
ــي إىل اليمن  ــوث األمم ــا أن املبع ــد شخصي اعتق
ــالل أدواره  ــاع من خ ــخ استط ــد الشي ــل ول إسماعي
ــدارة  ــل ج ــل وبك ــة أن ينتح ــري املهني ــة وغ املشبوه
ــزاع  ــريف ن ــني ط ــد ب ــي املحاي ــط األمم ــة الوسي صف
ــرب، أحدهما معتٍد ويتمثل يف تحالف قوى الرش  وح
ــي وجحافل مرتزقته،  والعدوان السعوصهيو أمريك
ــل يف الشعب  ــدى عليه، ويتمث ــرف اآلخر، معت والط
ــرار وقواه الحية  ــي املسلم املسالم بقادته األح اليمن
وأحزابه الوطنية وجيشه املتواضع ولجانه الشعبية 
ــاء، فمذ  ــة الرشف ــل اليمني ــال القبائ ــة ورج املتطوع
ــه السابق  ــاً لليمن خلفاً لسلف ــه مبعوثاً أممي تعيين
ــب اليمني-  ــدم نفسه للشع ــر، وهو يق ــال بنعم جم
ــدو عن مجرد  ــه، عىل أنه ال يع ــرف املعتدى علي الط
ــاً ودمية بيد الطرف املعتدي إن لم  كونه عميًال مرتزق

يكن وكيًال مدافعا عنه.
ــوث أممي كولد  ــا أقول هذا الكالم عن مبع وحينم

الشيخ ليس تجنياً أو أنني أطلق التهم جزافاً ضده، 
ــة وواضحة  ــة وحقائق واقعي ــاداً إىل أدل ــا استن وإنم
ــة  ــون أدواره املشبوه ــن يتابع ــي مم ــايص والدان للق
ــة واألخرى-  ــديل بها - بني الفين ــه التي ي وترصيحات
ــاً بني طريف  ــاً ووسيطاً أممي ــق كونه مبعوث ــن منطل م
ــىل ذلك مما  ــاً، وليس أدل ع ــرب املذكورين سلف الح
ــه األخري الذي أطلقه لوسائل اإلعالم  ورد يف ترصيح
ــدى عليه املتمثل  ــن رشوط تعجيزية للطرف املعت م
يف الشعب اليمني ومن يمثله يف عملية التفاوض مع 
ــاق ترصيحه  ث يف سي ــث تحدَّ ــرف املعتدي، حي الط
ــدى عليه،  ــرف املعت ــه للط ــاً كالم ــي، موجه الهمج
ــاء "يجب  ــد ودونما أدنى حي ــرف الواح ــًال بالح قائ
عليهم أن يسلموا أسحلتهم وعىل رأسها الصواريخ 
البالستية، إذا أرادوا السالم"، بالله عليكم ألم يندرج 
ــوى تحالف  ــزي ضمن رشوط ق ــذا الرشط التعجي ه
ــىل اليمن  ــي- املعتدية ع ــو أمريك ــرش السعوصهي ال

ــزو اليمن  ــا احتالل وغ ــاً، ليتسنى له ــا وإنسان أرض
ــب ثرواته  ــه ونه ــه وكرامت ــادرة حريت ــه ومص وشعب

وانتهاك حرماته؟.
ــن أحدهم إذا سأل هذا املبعوث األممي املتجرِّد  لك
ــاب التي  ــن ماهية األسب ــاد ع ــة والحي ــن الوسطي م
ــن األسلحة  ــرب ترسانة م ــك أك ــا تمتل ــت أمريك جعل
ــة- بما يف ذلك أسلحة الدمار الشامل؟، وملاذا  النووي
ــم عىل تزويد  ــة العظمى يف العال ــذه الدول تحرص ه
حلفائها بمختلف األسلحة الحديثة واملتطورة وعىل 
ــارات مثال؟ .. فإنه  ــم إرسائيل والسعودية واإلم رأسه
ــب عليه - وعىل وجه الرسعة - بأن القوة مال،  سيجي
من امتلكها يف هذا العالم امليلء باألحداث واملتغريات 
ــاً، وليس غريباً عىل هذا املبعوث  فقد فاز فوزاً عظيم
ــب السؤال  ــوار أن يورد لصاح ــي الغريب األط األمم
ــالك أمريكا  ــر امت ــث إىل تربي ــه الحثي ــار سعي يف إط
ــودي – أرباب  ــىل رأسهم النظام السع وحلفائها وع

ــة الحديثة واملتطورة , ذلك  نعمته, ملختلف األسلح
ــذي يقول مطلعه  ــي الذائع الصيت ال ــل األمريك املث
ــالم فاحمل السالح" دليًال عىل صحة  "إذا أردت الس
ــول يف إطار رده عىل السؤال , وذلك  ومصداقية ما يق
ــد أرباب نعمته  ــن شأنه أن يصب يف دعم وتأيي بما م
ــي املحايد إال  ــم ينتحل صفة الوسيط األمم الذين ل
ــم وتنفيذاً ألوامرهم  ــة لرغباتهم وتوجيهاته استجاب
بحذافريها , وليمارس إىل جانب ذلك عملية االرتزاق 

والكسب غري الحالل تحت غطاء دويل .
ــي املدعو " ولد  ــوث والوسيط االمم ــو كان املبع فل
ــد الشيك" يحمل ذرة من  ــخ" عفواً – أقصد "ول الشي
ــراوغ إىل جانب قوى  ــل ي ــاد , ملا ظ ــة والحي الوسطي
ــر وخداع يف  ــدوان ومرتزقته بمك ــرش والع ــف ال تحال
ــون ومائتي ألف  ــق بقضية رصف رواتب ملي ما يتعل
موظف يمني، ظلوا عىل مدى ستة أشهر يتجرعون 
ــدام القوت الرضوري  ــذاب جراء انع ــىس أنواع الع أق
ألرسهم وذلك بسبب نهب ومصادرة رواتبهم من قبل 
ــن " عبدربه منصور هادي  الرئيس " الكارثة " الخائ
ــزام بما تم االتفاق عليه بحضور  الذي لم يبد أي الت
ــه بخصوص دفع وتسليم رواتب  " ولد الشيخ" نفس
ــار ريال من العملة  ــني من مبلغ الـ "400" ملي املوظف
ــذي احتجزه يف بنك  ــة املطبوعة يف روسيا , ال اليمني
ــراف اإلنسانية  ــل األع ــح لك ــاك واض ــدن، يف انته ع

واملواثيق الدولية .

ولد الشيخ..الوسيط غري املحايد
صوالن صالح الصوالني
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وها قد عاد غريبا 

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــف ال ونحن نشاهد  ــر الزائفة  بامتياز  ، كي ــاق والخداع واملظاه ــه زمن النف إن
ــة ونمطية  ــس نظرة ضبابي ــاذج سلبية تعك ــا مشاهد لنم ــا يومي يف أوساطن
ــه من قيم وسلوكيات  ــن الشخصية اإليمانية وما يجب أن تتحىل ب ــة ع ضيق
ــة ويحرص  ــم يصيل يف جماع ــم ، فنجد أحده ــورة الفرد املسل ــيسء إىل ص ت
ــا واحتياال من  ــرث إجراما ونصب ــالة ، وهو أك ــد ألداء الص ــد املساج ــىل تعه ع
ــدة ،  وذاك الذي  ــل مسجدا ولم يسجد لله سج ــع الصالة الذي لم يدخ قاط
ــه ، وال نجد أي تغيري   ــر للحج يف واقع ــر سنويا  وال نلمس أي أث ــج ويعتم يح
ــرق من الدين  ــن والصالح وهو يم ــر  يدعي التدي ــه ، وآخ ــه وتعامالت يف سلوك
ــرق السهم من الرمية، وآخر يحارض عن الدنيا وحقارتها وعن اآلخرة  كما يم
ــا وملذاتها ويسخر كل وقته  ــاب وكل همه الدنيا ومشاغله والحساب والعق
ــه من أجلها، أما اآلخرة فإنه ال يحسب لها أي حساب وكأنها  وجهده وحيات
ــب زورا وبهتانا بيده  ــرة اهتماماته وغري مقررة عليه ، وآخر يكت ــت يف دائ ليس
ــه بقلمه وما كتبته يده  ، وتمليك من ال يملك  ــو يدرك فداحة وجرم ما خط وه
ــة  ، وآخر يبيع دينه بدنياه ويجعل  ــن أجل املال املدنس واملصالح الرخيص م
ــه وسجدة جبهته عبارة عن   ــه وإلتزامه ولحيته وعمامته ومسبحت من تدين
ــع  من ورائها فقط  ــات ويسرتزق  ويبحث عن مناف ــور وبطاقة عمل   يقت ديك
ــه وأوالده ومع أفراد مجتمعه بخالف ما  ــني تراه يف داخل منزله مع أرست ،يف ح
يدعيه ويتظاهر به وخصوصا عندما يتعلق األمر بالدينار والدرهم واملصالح 

النفعية الرخيصة  .
ــب اعتزالها، ولكن عندما  ــىل وطنه وشعبه فتنة يج ــر يرى يف العدوان ع وآخ
ــاره أو يدخل يف خالف شخيص تجده يشتاظ غضبا  يتعرض ملضايقة من ج
ــارع إىل استخدام قوته لالنتصار لقضيته حتى ولو كانت قضية خارسة  ويس
ــك لبيع ذمته وبيعها يف سوق  ــة  ، وآخر جعل من ذمته أشبه بكش ــري عادل وغ
ــاء يف ذلك ،  ــه ) وال يجد أي حرج أو حي ــك (طلبة الل ــن ويرى يف ذل ــة الدي قل
ــدور ومحاولة شق  ــال الص ــاء الفتنة وإيغ ــارا يف إذك ــل ليال ونه ــر يشتغ وآخ
ــف الوطني ، وتتبع األخطاء والهفوات واستغاللها لخدمة قوى العدوان  الص
ــده غري مكرتث  ــة الداخلية وتج ــدة وتماسك الجبه ــل من صمود ووح وللني
ــل الكمائن وزرع  ــدوان ، وآخر يجند نفسه لعم ــم ومذابح الع ــم بجرائ وال مهت
العبوات الناسفة وتخزين األسلحة خدمة لقوى العدوان ودعما ملشاريعهم 

اإلجرامية والتآمرية .
ــن ظروفنا ،  ــج أوضاعنا ، وتتحس ــم أحوالنا،  وتعال ــرى كيف ستستقي ــا ت في
ــذه النماذج السيئة التي  ــاىف أوجاعنا وجراحنا ،  ويف أوساطنا أمثال ه وتتع
ــي أخالق اإلسالم  ؟! وهل هذه  ــيسء إىل يمن اإليمان والحكمة ؟! هل هذه ه ت
ــن من اإلسالم وقيمه وتعاليمه  ــات تمت بصلة للمسلمني؟ ! أين نح السلوكي
ومبادئه؟ وأين الحكمة والتقوى واإليمان ؟!! ديننا اإلسالمي هو الدين القيم 
ــل من أراد  ــج القويم لك ــاالت وجعله املنه ــه األديان والرس ــم الله ب ــذي خت ال
السعادة يف الدنيا والنعيم يف اآلخرة ، دين الوسطية واالعتدال ، دين ال يؤمن 
باملظاهر الخادعة،  واملواقف املصطنعة ، دين يتطلب ممن يعتنقه بأن تكون 
ــدوة الحسنة والسلوك  ــن الرحمة والق ــة ألفعاله والعكس ، دي ــه مطابق أقوال
ــج القويم، ومن ال يلتزم بذلك فال حاجة له بأن يدعي انتسابه  السليم واملنه

لهذة األرض اليمانية الطاهرة، أو لديننا اإلسالمي الحنيف  .
ــه وسلم بأن  ــه عليه وآل ــم صىل الل ــا الرسول األعظ ــد أخربن ــرص املفي باملخت
ــول الله نعيش  ــا وها نحن ياسيدي يارس ــدأ غريبا وسيعود غريب اإلسالم ب
ــان والحكمة نتعرض  ــالد املسلمني ، فها نحن يف بالد اإليم ــة اإلسالم يف ب غرب
للقتل والقصف والدمار والحصار من 37دولة منذ عامني ولم نسمع عن بيان 
إدانة أو مسرية تضامن يف أي دولة عربية وإسالمية عىل املستوى العام ، وما 
ــرة وأحكام ظاملة وحمالت  ــاه وشاهدناه عبارة عن فتاوى جائ سمعناه وقرأن
ــن واليمنيني ، يدينون فيها  ــاء العلم والدين ضد اليم ــض يقودها أدعي تحري
ــاء ويتسابقون عىل  ــه بالدع ــف الجالد ويساندون ــة ويقفون إىل ص الضحي
ــم للقتال إىل صف أسيادهم  ــد املرتزقة والعمالء من مختلف دول العال تجني
ــه ، ما بني  ــون إال من رحم الل ــة وكاذبة، املسلم ــت عناوين زائف ــود تح آل سع
ــا ووطننا ،  ــرض لها شعبن ــة التي يتع ــرب العاملي ــرج عىل الح ــارك ومتف مش
الغالبية صمتوا وألجموا ألسنتهم وكمموا أفواههم تجاه الحرب املنسية عىل 
ــىل الظلم والتعسف واإلجرام الذي  ــن ، وكأن اإلسالم أمرهم بالسكوت ع اليم
ــإن ثقتنا بالله وتوكلنا  ــون ومرتزقتهم ، ولكن مهما حصل ف ــه السلولي يمارس
ــذل للشيطان األكرب وقرونه يف  ــا عىل الله وهيهات منا أن نهون أو ن واعتمادن
املنطقة  ففطرتنا تأبى علينا ذلك ومهما طالت غربة قيم ومبادئ اإلسالم يف 
ــوة وعودة تحمل معها بإذن  ــة العربية واإلسالمية فال بد لها من صح املنطق

الله بشائر النرص .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الحرب النفسية هي وسائل 
ــزو اإلنسان بشكل  ــروءة ألنها تغ ــة واملسموعة واملق اإلعالم املرئي
ــن بوعي  ــان غري محص ــذا اإلنس ــا يكون ه ــة عندم ــارش وخاص مب
ــرية فإنه يكون عرضة ملا يأتي من قبل هذه الوسائل اإلعالمية  وبص
ــا الخري  ــدوان ال يأتي منه ــالم الع ــل إع ــري ورش إال ان وسائ ــن خ م
ــاد والثقافات املغلوطة  ــت لنرش الضالل والفس دائما فهي خصص
ــا اذا كان اإلنسان محصناً  ــل واالرجاف ونرش الشائعات ام والتهوي
ــي وبالثقافة القرآنية فإنه لن يلتفت اىل ما تقوله هذه األبواق  بالوع

وال يبايل بها ..
ــة وكثرية ومتعددة  ــا ان العدو لديه وسائل إعالم قوي باملقابل بم
نحن أيضاً لدينا وسائل إعالم عليها القيام بدورها يف نرش الحقيقة 
وتعرية إعالم العدو وكشف ضالله وزيفه وتحصني املجتمع من ان 
يكون عرضة ملا يأتي من قبل وسائل إعالم العدوان وقد استطاعت 
الوسائل اإلعالمية اليمنية خالل عامني من العدوان رغم محاربتها 
من قبل العدو ان تقطع شوطاً كبرياً يف تحصني مجتمعنا والتصدي 

ملا يأتي من قبل وسائل إعالم العدو وكشفها وفضحها للعالم ..
ــم االعداد لها  ــة بشكل أسايس يت ــرب النفسية هي إعالمي والح
ــا يف الوقت  ــدروس ومنظم ثم إطالقه ــق وم ــا بشكل منس ودراسته
ــع املستهدف كما  ــزو املجتم ــل اإلعالم لكي تغ ــب عرب وسائ املناس
ــاع ان ينال من نفسيات  ــل العدوان اليوم ويحاول قدر املستط يعم
ــزداد وعياً  ــم كل يوم ي ــة إال ان شعبنا العظي ــأي طريق ــني ب اليمني

وبصرية..
وقبل ان يتم نرش أساليب ومشاريع الحرب النفسية عرب وسائل 
ــع التي تتناسب  ــة املجتمع ودراسة املواضي ــالم تتم أوًال دراس اإلع
ــع أهداف العدو ومع املرحلة بشكل جيد وبعدها يتم توزيع املادة  م
ــل مراحل  ــل اإلعالم عىل شك ــاً عىل وسائ ــة املعدة مسبق اإلعالمي
ــة مدروسة ومرتبه تستهدف املجتمع بكل أطيافه فإذا كان  وبطريق
ــة والوعي فلن تستطيع التأثري عليه  هذا املجتمع محصناً بالثقاف

ــرد القط وسامع ملا يأتي  ــا اذا كان املجتمع معرضاً للضالل ومج إم
فإنه يمكن عدوه من نفسه ..

الحرب النفسية يف اإلسالم.
ــة من خالل  ــرب النفسي ــداً يف الح ــل جاه ــل يعم ــا ان الباط وبم
ــة بصله فإن اإلسالم  ــب وأراجيف ال تمت للحقيق ــات وأكاذي تلفيق
ــة أسلوباً من أساليب الرصاع  ــرآن الكريم جعل الحرب النفسي والق

مع أعداء اإلسالم ولكن بشكل صادق وحقيقي. 
ــرب النفسية يف اإلسالم مع أعداء اإلسالم تتمثل يف االعداد  والح
ــل الوسائل املمكنة، اعداد  ــب والتحشيد وإرهاب العدو بك والتدري
ــه بما يضمن تطوير  ــاد والعدة واالنفاق يف سبيل الل ــالح والعت الس

واستمرار العمل يف مواجهة العدو وعدم الضعف واالنكسار..
ــن رباط الخري  ــا استطعتم من قوة وم ــدوا لهم م ــال تعاىل "واع ق

ترهبون به عدو الله وعدوكم". 
ــذه الفرتة من العدوان ان يعد نفسه  وقد استطاع شعبنا خالل ه
ــن كانت ثقافة القرآن  ــل جيد رغم الحصار املفروض عليه ولك بشك
والقيادة الحكيمة واإلرصار عىل الوصول اىل النرص هي التي دفعت 
ــخ بالستية بعيدة املدى وان  ــب اليمني اىل ان يصنع صواري بالشع
ــذه تعترب قاصمة  ــف مدفعية وه ــدون طيار وقذائ ــع طائرات ب يصن
ــاء عىل الشعب  ــرون يف القض ــن إذ انهم كانوا يفك ــر للمعتدي الظه
ــل الله وبفضل  ــم يحصل بفض ــت ولكن ذلك ل ــي يف ارسع وق اليمن

صمود شعبنا ..
ــزداد تماسكاً وثباتاً  ــن أهم األشياء التي جعلت شعبنا ي أيضاً م
ــو الوقفات  ــل حقيقي ه ــرب النفسية بشك ــوب الح ــارس أسل ويم
ــي يف مختلف محافظات  ــي تقام بشكل يومي وأسبوع القبلية الت
ــة التي يتم إرسالها اىل ميادين  ــة، كذلك القوافل الغذائي الجمهوري
ــرات التي يقيمها  ــات والتظاه ــك الفعاليات واملناسب ــاد كذل الجه
ــا بشكل مستمر، هذه الفعاليات وهذه األعمال ليست باألمر  شعبن
ــرة ولها دور فعال  ــور البعض بل هي أعمال مؤث ــط كما يتص البسي

عىل مستوى النفسيات يف الداخل وكذلك العدوان الذي يراقب كل 
ــه لم يستطع ان يؤثر يف هذا الشعب  ــرية وكبرية يف اليمن يرى ان صغ
ــىل التوحد والبذل  ــون عازمني ع ــم قوية واليزال ــال تزال نفسياته ف
ــدوان هو  ــي قصمت ظهر الع ــم األشياء الت ــك من أه ــاء كذل والعط
عندما يستشهد ابن احد اآلباء اليمنيني يظهر عرب القنوات ويقول 
الحمد لله الذي انعم عيلَّ إذ جعل من صلبي شهداء وعندما يصل 
ــورد والزغاريد  وتقول  ــه وهي تستقبله بال ــد اىل بني يدي ام الشهي
ــًال ارحب يا ويل الله، اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض،  أه
ــاس وترفع املعنوية؟  ــث يف نفوسنا كيمنيني الحم أليست هذه تبع
ــني لم تضعف بل  ــرى ان نفسيات اليمني ــك بالنسبة للعدو ي وكذل

تزداد صالبة عكس ما هو العدو عليه عندما يقتل منهم احد ..
ــن أهم األشياء التي ركز عليها القرآن الكريم بالنسبة للحرب  وم

النفسية هي قضية االخبار قال تعاىل :-
وُه إَِىل  ــْو رَُدّ ــْوِف أََذاُعوا ِبِه َوَل ــِن أَِو اْلَخ ــٌر ِمَن اْألَْم ــْم أَْم {َوإَِذا َجاَءُه
ــمْ َلَعِلَمُه اَلِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلوْال  الرَُّسوِل َوإَِىل أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُه

ْيَطاَن إَِالّ َقِليًال} َفْضُل الَلِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َالَتَّبْعُتُم الَشّ
وهذه أيضاً قضية خطرية ومهمة ليس صحيحاً ان كل االخبار ال 
تنرش إال بعد دراستها وتوظيفها بالشكل املناسب وليس صحيحاً 
ــة وغري مؤكدة  ــار من مصادر غري موثوق ــع اإلنسان لألخب ان يستم
ــل املعتدين، عىل  ــار تأتي من قب ــك عندما تكون هذه األخب ــا بال فم
وسائل إعالمنا ان تكون عىل حذر من نرش أي خرب ملجرد الحرصي 
ــون حريصني عىل ان  ــام ينبغي ان نك ــاص واألرق ــاد والخ أو الحص
ــارات التي يحققها  ــاق خاصة االنتص ــرش الخرب عىل أوسع نط ينت
املجاهدون وكذلك الجرائم التي يرتكبها العدوان تنترش يف أكرث من 
وسيلة إعالمية يف نفس اليوم عىل املستوى املحيل والعربي والدويل  
ــا شابه ذلك اال بعد  ــون همهم هو الرسعة يف نرش الخرب وم وان ال يك
دراسة الخرب وتوظيفه بالشكل الذي يؤثر عىل العدو ويخلق حالة 

من الصمود والثبات يف أوساط مجتمعنا ..
ــي سطرها الرسول  ــني يف الحرب النفسية الت ــا درس كمسلم ولن
ــه علية وآله وسلم يف غزوة تبوك عندما جمع اكرب عدد من  صىل الل
املسلمني من مختلف أصنافهم القوي االيمان والضعيف وسار بهم 
اىل خارج املدينة املنورة عىل بعد مئات الكيلو مرتات ملواجهة الروم، 
ــادم عىل رأس جيش  ــرب يف أوساطهم ان النبي محمد ق فانترش الخ
عظيم فقرروا إلغاء املعركة وقال الرسول صىل الله عليه وآله يومها 

(لقد نرصت بالرعب من مسافة شهر).

ــة ومشهودة  ــة بالسفال ــاء طافح ــروب الجبن ــا هي ح مثلم
بالفعل القبيح ومتخمة باملال املسنود بأرخص من عىل األرض 
ــن هاهي حربهم الجبانة تستعرض  من زمرة الرخاص املنبوذي
أتفه أعمالها بالحشود اللقيطة مستخدمة ضدنا كل األساليب 
ــة الفكر واإلجرامية  ــة الدنيئة وكل السياسات الهابط العدواني
ــا يف كل األشياء من  ــت يف قبحها إىل محاربتن ــد لقد وصل املقص
ــش، فأولها بدأ املعتدي حربه العدوانية  أكربها حتى لقمة العي
ــا غدرا ولكننا لم نركع ومن ثم عززها بالحصار الخانق ولم  علين
ــا يمكن ملنحط  ــه الحقد إىل أدنى م ــه إىل أن وصل ب ــع أو نأب نرك
ــه أفرط يف إجرامه بل وجعل هذا العالم بعض حاشيته  أن يفعل
ــل الضمائر وبتنفيذه بالنيابة  وبماله ونفطه رشى الذمم وانتع
أهداف أسياده ومخططاتهم استطاع أن يشرتي مجلس األمن 
ــار اإلنسانية ثم  ــة تحت شع ــرج الدولية الكاذب ــات اله ومنظم

ــال مقابل املال ظنا منه أن  ــاج البرشية من مرتزقة القت رشى نع
كل ما سبق من إجرام سيجديه يف تحقيق أطماعه ولكنه ارتطم 
بشدة عرض حائط اليمن الصلب، عرض صخرة اليمن الواقف 
ــني بل وقابل املخبول يف زحفه علينا زفري جهنم ولم  ضد املحتل
ــه آالف الغارات فقد جاء  ــع له كل أرصدة البنوك ولم تنفع تشف
مراهنا يف عدوانه عىل تصدع التحدي اليمني وتشظي الجسد 
ــدا أن املعركة محسومة لصالحه يف غضون  الصامد، جاء معتق
ــا ال يحمد عقباه  ــىل العكس حصد من غبائه م ــع لكنه ع أسابي
من هزائم ونكسات، حصد فشال ذريعا برغم تجاربه املتواصلة 
ــل برغم استئجاره ذيول ودول يف  ألسفل الطرق وأجرم األفاعي
ــه وأمم يف خدمته ضد بلد مسالم وبرغم تعديه الجائر عىل  صف
كل املبادئ وتجرده الفاضح من كل قيم الرجولة ومن كل أعارف 
املواجهات، فقصف األبرياء يف مساكنهم، قصفهم يف أسواقهم، 

ــف الناقالت  ــم ثم قص ــم ويف مستشفياته ــم يف أعراسه قصفه
ــور وقصف املسافرين  ــح وبالنفط قصف الجس املحملة بالقم
ــع البالستيك  ــت ومصان ــف مصانع اإلسمن ــات، قص يف الطرق
ــار والدواجن، أقفل  ــف مزارع األبق ــى املواد الغذائية وقص وحت
ــاء، ولكنه لم ينل  ــارات وتعسف ضد املسافرين رجاال ونس املط
ــع بل وأذقناه  ــة ذالك الفار الوضي ــاه الوضيع تحت يافط مبتغ
ــن الرضبات أقساها، فال قصف املوانئ  من الصفعات أكربها وم
ــق اشبعت  ــه وال سياسة الخن ــارات أعان ــالق املط ــرصه وال إغ ن
ــل، فأصبح يقايض  ــه هذا بجنون الفش ــزة أحقاده، فأصاب غري
ــوت  ــرسي وامل ــع الق ــالم أو التجوي ــني اإلستس ــا ب ــني إم اليمني
ــم، حتى غدا هذا الرهان  ــيء واستهداف أبسط حاجياته البط
ــىل هسرتته من  ــدي بالورطة وع ــىل شعور املعت ــال قاطعا ع دلي

ظهور مالمح فشله املدوي.

* شكل صمود شعبنا العظيم  للعام الثالث امام العدوان السعودي االمريكي عزة و 
مفخرة لكل يمني وعربي حر وبداية لصناعة تاريخ عربي مجيد تكتب عىل صفحاته 
ــة اكرب قوة دولية امام ارادة الشعب اليمني الذي قال عنه الكاتب العربي محمد  هزيم
حسنني هيكل الشعب اليمني بركان اذا تفجر لن يوقفه يشء وفعل بركان الحق تفجر  
ــرة العربية من  ــي سعود ويطهر الجزي ــه حتى يزيل مهلكة بن ــن يتوقف عن ثوران ول

رشهم وخبثهم بل وبإذن الله سيمتد ويمتد اىل ما بعد ما بعد الرياض .
ــة وال الهزيمة حارض  ــب الذي ال يقبل القسم ــو الشعب اليمني الرقم الصع ــذا ه ه
وبروحية عالية ومستعد ان يصمد ويقاتل بغاة وطواغيت االرض اىل يوم القيامة جيال 

بعد جيل كما قال السيد عبد امللك حفظه الله .
ــة اكرث من اي وقت  ــود باتت نهايتهم قريب ــرة صهاينة العرب بني سع ــزام الجزي اق
ــة ارامكو  النفطية  ــة للعيان وما عرضهم ألسهم رشك ــىض عالمات ذلك باتت واضح م

للبيع واعتمادهم لسياسة التقشف اال دليال عىل ذلك .
انتظروا هذا العام بإذن الله ملفاجآت سواء عىل مستوى القدرة الصاروخية لبلدنا 
او عىل مستوى زوال مهلكة الدواعش بني سعود وظهور خالفات االمراء عىل السطح 

ــن استنزاف  ــن وما سببته م ــان يف حربه عىل اليم ــوف بن سلم ــرة املهف ــب مغام بسب
مدخرات املهلكة لعرشات السنني .

مهما استمر العدو يف طغيانه واجرامه فلن يزيدنا اال صمودا و ثباتا وال يزيدهم اال 
خسارا وهزيمة وعذابا اليما يف الدنيا واآلخرة .

ــم البشع الجرائم  ــوا اليشء رغم ارتكابه ــوا يف العامني املاضيني ماذا حقق ــاذا جن م
ــد محرمة دوليا  ــة والفسفورية  التي تع ــل العنقودي ــرى واملدن بالقناب ــم للق وقصفه
ــازل واالسواق  ــم واملستشفيات واملن ــوا املدارس واملحاك ــوا صاالت العزاء قصف قصف
والجسور ومع ذلك الزال الشعب اليمني العظيم واقفا وراسخا رسوخ الجبال لم يهتز 
الجرامهم ووحشيتهم قيد انملة بل عىل العكس من ذلك فقد الحق  بالعدو ومرتزقته 
ــد  وال زالت الصواريخ  ــم ونكل بهم اشد تنكيل من قتل وأرس وترشي ــم تلو الهزائ الهزائ
ــاض والقادم اعظم سواء  ــم وملسافات بعيدة اىل الري ــة تنهمر عىل رؤوسه الباليستي
عىل مستوى املسافة او بنك االهداف الذي قد يشمل يف املرحلة القادمة قصور امللك 

وقصور األمراء .
والله اكرب نعم املوىل ونارص املستضعفني ومذل االعداء الظاملني املستكربين .

حروب الجبناء طافحة بالسفالة ومشهودة بالفعل القبيح

سنة ثالثة صمودًا وعنفوانًا

املسؤولون الذين يتخاذلون عن واجباتهم 
ــون (بهررة)  ــذ مهامهم بالتلف واكتفوا بتنفي
ــت  ــن تح ــط ورصاخ م ــة) ونخي و ( هنجم

البطانيات وعاد الدنيا " عوايف.
ــب باإلحباط  ــح محتاراً أصي املواطن أصب
ــؤالء الذين كاشن  ــاب ظنه وغاب أمله يف ه خ
ــات  ــاز والفضائي ــة التلف ــىل شاش ــم ع يراه
ــات منفوخني  ــم األعياد واملهرجان ويف مواس
ــؤالء لم يكن  ــوداً ال تقهر ، فه ــني؟ أس مرزوح
ــة فاملسؤول  ــوا من املسؤولي ــم أن يهرب عليه
ــة أو يعلن  ــري مجرب أن يحدد صف ــة غ يف الدول
ــه مجرب أخالقياً ووطنياً  موقفه مع من؟ إال أن
ــه ويحرتم  ــه ويقوم بواجبات ــارس مهام أن يم
مسؤوليته التي تتوقف عليها حاجة املواطن 

دون تردد.
بعض املسؤولني الصغار ترفع لهم القبعات 
ــم وشجاعتهم  ــىل ثباته ــاً ع ــراً واحرتام تقدي
ــم وغريتهم عىل الوطن  ــم وقوة بأسه وتفانيه
واملواطن وعىل وظيفتهم التي يكسبون منها 
ــم ورزق أرسهم وبعض املسؤولني  الكبار  رزقه
ــوا عن واجباتهم الوطنية حني يهربون  تنصل

أو يختفون أو يقبضون ماال يستحقون.
أبطال الفيس بوك  هنا أو هناك ورطوا األمة 
ــارسة وإنجازاتهم الفضائية  بمغامراتهم الخ
ــرص وما  ــون الن ــم يحقق ــوا أنه ــة وظن الخارق
ــارة والكراهية التي  ــدم والخس ــوا غري الن جن
ــل  ــريان واأله ــوة والج ــني االخ ــا ب يوزعونه
ــرباء، أين  ــروب داحس والغ ــا إىل ح وأرجعون
ــروءة والحلم  ــن وامل ــن سماحة الدي ــؤالء م ه
ــم اإلنسانية  ــن القي ــم م ــن ه ــة أي والشجاع

والنبيلة .
وال يسعنا هذا املقام إال أن نقول:

ال: ملروجي األحقاد والكراهية واملناطقية.

ــح وتعزيز الثوابت  نعم: للتسامح والتصال
الوطنية وترسيخ الوحدة الوطنية.

ال: للعنف والتطرف واإلرهاب.
نعم: لألمن والبناء والتنمية.

ــة  املسؤولي ــن  م ــرب  والته ــت  للصم ال: 
الوطنية.

نعم: للتالحم واالصطفاف الوطني يف وجه 
العدوان.

 يف ختام القول:
الفرد الذي ال يلزمه املجتمع بصورة خاصة 
بالقيام بالتزامات نحوه حني يمنحه ثقته يف 
ــن أن يعامل اآلخرين  ــه يف حل م إيجاد نفس

بنفس الطريقة التي يعاملونه بها؟
ــرد الذي أواله الناس الثقة  أما بالنسبة للف
وعلمته ثقافته وبيئته والظروف التي مرت به 
كيف يحرتم واجباته وينفذها فموقفه يختلف 
تماماً عن اآلخر ألن صوت الضمري يالحقه إذا 
ــات تطوق حريته وتسريها إىل  قرص وااللتزام
ــري بني الجميع  ــدل واملساواة والخ طريق الع
ــني شخص وآخر، هذا  ــن دون أدنى تمييز ب م
ــذي ينتمي القليلون إليه،  النوع األخري هو ال
ــم يعيشون يف موقف ال  ــايل إذا قلت أنه وال أغ
ــون لسخط  ــم يتعرض ــه ألنه ــدون علي يحس
ــن ال يرتددون  ــارب الذي ــاء حتى األق األصدق
ــم باالتهامات  ــن قذفه ــوال ع ــم األح يف معظ
ــروا  يظف ــم  ل ــم  ألنه ــة  الباطل ــاءات  واإلدع
ــآرب يستفيدون منها  ــم يف تحقيق م بتأييده
عىل حساب اآلخرين، والذي يحصل نتيجة 
ــاء الساخطون  ــر األصدق ــو أن يدي ــك ه لذل
ــن ذلك  ــص وأبعد م ــل املخل ــم للرج ظهوره
ــون يف  ــاراً وال يتورع ــداء جه ــه الع يناصبون

االستعانة حتى بالشيطان للخالص منه. 

الوطن واملواطن أمانة يف أعناقنا

مجدي عقبه

يحيى صالح

صالح أحمد عثمان
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