
1616
صفحة

دقة في الرصد عمق في التحليل األحد - 19 / فبراير / 2023م

أين تقع إرم ذات العماد؟أين تقع إرم ذات العماد؟

صحيفة اليوم الثامن تفتح ملف فساد حكومة »رشاد العليمي«..

المجلس االنتقالي الجنوبي المجلس االنتقالي الجنوبي 
يشترط إدارة حكم ذاتي قبيل يشترط إدارة حكم ذاتي قبيل 

أي مفاوضات سالم شاملةأي مفاوضات سالم شاملة

قراءة في اسهام الكتب قراءة في اسهام الكتب 
المدرسية في غرس الداعشية..المدرسية في غرس الداعشية..

كيف صنعت الجمهورية كيف صنعت الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية »داعش«  اإلسالمية اإليرانية »داعش«  
الستهداف »العرب السنة«؟الستهداف »العرب السنة«؟

أسباب فشل الوحدة اليمنية أسباب فشل الوحدة اليمنية 
)لكي ال ننسى(..)لكي ال ننسى(..

موثق| حقائق وأرقام.. كيف موثق| حقائق وأرقام.. كيف 
حاول االحتالل العسكري حاول االحتالل العسكري 

اليمني قمع الرفض الشعبي اليمني قمع الرفض الشعبي 
في الجنوب العربيفي الجنوب العربي

»حمود المخالفي«.. »حمود المخالفي«.. 
إخواني يمني وحليف سابق إخواني يمني وحليف سابق 

للسعودية في خدمة االجندة للسعودية في خدمة االجندة 
اإليرانيةاإليرانية

عدن الهوية عدن الهوية 
والتاريخ والحضارةوالتاريخ والحضارة

أسبوعية سياسية تحليلية ) تصدر عن مؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات163163العدد

 ملخص تنفيذي للورقة البحثية..

منذ عام 1967م - 2022م

قراءة تاريخية 

د. صبري عفيف العلوي 

المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات 

فبراير 2023م 

إصدارات

دور دولة الجنوب

دور دولة الجنوب

في تعزيز األمن القومي العربي

في تعزيز األمن القومي العربي

دور دولة الجنوب في تعزيز األمن القومي العربي ..دور دولة الجنوب في تعزيز األمن القومي العربي ..
منذ عام منذ عام 19671967م -  م -  20222022م )قراءة تاريخية(م )قراءة تاريخية(



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )163( - األحد - 19 / فبراير / 2023م 02

تقرير

عام 1913م زار 
االستاذ لقمان 

جزيزه سقطرى 
وكتب عنها، 

وارم ذات العماد 
تقع في مكان 

ما عند قرية 
العماد على 
بعد خمسة 

اميال شرق خور 
مكسر

لألمم يف اعالمها منــازل الفكر والريادة 
، فهــي مبا ترتك من رؤيــة بفعل تفاعلها مه 
مجريــات األحــداث تصلح للكلــات مرام 
ليســت وليدة مراحها بل تذهب نحو القادم 
الذي هو من ســوابق النظرة لديها .وتســهم 
الفكــرة يف وصــول الوعــي اىل درجات من 
االدراك وكلا تواصلت ابعاد القضايا تدعمت 
حالة االســتمرار يف اخراج الواقع من حقب 
التجمد اىل درجة من التحرك نحو املستقبل 
ومن هنا تكســب الفكرة حضورها الدائم يف 
مسارات التاريخ انهاء تدخل يف سياق الدفع 
نحو ربط حلقــات الوعي مع واقــع الحياة 
ليصبح العقل قوة فاعلة تغري تركيبة الثقافة 

من زمن الجمود اىل فرتة التحويل .
وعندما تقرا االمة اسهامات اعالمها يف 
التقــف عند حدود املــايض بل تعمل عىل 
تأســيس حارض مل يقع الصلــة مع مكوناته 
،فهو يعد صياغة املوقــف الراهن من خالل 
الوعي من ذاكرة الزمن وعىل هذا التصور تعاد 
مراكز من قضايا ال تتشكل فيها ابعاد املواقع 

اال بوضع جوهر التا ريخ يف قلب الحدث
ما تركه لنا الرائد محمد عيل لقان من 
ارث يعلــم االجيال يف حقــول املعرفة يوكد 
معني الهوية واالنتــاء فعدن مل تكن عنده 
مجــرد خالة من الزمان والركــون اىل املوقع 
انها تاريخ األذى يصنع الكيان فهي مبا لديها 
من عوامل تفر ذات بها اوجدت لها حسابات 
تأيت يف مقدمتها مكانه الفكر يف ترقي االمة 
وهنا يكون التعليم هو املهاد الذي يعمل عىل 

تكون بصات الشخصية.
مــن ارث محمد عيل لقــان التاريخي 
والثقــايف نقف اما الســفر )رجال وشــؤون 

وذكريات(
ارشف وتحرير وجمع وتقديم االســتاذ 
الدكتــور احمد عــيل الهمــداين ، ترجم من 
االنجليزية اىل العربية عىل يد االستاذ محمد 
جعفر محمد نارص مراجعة االستاد الشاعر 

شوقي شفيق الطبعة االوىل ام 2009م .
تذهب عدة كتابات عند االستاذ محمد 
عــيل لقان نحو عمق التاريــخ العدين فهو 
يكتــب بتاريــخ 20 ديســمرب 1962 م عن 
الجنة العتيقة عىل بعد خمســة اميال رشق 
خورمكرس قائال :)يف العصور القدمية وقبل 
العــر الحجــري  بزمن طويــل كان هناك 
بركان نشــط يف عدن وكانــت كريرت يف هذه 
الفوهة هذا التل الناري ، ملدينه املزدهرة يف 

املستعمرة .
وقد تكون عدن جزيــرة صرية جزء من 
هذه الفوهة الربكانية ولكنها تراجعت بواسطة 

حركات الكرة االرضية وبذلك خمد الربكان .
روى احــد املؤرخني العــرب ان بحارا 
مر بعدن قبل اربعة الف ســنه مضت والحظ 
الجن يقذفون بالنار اىل البحر ،ومنذ اربعة او 
خميسة االلف من السنني مضت كان هناك 

نشاط بركاين يف االقليم .
جنة العاد: يعتقد ان قبيلة عاد سكنت 
الربع الخايل واالحقاف ) حرضموت ( حيت 
بنى شــداد ، ابن امللك عاد الشهري ارم ذات 
العاد وكانت ارضيتها مغطاة بزهر الزعفران 
ومبانيهــا مرتفعــة عىل الطبقــات من قطع 
فضيو وذهبيــة وســقوفها واعمدتها كزينة 
باللؤلؤ الحقيقي والياقوت والغطرسة وهده 
الجنة تقع يف مكان ما عند قرية العاد عىل 

بعد خمسة اميال رشق خور مكرس(.
هذه الرسية تتداخل فيها االساطري مع 
بعض الحقائق وهنا يأيت الحلم  نحو املايض 
بحتا عن جنة عــدن لكن هذا ال ينفي وجود 
حضارة عرفتهــا عدن منذ قرون طويلة وهدا 
يتطلب التنقيب والبحت يف عدن ومحيطها 

وهو  ما مل يحدث حتى االن
وتلك الرسديات لحال هذه املدينة تعزز 
مــا جاء يف منت االســفار ومدى قدمها عند 
اهل التاريخ ،فعدن مل يدرس تاريخها البائد 
مبــا يرفع الحجاب عــن احوالها عند حدود 

فاصلة من الحقب .
ويشــري اســتاد لقــان اىل ان الدكتور 
اولربيت قد اخربه وهــو املختص يف االثار 
الرشقيــة ان ام عادية هي اطــالل اثرية تقع 
يف سلطنة العوذيل فقد كانت تقدم القرابني 
يف املعابد، حيث الــروح وخزانات املياه 

والقالع.
ويظن البعض من اهــل التاريخ ان هذا 
الجزء مــن العامل قد نقــل ثقافته اىل مر 
والعراق وكان خــط تجاري متفرعا من عدن 
شاال اىل صنعاء ومكة واخر عرب قتبان اىل 
فلسطني والحرية وثالث من ظفار عىل بحر 

العرب عرب حرضموت وشبوة ومكة .
والسفن تأيت محملة بالحرير والبهارات 
والذهب والعاج والرقيق حيت تتوقف بانتظام 
يف ميناء عدن القديم، صرية قادمة من الرشق 
االقــى ورشق افريقيــا اىل مــواين البحر 

االبيض املتوسط .
اما البخور فيصــدر من جنوب الجزيرة 
العربيــة اىل معابــد الفراعنــة وفلســطني 

والقسطنطينية والبندقية و روما .
ويكشــف تاريخ الجنوب العريب بصورة 
عامــة وحتــى عــام 150بعد امليــالد عن 
الحضــارة متقدمة يف هدا املــكان وقد ذكر 
بعض املؤرخني ان العرب يف هذا الجزء كانوا 

املعلمني للفينيقيني وحتى الفراعنة ...
هذا بعــض من تاريخ الجنــوب العريب 
جاءت به االسفار، وكيف كانت هنا حضارات 
علمت العامل القديم وما زال الكثري منها غارقا 

تحت رمال الصحراء او  يف بحر عدن .
يكتب االســتاذ لقان يف 27ديســمرب 
1962م تحــت عنــوان استكشــاف مجدنا 
املدفون قائال:) دعاين الرشيف حســني بن 
احمد املهبييل- سلطان بيحان عام 1951م 
اىل مرافقتــه يف زيارتــه  )هجركحالن ( مركز 
الحفريات االثرية يف ســلطنته واملمول من 
املجمع االمرييك لدراســة االنســان ينفذه 
وينــدل فيليبس وفريــق من علــاء االثار 

املشهورين بسمعتهم العظيمة .
اقلعــت الطائرة مــن خورمكرس وملدة 
اربعــني دقيقــة تقريبــا كارة فــوق الجبال 
والوديان ، قبــل ان تهبط عىل رمال الذهبية 
للربع الخايل صحراء الجنوب العريب الكبرية 

الواسعة.
هذه الرمال الساحرة التي تلونت بضوء 
الصبــاح الخافت يف االفق البعيد طبقة فوق 
طبقة مرتفعة عاليا فوق االرض ، دافنة تحت 
االرض بلدات ومدنا وحدائق وتالال وسالسل 

جبلية.
ماهي االرسار العظيمة التي يحتضنها 
صــدر هــذه الصحــراء الرملية ، وكــم عدد 
املالك التــي دفت تحتها ، كــم من املدن 

والسالالت والحضارات (

هنــاك اقــوال عــدة عــن هــذه البعثة 
االمريكيــة التــي جاءت اىل شــبوة يف ذلك 
العهد حيث كتبت بعــض الصحف العدنية 
حول اغراضها ،  وما قيل يف هذا الشان: انها 
جاءت اكتشــاف النفظ والذهب واليورانيوم 
واملخططات االرسائيلية وهي شارة اىل يهود 
شبوة والذين لهم فيها قبور ما زالت حتى االن 
تخرج منها اثار وطاملا وجدت القبور تسبقها 

حياة.
مدينة بــكل فروعهــا وتعد حبــان من 
املناطــق التي عــاش فيها يهــود الجنوب 

العريب منذ ظهور الديانة اليهودية .
اما عن الرثوات فان شبوة تعد من اغنى 
املناطق ، وهذا ما قدمته تقارير امريكية عام 

1954م
من اهم القضايا التي جند لها االســتاذ 
محمد عيل بقان قلمه وأفكاره قضية التعليم 
فقد ادرك ان االمم ال ترتقي اال مبعارفها وعدن 
تعد يف هــذا الجانب اول منطقة يف الجزيرة 

العرب عرفت التعليم الحديث.
يف هــذا االمر يقــول: ) افتتاح املجلس 
الربيطاين ناقش ســتيورات بريوان يف عام 
1940م معي موضوع افتتاح فرع للمجلس 

الربيطاين يف عدن .
وشــجعت املقــرتح وعرضــت مكتبي 
الحايل يف طريق اسبيالنيد ليكون يف البدء- 
قاعــة محــارضات وقمت باصــالح املكتب 
لهذا الغرض ثم متكن املحرتم مادســن من 
اســتئجار مبنى من عيل يحيى يشغله االن 

فندق مرتوبول .
وقد استحســنه الســيد داندس ممثل 
طريان الرشق االوسط وقام بافتتاحه السري 
هاثورن هول يف 30 يوليو سنة 1941م وكنت 

اول االعضاء يف املعهد الربيطاين .
وبدات السيدة مادسن باعطاء حصص 
للسيدات املحجبات ، وعرضت االفالم وقمت 
املحارضات التي ترشح اســلوب الحياة يف 
بريطانيــا ومتت اعاره الكتب لالعضاء واقيم 

ملعب للتنس .
وبقيــت عضوا يف اللجنــة االدارية لعد 
ســنوات وكانت الفكرة الرئيسة لهذا النادي 

محمو الحواجز اللونية (
يف شــهر يونيو من عــام 1941م ذهب 
االســتاذ محمد عيل لقــان لزيــارة رجال 
االعال الفرنيس انتونان البس وشكره عىل 

اقامة مدرسة للبنات يف الشيخ عثان .
وقد اخــربه انه عــىل اســتعداد كامل 
لإلسهام بشكل واســع يف مجال التعليم يف 
عدن وخاصــة تعليم البنات ، وقــال له: ) ان 
البنات يلتحقن باملدرسة يف سن التاسعة ثم 

يتوقفن عادة عند سن الثانية عرشة .
ولذلك ال يجدن الفرصة لتعليم الخياطة 
واالعال اليدوية واالعال الصحية ورعاية 

والخدمــة  املنــزيل  واالقتصــاد  الطفولــة 
االجتاعيــة اضافــة اىل القــراءة والكتابة 

والحساب والجغرافيا والتاريخ والعلوم(
يف هــذا املوقــف طرحت فكــرة تعليم 
الكبار وقد اعرب الســري انتونــان البس عن 
اســتعداده لبناء مركز لتعليم النســاء وهذا 
يدخل يف مجال محو االمية حيت تعد عدن 
سباقة يف هذا املجال ، وقد ناشد العامة يف 
عقد اجتاع لتشكيل لجنة تنظيم هذا العمل 

.
وقد قدم الســري انتونان البس مبلغ 50 
الف جنيه اســرتليني مركز البس يف كريرت 

واملعهد الفني يف املعىل .
ويف هذا املضار يقول : ) عند الحديث 
عن تعليــم البنات ال نســتطيع ان نتجاهل 
الجهــود التي قامــت بها الســيدة الجليلة 
التــي عملت بقــوة من اجل الهدف نفســه 
وزوجة املرحوم  السيد محمد عيل مقطري 
واملعروفــة كثريا لدى الجميع بالســت نور 
حيدر، التي بدأت تعليم املرأة يف بدايات عام 
1920م ومنــذ ذلك الوقت وهي منخرطة يف 
هذه املهنة النبيلة واليوم تدير اكرب مدرســة 
حكوميــة للبنات وهي املدرســة الحكومية 

للبنات يف املستعمرة .
ولجهودها املستمرة فقد كرمت مبنحها 
شــهادة بكالوريــوس قبل ســنتني ، وتلقي 
االحرتام مــن الكثريين الذين يقدرون عملها 
ويعجبــون به، ان صحيفة عدن كرونيل لتود 
ان تســجل كلمة امتنان وتقدير للســت نور 
معلمــة  االف االمهــات يف جنــوب الجزيرة 

العربية (
كانت اول فتــاة عدنية تلتحق بجامعة 
القديس اندروز للدراسات العليا يف بريطانيا 
هي عــزة محمد عبدة غانــم للحصول عىل 
بكالوريوس يف الرياضيات اســس االســتاذ 
لقان يف الشيخ عثان معهدا لتعليم الفقة 
واالدب يف نادي االصــالح العريب وقد جمع 

تربعات من اهل الخري.
وقدم له الســيد حامد البــار مبلغ 500 
روببة لهذه املدرســة الشــيخ احمد محمد 
سعيد االصنج وكان الشخ احمد العبادي وهو 
عامل مسلم جليل يف تعليم االوالد ومن بعض 
طالبه ،الشيخ محمد سامل بيحاين واالستاذ 
الشاعر عبداملجيد االصنج والفقية محمد 

نعان وغريهم كثري .
يف عام 1936م كتــب اىل امللك فاروق 
يف مر وامللك غازي يف العراق باسم نادي 
االصالح ملنح بعثات دراسية ألبناء عدن يك 
يدخلــوا جامعات هذه الــدول ،وهي تعد اول 

منح دراسية عىل مستوى الجزيرة العربية.

وكان السيد عطا حسني مساعد ضابط 
املعارف يف عــدن مــن 1921م اول تربوي 
مخلص متحمس لتأســيس نظــام تعليمي 
لعدن وما بني االعوام 1941-1936م شــغل 
زاهر حمــزة الرتبوي العريب من فلســطني 

مسؤولية املعارف يف عدن .
لقد تم انشــاء اول مدرسة حكومية يف 
عــدن نظامية عــام 1856م يف عهد الحاكم 
الربيطاين الكولونيل دبليــو كوجالن والذي 
كانــت فرتة أقامتــه يف عــدن 1856محتى 
1862م وكانــت هنــاك خطــة لبنــاء كلية 
للدراســات العربية يف عــدن ويف هذه يقول 
الكاتب الربيطاين جافــن :)يف عام 1966م 
وخــالل انشــاء دار االقامــة للكولونيل مري 
ويذر محاولة اخرى ألنشــاء وبهدوء مدرسة 
واحدة تقدم تعليــا عىل النمط االنجليزي 
تحــت ارشاف مديــر هندي واخــرى تعني 
اساســا بالدراسات االسالمية ، القرآنية وكان 
التمويل بالنسبة للمدرسة االخرية مشرتكا 

بني الحكومة والبلدية .
االوىل  املدرســة  افتتــاح  وكان 
الربيطانية يف عدن له فأئده كربى للضباط 
واملســتوطنني الهنــود حيــث مكنتهم من 
طلب ارسهم للعيش معهــم ،وهذا مل يحدث 
يف الســابق ، كذلك رات الطبقات الفقرية من 
ســكان عدن ان التعليم هو السبيل االفضل 

للدخول يف الخدمة الحكومية (
يف عــام 1913م قــام االســتاذ لقان 
برحلة اىل الجزيرة ســقطرى وقد كتب عنها 
قائــال يف 2 فربايــر 1961م ) بعــد قضــاء 
يومني يف املكال غادرت عىل منث الســفينة 
دالهاويس اىل ســقطرى وهي جزيرة كبرية 
وسط املحيط تبلغ مساحتها سبعني ميال 

طوال.
وكان الســلطان بن عفرير لطيفا ودودا 
للغاية اما وزيره فهو عــىل بن ابراهيم الذي 

اخدين اىل منزله.
الجزيرة الخرضاء حيت تقف اشــجار 
النخيل شامخة عىل طول الشاطئ وجدول 

ماء يجري من فوق التالل .
وقد ذهب فريق من املســاحني ملعرفة 
مصــدر ذلك الجــدول الصغري اما الســكان 
فهم خليط من الزنوج ذوي االنوف العريضة 
ونســبة مئوية بســيطة من العــرب وبعض 
النســوة كن تقريبا جميالت ووسيات جدا 
ولهن انــوف حمرييــة مشــهورة ويتحلني 

باملجوهرات الذهبية الهندية .
ان لغة الجزيرة قد وصفت بلغة الطيور 
واعتقــد ان ذلك وصف مناســب لها ، فاكرث 
الكلات من اصل يوناين وقد قرات يف مكان 
ما ان االغريق اليونانيني القدماء قد احتلوا 

الجزيرة يف عام 392 قبل امليالد (
هــذه الصفحــات من تــراث االســتاذ 
محمد عيل لقان كم هي غنية يف املعارف 
التاريخية عن عــدن واملناطق الجنوب هي 
رحلــة يف الذاكــرة نذهب اليها كلا شــدنا 
الحنني اىل ذلك الزمان الذي تغريت معامله 
وذهب اهله غري ان الكلات تظل هي االنوار 
التي ترشدنا اىل مجاهل الهوية وما غاب منها 

عن الحارض.
يف تــراث هذا العلم الخالــد نجد العرب 
والدروس يف قيمة املعرفة وما لها من ريادة 

يف قيادة االمم نحو مواكب الحضارة .

عدن الهوية والتاريخ والحضارة
»اليوم الثامن« تنشر مذكرات محمد علي لقمان..

نجمي عبد المجيد

أين تقع إرم ذات العماد؟
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تقرير

الناشــطة اإلخوانيــة هناء هــزاع مدير 
العالقات والتنسيق اإلعالمي عرفته بهجومها 
عىل السعوديني ووصفهم باألغبياء، ووجهت 
اتهامات للتحالف العريب بقيادة السعودية 

واإلمارات« 
كشــف إعــالن صــادر عــن الربنامج 
الســعودي لتنمية واعار اليمن عن تعيني 
الربنامج ناشــطة مينية إخوانية مقربة من 
القيادية توكل كرمان، مديرا للعالقات العامة 
والتنســيق يف العاصمــة الجنوبيــة عدن، 
األمر الذي يؤكد عىل اخــرتاق اخوان اليمن 
املوالــني لقطر، للربنامج الســعودي الذي 
يرشف عليه سفري السعودية محمد آل جابر.

وبني اإلعالن الذي تلقته صحيفة اليوم 
الثامن من مســؤول يف الربنامج الســعودي 
يقيــم يف الريــاض »دعــوة للصحافيــني 
للحضور، لتغطيــة وصول الدفعة الثالثة من 
منحة املشتقات النفطية الجديدة إىل ميناء 

العاصمة عدن.
وقال الربنامــج ان عىل الصحافيني يف 
عدن التواصل مع مدير التنسيق اإلعالمية يف 

مكتب عدن املصورة هناء هزاع.
وهناء هزاع، هي مصورة وناشطة إخوانية 
مــن مدينة تعز، جلبها الربنامج الســعودي 
قبل سنوات إىل عدن، وعينها مديرا للعالقات 

والتنسيق اإلعالمي يف العاصمة الجنوبية.
وعرفت الناشطة اإلخوانية املقربة من 
القيادية يف إخوان اليمن توكل كرمان، وتعرف 
مبواقفها املناهضة للتحالف العريب بقيادة 

السعودية واإلمارات.
وعرفت الناشــطة اإلخوانية هناء هزاع 
مدير العالقات والتنسيق اإلعالمي، بهجومها 
عىل السعوديني ووصفهم باألغبياء، ووجهت 
اتهامات للتحالف العريب بقيادة السعودية 

واإلمارات« 
وقالت مصادر  - لصحيفة اليوم الثامن 
– ان قيــادات إخوانيــة مينيــة عملــت منذ 
وقت مبكر عىل اخرتاق الربنامج الســعودي 
إلعادة اعــار اليمن، وقد اقال الربنامج احد 
قيــادات االخوانية املحليــة يف مدينة تعز 

يدعى نجيب حميد، عقب ان أعاد ناشطون 
نرش تغريدات له تبني مواقفه العدائية تجاه 

السعودية.
وقبــل أكرث مــن عامني اقال مســؤول 
الربنامــج الســعودي العــادة االعــار يف 
العاصمة عدن نجيب حميد من منصبه، عىل 

خلفية اظهار مواقف عدائية له تجاه اململكة 
وملكها الراحل.

وقالــت مصــادر ســعودية ان اإلقالــة 
جاءت بسبب تغريدات نرشها حميد معادية 
للمملكة وانه سيتم التعامل وبحزم مع كل من 

يتطاول عىل السعودية.
ووصف محللون وصحفيون سعوديون 
اقالة نجيب حميد بانهــا خطوة يجب أن ال 
تتوقف عند هذا الحد مطالبني بالنظر جيدا 
يف تاريخ كل من هو محسوب عىل الرشعية 
اليمنية وتطهري الرشعية من الشــخصيات 
املحســوبة عليها والتي تــيسء للتحالف 

العريب.
واكدوا ان االقالة تعد تنظيفا لجناح قطر 

يف حزب االصالح وانها سوف تستمر.
وقال موقع األمني برس املحيل يف عدن 
إن إعالميني وناشطني جنوبيني كشفوا عن 
تغلغل عنارص حزب اإلصالح، الفرع املحيل 
لتنظيم اإلخوان املسلمني، يف إدارة الربامج 

السعودية اإلنسانية والتنموية يف اليمن.
وكان اإلخواين نجيــب حميد، قد تهكم 
عىل العاهل السعودي الراحل امللك عبدالله 
بن عبدالعزيز، واتهمــه بقتل املريني يف 
»ميدان رابعــة«، ووصف الســعودية بـ«ٌقرن 

الشيطان«.
كــا وصف، يف تدوينات عىل حســابه 
يف »الفيســبوك« مفتى اململكــة »باألعور 
الدجال«، قبل أن يتم تعيينه ممثالً للربنامج 
الســعودي لتنمية وإعــار اليمن يف مدينة 

عدن.
وعرف اإلخــواين نجيب حميد مبواقفه 
العدائيــة املتطرفة تجاه اململكــة العربية 
الســعودية، بســبب موقفهــا مــن جاعة 

اإلخوان املسلمني.

السعودي إلعمار اليمن
يعين ناشطة إخوانية وصفت السعوديين باألغبياء )موثق(

مدير العالقات والتنسيق اإلعالمي بالعاصمة عدن
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دراسات

عدن

 الرياض

استعرضت الدراسة أبرز معارك تطهري 
الجنوب مــن التنظيــات اإلرهابية، منها 
معركة الســيوف الذهبيــة يف يونيو 2012 
التي قادها الشــهيد اللواء ركن سامل عيل 
قطــن وانتهــت بتحرير أبني مــن عنارص 
القاعــدة التــي كانــت أعلنــت املحافظة 
إمارة تابعة لهــا، وعملية الســهم الذهبي 
يف يوليــو 2015 التــي نفذتهــا املقاومة 
الجنوبيــة بدعــم مــن التحالــف العريب 
الســعودية واإلمارات وأسهمت يف  بقيادة 
تحرير عدن والجنوب من ميليشيا الحويث 

اإلرهابية
قالت دراسة بحثية حديثة صادرة عن 
الثامن لإلعالم والدراسات  اليوم  مؤسســة 
إن القــوات الجنوبيــة التابعــة للمجلــس 
االنتقايل الجنويب، واجهت بدعم من دولة 
اإلمارات العربية املتحدة أخطر تنظيمني 

يهددان اإلقليم والعامل.
الدراســة تناولت محطــات من تاريخ 
الجنوب يف مواجهــة التنظيات اإلرهابية 
الدولية، ممثلة بداعش والقاعدة والحويث.

وأكدت الدراســة أن حجم املسؤولية 
التي تحملهــا املجلس االنتقايل الجنويب 
كبــرية جــدا، الفتــة إىل أن مواجهــة تلك 
التنظيــات اإلرهابيــة تعــد مهمــة دولية 
لكونهــا  مكثفــة  جهــود  إىل  وتحتــاج 
-التنظيات- أصبحت لها تحالفات محلية 
وإقليمية ودوليــة، موضحة بهذا الصدد أن 

حركتــي الحويث واإلخوان املســلمني يف 
اليمن شــكلتا خطــرا حقيقيا عــىل األمن 
والســلم الدوليني ما جعلها يف مواجهة 
مبــارشة مع القــوات املســلحة الجنوبية 

خالل فرتة الحرب وحتى اللحظة.
ويف حني تحدثت الدراســة عن الدور 
الوطنــي الجنــويب الكبــري الــذي بذلتــه 
القوات املســلحة واملقاومة الجنوبية يف 
مواجهــة تلــك امليليشــيات اإلرهابية يف 
سبيل كل مدن الجنوب )عدن ولحج وأبني 
وحرضموت وشبوة والضالع(، فإنها نوهت 
بالــدور املحوري لدولة اإلمــارات يف دعم 
للمجلس  والعســكري  الســيايس  املكون 
االنتقايل الجنويب الذي أدار تلك املعارك 

البطولية ضد امليليشيات اإلرهابية.
وأشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة 
اليــوم الثامن لإلعالم والدراســات، بعنوان 
اإلمــارات  أن  إىل  اليمــن«  يف  »اإلرهــاب 
أســهمت يف الدعم واملســاندة والتدريب 
التابعــة  والعســكرية  األمنيــة  لألجهــزة 
للمجلــس االنتقــايل الجنــويب يف جنوب 
اليمن من أجــل تأمني مختلــف املناطق 
والتصــدي لخطــر التنظيــات املتطرفة 
وتحديــداً القاعــدة وداعــش اللذيــن كانا 
يتمددان يف املحافظات الجنوبية املحررة 

ملحاولة السيطرة عىل مدن رئيسية.
السياســية  القوى  الدراســة  واتهمت 
والدينيــة والقبليــة والعســكرية يف اليمن 

بتوظيف اإلرهاب توظيفا سياســيا بغرض 
محافظــات  يف  الــرثوة  عــىل  الســيطرة 
الجنــوب يف ســبيل متويــن اإلرهــاب يف 
إن  وقالــت  والعــامل،  العربيــة  الجزيــرة 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب عمل عىل 
اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات ملواجهــة 
التنظيات اإلرهابية بهدف تقويض قدرتها 

عىل ارتكاب العمليات اإلجرامية.
معارك  أبــرز  الدراســة  واســتعرضت 
تطهري الجنوب مــن التنظيات اإلرهابية، 
منهــا معركة الســيوف الذهبيــة يف يونيو 
2012 التي قادها الشهيد اللواء ركن سامل 

عيل قطن وانتهت بتحرير أبني من عنارص 
القاعــدة التــي كانــت أعلنــت املحافظة 
إمارة تابعة لهــا، وعملية الســهم الذهبي 
يف يوليــو 2015 التــي نفذتهــا املقاومة 
الجنوبيــة بدعــم مــن التحالــف العريب 
الســعودية واإلمارات وأسهمت يف  بقيادة 
تحرير عدن والجنوب من ميليشيا الحويث 

اإلرهابية.
ومــن املعــارك أيضا، عمليــة تطهري 
مديريــة املنصــورة يف عدن مــن عنارص 
القاعدة اإلرهابية التي نفذتها قوات الحزام 
األمني يف فربايــر 2016، وعملية الفيصل 

لتطهري حرضموت من القاعدة التي نفذتها 
قوات النخبة يف فرباير 2018، وأســهمت 
وســاحل  املســيني  وادي  تطهــري  يف 
حرضمــوت بشــكل كامــل مــن القاعدة، 
ومؤخــرا عمليتــا ســهام الرشق وســهام 
الجنوب اللتان نفذتهــا القوات الجنوبية 
يف العــام املــايض 2022، وأســمهت يف 
تطهري أبني وشبوة من العنارص اإلرهابية.

خطــة  بوضــع  أوصــت  الدراســة 
التنظيات  اسرتاتيجية شــاملة ملكافحة 
اإلرهابيــة تتضمــن املكافحــة الوقائيــة 
والعالجية واالستئصالية وتفعيل ترشيعات 
وطنية جنوبية ذات صلة مبكافحة اإلرهاب 
وتفعيل دور الحاية الفكرية واأليدولوجية 
يف سبيل مكافحة األفكار املتطرفة وتطوير 
للقوات  واالستخباراتية  األمنية  اإلجراءات 

املختصة يف مكافحة اإلرهاب.
وأكدت عىل رضورة التنسيق املستمر 
مــع لجنــة مكافحــة اإلرهــاب يف األمــم 
املتحــدة عىل نحو يحقــق مكافحة فعالة 
وشــاملة لظاهــرة اإلرهاب والتنســيق مع 
املنظمة الدولية للرشكة الجنائية إنرتبول 
إلدراج  والعربيــة  اإلقليميــة  والكيانــات 
وإصدار نرشات حمــراء للقيادات والكوادر 
والعنــارص الهاربة عىل املســتوى الدويل 
إىل جانــب تجميــد أموالهــم والعمل عىل 
تحجيــم قدراتهــم يف تنفيــذ مخططاتهم 

العدائية املوجهة للساحة الداخلية.

قالــت صحيفة »الفاينانشــال تاميز« 
إن اململكة العربية السعودية تعتزم إنشاء 
مركز لصناعة السيارات الكهربائية بعد أن 
كانــت لعقود تحــاول يف صناعة املركبات 

التي تعمل بالوقود األحفوري.
األمريكيــة  الصحيفــة  وذكــرت 
املاليــة  الشــؤون  يف  املتخصصــة 
واالقتصادية إن »اململكة الخليجية الرثية 
تعتزم ضخ املليارات إلنشاء مركز لتصنيع 
الســيارات الكهربائية بهــدف إنتاج 500 

ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030.
وبحسب ما نقلته قناة الحرة األمريكية 
سيكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع 
ســياراتها الكهربائية »سري« والتي تسعى 
لطرحها يف عــام 2025 بأســعار معقولة 
بالتعاون مجموعــة التكنولوجيا التايوانية 
دبليــو«  أن  »يب  ورشكــة  »فوكســكون« 

اليابانية.
وتســعى »ســري« إلنتــاج 170 ألــف 
ســيارة ســنويا يف اململكة، بينا سيكون 
عىل عاتق رشكة »لوســيد موتورز« ومقرها 
الواليــات املتحــدة، والتــي اســتحوذت 
الرياض فيها عىل حصــة األغلبية بتكلفة 
تقــارب مليــاري دوالر، إنتــاج 150 ألــف 

سيارة سنويا.
الكهربائية  الســيارات  رشكــة  كانــت 
الســعودية »ســري«، أعلنــت يف نوفمــرب 
املايض، أنها ســتطور موقعا صناعيا قرب 

مدينة جدة عىل الساحل الغريب للمملكة.
وقالــت رشكة »ســري« وهــي مرشوع 
مشرتك بني صندوق االســتثارات العامة 
مــع مجموعــة »فوكســكون« للتكنولوجيا 
التايوانيــة، إنها حصلــت عىل قطعة أرض 
مســاحتها مليــون مرت مربــع داخل مركز 
امللــك عبدالله االقتصادي يف صفقة تبلغ 

قيمتها نحو 96 مليون دوالر.
مينــح  أن  يف  الســعودية  وتتطلــع 
االنتقال إىل الطاقة النظيفة اململكة فرصة 
أفضل للنجاح يف مجال تصنيع السيارات 
الكهربائية، ال ســيا وأن ســوق السيارات 
العادية يشــهد هيمنة الرشكات يف اليابان 

وأوروبا والواليات املتحدة.
ويجدر أن تشكل السيارات الكهربائية 
حــوايل 60 باملئة من مبيعــات املركبات 
ســنويا بحلول عام 2030 يف حال الرغبة 
بالوصول إىل هدف صــايف صفر انبعاثات 
كربونية يف عام 2050، حسبا تقول وكالة 

الطاقة الدولية.
وقال مسؤول ســعودي للصحيفة إن 
ســوق الســيارات الكهربائية يوفر مساحة 
متكافئة أكرث من تلــك التي تعمل بالوقود 
األحفــوري، موضحا أن ذلك من شــأنه أن 
يضــع اململكــة يف مواجهة كبــار منتجي 
الســيارات الكهربائية اآلخرين يف الصني 

وأملانيا والواليات املتحدة.
باإلضافــة إىل ذلك، ميكن للســعودية 

أن تســتخدم قوتها املالية »لرشاء« سوق 
السيارات الكهربائية اعتادا عىل الفائض 

الكبري من مدخول النفط.
ويعد دخول السعودية يف هذا املجال 
جزءا من حملة طموحة يقودها ويل العهد، 
األمــري محمد بن ســلان، لتنويع مصادر 
الدخل، بــدال مــن االعتاد عــىل النفط، 
املصدر الرئيــيس إليراداتها كأكرب مصّدر 

للطاقة يف العامل.
لرشكــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
»نومورا« إلدارة األصول يف الرشق األوسط، 
طــارق فضل اللــه، إن صناعة للســيارات 

الكهربائية ســتخفض بشــكل كبري فاتورة 
الواردات يف اململكة.

وتابع: »ميثل النقل حوايل 15 باملئة 
مــن فاتــورة الــواردات الســعودية، حيث 
يعــد أكــرب مســتهلك للعملــة األجنبية. 
هناك حافز كبري الســتبدال تلك الواردات 

بالسيارات املنتجة محليا«.
باإلضافــة إىل ذلك، تتــالءم املبادرة 
الكهربائيــة مع هدف الســعودية املتمثل 
يف تشــغيل 30 باملئــة من الســيارات يف 
الكهرباء بحلول عام  الرياض باســتخدام 
2030، مــع وضعهــا ضمن أكرب خمســة 

منتجني يف العامل.
»ســري«  تســاهم  أن  املتوقــع  ومــن 
مببلغ 8 مليــارات دوالر يف الناتج املحيل 
اإلجــايل للمملكــة العربيــة الســعودية 

بحلول عام 2034، حسب بيان للرشكة.
ومع ذلــك، تواجه صناعة الســيارات 
الكهربائية يف العــامل جملة من التحديات 
منهــا شــح الرقائــق اإللكرتونيــة وارتفاع 

أسعار املواد األولية.
وقال آل بيدويــل، مدير مجموعة نقل 
الحركــة العامليــة يف »LMC«، وهي رشكة 
تحليل بيانات أســواق السيارات، إن هناك 
رياحا معاكســة، حيث يهدد نقص الرقائق 
وارتفاع أســعار املعادن الالزمة للبطاريات 

تطوير هذه الصناعة.
وأضــاف أن الركــود يف جميــع أنحاء 
العــامل من املرجــح أن يقيد التوســع يف 

قطاع السيارات الكهربائية.
وأشــار إىل أنــه »بحلــول نهايــة هذا 
العام، تأمــل الصناعة أن تصنــع ما يكفي 
من الســيارات، ولكن لســوء الحظ يف هذه 
املرحلة قد ال يكون لــدى الناس ما يكفي 

من املال لرشاء هذه السيارات«.
وتابــع: »كان يُعتقــد أن النقطــة التي 
ميكنك عندها إنتاج سيارة كهربائية بنفس 
تكلفــة ســيارة االحرتاق هي عــام 2025، 
ولكن مــن املرجح اآلن أن تكــون يف نهاية 

العقد«.

دراسة بحثية تحث األمم المتحدة على التنسيق 
مع القوات الجنوبية لمكافحة اإلرهاب

القوات الجنوبية واجهت أخطر تنظيمين يهددان العالم

صناعة نصف مليون سيارة سنويًا

السعودية تعتزم ضخ المليارات إلنشاء مركز لصناعة 
السيارات الكهربائية بحلول 2030م
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تقرير

إعداد:د.هيثم قاسم جواس

متهيد:
تلجــأ البلدان التــي تعاين من عجز 
يف موازناتهــا العامــة إىل تطبيق حزمة 
من السياسات واإلصالحات واالقتصادية 
لتعبئة ايراداتها العامــة وتوجيهها نحو 
االســتخدامات التي تشــكل لهــا أولوية 

هامة عىل كافة املستويات.
الدول عنــد تطبيقها  وتراعي هــذه 
تلك السياســات يف أطــار الحزمة التي 
تســتهدف من خاللهــا تعبئــة ايراداتها 
األثــار املبــارشة وغري املبــارشة لكل 
سياسية عىل كافة املســتويات املالية 
والسياســية،  واالجتاعية  واالقتصادية 
وتأخذ أكرث هذه السياسات وعىل رأسها 
رفع سعر الرف الجمريك عىل الواردات 

يف االعتبار توفر ما ييل:
-وضــع الهــدف الرئيــس لإلجــراء 

املقرتح تنفيذه.
-طبيعــة الســلع املســتوردة التي 
الــرف  ســعر  رشط  عليهــا  ينطبــق 
الجمريك الجديد واهميتها النســبية من 

جملة الواردات.
حدودهــا  عــىل  الدولــة  -ســيطرة 
وإمكاناتها يف مكافحــة عملية التهريب 
والتهــرب الجمــريك والرضيبي بشــتى 

أشكاله.
-أهمية هذه الســلع ومرونتها ومدى 
توافــر بدائل محلية لها ونســبة االنفاق 

الكيل عليها.
-عالقة هذه الســلع بالسلع األخرى 

مكملة او بديلة او مستقلة.
-قــدرة الحكومــة عىل فــرض رقابة 
عىل اسعار السلع والخدمات يف السوق 

املحلية خاصة االساسية منها.
-معرفة الحكومة لإليرادات املتوقعة 
منهــا ســواء أكانــت املبــارشة أو غري 
واملســاعدات  القروض  مثــل  املبارشة 
واملنح التي تقدمها املؤسسات الدولية 
إذا ما كان رفع الســعر استجابة ملطالب 

هذه املؤسسات.
-األعبــاء التــي ترتتــب عــىل هذه 
السياســات وتكلفتهــا املاليــة ممثلــة 
بنفقــات الحايــة االجتاعيــة وكذلك 
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  التكاليــف 

والسياسية.
تحصيــل  يف  الحكومــة  -كفــاءة 
مواردها بشــكل عام املورد الذي تنطبق 

عليها اإلصالحات بشكل خاص.
البيئة االســتثارية املالمئة  -توفر 
وتنشــيط منشــآت االنتــاج املحليــة، 

والصناعات اإلحاللية والتصديرية.
والظروف  التوقيــت  مالمئــة  -مدى 

املحيطة لعملية اتخاذ القرار.
إزاء  املتوقعــة  املنافــع  -مقارنــة 
تطبيق هذا اإلجراءات مقارنة بالتكاليف 
التي ســترتكها عــىل كافة املســتويات 
واالجتاعيــة  واالقتصاديــة  املاليــة 

والسياسية.

أواًل: خصائص االقتصاد اليمني يف 
ضوء بعض االعتبارات:

يعاين االقتصــاد الوطني من أزمات 
عديــدة هيكلية ومســتجدة، وزادت هذه 
األزمات حــدة عندما دأبــت الحكومات 
اليمنيــة املتعاقبة الجمهوريــة اليمنية 
عــىل اتباع سياســات وإجــراءات زادت 
عجز املوازنة تفاقا والوضع االقتصادي 
واالجتاعي والســيايس تعقيدا، والتي 
كان أخرها قــراري رئيس مجلس الوزراء 
رقم )1(و)3(، وبهدف تفســري نتائج هذه 
القرارات ســوف ننطلــق يف تحليلها من 
خالل معرفــة مــدى توافــر االعتبارات 
ســالفة الذكر يف االقتصاد الوطني حيث 

نالحظ ان اليمن وحكوماته يعاين من:
1(االعتاد عىل االسترياد يف تغطية 

الطلــب املحــيل من الســلع والخدمات 
بشكل شبه كيل خاصة السلع والخدمات 
االساســية حيث تشــكل األخرية شاملة 
النفطيــة  بذلــك األدويــة واملشــتقات 
مــا نســبته 90٪ مــن جملة الــواردات، 
وتســتحوذ هذه الســلع والخدمات عىل 

نسبة كبرية من االستهالك الكيل.
2(يشــكل االنفاق عىل هذه الســلع 

نسبة كبرية من الدخل القومي.
3(تفتقــد الحكومــة لعمليــة فرض 
رقابــة عــىل اســعار الســلع والخدمات 

االساسية منها.
عىل  الســيطرة  الحكومة  4(تفتقــد 
حدودهــا ومكافحــة عمليــة التهريــب 
خاصــة يف ظل الظــروف الحالية، فضاًل 
عــن تنامي ظاهــرة الفســاد يف القطاع 

العام بشكل كبري.
عىل  الســيطرة  الحكومة  5(تفتقــد 
بعض فــروع اجهزتهــا ومصالحها حتى 
يف أطــار املحافظات املحررة )محافظة 

مأرب- االتصاالت مثاال(.
من  االيراديــة  املصالــح  6(تعــاين 
وتحصيــل  تقديــر  يف  كفــاءة  ضعــف 
مواردهــا( حيث مل تتمكن هــذه األجهزة 
من تحصيل ما نســبته 10٪ من املوارد 

املتاحة مبعدالتها الحالية.
7(مل تتمكــن الحكومة من الســحب 
من القروض الخارجية القامئة، ومل تفي 
الدول املانحة بالدعــم الذي تعهدت به 

إزاء تطبيق هذه اإلصالحات. 
8(ال متتلــك الحكومة خطــة عامة 
ومصفوفة قرارات ترتقي لتحقيق رؤيتها 

االقتصادية التي تزعمها. 
ثانيًا: النتائج: 

الخصائــص  مقارنــة  مــن خــالل   
التــي يتصف بها االقتصــاد الوطني مع 
األعتبارات الواجــب توافرها لنجاح مثل 
هذه السياسات، فان نتائج قراري مجلس 
الوزراء رقــم )1(و)3( لعام 2023م، التي 
تعــد محــل جــدل بــني االقتصاديني، 

ستكون حتًا كا ييل:
1(ان رفــع ســعر الــرف الجمريك 
حتى وان كان ال ينســحب عىل الســلع 
االساسية ســيؤدي إىل اثار غري مبارشه 
عىل املســتوى العــام لألســعار وقيمة 
العملــة وبالتايل تفاقم تدهــور االوضاع 

املعيشية.
2(تشــجيع عملية التهرب الرضيبي 

اإليــرادات  حصيلــة  حجــم  وتراجــع 
الجمركية بدال من ارتفاعها.

3(انخفاض حجم الواردات منها يف 
حال ما إذا كان الهدف غري ذلك.

4(فــرض أعباء ماليــة اضافية عىل 
جانــب النفقــات العامــة يف املوازنــة 
ومبعدالت تفوق االيــرادات املتوقعة من 
رفعه، ليس عىل نفقات األجور واملرتبات 
بــل وكافة النفقــات األخرى عــىل كافة 
املســتويات )نتائــج قرار تعويم ســعر 
الــرف وتحريــر املشــتقات النفطية 
وعالقتها بعجــز املوازنة خري دليل عىل 

ذلك(
القرار يف فرض الحصار  5(يســاهم 

عىل موانئ عدن البحرية والجوية.
6(يبــني القــرار هشاشــة الحكومة 
وتهربها عن معالجة االسباب االساسية 
لألزمــة يف اللجــوء اىل معالجات وهمية 

تزيد من خلق أعباء اضافية 
7(تســاعد هذه القرارات عىل متكني 
االنقالبــني وأطــراف سياســية أخــرى 
واقتصاديًــا  ماليًــا  للجنــوب  معاديــة 

وسياسيًا.
تدهــور  القــرارات  هــذه  8(تزيــد 
واالضطرابــات  الســيايس  االســتقرار 
املناطــق  يف  املتتاليــة  العســكرية 

املحررة.
 بينا تتطلب عملية تحريك أسعار 
خدمات املياه والكهرباء، اســتقرار هذه 
لتحقيق  الخدمــات كوســيلة أساســية 
الغــرض، فضاًل من تحريك أســعارها يف 
الوقت الحايل ســيزيد من نســبة الفاقد 
الــذي تجــاوز 50٪ ناهيــك عــن تراكم 
املديونيــة لــدى املســتهلكني والتــي 
عجزت الحكومة عن وضع آلية مناســبة 

لتحصيلها 
    هــذا يف حــني جــاء قــرار رئيس 
مجلس الــوزراء رقم )2( لعــام 2023م، 
لــذر الرماد عــىل العيــون والتمويه عن 
أهــداف القــرارات التي تســتهدف عدن 
األخــرى،  الجنوبيــة  واملحافظــات 
وتحميلها فاتورة مرتبــات املناطق غري 
املحررة، والــذي يعلم الجميع أنه مجرد 
حرب عىل ورق ولن تنصاع سلطات مأرب 

ملثل هكذا قرارات.
وعليه ملا كانت عملية تنمية املوارد 
تســتلزم رشطــني األول وجــود فريــق 
يــدرك متاًما طبيعــة املــوارد والنفقات 

العامة وكفــاءة آليات تحصيلها وانفاقها 
لــكل مصــدر منها،  النســبية  واألهمية 
واســباب تراجع اإليرادات العامة وطرق 
تنميتها، وأســباب تفاقم النفقات العامة 
وســبل ترشــيدها ورفع كفــاءة انفاقها، 
بالتزامن مع وجــود حكومة متتلك إرادة 
لتحقيق ذلك، والثاين  ربط عملية تنفيذ 
أي اصالحات اقتصاديــة تلبية لرشوط 
املؤسســات الدوليــة والــدول املانحة 
مبراجعــة مســرية االصالح مــع حجم 
املنح والقروض واملساعدات الخارجية 
التي حصلــت عليها اليمن منذ )1996-

2022( كنســبة من اإليــرادات العامة او 
عجــز املوازنــة وفًقا لنظريــة املنافع- 

التكاليف.
 لذا ميكن القــول بانه إذا كان رئيس 
وأعضاء املجلس االقتصادي األعىل ال 
يتوفر لديهم الرشط األول فتلك مصيبة، 
وان كانت هذه املقرتحات تلبية لرشوط 
املؤسســات الدولية، وبــدون أي مقابل 
أســوة بســابقاتها، ومبثل هكذا أوضاع 

فاملصيبة أعظم. 
ثالثًا: البدائل املتاحة:

املجلــس  عــىل  يســتوجب  كان   
االقتصادي األعىل عمل دراسة تحليلية 
شاملة ملوارد ونفقات الدولة وذلك لكون 
معالجــة عجز املوازنــة ال تقتر عىل 
تنمية املوارد فحســب، بل ترتكز اساًسا 
عىل ترشيد النفقات العامة، فمها كانت 
هناك زيادة يف املوارد يف ظل اســتمرار 
الفســاد يف االنفاق فان العجز المحالة 
يف تفاقم مستمر، ومن أبرز البدائل التي 
كان يجــب عــىل املجلــس االقتصادي 
اتخاذها دون تحميل الشــعب أي أعباء 
مالية وبنفس الوقــت الحصول عىل أثر 

مايل كبري نذكر منها:
الخــام  النفــط  1(إعــادة تصديــر 
والغاز الذي تتجاوز أهميته النسبية من 
اإليرادات العامة 68٪، ومراجعة الفساد 

يف العقود التي متت مع الرشكات.
الوحــدات  أوضــاع  2(دراســة 
االقتصادية ورفع كفاءة انتاجها، وزيادة 
نســبة حصة الحكومة من فائض أرباح 
نشــاطها، أو بطريقه أخرى اعتاد هذه 
الحصة كنسبة من إيرادات هذه الجهات، 
كونها تعمل عــىل تبديد هذه املوارد يف 
نفقات جــاري لتظهر قوائــم دخلها يف 

عجز دائم.

ابرمتها  التــي  العقــود  3(مراجعــة 
مصلحتهــا الجــارك مع بعــض نوادي 
السيارات يف عقود مشبوهة والذي تفوق 
فيها نســبة هذه النوادي 75٪ من رسوم 
الرتبتك، وهي نســبة كبــرية جدا مقارنة 
خاصة مع ابــرام الحكومــة التفاقية مع 
الجانب السعودي تلزم املغرتب اليمني 
وغــريه بعــد الدخــول اىل أراضيها مره 

أخرى إىل بإعادة املركبة.
4( الســاح بدخول بعض السجائر 
املمنوعة مؤقتًا بطريقة رســمية وفرض 
جارك عليها لكونــه تدخل عن الطريق 
التهريب وتغطي نســبة كبرية من الطلب 

املحيل.
الرســوم  مديونيــة  تحصيــل   )5
الســفارات، ومعالجــة  مــن  القنصليــة 
القامئــة يف  الطوابع)الدمغــة(  مشــكلة 

الوقت الحايل عىل وجه الرسعة. 
املحافظــات  كافــة  6(إلــزام 
والهيئات  والوزرات  واملديريات املحررة 
واملصالح الحكومية بإغالق أي حسابات 
خــارج البنك املركــزي وتوريد عائداتها 
إىل املقــر الرئيــس للبنــك املركزي يف 

العاصمة عدن.
7( رفــع كفــاءة تحصيــل املــوارد 
الرضيبية األخــرى وأمتتة كافة عمليات 

تقدير وتحصيل الرضائب.
8( الضغط عىل الســلطات املحلية 
وبعض الوحــدات األخــرى للعمل عىل 
تحصيــل كافــة إيراداتهــا، والعمل عىل 

تفعيل دور األجهزة الرقابية والقضائية.
9(رسعــة نقــل املراكــز الرئيســة 
الوحدات  وبقيــة  االتصــاالت  لــرشكات 
واألجهــزة والبنوك العامــة الذي مل يتم 

نقلها إىل العاصمة عدن حتى اللحظة.
والعمل  املايل  النظــام  10(تحديث 
عــىل البحــث عن منــح نقديــة وعينية 
لتمويــل عجــز املوازنة وبناء مشــاريع 

اسرتاتيجية وليس منطية.
وذلك بالتزامن مع ما ييل:

-إعــادة هيكلــة الحكومــة بتقليص 
الوزارات إىل الحد األدىن مبا يتناسب مع 
ظروف املرحلة الحاليــة، وذلك بتفعيل 
قرار القرار الجمهوري رقم)250( لســنة 
1997م بشأن تشــكيل املجلس األعىل 
للخدمة املدنية واإلصالح اإلداري وقرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقم)3( لســنة 

1998م بشأن الئحته الداخلية.
املســؤولني  مرتبات  رصف  -وقــف 
والعاملني يف الســلك الحكومي بالعملة 
األجنبيــة، وتحديد مرتباتهم وفًقا لهيكل 

األجور املعتمد.
-إيقــاف رصف مرتبــات النازحــني 

والقابعني يف الخارج منذ سنوات.
املوظفــني  ظاهــرة  -مكافحــة 
املزدوجني والوهميني وتنقية كشــوفات 
الراتــب من كافــة االختالالت مبــا فيها 

البدالت الغري القانونية.
-رسعــة تقليــص أعداد الســفارات 
واملوظفني يف السلك الدبلومايس بشكل 
كبري، وكذلك تنزيل غري املستحقني من 
كشوفات املساعدات املالية للمبتعثني 
وإيقــاف عملية االبتعــاث للخارج ملدة 

خمس سنوات قادمة.
-معالجــة وتقنني اعتــادات وقود 
الكهرباء عــن طريق متابعــة املانحني 
يف إنشاء مشاريع اسرتاتيجية للكهرباء 
واملياه وبوقــود أقل كلفة، واملســاهمة 
فيهــا وذلك بهــدف إيقاف هــدر ماليني 

الدوالرات يوميا.
-مراجعة كافة أوجه الدعم املركزي 
وبعــض  األخــرى  للوحــدات  الجــاري 

وحدات السلطة املحلية.   

النتائج الحتمية لمقترحات المجلس االقتصادي األعلى 
وقرارات رئيس مجلس الوزراء - وبدائلها المتاحة
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تقرير

المركز العربي للبحوث والدراسات

لقد حــّددت دولة اإلمــارات منذ اإلعالن 
عــن قيامهــا يف كانــون األول 1971، رؤى 
اســرتاتيجية لتحقيق إنجازات نوعية شاملة 
يف شــتى القطاعات الحيوية لتعزيز ازدهار 
الدولــة بشــكل مســتدام وضان مســتقبل 
أجيالهــا، وذلــك عــرب الخطــط التنمويــة 
الطموحة التي حددتهــا يف أربع محاور)1(: 
االتحــاد يف املســؤولية: من أجــل التحيل 
بالطموح واملســؤولية، واملشــاركة بفعالية 
يف بيئة اجتاعية واقتصادية دامئة التطور، 
وبناء مجتمــع حيوي مرتابــط؛ االتحاد يف 
املصــري: عــرب ضــان تنميــة متوازنة بني 
اإلمارات الســبع، من خالل التنســيق الفعال 
بني الجهــات االتحادية واملحليــة، وتكامل 
التخطيط والتنفيذ عىل املســتوى الوطني 
يف كافة املجاالت، إضافــة إىل ضان األمن 
واالستقرار، وتعزيز مكانة الدولة وإبراز دورها 
كنموذج رائد عىل الســاحة الدولية؛ االتحاد 
يف املعرفــة: مــن خــالل اعتــاد اقتصــاد 
معريف متنــوع ومرن، تقوده كفــاءات وطنية 
وتعــّززه أفضل الخــربات مبا يضمــن تنمية 
بعيدة املدى لإلمارات، إضافة إىل االستفادة 
القصوى من الرشاكات االقتصادية العاملية، 
واالتحــاد يف الرخاء: من خــالل التطلع إىل 
اعتاد أنظمة تعليم متطورة، وتقديم خدمات 
صحيــة تتعدى مفهوم العالج إىل الوقاية من 
األمراض والحفاظ عىل البيئة، وفًقا للحقائق 

والشواهد التالية:
-التطــوُّر يف القطاعــات االقتصاديــة، 
بعد اكتشــاف النفط يف الخمسينات، حدث 
تغيري جــذري يف هيكل الحيــاة االقتصادية 
واالجتاعيــة يف دولــة اإلمــارات، وانعكس 
بشــكٍل كبري عىل ازدهار قطاعات استخراج 
النفط الخام والغاز الطبيعي، وتجارة الجملة 
والتصليح،  الصيانــة  وخدمــات  والتجزئــة، 
والعقــارات، والــرشكات وخدمــات األعال، 
واإلنشــاءات والبنــاء، والتصنيع وغريها من 
القطاعات التي أرســت اقتصاًدا قويًا يعكسه 
ارتفاع مؤرش نســبة االستثار، مع فائض يف 
امليزان التجــاري، وانخفاض مؤرش نســبة 

املديونية.
وفًقــا  اإلجــايل،  املحــيل  -الناتــج 
للتقريــر االقتصــادي الســنوي 2021، بلغ 
الناتــج املحيل اإلجــايل لدولــة اإلمارات 
باألســعار الثابتة 1.418.9 مليار درهم لعام 
2020، بينــا بلغ الناتج املحيل باألســعار 
الجاريــة 1.317.9 مليــار درهم. وبالنســبة 
للتوزيع القطاعــي للناتج املحيل اإلجايل 
باألسعار الثابتة لعام 2020، فقد استحوذت 
القطاعــات غــري النفطيــة املتنوعــة عىل 
70.9٪ مــن الناتــج الحقيقــي، بينا بلغت 
نســبة مســاهمة القطاع النفطي 29.1٪ من 
الناتــج الحقيقي. ومن بــني القطاعات غري 
النفطية فقد اســتحوذ قطاع »تجارة الجملة 
والتجزئــة وإصالح املركبــات« عىل النصيب 
األكرب وبنســبة 12.0٪ من الناتج الحقيقي، 
تالهــا كل من قطاع »الصناعــات التحويلية« 
بنســبة 8.8٪ وقطــاع »التشــييد والبنــاء« 
بنســبة 8.3٪ وقطــاع »األنشــطة املاليــة 

وأنشطة التأمني« بنسبة ٪8.2.)2(
-الرشاكات االقتصادية، وعىل مســتوى 
تعزيز الــرشاكات االقتصادية، قامت اإلمارات 
االقتصــادي  التعــاون  اتفاقيــات  بتوقيــع 
والتجــاري والتقنــي مع عدد كبــري من دول 
العامل، حيث تُسهم هذه االتفاقيات يف تنمية 
وتعزيــز التعاون مع الــدول األخرى املوقعة 
عــىل االتفاقيات عىل أســاس تبادل املنافع 
للقوانني  وتعزيز املصالح املشــرتكة وفقــاً 
والنظم املعمــول بها. وترتكز هذه االتفاقيات 
يف مجاالت الصناعة، والزراعة، واالتصاالت، 
وتكنولوجيــا  العمــيل،  والبحــث  والتعليــم 
واملواصــالت،  والطــريان،  املعلومــات، 
والســياحة، والثقافــة وغريهــا. وتُريس هذه 
االتفاقيات آليات لتحقيــق أهدافها وغاياتها 
من خــالل منصــات التعــاون مثــل اللجان 
العمل  ومجموعــات  املشــرتكة  االقتصادية 
وفرق العمل واللجــان الفرعية املتخصصة. 

وتضع هذه املنصات إطار عمل قصري املدى 
للتعــاون بــني البلدين، ويتم عقدها بشــكل 
دوري لضان اســتمرار العالقات االقتصادية 
لدولة اإلمارات مــع نظرياتها الدولية.)3( وقد 
عّززت القــدرات االقتصادية من دور اإلمارات 
يف االنضــام للتكتــالت االقتصادية الدولية 
املهمة، حيــث أصبحت مراقبًا يف »مجموعة 
العرشيــن« التــي تضــم أكــرب االقتصادات 
العامليــة وشــاركت يف اجتاعاتها األخرية 

بفعالية.)4(
العامليــة،  الفعاليــات  -اســتضافة 
كــا احتلــت اإلمــارات موقًعــا متقدًمــا يف 
اســتضافة الفعاليــات واألنشــطة الدوليــة، 
منهــا املؤمتــرات واملنتديــات وامللتقيات 
واالجتاعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
واإلعالميــة والثقافيــة، فكانــت أول دولة يف 
الرشق األوســط وأفريقيا تستضيف معرض 
»إكسبو 2020 ديب«، ومتكنت من جمع 191 
دولة للمــرة األوىل يف تاريخ املعرض املمتد 
عىل 170 عاًما، وهذه واحدة من استضافات 
دولة اإلمارات لفعاليات عاملية، فيا هي تُعّد 
وجهــة ومحطة لألنشــطة والفعاليــات التي 
أقامتها أو اســتضافتها عىل امتداد السنوات 

املاضية. 
-السياســة املتوازنــة واالنفتــاح عىل 
العــامل الخارجي، وترســخت مكانة اإلمارات 
كعضــو فاعــل يف املجتمع الــدويل بفضل 
سياســاتها املتوازنــة وعالقاتهــا املمتــدة 
عــىل  وانفتاحهــا  وخارجــه  اإلقليــم  يف 
العــامل الخارجــي، فضاًل عــن تبنيها قواعد 
اســرتاتيجية تتمثل بااللتــزام مبيثاق األمم 
والقوانــني  املواثيــق  واحــرتام  املتحــدة 
الدوليــة، ومســاهاتها الجــادة يف القضايا 
واألزمات الدولية، التي أهلتها ملواقع متميزة 
يف الهيئــات واملنظات الدوليــة والوكاالت 
املتخصصة، تجسدت بفوزها بالعضوية غري 
الدامئــة يف مجلس األمــن، بأغلبية أصوات 
أعضاء الجمعية العامــة لألمم املتحدة، من 
خــالل نيل املقعــد املخصــص للمجموعة 

الجغرافية آلسيا واملحيط الهادئ.
-تعزيــز عنــارص القــوة الناعمــة، ومل 
يقتر األمر فقط عىل عنارص القوة املادية، 
بل اســتطاعت اإلمارات تعزيز عنارص قوتها 
الناعمــة، فجاءت يف املرتبة العارشة عامليًا 
واألوىل إقليميًــا يف قــوة التأثري، وفق مؤرش 
القوة الناعمــة العاملي لعــام 2022، لتُعّزز 
مكانتهــا كواحــدة مــن أكــرب دول املنطقة 
والعامل، من حيث التأثري اإليجايب والســمعة 
الطيبة)5(، وهي نتائج تحققت بفضل اهتام 
الدولة وتشــكيلها »مجلًســا للقوة الناعمة« 
يف أبريــل 2017، يقوم عىل صياغة منظومة 
وطنية متكاملة تشــمل الجهــات الحكومية 
والخاصــة واألهليــة لنقــل قصــة اإلمارات 
للعــامل بطريقــٍة جديــدة، وتشــتمل مهامه 
واختصاصاتــه عىل رســم السياســة العامة 
واسرتاتيجية القوة الناعمة للدولة، ومناقشة 
الداعمــة  واقــرتاح املشــاريع واملبــادرات 
للقوة الناعمــة لإلمارات، واقــرتاح ومراجعة 
الترشيعات والسياســات املؤثرة عىل سمعة 
الدولــة، وتحديــد مجــاالت منظومــة القوة 

الناعمة.

ثانيًا- مؤرشات تصاعد الدور اإلمارايت:
غنٌي عن القول بأن القدرات االقتصادية 
واملالية والسياسية والثقافية لدولة اإلمارات، 
تُعّد من مقومات الصالبة التي تؤهلها للقيام 
بــأدواٍر عاملية، جرى اســتثارها وتوظيفها 
عىل امتــداد الســنوات املاضيــة ملواجهة 
األزمــات الدوليــة. ومن املفيــد التوقف عند 
ست منها كان لدولة اإلمارات الدور األبرز يف 

مواجهتها، وهي عىل النحو التايل:  
واإلغاثيــة  التنمويــة  الجهــود       -1

واإلنسانية:
متيزت اإلمــارات مببادراتها ذات الطابع 
التنموي واإلغايث واإلنساين التي امتدت إىل 
الــدول النامية يف جهــات الدنيا األربع، عرب 
دعم سياسات الحوكمة، والربامج التعليمية، 
والربامج الصحية، وبرامج اإلسكان، والتنمية 
املستدامة، باإلضافة إىل أعال اإلغاثة ودعم 
املنظات الدولية كاليونســكو واليونيسيف 
ووكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)األونــروا(، ودعــم الــدول ملواجهــة حاالت 

الكوارث والطوارئ.
وانسجاًما مع مأسسة العمل اإلنساين، 
لتنســيق  اإلماراتيــة  اللجنــة  تأسســت 
املســاعدات اإلنســانية الخارجيــة يف عام 
2014، ومؤسســة هيئــة األعــال الخريية 
اإلماراتيــة، والهالل األحمر اإلمارايت، وغريها 
املســاعدات  وامتــدت  املؤسســات،  مــن 
اإلنســانية اإلماراتيــة عربهــا ومــن خــالل 
املؤسســات الخريية األخــرى إىل أكرث من 
178 دولة منذ تأسيس دولة اإلمارات. وباتت 
اإلمــارات الرشيك األول للجنة املســاعدات 
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي 
بتقديــم  املعنيّــة   )OECD( والتنميــة 
األدوار  ومارســة  اإلنســانية  املســاعدات 
التنمويــة يف الدول الفقرية. ومع تطور العمل 
اإلنساين واألهيل، تضاعفت أعداد الجمعيات 
واملؤسســات األهلية واإلغاثية املتخصصة 
الحكوميــة وغري الحكومية يف دولة اإلمارات.

)6(
ومثّلت مبادرة صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، يف 
أكتوبر 2015، إضافة نوعية يف مجال العمل 
اإلنســاين اإلمارايت باعتبارها مبادرة عاملية 
تُطلِق أكرب مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية 
يف املنطقة، حيث اســتهدفت أكرث من 130 
مليــون فرد، وتركــزت برامجهــا يف املنطقة 
العربية، بأنشطة التنمية اإلنسانية التي تبدأ 
بتوفري االحتياجات البرشية األساســية من 
صحة، ومكافحة األمية، والفقر، ونرش الثقافة 
وتطوير التعليــم، وإعداد القيــادات العربية 
الحاضنة  الحوكمة، وتوفــري  الشــابة، ودعم 
العرب،  والباحثــني  والعلــاء،  للمبتكريــن، 
ويف عــام 2020 قدمت املبادرة مســاعدات 
إنســانية وإغاثية بقيمة إجالية بلغت 382 
مليون درهــم، وصل أثرهــا إىل 34.8 مليون 

شخص حول العامل.
ويكفــي أن نذكر هنا عىل ســبيل املثال 

ال الحر، خارطة املســاعدات اإلنســانية 
اإلماراتيــة املتدفقــة إىل مناطــق الســلطة 
الفلســطينية بدًءا من دعم ميزانية الســلطة 
 ،1994 عــام  قيامهــا  وقــت  الفلســطينية 
واملســاهمة املستمرة يف دعم ميزانية وكالة 
الغوث الدولية لفائدة الالجئني الفلسطينيني 
يف أماكــن تواجدهم كافــة، وبناء املخيات 
املدمرة بفعل العدوان اإلرسائييل عىل قطاع 
غــزة، وإقامة ضاحية الشــيخ زايد يف مدينة 
القــدس املحتلــة 2002، وإقامــة مدينتي 
الشــيخ زايد والحي اإلمارايت شال وجنوب 
قطاع غزة عامي 2005 و2015 عىل التوايل، 
واملساعدات اإلنســانية والتنموية والخريية 
والرتفيهية والتعليمية ومشاريع كفالة األيتام 
عرب مؤسسة هيئة األعال الخريية اإلماراتية 
والهالل األحمر اإلمارايت، إضافة إىل ما تقدمه 
املؤسســات الفلســطينية بتمويل من دولة 
اإلمارات، منها املركز الفلســطيني للتواصل 
اإلنســاين )فتا(، واللجنة الوطنية اإلسالمية 
للتنمية والتكافــل االجتاعي )تكافل(، وهي 
مؤسســات نشــطت يف تلبيــة احتياجــات 
الفلســطينيني يف قطاع غزة منذ ما يزيد عن 
15 عاًما يف مشاريع برامج التشغيل املؤقت، 
العقم، ومســاعدة الطلبة  واإلنجاب وعــالج 
الجامعيني يف تســديد رســومهم الدراســية 
الــزواج  ومشــاريع  شــهاداتهم،  وتحريــر 
وتوفري  الصياديــن،  ومســاعدة  الجاعــي، 
األدوات الطبية املســاعدة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، ودعــم القطاع الصحــي عرب توفري 
أجهزة الفحص والتنفس الصناعي ومحطات 
األكســجني واألدوية واملســتهلكات الطبية، 
وســيارات اإلســعاف، ولقاحات كورنا، وكان 
آخرها توريد مليون جرعة من لقاح سبوتنيك 
يف شــهر يناير 2022، وافتتاح »مستشــفى 
الشــيخ محمد بــن زايد« جنــوب القطاع يف 
شــهر فربايــر 2022، وغريها مــن الخدمات 
املمتدة واملستمرة يف األرايض الفلسطينية 

وبتمويل من دولة اإلمارات ومؤسساتها.)7(
2-     مواجهة جائحة كوفيد- 19:

كان لدولة اإلمارات مســاهاتها الجادة 
يف اتخــاذ التدابري االحرتازيــة واإلجراءات 
الصارمة ملكافحة جائحة كوفيد- 19 وتوفري 
أعىل مســتويات الخدمة الطبية ملواطنيها، 
وتطبيــق رزمــة مــن اإلجــراءات والحوافــز 
والتســهيالت املاليــة ملواجهــة الجائحــة 
اقتصاديًــا، حتى امتــدت جهودها إىل خارج 
واإلعانــات  املســاعدات  عــرب  حدودهــا 
التي تتوخى االعتبارات  الطبية  والتجهيزات 
اإلنســانية دون ســواها، مراعــاًة ملا تفرضه 
الصــالت األخويّــة والروابط املشــرتكة بني 
الدول والشــعوب بال غايات سياســية، ودون 
ارتباط بتوجهات ولون املســتفيدين دواًل أو 

جاعات أو أفراد.
ويُحّدد محمد عبد اللــه العيل، اآلليات 
اإلماراتية ملواجهة الجائحة يف ســت آليات 
تشتمل عىل الجوانب الصحية، واالقتصادية، 
واألمنية، وجوانب  واإلنســانية،  والسياسية، 
تعزيــز الوعــي املجتمعــي. ففــي الجانب 
الصحي، أّسســت وأّهلت املستشفيات ودور 
الرعايــة الصحيــة للتعامل مع أيــة حاالت 
إصابة محتملة، وإجــراء الفحوصات الطبية 
الالزمة، وقد حققت اإلمارات، يف هذا السياق، 
إنجازين عامليني كبريين: األول هو تصدرها 
دول العــامل مــن حيــث إجــراء الفحوصات 
املختربيــة للتأكد من ســالمة أصحابها من 
فــريوس كورونا املســتجد نســبة إىل عدد 
سكان الدولة. والثاين هو تأسيس أكرب مخترب 
لتشخيص »كورونا« يف العامل خارج الصني. 
ويف الجانــب االقتصــادي، اتخــذت الدولة 
العديد مــن اإلجــراءات ملواجهــة التبعات 
االقتصادية لألزمة، منها اإلعالن عن خطة دعم 
اقتصادي شــاملة، وخفض تكاليف املعيشة 
وتسهيل مارسة األعال يف إمارة أبو ظبي، 
وحزمة الحوافز االقتصاديــة لدعم الرشكات 
وقطــاع األعال وتعزيز الســيولة املالية يف 
إمارة ديب. أما يف الجانب الســيايس، عملت 
اإلمــارات عىل تعزيــز التعاون مــع مختلف 

الدوليــة واإلقليمية بهدف تنســيق  القــوى 
جهود مواجهة الوباء العاملي، وانعكس ذلك 
بوضوح يف االتصــاالت التي أجراها صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد مع العديد من 
قادة دول العامل واملسؤولني الدوليني لبحث 
ســبل تحقيق التضامن الــدويل يف مواجهة 
هذا الوباء، وتقديم املساعدات الالزمة للدول 
املتــرضرة. ويف الجانــب اإلنســاين، بادرت 
الدولــة إىل مســاعدة األفــراد واألشــخاص 
املوجودين خــارج حدودها واملتأثرين بهذا 
الوباء، حيث قامت بنقل رعايا عدد من أبناء 
الدول األخرى مــن مدينة ووهــان الصينية، 
وأنشأت لهم مدينة متكاملة، ودعمت الجهود 
الدولية الرامية إىل تقديم املســاعدة للدول 
الفقــرية ملســاعدتها عىل التصــدي لخطر 
الوبــاء. ويف الجانــب األمنــي، فقــد أولــت 
اإلمــارات أهمية خاصة لقضية األمن الغذايئ 
حتــى قبل أزمــة وباء كورونا، حيث أنشــأت 
العديد من األجهزة واالسرتاتيجيات الوطنية 
للتعامل مــع هذه القضية، ومــن ذلك تعيني 
وزيرة للدولة مسؤولة عن ملف األمن الغذايئ 
املســتقبيل، لتكون أول وزيرة لألمن الغذايئ 
العامل، وإطــالق االســرتاتيجية الوطنية  يف 
لألمن الغــذايئ يف نوفمرب 2018، وتشــكيل 
مجلس اإلمــارات لألمــن الغــذايئ يف يناير 
2020، بهدف تحقيق األهداف االسرتاتيجية 
الوطنية لألمن الغــذايئ. أما يف جانب تعزيز 
الوعــي املجتمعــي، فعملت عــىل توظيف 
األدوات اإلعالمية التقليدية والحديثة بكفاءة 
يف تعزيز الوعــي املجتمعي بأهمية االلتزام 
باإلجراءات الصحيــة، وحققت نجاًحا كبريًا 
يف هــذا الشــأن، بعدما انضمت مؤسســات 
العمــل األهيل واملؤسســات الخاصة وحتى 
األفراد لجهود الدولة التوعوية، وهو ما كان له 

دور حاسم يف إدارة األزمة.)8(
3-     تحــركات لتهدئــة التوتــرات يف 

اإلقليم:
تنتهــج دولة اإلمــارات سياســة تهدئة 
العالقــات  وإصــالح  اإلقليــم  يف  التوتــرات 
والتوافق عىل امللفات واملصالح املشــرتكة 
وتعزيــز التعــاون والحــوار بشــأن امللفات 
الخالفيــة، وهــذا مــا قامت به يف الســنوات 
األخرية من خالل زيارات ولقاءات املسؤولني 
اإلماراتيــني يف )تركيا وســوريا وقطر وإيران 

وليبيا(:
-ففي 18 أغسطس 2021، زار مستشار 
األمــن الوطني الشــيخ طحنون بــن زايد آل 
نهيــان أنقرة والتقــى الرئيــس الرتيك رجب 
طيب أردوغان، وتبع هذا اللقاء اتصال هاتفي 
بني الرئيس الرتيك وويل عهد أبو ظبي الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان يف 31 أغسطس.
-ويف 26 أغســطس 2021، قام الشيخ 
طحنــون بن زايــد آل نهيان بزيــارة الدوحة، 
واجتمع بأمري قطر الشــيخ متيم بن حمد آل 
ثاين، وهــي الزيارة األوىل ملســؤول إمارايت 
للدوحة منذ بدء املقاطعة لها يف عام 2017.

-ويف 28 أغسطس 2021، اجتمع نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أمري قطر 

عىل هامش »قمة بغداد للتعاون والرشاكة«.
الشــيخ  زار   ،2021 نوفمــرب   9 -ويف 
عبــد الله بن زايد آل نهيــان، وزير الخارجية 
والتعــاون الدويل، دمشــق، والتقــى الرئيس 
الســوري بشــار األســد؛ وذلــك يف خطوة 

اُعتربت اخرتاقًا دبلوماسيًا عربيًا.
الشــيخ  زار   ،2021 نوفمــرب   24 -ويف 
محمد بن زايد آل نهيــان، ويل عهد أبو ظبي 
تركيا، والتقى الرئيس رجــب طيب أردوغان، 
وتــم اإلعــالن خــالل الزيــارة عن تأســيس 
اإلمــارات صندوقًا بقيمــة 10 مليارات دوالر 

لدعم االستثارات يف تركيا.
الشــيخ  زار   ،2021 ديســمرب   6 -ويف 
طحنون بــن زايد آل نهيان، مستشــار األمن 
الوطنــي، طهــران والتقى الرئيــس اإليراين 

إبراهيم رئييس.
-وكانــت دولــة اإلمارات قد اســتضافت 
مايــو 2017، وفربايــر 2019،  يف شــهري 
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تقرير

الحرب الروسية األوكرانية..

حــواًرا بني األطــراف الليبيــة املتنازعة من 
أجل تســوية الخالفات بينهــا، مبا ينعكس 
عىل تهدئة األوضــاع الداخلية، وذلك التزاًما 
مبا أعلنه ســمو الشــيخ محمد بن زايد، عن 
وقوف دولة اإلمارات إىل جانب ليبيا لتحقيق 
تطلعــات شــعبها إىل االســتقرار والســالم 
والتنمية، واســتعداد اإلمارات لتقديم جميع 
أوجه الدعم إىل ليبيا للتغلب عىل التحديات 
التي تواجههــا، ومواصلة العمل مع األطراف 
اإلقليميــة والدوليــة مــن أجل تعزيــز أركان 

السالم واالستقرار.
ويف الســياق، دعمت اإلمــارات الحوار 
الســعودي-  والحــوار  املــري،  الــرتيك- 
اإليراين، كا تبنَّت اإلمارات سياســة الحوار 
وخْفــض التصعيــد مــع إيــران مــن خالل 
توقيــع مذكرة لتعزيز التعــاون يف مجال أمن 
الحدود البحرية يف أغسطس 2019، وأيَّدت 
مفاوضات فيينا إلحياء االتفاق النووي لعام 
2015، وأرسلت إشارات إيجابية إىل حكومة 
الرئيس إبراهيــم رئييس من خالل لقاء نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم وزيــر الخارجية 
اإليراين حســني عبــد اللهيان عــىل هامش 
»قمــة بغــداد للتعــاون والرشاكــة« يف 28 

أغسطس.)9(
واألزمــات  النزاعــات  يف  التوســط   -4

الدولية واإلقليمية:
تتمتع دولــة اإلمارات بعالقــات متوازنة 
إقليميًــا ودوليًــا، متنحها امليــزة للعب دور 
الوســيط يف النزاعــات واألزمــات الدوليــة 
واإلقليميــة يك تتحقــق الغايــات مــن وراء 
وساطتها، وقد سجلت مساهات جادة عىل 
هــذا الصعيد، إميانًــا منها بأن لغــة الحوار 
واملفاوضات والتسوية السلمية هي السبيل 
األمثل لتســوية النزاعات واألزمــات الدولية، 
وأن اللجوء للعنف والقوة املســلحة يفيض 

إىل الويالت وتفاقم املآيس.
تَُجسد الوساطة التي ما فتئت متارسها 
دولة اإلمارات برهانًا ســاطًعا للدبلوماســية 
اإلماراتية يف تســوية النزاعــات الدولية، وال 
تســتطيع دولة أو منظمة دولية أو شــخصية 
دوليــة أن متــارس أو تعــرض عــىل أطراف 
النــزاع لعــب دور الوســيط الــدويل إال إذا 
تيقــن ذلك الوســيط الــدويل بتوافر رشوط 
الوســاطة والعنــارص األساســية التي يجب 
توافرها يف الوســيط، والتي تتضمن الحيدة، 
واملصداقيــة، وعــدم التدخــل يف الشــؤون 
الســيادية للدول املتنازعــة، واألهم يف ذلك 
الصدد، أال يلعب الوســيط الدويل ذلك الدور 
ألجــل تحقيــق مصالــح ذاتيــة لدولته عىل 
حســاب مصالح الــدول املتنازعــة، ولذلك 
شــهد عامي 2020-2021 عــرض اإلمارات 
وساطتها عىل الدول األطراف املتنازعة عىل 
ســد النهضة، كا بادرت بجهــود حثيثة من 
أجل تسوية النزاع الحدودي املستفحل بني 
السودان وإثيوبيا)10(، ولعبت دوًرا مهًا يف 
ملف املصالحة اإلثيوبية اإلريرتية، منذ بدء 
املفاوضــات ووصوالً إىل االتفــاق التاريخي 
الذي وقعته كاًل من أديس أبابا وأسمره يوليو 
2018، والــذي يعــد مبثابة تتويــج للجهود 
الدبلوماســية اإلماراتية يف هــذا امللف. كا 
يعترب »ميثــاق ديب 2012« الذي تم توقيعه 
عىل هامــش أعا ل املؤمتر الــدويل الثاين 
ملكافحــة القرصنة البحرية مــن أبرز مالمح 
الدور اإلمارايت يف تســوية النزاعات مبنطقة 
القــرن األفريقي، حيــث هــدف امليثاق إىل 
إجــراء مصالحة بــني األطــراف الصومالية 
املتنازعــة، يف محاولة لتحقيق االســتقرار، 
وإتاحــة الفرصة لبدء خطة تنموية شــاملة 
تنتشــل الصوماليني من دائرة الفقر املدقع 

التي يعانون منها.)11(
ومع دخول الحرب الروســية- األوكرانية 
للمرحلــة األكــرث تصعيًدا وخطــورة، حملت 
زيــارة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
زايد آل نهيان، رئيس دولــة اإلمارات العربية 
املتحــدة »حفظــه الله«، إىل موســكو، آمااًل 
بتهدئة الراع يف أوكرانيــا. وقد جاءت هذه 
الزيارة يف وقتهــا املهم واملتزامن مع حرص 
املجتمــع الدويل عــىل إنهاء الحــرب لفتح 
املجــال أمام الحلول الســلمية، حيث كانت 

قضيــة خفض التصعيــد والتوتر عىل جدول 
أعــال قمة ســانت بطرســربغ، التي عقدت 
بني صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، والرئيس الرويس، فالدميري بوتني، 
الذي قــال: إن اإلمارات ميكــن أن تلعب دوًرا 
»مهًا« يف الجهود املبذولة للتوصل إىل حل 
للحرب يف أوكرانيا. وتتمتع وســاطة اإلمارات 
باملصداقية والقبول، والســيا أنها  حافظت 
عىل مســافة واحدة من أطــراف الراع منذ 
بداية الحرب. كا أن اإلمارات عضو غري دائم 
حاليًــا يف مجلــس األمن الــدويل؛ ما يجعل 
وســاطتها محل تقديٍر من أعضاء املجلس 
اآلخريــن، ويجعــل قمة بطرســربغ والنتائج 
التــي ســتتمخض عنهــا محــل متابعة من 

الجميع.)12(
5- مكافحــة اإلرهاب والتطــرف وتعزيز 

ثقافة التسامح:
كانــت دولة اإلمــارات من أوائــل الدول 
التي اعتمدت اســرتاتيجية شاملة ملكافحة 
اإلرهــاب والتطرف ونــرش ثقافة التســامح، 
واتخــذت جملة من التدابــري وصاغت رؤاها 
قانونيًــا- ترشيعيًا ودينيًــا وتعليميًا وثقافيًا 

وإعالميًا.
وتتأســس جهود اإلمــارات يف مواجهة 
اإلرهاب عــىل ركيزتــني، األوىل أنها ال تنظر 
لإلرهــاب والتطــرف عىل أنــه تهديد داخيل 
فحسب، وإمنا تهديد ألمن واستقرار محيطها 
اإلقليمــي القريب ومحيطها الــدويل األبعد. 
أما الركيزة الثانية وهــي ترتبط ارتباطًا وثيًقا 
بالركيــزة األوىل ونتيجة طبيعية لها، فتتمثل 
يف أن مواجهــة ظاهــرة التطــرف واإلرهــاب 
أصبحــت عــىل رأس أولويات صنــاع القرار 
فيها ومحركًا أساســيًا لسياستها الخارجية، 
وليس فقط لسياســاتها الداخلية، ما يعكس 
رؤية وإرادة إماراتية للتصدي لهذه الظاهرة، 
وصناعة مســتقبل أفضل للشــعوب محصن 

من خطر اإلرهاب وآفة التطرف. )13(
ويف الســياق، أقرّت اإلمارات ترشيعات 
مكافحــة اإلرهاب وما يتصل به من أنشــطة 
مجرمــة، وتبنــت تدابــري مكافحــة متويــل 
اإلرهــاب، وانضمت إىل الصكوك واملعاهدات 
ومنهــا  اإلرهــاب،  مبكافحــة  الصلــة  ذات 
املعاهــدات الدولية واإلقليميــة واالتفاقيات 
الثنائيــة، ومــا تبعها مــن تأســيس اللجنة 
الوطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب، للتأكيد عىل 

التزامها األصيل بهذا الدور وعىل كل صعيد.
ففي ســبتمرب 2001، ويف إطار التعاون 
اإلمارايت الــدويل يف مواجهة اإلرهاب، أصدر 
املرف املركزي اإلمــارايت قرارات وتعاميم 
البنــوك والرافات واملنشــآت املالية  إىل 
العاملــة يف الدولــة طلب مبوجبهــا من هذه 
الجهــات إجراء عمليــة بحــث وتجميد أية 
حســابات أو ودائع أو اســتثارات بأســاء 
قادة إرهابيني أو منظات إرهابية أو بأساء 
الذين ساعدوا اإلرهابيني املُدرجة أساؤهم 
يف القوائم الورادة ســواء مــن مجلس األمن 
الــدويل أو مكتــب مراقبة األصــول األجنبية 
بــوزارة الخزانــة األمريكيــة، وســّنت لوائح 
لتضييــق الخناق عــىل تنقل املشــتبه بهم 
وعىل حركــة أموالهم بإصدارهــا القانون رقم 
4 لعام 2002، بشــأن تجريم غسيل األموال. 
ويف يوليــه 2004، أصدرت اإلمــارات قانونًا 
خاًصا مبكافحة الجرائم اإلرهابية، فضاًل عن 
ذلــك، فقد اتخذت اإلمــارات التدابري األمنية 
ملكافحة اإلرهاب فيا يتعلق مبراقبة املنافذ 
والحــدود، وحرصــت عىل مراقبــة إجراءات 
الهجرة بكل دقة، وعملت عىل منع تسلل أية 
عنارص إرهابية من خاللها، وأنشأت السلطات 
اإلماراتية املختصة قاعدة معلومات متطورة 
تهتم بحر العنــارص املتطرفة واإلرهابية، 
ومعرفــة الجاعــات والخاليا التــي تدعمها 

وإحباط أهدافها ومخططاتها.)14(
ويف البُعد الديني والثقايف، تســتضيف 
وترعــى اإلمارات عدد كبري من املؤسســات 
التــي تعمل عىل تصحيح األفــكار املغلوطة 
التــي يتغــذى عليهــا التطرف، ومــن بينها: 
)مجلــس حكــاء املســلمني، واملجلــس 
العاملــي للمجتمعــات املســلمة، ومنتدى 
تعزيــز الســلم يف املجتمعــات املســلمة، 
واملعهد الدويل للتســامح التابع ملؤسســة 

مبادرات محمد بن راشــد آل مكتوم العاملية، 
وغريهــا مــن املؤسســات املتخصصة يف 
مكافحــة اإلرهاب والتطــرف(، وتُعّد اإلمارات 
مــن أبــرز الــدول الداعمــة للمركــز الدويل 
ملكافحــة التطرف العنيــف »هداية«، والذي 
تســتضيفه عاصمتهــا أبوظبي، كــا تعترب 
من األعضاء املؤسســني ملركــز »صواب«، 
وقبــل كل ذلــك ومعه وبعده قامــت اإلمارات 
من خالل الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية 
واألوقاف بغرس وتعزيز قيم إنســانية سامية 
كاالعتدال وقبول اآلخر والتعايش والتسامح 
والوســطية يف املجتمع اإلمارايت، باعتبارها 
حائط الصد األســايس يف مواجهــة األفكار 
املتطرفة التي ترتبص باملجتمعات العربية 
اإلمارات  دولــة  وتحــرص  واإلســالمية)15(. 
عىل دعم املؤسســات الدينية الوسطية يف 
العاملــني العريب واإلســالمي، ويف مقدمتها 

األزهر الرشيف.
التعليمي والفكري، ســعت  البُعــد  ويف 
والعلــوم  املناهــج  مواءمــة  إىل  اإلمــارات 
االجتاعيــة والرتبيــة الوطنيــة مــن خالل 
املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة لتلبــي 
الحاجــة إىل توعيــة الطلبــة وحايتهم من 
الوقوع يف براثن التطــرف، والذي يُعد مطلبًا 
متســًقا مع الخطــط التعليميــة للدولة التي 
تشــّكل جزًءا من رؤيــة 2021. كــا تتبنى 
اإلمــارات املبــادرات املعنية بدور وســائل 
التواصــل االجتاعي يف مواجهــة اإلرهاب 

والتطرف.)16(
6- مواجهة ظاهرة التغريات املناخية:

تستعد دولة اإلمارات الستضافة أعال 
مؤمتر األطــراف يف اتفاقية األمــم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورته الثامنة 
والعرشيــن »كوب 28«، واملقــرر انعقاده يف 
إمــارة ديب يف نوفمــرب 2023، وتبذل الدولة 
جهــوًدا اســتثنائية لنجاح أعــال املؤمتر 
وتحقيق الغايــات األممية يف مواجهة ظاهرة 
التغــري املناخي، وقــد بدأت اســتعداداتها 
بتشــكيل لجنــة وطنية عليا لــإلرشاف عىل 
عملية اســتصافة املؤمتر يرأســها الشــيخ 
عبــد الله بن زايد آل نهيــان، وزير الخارجية 
والتعــاون الــدويل، ويتم العمل مــن خاللها 
التنظيمية والجوانب  عىل وضع اإلجــراءات 
اللوجســتية، والتواصل مع الجهات الفاعلة 

واملتخصصة لتسهيل انعقاد املؤمتر.
كانــت الدولــة قــد اتخــذت جملــة من 
اإلجــراءات والتدابــري القانونيــة واإلدارية، 
منها: االنضام التفاقية فيينا لحاية طبقة 
األوزون وبروتوكول مونرتيال يف عام 1989؛ 
االنضام لالتفاقيــة اإلطارية لألمم املتحدة 
بشــأن املنــاخ يف عــام 1995؛ االنضــام 
التفاق كيوتو يف عام 2005؛ استضافة املقر 
الدائم للوكالة الدوليــة للطاقة املتجددة يف 
عــام 2009؛ االنضام التفاق باريس للمناخ 
يف عام 2015؛ تنظيم مؤمتر أبو ظبي للمناخ 
يف عام 2019؛ تنظيم حوار أبو ظبي للمناخ، 
واملشــاركة يف حــوار القادة للمنــاخ وطلب 
اســتضافة »كــوب 28 يف 2023« يف عــام 
2021، واملشــاركة يف مؤمتر »كوب 27« يف 

رشم الشيخ مبر يف عام 2022.
وعــىل امتــداد هــذه الســنوات، أولــت 
اإلمارات قضيــة التغري املناخــي والحفاظ 
عــىل البيئــة أهمية كــربى، حيث أنشــأت 
مدينــة مصدر كأحــد التجمعــات الحرضية 
اســتدامة يف العــامل، تعتمــد عــىل الطاقة 
النظيفــة، وامتلكت 5 مصــادر نظيفة للطاقة 
الكهربائيــة، وقادت خطــط طموحة لحاية 
اســرتاتيجية  وأطلقــت  األزرق،  االقتصــاد 
للتنميــة الخــرضاء، وامتلكت أفضــل غرامة 
تكرير نفايــات باملنطقــة، وافتتحــت مركز 
أبو ظبــي إلدارة النفايــات، ووقعت اتفاقيات 
املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ومبــادرات 
وخفــض االنبعاثات مــع مجموعة العرشين 
ومجموعة السبع والسبعني والوكالة الدولية 
للطاقة املتجــددة، فضاًل عــن تركيزها عىل 
دعــم املبــادرات البيئية العامليــة، واعتاد 
التغــري  ملواجهــة  وطنيــة  اســرتاتيجيات 
املناخــي، منهــا: اســرتاتيجية ديب للطاقة 
الحيــاد  واســرتاتيجية   ،2050 النظيفــة 
الكربوين 2050 إلمارة ديب، واالســرتاتيجية 

الوطنية للطاقة 2050.)17(
وميكن القول إن جملة من األسباب تدفع 
اإلمارات إىل إيالء ظاهرة التغريات املناخية 
ومواجهتها أولوية كبرية، نذكر منها: 1- تزايد 
مخاطــر التغــريات املناخيــة والتداعيــات 
الكارثيــة املحتملة لتفاقــم الظاهرة يف ظل 
ارتفاع درجــات الحرارة إىل مســتويات غري 
مســبوقة يف العديد من دول العامل، وانتشار 
ظواهــر الجفاف والفيضانــات وغرق املدن، 
وما سيصاحب ذلك من ارتدادات سلبية عىل 
كافــة املجتمعــات وغريها مــن التداعيات؛ 
2- التكامــل مع الجهود الدوليــة، التي بدأت 
منذ نهايــة الســبعينيات يف عقــد املؤمتر 
العاملي األول للمناخ من قبل لجنة برئاســة 
ممثل الواليــات املتحــدة األمريكية يف عام 
1979، وما تبعها من جهد إمارايت ملســاندة 
وتعزيز الــدور الدويل والتعاطي معه بفاعلية 
مبا يضمــن تقليص تداعيــات ظاهرة التغري 
املناخــي، وقد توجــت الجهــود اإلماراتية 
باختيارهــا الســتضافة مؤمتــر األطراف يف 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية، بشــأن تغري 

املناخ »كوب 28« يف عام 2023.)18(
ثالثًا- 2023.. رؤية مستقبلية:

االتجــاه  يســتمر  أن  املتوقــع  مــن 
التصاعدي لــدور دولة اإلمــارات يف النظام 
الدويل يف العام املقبل 2023، اســتناًدا إىل 
الجهــود واألدوار التي أسســتها وتبلورت يف 
عــام 2022، وما قبله، وأن تُراكم مؤسســات 
الدولــة عىل نجاحاتهــا يف مواجهة األزمات 
الدولية عرب ُصنع السياســات وتبني الصيغ 
الجديــدة يف التعامل مع تلك األزمات، وذلك 
باالتــكاز عىل عدٍد من املقومــات والحقائق 

التي تتوفر لها، أهمها ما ييل:
1-     ســيكون لدولــة اإلمارات دورها يف 
بناء وتعزيز املبادرات اإلنســانية والتنموية 
حــول العــامل وتكثيفها يف املجــاالت كافة، 
اإلســكان  وبرامــج  والصحيــة،  التعليميــة، 
وغريها من املجاالت التي سجلت الدولة من 
خاللها حضوًرا متميزًا عىل امتداد الســنوات 
املاضية، ورســخت عربها االنطباع بأنها يف 
مقدمة الدول التي تســتجيب لنداءات العون 
واإلغاثــة وتلبيــة حاجات الدول والشــعوب 
الناميــة والفقــرية، مثلا ســجلت دوًرا رائًدا 
يف االســتجابة لحاالت الكــوارث والطوارئ- 
الطبيعية والبرشية- التــي تعرضت لها دول 
العامل قدميًا وحديثًا. ومن املتوقع أن تستمر 
اإلمــارات كذلــك يف دعــم الهيئــات الدولية 
واإلقليميــة املتخصصــة مبهــام مســاندة 
وإغاثة الدول والشــعوب لتحقيــق رفاهيتها، 
مبــا يُهيئ لهذه الهيئــات واملنظات الُقدرة 
عىل االستجابة للحاجات اإلنسانية املُلحة 
واملبادرات الطارئة والتعاطي معها بإيجابية.

2-     مــع اســتمرار وتفاقــم األزمــات 
الحــرب  جــراء  العامليــة  االقتصاديــة 
الروســية- األوكرانية التي ال تزال قامئة بكل 
انعكاســاتها الثقيلة يف النواحي االقتصادية 
واالجتاعيــة، وتداعيات جائحة كوفيد- 19 
يف الجوانب االقتصادية والصحية أيًضا؛ من 
املتوقــع أن تُضاعف اإلمــارات من جهودها 
يف تســخري قدراتها االقتصادية واملالية يف 
مواجهة هاتني األزمتني من خالل دعم الدول 
مبا يحقق لهــا القدرة عــىل مواجهة أزماتها 
االقتصاديــة واملالية وتخطيها، والعمل عىل 
ضبط أســواق الطاقة العاملية بالتشارك مع 
الدول الخليجيــة ودول العامل، خصوًصا مع 
استمرار العقوبات الغربية عىل النفط والغاز 

الروسيني.
3-     ســتواصل دولــة اإلمــارات دورها 
يف تعزيز ثقافة التســامح ومكافحة التطرف 
واإلرهاب عرب توســيع دائرة العمل الجاعي 
تهديــدات  ملواجهــة  املشــرتك  الــدويل 
الجاعــات املتطرفــة وردعهــا واجتثاثها، 
وتعميق مبادرات التسامح بوصفها مسؤولية 
اجتاعية وأخالقية أواًل وأخريًا. ومن املتوقع 
أن تظّل هذه القضية عىل امتداد عام 2023، 
ومــا بعده، عــىل رأس أولويات ُصنــاع القرار 
يف اإلمــارات، كمحور رئييس يف سياســتها 
الداخليــة والخارجيــة، مبا يعــّزز دورها يف 

تحقيق األمن واالستقرار. 

4-     بانتقال رئاسة مؤمتر األمم املتحدة 
ملواجهة تغــري املناخ من مر إىل اإلمارات 
يف الــدورة 28 املنعقــدة يف نوفمرب 2023، 
تكون دولة اإلمارات قــد حّققت ُمنجزًا مهًا، 
وحازت املوثوقية العاملية إقراًرا بقدراتها يف 
مواجهة هذه األزمــة الدولية املصريية التي 
تهــدد دول العامل. ومن املتوقع أن تســتثمر 
اإلمارات هــذا الحدث العاملي قبــل انعقاده 
وبعــده، باالســتعداد الجيــد لتنظيــم دورة 
املؤمتــر »كوب 28«، والبنــاء عىل ما تحقق 
يف دورة رشم الشيخ نوفمرب 2022، وذلك يف 
اتجاهات متعّددة، منها: - الرشوع يف التنفيذ 
العميل ملخرجات مؤمتر »كوب 27«.- رعاية 
وإطالق املبادرات يف مجال الطبيعة وحاية 
البيئــة.- العمل الفعيل عــىل تكثيف الجهود 
الدوليــة للحّد من تداعيــات تغري املناخ يف 

أنحاء العامل.  
5-     رمبــا تنضــم دولــة اإلمــارات إىل 
املزيــد من التكتــالت االقتصاديــة العاملية 
وتعــّزز رشاكتهــا معها، وبذلك تكــون الدولة 
قد راكمت عــىل جهودها يف هذا املجال بعد 
أن ســجلت حضوًرا وانخرطــت يف رشاكاٍت 
فاعلــة مــع القــوى والتكتــالت االقتصادية 
العاملية الصاعدة خالل الســنوات املاضية، 
مبا فيها »مجموعة العرشين« التي تُشــارك 
يف اجتاعاتهــا. وتشــّكل القمــة العربيــة- 
الصينيــة األوىل التــي انعقــدت مؤخــرًا يف 
الســعودية حدثًا من شأنه أن ينقل العالقات 
االسرتاتيجية إىل أفق أرحب، ويفتح مسارات 
جديدة للتعاون القائم عىل أســس املصالح 
املشرتكة، مبا يضمن مساحة أوسع للتحرك 
الخارجي، وإحــداث تنمية شــاملة، خاصة 
يف مجــايل البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا 
املتقدمة لدول الخليج بصــورٍة عامة ولدولة 

اإلمارات عىل نحٍو خاص.
6-     نظرًا ملــا تحظى به دولة اإلمارات 
مــن ثقــة لــدى أطــراف الــراع يف الحرب 
الروســية- األوكرانية، وهم: روسيا- أوكرانيا- 
االتحــاد  األمريكيــة-  املتحــدة  الواليــات 
األورويب، فإنه من املتوقع أن يســتمر دورها 
يف عرض الوســاطة واالنخراط الجدّي فيها 
لضــان تهدئة األوضاع ونــزع فتيل الحرب، 
واملساهمة يف صياغة رؤى لحل األزمة عرب 
املفاوضات وإيجاد الطرق املالمئة للتسوية 
مبا يضمن الســلم واألمن الدوليــني، ويُنهي 
الدولية الكربى ويشــكك  التهديــدات  حقبة 
يف مصداقيــة اإلجــراءات األمنيــة والحلول 
العســكرية لتســوية النزاعــات والراعات 
حول العامل، ومبا يحفظ حقوق طريف الراع 
ويُجنب املدنيني من الطرفني ويالت الحروب 
ومآســيها، وهو الــدور الذي بدأتــه اإلمارت 
يف عــام 2022، وقبلتــه أطــراف الــراع، 
وأشــادت به دول العامل واعتربت أنها الدولة 
املؤهلــة للقيام بــدور الوســيط العتباراٍت 
عــّدة، أهمها املكانة السياســية التي مُيثّلها 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة »حفظــه الله«، وعالقته 
املتوازنة بطريف الــراع، والحياد اإليجايب 
الذي مثّلته اإلمــارات بالنأي عن الوقوف مع 
طرف ضد اآلخر أو منارصة طرف يف مواجهة 
اآلخر، ومغادرتها سياسة االصطفافات ولعبة 
املحاور التي عرفتها بعض القوى اإلقليمية 
والدوليــة وظلّلــت جهودهــا وأدوارهــا عىل 
امتداد الشــهور املاضية ومنذ نشوب الحرب 

الروسية- األوكرانية.
وختاًمــا، ميكــن القــول إن االتجاهات 
املستقبلية لعام 2023، تؤرش ألدوار ومكانة  
كربى لدولــة اإلمارات العربيــة املتحدة يف 
النظام الدويل؛ استناًدا إىل املقومات الذاتية 
التي امتلكتها والسياسة الخارجية املتوزانة 
التــي مثلتهــا، وفعلها االســتثنايئ ملعالجة 
األزمات الكربى، واحاطتها وشمولها للقضايا 
اإلقليميــة والدوليــة، وفــق مــا ورد يف هذه 

الدراسة.

المقومات والمؤشرات: تصاعد دور ومكانة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في النظام الدولي 2023
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»تنبع النوازع الداعشية اإليرانية الحالية من مجموعة من المكونات النفسية والدينية والمادية التي توارثها الفكر 
رئيس وحدة الدراسات القومي والشيعي على امتداد عصوره لتّكون ما يعرف بمفهوم الصراع أو الثأر »

اإليرانية

د. نبيل العتوم 

الجــزء  الذي ليس باليســري مــا تقرتفه  
إيــران  اليــوم  من مذابــح ومجازر يف ســوريا 
والعــراق هــو ترجمــة عملية ملا يتم تدريســه  
نظريــا وبشــكل مبــارش يف الكتب املدرســية 
اإليرانيــة. فالجــذر  واملنبــع الفكــري  الذي 
تســتمد التنشــئة التعليمية  منهجها منه يظل 
واحــدا؛ فهــو  يُؤســس للعدوانيــة العنرية 
والتعصب العرقــي والفوقية ضد اآلخرين من  » 
العرب الســنة »  و بشــكل مقيــت  ، و ذلك كون  
الذات الفارســية الشــيعية بنكهتها املتعصبة 
هي  الطائفة املؤمنة الوحيدة واملؤيدة بالنر 
اإللهي عىل األرض ،وغريهــا غري مؤمن أو غري 
مســلم ، وال يحمــل لــواء اإلســالم الحقيقي ، 
وبالتايل يحل ذبحه وهتك عرضه وســلب ماله 
.  الكتب املدرسية اإليرانية التي تقدم للناشئة 
، و التي يتم فيها عرض تصورها عن الداعشــية 
و ذلك من خالل مداخل األزمات اإلقليمية التي 

متر بها املنطقة.

كيف تسهم الكتب املدرسية يف 
غرس الداعشية 

تؤســس الكتب املدرســية اإليرانية   لهذا 
املنهــج بطيف من املارســات  والســلوكيات 
الثأريــة املختلفــة ضــد اآلخــر . حيــث تبدأ 
بإحــداث حالة تعبئة انفعالية غري مســبوقة  ، 
والتعايل الشــعوري عىل ذلك اآلخر و احتقاره 
،  وتصل يف أقى صورها إىل  إباحة مارســة 
العنف ضده، واعتبار ذلك أمراً مرشوعاً ، وقربة 
إىل الله تعاىل عزوجل . مع  أن املقصود باآلخر 

هو العرب.
ال شــك بأن الكتب املدرســية اإليرانية ال 
تؤسس ألي شكل من أشكال التعايش مع  اآلخر 
»العــرب«  تحديداً ، حيث تســهم يف بناء  إطار 
يعزز قيم  الثقافــة املتطرفة واإلقصائية  حيث 

تحتل املرتبة األوىل يف الداعشية الحديثة .
وسواء أكانت تلك الثقافة  اإليرانية »قومية 
أو دينية أو مذهبية  فإن النتيجة  واحدة بالنسبة 
لعدوانيــة هذه الدولة  ولدمويتها ، حيث أنتجت 
وصاغــت فكر النخبة السياســية والعســكرية 
واألمنيــة والحوزوية اإليرانية ، لتجســد  نازية  
هذه الدولة و داعشــيتها وفكرها وأيدلوجيتها ، 
كيف ال وكتبها ؛ ومناهجهــا التعليمية تجزم أن  
الجنــس اآلري يرتبع فوق البــرش كلهم، فكيف 
إذا كانوا شيعة فرساً ، وبالتايل هم  أحق بقيادة 
البرشيــة، التــي أنتجت عنريــة مدمرة نجد 
ترجمتهــا العملية   يف ســوريا والعــراق ، ونراه 
اليوم يتجســد  يف النظريات الداعشــية  التي 
تتبناهــا إيران و التي تعــد جاهزة للتطبيق عن 
طريق إبادة من يختلف معها، حتى وإن كان من 
الشــيعة » العرب« وهذا بتقديرنا قمة الداعشية 

أنفسهم.
إن إيــران الداعشــية  اليــوم ال تــرى يف  
عينها غري الشيعة الفرس أوالً ،  والبقية  كائنات  
طفيلية ، وبرش ال يســتحقون الحياة، بل يجب 
سحقهم  كونهم قرابني متهد لظهور إمام زمانهم 

وويل عرهم .
وال شــك بــأن يف كل ثقافة مــن الثقافات 
اإلنســانية   مكونات تطرف وتســامح و اعتدال 
وتعايش واعرتاف باآلخــر وعدم اعرتاف و هذه 
طبيعة البرش ، لكن أن يرتك الطالب يف املدارس 
اإليرانية رهينة  يك  تنمو   معه مكونات التطرف 
ببطء  من خــالل جرعات  التحريض والكراهية 
والثأر التي يتم حقنها من خالل  فضاء العملية 
التعليميــة ومراحلها الرتبوية ، فتنتج  بشــكل 
منظم جيالً  من املجرمني ، بذريعة  املظلومية 
واالســتهداف ؛ وبهذا تكــون النتيجة  الطبيعية 
داعشية  و إن كانوا يتهمون بها غريهم شأن أي 

سفيه و مجرم بامتياز.

 و الذي نعرفه أنه عندما وصل املســلمون 
إىل بــالد فــارس أخرجوهــم مــن الظلات إىل 
النور  ؛ ولكن املشكلة والعقدة أن إيران اعتربت 
الفتــح اإلســالمي لبالدهم اجتياحــا مدمراً من  
قبل األعراب الهمــج القادمني من  الصحراء ، و 
عندهم أن ذلك أوقف إيــران عن ركب الحضارة 
والتقــدم كا يقول زرين كــوب وكتابه قرنان من 
الســكوت - التــي حرصت جامعــة طهران عىل 
تدريســه   يف قســم العلوم السياسية -  طوال 
الحكم اإلســالمي  لبالد فارس يعرب عن ذلك  ، و 
قد بقيت فارس تقاوم  املحتل  الجديد الغاشــم 
،  و ُجــل أهلها يعيشــون معه  يف منــط  تنافر  

مذهل .

الثورة اإلسالمية : الثورة الثقافية  
وتعزيز الداعشية

ال شك بأن  مكونات التطرف  قد تعززت يف 
الثقافة الفارسية منذ القدم ، ومع مجيء الثورة 
اإلسالمية تغلغل الفكر الداعيش بشكل مبارش  
يف مناهــج الرتبيــة والتعليــم ، و بــدأت تنتج 
سياســيني  وعســكريني ورجال دين وفكر ....

داعشــني بامتياز ، فكانت  النتيجة ما نرى هذه 
األيام، حيث ســيادة الفكر الشــيعي الداعيش 
املتطرف ،  حيث  مُتثل سياسة إيران بسلوكها 
الداعيش اســوأ تعبرياتها. عندما يتعلم طالب 
املــدارس يف إيــران أن العــرب  مجــرد كفار ال 
يســتحقون ســوى االحتقار والقتل ، وانشغال 
آيات الله وحجج الإلسالم  من مراجع التقليد يف 
غرس قيم التطرف من خالل خطابهم وفتاويهم   
ذات املحتوى  الداعــيش املدمر الذي يراد به 

قتل اآلخر من العرب .
و النتيجة األهم هي أن املحتوى التعليمي 
للكتب املدرسية  اإليرانية ، ال يحوي أي موضع 
يشــري إىل رضورة تقبــل اختــالف املعتقدات 
املذهبية  ، لكنها باملقابل تنادي بالتعايش مع  
مختلف الديانات األخــرى . فالطالب يتعلمون 
رصاحة، أن املســلمني العرب الســنة يحملون 
معتقدات  غريبة عجيبة ؛ بل دين جديد  مضلل 
، ومــن الحالل بــل ومن الواجــب ذبحهم ، وهو 
رشط أسايس لظهور إمام الزمان الذي سيخرج 
العــامل من الظلات إىل النور  . و بذلك  يلتقون 
مع اليهود و النصــارى يف عدائهم املطلق ضد 

املسلمني.
الكتب املدرسية اإليرانية : الفكر الداعيش 

وتعزيز قيم التفوق والصدارة
إن أســس الرتبية اإليرانيــة  اعتمدت منذ 
البدايــة منهجــاً متشــددا يقوم عــىل التمييز 
والصــدارة ،  ومــن ثم فإن مرتكــزات أمنها تقوم 
أساســا عىل فكرة شــعب الله املختــار الذي 
يحمل لواء اإلســالم الحقيقي،  وما يحيط بهذه 
املقولة من أوهام وتأويالت وطالســم تحاول أن 
تؤســس عىل تعاليم املذهب الشــيعي.  علاً 
أن فكرة شــعب الله املختار  هــي مايقول به 

اليهود.
املمعــن بالنظر إىل الثورة اإلســالمية يف 
إيران ،  يجــد اهتامها البالغ مبيــدان الرتبية 
والتعليــم واعتباره مــن أولويــات تحركها نحو 
إقامــة الدولة املثال  . فمنــذ انتصار الثورة يف 
إيــران  ، حرصت عىل القبــض بيدها عىل زمام 
املبــادرة يف مجــال التعليم , وفرضــت الثورة  
إرادتهــا بأن يكون لها  الحــق يف وضع املناهج 
الدراســية للطالب مــن خالل ما يعــرف بإيالء 

أهمية قصوى للثورة الثقافية .
فالفكــر الرتبــوي يف إيــران  يعتــرب أكرث 
املصــادر إفصاحاً عــن بنية العقــل اإليراين ، 
وأصدقها يف بيان مخططاتــه، وتحديد أهدافه 
وأبعاده ، وكشــف ركائزه ومحاوره، وهو يعد أحد 
األســس الرئيســية التي ارتكزت عليهــا الثورة  

اإلســالمية ، يف بناء أجيالها الناشئة وتشكيل 
شخصياتهم.

إن الفرد الشــيعي، داخل إيران وخارجها، 
هو األداة الرئيســية التي تنفذ الثورة اإلسالمية 
اإليرانية بواســطته أهدافها املقدســة ، وتعمق 
يف نفس النايشء شــعور االنتــاء  إىل إيران. 
ويتــم ذلك بتضافــر جهود مؤسســات تربوية 
عديدة تعمل لتحقيق هذا الغرض،  ودوما يشعر 
قادة الثورة  أن مستقبل إيران ورسالتها الثورية  
يتوقــف عىل مــدى نجــاح هذه املؤسســات 
الرتبويــة يف تنشــئه أجيال إيرانية  مســتعدة 
وقــادرة عىل حمل الرســالة العامليــة إليران ؛ 
وال يقــل ذلــك أهمية يف نظر مؤسســات صنع 
القــرار اإليراين، عن توفر الســالح العســكري 
بكافة أشــكاله وصــورة ؛ كل ذلك بهــدف بناء 
إمرباطوريتهــا املوعــودة  بالقــوة ومارســة 

العنف ضد اآلخر .
أمــا خــارج إيــران، حيــث تعتــرب الثورة 
اإليرانيــة كل شــيعي يجــب أن  يخضــع  يف 
والئه لويل الفقيه ، وهــو مواطن إيراين محتمل 
مــن الدرجة الثانية كونه غــري فاريس  يف طور 
التكوين يف املســتقبل ، بحكم دور إيران كدولة 
جامعــة ، فتعمل عــىل إقناعه بتقديــم الدعم 
املادي » ســهم الخمس ، إليران عىل األقل يف 
الوقت الحارض. ويتطلب ذلك بذل جهود كبرية  
للربط بني الشيعة خارج إيران » شيعة الشتات 
مع دولــة ويل الفقيــه  من خالل إســرتاتيجية 
قامئــة عىل بعديــن : جمع الشــيعة بطوائفهم 
املختلفــة بهدف ضان والئهــم إليران ، ودعم 
تنظيم األقليات الشيعية تحت مظلة املرجعية 
الشــيعية الفارســية ، و ضان عدم صعود أية 
مرجعية شــيعية عربية  ولــو كان ذلك بالعنف  

واالقصاء.
ال شــك بأن املؤسســة الرتبويــة هنا هي 
األداة األكــرث أهمية لتحقيق هــذا الهدف ، وهو 
ربط شــيعة الشــتات بإيران ، عــن طريق بناء 
أجيال إيرانية تؤمن برســالة إيران يف نظم عقد 
حبات األقليات الشــيعة  بالقــوة فيخرج منهم 
الســيايس ، والعســكري ، ورجل الدين ، الذي 
يخلــق رأي عــام مذهبي لهــذه الفكــرة ، ولهذا  
تتبنــى هذه النخــب إســرتاتيجية التدخل يف 
شئون الدول األخرى ، وبناء الخاليا النامئة .... 

لتحقيق هذه الفكرة .  
 و مــن املعروف أن الهــدف النهايئ الذي 
تســعى الثورة اإلســالمية لتحقيقه هو دمج كل 
الشــيعة بإيــران روحيًا و سياســياً واقتصاديا 
باملرحلــة األوىل، إذ أن تحقيق هذا الهدف هو 
ضان بقاء »الثورة اإلســالمية « وسالمتها وأي 
خلــل يحصــل يف تحقيق هذا الهــدف يؤدي ـ 
طبعــاـً  إىل خلخلة يف الكيــان اإليراين فالدمج 
االقتصادي من ناحية يقلل من حجم  املشاكل 
االقتصاديــة  التي تعــاين منها إيــران ، والتي 

تحــول دون توافر املوارد التي متول مشــاريع 
الثورة داخليًا وخارجيًا .

مــن هنا  تنظر الثــورة اإليرانية إىل الدمج 
الروحي بني شــيعة الشــتات وإيران  عىل أنها 
معيار نجاح أو فشــل املرشوع الثوري اإليراين 
من أساســه، إذ بدونه تذهــب كل جهود الحركة 
الشــيعية العاملية هباء وتبقــى أهدافها مجرد 
أحــالم يقظة. ولكــن هذا الهــدف، ، اصطدم وال 
يــزال بعقبات عديــدة، لعل أهمها ســوء إدارة 
الثــورة اإلســالمية يف خلــق النمــوذج والحلم 
بالنســبة لشــيعة الشــتات ، والعقبــة الثانية 
خاصــة بوضعيــة شــيعة الشــتات، حيــث مل 
يتعرضوا لالضطهاد الذي تصوره إيران دوًما، بل 
استطاعوا الوصول إىل املراكز العليا الحساسة 
يف الحقول السياسية واالقتصادية واإلعالمية، 
ما أدى إىل اندماجهم يف املجتمعات العربية 
التــي ينتمــون أصــالً إليهــا، وهــذا االندماج 
عمليــة طبيعيــة تلقائية ومســتمرة تتم يف كل 
املجتمعــات مــا مل تكــن هناك حواجــز ، ما 
أربك املرشوع اإليراين ، التي رسعت من وترية 
التدخل يف شئون شيعة الشتات بوسائل وطرق 
مختلفة إلذكاء الفنت والحروب الداخلية متهيدا 

لتحقيق مرشوعها . 
وال تخفــي مؤسســات صنع القــرار عدم 
ارتياحها من عملية اندماج  شــيعة الشتات يف 
مجتمعاتهم هــذه، ، وملواجهة عملية االندماج 
تعمــل الكتــب املدرســية اإليرانيــة من خالل 

العملية الرتبوية عىل تحقيق هدفني:

أوال : الحفاظ عىل هوية الفرد 
الشيعي اإليرانية 

ثانيا : تأكيد مركزية إيران يف البعث 
الشيعي العاملي 

مــن أجل ذلك تعمل إيــران من خالل هذه 
الكتــب املدرســية عىل غــرس الشــعور لدى 
اإليرانيــني بتميزهم  وتفوقهــم عن غريهم، كا 
تشــعرهم بأن مصريهــم معلق مبصــري الثورة 
اإلســالمية ؛ وتقوم بتلقــني الطالب منذ الصغر 
شعور عدم الرضا بالحياة يف غري إيران ، و ذلك 
مــن خالل » تضخيم قدراتهــا ، ثرواتها ، جال 
طبيعتهــا حتــى يف أحســن الظــروف، وتعقد 
مقارنات مع الدول العربية املجاورة  التي كانت 
جزءاً مــن اإلمرباطورية الفارســية  فهي » دول 
صحراوية ، مناخ قاس ، و تربة فقرية ، و شــعب 
من األعراب ، رعــاع  ، همج ، لديهم ثروات هائلة 
مــن النفط والغــاز ال يســتحقونها ، ويوظفون 
عائداتهــا ملحاربة إيــران ومحارصتها  … كا 
تركز عــىل االضطهــاد واملذابح التــي تعرض 
لها شــيعة الشــتات »  و منها مذابــح البحرين 
العربيــة  اململكــة  يف  الرشقيــة  املنطقــة  و 
السعودية ، حتى شيعة باكستان ، وأفغانستان 
، وحيــاة  عدم األمــن التي يعيشــونها ، وهكذا 

تنغرس لدى الشــيعي اإليراين ما يسمى بعقدة 
»الهولوكوســت« أي اإلبــادة الــذي ينبغي أن 

ينتقم ويثأر له .
مــن هنــا فــإن واجــب الكتب املدرســية 
اإليرانية أن تجعل الشــاب يحلم باإلمرباطورية 
املوعودة، وأن يعرف أن يف إيران أعظم ثورة يف 

التاريخ البرشي .
بالعمــل  اإلســالمية  الثــورة  اهتــام  إن 
واالرتباط باألرض حــدد هدف الرتبية والتعليم 
يف إيران بأنه تكوين اإلنســان اإليــراين القائد 
الطليعي« املنقذ » ، تــكاد تكون محور العملية 

الرتبوية ومفتاح البحث منها.
منذ ذلك الوقت أصبحت الريادة هي املثل 
األعىل يف الرتبية الثورية اإليرانية، وهي تجمع 
العديد من املعاين الرتبوية، وتعني فيا تعنيه 
العمــل ، اإلنتاج ، و اإلبداع ،و  التفوق ، و التميز  

الخ...
ومصطلــح الريــادة  ذات عالقــة بالــروح 
العســكرية التــي تســعى املناهج املدرســية 
اإليرانية  لغرســها يف الشــباب اإليــراين، وهي 
جزء من املفهــوم الواضح لكلمــة »ريادة«، بل 
هي جــزء ال يتجزأ من طبيعة الثــورة اإليرانية 
التــي تســتأثر فيها القــوة العســكرية بأهمية 
بالغة، وتحتل فيه القيم العسكرية املكان األول، 
ولهذا الوضع أســبابه وخلفياته التي تتمثل يف 
األهداف الثورية وموقع إيران وتكوين مجتمعها 
النموذج، ولطبيعة دورها الوظيفي يف املنطقة.

إن كل ذلــك جعــل الثورة اإلســالمية يف 
موقع االحتــال الحتمي للحرب ، لهذا ســعت 
بجد ودون كلل أو ملل لعسكرة الدولة  مبختلف 
املؤسســات ، واســتغلت هي ذلــك لتغرس يف 
نفــوس أبنائهــا أن ليس هناك مفر مــن القتال  
والحرب املقدســة بــكل القوى وكافة الســبل 
تحقيقا للوعد اإللهي ؛ وجعلته جزءاً من عقيدة 
الدولة والثورة الرتبوية والعســكرية والسياسية 

الذي تقاتل من أجله ويف سبيله .
لذلك أحيطت الحرب املقدســة بني الحق 
والباطل ، وبني املهــدي وجنوده والكفار بهالة 
من القداسة جعلتها عند مراجع التقليد العظام 

يف مرتبة اليقني الذي اليجوز التشكيك به .
من هنا تســعى الثــورة اإليرانية من خالل 
الكتــب املدرســية  لخلق جيل إيراين شــيعي 
متعّصب ، مجبــول ومعبأ عىل الثــأر واالنتقام 
، ومشارك لألوســاط الثورية األخرى يف تنفيذ 
املــرشوع اإللهي ،وترجمة األفــكار الغيبية إىل 

واقع. 
إنّها تنّمي شــخصية الطالب وتعبئه عىل 
العدوان والعمل عىل التمّســك برتجمة الرسالة 
التي ورّثهم إيّاها اإلله شخصياً، وذلك من خالل 

الكتب املدرسية .
تنبع النوازع الداعشــية اإليرانية الحالية 
من مجموعــة من املكونات النفســية والدينية 
واملادية التي توارثها الفكر القومي و الشــيعي 
عــىل امتداد عصــوره لتّكون ما يعــرف مبفهوم 
الراع أو الثأر ، وهو ما تحول داخل وجدان كل 
طالب إيراين إىل ما يشــبه العقيــدة املتوارثة ، 
مع تغليف كل ذلك بنزعة فوقيه ترى أن الفرس 
ليســوا مثل غريهم من البــرش الختيارهم دون 
غريهم من الشــعوب ليكونوا شعب الله املكلف 
برســالة الخالص،  هذه الفكــرة العنرية، وقد 
الزمــت فكــرة الــراع والعنف والتعــايل عىل 
اآلخريــن الفكــر الرتبــوي اإليــراين وتقمصت 
أشــكاالً وصــوراً مختلفــة منه  تــرتاوح ما بني 
الحوار بأشــكاله املختلفة« حــوار املذاهب ،و 
األديــان  ، الحضــارات  التي أثبتت فشــلها يف 
الحــوار مع إيــران »  ومروراً بالســلوك اإليراين 
مع معظم األزمات اإلقليمية إليجاد موطئ قدم 
إليران ؛ يف الوقت الــذي يزخر التاريخ اإليراين 

قراءة في اسهام الكتب المدرسية في غرس الداعشية..

كيف صنعت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
»داعش«  الستهداف »العرب السنة«؟
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والشــيعي، بالكثــري مــن الحوادث  و أشــكال 
الراع مــع اآلخرين، بل إن املذهب الشــيعي 
يطبع عقيدة  الثــورة اإليرانية برباط وثيق بني 

الحرب النهائية والثورة اإليرانية 
ومبرور الوقــت تحول هذا الراع املقرون 
بنظرة عنرية اســتعالئية نحــو اآلخرين إىل 
منهاج عمل يســعى لتحقيق أهــداف إيران يف 
املنطقــة انطالقــاً من االعتقاد بأنــه بدون هذا 
الراع لن يتســنى للمهدي العودة حتى يكرث 
القتــل والتدمــري ، وتعم الفــوىض ، والظلم ..... 
وذلك عىل أســاس أن كل جرمية تصبح رشعية 
وقانونية طاملا تسعى لتحقيق ما سمى بالوعد 

اإللهي
بهــذه الصورة تحول هــذا الوعد يف الفكر 
الثــوري الشــيعي اإليراين  إىل صنــم يتوجب 
عبادته وتقــدم القرابني من ذبــح وقتل برشي 
عىل أعتابه مــن أجل تنفيذ الوصايــا والعهود 
الــواردة فيــه، ألن اإلمام املهدي لــن يظهر إال 

حتى يعم الذبح يف العراق .
رغم ما يبدو للوهلة األوىل من أن املرشوع 
اإليــراين قــد حقق أحد أهــم أهدافه بســقوط 
العراق ، عىل الرغم من أن احتالل هذه الدولة قد  
عرض األمن اإليراين ملشــاكل جديدة مستمرة 
ومــن املمكن أن يفجر تلقائياً مشــاكل يصعب 

مجابهتها.
ويف هذا الصدد، نجد  أن الكتب املدرسية 
اإليرانية ، وبشــكل خاص كتب الرتبية الدينية ، 
واألدب واللغة الفارسية ، والتاريخ ،  والدراسات 
االجتاعيــة، تكــرّس ثقافة االنغالق، وتشــويه 
اآلخر ، ومحدوديــة التفكري، وتغيب عنها ثقافة 
التعدديــة والوســطية واالعتــدال واالعــرتاف 
باآلخر ، بل واحتقاره بشــكل مزري . ومثل هذه 
النتائج  ليســت جديــدة، لكنهــا باتت تكتيس 
حساســية كبرية يف ظل التطورات السياســية 
اإلقليميــة يف املنطقــة وصعــود املليشــيات 

والتنظيات املتطرفة.

لكن ما هي العوامل املؤسسة للفكر 
الداعيش يف إيران ؟

ال شك  بأن هناك عوامل ومتغريات عديدة 
تضافــرت فيا بينهــا لتعزز النزعة الداعشــية 
سواء للدولة أو الثورة أو حتى الشعب اإليراين .

أوالً-  الثورة اإلسالمية ونتائجها  
الثــورة اإلســالمية يف تحريض  تســتغل 
اإليرانيــني عىل الشــعوب األخــرى وإيهامهم 
بحقهــم التاريخــي يف قيادة العامل اإلســالمي 
وريادتــه كونهــم يعتنقون اإلســالم الحقيقي  ، 

واعتبــاره »الضوء األخــرض« الــذي يعتقد أن 
التشيع منحه للثورة بضم العامل ، ولكن بالعنف 
مــن خالل تطبيق مــا يعرف بالجهاد بأشــكاله 
املختلفــة » الدفاعــي ، االبتــدايئ ،  الوقايئ« ، 
الذي يرشع للثــورة اإليرانية خــوض الحروب 

بالزمان واملكان الذي تراه مناسباً   .
ال شــك بأن املذهب الشــيعي يؤلف أحد 
العنارص املهمة يف تركيب الشخصية اإليرانية  
وتكوينهــا  ، حيــث يصبــغ ويوجه  الشــخص 

اإليراين نفسه سواء كان متديناً أم علانياً.
الديكتاتوريــة  انتشــار  بــأن   شــك  ال 
والشــمولية وغيــاب الدميقراطيــة  والعدالــة 
السياســية واالجتاعيــة والتوزيعيــة  وحكم 
القانون الذي أســهمت به الثــورة اإليرانية  ، و 
عززت من قيم العنف والتطرف كرّد  فعل طبيعية 
عــىل يد النظام الحاكم  التي قــد ال تقّل دموية 
التطرف  التنظيات اإلرهابية؛وبالتايل فإن  عن 

والتشدد الفكري واالجتاعي بات
موجــوداً  بشــكل أكــرب يف املجتمعــات 
النصــوص  قابليــة   إىل  إضافــة    ، اإليرانيــة 
املذهبيــة ، والقــدرة عــىل توظيفهــا لتقويــة 
النوازع اإلجرامية ، والغرائز املنافية واملضاّدة 
، والقابلــة لبناء ثقافة التوحــش؛ كلها جوانب 

طبعت املجتمع اإليراين  .
إىل جانب ذلك اســتفادت   الدولة والثورة 
اإليرانيــة من نصوص مذهبية  » محرفة «، تتيح 
إلبــاس التحريــض والكراهيــة والعنــف  الذي 
متارسه ، وتلبسه بغطاء ديني مقدس ؛ وبالتايل 
رشعنة الســلوك الدمــّوي وجعلــه طريقاً إىل  

الجّنة.
فعندمــا يتعلــم طالب املــدارس اإليرانية  
أّن قتل اآلخر عىل الضفــة األخرى من الخليج 
وبالد الشــام  ، عــىل اعتبار أنهم أعــراب كفار 
ال يســتحقون ســوى االزدراء واالحتقــار، وأن 
قتلهم قرىب إىل الله تعاىل  ؛ كونهم ســيمهدون  
لدولــة العدل اإللهي، فــإن الفــرق بينهم وبني 
»تنظيــم داعش « يصبح يف  طبيعة القدرة عىل 
اإلجــراء والتطبيق ، وحجم ذلــك ،  إذ أن كثرياً 
من »مراجع التقليد اإليرانيني« يصدرون فتاوى  
تدعم وتؤيد ذبح األخر ، ويقّدمون خطاباً  فكرياً 
داعشياً بامتياز ، ويف نفس الوقت متتلك إيران  
األدوات  التنفيذيــة من قوى عســكرية مبارشة 
، ومليشــيات ، وتنظيــات مدعومــة ،  ميكنها 
تطبيقه أو »ترجمته« عىل أرض الواقع  بشــكل 
واسع يف سوريا والعراق واليمن وكل مكان تراه  .

ثانياً- الدولة والنظام السيايس 
اإليراين التي أسهمت الثورة اإليرانية يف 

بنائها
ال شــك بأنــه عندمــا تتكاتــف وتتوحــد  
مكونــات التحريــض والكراهيــة والتطرف  يف 
الثقافة ذاتها، ومن ثم يتم تجســيدًه يف مناهج 
الرتبية والتعليم، فضالً عن الجامعات  واملعاهد 
والحــوزات الدينية املنغلقــة واملتعصبة،و يف 
ظل أنظمة حكم شــمولية وديكتاتورية ذات بعد 
ثيوقراطــي  ، فمن الطبيعــي  أن تكون النتيجة 
هي ما نشــهده اليوم من ســلوك دموي إليران 
ظهر بشــكل جيل مــن خالل مداخــل األزمات 
اإلقليميــة العربية  يف هذه األيام، حيث تســود 
القــوات اإليرانية من حرس ثوري وقوات خاصة 
، ومليشــيات و جاعــات وتيــارات التطــرف 
والتوحــش والهمجيــة، والتــي مثلــت النزعة 

الداعشية اإليرانية  أسوأ نسخها وتعبرياتها.
وما يرفع من مســتوى وتــرية الراع ما 
يتعلــق  كذلك بالبيئــة االجتاعيــة والثقافية 
اإليرانية ودورها يف تربية املواطن  وتنشــئته، 
فضالً عن  دور الجامعــات واملعاهد التعليمية 
الرســمية وغري الرســمية. وكذلك الــدور الذي 
تلعبه الحوزة، وخصوصاً عندما يكون ُمســيّطراً 
عليــه من قبل مراجــع دينية متشــددة تنتمي 

للتيار املحافظ الراديكايل .
وما يعــزز من نزعــة  التطــرف مبجمله 
املتغريات الخاصة بالبيئــة الداخلية اإليرانية 
واالجتاعية،  واالقتصادية  السياســية  ســواء 
وحالــة التعبئة التي ميارســها اإلعالم اإليراين 
الرسمي الذي يحاول تربير أن جزءاً من مشاكل 
إيــران يعــود ملؤامــرة دول الجوار ؛ ال ســيا 
دول الخليج التي يعتربها هذا اإلعالم مشــاركاً 
أساســياً للعراق يف الهلوكوســت ضد الشــعب 
اإليراين إبان الحرب لعراقية اإليرانية ، ومحاولة 
التســويق أن هذه الــدول الزالــت منخرطة يف 
حصار إيران ، و وأنها تتعمد املشــاركة الفاعلة 
يف تنفيذ العقوبات الدولية عليها ، وأنها ال زالت 
متاهية مع قوى االستكبار العاملي الستهداف 
الثورة والشــعب اإليراين ؛ ما يسهم يف ضان 
استمرار التعبئة والحقد والكراهية ضد العرب  .

ثالثاً- كتابت الحكومة اإلسالمية والدستور 
اإليراين ، وكيف يتم تدريس نصوصها للطالب 
اإليراين : )ســوف نتناول هذا املوضوع بشــكل 

مفصل يف مقالتنا القادم.(

رابعاً- التشيع:
وجدت الثورة  اإليرانية يف الشــيع أرضية 
خصبــه إلذكاء الــروح العدائيــة لــدى األفراد 
البســطاء من اإليرانيني ملا يحتويه من رخص 
وفتاوى بالقتل واالغتصــاب ونهب ثروات األمم 
والشــعوب  األخرى،وباملقابــل منــح صكوك 
الغفران ومفاتيح الجنان . و قد  أكد رجال الدين 
الشــيعة  عىل أهمية تدريس أســس التشــيع 
والقوميــة والتاريــخ الفــاريس، ومعرفــة عامة 
برشائعه وأدبه فيكون جزءاً من دراسة كل طالب 
شــيعي متعلم ،حتى ولو مل يكن ســيجعل من 
حقل الدراســة هذا مجاالً للعمل ، واألمر شبيه 
بتعليــم التلميــذ مببــادئ ، األحيــاء، والعلوم 

والرياضيات.
وتقــوم وزارة التعليــم بتدريــس الطالــب 
اإليــراين  حــدود اإلمرباطورية الفارســية التي 
ســادت العــامل ،ومن خــالل ذلك كلــه تصبح 
لدى الطالــب يف إيران القناعــة التامة بأن كل 
ما ســيقوم به الجيش اإليــراين« جيش الثورة 
الغــري  احتــالل ألرايض  ليــس    « اإلســالمية 
بالقــوة ،وال يتم اعتبــاره جيشــاً مغتصباً وأن 
كل ما ســيقوم به هو فقط إعــادة هذه األرايض 
ألصحابها بنــاءاً عىل وعد نبــؤات أخر الزمان 
لهم وليس توســعاً عىل حساب غريهم، بالطرق 

والوسائل التي تراها مناسبة .
لعــل الــدارس لطبيعــة الدولــة اإليرانية 
وثورتها  يالحظ تلك املالمئــة والتوافق القوي 

بني أهــداف الرتبية مــن جهة وأهــداف الثورة 
اإليرانية ، وحاجات املجتمع اإليراين  من جهة 
أخــرى كا تراه  هذه الثورة ، فلقد كانت الرتبية 
بخلفيتهــا املذهبيــة ، والغيبية ، وبفلســفتها 
املســتمدة مــن تعاليم القومية ، هي الوســيلة 
األوىل واألهم التي اســتخدمت لتحقيق أهداف 
الثــورة اإليرانية  يف إنشــاء دولــة ويل الفقيه 

وبقائها.
لقد جعلــت الثورة  تدريــس اللغة واألدب 
الفاريس  أحد األســس والركائز  املحورية التي 
تعتمد عليها لبناء جيل ثوري وقومي و شيعي  
متعصــب؛ وهو ما أشــار إليــه الخميني مفجر 
الثورة اإلســالمية اإليرانية يف كتبه  حني خص 
جل اهتامه  بالرتبية والتعليم باللغة الفارسية 
يف املدارس  باعتبارها أســلوباً لتحقيق أهداف 
الثــورة وطموحاتها ؛ وأن مصــري الثورة  يرتبط 
بإيجاد جهاز حقيقي لتنفيــذ التعليم والرتبية 
حسب مبادئ الثورة اإلســالمية. وأنه لن يكون 
لهــذه الثورة  مســتقبل بــدون تربية  فارســية 

وثقافة فارسية كذلك لكل إيراين.
فمعرفــة املذهب الشــيعي  كفيلة بتزويد 
وعظمتــه  وأصلــه  بجــذوره  اإليــراين  الفــرد 
ومســتقبله، ويضمن ارتباطه بشــعبه يف إيران 
،   أما ما الذي ســيحفظ املذهب الشــيعي؟! و 
الجواب: »إنها اللغة الفارســية «؛ فصمود إيران  
أمام التحدي الكبــري الذي يواجهها  يتمثل يف 
املقدرة عىل تربية مرتبطــة بالتعاليم الروحية 
للمذهب الشيعي ، والرتكيز عىل اللغة الفارسية 
ألنها ليســت لغة القــراءة والكتابــة ، فهي لغة 

املذهب أيضا ولغة طقوسه . 
لكــن كيف أســهم تدريــس اللغــة واألدب 
الفــاريس يف تعزيــز النزعــة الداعشــية لدى 
طالب املدارس  اإليرانية ؟ . هذا ســؤال مهم. و 
الجواب: إننا نستطيع القول أن الفكر الداعيش 
املتطرف قد بــرز جلياً من خالل  أهداف تعليم 
اللغة الفارسية  ، والتي ميكن إيجازها من خالل 

ما ييل :
1-  يهدف تدريــس اللغة واألدب الفاريس 
إىل إكساب  الطالب اإليراين  ُمثل وقيم  الحضارة 
الفارســية،  وآرائها ومشــاعرها يف أثناء مراحل 
تطور األمة اإليرانية يف فرتات مختلفة ، وتقوية 
الرباط التاريخي بني الشــعب وبالده وثقافته ، 
حيث يتم الرتكيز عىل عظم الحضارة الفارسية 
عرب تاريخهــا الطويل ، من اجل اإلحياء الدائم 
للنهضة القومية والبعث التاريخي  الحضاري ، 
الثقايف ..... الفاريس ؛ ما يشــعر الفاريس بأنه  
شــعب عظيم  » شــعب الله املختار« ، ومتميز 

حضارياً عن اآلخرين   . 
2- جعل التفوق والتميز والريادة  حارضة 
يف عقل الطالب اإليراين وذاكرته الجمعية ؛ ما 
يعــزز نزعة االســتعالء لديه ، وهــذا يتضح من 

خالل تدريس األدب الفاريس  . 
3-  التفريس الشــامل :نجحت السياســة 
التعليمية يف إيران يف سياسة التفريس الشامل 
، يف جميــع املعارف والعلوم  ، فقامت بتدريس 
سائر املواد اإلنسانية  العلمية والتقنية يف كل 
الجامعات واملعاهد باللغة الفارســية ، حتى أن 

اللغة العربية يتم تدريسها بقالب فاريس  
4-  إكســاب  التلميــذ  من خــالل تدريس 
اللغــة الفارســية قيــم األمــة العليــا وآرائهــا 
ومشــاعرها  يف أثنــاء مراحــل تطــور األمــة 
الفارســية يف فرتات مختلفــة ، وتقوية الرباط 
التاريخي الذي مل ينفصل بني الشــعب وبالده 
وثقافتــه ، ويجــب الكشــف بشــكل خاص عن 
جهود وانجازات هذا الجيــل واألجيال القريبة 
منه من اجل النهضة القومية والبعث الحضاري 

والثقايف واالجتاعي
5- إعــداد الطالــب اإليراين حتــى يبقى 
عــىل اتصال حي مع القضايا والتيارات الفكرية 
املعارصة ومع حوافز ومسرية الشعب الفاريس 
عرب مســريته التاريخية ، والتي ينبغي أن تكون 

حارضة معه دوماً
6- التأكيد عــىل البعد القومي يف تدريس 
اللغة الفارســية ، وكذلــك  التأكيد عــىل البعد 
الخاص بــروح هذه الحضارة  ، وتعريف الطالب 
بــاألدب الفاريس ، العــادات ، التقاليــد ، القيم 
، األعيــاد القومية .... ما يخلق جوا فارســيا ، 
وحالــة ذهنية تجعــل الطــالب مجبولني وفق 
البعد القومي واملذهبي  ، مع إعطائه أهمية  من 
خالل تكثيف العنارص التقليدية ، وذلك بزيادة 
عدد القطع األدبية املأخوذة من األدب الفاريس 
القديم والحديث ، ويالحــظ أن الهدف من وراء 

ذلك :
بيــان أهميــة القيــم القوميــة الفارســية 

والتقليدية .
تقويــة روابــط الطــالب اإليــراين برتاثه 

الفاريس .
تعظيــم الوعــي الفــاريس والقبــول بكل 
املفاهيــم التــي تطرحهــا ، وبشــكل ال يقبــل 

الدحض والتغيري .
خامساً-  أسطورة التفوق العرقي :

عمدت إيران إىل بث أسطورة تفوق«الشعب 
اإليراين اآلري » عىل بقية شــعوب العامل ضمن 
الدعايــة التي تقــوم بها إلقنــاع اإليرانيني يف 
مختلــف الدول بأن من واجبهــم التجمع وبناء 
إمرباطورية امليعاد ،ونجد العديد من العبارات 
التــي تحاول إقناع الطالب اإليراين بتفوقه عىل 
الطــالب اآلخرين وتقدم شــعبه عىل الشــعوب 
األخرى ، ويظهر ذلك بوضوح من خالل العديد 
مــن القصص التي تقــدم للطــالب وكذلك عند 
الحديــث عن حروب إيــران مع الــدول العربية 
وأيضاً من خالل األناشــيد التــي تقدم للطالب 
واأللعــاب التي يقومون بهــا ، فهم يعملون عىل 

تربية الطالب منذ نشأته تربيه عنريه.
»العنري«   الفكــري  املوروث  سادســاً- 

وكيف وظفته الثورة اإليرانية وعززته:
يرتكز عىل أســبقية الحضــارة وحقها يف 
السيادة والبقاء عىل حساب الشعوب األخرى ، 
وهذا ما سيتضح من خالل التوجهات العنرية 
للرتبيــة اإليرانية املرتجمة مــن الواقع العميل 
عن طريــق املناهج واملقررات الدراســية التي 

تفرضها وزارة الرتبية اإليرانية .
وانطالقاً من هذا املفهوم – مفهوم السيادة 
والتفوق- تحاول  إيران تقليد الدول االستعارية 
األوروبية يف أسلوبها التوسعي ، ولكن بأسلوب 
جديد من  خالل التبشــري باملذهب الشــيعي 
بوســائل وطرق وأدوات  مختلفة ومتعددة ، كل 
ذلك  تحت شــعارات تقديم املساعدات والعمل 
الخريي ،بذريعة مســاعدة الشــعوب الضعيفة 
واتفقت معها يف اعتبار كل رقعة أرض تقع خارج 
إيــران ال تعتنق اإلســالم الحقيقي » الشــيعي 
» مبثابــة أرض  مباحة عــىل اعتبار أنها خاليه 
ليس من الدين فحسب ؛ بل وبكونها تؤلف نوعاً 
من الفراغ املذهبي » الشــيعي« ، فتصبح بذلك 

مالمئة لتوسيع مجالها الحيوي املذهبي.
ال شــك بــأن توجيــه االهتــام إىل اللغة 
الفارسية والتاريخ بشــكل كبري، أدى إىل غرس 
الغرور القومي ، ومتجيد الذات ، واإلشادة برفعة 
الحضــارة الفارســية ، وإىل إبداعهــا الروحي 
واألديب ، واحتقــار األدب والتاريــخ العــريب  ، 
وتعزيــز نزعة الثأر وقدســية االنتقام ممن كان 
ســبباً يف دمــار الحضارة الفارســية  أال إنهم » 
العــرب » ، وعرض صــورة تاريخية عــن العرب 
وتشــويه الصــورة التاريخية لهــم ، وكيف كان 
العرب تبعــاً لإلمرباطورية الفارســية ، والتي ال 
بد من عودتهم للحضن اإليراين  ، ثم استعراض 
مسار تحميل العرب  مســؤولية تدمري حضارة 
فارس ، بحيث يجبــل الطالب وفق فكر داعيش 
حريص  عىل  قدســية االنتقام والثأر من األخر 

مدفوعاً بأسباب قومية مقيتة.

كيف صنعت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
»داعش«  الستهداف »العرب السنة«؟
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يجمــع املؤرخــون انها مل تقــم دولة 
مركزية واحدة يف شــبه الجزيــرة العربية 
منــذ 3000عــام ،بــل قامت خــالل تلك 
الحقب التاريخيــة دويالت ومالك عديدة 
كانــت تتصارع فيــا بينهــا ،وكانت قبائل 
الجزيــرة العربية قبائل رشســة ومحاربة 
ومتنقلة خلــف املاء والعشــب ، وتتقاتل 
فيا بينها بســبب قلة املــوارد الطبيعية 

وضعف الزراعة !!
ويف اليمــن قامــت املالــك القدمية 

وازدهرت لسببني رئيسيني ها :
األول : خصوبة األرض وجودة املناخ 
وغزارة األمطار املوسمية ،وبناء السدود ، 

ووفرة املحاصيل الزراعية .
الثاين: موقع اليمــن الفريد الجغرايف 
واطاللة موانئه عىل البحر العريب واملحيط 
الهندي والبحر األحمر ، واكتســبت موانئه 
شــهرة واســعة يف العــامل القديــم  حيث 
كانت  تربط تجارة الرشق بالغرب بواسطة 
»ميناء عدن« و »ميناء قنا« بشبوه و«ميناء 
الشحر« بســاحل حرضموت قبل اكتشاف 
رأس الرجاء الصالح ،وحفر قناة الســويس 

بآالف السنني .
 وكانت تلك املوانئ تســتقبل السفن 
التجــارة  بعــروض  املحملــة  التجاريــة 
املختلفــة من  آســيا وخاصــة من الصني 
والهنــد وغريهــا مــن البلدان ، ثــم تنقلها  
القوافــل التجارية  من اليمن اىل شــواطئ 

البحر األبيض املتوسط خالل 65 يوماً!!
قيام املالك القدمية :

بنــاء عىل مــا تقــدم فقــد قامت يف 
العربيــة الســعيدة عدة مالــك منذ فجر 
التاريخ مثــل: مملكة معني ، مملكة ســبأ، 
مملكــة أوســان ،مملكــة قتبــان ،مملكــة 

حرضموت ، مملكة حمري وذو ريدان .
وقد قامت تلك املالك يف أغلبها يف 

رملة السبعتني وما  
جاورها ، أي يف أرض الجنوب العريب 
حالياً عدى مملكتي معني  وسبأ  قامت يف 

الجوف ومأرب !!
وكانت تلك املالــك رغم ازدهارها اال 
أنها كانت يف حروب متواصلة ومنافســات 
مســتمرة فيــا بينهــا ،وكانــت كل مملكة 
تتوســع عىل حســاب األخــرى من خالل 
قوتهــا وضعــف جاراتهــا مــن املالــك 

األخرى!!
ففــي الجنوب العــريب قامت املالك 

التالية :
- مملكــة أوســان 700 قبــل امليــالد 
وعاصمتها »هجر النــاب »يف وادي مرخه 
ومن هذه اململكــة صدر أول قانون تجاري 
يف العامل ينظم عمليات البيع والرشاء وما 

يرتتب عليها من حقوق .
- مملكــة قتبــان  115 قبــل امليــالد 

وعاصمتها »متنع« يف وادي بيحان .
قبــل  مملكــة حرضمــوت   1020   -
امليالد وعاصمتها شبوة عىل مسيل وادي 

عرمة.
- وكان اىل جانب تلك املالك  مالك 

أخرى يف اليمن مثل:
- مملكــة معــني  1300 قبــل امليالد 
وعاصمتهــا »قرناو« وتقع عىل وادي مذاب 

بالجوف .
- مملكــة ســبأ  800 قبــل امليــالد 

وعاصمتها »مأرب« وتقع عىل وادي ذنه.
- مملكة حمــري وذو ريدان وعاصمتها 

»ظفار«  ومتتد لتشمل  أودية املرشق.
- وعند ظهور االســالم كانت املنطقة 

تتكون من 3 مخاليف هي:
- مخالف صنعاء
- مخالف الجند

- مخالف حرضموت
- واســتمرت تلــك التقســيات منــذ 
العهــد النبوي ثــم الدولــة األموية وحتى 
الدولة العباســية ، وعندما استقلت بعض 

األقاليم عن الدولة العباسية كانت كاآليت:

اليمــن الشــال الحــايل كان  يحكم 
بواسطة آل يعفر الحواليون يف كوكبان اىل 

الغرب من صنعاء.
الجنــوب العــريب حاليــاً كان يحكمه 
»بنو معن« العوالق اليوم ، من شبوة وكانوا  
معينــني من قبل محمد بــن زياد وقيل من 
العباســيني ،وهم مســتقلون عن ســلطة 
محمــد بن زيــاد الذي حكم تهامــة وزبيد 

ومخالف الجند.
الصليحيــني  عهــد  ويف 
)444-569هجريــة ( كانــت تلك النواحي 
تحت ســلطتهم ، اال ان ضعف الدولة أدى 
اىل خروج بعض املناطق عن سلطتها مثل 
»صعدة« ومــا حولها التــي حكمها األمئة 

لبعض الوقت .
ثم حكمها »بنو رســول » )858-226 
هجرية(.وقد توحــدت اليمن اثناء حكمهم 

مائة عام .
وبعد عــام 750هجرية بــدأت بعض 
املناطق تحكم بواسطة املشايخ  واألمئة .

ويف عهــد بنــي رســول وبنــو طاهر 
حتى  اليمن  توحــدت  )858-945هجرية( 

حدود صنعاء ومل تصل صعدة !!
اما حرضموت فقد استقلت بالرتايض 
مــع بني طاهر منذ عــام 1500م، واحتلوا 
اليمن وظلت الحرب بينهم وبني األمئة يف 
الشال مستعرة حتى انسحبوا نهائياً من 

اليمن عام 1635م
ويعتــرب عــام 1538م هــو االنفصال 
الشــامل والفاصــل  بــني ما عــرف الحقا 
الخــالف  بســبب  والجنــوب  بالشــال 

املذهبي.

الغزو اليمني للجنوب عام 1090 
هـ 

بعد انســحاب األتراك من اليمن عام 
1045هـــ - 1635م اســتفحل العداء بني 
اليمــن والجنــوب العــريب  بســبب الغزو 
الزيــدي الــذي تم يف عهــد امــام الدولة 
القاســمية املتوكل عىل الله اساعيل بن 
القاســم بحجة منارصة السلطان الكثريي 
بــدر بن عمــر الذي عزلــه ابــن أخيه بدر 
بــن عبدالله بن عمــر عن الســلطنة عام 

1058هـ - 1648م !!
 وتجلــت نــرة الســلطان الكثريي 
اىل غزو شــامل ألرايض سلطنات وامارات 
الجنــوب العــريب بكاملها ومن ثــم احكم 

سيطرته عليها منذ عام 1090هـ.
وقــد ظلت الحرب مســتعرة بني امراء 
الجنــوب واالمئة الزيديــني ملدة تزيد عن 
مائة عــام اال انهم متكنوا مــن طرد الزيود 
عــام 1145هـ -1728م مــن آخر املناطق 
مثل : لحــج وعدن التي احتلهــا االنجليز 

عام 1839م .
كا اســتقلت  امارات الجنوب العريب 
عن اليمن نهائيا حتى مجيء االمام يحيى 
بن محمد حميــد الدين عام 1918م الذي 
عاد للغزو وتم له الســيطرة عىل ســلطنة 
آل الرصــاص يف البيضــاء وهي يف األصل 

سلطنة جنوبية تاريخيا  .
كا عقــد االمام يحيى اتفاقية صداقة 
وتعاون مــع بريطانيــا  يف 11 فرباير عام 
1934م تقــيض املــادة الثالثــة منها بأن 
)يؤجل البحث يف مسألة الحدود الجنوبية 

- اليمنية(
وهذا يعني تفويت الفرصة عىل اليمن 

للمطالبة بها متفرقة!!
ويعــد ذلك تنــازال عنهــا واســقاطاً 
للمطالبــة بهــا التــي كان يدعيهــا األمئة 

الزيود!!
وقد اســتمرت حالة العداء بني اليمن 
والجنــوب العريب يف الفرتة من عام 1625 
هـ حتــى اســتقالل الجنــوب العريب عن 

بريطانيا عام 1967م.
وســبب العــداء بــني الطرفــني هــو 
محاوالت اطاع تاريخية متكررة من حكام 

اليمن للسيطرة عىل الجنوب العريب الذي 
كانت قامئة فيه اكرث من 20 سلطنة وامارة 
ما اضعفها أمام اليمــن لعدم وجود قائد 

وقيادة موحدة تجمع شملها!!
العــداء  حالــة  ان  اىل  باإلضافــة 
املزمنة بــني اليمن والجنــوب العريب لها 
جذور تاريخية قدمية بســبب الخالف يف 

الجغرافيا والتاريخ والعادات والتقاليد.
فســكان اليمن هم من ســكان الجبال 
ويعتمدون عىل الرعــي والزراعة واالرتزاق 
يف الحروب مــع أي جهة كانت كمحاربني 

مستأجرين ملن يدفع لهم املال !!
وســكان الجنوب معظمهم يعيش يف 
السهول والهضاب والسواحل الذي يعتمد 
بعض ســكانه فقــط عىل صيد األســاك 
والتجارة والرعي والقليل منهم كمحاربني 

أشداء كالقبائل يف املرشق !!
النشــاط  يف  االختــالف  وهــذا 
االقتصــادي شــكل اختالفــا يف األعراف 

والثقافة الشعبية مثل:
النهب والسلب والغدر يف عرف قبائل 
شال الشــال يعترب رجولة وقوة وبطولة 
وغنيمة كقطع الطريق وســلب املسافرين 
وقتل األبريــاء ونهــب ممتلكاتهم تعد يف 
ثقافتهم عمال مرشوعــا من حق القوي أن 

يفرضه عىل من هو أضعف منه !!
بينــا مثل تلــك األمــور يف الجنوب 
العريب  تعترب رسقة وعمال خسيساً ودناءة 
وعيبا وغدرا يستنكره أهل الجنوب العريب 

!!
وعندما جــاء اإلمــام الشــافعي اىل 
اليمن عام 169هـ، انترش مذهبه يف اليمن 
ثــم دخــل اىل اليمن مذهب االســاعيلية 

والزيدية الشيعيان.!!
وقــد دخــل األول عن طريــق منصور 
بن حســن الحوشــبي وعيل بــن الفضل 
الحمريي، والثاين عن طريق االمام الهادي 
بــن يحيــى الحســني، وأدى دخــول هذه 
املذاهب اىل رصاعات دينية سياسية فيا 

بينها !!
وقد انتهت االســاعيلية كدولة بوفاة 
امللكة السيدة أروى بنت أحمد الصليحي 
عام 532هـ، وقد بقيت االســاعيلية حتى 

اليوم يف حراز ويريم وصعدة.
امــا الزيدية فقد قام مؤسســها االمام 
الهادي بشــن الحروب من صعــدة معقله 
الرئيــيس عــىل االمــارات املجــاورة لها 
مثــل بني الضحــاك وآل يعفر، ثم انترشت 
الزيدية من صعدة حتى ذمار بسبب هجرة 

السادة اىل تلك املناطق!!

والخــالف بني الزيدية والشــافعية ان 
االوىل تدعي ان الســلطة يجــب ان تكون 
محصــورة يف آل البيــت بينا الشــافعية 
يرون ان من حق جاعة املسلمني مبايعة 
الحاكــم الذي تتوفــر فيه الكفــاءة وليس 

رشطا أن يكون من آل البيت !!
امــا الزيديــة فقــد اضطهدوا الســنة 
والشــوافع وكفروهــم واســتباحوا ارضهم 
وفرضوا عليهم الخراج منذ عام 1045هــ، 
كا فــرض األمئة الزيود عبارة  :«حي عىل 

خري العمل« يف األذان!!
وعندمــا قاموا بغزو الجنــوب العريب 
حاولوا نرش مذهبهم يف حرضموت  بشتى 
الوسائل،  ومحاولة األذان عىل طريقتهم يف 
مســجد نصاب ومنعهم السلطان العولقي 

من ذلك وهم يف طريقهم اىل حرضموت!!
وهنــاك اختــالف يف القيــم والعادات 
والتقاليــد واملــزاج العــام بــني الزيــود 
والشــوافع الذين هم  اكــرث قابلية للتفاعل 
مع املتغريات ومنفتحون عىل علوم العر 

وافكاره!!
اما الزيــود فيتبعــون عقيــدة التقية 
الشــيعية افــرادا ودولــة والتــي تقــيض 
باختــالف الظاهــر والباطــن ويرفضــون 
التغيري ولديهم هواجس الريبة والشــكوك 

أسباب فشل الوحدة اليمنية )لكي ال ننسى(..

موثق| حقائق وأرقام.. كيف حاول االحتالل العسكري اليمني قمع الرفض الشعبي في الجنوب العربي

باحث لدى مؤسسة اليوم 
الثامن لإلعالم والدراسات

 د. علوي عمر بن فريد
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تجــاه اآلخرين، وقد ذكر الســيد مصطفى 
ســامل يف كتابه »الفتح العثاين األول« ما 

ييل:
»القبيــيل يتصف بشــدة حــذره من 
كل مــا هــو اجنبي عــن قبيلتــه وتعصبه 
لجاعته وتعلقه بعادات قبيلته وبتقاليدها 
وبخضوعه لرئيس قبيلته خضوعا شديدا..

ان الجبــيل عــرف بالنحافــة وكــرثة 
الحركة وشــدة الحيوية كا اتصف بالذكاء 

والحذر من الغرباء والشك فيهم«
وهناك خالفات يف املزاج ففي مناطق 
شــال الشــال من اليمن هناك يف مركب 
الشــخصية الفضاضة وحدة املزاج بينا 
الوداعــة واملســاملة واللني لدى ســكان 

الجنوب!!
كا يتخذ الطابــع الثأري الصدارة يف 
الحروب القبلية واثنــاء النزاعات يف رشق 
وشــال اليمن وينترش بكــرثة عا هو يف 

املناطق الساحلية وحرضموت مثال!!
كا ميتاز الجنوبيون باالمتثال للنظام 
والقانــون وهــذا دليــل وعيهــم ومرونتهم 

وتسامحهم !!
ومن ناحية األزياء هناك اختالف كبري 
اضافة اىل حمل األسلحة النارية والبيضاء 
وهي تعكــس املــوروث القبــيل العدواين 

والحضاري املسامل!!
كــا ان هنــاك اختالفــات جوهريــة 
يف مفــردات اللهجــة الشــعبية بــني اهل 
الشال والجنوب العريب وهي تعكس نظرة 

الطرفني للحياة والتعايش!!
وتوجد فوارق شاســعة يف املارســة 
اليوميــة للحياة واالختــالط باملجتمعات 
الخليــج  دول  يف  وخاصــة  للمهاجريــن 
العــريب حيث ميتثــل الجنوبيون لألنظمة 
والعادات الســائدة يف تلك الدول الشقيقة 
وينسجمون يف الحياة اليومية ويتعايشون 
مع نسيجها االجتاعي من خالل الحرص 
عىل اكتســاب الســمعة الطيبة واشــاعة 
روح االخــاء واملحبــة .. بينــا نجــد ان 
الذيــن ينحــدرون  من مناطق الشــال ال 
يأبهون لبناء عالقات فيها سوى للمصالح 

الخاصة!!!
ولهم بعض املارسات التي تقلل من 
احرتامهم كالشحاذة يف املساجد واعال 
التهريب والتسلل عرب الحدود بصورة غري 
نظامية.. وأعال السطو والرسقة والجرائم 
األخالقية التي تؤدي بهم اىل السجون يف 

تلك البلدان!!!
بينــا نجــد الجنوبيــون يأنفون من 
مارســة تلك األعال املشينة التي تدمر 
الســمعة واملكانة االجتاعيــة ، واذا وقع 
أحدهم يف مثــل تلك الحاالت وهي حاالت 
نــادرة فانه يواجــه رفضا واســتهجانا من 

املجتمع الجنويب ويلفظه املجتمع !!

مرحلة االغتياالت 
تــم إعــالن الوحــدة اليمنيــة يف 22 
مايــو 1990م ويف الثالثــني مــن نوفمرب 
اليمنــي والجنويب عىل  اتفــق الجانبــان 
فرتة انتقالية مدتها ســنتان ونصف السنة 
عىل أن يتقاســم الطرفان السلطة مناصفة 
بينها ثم تقام انتخابات ومن يفوز بأغلب 
املقاعد يف مجلس النواب يشكل الحكومة.

وقد ســعى كل جانــب منها لتحقيق 
أهدافــه الخاصة، ومل متر بضعة أســابيع 
حتــى قام رجــال الديــن اليمنيون بشــن 
حمــالت التكفــري ضــد قيــادات وأعضاء 
الحــزب االشــرتايك ، وقــد اتخــذت تلــك 
الحمالت النفسية طابع العدوان والتحدي 
وبــدأت الفنت تطل برأســها بني الجانبني 
وتنــذر مبــا هــو آت مســتقبال   مســتغلة 
الخالفــات السياســية – التاريخيــة   بني 
الجنوبيني والحزب االشرتايك مبا يف ذلك 
أحــداث 13 يناير عــام 1986م  ووظفتها 
ضدهم جميعا  بأثــر رجعي عندما  أقى 
الحزب كافة املكونات السياسية الجنوبية 
األخرى  وانفرد بالحكم منذ فجر االستقالل 
عــام 1967م واتخذ مــن تجربة الحكم يف  
البلدان الشــيوعية مثاال يحتــذى وطبقه 
بقوة الســالح عىل شــعب الجنوب العريب 

املسلم واملحافظ   !!

ومن ناحية أخرى   مل تقتر الحمالت  
الشالية عىل اإلشاعات بل تجاوزتها إىل 
مارســة أعال االغتياالت املمنهجة ضد 
كوادر الحزب االشرتايك الذي فقد أكرث من 
150 من قياداتــه متهيدا إلخضاعه لنظام 

صنعاء!!
ونجحت القــوى املتنفذة يف صنعاء 
مــن كســب االنتخابــات وتحالفــت مــع 

اإلسالميني  بقيادة اإلصالح.
وشكلت أغلبية برملانية ما مكنها من 
تشــكيل حكومة ائتالفية بتحالف املؤمتر 
واإلصالح مســتندة إىل البنية العســكرية 
واألمنيــة القويــة إيل بناهــا صالــح عىل 
أساس  عشائري ،مبا يخدم قبيلته وحزبه 

وعائلته وليس جيشا وطنيا!!
وعندما شــعر الجنوبيون بأنهم وقعوا 
يف الفخ الذي نصــب لهم بدأوا يفكرون يف 
الرتاجع عن الوحدة ، وأبدى الزعيم القبيل 
ورئيــس كتلــة اإلصــالح ورئيــس مجلس 
النواب الجديد عبدالله بن حسني األحمر 
عدوانيته عندما جاهر بالقول: »كان الناس 
يف خري وأمان إىل أن بزغ قرن الشيطان من 

عدن«!!
ويف ظل الشــحن املســتمر والعداء 
الذي أبــداه اليمنيون اعتكف عيل ســامل 
البيــض يف عــدن احتجاجــاً عــىل تلــك 

املارسات العدوانية ،!!!
وحاولــت الجامعة العربية التدخل إال 
أنها فشلت، ثم شاركت األحزاب السياسية 
والشــخصيات الوطنية ومن أبرزهم السيد 
عبدالرحمــن الجفــري يف صياغة »وثيقة 
العهــد واالتفاق«  كحل لنــزع فتيل الحرب 

،ويف 20 فرباير عام 1994م.
وبرعاية امللك حســني بن طالل ملك 
األردن حــرض عيل ســامل البيــض وعيل 
عبداللــه صالح وممثلون عن كافة األحزاب 
السياســية إىل عــان وتم توقيــع وثيقة 

العهد واالتفاق !!
واملؤمتــر  اإلصــالح  تحالــف  أن  إال 
بشــقيه  الدينــي والقبيل اســقطا الوثيقة 
قبل ان يجــف الحرب الذي وقعت به، حيث 
توجه البيض متوجســاً ومرتابــاً من غدر 
صالح  إىل الرياض مبارشة فيا عاد صالح 
إىل صنعاء والقى خطابــاً نارياً يف ميدان 

السبعني يف 27 ابريل عام 1994م.
ويف ذلك الخطاب أعلن صالح  الحرب 

عىل الجنوب..!!
 وعىل الفور اندلعت االشــتباكات بني 
اللواء الثالــث املدرع الجنــويب املتمركز 
يف عمــران والفرقة األوىل مدرع الشــالية 
بقيــادة العقيــد عــيل محســن األحمــر 

واستمرت حتى 30 ابريل عام 1994م !!
تــم خاللها تدمــري 150 دبابــة و 22 
عربه مدرعــة وأكرث من 200 قتيل وحوايل 
300 جريح وترضر أكرث من 159 منزال يف 

عمران!!
كا جرت اشــتباكات عنيفة عىل لواء 
باصهيب الجنويب يف ذمار ومعســكر لواء 

العالقة الشايل املتمركز يف أبني!!
وأعلن عىل سامل البيض االنفصال يف 

21 مايو عام 1994م.
واشتعلت الحرب بني اليمن والجنوب 
واســتمرت 70 يوما انتهت بســقوط عدن 
يف 7 يوليو عــام 1994م يف ايدي القوات 
اليمنية  مبســاعدة قوات الزمرة املنشقة 
عن الحزب االشــرتايك منذ عــام 1986م 

والتابعة لعيل نارص محمد!!
ورفعــت الحكومــة اليمنيــة أســاء 
16 شــخصية من زعاء الجنــوب الذين 
دعموا االنفصال عىل رأســهم عيل ســامل 
البيض ونائبه السيد عبدالرحمن الجفري 

وحكمت عليهم باإلعدام!!
ومل تســقط تلك األحــكام إال يف 21 

مايو عام 2003م..!!
نهب 400 مليار دوالر

تــم  نهب 400 مليــار دوالر وأكرث من 
100 ألــف فــدان أرايض زراعية من ثروات 
الجنــوب النفطيــة والغازيــة  منــذ قيام 

الوحدة وحتى اليوم !!
والتــي  الحلقــة األخــرية  ويف هــذه 
ندعمها باألرقام والحقائق وفضح أساليب 
الســطو واإلجرام عىل مقدرات وممتلكات 
شــعب الجنــوب العــريب تحــت شــعار 
الوحــدة الكاذبة والتي متكــن من خاللها 
النظام العشــائري املتخلــف يف صنعاء 
مــن أول يــوم يف الوحــدة املزعومة التي 

ســلم فيها الجنوبيون دولة كاملة السيادة 
تزيد مســاحتها عــن 336,000 كيلومرتا 
مربعا، وتعادل ثلثي مساحة اليمن والرثوة 
وســواحل بحرية تقــارب 2000 كيلومرتا 
عىل البحر العــريب والبحر االحمر، وبذلك 
متكنت قوى الهيمنة يف اليمن من الســطو 
عىل منشآت حكومية ومؤسسات صناعية 
وزراعيــة وخدماتية، ويأيت ذلــك بالتزامن 
مع عمليــات اإلقصاء والنهــب والتهميش 
وبالقوة العسكرية عىل الكفاءات  والكوادر 
الجنوبيــة وحرمانهــا مــن أبســط حقوق 

املواطنة!! .
ان كل العمليات االجرامية واالنتقامية 
التي مارستها قوى االحتالل اليمني طوال 
29 عاما وهــي جرائم ال تســقط بالتقادم 
لذا مــن واجبنــا ان تطلع عليهــا الهيئات 
واملنظــات الحقوقية واالنســانية وعىل 
وجه الخصوص )منظمة حقوق اإلنســان( 
التابعة لهيئة األمم املتحدة إلنقاذ شــعب 
الجنــوب والتي توجت يف العــام  2015م  
بالغزو الشــامل ألرايض الجنــوب العريب 
ومــا تخللها من ابــادة جاعيــة تحالف 
فيهــا نظام صالح ومليشــيات الحويث وما 
صاحبهــا من قتل وتدمــري وتهجري ألبناء 
عدن وباقــي املحافظات الجنوبية بإعالن 
الحــرب عىل شــعب اعزل بألويــة الحرس 
الجمهــوري، وفيا يــيل نقدمهــا يف هذا 
التقريــر املفصــل عن نهــب الجنوب بعد 
الوحدة والســطو التي قام بــه املتنفذون 
يف نظــام صنعاء يف الجنــوب نقتبس منه 

ما ييل: - 

جرائم القتل والفصل والطرد واإلقصاء 
والتهميش وفرض قانون التقاعد اإلجباري 
لحــوايل )698,000( عامــال وموظفــا من 
الكــوادر الجنوبية يف مختلــف املجاالت 

التخصصية .
- بلــغ عدد الشــهداء منهــم من بعد 
احتالل الجنــوب يف 1994/7/7م حوايل 
1223 شــهيدا - بلــغ عــدد الشــهداء يف 
النضال الســلمي مــن 24 فرباير 2007م 

وحتى مايو 2011م نحو 814 شهيدا.
- بلغ عــدد الجرحى منذ قيام الحراك 
 5027 بحــوايل  2007م  عــام  الجنــويب 

جريحا.
- بلغ عدد الذيــن تعرضوا للمالحقات 
واالعتقــاالت والتعذيب يف ســجون نظام 

صنعاء 54,000 معتقال.
1500يف  الشــهداء  عــدد  بلــغ   -
العاصمــة عــدن وحدها وكذلــك 11000 
جريح يف الحملة عــىل الجنوب من قوات 
صالح ومليشيات الحويث خالل 113 يوما 

من الحرب .
- زرعت القوات الغازية يف عدن وابني 
ولحــج والضالــع خاللهــا 50000لغم . - 

تدمري 80٪ باملائة من بنية عدن . 
- املســاحات الزراعية التي اســتوىل 
عليهــا املتنفذون يف نظــام صنعاء تقدر 
بنحو 101,118 فدانا استوىل عليها 408 

متنفذا.
- بلغ عدد األثرياء يف صنعاء حســب 
صحفــي خليجي 18 مليارديــرا يف اليمن 
ميلكــون 130 مليــار دوالر وتوجــد قامئة 

بأسائهم.
- تــم نهــب 400 مليــار دوالر هــي 
اجــايل قيمة النفط املنهوب منذ مبارشة 
رشكات االنتاج العاملية يف اليمن منذ عام 

1994م.
- ميتلــك عــيل عبداللــه صالــح يف 
حســاباته الخاصة 60مليــار دوالر حتى 

اجباره التخيل عن السلطة.
- املؤسســات والــرشكات العامة يف 
الجنــوب التي تم االســتيالء عليها حوايل 
84 - عــدد املــزارع املنهوبــة 33 مزرعة 

ومساحة اجالية = 27,991 فدانا.
- عدد املســاحات الزراعيــة التي تم 
االســتيالء عليها من قبل 408 متنفذا يف 
سلطة صنعاء مبساحة اجالية 96،303 

فدانا.
- عدد اســاء املتنفذين الذين نهبوا 
األرايض والعارات يف عدن = 78 متنفذا.

- كل مــا ذكر أعاله يوجــد لدينا قامئة 
بأساء مفصلة للمتنفذين يف سلطة نظام 

صنعاء الفاسد.
- فاذا بقي من الوحــدة الكاذبة بني 
اليمن والجنوب العريب التي كفر بها شعب 

الجنوب ؟؟

موثق| حقائق وأرقام.. كيف حاول االحتالل العسكري اليمني قمع الرفض الشعبي في الجنوب العربي
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المبعوث األممي يزور العاصمة عدن..

»إخوان اليمن في سلطنة عمان«..

اشــرتط املجلس االنتقــايل الجنويب 
إدارة حكــم ذايت قبيل أي مشــاورات مينية 
لتحقيق ســالم شامل يف اليمن، وذلك خالل 
استقبال األمني العام للمجلس، أحمد حامد 
مللــس، للمبعوث األممي اىل اليمن الســيد 

هانز جروندبرج.
وقال املوقع الرسمي املجلس االنتقايل 
الجنويب إن األمني العــام محافظ العاصمة 
عدن أحمد حامد مللس، اســتقبل األربعاء، 
يف مقــر اإلدارة العامة للشــؤون الخارجية 
للمجلــس، املبعوث الخــاص لألمني العام 
لألمــم املتحــدة إىل اليمــن الســيد هانــز 

جروندبرج والوفد املرافق له.
وبحــث اللقــاء، الذي حــرضه عضوا 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل نائب األمني 
العام فضل الجعدي ونائب رئيس الجمعية 
الوطنية لطفي شطارة، مستجدات األوضاع 
عــىل الصعيــد الداخيل، حيــث أكد مللس 
حرص املجلس االنتقايل الجنويب عىل دعم 
وتيسري الجهود الدولية للعملية السياسية 

الشاملة إلنهاء الحرب وإحالل السالم.
ولفت مللس إىل أن أي مساعي لالتفاق 
بشأن تجديد الهدنة وفقاً لرشوط مليشيات 
الحــويث ال تراعي مطالب وتطلعات شــعب 
الجنوب املتمثلــة بحل الدولتني، لن تُحقق 
تهدئة وال تهيئ لسالم مستدام، مجدداً دعوة 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب إىل رضورة 
متثيل الجنوب بوفد مســتقل يف مفاوضات 
العملية السياسية الشــاملة، ومتكني أبناء 
الجنوب من إدارة شــؤون محافظاتهم خالل 
املفاوضات حتى التوصل إىل اتفاق ســالم 

شامل.
وأكد مللس حــرص املجلس االنتقايل 
عــىل االنخــراط يف رشاكــة مــع املجتمع 
الدويل لحاية املدنيني واملصالح الدولية 
يف الجنوب، وتطبيــع األوضاع يف العاصمة 
عدن، مشدداً عىل أهمية فك الحصار الراهن 
عىل تصدير النفط، ومعالجة قضية موجات 
النازحني والالجئني التي خلفت أعباًء كبريًة 
عىل كاهل املواطنــني، خدميا، واجتاعيا، 

ومحافظات الجنوب.وسياســيا، واقتصاديــا، وأمنيــا يف عــدن 

بــدوره، مثن الســيد جروندبــرج دعم 
املجلس االنتقايل الجنويب ومجلس القيادة 
الرئايس لجهــود العملية السياســية التي 
يقودها عن األمم املتحدة، مشــيداً باملزاج 
العام الذي شهده يف العاصمة عدن والرغبة 

لتحقيق السالم.
وأكد الســيد جروندبرج أنه ال بديل عن 
مفاوضات شــاملة تســتوعب كافة األطراف 
والقضايــا عــىل الســاحة اليمنيــة، منوهاً 
بأهمية ومحورية قضية الجنوب يف العملية 

السياسية.
حرض االجتاع عن املجلس االنتقايل 
الجنــويب العميد كال همرشي مدير مكتب 
رئيس املجلس االنتقــايل، وأنيس الرشيف 
نائــب رئيس الشــؤون الخارجية للمجلس، 
وعن الوفد األممي الســيد معني رشيم نائب 
املبعوث األممــي إىل اليمن، والســيد بيرت 
رايس مستشــار املبعوث األممي، والســيد 
متيم الــرازي القائــم بأعال مديــر مكتب 

املبعوث األممي يف العاصمة عدن.

حمــود ســعيد املخاليف، قيــادي يف 
تنظيم إخوان اليمن، وأبرز الحلفاء املحليني 
للمملكة العربية السعودية يف مواجهة االذرع 
اإليرانيــة يف اليمــن، ظهــر يف تريحات 
متزامنة مــع الذكرى الـــ12 لالنتفاضة ضد 
نظام الرئيس اليمنــي الراحل عيل عبدالله 
صالح، بلغة سياسية، غري معهودة من حلفاء 
الرياض الذيــن ظلوا يرفعوا شــعار مقاومة 

الحوثيني ألكرث من ثالثة أعوام.
وظهر حمــود املخاليف يف تريحاته 

من مقــر اقامته يف مدينة صاللة بســلطنة 
عان، متحدثا عــن الوحدة اليمنية متوعدا 
بالحرب ضد الجنوب، دفاعا عن ما اســاه 
بالوحــدة اليمنية، لكنه مل يــرش اطالقا اىل 
الحرب واالنقــالب الذي نفذه الحوثيون ضد 
الرئيــس املتنحي عبدربه منصــور هادي، 
األمــر الذي يؤكد عىل ان مســقط قد قاربت 
كثريا بني جاعة االخــوان املتحالفني مع 

السعودية«.
برز أسم املخاليف وهو عضو قيادي يف 
تنظيم إخوان اليمن املوايل للنظام القطري، 
يف العام 2016م، حني ارتبط بتحالفات مع 
قائد قوات العمليات املشــرتكة الســعودي 
األمري فهد بن تريك، الذي قدم له دعا ماليا 
كبرياً، بصفتــه قائد للمقاومة الشــعبية يف 
مدينة تعز، لكن املخاليف اعرتف بتســلمه 
مبلغ وقــدر ثالمثائة مليون ريال ســعودي، 
ذهب الســتثارها يف تركيا وسلطنة عان، 
وفك ارتباطه بشــكل رســمي بالسعوديني 
وذلــك يف اعقاب عزل األمــري فهد بن تريك، 
قائــد العمليات الخاصة املشــرتكة )عملية 
عاصفة الحزم، عملية إعــادة األمل(  يف 31 

أغسطس 2020.
ودعا املخاليف مقاتيل تنظيم االخوان 
الذين كانوا يرابطوا عىل الحدود الســعودية 
اليمنية، وشدد عىل رضورة عودتهم اىل مدينة 
تعز، مؤكدا انتهاء أي تحالفات عسكرية مع 

الرياض التي تقود التحالف العريب.
وتلقــت صحيفــة اليــوم الثامــن بيانا 

صحافيــا من مكتــب حمــود املخاليف يف 
مدينــة صاللــة العانية، متوعــدا بالحرب 
ضد الجنوب ورافضا الي تســوية سياسية 
متنح الجنوب حكا ذاتياً، دون ان يشري اىل 
الحوثيني الذين انقلبوا يف سبتمرب 2014م، 
عىل ســلطات اليمنية الرشعية التي جاءت 

كمخرج لفوىض ربيع اليمن 2011م.
وقال اإلخــواين حمود املخــاليف »إن 
دفــع اليمنيــني نحو تســوية كارثيــة تقوم 
عىل التفريــط بوحدة اليمن، وتســلم بحق 
الجاعات املصطنعة واملشاريع املعادية 
للدولة اليمنية، لهو حــرب قامئة بذاته«؛ يف 

إشارة اىل املجلس االنتقايل الجنويب.
ودعا املخاليف إىل وحدة بني الحوثيني 
وجاعة االخوان واألحزاب اليمنية األخرى، 
قائال » آن األوان للتوحد تحت راية الجمهورية 
اليمنية وملء الفراغ الذي يهدد وجودنا كدولة 
و ســوف نعمل معاً وســوياً مع كل الجهود 
الخرية التي تقر بالثوابت الوطنية للشــعب 
اليمني، وســوف نُبِقــي حواســنا وإرادتنا 
ووجداننــا متصلة مبــا يعتمــل يف الغرف 
املغلقة، ويراد له أن يقرر مصري أكرب شــعب 

يف الجزيرة العربية بعيداً عن إرادته«. 
ومثلت تريحات املخاليف املنطلقة 
من موقف ســلطنة عان من اذرع إيران يف 
اليمــن، تأكيدا عىل ان تنظيــم إخوان اليمن 
أصبــح ينفذ االجندة اإليرانيــة، ويؤكد عىل 
وجود تيارات إخوانية يف دول إقليمية تتخذ 
ذات املوقــف الذي تشــري إليه تريحات 

حمود املخاليف.
يف العــام 2019م، دعــا القياديــان يف 
إخوان اليمن حمود املخاليف وتوكل كرمان، 
املســلحني التابعني للتنظيم باالنسحاب 
من الحدود السعودية اليمنية، وعدم مواصلة 
قتال الحوثيني ومنعهم من التسلل اىل داخل 

أرايض اململكة.
وقالــت كرمــان يف تريحــات نرشت 
يف ســبتمرب 2019م، يف رسالة وجهتها إىل 
تنظيم إخوان اليمن قائلة »إن اعظم انسحاب 
يف التاريخ ســيكون حني تسحبون افرادكم 
ومقاتليكــم من الحد الجنويب، تلك ليســت 

حربكــم وال حرب اليمــن، وجودهــم هناك 
مجرد مرتزقة يقاتلــون لصالح عدو تاريخي 

لبالدهم«.
حمــود  أعلــن  2019م،  أكتوبــر  يف 
املخاليف سحب كل املقاتلني اليمنيني من 
حدود الســعودية إىل مدينة تعــز التي قال 
إنها كانت كالصخرة العظيمة التي بدد أحالم 
االنفصال ومشــاريع االرتهان والخنوع«؛ يف 
إشــارة اىل الحروب التي شنت من تعز عىل 
الجنــوب وأخرها الحرب الحوثيــة يف العام 
2015، والتي شكلت فيها املدينة املجاورة 

للجنوب منطلقا الجتياح محافظة لحج.

المجلس االنتقالي الجنوبي يشترط إدارة حكم 
ذاتي قبيل أي مفاوضات سالم شاملة

عدن

مسقط حمود المخالفي
إخواني يمني وحليف سابق للسعودية في 

خدمة االجندة اإليرانية

في العام 
 ،2019

أعلن حمود 
المخالفي 

وتوكل كرمان، 
سحب مقاتلين 

من تنظيم 
االخوان من 

الحدود اليمنية 
السعودية، 
بدعوى ان 

األخيرة »عدو 
تأريخي لليمن«.
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كتابات

كنــت مــن ضمــن آخــر سلســلة من 
السجناء السياسني الذين أطلق رساحهم 
من الســجن عىل يد الشــعب االيراين بعد 
أربعــة أيام من هــروب الشــاه وقبل ثالثة 

اسابيع من سقوط نظام الشاهز
متكن الشــعب اإليراين مــن اإلطاحة 
بالشــاه بعد ســنني طويلة من الكفاح ضد 
حكمه وحكم أبيــه الدكتاتوري، لكن العامل 
وقــف مذهــوالً وهــو يتابع أخبــار مجيء 
الخمينــي عىل جناح الرسعــة ليرسق كل 
تضحيات الشــعب اإليراين ويُصادر ثورته 

ويؤسس نظام والية الفقيه.
الشــاه تغادر  فبينا كانت دكتاتورية 
إيــران، كان الشــعب يتطلّــع اىل تشــكيل 
حكومة دميقراطية تُحقــق العدالة، لكن ما 
قام به هــذا الوحش الرجعي كان طعنًة يف 
ظهر الشعب الثائر، فانتقلت إيران من ظالٍم 
اىل ظالم آخر أشــّد قتامًة، وإذا كان الشــاه 
يعدم املئــات من األحــرار فنظام املاليل 

جاء ليعدم عرشات اآلالف!
إن ثنــايئ االســتبداد )الشــاه واملُماّل( 
يعرفــان جيــداً كيــف يدعــان بعضها 
البعــض، يقــول املال إن ثورة عــام 1979 
جاءت لنرة الدين، وتقول أرسة الشاه ان 
الثــورة قامت ِمن أجــل ایصال املاليل إىل 
ســدة الحكم! فهل هــذا التناغم هو محض 

صدفة؟!
لقد أزالت ثورة عام 1979 الشــاه من 
تاریخ ایــران إىل األبد، وحاليــاً تعمل هذه 
الثورة بصــورة ُمكّملة ومتجــددة من أجل 

اإلطاحة بالفاشية الدينية.
إن الجيل الذي نزل اىل الشوارع ووقف 
يف وجــه الشــاه يف 11 فرباير 1979 جاَء 
ِمن مجتمع يهيمن عليه شــيئان أساسيان 

ها:
- سيطرة جهاز السافاك املطلقة عىل 

األوضاع السياسية يف البالد.
- تصاعد الفــوارق الطبقیة وتحويلها 

إىل قيم اجتاعية.
اآلن، وبعــد مرور 44 عامــاً عىل قيام 
الشــعب اإليراين بإلقاء الشاه ونظامه يف 
مزبلة التاريخ، نشاهد أن أزالم ذلك النظام 
قد عادوا إىل الساحة مرة أخرى محاولني 
إعادة تدوير أنفسهم ويروج لهم ويدعمهم 
مخابرات املــاليل لرف أنظار الشــباب 

وتشويه سمعة االنتفاضة.
يتحدثــون كأنهــم معارضــني لنظام 
خامنئــي أو أنهم قادة للثورة الحالية، لهذا 
السبب عىل هؤالء األشخاص اإلجابة عىل 

بعض األسئلة:
۱ـ هل يســتطيع )املطبّلون( للشــاه 
االعرتاف مبســؤولية ذلــك النظام عن 54 

ســنة من حكــم رضا بهلــوي ومحمد رضا 
بهلــوي وجرامئها ضد الشــعب اإليراين 
وقومياتــه وإثنیاته ســواًء العــرب والكرد 
ومســؤوليتها عن االعتــداءات علی دول 
الجوار؟ خصوصاً وأنهم مل يتربأوا أبداً من 
الجرائــم التي ارتكبت خــالل تلك الحقبة 
املظلمــة ويعتــربون أنفســهم اســتمراراً 
للشــاه املخلــوع، بينا مل يكــن رضا وال 
محمد رضا يتمتعان بالرشعية السياســية 

وکانا يحكان بالقوة والظلم.

۲ـ  ما هو ســجل نضالهــم ضد نظام 
املاليل منذ 11 فرباير 1979 ولغاية األن؟ 
أين قامئة أســاء شهدائهم ومعتقليهم إذا 
كان عندهم أصالً شــهداء ومعتقلني؟ وأي 
نشــاط قاموا به داخل إیران وخارجها ضد 

هذا النظام من أجل إسقاطه؟
الســيايس  برنامجهــم  هــو  مــا  ۳ـ  
وخطتهــم فيا يتعلــق بالقوميات وقضايا 
املــرأة والحريــات والعالقات مــع جريان 

ايران؟
يكفي القول إن معظم السجون الحالية 
يف إيران، مبا يف ذلك سجن إيفني وسجن 
قزلحصار وسجن جوهردشت، بناها الشاه 
وأبــوه وملئهــا نظــام املاليل بالســجناء 
واستفاد منها، علا بان کثیر من السجناء 

فی عهد املاليل کانوا قد تعرضوا للتعذيب 
يف ذات السجون يف عهد الشاه.

بعــد اإلعــالن عــن تأســيس حــزب 
رســتاخيز بأمر من الشــاه، صــدرت أوامر 
النشــطة  والنقابــات  األحــزاب  لجميــع 
باالنضــام إىل حــزب رســتاخيز واعتقد 
كثريون أن تأســيس حزب رســتاخيز كان 

رصاصة الرحمة للثورة الدستورية.
ويف الخطوة التالية، أجرب نظام الشاه 
جميــع موظفي الدولة عــىل االنضام إىل 
الحــزب، وهذا الحــال مل يختلف كثرياً عن 
سياســة املاليل الذين طبقوا نفس النهج 
وبذرائع مختلفة وتحت شعار )الحزب فقط 
حــزب الله( وأزالوا من الســاحة كل القوى 

املطالبة بالحرية .
أمــا جرائم التــي ارتكبها الشــاه ضد 
القوميات اإليرانية، ســواء األكراد والعرب، 
فقد استمرت من قبل نظام املاليل وبشكل 
أکرث سوءءاً وعنفاً ووحشيًة بألف مرة، لكن 
هــذه الجرائم ال تضفــي إطالقا أیة رشعية 

لجرائم الشاه.
أن نظــام الشــاه كان يتبــع سياســة 
الهيمنــة عىل الجريان العــرب، فقد تدخل 

املاليل أيًضا ودمروا املنطقة.
وميكــن القول بأن خمينــي وخامنئي 
كانــا الوريــث الحقيقــي لنظــام الشــاه 

االســتبدادي، وبالتــايل مل يعــد الشــعب 
اإليراين يقبــل بأي نوع مــن الدكتاتورية، 
وهــذا اليشء نــراه ونســمعه بوضوح من 
خالل الشــعار الــذي يــردده املنتفضون 
اليوم يف إيران )املوت للطاغية سواءاً كان 

الشاه أو املرشد/الخامنئي(.
ختاماً، نذكر مثــااًل تاريخياً نأخذ منه 
العربة والدرس: بعد الحرب العاملية الثانية 
وهزمية أملانيا النازية، مل يُســمح ألي من 
أعضاء حزب هتلــر ومؤيديه بالدخول إىل 
العملية السياسية األملانية، بل تم القبض 
عىل أعضاء وقــادة قوات األمــن الخاصة 
)أس أس( وتقدميهــم للعدالــة واحــداً تلو 

اآلخر، وتستمر محاكمتهم حتی اآلن.

باإلمتحــان يُكــرَُم املــرُء أو يهان.. 
إمتحانني يف كورونا وزلزال خوي بإيران؛ 

وكورونا وزلزال غازي عنتاب يف تركيا..
مل نكد ننتهي من آالمنا عىل ضحايا 
الزلزال وقــع يف مدينة خوي وضواحيها 
مبحافظة آذربايجان الغربية يف شــال 
غرب إيــران حيث هدم الزلــزال أكرث من 
ســبعني قريــة وخلف عددا مــن املوىت 
وأكرث من 1171 مصابا بحســب منظمة 
الهــالل األحمــر يف النظــام اإليــراين، 
باإلضافــة إىل ترشيــد عــرشات اآلالف 
من اإليرانيــني الفقراء ضعيفــي الحال 
الــذي ال حيلــة لهم وقد بقــوا يف العراء 
يف ذلك الربد املميــت والثلوج واألمطار 
يف منطقة قاسية شتاءا شديدة الربودة، 
وبقــى مرشدو الزلزال يف حرية من أمرهم 
إذ ال ميكن للبعض منهم العودة إىل بيوتم 
التي الزال فيها أمل للعيش فيها عىل أنها 
أرحم من العراء املميت خوفا من تبعات 
اإلرتــدادات الزالزاليــة التي قــد تصيب 
املنطقة مــن جديد أما البعض اآلخر فال 
ميكنه مجــرد التفكري يف النظر حتى إىل 
بيوتهم التــي باتت أطالال مفزعة مرعبة، 
وتتعاظم معاناة ضحايا الزلزال يف خوي 
بتعاظــم ال مباالة النظام اإليراين وعجزه 
املســتمر يف إدارة الدولــة وعجــزه عن 
إدارة األزمــات ومنها أزمــة كارثية كأزمة 
زلزال خــوي وغريها من األزمــات..، ومل 
نكد ننتهي من آالم خــوي ومعاناة أهلها 
ومــا جرى معهــم حتى دخلنــا يف هول 
زلزال غازي عنتــاب الرتكية وضواحيها، 
وحلب وإدلب الســوريتني، تلــك الكارثة 
املأســاوية التي حدثت والناس نيام يف 
غفلــة من أمرهم وحتى لو كانوا يف يقظة 
فهم أيضــا مختبأون ببيوتهم من شــدة 
الربد ولــن ميهلهم الزلــزال وقتا للنجاة، 
كارثتــني إنســانيتني وقعتا عــىل أهايل 

مدينة خوي يف إيــران، وأهايل املناطق 
الرتكية والسورية الواقعة يف محيط زلزال 
كهرمان مرعش، وقد تكون عمليات اإلنقاذ 
واإلغاثة أكرث ســهولة وأهون حاالً صيفاً 
لكن األرضار والضحايا كان من املمكن أن 
تكون أعىل بكثري يف حــال وقوع الزلزال 
صيفا، وتتعاظم كارثة الزلزال يف املناطق 
الســورية منــه لوقوع تلــك املناطق يف 
دمار تام بسبب الحروب ونقص اإلمدادت 
واملــوارد واندثــار البنيــة التحتية لتلك 
املناطق يف حني تتمتع املناطق الرتكية 
عىل خط الحدود بأوضــاع أفضل لتوفر 
بنيــة تحتيــة وإدارة قادرة عــىل تغطية 
املتطلبات وإدارة األزمة وال ميكن مقارنة 
الوقع يف شــال ســوريا حيــث ال دولة 
وال مؤسســات فيها قياســا مع املناطق 
الرتكية يف دولة مقتدرة ذات مؤسسات .. 
دولة تفرض ســيادتها عىل كافة أرجائها 
برا وجــوا وبحرا، ورسيعــة التجاوب يف 

مناطق وأوقات األزمات.
وبنظــرة رسيعة دقيقــة ومخترة 
سندرك الفارق بني الدولتني إيران وتركيا 
من حيث املصداقية والحس املســؤول 
وحجم  الدوليــة  والعالقــات  والقــدرات، 
اللياقــة والقبــول لــكل دولــة منها يف 

املجتمع الدويل/ 
إيران )كدولة( من املفرتض أنها دولة 
متمرســة يف الكــوارث واألزمــات وكذلك 
الحكومية  واألجهــزة  املــوارد  متعــددة 
الفضفاضــة التــي مــن شــأنها إحتواء 
أكــرب األزمات والكــوارث الطبيعية بحكم 
املســتقاة  والدروس  املتعددة  التجارب 
منها .. هــذا فيا يتعلق بإيــران الدولة.. 
أمــا إيران املــاليل فتختلــف متاما وكل 
اإلختبارات التي تقع فيها تنتهي مبهانة 
وفشل وســقوط ذريعني، وذكرتني كارثة 
زلزال خوي التي رشدت سكان أجزاءا من 

مدينة خوي وسبعون قرية يف ضواحيها 
ذكرتني بأحداث فرتة تفيش وباء كورونا 
يف إيران الذي استخدمته أغلبية أجهزة 
حكومة نظام املاليل كوســيلة سياسية 
وكذلــك وســيلة للرتبــح عىل حســاب 
املواطنــني الفقــراء البؤســاء الذين ال 
حول وال قوة لهم وقد احتلت إيران أعىل 
معــدل لتفيش الفــريوس قياســا بدول 
مضطربة كسوريا والعراق أو بدولة قليلة 
املوارد والقدرات كاألردن وكثري من الدول 
األخرى، وانحرت أزمة كورونا يف تزمت 
النظام فيا يتعلق باسترياد اللقاح لقاح 
رشعي عىل القبلة وآخر غري رشعي عىل 
غــري قبلتنا وآخر ال قبلة له لكنه حالل!؟، 
ونتيجة ماطالت النظام يف توفري اللقاح 
املطلــوب متت إتاحة الوقــت لعصابات 
األزمــات داخــل النظــام من أجــل بناء 
قنوات لتوفري اللقاح وتحقيق أرباح مالية 
طائلة من خالل رشاء اللقاح من مناشئ 
رديئــة ورخيصة من تلك التي ال قبلة لها 
وإعادة بيعه عىل وزارة الصحة بأســعار 
عالية وتربحوا عىل حســاب األزمة.. وقد 
كانت قصص كورونا مع الشــعب اإليراين 
قصصا مرعبة وكنا نســمعها عىل ألسنة 
كبار املسؤولني بالنظام يف سياق رصاع 
الضباع علا بأن جميع مسؤويل النظام 
اســتخدموا اللقــاح اإلمربيــايل  الغــري 
رشعي ألنفسهم وذويهم وال نعرف لذلك 
تفســريا ســوى تخمينا بأنهم قد يكونوا 
معفيني مــن الحالل والحــرام أو أنهم ال 
عالقة لهــم ال بدين وال بحــالل أو حرام، 
ويعاد تكرار نفس الســيناريو ســيناريو 
الوقت مــع ضحايا زلزال خوي إذ مييض 
عىل وقوع الزلزال إســبوعا كامال والناس 
تــرخ وتــن يف العــراء ويف ذلك الربد 
القــارس املميت وتحت تلــك الثلوج وال 
تــزال أزمتهم مل تنتهــي وبعضهم حصل 

عىل مســاعدات جزئية بسيطة والبعض 
اآلخر حصل عىل خيمــة فقط، والبعض 
مل يحصل عىل شــيئا مطلقا، وفوق هذا 
ترى أن الدولة التي من املفرتض أن تحل 
هذه األزمة يف ســاعات مل تحرك ســاكنا 
وأخذت وقتها بكل بالدة وبرود، وســبقت 
قواتهــا القمعية قوافل مســاعداتها، ومل 
تسمح يف بادئ األمر لقوافل املواطنني 
اإليرانيني الذين هرعوا من مناطق أخرى 
لنجــدة مواطنيهم من تقديــم ما أمكنهم 
مــن دعم إغايث كفيل بتوفري الحد األدىن 
اآلين عــىل األقــل للتخفيف مــن معاناة 
املنكوبني واملترضرين، نعم لقد منعوهم 
النــاس بآالمهم، ويقــول بعضهم  وتركوا 
لبعض من مل يُقتل يف الزلزال فســيقتله 
الــربد، وهذا ما أضطــر البعض منهم إىل 
الترسب مــن املكان والذهــاب إىل قرى 
ومدن أخرى قريبة، علا بأن مستودعات 
الدولة مليئة باملواد اإلغاثية الالزمة لكن 
عامل الوقت الذي أضاعوه ســيوفر لهم 
غطاءا لبناء عقود مشــرتيات ومبيعات 
تتعلــق مبواد اإلغاثة توفر بدورها أرباحا 
طائلة يف ظــل هذه األزمة، ويزورهم املال 
إبراهيــم رئييس الــذي عينــه خامنئي 
انتخابات  للجمهورية مبرسحية  كرئيس 
هزليــة وتعرفون من هــو إبراهيم رئييس 
فهــل سيشــعر بهــم ومبعاناتهــم هكذا 
رئيس، ولقد زارهم بيد فارغة وتجول ألقل 
من ســاعة يف جــزٍء من مــرسح الكارثة 
ونعق بعدة كلات لن ترى النور كعادتها، 
وكان من املفــرتض بروتوكوليا أن ترافق 
زيارتــه قوافل إغاثيــة متنوعة كبرية وأن 
تــوزع عــىل األقل مــواد وأغذيــة تتعلق 
بالنســاء واألطفــال يف حضــوره؛ ولكن 

شيئا من ذلك مل يكن.
باملقارنــة تعاملــت تركيــا برامة 
ومســؤولية عاليــة يف أحــداث كورونــا 

واتبعــت نظــام حجــر صــارم ووفــرت 
وأدت  رسيعــا  واألمصــال  اللقاحــات 
يســتحق  بشــكل  وطنيــاً  عليهــا  مــا 
اإلشــادة، واليوم نفس الحــال يف زلزال 
غــازي عنتــاب إذ تعاملت بحــس عال 
باملســؤولية وأعلنــت مناطــق الزلــزال 
فــوراً مناطق منكوبة واســتغاثت بالعامل 
اشــتغاثة مكلوم عىل شعبه ووضعه رغم 
خالفاتها، واســتنفرت كل قواها ورصدت 
قرابة 6 مليــار دوالر قابلة للزيادة  تحت 
ترف كافــة املؤسســات القامئة عىل 
معالجة األزمة وانهالت عىل تركيا قوافل 
اإلسناد واإلغاثة ذلك ألنها)تركيا( عنر 
دويل له وزنه ودوره وحضوره الدويل عىل 
عكس نظام املاليل القائم  يف إيران، وقد 
تم احتواء أزمــة املرشدين فوراً، والعمل 
عىل قدم وســاق إلنقــاذ العالقني تحت 

األنقاض.
وهنــا قد يبــدر إىل األذهان ســؤاٌل 
مفاده ماذا لو كان زلزال غازي عنتاب قد 
وقع يف إيران ال قدر الله إذ ال نتمنى ذلك 
ألحــد.. ماذا لو وقع يف ظل نظام املاليل 
املتحكم يف إيران؛ أعتقد أننا ســنحتاج 
ملفردة لغوية جديدة لوصف ما ســيكون 

عليه الحال ...!
أما آثار الزلزال يف ســوريا فهي كا 
أوضحنا خــارج املقاييس متاما فالنكبة 
نكبة فوق نكبة فوق نكبات، لكن الشــعب 
السوري ســيتغلب عىل أزمته ولن يكون 
مبفــرده وها هــم الســوريون بإمكانيات 
بســيطة يخرجــون ضحاياهــم األحياء 
واألمــوات من تحــت األنقــاض أدواتهم 
مروءتهم وقدراتهم عزائهم ، ومؤكدا أن من 
عاش كل هذه األزمات الثقال يف ســوريا 
سيتعاىف ما هو فيه إن شاء الله.، والله 

غالب عىل أمره. 
عافانا الله جميعا وإياكم

أسئلة ينبغي أن يجيب عليها الُمطّبلون 
لعودة شاه إيران!

حسين داعي اإلسالم

كاتب إيراني لدى مؤسسة 
اليوم الثامن لإلعالم 

والدراسات 

  د. محمد الموسوي

كاتب عراقي لدى 
مؤسسة اليوم الثامن 

لإلعالم والدراسات

ما بين كورونا وزلزال خوي في إيران؛ 
وكورونا وزلزال غازي عنتاب في تركيا 
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م. نديم عمرم. نديم عمر

تقرير

المحرر السياسي 

 متيزت الدولــة الجنوبية بعــد قيامها يف 
30نوفمرب 1967م يف بناء املؤسسات األمنية 
والعســكرية عــىل احــدث النظــم والطرق يف 
حفظ االمن وســالمه الســيادة عىل املستوى 
الداخيل وكذلك اإلقليمــي والدويل ، وقد عززت 
هــذه الخاصيــة لدولــة الجنــوب) جمهوريــة 
اليمــن الجنوبية الشــعبية ومن ثــم جمهورية 
الدميقراطية الشعبية ( يف وضع قوانني تحفظ 
ســالمة املواطن واملمتلــكات العامة والخاصة 
مــن أي اعــال تخربيــه ، اما عىل املســتوى 
اإلقليمي فقد عملت عىل املحافظة عىل حدود 
الدول املجاورة من تهريب املخدرات واألسلحة 
والجاعــات اإلرهابية وعىل مســتوى الدويل 
شــاركت للحفاظ عىل املمرات املائية وبالذات 
بــاب املندب الــذي يعد مــن طــرق املصالح 

الكربى لالقتصاد العاملي ...
أوال عىل مســتوى الداخــل متتعت جميع 
املحافظــات الجنوبية ليقظــه امنية عالية من 
خــالل توفري كافــة اإلمكانيــات للعمل يف هذه 
املجال وكذلــك تدريب وتأهيل الــكادر األمني 
والعســكري يف الدول التي كانت تعرف ســابقا 
باســم املنظومة االشــرتاكية وهــي ذات خربة 
عاليــة اســتطاعت ان تجعــل من الشــخصية 
العســكرية واألمنية الجنوبية صاحبة الحضور 
الفاعــل وكذلك لعبــت لجان الدفاع الشــعبية 
الدور الواســع للمحافظات واملديرات يف رصد 
التحركات ملن هم غربــاء عن املنطقة ومعرفة 
أســاء من يســكنون بالحي ،وكانت ألقســام 
الرشطــة هيبتها الكــربى عند النــاس وهذا ما 
اوجد عالقــة ودية بني املواطــن ورجال االمن 
الذين تساعدوا معهم يف حادثة إرهابية ، حيت 
كانــت تســعى جاعة مــن املرتزقــة لتفجري 
خزانــات النفــظ الواقــع بني القلوعــة واملعال 

يف مثانينــات القرن املــايض يف عهد الرئيس 
السابق عيل نارص محمد حيث ابلغ املواطنون 
عن تحركات مريبة عند هذه الخزانات فوضعتهم 
تحت املراقبة حتــى متكنت من القبض عليهم 

بالجرد املشهود ...
وقد أصبحت هــذه القضية لدا الراي العام 
يف الشــارع الجنويب ، ليســت قضية متس امن 
الدولــة ولكنها قضيــة متصلة بأمــن املواطن 
شــخصيا يف منزلــة حيــت انه لو نفــذت هذه 
العمليــة وثم تفجري هذه الخزانات املشــحونة 
باملحروقات ألصابت الرضر الكبري مدينه عدن 

والسكان وال حدثت ثلوث عام يف البيئية ...
ولقد تابعت الجاهري هذه املحاكمة الذي 

عرفت مبحاكمة )دهمس( 
فقد كلفت الدولــة محامون لدفاع عن هذه 
الجاعة وقيام محاكمة عادلة وكانت لتلفزيون 
عــدن الدور األكــرب يف نقل وقائعهــا اىل الراي 

العام الجنويب 
وقــد اثــارت هــذه القضيــة حفــظ االمن 
الداخــيل لدولة الجنوبية ومهام رجال االمن يف 
هذه الجانــب وكذلك دور الشــعب الجنويب يف 
املســاهمة للحافظ عىل االمن فلم تكن القضية 
ذات مصلحة لجهات االختصاص ، ولكن شــعر 
كل مواطن انه اســهم يف الحفاظ عىل ســالمة 

حياته من هذه الكارثة لو وقعت ...
وهنــاك أيضــا قضيــة اغتيــال الالجــئ 
الســيايس العراقي واألســتاذ الجامعي توفيق 
رشــدي حيت ثــم اغتياله من قبــل عنارص يف 
مخابرات العراقية الذين كانوا يعملون يف سفارة 
العراق يف خور مكرس ، وبعد تنفيذ هذه الجرمية 
هربــوا اىل ســفارة بالدهم ،ولكــن كان املوقف 
الدولــة الجنوبية ، وهــي اول جرمية تحدث من 
هذا النــوع بعد عام 1967م الــذي ميس هيبة 

الدولة وحضورها األمني عىل مستوى اإلقليمي 
والدويل وهو تجاوز ســيايس ودبلومايس لدور 
أي ســفارة تقيــم أي بلد حيت عليهــا احرتام 

النظم والقوانني لدولة املقيمة فيها ...
فقد اتخذت الدولة الجنوبية قرار بتســليم 
الجنات وكانت املدة 24 ســاعة ولكنهم رفضوا 
فقد تم اتخاد قرار اقتحام الســفارة العراقية يف 
خور مكرس والقبض عىل القتلة ومن تم التحقيق 
معهم من قبل األجهزة األمنية الجنوبية ملعرفة 
دوافع الجرمية والتي كان ضحيتها احد أعضاء 
الحزب الشيوعي العراقي يف الشعب الجنوب .

األمنيــة  األجهــزة  اســتطاعت  كذلــك 
والعســكرية الجنوبية يف الحفــاظ عىل حدود 
الدولة ومنــع كل محاوالت التســلل التخريبية 
وتهريــب املخدرات واألســلحة لــدول الجوار 
حيت كانت القوة الجنوبية ليست فقط مهامها 
حفظ االمــن الجغــرايف لبالدها ولكنهــا أيضا 
عملت عــىل قطع أي عمل تخريبي ينطلق عرب 

الحدود الربية اىل جهات أخرى ....
امــا الجغرافيــا البحرية فقد اســتطاعت 
بناء قوة بحرية مدربة تدريب عاليا تتحرك من 
منطقــة عدن وخليجها يف بحــر العرب والجزر 
الجنوبيــة وباب املنــدب يك تحفــظ املالحة 
اإلقليمية والدوليــة من أي اعال متس مصالح 

الدول .
وكل هذه العوامل عملت عىل حفظ التوازن 

يف املنطقة.
امــا عىل املســتوى اإلقليمــي فقد لعبت 
جمهورية اليمن الدميقراطية عرب قواتها الربية 
والبحرية يف تعزيز استقرار املنطقة من اعال 
القرصنــة وتســلل الجاعــات اإلرهابيــة عرب 

املمرات املائية .
كا لعبت القــوات البحريــة الجنويب يف 
حرب أكتوبر 1973م اخطر األدوار العســكرية ، 
عندمــا تم اغالق باب املندب وهذا العمل شــل 
مقــدرة تحرك القوات البحريــة اإلرسائيلية من 

ميناء ايالت مرورا بالبحر األحمر وباب املندب 
وبحر العــرب وكانت جزيرة ميــون هي النقطة 

األهم يف تحرك القوات البحرية الجنوبية ...
امــا عىل املســتوى الــدويل فقــد كانت 
القــوات الجنوبيــة عــدت أدوار إيجابية منها 
مشــاركة فصايل مــن الجيش الجنــويب اتناء 
الحرب االهلية يف لبنان من اجل حفظ الســالم 
يف ســبعينات القرن  املايض وقد اســتطاعت 
هذه القوة ان تثبت جدارتها يف بريوت وهي عىل 

اعىل كفاءة قتالية .
ان هذه الخصايص جعلــت مركزية اليمن 
الدميقراطية الشــعبية يف صــدارة الدول التي 
تتمتع بحضور امني كبري عىل مختلف األصعدة 
وهذا مــا جعل عدن عاصمــة الجنوب من اامن 
دول العامل فقد خلت من جرائم السطو املسلح 
والقتل واالغتصاب وتسويق املخدرات والسالح 
وتواجــد الجاعات املتطرفــة فيها ما جعل 
من زارها يرى فيها مدينــة تعيش تحت حاية 
قوة امنية تعمل عىل مدار الســاعة بدون توقف 
وهذا ماكان يفتقد الية املواطن الجنويب عندما 
يرحل اىل خارج الجنوب ويستوطن دول أخرى 

تعد الجرائم فيها جزءا من صفاتها .
كذلــك علينــا ان ال ننــى دور القوانني 
والنظــم ورجــال القضــاء واملحامــاة حيــت 
كانت تخلو املحاكم واملؤسســات الدستورية 
والقانونية من الفســاد املــايل واإلداري ،حيت 
كان الجميع يحرتم هيبــة القانون الذي هو من 
هيبة الدولــة وقد عززت هــذه العوامل من بناء 
ثقافــة قانونية عنــد العامة فال توجــد مظاهر 
التســلح يف الشــوارع كــا هــو االن ، وكان من 
يحمل سكينا يسجن ستة اشهر اما السالح فال 
ميلكــه يف املدن اال رجال االمن واملؤسســات 

العسكرية .

متتــل الثقافة عند كل امــه احدى صفات 
الهويــة وتعــد مــن الركائــز الروحيــة يف بناء 
الشــخصية الوطنية، حيت تتداخل فيها عدت 
عنارص تجمــع بني اللغــات والديــن والتاريخ 
وغريهــا من مســببات بنــاء نوعيــة االنتاء 

للوطن.
وللثقافــة الجنوبية خصائــص متيزت بها 
يف ابعادهــا اإلنســانية التي جعلت مســافات 

فاصلة بينها وبني اليمننة.
وقــد حــددت اإلســهامات الفكريــة لرواد 
الثقافــة الجنوبيــة املســاحات الفكرية التي 
حافظــت عىل خارطة الجنوب العريب وبالعودة 
لكتابات جيل ما قبــل 1967م مثل محمد عيل 
لقان ومحمد حســن عوبــيل و احمد رشيف 
الرفاعــي و لطفــي جعفر امــان  ومحمد عبده 
غانم وماهيــة نجيب ، وغريهم مــن الذين اثرو 
يف كتباتهم التعريف الوطني واالجتاعي لدور 

الثقافة الجنوبية .
وقــد لعبــت الصحافــة الجنوبيــة مثــل 
الشــعر واالغنية والقصص القصــرية والربامج 
اإلذاعيــة يف إيصال هوية الجنــوب ثقافيا اىل 
ابعد املســافات عــرب إذاعة عــدن ، هذه اإلرث 
الثقــايف اىل جانب اإلصدارات مــن الكتب مثل 
مؤلفات املــؤرخ عبدالله يعقــوب خان وحمزه 
عيل لقــان وعبدالرحمن جرجــرة وغريها من 
املؤلفات التي نجد فيهــا الجغرافيا التاريخية 
والسياسية والنفسية للجنوب العريب وقد كانت 

عــدن املنطلــق األكرب لــكل هذا املــد الثقايف 
مــا عزز حضور الثقافة بــني الناس وبعد عام 
1967م يدخــل الجنوب يف حقبــة جديدة من 
بنــاء الدولــة املســتقلة التي صنعــت الهوية 
السياســية والثقافية املنطلقة من حقبه كانت 
فيها حــركات التحرر العربيــة والنزعة القومية 
العربية منــارات لجيل التحــرر العريب ، حيت 
ضلــت صفة الجنوب ما مييز العمق الفكري عن 

اليمن .
وبعــد حــرب 1994م مارســت سياســة 
تدمريية لكل ذلك اإلرث ، اال ان استعاده الهوية 
شــكل احد روافــد العمل الســيايس الجنويب 
والــذي متتــل بقيــام الحــراك الجنــويب ، تم 

املجلس االنتقايل الجنويب .
يف قضيــة الهويــة والسياســة : طرحــت 
عددت تصورات فقــد ترافقت معارك ورصاعات 
سياســة مــع رصاع الهويــة حيت تعــد معركه 
الهويــة من الركائز التي تدخــل يف لعبت األمم 
وتعد مسالة اغرتاب الهوية عملية غسيل ادمغه 
يتعرض لها الشــعب يف اطار حــرب تهدف اىل 
مسخ كيانه التاريخي وهو ما يعكس نفسه عىل 

الجانب الروحي لديه....
وقد شــكلت مرجعيات التاريــخ الجنويب 
السابقة القوى الدافعة يف رسم مسارات العمل 
الســيايس الدي تصاعد يف الجنــوب فلم تكم 
املســالة مجــرد مطالبــة بخروج املســتعمر 
اليمنــي يف الجنوب فلــم تكــن املعركة مجرد 
مواجهــات مــع الســالح العســكري يف قوات 
االحتــالل بل هــي عودة لهوية فقــدت من عام 
1967م وهــو مــا ادخــل الجنــوب يف متاهات 
اليمننه وهو ما ادخله يف رهانات فاشــلة حيت 
حجمت مكانه الجنوب اىل عند ابسط حسابات 
العمــل الســيايس املرتبط بطــرف اخر وهده 
الفعل عندما ندرسه سياســيا نجد انه كان من 
العوامل التي فصلت شــعب الجنوب عن هويته 
التاريخية واصبــح تابعا ملرشوع اليمن الواحد 

ومل تكتشف هده الحقيقة اال بعد حرب 1994 م  
عندما ادرك أبناء الجنوب انه لهم هوية وتاريخ 

وانتاء منفصلة متاما عن اليمن .
ويف الوقــت الراهن يعود الكثــري من ابناء 
الجنــوب لقــراءة املؤلفــات املتصلــة بتاريخ 
عــدن والجنوب العريب عرب املراحل الســابقة 
واالســتفادة من تجارب املــايض حت ال تتكرر 
سياســه حرق املراحل التي وقــع بها بعد عام 
1967م ، لقــد كان البعــض يظــن ان الهويــة 
الجنوبية قد سقطت يف بحر النسيان ولن تعود 
لالرتفاع مــن جديد وتلك من األخطاء التي تقع 
فيها السياســة الغــري مدركة لتقلبــات مراحل 
التاريخ وان اإلرث السابق ال ميحى بقرار قهري 
من سلطه غاشمه فتاريخ الشعوب والحضارات 
ليس ملكا لقيادات تحكــم لبعض الوقت بل هو 
دايم عرب بقاء الشــعوب عىل ارضها تعيد انتاج 

هذه التاريخ مبراحل متطورة ...
فــادا اخدنا عدن كمثل تعرض لتدمري عرب 
االعتداء عىل املســاجد التاريخيــة واالحياء 
القدمية واالثار و ارشــيف إذاعة عدن وتلفزيون 
عدن والصحف التي تعد داكر الجنوب املؤقتة 
ملختلــف األحــداث حيــت نهبت وتــم بيعها 
لعده قنــوات ومراكز ودراســات حتى أصبحت 
مرجعيات عدن يف دلك الجانب محدودة حيت 
نرى أجيــال جديــدة ألتعرف مــن تاريخ عدن 
الثقايف اال بعض األشــياء حيت تعرضت مراكز 
التفافة يف عــدن لتدمري متــل األندية القدمية 
والســينا والكنائس واملعابد وتحولت بعضها 
اىل منــازل ودكاكني وغيبت مالمحها املعارية 

املرتبطة بالفرتة الزمنية التي وجدت بها .
كذلك تم الســطو عىل مســاحات واسعة 
كانت تشــكل ضمــن جغرافية عــدن الطبيعية 
الســياحية مــا حــول املدنيــة اىل حلقــات 
مختنقــة عــرب الزحــف العمراين والعشــوايئ 
واالنفجــار الســكاين املتصاعد فيهــا وهو ما 
ادخل هده املدنية يف حاله من الفوىض اسقط 

قيم االحرتام بالتفافــة القانونية واملدنية التي 
عرفــت بهــا عــدن مند اقــدم العصــور ، كدلك 
تعرضــت مناطــق جنوبيــة أخــرى يف شــبوة 
وحرضموت وابني اىل نهب االثار واملخطوطات 
التاريخية وتهريبها اىل الخارج كل هده االعال 
وغريهــا هدفــت اىل وضع العقــل الجنويب يف 
حالــه فراغ من هويته الثقافيــة ويجعل ما يأيت 
عرب اليمن هو األصل الــذي يزرع يف منطقة تم 

قطع صلتها يف ماضيها .
لقــد تعرضــت عده شــهوب ملثــل هدي 
االعــال وهو ما يطلــق علية االبــاده الثقافية 
ولكــم الداكرة ال تخلــو من رسديــات املراحل 
ومن انطــالق الحراك الجنــويب وضعت الهوية 
الثقافية ف مقدمــه املهام التي يقع عىل عاتق 
اهل االعالم والثقافة والفن من حيت اســتعاده 
هده الغداء الروحي املساعد عىل تقوية اإلرادة 

ورفع حدت املواجهة مع الطرف االخر فكريا .
ومــا التفــاف الجاهــري الجنوبيــة عىل 
مرجعياتهــا اال دليــل عىل صحــوه يف الوعي 
الجنويب تضــع الهوية يف مســار الطريق نحو 
قيام دولة الجنوب العريب ومن هده الروية علينا 
ان ندرك ليست اخطرها ما يقام بالسالح بل مبا 
يدخــل يف الجوانب النفســية والتفافية لألمم ، 
فاالســتعار الفكري هو األخطــر وهناك عبارة 
قالها زعيم فرنسا دغول عندما انسحبت فرنسا 
من الجزاير بجيوشــها قال ســوف تصنع اللغة 
الفرنسية ما مل تصنعه جيوش فرنسا وهده يدل 
عىل خطورة الوعي الثقايف يف ســالح املعركة 
وعلينا قبل ان نذهــب يف بناء الدولة الجنوبية 

العودة اىل الهوية الجنوبية ) الجنوب العريب( 
لدلك يــدرك دعاة الوحــدة اليمنية خطر 
هدا التاريخ الجنويب فهو عمالق بكل املقاييس 
وال تحكمــه مذهبية او طائفية او قبلية بل ركائز 
املجتمــع اليمنــي دولــة املؤسســات والنظم 
والقوانني وهو ما مل توجده اليمن عرب تاريخها 
مند القــدم وحتى االن وهناك فــرق بني الدولة 

والقبيلة .
وقد سارت مســائل احياء تاريخ الجنوب 
العــريب يف الجنوب رغــم املقــع واملطاردات 
والتهديد نحو االتجاهــات الصحيحة ووضعت 
بنايــات هــي اليوم ثوابت راســخة ليســت من 
الســهل تجاوزها لهده الوقت فهناك مرجعيات 
قد اختار منها ما يناسب الراهن وترك ما مل يعد 
لــه أهمية وهــده منطق الهوية عندما يســتعاد 
من الذاكرة املاضية حتــى يكون خلفية لقراءة 
الراهن حيت تتجمع عوامل املعرفة القادمة من 
الســابق يك تتصل مع احداث الحارض لتصنع 

روية نحو املستقبل .
ان مــن اصعــب وارشس املواجهــات يف 
الــراع الســيايس عمليــة كــرس الهوية المه 
االحــداث وقــوه القهر التــي متارس مــن قبل 
الطــرف املعتدي ال متتلك القــدرة عىل املحو 
املطلــق ألنه الهوية ليســت حالــه مادية فقط 
ميكــن ان تــزول عرب هــدم معلم اثــري ولكنها 
عوامل تتشــابك وقوه وإرادة تتكــون مع تاريخ 
االمــه مند قرون و ترتســب يف اعاقها ويف كل 
حقبة من الزمن تكتسب مزايا وخصائص تشكل 
صــورة الذاتية لالمه ولذلــك ال تعترب لعبت قهر 
الهويات من االلعيب التي ميكن ان تكون ســهله 
املنــال بل ما يقــف امامهــا أراده تنطلق بقوه 

غريزة الراع من اجل البقاء .
كيان االمه ال ينتهي يف ســاحه الراعات 
السياســية بل انه يتجدد وتتعــزز مقدرته كلا 
كان قوه فاعله يف هده الزحف التاريخي وعلية 
ان ندرك ان السياســة ال تتشــكل خرائطها اال 
مبعرفــه التاريخ وعندمــا نقرا تاريــخ الجنوب 
العريب ندرك ان هناك مسافات اىل االمام علينا 
الوصــول اليها وهده من ســات امه لن تنى 

هويتها.

ماريا هشام 

دور دولة الجنوب في حفظ االمن القومي واإلقليمي والدولي

الثقافة الجنوبية واهميتها باستعادة الدولة الجنوبية
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دور دولة الجنوب في تعزيز األمن القومي العربي 
.. منذ عام 1967م -  2022م )قراءة تاريخية(

امللخص:
تهــدف هــذه الدراســة للكشــف عن 
دور دولة الجنوب العــريب يف تعزيز االمن 
القومي العريب منذ مطلــع ا1967م حتى 
2022م ومــل قدمته تلك الدولة يف جنوب 
شــبه الجزيــرة العربية مــن تضحيات يف 
ســبيل حايــة البوابــة الجنوبيــة لألمن 
القومي العريب، محاولة معرفة كيف صارت 
التهديدات التي رافقت سقوط تلك البوابة 
يف يــدي العنــارص املناهضــة للمرشوع 

العريب يف املنطقة.
املنهــج  عــىل  الدراســة  واعتمــدت 
التاريخي الوصفي وقد قســمت الدراســة 
مــن مقدمة وثالثــة مطالب ففــي املطلب 
األول: تعريف مفهوم األمن القومي العريب 
وتحديــد أبعاده ويف املطلب الثاين: تناول 
مفهوم األمن القومي العريب ومراحل تطوره 
التــي رافقتــه. ويف املطلب  والتحديــات 
الثالث: دور دولــة الجنوب يف تعزيز االمن 
القومــي العــريب/ ويف املطلــب الرابــع: 
التوصيات واملعالجات يف ســبيل حاية 

االمن القومي العريب. 
وقــد خلصــت الدراســة لعــدد مــن 
تســهم  التــي  واملعالجــات  التوصيــات 
يف اســتعادة االمــن القومــي العــريب يف 
املرحلة القادمة وفق املعطيات التاريخية 
والتغريات اإلقليمية والدولية التي تشهدها 

املنطقة العربية. 
الكلــات املفاتيــح » دولــة الجنوب 
– االمــن القومي – االمــن القومي العريب- 

التحالف العريب .  

املقدمة:
      برزت أهمية املوقع الجيواسرتاتيجي 
للوطن العريب، والذي عرضه إىل الكثري من 
األزمات والنزاعات وذلك بسبب األطاع من 
قبل دول إقليمية )إيــران وتركيا وإرسائيل 
وإثيوبيــا...( وعاملية )الواليــات املتحدة 
األمريكية وروســيا وفرنســا وبريطانيا...( 
أثرت عىل رســم السياســات عىل الصعيد 
للمنظومة  والسيايس  واالقتصادي  األمني 
العربيــة. أي أن هنالك مؤامرات تحاك ضد 
هذه املنظومة من أجل السيطرة عىل هذه 
املناطق كونها متثل قلب العامل. عىل ضوء 
ذلــك برزت تهديدات جديدة من دول كثرية 
إقليمية ودولية باإلضافــة إىل فاعلني من 
غري الدول كالتنظيات املسلحة )القاعدة 

ثم داعش، واملليشيات باختالفها(.
- مشكلة الدراسة 

   إن أبرز التحديات هي تفتيت وتجزئة 
األمن القومي العريب إىل أمن قطري، حيث 
تعيش األمــة العربية وضعا خطريا يف ظل 
تكالب القــوى اإلقليمية والدولية وتشــكل 
تهديدا عىل األمن القومي العريب الذي بات 
أكرثا انكشــافا منذ انبثــاق مفهوم القومية 

العربية بداية القرن العرشين. 
    ويف ظل هذه األزمات فإن مســتقبل 
األمن القومــي العريب بــات غامضا وغري 
محدد املصــري، وليس هنــاك تجاوب من 
الــدول العربيــة وأنظمتهــا الحاكمة لحل 

قضايا هذا األمن.
  وباعتبــار أن األمــن الوطني العريب 
مرتبط بأرض الدولــة القطرية فقط واألمن 
القومــي مرتبط باألمــة العربية، فقد أحال 
ذلك إىل تفــكك وإضعــاف منظومة األمن 
الوطني واألمن القومي معا، فاألمن القومي 
الجنويب يف ركن شــبه الجزيرة العربية ال 
ينفصــل عن امن دول الخليج العريب ودول 
مــر وأمن الوطنــي العراقــي ال ينفصل 
عــن األمن القومي املــري وال عن األمن 
القومــي املغريب واألمــن القومي العاين 
واألمــن القومــي الســوري وهكــذا، يكمل 
بعضهــم بعضا، أي أن األمــن الوطني ألي 
دولة عربية جزء من األمن القومي العريب.

    ويف ســبيل معرفة ماهية املرشوع 
العريب ومراحــل تطــوره والتحديات التي 

ترافقه منذ تأسيســه حــد اللحظة وتنبثق 
من ذك السؤال عدد من األسئلة هي:

- مــاه مفهوم االمــن القومي لشــكل 
عــام واالمن القومــي العريب عــىل وجهه 

الخصوص؟
-ما هــي مراحل تطور مــرشوع االمن 

القومي العريب؟
-ما هي أبرز التحديــات التي واجهت 

مرشوع األمن القومي العريب؟ 
-مــا هو دور دولة الجنــوب العريب يف 

حاية األمن القومي العريب؟
-ما هي املعالجــات والتوصيات التي 

تسهم يف حاية املرشوع العريب؟ 
-  األهمية :

األمــن  مفهــوم  دراســة  أهميــة  إن 
القومي واألمن الوطنــي وعالقتها باألمن 
الجاعي، واألمــن اإلقليمي واألمن الدويل 
وأدوارهــا يف تحقيــق األمــن واســتقرار 
العامليــني. وإبراز أهــم التحديــات التي 
تواجه الــدول العربية يف ظــل املتغريات 
الدولية. وأســس بنية األمن القومي الالزمة 
من أجل إعــادة األمن وتكويــن دولة قوية 
قامئــة بذاتها. وتســعى الــدول إىل تبني 
نظريــة صحيحة مــن أجل بنــاء خريطة 
أمنية قومية عربية مستقلة بدون تدخالت 
خارجيــة. ثم وضع اآلليــات املقرتحة من 
أجــل التخلص مــن كل املشــاكل األمنية 
التي حلت باملنطقة والتي تهدد مستقبل 
األمــن القومي العــريب، يف ضــوء الركون 
إىل الرتكيز عىل األمــن الوطني واالهتام 
مبنظومة أمنية قطرية بدأت بوادر التنافس 
القطــري يف تحصني األمــن الداخيل ضد 
الدول الشقيقة بدل تحصني األمن القومي 
ضد الدول التي تهدد األمن القومي العريب 

كا ذكرت أعاله..

- منهجية الدراسة :
املنهــج  عــىل  الدراســة  اعتمــدت 
التاريخي الوصفي وقد قســمت الدراســة 
مــن مقدمة وثالثــة مطالب ففــي املطلب 
األول: تعريف مفهوم األمن القومي العريب 
وتحديــد أبعاده ويف املطلب الثاين: تناول 
مفهوم األمن القومي العريب ومراحل تطوره 
التــي رافقتــه. ويف املطلب  والتحديــات 
الثالث: دور دولــة الجنوب يف تعزيز االمن 
القومــي العــريب/ ويف املطلــب الرابــع: 
التوصيات واملعالجات يف ســبيل حاية 

االمن القومي العريب. 
النتائج والتوصيات 

أوال: النتائج : 
1-أن التأثري عــىل الرأي العام العريب 
مل يعــد أمــرًا داخليًــا ميكن التأثــري فيه 
بوســائط داخلية أو محلية بل صار تابًعا 
يف بعض منه إىل تأثريات خارجية، مذهبية 
الهــوى أو دينية الطابع أو إثنية االتجاه أو 
داعية لالستســالم واالنهزاميــة. ويف ظل 
ضعف الخطاب القائم عىل معاين القومية 
العربية بشكٍل عاٍم، فمن املتوقع أالّ تصمد 
بعض قطاعات الرأي العام أمام اإليحاءات 

الخارجية املضادة. 
2-هنالــك مؤامــرات تحــاك ضد هذه 
املنظومــة من أجــل الســيطرة عىل هذه 
املناطق كونها متثل قلب العامل. عىل ضوء 
ذلــك برزت تهديدات جديدة من دول كثرية 
إقليمية ودولية باإلضافــة إىل فاعلني من 
غري الدول كالتنظيات املسلحة )القاعدة 

ثم داعش، واملليشيات باختالفها(.
3-شــكل األمن الوطني لدولة الجنوب 
محــورا رئيســا باألمــن القومــي العريب، 
فسقوط دولة الجنوب أحال ذلك إىل تفكك 
وإضعــاف منظومة األمــن الوطني واألمن 
القومــي معا، فاألمــن القومي الجنويب يف 
ركن شــبه الجزيرة العربيــة ال ينفصل عن 
أمن دول الخليج العــريب ودول مر وأمن 
الوطنــي العراقــي ال ينفصــل عــن األمن 
القومــي املــري وال عن األمــن القومي 

العــاين واألمن  القومي  املغريب واألمــن 
القومــي الســوري وهكذا، يكمــل بعضهم 
بعضــا، أي أن األمــن الوطنــي ألي دولــة 

عربية جزء من األمن القومي العريب.
عــىل  عملــت  الجنــوب  دولــة  4-أن 
حفــظ التوازن يف املنطقــة العربية وعىل 
املســتوى اإلقليمي فقــد لعبت جمهورية 
اليمــن الدميقراطيــة عــرب قواتهــا الربية 
والبحريــة يف تعزيــز اســتقرار املنطقــة 
من أعــال القرصنــة وتســلل الجاعات 
اإلرهابية عرب املمــرات املائية، كا لعبت 
القوات البحريــة الجنويب يف حرب أكتوبر 
1973م أخطــر األدوار العســكرية، عندما 
تــم إغالق بــاب املندب وهذا العمل شــل 
مقدرة تحرك القــوات البحرية اإلرسائيلية 
من ميناء ايالت مرورا بالبحر األحمر وباب 
املنــدب وبحر العرب وكانــت جزيرة ميون 
هي النقطة األهم يف تحرك القوات البحرية 

الجنوبية ...
5-أن دولــة الجنوب عملت عىل حفظ 
التــوازن يف املنطقــة العربيــة وعلىعــىل 
املســتوى الــدويل فقــد كانــت القــوات 
الجنوبية عدت أدوار إيجابية منها مشاركة 
فصايل من الجيــش الجنويب أثناء الحرب 
االهلية يف لبنان من أجل حفظ السالم يف 
ســبعينات القرن املايض وقد اســتطاعت 
هذه القوة أن تثبت جدارتها يف بريوت وهي 

عىل أعىل كفاءة قتالية.
6-إن هــذه الخصائص جعلت مركزية 
اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية يف صدارة 
الــدول التــي تتمتــع بحضــور أمني كبري 
عىل مختلــف األصعدة وهذا ما جعل عدن 
عاصمــة الجنوب من أمــن دول العامل فقد 
خلت من جرائم الســطو املســلح والقتل 
واالغتصاب وتســويق املخدرات والسالح 
وتواجــد الجاعــات املتطرفــة فيها ما 

جعل مــن زارها يــرى فيهــا مدينة تعيش 
تحت حاية قــوة أمنية تعمــل عىل مدار 
الساعة بدون توقف وهذا ما كان يفتقد إليه 
املواطــن الجنويب عندما يرحل إىل خارج 
الجنوب ويستوطن دول أخرى تعد الجرائم 

فيها جزءا من صفاتها.
7-إنقــاذ أمن الخليــج يف عهد الثورة 
الجنوبية الستعادة الدولة الثورة الجنوبية 
تفشــل املرشوع اليمني إلرهــاب الخليج 
الخليــج بنعمــة  مل يشــعر أشــقاؤنا يف 
الدولة الجنوبيــة إال بعد احتاللها من قبل 
نظــام القبيلة اليمنية، أمــا الدولة الزيدية 
فقد متــادت بالعبث يف اســتقرار الجنوب 
والخليــج والعامل ومل تكتف بكل ما الحقته 
بالكل بــل انتقلت إىل مربــع أكرب وأخطر 
يتمثــل يف صناعــة اإلرهــاب يف الجنوب 
وتصديــره منه إىل الخليــج بهدف تحويل 

الخليج إىل هدف دويل.
8-الشــعب الجنويب افشــل املرشوع 
اإلخواين مرشوع الخالفة اإلسالمي بقيادة 
دولتي قطر وتركيا بغــرض تفكيك الخليج 
وبعد أن أفشــلت الثورة الجنوبية االحتالل 
اليمني املدعوم إقليميا ودوليا من التغلغل 
يف الجسد الخليجي انتقل إىل عقد صفقة 
مع حزب األخوان املسلمني بوساطة حزب 
اإلصالح بهدف إســقاط الــدول الخليجية 
عرب الجنوب بوســاطة ما ســمي مبرشوع 

الربيع العريب. 
ثانيا: التوصيات : 

العريب  الجنــوب  دولــة  1-اســتعادة 
الحيويــة  بوظيفتــه  القيــام  ســبيل  يف 
واالســرتاتيجية لحاية امليــاه اإلقليمية 
والدوليــة وكذلك ليشــارك يف تعزيز االمن 

القومي العريب.
2-دعم القــوات الجنوبية املســلحة 
يف واجبها الوطني والعــرويب يف مكافحة 

التنظيــات اإلرهابيــة الدوليــة يف اليمن 
والجزيرة العربية

3-دعــم االقتصــاد الجنــويب وتنمية 
محافظــات الجنــوب ليك تكــون أكرث امنا 
واســتقرارا لتقــوم بكافة مهامهــا األمنية 

والعسكرية. 
4-تعزيــز العالقــة الراســية واالفقية 
مع دول الخليج العــريب واالفريقي وكذلك 
دولتــي مــر والســودان ملــا لهــا من 
دور كبــري يف مهام الدفاع املشــرتك ضد 
التحديات التي تهدد االمن القومي العريب. 
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه هللا

تعد معرفــة الطبيعة الجغرافيــا ألرض املعركة 
من اهم الــرشوط القتالية وهذا داميــا ما يكون قبل 
املعركــة بزمــن طويــل حيــت تحــدث التكوينات 
والتضاريــس التــي تشــكل اما عوامل مســاعدة او 
معرقلــة يف التحــركات العســكرية للقــوة املقاتلة 
فــاألرايض التي توجد فيهــا الجبال غــري الغابات 
او األشــجار او املناطــق التــي توجد فيهــا األنهار 
والجداول او املســتنقعات املائــة وكذلك املناطق 

الرملية الصحراوية املفتوحة.
وعىل هذه املعرفة العســكرية تحــدد تحركات 
االفراد واالليات املشرتكة يف تنفيد العملية القتحام 
هــذه املنطقة وحتــي بعــد الســيطرة عليها تظل 
املنطقة ان كانت متسعة املساحة عرضة لالخرتاق 
من قبل العدو الدي دون شــك يكــون قد تعرف عىل 
الخصائــص املكونة لهدة املوقــع وعىل ضوء هذه 
البيانات العســكرية الهامه يف حالة انسحابها منها 
يســتخدم ســالحه بعيدة عن املواجهــة املبارشة 
وهدا ما يحــدث االن يف ابني حيت تلجا الجاعات 
اإلرهابية اىل اســتخدام حــرب العصابات وهي من 
الوسائل الخطرية يف سحب أي قوة اىل مربع حرب 

االستنزاف.
وقد قدمت الدراسات والبحوث العسكرية الكثري 
مــن املعارف يف هذه الجانــب والدي يجب عىل كل 
عســكري معرفتها ســواء من حيــت العمل النظري 
او التطبيــق ، ألنه ال تدخــل يف املواجهات مع قوة 

نظامية ، بل تعتمد عىل أسلحة محدده قابلة للحمل 
من مكان اىل مكان وعدد قليــل من افراد من الخربة 
يف زراعــة األلغام والعبوات الناســفة ويســبق هذه 
عملية رصد واســتطالع عسكري للمكان املستهدف 
وكذلك املعرفة املســبقة لنوعية العوامل الطبيعية 
وهي تعد من العنارص الهامة يف إخفاء هذه النوعية 
من األســلحة التي تدخل يف عملية التنكري بشــكل 
اللغــم او العبــوة او القذيفة حتى تتاها مع شــكل 
املــكان وتكون هنــاك حلقة اتصال مــا بني الكمني 
ومن يراقــب الهدف وعندما يكون املطلوب يف موقع 

التفجري تنفذ عملية التفجري.
وما يحــدث يف ابــني يتطلب عقليــات متتلك 
من الخربة العســكرية ودراســة الطبيعة الجغرافيا 
لهــذا املكان الــذي يعد يف املصطلح الســيايس ) 
املنطقة الرخوة( التي تعــد من اصعب املناطق يف 
الســيطرة األمنية عليها وبالذات ألنها مرتبطة بالرب 
مع محافظة البيضاء التي تعد من املعاقل الخطرية 
لهــذه الجاعات وهــذه املنطقــة تقــع يف العنف 
اليمنــي لدلك ظلــت ابني مند حــرب 1994م نقطة 
عبــوره لجيش االحتــالل اليمني وهــذه الجاعات 

نحو الجنوب .
ومن هنا نجد ان الرهان أي ســلطه تحكم اليمن 
عىل اســتمرارية الفوىض األمنية يف ابني تأيت عرب 
منطقة البيضاء وتشــكل املســاحات الواســعة يف 
ابني طرق مســاعدة لاللتفاف والدخول واالنسحاب 

نحو الجنوب مــن هذه املناطق وعســكريا يف مثل 
هذه الحاالت يكون الرصد واالستطالع العسكري عرب 
املخابرات الحربيــة الفاصل األهم يف تحديد نقاط 
التحــرك الي مجموعــة وقد لعب طــريان التحالف 
يف حرب 2015م اقــوى األدوار يف توجيه الرضبات 
املدمــرة التي أوقعــت الكثري مــن الضحايا ودمرت 
معســكرات والكثري من األســلحة كانت تســتهدف 
عــدن عرب ابــني ومناطق قبــل هذه يجــب ان تكون 
القوات املتحركة فيها عىل حذر ففي املساء تسهل 
عملية التسلل ووضع األلغام والعبوات املتفجرة يف 
الطرقــات التي متر فيها قــوات جنودنا ألنه التحرك 
يف املناطق او بني األشــجار او املزارع يكون داميا 
عرب ممــرات معروفة عند الطرفــني وعىل ضوء هذه 
تصبح املسالة بالنســبة لهم عملية ال تكلف الكثري 
من االستطالع او املراقبة بل يتم الدخول عرب أماكن 
معتادة و تنفيذ العملية تم االنســحاب اىل مواقعهم 
الســابقة ومن هنــا نجد ان املعرفــة يف املوقع من 
العوامل املساعدة يف النر او الهزمية يف املعركة 

.
 ومن هنا علينا ان ندرك ان انسحاب الجاعات 
اإلرهابيــة ال يعني انهــا توقفت عن الحــرب عندما 
حققت القــوات الجنوبية انتصاراتهــا عليها ولكنها 
نقلــت املعركــة اىل أســاليب أخرى وهــي يف هذه 
الجانــب متتلــك خربات واســعة حيت انهــا تلقت 
تدريبــات عالية وهدا ما ميكنها من توجيهه رضبات 

صائبة للهــدف املطلوب وعلينا ان نتســلح بنفس 
األسلوب حيت يكون االدراك قبل االقدام فتكرار هذه 
العمليــات وســقوط عددا من القتــىل والجرحى يف 
صفوف القوات الجنوبيــة يعزز لديها يقني بان هذه 
األهــداف مل تتعلم بعد من اخطاءها الســابقة وهي 
كلا وجهه رضبات للقوة الجنوبية تزداد رشاســتها 
يف توجيــه املزيــد ، وعليــة هنــا ان ال نترسع يف 
الدخول اىل املناطق مفتوحه واسعة ألنها تعد دون 
حايــة جوية او برية كافية فعملية اصطياد طقم او 
مدرعة قــد يبدو من األحداث التــي تجري يف كتري 
من بؤر الراع يف العامل ولكنها يف الشارع الجنويب 

ترتك اتر نفسيا عىل سقوط الضحايا .
وهنــا يــأيت دور االعــالم املعادي يف تســويق 
وتضخيم مثل هــذه األحداث وبالــذات من القنوات 
التابعــة للحويث وحــزب اإلصالح ) االخــوان ( التي 
تصــور الجنوب عىل انــه يعيش يف حالــت انفالت 
مرعبــة وعجز أي قوة يف الحفــاظ عىل االمن بينا 
املناطق الخاضعة للحــويث ال توجد فيها مثل هذه 
االعال ، مــع انه العالقة بني الجاعــات اإلرهابية 
والحويث وحزب اإلصالح تعود اىل عهد املقتول عيل 
عبدالله صالح الذي فتح لهم املعســكرات وقدم لهم 
كل اشــكال الدعم ملحاربة الجنــوب ولكنهم انقلبوا 
عليــه ليصبح ضحية مــن ضحاياهم وما يحصل يف 
ابني اليوم هو اســتمرار ملا حدث مند عام 1994 م 

ولكن علينا معرفة األسباب حتى تقل الخسائر .

»ان من يبحث عــن الدولة العادلة 
كذلــك  صنعــاء  يف  املتوازنــة  بــل 
الفيلسوف اليوناين الذي سار مبصباح 
يف وضــح النهــار يف اثينــا يبحث عن 

رجل نزيه او امراة عفيفة!!«
وحــاول   94 يف  الجنــوب  ُهــزِم 
للحزب  بكونفرنس  التطبيع  االشــرتايك 
فأقالــوا »البيــض« للوصــول يشء من 
الرشاكة مع اليمــن بعصبويته ورعويته 
وقبائله  والحركيــة  الوطنيــة  واحزابــة 

الفكرية وفشل واتجاهاته 
وقالوا: »مالها اال عيل«!!

وحاول تيار اصالح مســار الوحدة 
الجنــويب وفشــل بــل ان رفاقــه مــن 

الشاليني خذلوه!!
يف  والرابطــة  الجفــري  وحــاول 
مــع  2006م  الرئاســية  االنتخابــات 
عفــاش وقــال : ان عفــاش االقوى وان 
الوصــول للتفاهات لن تكون اال معه... 

وفشل!!
وحاول بن شمالن واخذ استحقاقه 
عفــاش بالقــوة -باعرتافهــم يف حركة 
التغيــري- وما دافعــت ال قــوى وطنية 
وال حزبيــة وال حركية وال عســكرية وال 
قبليــة مينية عن اســتحقاقها للوصول 
لدولة الدميقراطية الصورية !! وظهر ان 
املشــرتك مجرد ظل لعفاش حينها »ال 

يهش وال ينش«
واعلــن الجفــري الفيدراليــة مــن 
صنعاء ثم مالبث مؤمتر للجنوبيني  ان 

اعادوا اعالنها يف مؤمتر القاهرة
االرياين  عبدالكريــم  قــال  يومهــا 
الســيايس جنــويب ان الفيدرالية تعني 
االنفصال ولــو اراد الجنوبيــون الحكم 
الحقيقي  اعلناه بشــكله  الذي  املحيل 
ســنتفاوض عليه اىل ان منوت وسريث 

التفاوض ابناؤنا ولن يتحقق!!

وحــاول تيار جنــويب ان يدخل يف 
الحــوار اليمني عــىل خلفيــة الحراك 
والتفوا حوله وفّرخوا  السلمي  الجنويب 
مكّونــه عــدة تفريخات حتــى ان جزء 

منها »تحّوث«
لرشعيتهم  جنويب  رئيس  وانتخبوا 
وجرجروه  الجنويب«  »الرئيس  وســموه 
يف وثيقــة الســلم والرشاكــة لياخــذوا 
يف  اقــروه  الــذي  الضيئــل  الهامــش 
حوارهم وبحضور مندوب االمني العام ، 
وما اكتفوا بل سلموا صنعاء لطائفيتهم 

و« خرج منها خائفا يرتقب«
ومــع ذلك مازالــت اقــالم او نخب 
جنوبيــة تأمــل يف الدولــة العادلة يف 

صنعاء وان التشويش يف الجنوب!!
فلاذا يجلد الجنوبيون ذاتهم ا!!؟

حــرب صيف 1994م ومــا تالها ما 
اصابت الجنــوب وال االنتقايل وال غريه 
بتشــوش ذهنــي بــل كشــفت الغطاء 
والزيــف العقائــدي العــرويب والحريك 
الوطــن  واكذوبــة  اليمنــي  والســلفي 

الواحد والشعب الواحد
يتكلمــون عــن املنطــق والوقــت 
او  الزلــزال  فرضهــا  التــي  والحاجــة 
وان عىل  الوصــف  تســونامي حســب 
الجنوبيني ان يســتوعبوه وان استعادة 
الدولة جزء من التاريخ!! وما استوعبوا 
ان مــرشوع الحويث جــزء موغل مئات 
الســنني يف التاريــخ ادخلتــه القــوى 
والحريك  الوطني  الخطاب  ذات  اليمنية 
االســالمي محــاورا يف حوارهــا وهــو 
مليشــيا وقبلها جعلوا له ساحة موازية 
لساحة االخوان ووازاها عفاش بساحة 

يف السبعني
هــل كان ذلك كله من اجــل الدولة 

العادلة !!
اضاعهــا  التــي  الفــرص  ماهــي 

يف  الالعقالنيــة  وايــن  !!؟  الجنــوب 
الجنوب!!؟

هــل العقل عنــد هــؤالء ان يحمل 
الحويث مرشوع طائفي بعثوه من مئات 
الســنني وفرضوه امرا واقعا وقال معظم 
الشــال »هيت لــك« بينا مــن يحمل 
مرشوع اســتعادة دولة جنوبية - ليست 
بعيــدة يف التاريخ- خملــت ذاكرته ومل 
يفهــم الزلــزال وان ذاكرتــه معطلــة ما 

املتغريات!!؟ استوعبت 
اكرث التضحيات يف الجنوب وبعض 
مناطق الشال التي كانت تاريخيا ضد 
هيمنــة عصبوية وطائفيــة الهضبة اما 
الجنوب فحمــل مقاوموه علمهم وميزوا 
مقاومتهــم فا كانت مــن اجل رشعية 
او من اجل دولــة مينية عادلة او ظاملة 
، وقــوات الدولــة اليمنيــة يف الجنوب 
مــا دافعــت عنــه بــل رددت الرخــة 
واستقبلته« برتاحيب الدوشكا« ومن مل 

يرددها انسحب اىل قريته
ان الجنوبيــني يعلمــون ان ال عدل 
يف صنعــاء اال ان تكون »لحقة مخبازة« 
ملشــاريعهم وان البقاء عىل امل الدولة 
العادلــة او املتوازنة فيها هو ان يلتحق 
التاريخيــة  باملظلوميــات  الجنــوب 
املزمنــة مبعنــى ادق يصــري مظلومية 

كمظلومية  »الجعاشنة« يف الشال
قــد ال يســتطيع الجنــوب االن ان 
يحقــق اســتقالله للتداخــالت الدولية 
واالقليمــة لكنــه اصبح رقــا صعبا يف 
معادلــة الحرب والســالم ســيمنع قيام 
اي دولة مينية كا يريدون اال كا يريد 
وتريد قواه للجنوب وهذا بحد ذاته احد 

مساراته للوصول للدولة.

 إن القــرآن هو الكتــاب األوحد القائم 
عىل الحــوار املتنوع يف مجاالته وأهدافه، 
إذ ال وصــول إىل الهداية الحقة النافعة إال 
عند التفاعل املتبادل املبني عىل التحاور 

الذي يحرك العقل والقلب معاً.
وألهمية الحوار كانــت بداية خلق آدم 
هي املحور الذي ارتكــز عليها أول عملية 
حوارية مع بداية خلق اإلنســان األول آدم 
عليه الســالم، كا جــاء يف مواضع كثرية 
من القرآن الكريم. فقــد بدأ الخلق بالحوار 
بــني الله تعاىل واملالئكة ثم الشــيطان ثم 
مع اإلنســان، يف صورة بليغة، تنوعت فيها 

موضوعات وأهداف املحاورة. 
وتكمن العــربة إىل رضورة الحوار بني 
ألوانهم ومشــاربهم  الخلق عىل اختــالف 
واعتقاداتهــم. فالحوار ُخلق مع اإلنســان 

ألنه من تكوينات اإلنسان. 
إن مــن أوجــب الواجبــات، وأعظــم 
املســؤوليات، وأكرب األمانات؛ أمانة تربية 
املســلم ألهل بيته من خالل ثقافة الحوار 
األرسي مبتدئا بنفسه، ومثنيا مبن يعول.. 
أدنــاه فأدناه. إن مفهــوم الثقافة الحوارية 
األرسيــة جزء مؤصل من منهــاج عقيدتنا 
النابعة من قرآننا ومن سنة نبينا وتاريخنا 
العريق، فثقافة الحوار األرسي ليس عنواناً 
مبهاً أو حديثــاً جديداً ابتدعه الناس، بل 
هــي نصوص كتابية واضحــة يف رشيعتنا 
التــي مل تغفل عــن هذا الجانــب النفيس 

الهام لألرسة.
يعترب أســلوب الحوار داخل املحيط 
األرسي أمــر يف غايــة األهميــة باعتبــار 
األرسة نقطــة االنطــالق األوىل التي تعزز 
ثقة الفــرد يف التواصل مــع اآلخرين.. بل 
النواة األساســية التي يتشكل فيها تعامل 
الفرد مع الغــري، وإذا افتقد هذا الحوار مع 
أقرب الناس إليه فإنه من الصعب أن يجده 

لــدى اآلخرين، وأحيانا تتشــكل املفاهيم 
النظر واآلراء السديدة  االيجابية ووجهات 
مــن خالل تبــادل اآلراء واحــرتام وجهات 
النظر داخل األرسة الواحدة وســيادة مبدأ 
اإلقنــاع بالحجة واملنطق وغياب وســائل 

القهر واإلذالل وفرض اآلراء بالقوة.
* دعني أتســأل مــن منا عمــل دورة 
محارضة لنرش ثقافة الحوار داخل أرسته؟

* من منا حرض مســجدا مدرسة ناديا 
مقرا حكوميا وشــاهد هناك عملية حوارية 
تربويــة تنمي تلك القيمة اإلنســانية لدى 

املجتمع؟
* مــن منا كــرس جهده لنــرش ثقافة 

الحوار بني صفوف املجتمع؟ 
ما ســبق من أســئلة لســت بحاجة 
لإلجابة عنها بل اسأل سؤاال أخرا فهل آن 
اآلوان أن نبدأ الحوار؟ أوال مع أنفسنا ثم مع 
أرسنا )أوالدنا- زوجاتنا- إخواننا- ابناءنا- 
أصدقائنا( إنها لرضورة يتوجب القيام بها 
وتحويلهــا إىل ثقافة وســلوك بــل عبادة 

نتقرب بها لله.  

الحرب على األرض المفتوحة.. التعرف الحرب على األرض المفتوحة.. التعرف 
على الموقع قبل العدوعلى الموقع قبل العدو

أهمية الحوار للفرد 
واألسرة والمجتمع 

البحث عن الدولة العادلة 
مع صنعاء!!

صالح علي باراس

المحرر السياسي

د. صبري العفيف

المدير التنفيذي لمؤسسة 
اليوم الثامن لإلعالم 

والدراسات 


