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ــدة يف األرض عموما وبالد  ــم املتح ــؤدي األم ت
ــؤدي أيضاً  ــا دور األلعبان كما ت ــن خصوص اليم
ــذ  ــوب ومن ــرار الشع ــن واستق ــا ألم دورا تخريبي
ــدة وهي  ــم املتح ــا يسمى األم ــن مل ــت اليم ابتلي
ــي جزءاً كبرياً من املشاكل الحاصلة ليس يف  تعان
اليمن فقط ولكن يف مختلف بلدان العالم سببها 

املنظمة األممية .
ــني مبعوث من قبل  ــذ ان تم عام 2011 تعي فمن
ــا يف البدايات األوىل  ــدة كان كما أرشن األمم  املتح
ــع  ــدث م ــان ويتح ــؤدي دور األلعب ــه  ي لتعيين
ــات السياسية عىل  ــا يسميه باملكون األطراف وم
ــدور اليمنيني  ــم  املتحدة دور مكمل ل ان دور األم
وأنه وسيط محايد بني أطراف سياسية مختلفة 
وبالتايل املنظمة األممية ال تفرض الحلول ولكنها 
ــن جميع األطراف لذلك  تستخلص املقرتحات م
فإن الحل كما كان يردده ذلك املبعوث هو حل من 
ــريا حينها اىل مؤتمر  ــني واىل اليمنيني مش اليمني

الحوار الوطني الشامل .
ــىس أعمال  ــن اليمنيني اننا نن ــا نح ومشكلتن
ــان يقول  ــدة حينها ك ــم األمم  املتح ــود بأس اليه
ــي  ــوار الوطن ــر الح ــأن مؤتم ــر ب ــن عم ــال ب جم
ــن نقلة نوعية واتضح فيما  الشامل سينقل اليم
ــان تهيئة الساحة الوطنية  بعد ان ذلك املؤتمر ك
وتحقينها بحقن القوى الدولية تمهيدا للعدوان 
ــي بالحوار  ــا سم ــب م ــذه عق ــرى تنفي ــذي ج ال

الوطني الشامل .
ولم يتعظ اليمنيون من مسمى األمم  املتحدة 
ــب لم  ــة واالعي ــن ادوار شيطاني ــه م ــوم ب ــا تق وم
ــب ذلك العدوان  ــة عىل احد ليأتي عق تعد خافي
ــدوان الدويل عىل  ــني مبعوث الع ــا مع تعي متزامن

بالدنا فلو كان ذلك املبعوث األممي كما يسمونه 
لديه ابسط أخالقيات اإلنسانية لرفض ان يكون 
ــاً أمميا يف اليمن فيما معناه وسيط محايد  مبعوث
ــايس لفهم  ــرشط أس ــدوان ك ــف الع ــم وق إال اذا ت

الواقع .
ــان بكل ما  ــا األلعب ــا شون ــرد كم ــه مج ــري أن غ
ــة من معنى وداللة وليس إال مسمارا  تعني الكلم
ــوى الدولية وابسط وصف  ــريا يف ترسانة الق صغ
ــاض فحسب  ــس جاسوسا للري ــن وصفه لي يمك
ــف انهم من أبناء  ــا جواسيس من املؤس الن لديه
جلدتنا وينتمون لهذا البلد ويتاجرون بمأساته 
ــه فوق موائد الكبسة لدى خادم املرشوع  ومعانات
ــد والحجاز ولكن ذلك املبعوث  الصهيوني يف نج
مجرد دمية يف نادي الالعبني املتدخلني يف الشأن 

اليمني .
وما يثري الدهشة واالستغراب أنه ينقل رسائل 
املهزومني بعدما لقنته الجيش واللجان الشعبية 
ــات الصمود  ــا يف جبه ــة خصوص ــا قاسي دروس
ــود دفاعا  ــا رغال آل سع ــدي لجحافل اب والتص
ــن اليمن مما اظهر تماسكا واضحا عقب فشل  ع
ــم يف الحديدة امليناء  املغامرين واندحار أحالمه
ــالم أولئك الطائشني تعيد  واملدينة معا كانت أح
ــم املنعوت  ــز باس ــورة اإلنجلي ــان أسط اىل االذه
ــا احتل تلك  ــة االنجليز عندم ــك فيصل دمي املل
ــم  ــام 1934م ل ــني ع ــود الربيطاني ــة بالجن املدين
ــر فيها عدى أيام تىل ذلك وصول اليمنيني  يستم

اىل الطائف .
ــل املغامرون يف احتالل  ويف الوقت الراهن فش
ــم اىل تقديم مطالب عرب  ــة الحديدة دفع به مدين
ــم ي عندما قدم  ــع املنعوت باملبعوث األم املتسك

ــن باسم مجلس  ــة اىل مسمى مجلس األم إحاط
ــازل اليمنيون عن  ــوص يطالب فيه بأن يتن اللص

اليمن مقابل تسهيل دفع الرواتب .
ــات فحسب  ــاب الضغوط ــك ليس من ب ان ذل
ــم التي  ــرى يف سياق الجرائ ــة أخ ــا جريم ولكنه
ــم  املتحدة ليست  ــد هذا الشعب فاألم ترتكب ض
ــداً ولكنها غريم ومعاون للمعتدين  وسيطاً محاي
ولها مصلحة كونها جهة تخدم املعتدين وليست 
ــن تصنيف  ــني وال يمك ــع املظلوم ــف م ــة تق جه
ــم املعتدين  ــم  املتحدة إال انه ــني باسم األم الظامل

عىل هذا الشعب منذ سنوات .
ــدوان  ــة الع ــك الدمي ــن ذل ــن ان يدي ــدًال  م وب
ــم اإلجرامية من  ــن اعماه ــا نتج ع ــن وم واملعتدي
معاناة مست قطاعات كبرية من الشعب وعطلت 
ــدوان بنتائج كارثية  ــى الع ــات كثرية وألق مؤسس
ــال البشعة  ــك األعم ــن إدانة تل ــدال م ــرة ب ومدم
يدعو ذلك املتسكع اىل تسليم مدينة الحديدة يف 
ــه األخرية امام مجلس األمن وهو ما يعني  احاطت
وفقا للقانون الدويل أنه ليس مبعوثاً أمميا ولكنه 
ــغ دبلوماسية  ــن بصي ــدوان ولك ــود الع احد جن
ــة يقاتل مع املعتدين باسم األمم   وبصيغ سياسي

املتحدة .
ــىل سفاهة  ــىل األقل للرد ع ــا يتطلب ع وهو م
ــك املبعوث إغالق املكتب اإلقليمي للدجاجلة  ذل
تحت مسمى مكتب األمم  املتحدة ألنهم جزء من 
سفارة آل  سعود املغلقة ويؤدي ذلك املكتب دوراً 
ــه السفارة املغلقة فملة اليهود واحدة  كانت تؤدي
ــدق دليل  ــغ وأص ــدة ابل ــم  املتح ــزأ واألم وال يتج
ــذا الشعب  ــة املعادية له ــك امللة اليهودي عىل  تل

ولعقيدته اإلسالمية وانتمائه العربي .

اليمن وسياسة األمم املتحدة

األذان الصنعاين .. واألذان الوافد

اسكندر املرييس

صالح الشامي

اليمن بني الشيطان 
وقرنه 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــب اليمني، نقولها رصاحة  أمريكا والسعودية تقتالن الشع
ــان األكرب وهي طاغوت  ــل لغات العالم، أمريكا هي الشيط وبك
ــآل سعود إىل محرقة اليمن وهي  ــذا العرص، وهي من دفعت ب ه
من ساقتهم إىل مهلكتهم من أجل مصالحها وخدمة ألهدافها، 
حيث تالقى حقد آل سعود املتجذر مع مطامع ومصالح أمريكا 
ــذا التالقي،  ــار هو محصلة ه ــأن العدوان والحص ــن وك يف اليم
وللتذكري فقط فأمريكا هي من منحت الضوء األخرض ألوباش 
ــم عىل اليمن  ــران العرب لشن حربه ــود الخليج وبع نجد ويه
ــه املثيل عادل  ــذا ما أفصح عن ــر من شنها، وه ــل ثالثة أشه قب
ــود يف واشنطن، لذا  ــارة آل سع ــام سف ــاء توليه مه ــري أثن الجب
ــون ينكرون الدور  ــد يف أوساطنا من ال يزال ــن الوقاحة أن نج م
ــرب السعودية واإلمارات  ــيس والجوهري يف ح األمريكي الرئي
ــم عىل بالدنا ومشاركتهم الفاعلة فيها، وبأنهم رشكاء  وعدوانه
يف كل الجرائم واملذابح التي ارتكبت بطائرات وصواريخ وقنابل 
ــة يهودية الهوى  ــأدوات سعودية إماراتي ــر أمريكية وب وذخائ

والهوية.
ــوخ األمريكي عىل تسليم  ــس األول وافق مجلس الشي باألم
الكيان السعودي واحدة من صفقات السالح التي تم توقيعها 
معهم يف العام 2015والتي تبلغ قيمتها 500مليون دوالر  والتي 
ــة مجلس الشيوخ عقب  ــر موجهة ، وتأتي موافق تشمل ذخائ
ــارب تريليون  ــا يق ــة األمريكية بم ــب الخزان ــد ترام ــد دونال رف
ــان ونجله لخليفتهم الراشد  دوالر أمريكي قدمها الذمي سلم
ترامب مقابل أن يحوزوا عىل رضاه، وينظر إليهم بعني العطف 
ــم والتي أطلقها  ــة، ويتخىل عن ترصيحاته املرعبة له والرحم
عىل هامش حملته االنتخابية، وليست هذه هي الصفقة األوىل 
ــم تسليمهم  ــد سبق وأن ت ــان السعودي، فق ــم للكي ــي تسل الت
ــري معلنة، حيث قام  ــرى بعضها بصورة رسية وغ ــات أخ صفق
ــذا الكيان بتجريبها يف اليمن مستهدفاً األبرياء ضمن حرب  ه
ــن اإليمان  ــرب ضد يم ــع الشيطان األك ــي يشنها م ــادة الت اإلب

والحكمة.
ــا زيف وخداع املنظمات الحقوقية األمريكية  وهنا يتضح لن
ــني الذين  ــان  األمريكي ــوق اإلنس ــاء حق ــل نشط ــذب ودج وك
يتحدثون عن تحركات وضغوطات عىل اإلدارة األمريكية للكف 
عن تزويد السعودية باألسلحة والذخائر لقتل اليمنيني، حيث 
ــىل لنا الحقيقة بأن ما يقوم به هؤالء عبارة عن مرسحيات  تتج
ــر اإلدارة األمريكية  ــا عىل العالم وتصوي وأالعيب للضحك به
ــدع بهذا التوصيف  ــا ديمقراطية وتقبل بالنقد، لننخ عىل أنه
ــد لنا بأن  ــا وبرصنا الذي يؤك ــا وأعيننا وسمعن ــذب أنفسن ونك
ــي الشيطان األكرب، وأن آل  ــا هي أم اإلرهاب واإلجرام وه أمريك
سعود هم قرونها يف املنطقة وأنها اليوم يف تحالف عدواني ضد 
اليمن واليمنيني من أجل امتصاص ثروات الشعب السعودي، 
ــل املشنقة حول عنق  ــم العمل يف وقت الحق عىل يل حب ومن ث
ــران الخليج  بتهمة  ــان ونجله وبقية قطيع آل سعود وبع سلم
ــن بعد أن تكون قد  ــاب جرائم حرب ضد اإلنسانية يف اليم ارتك
استنفذت حليب البقرة الحلوب، واستأصلت رضوعها نهائياً.

ــن واستقرار  ــه يعبثان بأم ــد الشيطان وقرن ــرص املفي باملخت
ــل الشيطان األكرب إىل جانب  ــدة اليمن واليمنيني، وسيظ ووح
ــه داعماً ومسلحاً ومسانداً ما دام ذلك سيدر عىل خزينته،  قرن
وسيدعم اقتصاده باملزيد من املليارات من الدوالرات، وإن كان 
ــن اليمنيني  ــن الضحايا األبرياء م ــك سقوط اآلالف م ثمن ذل
ــا يلهث  ــاة، وإنم ــا ومعان ــرتث لضحاي ــو ال يك ــات، فه واليمني
ــن ال يزال  ــان الثمن، لذا م ــه مهما ك ــة مصالح ــى لخدم ويسع
ــاب بالعته، ومن  ــرب أمريكا فهو مص ــىل الشيطان األك ــول ع يع
ــه بكل هذه السهولة فهو  ــن بأن الشيطان سيتخىل عن قرن يظ
ــني وكأننا حقل  ــا كيمني ــا تتعامل معن ــاء، أمريك ــع بالغب مشب
ــا وقنابلها وذخائرها الجديدة التي سلمتها  تجارب ألسلحته
ــده وكرهه الذي ورثه  ــودي لينفث من خاللها حق ــدو السع للع
ــودي الدفني عىل  ــرسوال املؤسس للحقد السع عن صاحب ال

اليمن امليمون واليمنيني امليامني.
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

ــزل األحالم  ــني وبجانب من ــواري الخمس ــن ح ــارة م يف ح
ــالم أعداء  ــاد  ممزقة وأح ــك ثمة أجس ــت هنال ــاري كان التج
يتاجرون بها وتضع بصقتها عىل البسطاء الذين بمحاذاتها.
منزل رشاد  املهدي لم يكتمل بعد جدارن بال طالء وأعمدة 
ــرف شيئاً  ــذ 15 عاماً ال يع ــادح من ــور  لعسكري ك ــب الن ترتق
ــري وتارة يف حراسة أبواب  ــوى الكفاح تارة يف تاكسيه الصغ س

العمارات 
ــى صعب عىل  ــا حت ــزق جسده ــي ُم ــدة الت ــة" الج و"دول
ــت عمرا وهي تهش غنمها وتطعم  املنقذين أن يلمموها عاش

دجاجاتها الصغريات 
ــزل  من اىل  ــادي  ه ــد  أحم ــىل  ع وردة  ــة  الزوج ــت  ذهب
ــات ونادت  ــه يتناول الق ــاد بجانب منزل ــس رش ــوار وجل الج
ــا يف غرفتها  ــا لتنام معه ــان إبنة 13 عام ــدة" جيه دولة"الج
ــد ذو الثالث أعوام وعلياء "ثمان سنوات"  الصغرية ونام أحم

يف الغرفة السفىل 
*الذنب الوحيد* 

ــة بكاملها وهزت  ــارة أرعبت مدين ــا سقطت تلك الغ عندم
ــت حصليتها  ــاء وكان ــة صنع ــي يف العاصم ــل املبان ــدر ك أج

أجساد النساء واألطفال ولهذا الُجرم قصفتهم الطائرات
يود العدو دوما رضب السكينة العامة عرب استهداف منازل 
البسطاء  وزعزعة األمن والتماسك الداخيل حتى ينهار هذا 
ــده ومدرسته وسوقه حتى  ــردا فردا  عرب قصف مرق الشعب ف
ــن استسالمه وينفصل  ــة لليمني ويعل ــار البنية النفسي تنه
تماما عن مظاهر الحياة حينها سيهزم وسيعلن االستسالم 

للوصايا  عىل موانئنا وجزرنا

لهذا السبب قصف الطريان 
منزل رشاد يف الخمسني

رند األديمي

ــاد  تك ــة  الحالي ــج  الخلي ــة  أزم
ــه لحد كبري  ــون استثنائية وتشب تك
إجراءات حرب الخليج الثانية وغزو 
ــي أن هناك حرباً قد  الكويت، ال أعن
ــر والسعودية، فهما  ــدث بني قط تح
ــات  ــا ملف ــاء ولديهم ــان ُجبن اإلثن
ــت يف  ــرب ليس ــد والح ــق بع ــم تغل ل

صالحهم عىل اإلطالق..
مشاهد عامة جراء األزمة:

ــف السعودي  -1 انحسار التحال
ــط عن ما تم إعالنه أول  إىل 3 دول فق
ــرب اليمن  ــواء بمجموعة ح ــرة س م
ــي  ــف اإلسالم (10 دول) أو التحال
ــب (50  ــف ترام ــة) أو تحال (32 دول

دولة).
ــت إما يف  ــذه تحالفات فشل ــل ه ك
تحقيق أهدافها أو يف التجمع أصال، 
ــا كانت  ــرة إقامته ــي أن فك ــا يعن مم
ــي الحالة التي  ــث، وه ــوع من العب ن
ــاز، ويف تقديري  ــز املرحلة بامتي تمي
ــارة عن ثور  ــد محرك عبثي عب يوج
هائج ال يكاد يمل من كرثة النطح هو 
املتسبب يف رصاعات الرشق األوسط 
ــل 2015  ــال يل يف إبري اآلن، ويف مق
ــوح إنها  ــذا الثور بوض ــن ه عربت ع

اإلدارة السلمانية الجديدة ومديرها 
ــن سلمان"..ذلك  األوحد.."محمد ب
ــق كثري  ــق األف ــوج ضي ــاب األه الش

الطموح والخيال..
-2 استغالل إيران لألزمة واتصال 
ــف  ظري ــواد  ج ــا  خارجيته ــر  وزي
ــر والعراق  ــه يف الكويت وقط بنظرائ
ــس  ــان وتون ــر وُعم ــان والجزائ ولبن
ــة عمل  ــه خلي ــذا يشب وماليزيا...ه
ــة  السعودي ــىل  ع ــق  الطري ــع  لقط
ــه  ــي أن ــف..ويف ظن ــالل املوق الستغ
ــالل ناجح جدا أثمر عن حياد  استغ

كل هذه الدول..
ــان أعلنت رفضها أيضا  -3 باكست
ــع العالقة مع قطر مما يعني أن  لقط
ــا لكن الرفض  السعودية اتصلت به
ــاً، هذا ثالث  ــي كان سابق الباكستان
ــر سعودية  ــي ألوام ــض باكستان رف
ــن والتحالف  ــرب اليم ــد ح ــم بع له
ــو مؤرش هام يدل عىل  اإلسالمي، وه
ــدث للمنطقة  ــد تح ــريات هامة ق تغ
مستقبال ربما تشارك فيه باكستان

ــى  ــرب حت ــف األردن واملغ -4 موق
ــح جدا  ــن مرج ــري واضح..لك اآلن غ
ــة بالحياد.. ــذ اتجاه األغلبي أن يأخ

ــك فهي طعنة للمملكة  ولو حدث ذل
ــد األول بضيق خيارات  تثبت املشه
ــرب  ــىل نفسها..فاملغ ــة ع السعودي
ــم األنظمة آلل سعود  واألردن من أه
ــن  ع ــم  وعقيدة..ونكوصه ــا  شبه

البيعة والعهد اآلن له تبعاته..
-5 تستعيض السعودية عن فض 
ــالت إعالمية  ــك بحم ــا تل تحالفاته
ــل فيه  ــايس تأم ــط سي ــزة وضغ مرك
ــه لو لم  ــذا يعني أن ــر، ه ــع قط برتاج
ــة يف  ــل اململك ــر ستدخ ــع قط ترتاج
ــرايف  ــا الجغ ــي أن محيطه ــة وه أزم
ــة بكرثة األعداء،  أصبح يضيق للغاي
ــح نافذ عىل  ــي أصب ــول اإليران والغ

الحد الرشقي للمملكة..
ــت السعودية منذ فرتة عىل  -6 لعب
ــري يف قطر واآلن  دعم انقالب عسك
ــذا التحرك قد فشل، فأي  يبدو أن ه
محاولة انقالبية يف الدوحة ستواجه 
ــي لألمري  ــي ونفوذ طاغ ــس قوم بح

السابق حمد بن خليفة..
ــج اآلن من  ــام دول الخلي ــاذا أم م

خيارات؟
ــل أوراقهم  ــد أحرق آل سعود ك لق
تقريبا، فاآللة اإلعالمية لم تنث قطر 

ــة الحصار  ــا، حتى ورق ــن مواقفه ع
ــج  ــم تنت ــرايف ل ــادي والجغ االقتص
ــد فطنت إيران  ــاً حتى اآلن..وق شيئ
ــار مبكرا ورصحت بدعم  لهذا الحص
ــواد والغذاء..هذه أهم ورقة  قطر بامل
ــة لورقة  ــا إضاف ــة تم حرقه سعودي
مرص وإعالمها الذي لم يعد له تأثري 

عىل اإلطالق.
ــا  نفسه ــي  ه ــارات  الخي إن 

احتماالت أوجزها فيما ييل:
أوال: غزو سعودي لقطر بتحالف 
يف األصل بني السعودية والبحرين، 
قد تشارك اإلمارات فيه..لكن دخول 
ــرصي  امل ــدور  فال ــد  مستبع ــرص  م
ــة  والسياس ــالم  باإلع ــي  سيكتف
ــي يجمعها  ــور تركيا الت ــة ته خشي
ــرتك..ويف  ــاع مش ــة دف ــر اتفاقي بقط
ــار  ــال / أو الخي ــذا االحتم ــي ه ظن
ــارصة  ــة مح ــل دول ــدا فك ــب ج صع
بأزمات داخلية وخارجية وتحديات 
ــة، والحرب هناك  عىل أكرث من جبه
ــدث بمنطق شمشمون (عّيل  قد تح
وعىل أعدائي) أي هي حرب النهاية 
ــة  ــل املنطق ــرسع بتشكي ــي ست الت

برؤية جديدة.

ثانيا: استمرار الضغط والحصار 
ــذا سيدفع  ــودي عىل قطر وه السع
ــران  إي ــع  م ــف  للتحال ــون  القطري
ــواً  ج ــد  الوحي ــذ  املنف ــا  بصفته
ــر  ــون قط ــا ستك ــا ، وقته واقتصادي
ــا وإيران  ــن تركي ــة م ــة ثنائي بحماي
ــراد  ــاً باضط ــزداد نفوذهم ــذان ي الل
نتيجة لسياسات محمد بن سلمان 

املتهورة..
ــرصاع  ــني دول ال ــاق ب ــا: اتف ثالث
ــة، ويف رأيي  ــيض بتنازالت متبادل يق
ــح  لصال ــار  انتص ــل  سيسج ــه  أن
ــور  ويص ــة  القطري ــة  الدبلوماسي
ــد) بالبطل  ــن حم ــم ب ــا (تمي أمريه
ــون مساوياً  ــر ليك ــوذ قط ــو نف ويعل
لنفوذ السعودية يف مجلس التعاون.
ــالن  ــر وإع ــالم قط ــا: استس رابع
ــد..  ــذا مستبع ــم ... وه ــي تمي تنح
ــق يف إمكانياتها  ــاك تث ــاإلدارة هن ف
ــل املتاحة..وتعلم  جيدا وكرثة البدائ
حجم النشاط الدويل لثني اإلمارات 

والسعودية عن مواقفهم..
شخصيا: أرجح االحتمال الثاني 
ــوا  ــر ليس ــراء قط ــود وأم ــآل سع ف

بالذكاء الذي يدفعهم للتفاوض

أزمة الخليج الحالية تكاد تكون استثنائية

الخدعة الخليجية

مبارك حزام 

محمد صالح حاتم
ــدح صوت  ــد األصدقاء ص ــارة ألح  يف زي
ــب وتبعه أذان من  األذان من املسجد القري
ــس بصوت  ــه، ولكن لي ــذي يلي ــد ال املسج
ــى بصوت  ــاء، وال حت ــة صنع ــراث املدين وت
ــري بعض  ــي أستغرب تغ ــا جعلن ــي، م يمن
ــاة ومتعلقاتها يف بعض أحياء  أنماط الحي
ــورة مثل  ــدة، وأتنبه إىل خط ــة الواح املدين
هذه الظاهرة، فانتشار أنماط األداء املغايرة 
ــي اليمني يضيق الخناق عىل  للرتاث الدين
هذا النوع منه .. ناهيك عن التصنع يف األداء 
الصوتي املباِلغ يف العذوبة، واملدود الطويلة 
ــات واملقامات  ــا التنغيم ــوع فيه ــي تتن الت
الصوتية املتباينة، وكأنك تستمع إىل موال 
ــه  ــل ويؤدي ــه، ب ــه قدسيت ــس إىل أذاٍن ل ولي
ــة شجية، وكأن  ــربة حزينة ورقيق املؤذن بن
ــراض قدراته الصوتية  ــؤذن يتعمد استع امل

ومواهبه األدائية ..
 ليست املشكلة يف األداء نفسه - وإن كان 
قد خرج عن الغرض منه بلفت أذن السامع 
ومشاعره إىل عذوبته - املشكلة يف أنه يؤدَّى 
ــف،  ــة والضع ــي باالستكان ــة توح بطريق

بنربته الحزينة.
ــان  ــد اإليم ــة، وبل ــد العروب ــن مه • اليم

ــرىض بالدخيل  ــة والفقه، فلماذا ن والحكم
ــة واألدائية وغريها ...،  ــن الثقافات القولي م
ــىل بيرس وسهولة عن موروثنا الثقايف  ونتخ
ــو شامل لكل  ــري، والذي ه ــاري الكب الحض
ــة  ــن وأدب وثقاف ــن دي ــاة، م ــردات الحي مف
ــذا الرتاث،  ــن ضمن ه ــراث، وم ــور وت وفلكل

األذان الصنعاني ..
ــع  للسام ــي  يوح ــي  الصنعان األذان   
بأهمية الصالة نفسها، فهو يؤدى بطريقة 
ليست بالبطيئة اململة وال الرسيعة املخلة، 
ــوة أدائه من ثقتك  ــوت رجويل، تعزز ق وبص
بقوة هذا الدين، ويدفعك ببساطته املجدة 
ــة املسارعة إىل الصالة،  إىل استشعار أهمي
ــل  ــه األرواح قب ــذي تعشق ــو األذان ال وه

اآلذان..
ــل اقرتاب تسميته ( األذان ) القرتابه   ولع
ــه  ــع أذن "،  الرتباط ــن ( اآلذان ) " جم م
بحاسة السمع، أهم مصادر العقل وأدوات 
ــا يحتم  ــىل اإلطالق، م ــة ع ــة والهداي املعرف
ــه، واالهتمام  ــة ب ــة العناي ــار أهمي استشع
باألداءات التي من شأنها تعزيز ثقة املؤمن 
ــة  ــه، إذ أن األداءات الدخيل ــه، وبنفس بدين
ــن نسمع األذان ونكاد  توحي بالوهن، فنح

ــة خانعة  ــة ذليل ــور أننا أم ــي، إذ نتص نبك
وغبية ..

 ال يستِهْن أحُدنا بهذا املوضوع، فأعداؤنا 
ــىل تصدير  ــه، ويعملون ع ــون أهميت يعلم
مخرجاتهم التخريبية، يف قوالبنا البنائية 
الجاهزة، ومقابل سطحيتنا، يتعمقون هم 
ــا لألذان  ــل، يف أداءاتن ــن الداخ ــا م يف غزون
ــالة،  الص يف  ــوف  الوق ــة  ولكيفي ــالوة  وللت
وكيفية لبسنا وأكلنا ورشبنا ومخاطباتنا، 
وعالقاتنا الشخصية بعضنا ببعض، وكافة 
ــاط حياتنا ...،  يعملون ذلك ال ليعمموا  أنم
ــوا مالدينا،  ــل ليمسخ ــرباءة، ب ــم ب مالديه
ــد أن جعلونا ننىس  ــا، بع ــا هويتن وينسون

ألواناً من تراثنا وثقافتنا ..
 أخرياً ملاذا نسلم أرواحنا ملن ليس لديهم 
ــذه الروح  ــون إىل طمس ه ــل ويسع روح، ب

؟!!..
ــرْت  ــإذا ُسخِّ ــه، ف ــوت الل ــد بي      املساج
ــوف تجاه  ــب الوق ــه، وج ــري الل ــوة لغ للدع
ــَب علينا  ــزم ومسؤولية، وإال َصُع ذلك بح
ــادة أجيال إىل الرصاط املستقيم، ورصنا  إع
ــني يف هذا الجرم بحق األمة بصمتنا  مشارك

وتهاوننا ..

ــة ستختلفان وتقوم  ــن يصدق أن قطر والسعودي م
ــة اإلرهاب،ووقف الدعم  ــرب ،بسبب محارب بينهما ح

املايل له  !؟
ــاً كهذا لن  ــل عندما يسمع كالم ــان عاق ان أي إنس
ــا ترعى اإلرهاب  ــه ،ألن السعودية وقطر كالهم يصدق
ــا الدولتني  ــاً ،وكلت ــا وإعالمياً وعسكري ــه مالي وتدعم
ــاء يف  ــني األبري ــن املواطن ــل اآلالف م ــان يف قت رشيكت

سوريا والعراق وليبيا واليمن .
ــام  ــني ،وقي ــني الدولت ــالف ب ــن خ ــه م ــا نسمع وم
ــرص والبحرين ،بقطع  ــارات وم ــة ومعها اإلم السعودي
ــار  ــرض حص ــر ،وف ــع قط ــة م ــات الدبلوماسي العالق
ــة والربية والجوية  ــالق املنافذ البحري ــادي وإغ اقتص
ــق الرحالت الجوية بني هذه الدول مع دوله قطر  وتعلي
ــل يف شؤون  ــاب وتتدخ ــم اإلره ــر تدع ــة ان قط ،بحج

الدول اآلخرى .
ــذا الخالف  ــي له ــب الحقيق ــو السب ــذا ليس ه فه
ــة صهيونية أمريكية  ــروف أن اإلرهاب هو صناع ،فاملع
ــر وهابي سعودي ودعمه املايل  خليجي سعودي  ،وفك

قطري إماراتي .
ــد أن يستقل  ــل أن السعودية ال تري ــو حاص ــا ه فم
ــراره السيايس ،يعني تريد أن تبقى قطر تحت  احد بق

الوصاية السعودية ،وهو ما ترفضه قطر وأمريها .
ــاً من  ــرب إرهاب ــر اك ــت قط ــاب فليس ــن اإلره ــا ع أم
ــر ،أو تربئتها من  ــة ،وهذا ليس دفاعا عن قط السعودي

تهمة اإلرهاب ودعمه.

وعن استقبال قطر لإلخوان املسلمني ،وعىل رأسهم 
ــة ،فكذالك هاهي  ــذي يتواجد يف الدوح ــاوي ال القرض
ــي اإلخواني  ــالح اليمن ــزب اإلص ــؤي ح ــة ت السعودي
وعىل رأسهم الزنداني الذي تطالب أمريكا بمحاكمته 
ــي ،والحسن  ــي والحميقان ــيس واليدوم ــك اآلن ،وكذل
ــن اإلخوانيني اليمنيني  ــر ونايف القييس  وغريهم م أبك

املتهمني بدعم اإلرهاب .
مفارقة عجيبة !

ــون قطر عبارة عن طعم وضحية   وكذلك يراد أن تك
بحجة محاربة اإلرهاب، وتجفيف منابعه .

فالخالف عبارة عن خدعة أمريكية املراد بها توجه 
ــو الخالف الخليجي ،وان هناك حرباً عىل  األنظار نح

وشك أن تندلع وهي غري مستبعدة .
ــط  فق ــج  الخلي دول  ــزاز  ابت ــد  تري ــا  فأمريك

باإلرهاب،لتجني اكرب قدر من املال .
 فكما جنت من السعودية 460ملياراً هذه املرة تريد 

أن تحلب قطر املزيد من األموال .
وكذالك أن هناك مخططاً لجر باقي الدول العربية 
ــدة وتغيري خارطة  ــروب ،وتشكيل تحالفات جدي يف ح

الرشق األوسط .
ــن تدعمه فهذا  ــت قطر هي اإلرهاب وهي م فلو كان
طبعا تم بتوجيهات أمريكية إرسائيلية ،ألن قطر تعترب 
تحت رحمة القاعدة األمريكية ،والتي تعترب اكرب قاعدة 
أمريكية يف املنطقة ،وإذا كانت أمريكا جادة يف محاربة 
ــا العسكرية املوجودة يف  اإلرهاب ملاذا ال تقوم قاعدته

ــد النظام القطري بدال من  قطر بالتدخل عسكريا ض
تدخل قوات سعودية إماراتية مرصية بحرينية ؟

ــة إىل  ــوات عسكري ــال ق ــا بإرس ــوم تركي ــاذا تق ومل
ــوم به  ــا ستق ــان م ــر، إذا ك ــودة يف قط ــا  املوج قاعدته

السعودية هو محاربة اإلرهاب ؟
ــا االنتباه وعدم الترسع يف الحكم أو التعاطف  علين

مع هذا الطرف ،أو دعم ذاك الطرف .
ــو بعران  ــن يديرها ليس ــة قذرة ،وم ــة لعب فالسياس

الخليج، أو يرسم سياستها.
ــذة ملا يمىل  ــة ومنف ــن انظمة خاضع ــم عبارة ع فه

عليهم من قبل أسيادهم يف واشنطن وتل أبيب .
فمن املستفيد من هذا الخالف الخليجي ؟
أليست أمريكا وإرسائيل حلفاء الخليج ؟

ــي املال، وإرسائيل ستنتقم من  بىل فأمريكا ستجن
حركة حماس وهي جزء من هذا املخطط الذي يجري 
ــاء عىل الحركات  ــة قطر ،بهدف القض ــذه يف دويل تنفي
ــيل ،والرافضة  ــة لالحتالل اإلرسائي ــة واملناهض املقاوم
ــا حركة حماس  ــرشق األوسط الجديد ومنه ملرشوع ال
ــه واملؤتمر  ــار الل ــي، وحركة أنص ــه اللبنان ــزب الل وح
ــذان يواجهان  ــب، الل ــام يف اليمن الحبي ــي الع الشعب
ــادة السعودية  ــي بقي ــرش العرب ــان تحالف ال ويقاوم
ــا من الدول  ــر واإلمارات وغريه ــا ومشاركة قط وأمريك

منذ أكرث من عامني .
ــار للخونة  ــزي والع ــرا أبيا، والخ ــاش اليمن ح وع

والعمالء.
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