ــراض ب ــوع وام ــار وج ــة وحص جماعي
ــا تبقى من  ــو القضاء عىل م ــبب ،والهدف ه س

الشعوب العربية. 
ــا املواطن  ــف والذي ذكرن ــذا التوصي فبعد ه

العربي إىل أين وصل الحال بأمتنا العربية. 
ــعوب العربية  ــت لتصحو الش ــل حان الوق ه
والنخب الثقافية وتقول كفاكم عبثاً أيها الحكام 

واألنظمة الحاكمة وأنتم أيها السياسيون! ؟
ــم الحكام  ــا وصلنا اليه ه ــن أوصلنا إىل م فم

ــيطان وباعوا بلدانهم  الذين يتبعون أهواء الش
ــم، إن من دمر  ــرايس الحك ــل ك ــعوبهم مقاب وش
ــدول  ــادة ال ــم ق ــرب ه ــاء الع ــاع دم ــرب وب الع
ــون  واملرتهن ــون  الخاضع ــة  الحاكم ــة  واألنظم
ــالت  ــكام دوي ــة ح ــل، وخاص ــكا وارسائي ألمري
ــة عيال زايد  ــعود ودويل ــج مملكة بني س الخلي
الذين يتآمرون عىل جميع الشعوب والدول وهم 
السبب فيما وصلت إليه املنطقة العربية، فماذا 
ــرية واإلعرتافات  ــداث األخ ــفته األح بعد ما كش
ــطني  ــا يف إبقاء فلس ــعودية ودوره ــة الس بعالق
ــال  ــري الصوم ــا يف تدم ــالل ودوره ــت االحت تح
والسودان والعراق وسوريا واليمن، فكل ما حل 
ّبأمتنا العربية من ذل وهوان وانحطاط السبب 
ــة، واليوم  ــة العميل ــة العربي ــكام األنظم فيه ح
ــة والنخب  ــذه األنظم ــىل ه ــل ليس ع ــإن األم ف
ــه عىل صحوة  ــل ان األمل بعد الل ــية ب السياس
ــل رهينة  ــة وأن ال تظ ــعوب العربي ــر الش ضمائ
ومقيدة ومطيعة لألنظمة الحاكمة العميلة، وإن 
ــك بتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف وأن  تتمس
ــدم العربي العربي  ــىل وقف نزيف ال تحافظ ع
ــي  ــعب اليمن ــاء الش ــل ابن ــارك يف قت وأن التش
والسوري، وأن ترفض توجيهات وتعاليم قادتها 
ــوريا  ــني الذين يقتلون أطفال اليمن وس املجرم
بطريانهم وصواريخهم وأن التنجر وراء دعوات 
ــون ويحرمون وفق  ــلطة الذين يحلل علماء الس

أهواء وآراء الحكام وأرباب السياسة. 
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