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                                                                    املوسم الدراسي على األبواب 

ــادم العام الدرايس الجديد يف ظالل الهزائم!! يبدأ األحد الق
ــب وزارة  ــدارس الجمهورية بحس ــة م يف كاف
ــت أيضاً إطالق  ــة والتعليم التي أعلن الرتبي
حملة وطنية للعودة للمدرسة بالتعاون مع 

منظمات مانحة.
ــم يف  ــرب امله ــذا الخ ــور ه ــبة حض ــم نس ك
ــريون موعد  ــل يعرف كث ــائل اإلعالم وه وس
ــد ومتى تفتح املدارس  العام الدرايس الجدي
ــا  ــاق به ــم لاللتح ــوا بأبنائه ــا ليدفع أبوابه

تسجيًال وتحصيًال للعلم.
ــار الرصاعات  ــغاالت بأخب يف غمرة االنش
ــأن السيايس عىل طول الوقت  والعنف والش
ــتئثار قضايا أخرى قد تكون مهمة وقد  واس
ــم يف أجندات  ــب التعلي ــون كذلك,يغي ال تك
ــرض يف اإلعالم  ــني وال يح ــني واملعني املتحدث
ــا وال يمثل  ــه ال يعنين ــر وكأن ــكل عاب إال بش
طريق خالصنا ونهضتنا وتطورنا كشأن كل 
ــن الحضيض  ــدول التي انتقلت م ــم وال األم
ــف  ــدم يف مختل ــادة والتق ــاف الري إىل مص

املجاالت.
التعليم ليس قضية تخص الدولة فقط وإن 
ــي املعنية األوىل باالهتمام به وتوفري  كانت ه
ــيع نطاقه يف البالد  املوارد واإلمكانيات لتوس
ــاره,ولكنه  ــه وتصحيح مس ــني جودت وتحس
ــني أحزاباً ومنظمات  أيضاً قضية كل اليمني

وهيئات ونقابات ومواطنني.
لسنا بحاجة للتذكري بأن التعليم هو الذي 
غّري حياة الشعوب املتطورة ورفع من شأنها 
ــم وجعلها نماذج ترضب بها األمثال  بني األم
ــدم ولنا يف  ــن التحول والتق عند الحديث ع
ــيوية  اليابان وكوريا الجنوبية وهي دول آس
كانت حتى ستينيات القرن املايض مثل دول 
ــراق والجزائر لكنها اليوم تحتل  عربية كالع

مراتب متقدمة يف النهضة والتطور.
ــة وطنية  ــا يف حمل ــد من ــاهم كل واح ليس
ــل التوعية  ــه من أج ــة من تلقاء نفس طوعي
بأهمية دفع األطفال للمدراس وحث أرسهم 
ــاعة  ــهيل التحاقهم بالتعليم وإش ــىل تس ع
ــاراً وصغاراً للتعلم  ــة تحبب الجميع كب ثقاف

واكتساب املهارات والقدرات.
ــع  كلما ازداد عدد املتعلمني يف البالد واتس
ــمل املناطق النائية كلما  نطاق التعليم ليش
ــن  ــاكل بمختلف أنواعها وتحس خفت املش
ــالم وهذا  ــادت أجواء األمن والس الوضع وس
أمر طبيعي أن يكون ثمرة هذا التغيري الكبري 
ــوب الوعي والشعور  يف املجتمع ارتفاع منس
ــرف  ــف والتط ــة العن ــؤولية ومناهض باملس

وارتكاب الجرائم.
مع حدوث كل مشكلة يبدأ الناس البحث 
ــن حلول لها ولكن ليس معالجات جذرية  ع

ــا يف أي لحظة  ــا مؤقتة تؤجل انفجاره وإنم
دون أن يفكروا يف البحث عن جذورها والذي 
ــل الذي  ــف والجه ــذا التخل ــببه ه يكون س
نعيشه جراء سيادة األمية عىل نحو مخيف 
ــرن عىل ثورة 26  ــرور أكرث من نصف ق رغم م
سبتمرب التي كان أحد أهدافها القضاء عىل 

الجهل.
ــال للمدارس  ــاهم يف دفع األطف  إن لم نس
ــهم وبالدهم فإن  ــوا أنفس ــوا ويخدم ليتعلم
ــم بصفوف  ــل غريه ــوا مث ــل أن يلتحق البدي
ــاريع  ــون يف الغالب مش ــني الذين يكون األمي
ضارة ألرسهم ولوطنهم ,ولذا تتنامى ظواهر 
ــة لدرجة أن الطالب  االنحرافات االجتماعي
ــهادة يمكنه أن  ــر للتعليم بأنه مجرد ش ينظ
ــا دون أن يدرس أو بالغش,أما  يحصل عليه
ــه بااللتحاق  ــربر تخلف ــع فهو ي ــن لم يقتن م
ــىل  ــول ع ــة الحص ــدم ضمان ــة بع باملدرس
وظيفة مستقبًال بالرغم أنه ما يزال يف بداية 

الطريق.
ــا معلومات لوزير  ــم أن أورد هن إن من امله
ــول  األش ــرزاق  د.عبدال ــم  والتعلي ــة  الرتبي
ــا وصورته  ــم يف بالدن ــح حقيقة التعلي توض
القاتمة واملخيفة التي ال ندركها وال نضع لها 
أي اعتبار وربما نتجاهلها وال نسأل أنفسنا 
إن سبب ما نعانيه هو نتاج تخلفنا وإهمالنا 

لرس النهضة واالستقرار وهو التعليم.
ــن ترصيح  ــام حصلت عليها م ــذه األرق ه
ــدادي تقرير عن  ــاء إع ــي للوزير أثن صحف
ــا يف  ــبق أن ذكره ــو س ــن وه ــم يف اليم التعلي
ــبات أخرى يتعني إعادة نرشها لندرك  مناس

أين نقف يف مستوى التعليم.
إليكم خارطة التعليم يف اليمن:

- نسبة األمية إىل 46%.
دون  ــم  مؤهالته ــني  املعلم ــن  م  63%  -

الجامعة.
- %67 من مدراء املدارس دون الجامعة.

- 300 مدير مدرسة يقرأون ويكتبون فقط.
- مليونا طالب خارج املدرسة.

ــة من أصل 17 ألفاً تحتاج  - 14 ألف مدرس
إىل إعادة تأهيل.

ــا  فيه ــد  توج ال  ــدارس  امل ــن  م  98%  -
حواسيب.

ــا معامل  ــدارس ال توجد به ــن امل - %90 م
علوم ورياضيات.

ــن املدارس ال تحوي غرفا لإلدارة  - %30 م
املدرسية واملعلمني وال أسوارا.

- %60 من املدارس دون مكتبات مدرسية.
ــة يدرس بها ثالث مائة  - وجود 661 مدرس
ــح وتحت  ــش والصفي ــب يف العش ــف طال أل

األشجار.  

يف غري مرة قرأنا ان مبدأ عظيما ساد يف حقبة زمنية قصرية مفاده " 
يموت الفرد  لتحيا األمة " ويف غفلة من الزمن تمكن أصحاب الطموح  
غري املرشوع أو نسميهم "حمران العيون" من قلب ذاك املبدأ  بصورة 

عكسية ليصبح عىل هذا النحو" تموت األمة ليحيا الفرد".
ــتطاعت عىل ظهره  ــكل الفرد جرس عبور لألمة اس يف تاك الزمان ش
ــاة النور وبناء حضارتها  ــي أن تعرب من حياة الظلمات إىل حي املنحن
ــه العالم البرشي كليا. ويف زماننا  ــانية العظيمة التي غريت وج اإلنس
ــقى  ــبع عظيمها، تش ــت األمة إىل جرس عبور للفرد تجوع ليش تحول
ــا امريها  ــوت ليحي ــام كبريها، تم ــهر لين ــيدها، تس ــم س ــاح وينع لريت

فخرجنا من النور اىل الظلمات.
ــي للناس هو   ــه العقل الجمع ــا يقبل ــب والغريب أن م ــن العجي وم
ــدها إىل  ــرد"، لو انك حاولت ان ترش ــوت األمة ليحيا الف ــوب" تم املقل
ــدأ الصحيح" يموت الفرد لتحيا األمة" لقابلك  بازدراء من كالمك  املب

وربما يصل به األمر إىل ردة فعل عنيفة ضدك.
ــه يف الذاكرة  ــدأ وغرس ــذا املب ــب ه ــتطاعوا قل ــف اس ــؤال كي والس
ــن املبادئ العظيمة التي  ــة لألمة؟!!!.. اعتقد ان هذا  وغريه م الجمعي
ــة فارقة يف حياة عرب  ــة الناس ولدت يف لحظة زمني ــخت يف ذهني مس
ــدة لدرجة  ــا العنيفة واملعق ــت برصاعاته ــالم التي عرف ــا قبل اإلس م
ــي" وذاك  ــي" الغرب ــتعني بالروم ــذا يس ــوج" فه ــتعانة ب"العل االس
ــع ظهور الدولة الجديدة  ــتعني بالرشقي" الفاريس" هذه العادة م يس
ــرد ان دب الخالف بني أركان  ــرتة وجيزة وبمج ــة" توقفت لف يف "املدني
ــمس  ــن جديد ويف ظاللها ارشقة ش ــذه العادة م ــتدعيت ه الدولة اس
ــة، هذه الحروب كان  ــىل أمتنا ولم تغب عنها حتى اللحظ الحروب ع
ــعور ب"الهزائم"  نتاجها فريوس  خطري أصاب مخيلتنا  بمرض الش
ــة كلها هزائم ليس فيها منترص ومن  ــا هو معروف الحروب األهلي وكم
ــوت  العرب إال متوافية" ومثله " القضاء  ــا جاء املثل العربي "ال تم هن

مثل السلف".
ــرض األمر الواقع)  ــالم  والجرب (ف  عندما حلت الحروب مكان الس
مكان الحوار والتشاور أدخلت  الهزائم ( الحروب األهلية املستمرة) 
شعوبنا يف نفق االذالل واالنكسار والجهل املستطري واكتسبنا مناعة 
ضد فهم ومعرفة من نحن؟؟!! واىل أين نحن ذاهبون؟!! وأصبحنا نقاد 
كما تقاد النعاج اىل وردها.. نردد "ال حول لنا وال قوة" نرفع شعار" من 
تزوج أّمنا كان عمنا" نستورد مقولة أمم أعجمية استعبدت اإلنسان 
ــم" دون أن نفهم مقصدها.  ــا ونقول:" الناس عىل دين ملوكه ونقلده
ــنني يف بحار الهزائم لم نجد من ينقذنا منها  إننا نغرق منذ مئات الس
ــدته.. رغم أن  ــد إال أفس ــي لم ترتك نقطة يف الجس ــن عذاباتها الت وم
ــماء والجماعات التي كانت تتسرت وراء شعارات  التاريخ ميلء باألس
ــت تنقض  ــتعباد وكلها كان ــور واالس ــن الظلم والج ــة" م ــاذ األم "انق
ــرد أن تصل إىل الحكم لتبدئي  ــا "كالذي نقضت غزلها" بمج عهوده
ــلطتها  ــعبها وتوظيفها إلخضاعه  لس بدورها صناعة "الهزيمة" لش

الجديدة وهكذا تم قلب املبدأ السالف الذكر. 
ــب نرتفع  ــن كل جان ــواج م ــا األم ــات تلطمن ــبح يف كل االتجاه نس
ــوم نبحث عن منقذ وكلنا نعرف  ــحيق. الي عاليا ثم نهوي اىل مكان س
ــي واإلدراك لنميز بني  ــل الوع ــاة بأيدينا  فقط انه حب ــل النج ان حب
ــدق النوايا ونتجرد  ــق ذلك اال عندما تص ــث والطيب وال يتحق الخبي
ــات مجهولة املصري  ــات الضيقة التي رشدتنا يف  اتجاه ــن كل النزع م
ــح الناس فرصة  ــي لم تمن ــادة واملخيفة الت ــتقطابات الح ــوة االس بق
ــة دعوتكم؟ وما  ــم ما حقيق ــألوا الداعني له ــم أو يس ــاءلوا بينه ليتس
ــعور بالهزيمة ،انه البحث عن منقذ ولو كان"  مقصدها؟ إنه فعًال الش
ــد أن يكون منقذاً، قليل من  ــعيد اليهودي". لهذا نقول لكل من يري س
ــؤولية والضمري ..ضموا مصالح األمة إىل مصالحكم  اإلنسانية واملس
ــني وثلث"..  ــرور العريف "ثلث ــبيا أو حتى بقانون امل ــة ولو نس الخاص

دعونا نسري لألمام ألن فيه مصلحة للجميع!! 

ــتقرار  االس ــني  تأم إىل  ــوم  الي ــة  الحاج ــربز  ت
ــق وتصالح النخب  ــي وإىل تواف ــيايس واألمن الس
ــة  الحالي ــة  املرحل ــالل  خ ــة  اليمني ــية  السياس
ــائس  ــن العديد من الدس ــه فيه اليم ــي تواج والت
ــة  ــة والخارجي ــات الداخلي ــرات والتحدي واملؤام
ــاً والتي  ــاً واجتماعي ــاً وأمني ــياً واقتصادي سياس
ــان آمنه  ــىل ضم ــا والعمل ع ــدي له ــب التص يج
ــة ال مفر منها  ــاره رضورة وطني ــتقراره باعتب واس
ــا  ــل يف طياته ــة تحم ــة القادم ــوم وألن املرحل الي
ــتوى  عنارص دفع واعدة تنعكس إيجابا عىل املس
ــق بالوطن  ــي بعد أن لح ــادي واالجتماع االقتص
ومواطنيه خالل الثالث السنوات املاضية العديد 
ــة ويف  ــى التحتي ــائر يف األرواح والبن ــن الخس م

املمتلكات العامة والخاصة.
ــتقرار يف عموم  ــان واالس ــاد األمن واألم إن إيج
الوطن اليمني وتحسني معيشة املواطنني جميعا 
ــش ويف فرص  ــاوية يف العي ــة ومتس ــورة عادل بص
ــن يأتي إال من  ــوق والواجبات ل ــل ويف الحق العم
ــياب  ــتقرة الجتذاب وانس خالل بيئة مواتية مس
ــة  واليمني ــة  األجنبي ــتثمارات  واالس ــوال  األم
ــوف  ــرة  إىل الداخل، والتي عىل ضوئها س املهاج
ــابات من الحصول  ــح املجال للشباب والش يفس

عىل فرص عمل جديدة وأجور مجزية خصوصاً 
أولئك الشباب الذي حرموا وما زالوا يعانون فراغاً 
ــة، فالفقر  ــنوات طويل ــًال منذ س ــاً وفقراً قات وقلق
ــر إىل أن وصلت  ــا بعد اآلخ ــم يوم ــة تتفاق والبطال
ــني %65-40 من بني  ــوم ما ب ــبة الي ــه هذه النس في
ــم بنحو أكرث من  ــن البالغ عدده ــكان اليم عدد س
24مليون نسمة وفقا لتعداد العام 2004م والعدد 
ــردي األوضاع  ــاف إىل ذلك ت ــح للزيادة يض مرش
ــة العامة  ــا يف املالي ــاً منه ــة وخصوص االقتصادي
ــة أو الحروب عىل  ــروب األهلي ــة بفعل الح للدول
ــواء ضد  ــن محور وصعيد س ــاب عىل أكرث م اإلره
الدولة أو فيما بني النخب السياسية والعشائرية 
واملذهبية والقبلية نفسها التي ظهرت وبرزت إىل 
السطح مؤخراً والتي كنا النعلم عنها شيئاً وعادة 
ــي الخارس األول يف هذه  ــها ه ما تكون الدولة نفس
الحروب سوا من حيث األرواح ملواطنني أبرياء أو 
ــتهداف الجنود غدرا وأثنى تأديتهم لواجبهم  اس
ــذي أدى إىل ازدياد  ــي أو املمتلكات األمر ال الوطن
ــي وإىل تراجع وفقدان  ــكري واألمن اإلنفاق العس
ــيطرتها  ــري من اإليرادات نظرا لعدم س الدولة لكث
ــذ اإليرادية  ــات واملناف ــن القطاع ــد م ــىل العدي ع
ــات العامة منذ  ــرتاتيجية حيث بلغت النفق االس

ــهر  ــايل 2014م وحتى نهاية ش ــام الح ــع الع مطل
ــا  ــاً بينم ــرث من1050تريليون ــو2014م إىل أك يوني
ــار ريال،  ــة بنحو803ملي ــرادات العام ــت اإلي بلغ

وبعجز247 مليار ريال. 
ــاق العام  ــم اإلنف ــدى ارتفاع حج ــذا يبني م وه
ــات  ــدي وغياب اإلصالحات يف السياس غري املج
ــات اليمنية  ــا الحكوم ــي تنتهجه ــة الت الحكومي
ــة القبيلة والنخب  ــىل مدى عقود مضت وهيمن ع
ــاريع  ــال العام وتبديده يف مش ــية عىل امل السياس
ــاد بكل  ــا وإىل تفاقم الفس ــدم توافقه ــة وع وهمي
صوره عىل موارد البالد وعىل املالية العامة للدولة 
ــة، إىل أن لجأت  ــواًال طائل ــذي حجب عنها أم وال
ــذا الفاقد عىل  ــات اليمنية إىل تعويض ه الحكوم
حساب الرشائح االجتماعية الفقرية  الواسعة من 
ــية واملشتقات  خالل رفع الدعم عن املواد األساس
النفطية وغريها أو للجوء إىل عملية االقرتاض من 
ــة ,من قروض  ــة داخلية وخارجي مصادر مختلف
داخلية بلغت حتى اليوم أكرث من2تريليون ريال 
ــة التي وصلت حتى  ــي وإىل الديون الخارجي يمن
ــار دوالر أمريكي  ــن 7,400 ملي ــة إىل أكرث م اللحظ
ــة والقادمة ليصبح كل  ــا األجيال الحالي تتحمله
ــارج بما  ــوم مديناً للخ ــي ومولود الي ــن يمن مواط

ــح  ــم مرش ــي والرق ــن 2000دوالر أمريك ــل ع ال يق
ــا تعانيه  ــة فضال عم ــام القادم ــىل يف األي إىل األع
ــات االقتصادية ومن  اليمن من ضعف يف السياس
ــدي وتراجع يف  ــايل والنق ــتقرار امل ــع يف االس تراج
االحتياطيات من العمالت الصعبة واملقدرة حتى 
ــو 5300مليار دوالر  ــطس 2014م بنح نهاية أغس
ــدي يمثل صمام أمان  ــي فاالحتياطي النق أمريك
ــتقرار النقدي يف أي بلد يف العالم، وصحيح  لالس
ــتاذ /محمد بن  ــك املركزي منذ تويل األس أن البن
ــا للبنك املركزي قد عمل عىل تعايف  همام محافظ
ــات النقدية وحقق نوعاً  البنك املركزي والسياس
ــة العملة الوطنية  ــتقرار النقدي وحماي من االس
ــيكا  ــار كان محققا ووش ــن انهي ــال وقوتها م الري
ــادرة غري  ــة ن ــإدارة وحكم ــة ب ــذه املرحل ــالل ه خ
ــري من  ــة يف كث ــات االقتصادي ــم السياس أن معظ
ــلت  ــات ذات الصلة قد فش ــات واملؤسس القطاع
ــلبا  ــا مما انعكس س ــاً يف  أداء مهامه ــًال ذريع فش
ــل وعىل مجمل  ــة ب ــات النقدي ــىل أداء السياس ع
ــية للمواطنني يف  ــة واملعيش ــاع االقتصادي األوض
ــالد بدأ يف تفاقم الدين العام املحيل والخارجي  الب
ــاري الخارجي  ــاب الج ــز كبري يف الحس واىل عج
ــر 2014م  ــذ يناي ــغ من ــذي بل ــة ال ــز امليزاني وعج

ــن247 مليار  ــو أكرث م ــى 2014-6-31م إىل نح حت
ــاطات  ــوظ يف كل النش ــار ملح ــال واىل انحس ري
االقتصادية يف البالد وهو األمر الذي دفع حكومة 
الوفاق الوطني إىل رفع أسعار املشتقات النفطية 
ــرى كأن  ــات أخ ــك أي إصالح ــع ذل دون ان يتب
ــالح يف حماية  ــة األولوية يف اإلص ــي الحكوم تعط
ــب النفط  ــة أنابي ــة وحماي ــآتها االقتصادي منش
ــداءات املتكررة  ــراج الكهرباء من االعت والغاز وأب
ــدوالرات  ــة مليارات ال ــة الدول ــر لخزين ــي توف الت
ــبة العابثني  ــتقرار ومحاس إىل إيجاد األمن واالس
ــذي بات  ــاد ال ــة ومحاربة الفس ــن للدول واملبتزي
ــديد الرقابة واملحاسبة  ينهك خزينة الدولة وتش
ــتأثر وينهب أموال الدولة، إضافة  عىل كل من يس
إىل تحسني إدارة موارد الدولة االقتصادية وإنهاء 
ــل حان الوقت إلنجاز هذه  االزدواج الوظيفي، فه
ــن هذه  ــن واملواط ــب الوط ــتحقاقات وتجني االس
ــان  ــات وتداعياتها املدمرة للوطن واإلنس الرصاع
ــي ليس للمواطن فيها ال ناقة وال جمل فكفى  والت
ــن ال  ــن الذي ــل أوزار اآلخري ــا تحم ــا وكفان وطنن
يريدون لنا الخري فهل أن لنا أن نسرتيح بعد عناء 
ــل فال يمكن أبداً أن يأتي اإلصالح عىل يد من  طوي

يراه الناس فاسداً. 

ال لتحويل اليمن إىل مكب لحرق النفايات؟!

جريمة حرضموت يف حق الجنود الذين 
ــا تعرضت له  ــن إىل أرسهم وم ــوا عائدي كان
ــموات واألرض  جثثهم من تنكيل تكاد الس
أن يتفطرن لها, جريمة بشعة تقشعر لها 
ــيب لها  ــى لها القلوب, ويش ــود وتدم الجل
ــت األوىل ولن  ــذه الجريمة ليس ــد, ه الولي
ــذه الفئة  ــرتتكبها ه ــون األخرية التي س تك
ــني ظهرانينا, وتغذت  ــة التي نمت ب الضال

من خريات أرضنا.
ــىل  ــد ع ــا تعتم ــة أنه ــذه الفئ ــر ه خط
ــابة تم غسل عقولهم, يعيشون  عنارص ش
ــم دون اكرتاث أو  ــون غوايته بيننا ويمارس
ــات والحكومات,  ــل املجتمع ــن قب ــه م تنب
ــم يلقنوا  ــدم ول ــوا من الع ــم ينبت ــؤالء ل فه
ــوف أو مغارات  ــيطانية يف كه ــكار الش األف
ــون  ــادة وداعم ــيوخ وق ــز وش ــم مراك وله
وممولون وأمراء ورموز معروفون, وآخرون 
مسترتون, ومن الحماقة أن يبقى نشاطهم 
ــاءلة والرقابة  ــن املس ــدة ع ــم بعي ومراكزه
ــم  ارتباطاته يف  ــق  والتدقي ــص  والتمحي

الداخلية والخارجية.
ــن نبتت أجنحتهم وتضخمت  وألنهم م
ــاء ونعوش ضحاياهم,  ممتلكاتهم عىل دم
ــلطوا  وتس ــرام  بالح ــهم  كروش ــت  وعبئ
ــن, وأطلق  ــم الدي ــم باس ــاب غريه ــىل رق ع
ــبعوا, ولن  ــن يش ــايخ ل ــب املش ــم لق عليه

ــواًء كانوا  ــا س ــاء الضحاي ــن دم ــووا م يرت
ــلمني موحدين, فإن  يمنيني أو عرباً أو مس
ــتزداد  ــة الذبح والقتل س ــاعيهم إلدام مس
ــبابنا الذين يلقى  ــن ش ــتبتلع املزيد م وس
ــم املعارك والرصاعات املدمرة  بهم يف جحي
للمعتقد ولألوطان خاصة مع وجود ووفرة 
ــالمية  ــيمولهم من أعداء األمة اإلس من س
تدمري ما عجزوا هم عن تدمريه ويف مقدمة 

ذلك تدمري العقيدة اإلسالمية .. 
ــنة  ــم يف البوس ــم جبهاته ــل العال أقف
ــان  والشيش ــتان  أفغانس ويف  ــك  والهرس
ــم يقبلوا  ــم يكتفوا ول ــدا ل ــم أب وووو .. لكنه
ــوا بال ضحايا وبال روائح للدماء  بأن يعيش
ــن جبهات  ــق .. نعم فم ــفوكة بغري ح املس
ــت  ــم نم ــوفييت وغريه ــد الس ــاد ض الجه
ــرت أرصدتهم  ــت) أكتافهم, وعم (وتربرب

ونشأت رشكاتهم وبنوكهم .. 
ــرة) لن  ــروش (املقع ــاب هذه الك أصح
ــيلة إلدامة  ــال ولن يدخروا وس يهدأ لهم ب
ــتطيعوا أن يديروا  ــن يس ــوه ألنهم ل ما ألف
إقطاعياتهم وثرواتهم التي جمعوها باسم 
ــتقر األوضاع,  الجهاد, ولن يرضوا بأن تس
ــم  ــارك جديدة باس ــال مع ــن افتع والبد م
ــه إىل املذهب يف  ــزم مفهوم ــذي ق ــن ال الدي
ــنوات األخرية كي تسوق حجج القتل  الس
ــائد فيها  ــة الس ــة يف منطق ــم املخالف باس

إسالمي.
ــباب  ــلون الش ــوا يرس ــود كان ــل عق  قب
ــوفييت والرصب والهنود  للجهاد ضد الس
ــمهم  وباس ــر,  الكاف ــرب  والغ ــني,  البوذي
ــلمون ويف  ــوال, وكان املس ــون األم يجمع
ــة يف مدهم  ــاء للغاي ــرب كرم ــم الع مقدمته
ــن  ــوا ع ــم وتغاض ــمحوا له ــوال وس باألم
ــت مربر نرصة  ــال أوالدهم للجهاد تح إرس
ــعوب  ــتضعفني من قبل حكومات وش املس

أخرى.
ــا حدث ويحدث اليوم ألهلنا يف اليمن  م
ــال التي  ــي نفس األفع ــن قتل وتنكيل ه م
ــي كانت  ــدان الت ــونها يف البل ــوا يمارس كان
تستقبلهم كمجاهدين, وعىل النقيض من 
ــالمية (إرسائيل)  ذلك فإن عدو األمة اإلس
يف منأى عن أفعالهم وعن طلبهم للشهادة 

يف معركة معها.
 غزة مثال حي ودليل إدانة لهؤالء الذين 
ــىل حدود  ــم ع ــب مجاهديه ــد أغل يتواج
ــذار  ــة, واألع ــطينية املحتل األرايض الفلس
ــوقونها بوجود العوائق من  التي كانوا يس
ــمية العربية يف املايض  قبل الجيوش الرس
ــن  ــع ع ــكاد  تداف ــرب كان, وبال ــارت يف خ ص
ــاهد  ــمع أو نش ــع هذا لم نس ــا, وم وجوده
ــدو  ــتهدف الع ــوى تس ــة أو فت ــم طلق له

الصهيوني؟! 

أحداث الربيع الذي برشت بها األنظمة 
ــفت انتهازية شيوخ املذاهب,  الغربية كش
ــم  ــن جندوه ــام م ــام وأم ــرأي الع ــام ال أم
ــم املالية,  ــخروهم لبناء إمرباطورياته وس
ــي ارتكبوها  ــة الت ــة الجريم ــيل حقيق تج
ــباب  ــك (الجهاديني) من الش يف حق أولئ
ــاض وعديمي  ــني الوف ــادوا خال ــن ع الذي
الحيلة يف الحياة املدنية التي لم يألفوها – 
بال عمل بال أرسة وبال مستقبل بال مجد أو 

انتصار يعزيهم يف ما ضاع من أعمارهم- .
ــو عقائدي  ــا ه ــل بني م ــوح الفاص وض
ــيايس للكثري من أبناء األمة وانكشاف  وس
ــتخدم  أطراف املؤامرة التي طاملا كانت تس
ــاد يف غري  ــوم الجه ــة ومفه ــن كواجه الدي
محله لتربير العدوان (داعش) مثال حي.
ــه أوقعه الله  ــر حفرة ألخي وألن من حف
ــون من نفس  ــرب اليوم يرشب ــا فإن الع فيه
الكأس .. هاهي بعض البلدان العربية اليوم 
صارت أماكن لحرق نفايات البعض اآلخر, 
ــباب  ــص من نقمة الش ــتوعباً للتخل ومس
ــم,  صالحيته ــت  انته ــذي  ال ــادي  الجه
وصاروا عبئا يؤرق بعض األنظمة وخطراً 
ــتغلني  ــم مس ــق حلفاءه ــم ويقل يتهدده
ــي تعاني منها هذه  ــة الفقر والعوز الت حال

البلدان.
ــىل  ع ــد  جدي ــن  م ــة  الخديع ــت  انطل

ــاف املجتمع  ــتها بعض أطي البعض ولبس
ــة  ــلمة), وقل ــة (املتأس ــه الحزبي ومكونات
ــن أنظمة رأوا فيها  ــن أرادوا التخلص م مم
ــا  ــم.. أم ــرث لبلدانه ــف والتع ــبباً للتخل س
ــإن اختالف ميدان املعركة  عرابو الجهاد ف
بالنسبة لهم سيان ما دام ذلك سيجنبهم 
ــة املخدوعني, جهاد هناك أو هنا قتال  نقم
ــا يهمهم هو  ــرق, م ــلم ال ف ــر أو أخ مس كاف
ــىل األتباع,  ــيطرة ع ــتمرار الضخ والس اس
ــيدوه, وفوق كل  ــزوه وش ــة ملا كن والحصان

ذلك استدامة متعتهم بالقتل والدمار.
الشك والريبة وعدم الثقة بأي منتسٍب 
ــيايس هي النتيجة  ــالم الس لحركات اإلس
ــي يخرج به كل متابٍع ومراقٍب  النهائية الت
ــوم، فهم  ــم العربي الي ــري يف العال ــا يج مل
وإْن تعددت أشكالهم وتنوعت تكويناتهم 
ــتيالء  ــة وهي االس ــس الغاي ــعون لنف يس
ــيلة, وألن أمرهم قد  عىل السلطة, بأي وس
ــىل أوطانهم  ــوا إىل حرب ع ــف تحول انكش
ــا  ــم م ــف معه ــن يتحال ــعوبهم وكل م وش
ــدم غاياتهم,  ــم ويخ ــع ألجندته لم يخض
ــالم  ــب أن نفرق بني حركات اإلس ــذا يج ول
ــد, والتأكيد  ــا باملعتق ــيايس وعالقته الس
ــذه الحركات  ــة ألعضاء ه ــىل أن ال عالق ع
ــاٍد وعباٍد ال  ــني من زه ــني التقليدي باملتدين

يريدون سوى الله والدنيا اآلخرة.
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