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مبعوث السوء 
والقبح الدويل 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــام لألمم  ــني الع ــوث دويل لألم ــه كمبع ــذ تعيين من
ــي جمال بن  ــا للمغرب ــؤون اليمن خلف ــدة لش املتح
ــد الغموض  ــد الشيخ أحم ــان  إسماعيل ول ــر أب عم
ــه  بزيارت األوىل  ــة  الوهل ــذ  من ــه  شخصيت ــول  ح
ــدم خاللها قرابني  ــة الرش والتي ق ــة ململك االفتتاحي
الوالء والطاعة آلل سعود وبايع سلمان عىل السمع 
ــره وتوجيهاته فحاز عىل  ــة والتسليم ألوام والطاع
ثقته وحظي بمكرماته امللكية التي كان لها أبلغ األثر 
ــه وإحاطاته ، حيث أظهر ولد  يف مواقفه وترصيحات
ــخ انحيازا فاضحا آلل سعود وصار عبارة عن  الشي
ــن سلمان، مستغال  ــوق ينفذ ما يطلب منه محمد ب ب
ــودي واألمم  ــان السع ــني الكي ــل ب ــم الحاص التناغ
ــراءات السعودية  ــة اإلغ ــذي جاء نتيج املتحدة ال
ــت يف رشاء الضمائر  ــي نجح ــا والت ــي قدمت له الت
ــة  ــالد إىل ضحي الج ــت  ــة وحول والدولي ــة  األممي

والضحية إىل جالد .
ــر ولد الشيخ سعودة أكرث من السعوديني  لقد أظه
ــا وغريما ومحرضا عىل اليمن  أنفسهم وكان خصم
ــات نظر  ــىل تبني وجه ــل جاهدا ع ــني وعم واليمني
ــب السعودي وسعى جاهدا لفرضها  ورشوط الجان
عىل اليمنيني عرب مجلس األمن واألمم املتحدة وكان 
ــوالت املفاوضات  ــدا ألجواء ج ــرث األطراف تعقي أك
ــف  ــان وجني ــة عم ــا سلطن ــي شهدته ــوار الت والح
ــة الديوان امللكي  ــت وكل ذلك ليحظى بتزكي والكوي
ــه وخصوصا بعد أن  ــودي لالستمرار يف مهمت السع
طالبت القوى الوطنية بتغيريه نظرا لعدم حياديته 

وانحيازه الفاضح لقوى العدوان وهو ما تم .
اليوم، هذا الرجل يجسد القبح والسخف األممي 
ــة والذي  ــة اليمني ــاه األزم ــون به تج ــذي يتعامل ال
ــه وذهبوا إىل  ــدوان وجرائم ــم يتجاهلون الع جعله
تصوير ما يحدث عىل أنه خالف داخيل بني الحكومة 
الرشعية والحوثيني وصالح عىل حد زعمهم  ، وفوق 
ذلك ويف الوقت الذي كان اليمنيون يف انتظار صحوة 
ضمري األمم املتحدة ومجلس األمن بإصدار قرارات 
ــع الحصار  ــاف العدوان ورف ــىل إيق ــة تنص ع جريئ
ورصف املرتبات وإنهاء معاناة اليمنيني إذا بمبعوث 
السوء والقبح الدويل يطالب بتسليم ميناء الحديدة 
ــه واإلرشاف عليه وذلك  ــم املتحدة لتتوىل إدارت لألم
ــرة للموظفني وهو  ــات املتأخ ــرشط لتسليم املرتب ك
ــل اليمنيني ورغم  ــض واستهجان ك ــب قوبل برف طل
ذلك أرص ولد الشيخ عىل طرح هذا الرشط يف إحاطته 
ــرصف استفزازي  ــس األمن يف ت ــرية أمام مجل األخ
ــا منه بأنه بذلك يمتلك  مشبع بالقبح والسخف ظن
ــوى الوطنية وإجبارها عىل  ــدرة عىل يل ذراع الق الق
الخنوع واالستسالم وهو عشم إبليس يف الجنة وال 

يمكن القبول به مهما حصل .
باملخترص املفيد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكرث 
قبحا ووساخة من سلمان ونجله وكل أفراد عصابة 
ــي  ــي الخليج ــودي اإلمارات ــر السع ــة والعه الدياث
األمريكي العربي ولم يعد مرشفا القبول به كمبعوث 
ــاض الكيل وبلغ السيل الزبى ولن يقبل  أممي فقد ف
ــاء الشعب اليمني بأن يوسخ هذا القبيح بقدميه  أبن

األرض اليمنية بعد اليوم .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

يف ظل الواقع " االفرتاضي " الذي نعيشه تكمن مظلومية املسجد األقصى ..!! 

تفاصيل وجع وانتصار صمود

محمد أحمد الحاكم 

مها موىس 

ــي  ــور الشعب ــق املنظ ــادة وف رست الع
ــة واإلسالمية  ــني العربي ــي لألمت والرسم
ــة  ــة عدواني ــدون أي حادث ــا يشاه حينم
يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه فلسطني 
ــه يف  ــا تحمل ــذات م ــاً , وبال ــاً وشعب أرض
ــات جليلة  ــن مقدسات وحرم ــا م مكنونه
ــىص " , إال  ــد األق ــا " املسج ــىل رأسه وع
ــة مواقفهم تجاه  ــون بكشف طبيع ويقوم
تلك الحوادث املتباينة بني الحني واآلخر 
ــأن الجانب  ــد ب ــال نج ــل املث ــىل سبي , فع
ــي  ــداث يستكف ــب األح ــي يف غال الرسم
التظاهر باالستعطاف والحزن واأللم عىل 
هذا الشعب , عرب إطالق العديد من رسائل 
ــار والرفض  ــد والشجب واالستنك التندي
لتلك األعمال الصهيونية , رسائل تعدت 
ــل بهم إىل  ــع الحقيقي لتنتق ــدود الواق ح
ــر أكرث من خيايل , واقع عكس عن  واقع آخ
منظور الحثالة من قادة العرب واملسلمني 
بأنه الحل األنجع واألمثل ملواجهة الكيان 
ــة أعماله  ــي املتغطرس ومقاوم الصهيون
العدائية واالجرامية املتعددة واملتنوعة .

قد يكون األمر الذي تعمدت يف توضيحه 
أعاله مألوفاً وغري مستغرب لدى الجميع 
ــة  العربي ــني  األمت ــام  ــوب وحك ــن شع م
ــك ال ألومهم عىل  ــا يف ذل ــة , وأن واإلسالمي
ــرح أو غريه ,  ــذا الط ــم مع ه ــدم تفاعله ع
لكنني ورغم ذلك كله وددت أن أتناول هذا 
ــس من باب رسد  ــوع مرة أخرى , لي املوض
ــداث واملتغريات التاريخية  مجريات األح
ــة ولكن من أجل  ــت هذه القضي التي واكب
تذكري أنفسنا وأنفس كل الشعوب العربية 

ــرتايض الذي  ــة عن الواقع االف واإلسالمي
ــأن يفرضه  ــان الصهيوني ب ــاء لنا الكي ش
علينا للعيش فيه , ليكون الواقع البديل عن 
ــع الحقيقي الذي يقوم عىل تجسيد  الواق
ــم القيم واملثل واملبادئ اإلنسانية  وتعظي
ــزة والكرامة  ــة بمعاني الحرية والع املزين
ــوع واالرتهان  ــا  بالذل والخن , لنستبدله
ــا وخيالنا  ــاد ماحني من أفكارن واالستعب

أي كلمة ومعنى للحرية واالستقالل .
ما حدث يوم " الجمعة " الرابع عرش من 
ــات " املسجد  ــو2017م يف باح ــر يولي شه
ــي ضده ,  ــداء صهيون ــن اعت ــىص " م األق
ــة شبان  ــن استشهاد ثالث ــذي نجم ع وال
ــادق  ــم الص ــة دفاعه ــني نتيج فلسطيني
ــاب املصادفة  ــم يكن من ب ــوي عنه , ل والق
ــادة من  ــه الع ــري علي ــا تج ــاب م ــن ب أوم
ــب هنا أوهناك  ــداءات صهيونية تنش اعت
ــج ينم عن  ــداء مدروس وممنه ــه اعت , لكن
ــىل إثبات  ــة بحتة تقوم ع ــة صهيوني رغب
ــرتايض التي  ــع االف ــود الواق ــة وج حقيق
ــت هذه الصهيونية يف صنعه وأن  استطاع
ــان به ,  ــا نحو اإليم ــا بملء إرادتن تصرين
ــاره , الواقع الذي  ــش يف إط ــول للعي والقب
ــف هذه الصهيونية  يف أن تقف عند  لم تكت
ــوده وما سوف يقابله  مستوى إثبات وج
ــه واقع أرادت  ــن تصديق وإيمان به , لكن م
ــه أن تربز وتثبت من خالله  أيضاً من خالل
ــا تحمله  ــوة وعظمة م ــدى ومستوى ق م
ــن عقلية فذة وصلبة  الروح الصهيونية م
ــي االنثناء أو  ــاً من معان ــرف أي معن ال تع
القهر أو الشعور بالهزيمة واالنكسار عند 

أي ظرف من الظروف والصعاب .
تكمن ماهية وطبيعة " الواقع االفرتايض 
ــك  ــان , وذل ــذا الكي ــه ه ــذي أستحدث " ال
ــرب  ــح الع ــي أصب ــة الت ــة الرؤي يف حقيق
واملسلمون يؤمنون ويهتمون بها يف الوقت 
الراهن مقارنة بما كانوا يؤمنون ويهتمون 
ــدة عقود من  ــايض , فبعد ميض ع ــه يف امل ب
الزمن استطاع الكيان الصهيوني أن يعيد 
بلورة وصياغة الرؤية العربية واإلسالمية 
تجاه القضية الفلسطينية , فبعد أن كانت 
تنصب نحو املقاومة املبارشة لهذا الكيان 
الغاصب عرب التحشيد الفكري والسيايس 
ــورت الرؤية  ــي والعسكري , تح واإلعالم
ــرب التنديد  ــري املبارشة ع ــو املقاومة غ نح
ــب والرفض , لينتهي  واالستنكار والشج
بها املطاف أخرياً نحو االهتمام بشؤونها 
ــرتاث  االك ــدم  وع ــة  الخاص ــا  وقضاياه
ــًال ومضموناً  ــة شك ــة الفلسطيني بالقضي
ــالل عدم  ــىل بالفعل من خ ــا تج ــذا م , وه
ــة واإلسالمية  ــة العربي ــل األنظم ــام ك قي
باستثناء بعض حركات التحرر واملقاومة 
ــراز ماهية موقفها  ــد اآلن , وذلك بإب إىل ح
ــة الصهيونية  ــذه الحادث ــي من ه الحقيق
االجرامية , ماهية خلت تماماً من التعبري 
عنها حتى عند أدنى املواقف التي تعتمد 
عىل الترصيحات املحزمة بإطار الشجب 
ــد , لتكتفي بالصمت  ــار والتندي واالستنك
ــا يف تسوية  ــرج واإلدعاء بانشغاله والتف
ــة  ــة والخارجي ــا الداخلي ــل قضاياه وح

املصطنعة .    
ــري  ــة لكث ــة مؤمل ــذه حقيق ــون ه ــد تك ق

ــي  ــال العرب ــد الح ــاس , أن يشاه ــن الن م
ــدرك تماماً  ــع , غري امل ــي الوضي واإلسالم
ــري من حوله  ــة املخاطر التي تج لحقيق
ــة  ــرتايض , نتيج ــع االف ــذا الواق ــل ه يف ظ
ــة الفلسطينية  ــذل للقضي ــه املبت لتعاطي
ــد يف معالجتها بصورة أو  وتجاهله املتعم
بأخرى , لذا فأنه وكنتيجة لذلك التعاطي 
ــه املتعمد  ــذه القضية وتجاهل ــل له الهزي
ــة املطاف  ــر يف نهاي ــع األم ــه واق , سيجعل
ــأن واقع ذلك الحال سوف يشمله  يدرك ب
ــا سنالحظ  ــًال , وبأنن ــًال أم آج ــاً عاج كلي
ــن  ل ــن  م ــل  األق ــىل  ع ــا  عنده ــد  وسنج
ــم مظلوميته  ــر بكنه حاله وعظي يستشع
ــه , لذلك يجب  ــه وعويل ــا كان رصاخ مهم
ــن الفرار عنه أن  ــا وجوباً ال مناص م علين
نخلع عن كواهلنا ذلك الوهن الذي أصبنا 
ــل الواقع  ــا العيش يف ظ ــة قبولن ــه نتيج ب
ــي االفرتايض الذي دخلنا بملء  الصهيون
ــن قيمنا الدينية  ــا بعد أن تخلينا ع إرادتن
ــا املرشوعة  ــا األخالقية وأهدافن ومبادئن
ــو تحقيق الحرية واالستقالل  الرامية نح
ــم والطغيان  ــزة والكرامة , ونبذ الظل والع
ــداد واالستكبار , والتوجه صوب  واالستب
اإلستشعار بحقيقة القضية الفلسطينية 
ــيل عنها مهما  ــدم التخ ــة نرصتها وع بغي
ــي ستحدث  ــروف والنتائج الت ــت الظ كان
ــور ال يمكن لها  ــا , ولنعلم بأن حال األم لن
ــري أنفسنا  ــم تتغ ــا ل ــدل م ــري أو تتب أن تتغ
وتصحوا عىل ضوئها ضمائرنا التي باتت 
ــن أحاسيس  ــا افتقدناه م ــًة نتيجة م ميت

ومشاعر .

وألن الدنيا لن ترى عىل أريض 
ــل  ــذه التفاصي ــت ه ــاً كان وصي
األكرث وجعا وتعبا علينا كشعب 
ــد  ويف املقابل  محارص لكنه صام
ــىل  ــرا ع ــدا وقه ــرث كب ــت األك كان
ــر الدافع  ــي الجزء املؤث العدو ه
ــود والثبات  ــني للصم ــا كيمني لن
عىل مختلف األصعدة ومختلف 

الجبهات .
ــرق عيني القارئ  تفاصيل تغ
ــة التي  ــوع اإلنساني بسيل الدم
ــذه  كه ــل  تفاصي ــب  تستوع ال 
ــا  ــل يف طياته ــل تحم .. تفاصي
ــر والتكافل  ــرب الفق ــنب والص الغ
ــة  والثق ــة  العدواني ــخ  الصواري

ــه وتعاىل  ــه سبحان ــة بالل الكامل
إليك أيها القارئ البعض منها :

ــني من  ــاة اليمني ــل حي تفاصي
ــالن اإلبادة  ــوم إع ــوم الشؤم ي ي
ــىل اليمن  ــواء الجريان ع ــن اس م
ــا  حظ ــس  األتع ــخ  التاري ــك  ذل
ــوف  الخ ــل  ح 26/3/2015م  
ــع  ــىل الجمي ــا ع ــر حينه والذع
أفرغت العاصمة صنعاء حينها 
ــورا ونزوحا بشكل  ــه كليا نف شب

يرثى له..
 شاب معاق يحاول أن يتعدى 
ــزوح  الن ــن  م ــن  ليتمك ــه  إعاقت
ــه مغتالة..  ــه الشب ــاذ حيات وإنق
ــل رضيعها  ــرى أرمله تحم وأخ

وتحاول أن تنفذ به لتحافظ عىل 
مستقبله املشوش .. وأب يحاول 
ــه الصغرية  ــأوى ألرست إيجاد م
مكتفيا بسقف وباب ليس إال..                              
ــب وجعا  ــرون ينزف القل وآخ
ال  ــي  الت ــم  مآسيه ــىل  ع ــا  وآمل
ــريا يف املعاناة مع ذاك  تختلف كث

املعاق واألرملة واألب..
ــام ونيف  ــارب الع ــد ما يق وبع
ــري  غ ــم  األعظ ــة  الطام ــل  تح
ــك املركزي  ــة وينقل البن املتوقع
ــدي  ــاء ألي ــة صنع ــن العاصم م
ــودي اإلماراتي  االحتالل السع
ــاد  ــي تك ــة والت النازف ــدن  يف ع
ــا العربة وتنقطع الرواتب  تخنقه

هنا يعيش اليمنيني تفاصيل أكرث 
مرارة!.

ــات  منظم ــا  ترويه ــل  تفاصي
ــه  ــل لحظ ــة ك ــاء اإلنساني إدع
فتارة تؤكد بأن الوضع اإلنساني 
ــن وأن  ــه  يف اليم ــل ذروت ــد وص ق
ــا أن يرفع   ــار يجب وجوب الحص

وال يجوز االستمرار فيه..!
ــا  ــا به ــون أذانن ــات يصج كلم
ــط حقوقنا  ــل مناشدة ابس لنوك
ــا فتقاريرهم  لهم ولنكمم أفواهن

كافيه!!
ــات  ــذه املنظم ــوزع ه ــارة ت وت
ابتسامات الالمباالة والالضمري 
ــم يرون  ــم وه ــن يزورونه ــىل م ع

ــم اللئيمة وضع وحال  بأم أعينه
الناس املرير ، فقد مروا وسمعوا 
ــو  وه ــر  السك ــض  مري رصاخ 
ينتحب املوت.. والفشل الكلوي 
وهو يعاني الويل .. وتلك الطفلة 
ــدوان  ــال الع ــي اغت ــة الت اليتيم
ــال  باغتي ــة  الربيئ ــا  ابتسامته
والدها الفارس املغوار يف جبهات 

التحدي والصمود ..
ــل  ــذه التفاصي ــي ه ــرية ه كث
ــو  ــا ه ــرث منه ــن األك ــة لك املوجع
ــوري  ــود األسط ــار الصم انتص

للشعب اليمني .
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