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يف درب الخالدين 
العظماء 

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــرم وفضل إلهي خص به  ــاء قابله الله بعطاء ، وك ــادة عط الشه
ــوا أنفسهم لله  ــني من عباده،  الذين باع ــق عز وجل املخلص الخال
ــن األرض والعرض  ــاع ع ــرة قرابني للدف ــم الطاه ــوا أرواحه ، وقدم
ــا  ــاة وملذاته ــات الحي ــوا بمغري ــم يكرتث ــة ،ول ــادة والكرام والسي
ــوا النوايا  ــواء وأخلص ــة األه ــردوا من كاف ــث تج ــا ، حي ومطامعه
ــن العظماء ،  ــه إال أمثالهم م ــذي ال ينال ــام األغىل ال ــازوا بالوس وف
الذين سيخلدهم التاريخ وسيسجل تضحياتهم يف سفر البطولة 
ــم اإللهي  ــون التكري ــة أن يك ــك ال غراب ــداء، ولذل ــة والف والتضحي
ــاءات التي  ــات والعط ــم التضحي ــؤالء الصفوة بحج ــي له الربان

قدموها .
ومن هؤالء العظماء الخالدين املجاهد املخلص الشهيد الخالد 
ــاء الذي  ــني النجب ــاب الصادق ــي أحد الشب ــي النهم ــح ناج صال
ــان للشجاعة والبطولة  ــة األهواء وك ــه لله وتجرد من كاف باع نفس
ــرث من جبهة ، وأصيب ألكرث  ــة  عنواناً ، صال وجال يف أك والتضحي
من مرة، وما إن يتماثل للشفاء بعد كل إصابة حتى يسارع للعودة 
ــرص بعد أن توقفت  ــات ، سافر للعالج يف م ــاد رفاقه يف الجبه إلسن
كليتاه عن العمل أثناء مرابطته يف جبهة املخا ، باع من أرض والده 
ــب املساعدة والعون من  ــة تكاليف السفر والعالج ولم يطل ملواجه
أحد ، وعندما عاتبته عىل عدم متابعة الجهات الرسمية املختصة 
ــه يف تحمل نفقات عالجه رد بثقة (أنا مع ربي وهو الكايف  ملساعدت

والشايف واملعني وما أشتي من أحد ) .
ــن  النفري إىل جبهات  ــنب أو يتخاذل ع ــم يشكو أو يتذمر أو يج ل
العزة والكرامة رغم أن حالته الصحية كانت ستشفع له ، وسيتقبل 
ــع منه ذلك ، ولكن إيمانه العميق وإخالصه العجيب، وثقته  الجمي
ــود بنفسه راضيا  ــذل والعطاء والج ــه وتوكله عليه ، دفعه للب بالل
ــذي سلكه وانتهجه عن قناعة،   مطمئنا باملسار واملنهج والخط ال
ــة واالستقاللية  ــود إىل العزة والكرام ــج الذي يق ــذا املسار واملنه ه

والسيادة والشموخ والعظمة والخلود يف الحياة وبعد املمات  .
ــد الشهادة ويسعى لها، وكان يعرب عن رغبته  كان  الشهيد ينش
ــا بقوله (يثمن واحد نفسه بدل ما يموت داخل  يف الحصول عليه
ــىل صفحته عىل  ــر منشور نرشه ع ــم  ) ، وكان آخ ــت مثل الغن البي
ــوة وجهها لكل  ــن إبريل عبارة عن دع ــوك بتاريخ األول م الفيسب
ــن الحمى  ــرك للجبهة للذود ع ــاء منطقته للتح ــن أبن ــني م املؤمن
ــة كان قد  ــه بأسابيع قليل ــل مغادرت ــة ، وقب ــزاة واملرتزق ــر الغ ودح
ــان يشعر  ــن بناته وكأنه ك ــد واثنتني م ــج نجله ولي ــىل تزوي أرص ع
ــا، فكانت انطالقته بعد  ــأن موعد مغادرته هذه الحياة بات وشيك ب
ــدام والرغبة يف معانقة  ــة بالحماس والشجاعة واإلق ذلك ممزوج
ــد أن قدم  ــان له ذلك بع ــب الخالدين وك ــاق برك ــادة وااللتح الشه
ــه ومحبيه الذين  ــدة يف ذاكرة كل رفاق ــة ستظل خال ــم بطولي مالح
ــوره وقربه معهم وصحبتهم له يف جبهة املخا  كانوا يأنسون بحض

ويف غريها من الجبهات .
ــد ، ولذلك  ــا يري ــد وظفر بم ــاز الشهي ــد ف ــد لق ــرص املفي باملخت
ــد كيف يتم االحتفاء بمواكب الشهداء وكيف يستقبل أهايل  نشاه
الشهداء نبأ استشهاد ذويهم  ،وكيف يتم رفد الجبهات باملقاتلني 
ــىل السباق نحو  ــم تشييعه يف تأكيد ع ــد كل شهيد يت ــداء بع األش
ــر بالشهادة ومع هؤالء  ــن الوطن حتى االنتصار أو الظف الدفاع ع
ــىل األرض اليمنية وال يمكن  ــني واملرتزقة ع ــان للغزاة واملحتل ال مك
ــذ مؤامراتهم مهما بلغت  ــرر مشاريعهم ومخططاتهم وتنفي أن  تم

التضحيات ومهما بلغ حجم التآمر .
ــاء للجرحى، والحرية  ــة والخلود للشهداء األبرار،الشف الرحم
ــوخ واإلباء  ــزة والتمكني والشم ــني ، والنرص والع ــألرسى واملعتقل ل
ــني واملرتزقة  ــزاة واملحتل ــزي واملهانة للغ ــني، والخ ــن واليمني لليم

والخونة العمالء .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

وأنا أستمع إىل الخرب املشؤوم الذي تمخض عن زيارة ملك السعودية 
ــة اإلمام  ــة تابعة لجامع ــد ديني ــة معاه ــل يف إقام ــا واملتمث إىل أندونسي
ــق الذي أعتنق  ــذا البلد  الشقي ــت كثرياً عىل ه ــن سعود ، أشفق ــد ب محم
ــوت األفاضل  ــن  أبناء حرضم ــن طريق العلماء م ــالم طواعية وع اإلس
ــوا بأسلوبهم القويم  ــوب رشق آسيا ،  واستطاع ــن هاجروا إىل جن ، الذي
ــم العميق القائم عىل الوسطية والتسامح أن يلحقوا باإلسالم  وإسالمه
أكرث من سبعمائة مليون شخص فاقوا عدد املسلمني الذين اسلموا بحد 
ــف أثناء الفتوحات اإلسالمية، وهذا يعني أن السعودية إنما تريد  السي
بهذه الخطوة أن تثري الفنت يف هذا البلد، وأن تقيض عىل روابط العلم التي 
ــا اإليجابي يف تعليم  ــزال تؤدي دوره ــاء حرضموت ، وال ت ــا علم أسسه
ــة ، بعيداً عن  ــه وقواعده الصحيح ــالم ، وتعريفهم بأصول ــاس لإلس الن
ــو والتطرف ، وال أدري كيف غاب عن أذهان املسؤولني يف أندونسيا  الغل
أن باعشري الذي أقرتف الكثري من األعمال غري السوية تخرج من جامعة 
ــد بن سعود ، وأن هذه الجامعة تمثل أكرب بؤرة للخطر والتآمر عىل  محم
ــذه الجامعة  ــه ، بل وامتد رشور ه ــة تقويضه من داخل ــالم ومحاول اإلس
ــوب ، إذ يكفي أن  ــس الذريعة ونفس األسل ــل الدول اإلسالمية بنف إىل ك
ــرة ، عندما عمدت  ــن أول من عانت  من هذه الظاه ــري هنا إىل أن اليم نش
ــد العلمية وهو  ــة باسم املعاه ــات املعاهد الديني ــة إىل قيام مئ السعودي
ــوف العرص وشاعر اليمن الكبري األستاذ  املوضوع الذي حذر منه فيلس
ــوان " الغزو من  ــه الشهرية بعن ــه الربدوني يف قصيدت ــوم/ عبدالل املرح

الداخل"  والتي جاء فيها: 
ـــري  ـــج ــــــا ي ــــل م ــــه فــــظــــيــــع ج

ــــــدري  ت أن  ــــه  ــــن م ــــــع  ــــــظ وأف
ـــــا صـــنـــعـــاء  ـــــن ي ـــــدري ـــــــل ت وه

مـــــــن املــــســــتــــعــــمــــر الـــــــرسي
أشــــــاهــــــدهــــــم  ال  ـــــــــــــزاة  غ

ـــــدري ص يف  ـــــزو  ـــــغ ال وســــيــــف 
أســتــاذ  رسوال  يف  يـــأتـــون  وقــــد 

ــــري  ــــق ــــة امل ــــام ــــم ـــــت ع ـــــح وت
ــه الكثريون له إال بعد  ــاء يف القصيدة من تحذير لم يتنب ــر ما ج إىل آخ
ــل اليمني أن ينقسم بل وحدث يف كثري من  ــت املشكلة وكاد الجي أن حدث
ــب ما نعانيه اليوم  ــام خطري ، وتطورت األحوال وهي سب املناطق انقس
ــاق أن ننصح  ــن قبيل اإلشف ــذا يدفعنا م ــدوان همجي رشس ، وه ــن ع م
ــوة يف أندونسيا ليتنبهوا ملثل هذه املؤامرات التي تستهدف السلم  األخ
ــار هذا التوجه  ــن الذي اكتوى بن ــا باسم اليم ــي يف اندونسين االجتماع
ــة سهام التآمر إىل  ــرم ، فكما وجهت السعودي ــازي اإلرهابي املج االنته
ــم يف اليمن ستوجه نفس السهام إىل روابط العلم املوجودة يف  هجر العل
ــا وماليزيا ويف كثري من دول جنوب رشق آسيا بما هي عليه من  أندونسي

السماحة والصدق والُخلق القويم . 
ــني يف أندونيسيا بما  ــن منطلق حرصنا عىل إخواننا املسلم لذلك وم
ــه علينا الدين اإلسالمي الحنيف من التوايص بالحق والنهي عن  يفرض
ــع مسالم ترشب اإلسالم  ــل أن يتفىش ويرسي خطره يف مجتم ــر قب املنك
ــداف والغايات السياسية  ــالص ، بعيداً عن األه ــن قناعة وصدق وإخ ع
ــي تنبه لها يف وقت مبكر  ــا السعودية ، وهي ذات الكارثة الت ــي تتبناه الت
ــس وزراء ماليزيا األسبق ، حيث  ــي محاضري محمد رئي ــر اإلسالم املفك
ــه تربى عىل  ــودي ومحاضري معروف بأن ــذا العرض السع ــض مثل ه رف
ــاء بمثابة جمع  ــار ، حتى  أن أسمه ج ــاء السادة آل املحض ــدي العلم أي
ــدوا اإلسالم  ــرام الذين جس ــؤالء السادة الك ــار، تيمناً به ــة محض لكلم
بمعانيه السامية ، بعيداً عن الغلو أو التطرف أو االستغالل واالستئثار ، 
كما يحدث مع  أتباع الوهابية وجماعة اإلخوان املسلمني ، وهي نصيحة 
ــول: تنبهوا لهذا  ــا إلخواننا يف أندونسيا ونق ــة من القلب نسديه خالص
ــر الربدوني التي أسلفناها  ــزو من الداخل وتمعنوا يف قصيدة الشاع الغ
لتعرفوا ماذا تعني هذه الخطوة ، وأنها ليست لسواد عيون االندونسيني 
ــه .. اللهم هل  ــع االندونيس وانقسام ــا مدخل لضعضعة املجتم ، ولكنه

بلغت .. اللهم فأشهد .. والسالم عليكم ..

ــا ال شك فيه أن األمة اإلسالمية تعيش اليوم أزمة تشمل جميع  مم
ــدو يرتبص بشكل  ــاً وجود ع ــا ال شك فيه أيض ــاة ، ومم ــب الحي جوان
ــل يف خدمته  ــة ، فيستغل أبنائها للعم ــن هذه األم ــر ملا تبقى م مستم
ــات التي هي أهم أساليبه لرضب األمة وهذا ما يعاني منه  ويف الرصاع

ويتعرض له الفرد اليمني من استخدام يصب يف ذات املجرى.
ــا يدور من  ــاه واليقظة مل ــان وزل عن االنتب ــري اإلنس ــا تاه تفك إذا م
ــر أو أن يدرك  ــدو دون أن يشع ــم مشاعره للع ــه، فإنه بذلك يسل حول
ــن الحقائق، فإما  ــي مشاعر اإلنسان تكم ــرة هو متجه، فف إىل أي حف
ــه من القلب  ــايل متذبذب وغري منتبه ،ألن ــت وواع أو ال مب ــص ثاب مخل
تصدر األوامر للجسد ومن ثم يتبع ذلك العمل ليتوجب عىل كل يمني 

أن يكون جندياً صادقاً ويقظاً خصوصاً يف مثل هذه املرحلة.
ــس مستخدماً  ــن إبلي ــس أساليبه م ــدو الذي اقتب ــا هو الع فعدون
ــدو وكأنها متاع  ــة والرتغيب وتلميع املعايص كي تب أسلوب الوسوس
ــد من إقناع القلب بذلك  ــا ونعيم اآلخرة، ولكي يتحقق هدفه الب الدني
ــه وقواه  ــت بكل طاقات ــرش املقي ــرك يف جانب ال ــان التح ــدأ اإلنس ليب

وقناعاته فترتاكم األخطاء لتنجب يقيناً بصحة الخطأ .
ــرث ما يثري الغرابة هو التضارب يف القول والعمل الذي غالباً  ومن أك
ــون نتيجة التكرار التي تتصف به الوسوسة ليخلق امليل وامليل  ما يك
ــب بميل بسيط  ــل ، فمتى ما اتجه القل ــوات التويل للباط ــو اول خط ه
ــدأ مشوار الرتاجع مع الله وبدأ القلب مشواره يف  للمعايص والباطل ب

طريق الباطل والعياذ بالله.
ــداث متسارعة  ــي أح ــاه الرش ه ــر باتج ــل باملشاع ــد املي ــا بع إن م
ــول ماال يفعل وأن يعتقد  ــة تصل باإلنسان اىل مرحلة أن يق ومتالحق
بما ال يصدق وبالغري منطقي، إذ أن املرحلة التالية هي الهوى األعمى 

الذي يحجب الحقيقة عن من وصل اىل هذه املرحلة .
وواقعنا اليوم يرتجم فلسفة القرآن الذي حكت هذه الحقيقة فرغم 
ان كل يمني عّيص وينفرد بصفات الشهامة، والحمّية والجود والغرية 
ــدون انتباه أو  ــن تعاون وتخاذل ونرص العدو ب ــد يف الوقت ذاته م ، نج

دراية.
ــن رفض للعدوان ويف نفس  ــد الحالة اإلزدواجية املبهمة م فتتواج
ــدون تعمد مجدداً، فقد  ــدم باملجان لهذا العدوان ب ــت خدمات تق الوق
ــة، أو بموقفه األناني  ــدو بموقفه البعيد عن املواجه ــدم أحدنا الع يخ
ــح عميًال ملجرد أنه سكت  ــني يهتم بمصالحه الشخصية، وقد يصب ح
ــىل معلومات قد  ــاون يف الحفاظ ع ــرب ،أو حني يته ــن مفسد أو مخ ع
ــدو، كما قد يخدم أحدنا العدوان بعفويته حني يثري القالقل  تخدم الع
ــل يشء ،أو حني يرى جاره جائعاً وال  ــة ويصبح بوقاً ناقداً لك الداخلي
ــرث من دون أن يدرك انه  ــون عميًال وخادماً للعدو يف هذا وأك يبايل، ليك

قد أصبح بالفعل عميًال.
ــع الحياة والبرشية من  ــذه الحالة شبيهة جداً بما يحدث يف واق وه
ــول والعمل حني يقول اللسان انه يمقت إبليس وأنه قد  تناقض يف الق
ــة) بعداء الرجيم لإلنسان  ــل اىل القناعة التي غالباً تكون(وهمي وص
ــرآن الكريم،  ــة بدقة فائقة يف الق ــاً مخططاته املوضح ــه يعلم يقين وان
ــربرات الواهية والركيكة  ــل القلب لينفذ اوامره ويخلق امل يف مقابل مي
ــت وراء امليل  ــه التي انساق ــدوه بجوارحه وأفعال ــح خادماً لع فيصب

الخاطئ وبدون ان يتعمد مطلقاً.

"أندونسيا" والغزو من 
الداخل!!

عميل غري متعمد!!!

أحمد يحيى الديلمي

شفاء عبدالله

ــز مع املبادرات موجع ومؤلم فقد  إن تاريخ تع
ــرؤوس  ــع ال ــاء وقط ــا بالدم ــت يف ذاكرته ارتبط
ــة  ــات اإلرهابي ــدم الجماع ــات وتق وباالنسحاب
ــف بذلت  ــر كي ــل ونتذك ــل والقت ــال السح وأعم
ــا  ــل، ولكنه ــن قب ــودا م ــة جه ــة املجتمعي اللجن
ــاء اللجنة،  ــد أعض ــث اح ــب حدي ــت حس فشل
ــة التي  ــذ آمن ــح مناف ــاق عىل فت ــم االتف ــث ت حي
ــق  ــة وواف ــى باملقاوم ــا يسم ــا م ــع رشوطه وض
ــان الشعبية ليفاجأ  عليها طرف الجيش واللج
ــن  ــا م ــع عليه ــض التوقي ــا برف ــع بعده الجمي
ــا واتجاهاتها   ــددة بأفكاره ــل الفصائل املتع قب
ــيل..  والتموي ــري  والفك ــدي  العقائ ــا  وانتمائه
ــون جيدا أن  ــادرات الجديدة يدرك ــاب املب أصح

ــد محمد اليدومي  ــز هو قرار بي ــرار السالم لتع ق
ال  ــم“  ”شقاته وان  ــر  األحم ــن  محس ــيل  ع أو 
ــة ليحصلون عىل  ــم وال قوة غري املوافق حول له
ــس آب ليال يف مجموعة  ــوال ويرفضو يف الوات أم
ــح الواتس آب يطلع  الـ(44) وسبحان الله أصب
مشائخ ليال ويسقطهم نهارا  واملؤكد أن التجمع 
ــن ورقة تعز  ــالح ال يريد التخيل ع اليمني لإلص
ــة وان كان  ــدة السياسي ــق الضجيج واملزاي لخل
ــل ابنائها  ــز وريفها وقت ــري مدينة تع ــن تدم الثم
ــواب السليمة يعني ان  وعدم الجدية بطرق األب
ــاط واجب ومن أجل إدانة  املبادرات مجرد إسق

هذا الطرف أو ذاك فقط.
ــي السالم  ــاح مساع ــد يف إنج ــل الوحي والح

ــه القادر عىل  ــيل محسن األحمر فقط كون بيد ع
ــا يمكن أن  ــات املتشددة وبعده ــب الجماع سح

يكون هناك حوار تعزي – تعزي.
ــة  ــالت الليلي ــس آب واملراس ــالم الوات ال لس
ــدان ال بالطريان  ــون يف املي ــب أن يك ــالم يج الس

ألبراج القاهرة .
تعز ولعبة  (الغميضة)!!

ــارا يف  ــا صغ ــا نلعبه ــة) كن ــة (الغميض لعب
ــاء واحياء تعز  ــب الدب ــاء الجحملية وشع احي
ــن االختفاء  ــذه اللعبة بف ــة تمتاز ه وهي شعبي
ــك انها إحدى  ــا أدركنا ذل ــدو أنن ــة ويب واملراوغ
ــني واختفاء الكبار من  فنون ومهارات السياسي
الوجهات ومنهم رجال األعمال يف زمننا الغابر.

ــي معركة مفتوحة اسماها السيد القائد معركة النفس الطويل مع العدوان  ه
ــة  ــة واإلعالمي ــة واألمني ــاالت العسكري ــف املج ــي يف مختل ــودي األمريك السع
ــني ومعركة عىل كل  ــن املرجفني واملنافق ــور الخامس م ــة وضد الطاب والسياسي
ــد ان يحتل اليمن  ــدوان يري ــة فمثل ما أن الع ــة والخارجي ــات الداخلي املستوي
ــه ويستعبد ويستذل اهله فإنه يسعى اىل استخدام كل األساليب  وينهب ثروات
والوسائل لتحقيق أهدافه التي منها زحف عسكري وحصار وقتل ودمار ومنها 
ــث االشاعات  ــالء واملنافقني لب ــالل زرع العم ــة الداخلية من خ ــة الجبه خلخل
ــدو لتسهل عليه  ــة الع ــاف املجتمع ملصلح ــن شأنها اضع ــي م ــف الت واالراجي
العملية العسكرية وتحقيق أهدافه املشؤومة ويف املقابل الشعب اليمني يواجه 
ــدوان عىل كل األصعدة يف ميادين الجهاد العسكرية واألمنية واإلعالمية ويف  الع
ــن املنافقني وترتيب  ــري الجبهة الداخلية م ــت ال ينىس ان يهتم بتطه ــس الوق نف
ــاً وقوياً لسببني اثنني أولهما  ــه والحفاظ عىل مجتمعه لكي يبقى متماسك وضع
ــز الصمود والثبات يف موجهة العدوان  ــال مخططات العدوان والثاني تعزي افش

وادواته حتى النرص..
ــن العدوان  ــذ اليوم األول م ــق وحدة شعبنا من ــدوان عىل تمزي ــد راهن الع لق
ــام الثالث استطاع  ــر األول من الع ــني ونحن نودع الشه ــد مرور عام ــوم وبع والي
ــا ان يسقط الرهان وان يثبت انه شعب واع ويفهم أساليب الرصاع ويعرف  شعبن
ــل وال يمل فهو  ــذه الظروف وألن العدو ال يك ــدة والتكاتف يف مثل ه ــة الوح أهمي
يسعى جاهداً بكل ما يستطيع اىل خرق جدار وعينا ووحدتنا يف هذه األيام عرب 
ــا كشعب يمني لديه تجربة ان  ــور الخامس ولكي ال يصل اىل نتيجة علين الطاب
نستنفر كل جهودنا وطاقاتنا للوقوف بحزم ورصامة ضد املنافقني واملرجفني ..

ــرية جماهريية حاشدة ضد  ــب اىل شارع املطار يف مس ــد كان خروج الشع ولق
ــور الخامس, مطالبني فيها املجلس األعىل وحكومة اإلنقاذ برضورة فرض  الطاب
قانون الطوارئ خطوة إيجابية يف االتجاه الصحيح منبهني ومحذرين ومحملني 
ــة املعنية التي منحها  ــب الرسمي التخاذ موقف بصفته الجه املسؤولية الجان
الشعب الثقة للحفاظ عىل امنه ووطنه ما لم فإن الشعب يكون قد ألقى بالكرة يف 
ملعب الحكومة التي افضل لها ان تستجيب ملطالب الشعب وإال فكل الخيارات 
ــب رشعي وديني  ــور الخامس كواج ــة للتحرك ضد الطاب ــام الشعب مفتوح ام

ووطني ضد العدوان ومرتزقته ..
ــات ومرحلة رصاع فلن  ــا ان شعبنا العظيم يعيش مرحلة جهاد وتضحي وبم
يغفل عن الطابور الخامس ولن يرتكه يرسح ويمرح كما يريد العدو ينخر جسد 
ــاً ال والله فكما  ــراب بلدنا دون ان يحرك ضده ساكن ــا ويبيع ويشرتي يف ت شعبن
قال االمام عيل كرم الله وجهه يف الجنة والله ان أمرأ يمكن عدوه من نفسه يعرق 
ــا ضمت عليه  ــزه، ضعيف م ــرى جلده، لعظيم عج ــم عظمه، ويف ــه ويهش لحم
ــه دون ان اعطي ذلك رضب  ــا فوالل ــن ذاك ان شئت اما ان ــدره انت فك ــح ص جوان
ــد واالقدام ويفعل الله بعد  ــة تطري منه فراش الهام وتطيح منه السواع باملرشفي

ذلك ما يشاء ..
ــل يجعله  ــع الخطر ب ــة ال يدف ــان والحكم ــب االيم ــر يا شع ــل الخط فتجاه
ــص بنا الدوائر  ــد عليه العدو يرتب ــن اليوم يف وضع ال نحس ــل اكرث ونح يستفح
ويتمنى أي فرصة تجعله يتمكن من رقابنا فيفتك بنا كما يفعل الذئب بفريسته 
ــام بهذا  ــا يف هذه األي ــو ان تحرك شعبن ــرش بالخري ه ــيشء املؤمل واملب ــن ال ولك

املستوى الفعال ضد املنافقني ستكون له ثمار طيبة إن شاء الله.

تعز وسالم الواتس آب!!

معركة الشعب ضد العدوان والطابور الـ٥

نزار الخالد

زيد البعوة
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ــدة  ــن يف س ــات واملتنفذي ــن الرشك ــة م ــر قل تسيط
الحكومة العاملية الخفية، عىل العالم حالياً، من خالل 
ــاد، وبهما تعمل عىل  سيطرتها عىل اإلعالم واالقتص
ــة، بما يتوافق مع  ــة التوجهات واألحالم البرشي أدلج
ــن فيها،  ــالع الخارطة بم ــا األسطوري يف ابت جشعه
ــر الشعوب، عرب التضليل  ولتيسري ذلك، تقوم بتخدي
ــق  وف ــوب  الشع إرادات  ــة  لكاف ــري  املس ــي،  اإلعالم
ــاً، املدروسة واملطورة عرب مئات  الخطط املعدة مسبق
السنني.. لتجعل من شعوب البلدان املستهدفة أدوات 
ــارض مع مصالح هذه  ــدة لتنفيذ مآربها، بما يتع مجن
ــرية بني إرادات  ــا يخلق فجوة كب ــوب نفسها.. م الشع
ــدة التي ما هي  ــوب الحقيقية، وإراداتها الجدي الشع
ــك القوة الخفية، الكامنة وراء سحر املادة  إال إرادة تل

اإلعالمية.
ــالب اإلنسان إرادته، عرب تغيري قناعاته، يمثل  است
ــو ما سيفيض  ــاد، والقمع، وه ــات االستعب أعىل درج
ــة إىل الزوال،  ــالل، وباإلنساني ــة إىل اإلضمح بالبرشي
وستربز مجتمعات ال تمت إىل اإلنسانية، ما لم تتضح 
ــاط الخطط  ــول عليهم إحب ــة للبعض، ممن يع الرؤي

والتوجهات الرامية إىل شيطنة الفكر اإلنساني.
   Hollywood cine film  ــود ــا هولي ــت سينم كرس
ــة أفالم  ــالم الرعب وخاص ــرية من أف ــود األخ يف العق
ــن قبورهم للتو“  ــي zombie  أي ”املبتعثون م الزومب
ــري مسار  ــة لتغي ــي الحثيث ــة املساع ــاً  لخدم ، تكريس
البرشية ثقافياً واجتماعياً، فالطبقة املسيطرة عاملياً 
ــاً واجتماعياً  ــة اقتصادي ــِف باستعباد البرشي لم تكت
ــرة الكلية ”جسديا“ ، بعد  ــاً، بل تريد السيط وسياسي
ــا ال يدع للفرد  ــىل العقول، بم ــون قد سيطرت ع أن تك
ــة  ــة الغربي ــا، فالنظري ــن براثنه ــاك م ــة للفك الفرص
ــع  ــون الواق ــب أن يك ــه يج ــىل أن ــص ع ــا تن للسينم
انعكاساً للفيلم السينمائي، وليس العكس كاملدرسة 
الواقعية، ولهذا، نلمس اختالف أنماط التفكري بني من 

ــن أولئك الذين ليس  ــون لألفالم األمريكية، ع يتعرض
ــم اهتمام بمتابعة أفالم هوليود. فصناعة الفيلم  لديه
األمريكي هي صناعة للفكر البرشي، وإعادة صياغة 
ــورة بطيئة،  ــو بص ــة، ول ــة والراسخ ــم العام للمفاهي
تهدف ، عرب أجيال، للعصف بكل املعتقدات اإلنسانية 
ــة، وإعادة هيكلة املجتمعات - ولو  والثوابت األخالقي
ــات الخارجة عن  ــك املجتمع ــة لتل ــوة ( بالنسب بالق
سيطرتها )، إعادة هيكلتها وفق مصالح القلة املرتبعة 
ــل ذلك سوف  ــاً ومادياً، وك ــم اقتصادي ــىل قمة العال ع
ــات اإليديولوجية،  ــرف بوصلة القناع ــى لها بح يتأت
لدى شعوب العالم، وهذا مايؤديه التضليل اإلعالمي، 

وبكل جدارة.
ــه  ــدف إلي ــا ته ــو م ــة، ه ــن الهوي ــالخ م إن االنس
ــم لهيمنتها، وهو ما  ــة إىل إخضاع العال ــوى الرامي الق
ــا وحلفائها،  ــدى أمريك ــي حثيث ل ــراه اآلن من سع ن
ــون البرشي، من  ــل املك ــة عىل مجم ــرة الكامل للسيط
ــات، فاألطماع  ــة وفكر وتوجه ــروات وثقاف أوطان وث
ــة ال تقف عند حد، وهي تطمح إىل ضمان  االستعماري
ــن االطمئنان إىل  ــى تمكنها م ــة، الت ــرة املطلق السيط
ــورة الكامنة يف الشعوب  ــل محاولة للرفض والث وأد ك
ــام السيطرة  ــل إتم ــل قب ــا، ب ــل تكونه ــة قب املستهدف
الفعلية عىل هذه الشعوب، عرب إقناعها بقضية بديلة 
عن قضيتها الحقيقية، بل جعلها تتبنى القضاء عىل  
قضيتها، والوقوف معها ضد مصالحها، واملحاربة يف 
ــا املرشوعة، والقضاء  صفها ضد أوطانها ومشاريعه
ــذه الشعوب  ــد إىل ه ــور، قد يعي ــل بصيص للن ــىل ك ع
ــه، وكذلك، ملا  ــي علي ــة واضحة ملاه ــىل رؤي ــدرة ع الق

ينبغي أن تكون عليه.
أخرياً، لن يكون للعقل قدرة عىل التمييز بني الواقع 
ــن تبعيته  ــى يتحرر م ــع الخائيل، حت ــيل، والواق الفع
ــي، والقبول باملحيل،  ــل إعالم قوى الرش العامل لوسائ
ــي، ومحاولة إعادة بلورة  ــىل حساب الوافد األجنب ع

ــات الجلية، ورفض القناعات املقّنعة، والعودة  القناع
ــن تبعية الشائعات،  ــذات الواعية، والرقي بها ع ٱىل ال
ــات العاصفة  ــف واالتجاه ــة للمواق ــام املعلب واألحك
ــاء يف كف  ــيل.. فالبرشية جمع ــف املح ــر واملوق بالفك
ــام بواجباتها..  ــب للقي ــض النخ ــم تنه ــت، ما ل عفري
ــة للنهوض بأعبائها لتاليف  ووتتكاتف األمم املطحون

الوقوع يف العبودية املطلقة للرش املطلق.
إن ما نشاهده من استقطاب للشباب، يف العاصمة 
ــدوان، شاهد  ــات، ليكونوا يف صف الع وبقية املحافظ
ــي تعتمد عىل  ــة، الت ــرة العاملي ــك املؤام ــيل عىل تل فع
ــج الواهية، واألخرى  ــاع املقنع بالحيلة، والحج اإلقن
ــر الشباب  ــل منها قوية يف نظ ــة بشواهد تجع املدعم
ــه يف تحصني  ــايف ُيبنى علي ــاس ثق ــن أي أس ــرغ م املف
ــل امللتوية  ــات والحي ــن غزو الشائع ــر اليمني م الفك
ــن الواحد  ــل أبناء الوط ــة يف جع ــل العريض واألحابي
ــة  ــة، وسهل ــة خانع ــة واهن ــن رشاذم قليل ــارة ع عب

اإلجتياح..
ــي، والتصدي  ــن إيجاد وعي مجتمع وهنا، البد م
ــج تلفزيونية وإذاعية  ــات وتفنيدها، عرب برام للشائع
ــى ُيعتقد أنها  ــا تسترشي، حت ــة، وعدم تركه مستقل
ــن يف زمن من  ــو الباطل .. فنح ــق، وأن ما دونها ه الح
ــق تحت  ــاذل سيسح ــن يتخ ــر، وم ــه سيم ــل في يعم
ــرة العاملية،  ــر التخريبي، واملؤام ــدام (زبالة) الفك أق
ــان الصهيوني  ــام األمريكي والكي ــي يقودها النظ الت
ــم الخفية،  ــة العال ــم حكوم ــن خلفه ــم، وم وحلفاؤه
ــددة  متعدية/متع ــات  الرشك ــوط  بأخطب ــة  متمثل

الجنسيات، بإعالمها املضلل للفكر اإلنساني كافة.
----------------------

ـــ (هربرت أ  ــوان كتاب ل ــول عن ــون بالعق *املتالعب
شيلر). 106 سلسلة عالم املعرفة. مارس ١٩٩٩م.
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صالح الشامي


