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رسائل الجمعة 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــة  ــة الربيطاني ــات القضائي ــض السلط ــي أن ترف ــن الطبيع *م
ــة والعتاد العسكري  ــة الربيطانية لألسلح ــب منع بيع الحكوم طل
ــل اليمنيني، ألنها تنطلق  ــان السعودي والتي تستخدم يف قت للكي
ــا، فاملصلحة  ــا وخدمة شعبه ــاظ عىل مصالحه ــن منظور الحف م
ــة تقتيض استمرار الحرب والعدوان عىل اليمن كون ذلك  الربيطاني
سيدر عليهم ماليني الدوالرات تدفع إلبرام عقود صفقات األسلحة 
طويلة األمد والتي تستنزف ميزانية البقرة الحلوب، لذا من الغباء 
ــب أي دور إيجابي يف  ــم يف لع ــول عليه ــريا أو نع ــم خ ــن فيه أن نظ
ــة األزمة اليمنية، والتقدم بأي مبادرات منصفة ومقبولة من  حلحل
شأنها اإلسهام يف إيقاف العدوان ورفع الحصار ووضع حد ملعاناة 
ــح والنفاق والتزلف  ــاء الشعب اليمني، إنه زمن املصال وأوجاع أبن
ــا بالسلبية والتحامل  ــف بريطانيا تجاه بالدنا تتسم دائم ، ومواق

املفضوخ الذي ينساق خلف مصالحها. 
ــدة اللحظة وال يمكن  ــش يف اإلمتحانات ليست ولي * ظاهرة الغ
ــة مزمنة فشلت  ــروف والوضع القائم، فهي مشكل ــا للظ أن نرجعه
الحكومات املتعاقبة يف كبح جماحها ووضع حلول ومعالجات لها، 
ــرية التي تهدد  ــاء عىل هذه الظاهرة الخط ــد جازما أن القض وأعتق
ــة قوية تعمل  ــاج إىل إرادة سياسي ــال بأكملها يحت ــل أجي مستقب
ــاء عليها لضمان  ــف منابعها ومن ثم القض ــىل تجريمها وتجفي ع
ــن وتسهم يف رسم مالمح املستقبل  مخرجات تعليمية تخدم الوط
ــم هو حجر الزاوية يف معادلة  ــرشق لهذا الوطن املعطاء، فالتعلي امل
ــري والتطور املنشود ومن املؤلم واملحزن أن يجعل البعض من  التغي
ــربرات وذرائع ال  ــىل العلن تحت م ــة وسلوكا يمارس ع ــش ثقاف الغ
ــي وندرك جيدا أن الوطن هو الخارس األكرب  منطقية، وعلينا أن نع
ــع عنها حتى يف  ــرة التي لألسف وجدت من يداف ــراء هذه الظاه ج

أوساط الرتبويني أنفسهم ، وهنا الكارثة والطامة الكربى. 
ــوى العدوان الستحداث محافظة ساحلية جديدة  * مساعي ق
ــز ولحج هي  ــات محافظتي تع ــق ومديري ــض مناط ــة من بع مكون
ترجمة حرفية لواحد من أهم أهداف ومخططات الكيان الصهيونى 
الذي ينشد الحصول عىل موطئ قدم يف باب املندب، ولهذا نشاهد 
ــزاة عىل تحقيق  ــن قبل املرتزقة والغ ــل هذا اإلخالص واإلرصار م ك
هذا الهدف إلرضاء املدللة إرسائيل وكسب ودها وضمان الحصول 
عىل دعم وإسناد اللوبي اليهودي وطمعا يف الحصول عىل األموال 
ــة وعدوانهم  ــدر يف حربهم العبثي ــة التي ته ــة واإلماراتي السعودي
ــني، وهنا ال بد أن يعي أولئك الحمقى  ــي عىل اليمن واليمني الهمج
ــم وال يمكن  ــل وستسقط مخططاته ــم ستبوء بالفش أن مساعيه
ــن ومهما بلغت  ــا كان الثم ــع القذرة مهم ــل هذه املشاري ــر مث تمري

التضحيات فما ينشدوه أشبه بعشم إبليس يف دخول الجنة  
ــة و( العسارة ) ليست  ــة والرجولة والشجاع ــن البطول  * ميادي
ــرت وبقية شبكات  ــوك والواتس وحسابات التوي ــات الفيسب صفح
ووسائل التواصل االجتماعي، وليست يف املقاهي وجلسات املقيل 
، ولكنها هناك يف جبهات العزة والكرامة، جبهات القتال واملواجهة 
للدفاع عن األرض والعرض والسيادة ودحر فلول الغزو واإلحتالل 
ــة والشجاعة  ــي البطول ــذي يدع ــد ال ــرص املفي ــزاق، باملخت واإلرت
ــرض عضالتنا عىل  ــي نستع ــا فيش داع ــة وم ــات مفتوح فالجبه

بعضنا البعض و( نخليها زحمة والخط فايض ). 
جمعتكم مباركة جميعا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

ــوث األممي   ــل أن املبع ــن الناف م
ــخ  ــد الشي ــل ول ــج اسماعي واملربم
ــاف جولته  ــدة اآلن الستئن يعد الع
ــري املرغوب فيها لليمن  املكوكية وغ
ــل  ــا أن سيحم ــح أيض ــن املرج وم
ــا دائما  ــرة وكما عودن ــه هذه الك مع
الكثري املشاريع واملبادرات الوهمية 
ــزال تفاصيلها  واملفاجآت التي ال ت
يف علم الغيب وطي الكتمان. وال زلنا 
ــه األسطورة  ــدا مرشوع ــر جي نتذك
ــه  ــاول في ــذي ح ــدل ال ــري للج واملث
وبأسوأ الطرق االلتفافية وامللتوية 
ــات  املرتب رصف  ــة  مقايض ــا  أيض
ــازل عن ميناء  ــرة مقابل التن املتأخ
الحديدة ووضع صالحياته وإدارته 
ــرصف  ت ــت  تح ــا  أيض ــه  وإيرادات
اإلدارة الدولية ويف جيوب وأحشاء 
ــح مطار  ــاض وإعادة فت ــام الري حك
ــام حركة  ــدويل مجددا أم صنعاء ال
ــري ذلك التنازل  ــة الدولية نظ املالح
ــا  ــة  كم ــة اليمني ــف األزم ــي مل وط
ــد لكم أن  ــا أؤك ــد. أن ــم وإىل األب يزع
ولد الشيخ ال يقوم بتلك التحركات 
ــاء  تلق ــن  م ــود  والجه ــي  واملساع
ــن أو  من أجل  ــا يف اليم نفسه أوحب
ــني وإنما حاجة  سواد عيون اليمني
ــا وهو املبدأ  ــس يعقوب قضاه يف نف
ــوب الذي  ــة واألسل ــه والذريع نفس
ــه املستقيل  ــه يف املايض سلف انتهج
ــض يده كليا  ــال بنعمر الذي نف جم
ــة وغادر  ــة اليمني ــف القضي من مل
صنعاء آلخر مرة وهو يقلم أظافره. 

ــرف أمام  ــخ نعق وكلنا نع ولد الشي
ــل  التواص ــع  ومواق ــات  الفضائي
ــي إىل اليمن  ــي أنه سيأت االجتماع
هذه املرة حامال معه كما يزعم حزمة 
من املبادرات واملناورات واملشاريع 
ــن األحالم التي  الجديدة وغريها م
تراود اليمنيني والتي ستؤدي "كما 
يزعم أيضا" ويف أسوأ التقديرات إىل 
ــراج لخروج  ــق نوعا من االنف تحقي
ــة التخبط  ــن حال ــن وأبنائه م اليم
ــا  ــم، طبع ــق املظل ــوىض والنف والف
ــن األكاذيب  ــذه الوعود وغريها م ه
ــة أصبحت ال تنطيل  ــالم اليقظ وأح
عىل الطرف اليمني ومجرد فقاقيع 
ــس إال، ملاذا؟  ــان لي ــة يف فنج وزوبع
ــد الشيخ ومراوغاته  ألن أالعيب ول
ــس  كالشم ــة  مكشوف ــت  أصبح
ــم، وصغريهم  ــام اليمنيني كبريه أم
ــا بعد  ــم خصوص ــم ودانيه قاصيه
ــه وينطوي  ــف عما كان يحوي الكش
ــن  م ــورة  األسط ــرشوع  م ــه  علي
ــا السيئة واألطماع  الخبايا والنواي
ــع الخارجية والتشطريية  واملشاري
ــدان ويندى  ــا األب ــر له ــي تقشع الت
ــارص  ــا املع ــني يف تاريخن ــا الجب له
ــة أو الذكاء  ــا الحيل ــي ال تعوزن والت
ــدف  ــت ته ــي كان ــا والت الكتشافه
ــه إىل تمزيق الوطن  ــا تهدف إلي فيم
وتشطريه إىل كانتونات ومشيخات 
ــا  ــه شيع ــت أبنائ ــر وتشتي وعشائ
وأقليات وطوائف متناحرة وممزقة 
ــا  ــم بعض ــل بعضه يأك ــزق  رش مم

ــن جهة  ــار الحطب م ــل الن ــا تأك كم
ــا قائمة  ــم بعده ــوم له ــى ال تق وحت
ــوف ثانية عىل  ــون الوق أو يستطيع
ــة. الطرف  ــة ثاني ــن جه ــم م أقدامه
اليمني املفاوض اكتشف وببساطة 
ــات" التي كان  ــا اللعبة و"الربم أيض
ــا يف  ــد ممارسته ــخ يري ــد الشي ول
مرشوعه الفاجع والخطري مما أدى 
ــة إىل تعليق  ــر األمر وآخر املهزل آخ
ــي  ــن بخف ــه اليم ــه ومغادرت مهمت
ــوث األممي إىل  حنني. مرشوع املبع
ــرشوع والوجه  ــس امل ــو نف اليمن ه
اآلخر للمهمة السيئة السمعة التي 
ــا العنكبوتية  قام بحياكة تفاصيله
ــة والبعيدة املدى  وأهدافها التآمري
ــيل  ــارات اإلرسائي ــاز االستخب جه
"املوساد" والتي أسندت مسؤولية 
ــذ أجندتها إىل وزير الخارجية  تنفي
ــور  السينات ــق  األسب ــي  األمريك
ــه  جولت ــالل  خ ــر  كيسنج ــرني  ه
ــة يف النصف األخري  ــرشق أوسطي ال
ــا  ــي ال زلن ــايض والت ــرن امل ــن الق م
ــا ومفارقاتها جيدا  نتذكر تفاصيله
ــام بموجبها  ــي ق ــوم والت ــى الي حت
بمقايضة الحكومة املرصية يف عهد 
ــارص ومحاولة إجبارها عىل  عبدالن
ــاة السويس  ــازل عن حيازة قن التن
ــا  وصالحياته ــا  إدارته ــال  وانتق
مجددا إىل دول االنتداب التي كانت 
ــة الوصاية  ــذاك بممارس ــوم وقت تق
ــا  شؤونه يف  ــرصف  والت ــا  عليه
ــك  وكذل ــة  االقتصادي ــا  وموارده

ــاة املفاجئ  ــم القن ــرار تأمي إلغاء ق
ــل  ــارص مقاب ــذه عبدالن ــذي اتخ ال
ــع الوهمية يف  تمويل بعض املشاري
ــرشوع السد  ــة إنشاء م مرص خاص
ــن حيث  ــان يعترب م ــذي ك ــايل ال الع
ــرز املشاريع الوهمية  األهمية من أب
يف مرص خاصة إنشاء مرشوع السد 
ــن حيث  ــان يعترب م ــذي ك ــايل ال الع
ــرز املشاريع الوطنية  األهمية من أب
ــة  االسرتاتيجي ــة  واالستثماري
ــة  ــا الخواج ــاد بعده ــرص وع يف م
كيسنجر أدراجه إىل البيت األبيض 
وهو يذرف دموع الخيبة واالخفاق 
ــدوان الثالثي  ــا أدى إىل شن الع مم
ــرص عام 67م  ــي عىل م واللوجيست
ــارص استقالته بعد  ــم عبدالن وتقدي
ــت بها  ــي مني ــارشة الت ــة مب الهزيم
ــة العربية بأرسها والتي  مرص واألم
ــني املرصي  ــا عىل الشعب كان وقعه
والعربي بمثابة القشة التي قصمت 
ــة العربية وخروج املاليني  ظهر األم
يف مرص والوطن العربي إىل الشوارع 
للمطالبة والضغط عىل عبدالنارص 
ــن  ع ــدول  للع ــه  لثني ــة  محاول يف 
ــه وإسناد  ــه والتضامن مع استقالت
ــري الذي يف  ــه القومي والكب مرشوع
حياته والذي كان يهدف إىل تحقيق 
ــة الشاملة  ــدة العربي مرشوع الوح
ــني مرشوع  ــاء وتدش ــم تم بن ــن ث وم
ــات  وإمكان ــود  بجه ــايل  الع ــد  الس
مرصية بحتة، وهي املقارنة نفسها 
ــا شعبنا  ــب فيه ــي ه ــة الت واملفارق

ــوم األول للعدوان  ــم ومنذ الي العظي
ــوف كقلب  ــض للوق ــر والبغي الجائ
رجل واحد إلسناد قيادته الرشعية 
ــة الذين يخوضون  ولجانه الشعبي
اآلن يف امليدان وأرض املعركة أرشس 
ــدون  ويستعي ــا  وأرشفه ــارك  املع
ــالء الشهداء ما  ــم وأش فوق جماج
ــن األرض والسيادة  ــوة م أخذ بالق
ــه بالقوة وفوهة  الوطنية اسرتجاع
البندقية كما أعرب أيضا عن موقفه 
ــة وتفصيال  ــت والرافض جمل الثاب
ــم "السعوأمريكي"  ملرشوع التقسي
واعتربه نوعا من املراوغة والتدليس 
والتدخل يف شؤون اليمن الداخلية 
ــن وأبنائه تحت  ــزج بالوط ــة ال بغي
ــة الدولية وتحت  ــاءة والوصاي العب
رحمة الفهود وأحفاد آل سعود وما 
ــزوع الثقة  ــاور األممي من عىل املح
والرشعية ولد الشيخ إال أن يقتدي 
ــل جمال  ــدا بسلفه املستقي فصاع
بنعمر ويحذو حذوه عندما أعلن انه 
ــه األممية يف  ــرر التنحي عن مهمت ق
اليمن وقال وهو يغادر صنعاء آلخر 
ــد "التفاوض  ــرة وبالحرف الواح م
ــني رضبا من  ــع اليمني ــض م والتقاي
ــا إذا  ــث خصوص ــل والعب املستحي
كان األمر يتعلق بوطنهم ووحدتهم 
ــىل يشء يف  ــي هي أغ ــم الت وكرامته
ــذا إذا تبقى عنده شوية  حياتهم" ه

من ماء الوجه.

عبدالوهاب الضوراني

احذروا مشروع ولد الشيخ املفاجئ...

من بعد قطر التي أصبحت محارصة جوا وبرا وبحرا من حلفائها يف األمس 
القريب آل سعود وآل زايد والبيت األبيض األمريكي يف العواصف الدموية يف 
ــل املسلمني يف البالد العربية، فالدائرة تدور عىل حلفاء  املايض والحارض بقت
ــات القاتلة ألبناء العراق واليمن الواحد وسوريا وليبيا الذين ارتكبوا  التحالف
ــن واألقالم عن  ــازر البرشية التي عجزت األلس ــع الجرائم واملج بحقهم أبش
ــة حرص تلك الجرائم واملجازر املرتكبة بحق أبناء الشعوب املسلمة من  عملي
ــض وإرسائيل العدو األكرب ألُمة  ــل ملوك الخليج وقادة العرب والبيت األبي قب
ــود من الزمن وقادة العرب  ــد العدنان املحتلة لفلسطني العربية منذ عق محم
ــا يف عواصفهم  ــة ومتحالفون معه ــى اللحظ ــت عنها حت ــني يف صم واملسلم

الدموية..
من بعد قطر التي أصبح شعبها محارصاً من قبل حلفائها الذين اتهموها 
ــان العربية واإلسالمية والغربية  ــم القاعدة وداعش يف زعزعة أمن األوط بدع

وغريها من اتهامات؟.
ــار الشعب  ــة حزم بحص ــة أعلنوا عاصف ــادة القطري ــاء القي ــم حلف وهاه
ــري اقتصاديا وسياسيا .. .. إلخ ) وبالرغم من أن القيادة القطرية كانت   القط
ــوب املسلمة،  ــي عىل أبناء الشع ــودي اإلماراتي األمريك ــع التحالف السع م
فاليوم انقلب حلفاؤها ضدها وأصبح الشعب القطري محارصاً من كل املنافذ 
ــة أعماًال إجرامية  ــن ارتكبوا يف األرض العربي ــادة ترامب واملحمدين  الذي بقي

(وعواصف حزم) لقتل اليمانيني وغريهم..
ــدور القادم عىل  ــن ؟؟ هل سيكون ال ــدور القادم عىل م ــد قطر وال ــن بع  فم
البحرين أو عىل الكويت؟ األيام والشهور القادمة ستكشف ذلك .. فاملحمدان 
ــدول العربية  ــون قيادة تلك ال ــان األمة وتك ــا هما من يتزعم ــدان أن يكون يري
ــا كون كل شعب ال  ــذا من املستحيل عليهم ــة تحت وصايتهما وه واإلسالمي

يقبل وصاية أي من كان عليه ..
ــأن أعمالهما  ــا ب ــد) أن يستوعب ــن زاي ــان وب ــن سلم ــن (ب ــىل املحمدي فع
ــن تظل يف صمت  ــف وأن الشعوب اإلسالمية ل ــا ستق ــة وعواصفهم اإلجرامي
وسيأتي يوٌم غضب يدمر عرشيهما، مهما كانت قوتهما، فالشعوب اإلسالمية 

أهل قوة والله لهم املؤيد  مالك امللوك ال غريه هو القادر عىل كل يشء  ..
ــرب اإلعالمية ساخنة بني حلفاء األمس مع القيادة القطرية وحقائق  الح
ــرة والحدث والعربية)  ــة ُتكشف من القنوات الفضائية (الجزي وملفات رسي
ــف الدموية والوسائل  ــة التابعة لقادة العواص ــا من الوسائل اإلعالمي وغريه
ــة الخليجية، فقطر اليوم  ــة واملقروءة الدولية حول األزم اإلعالمية املسموع
ــي تحالفت مع أمريكا  ــن الدول واألنظمة الت ــدا الدور عىل عضو جديد م وغ
ــة ،وفقا ملخطط اإلدارة  ــل املسلمني وحصار الشعوب املسلم ــل يف قت وإرسائي
ــان العربية واشعلت الحروب بني أبنائها، وباسم  األمريكية التي دمرت األوط
ــني يف املرشق واملغرب وملوك الخليج حلفاؤها  مكافحة اإلرهاب قتلت املسلم
يدعمونها بمليارات الدوالرات من أجل ما يسمى مكافحة اإلرهاب يف األوطان 
العربية واإلسالمية، أمريكا هي من أوجدت اإلرهاب مع حلفائها يف الغرب من 

أجل قتل املسلمني  ..
ــاب وقالت  ــي أنشأت اإلره ــن، أمريكا هي الت ــه وال وط ــن ل ــاب ال دي فاإلره
ــة اإلرهاب وعلينا نحن  ــوك الخليج وقادة العرب واملسلمني: علينا مكافح ملل
ــل عىل اإلرهاب، والله  ــم دفع األموال ألجل القضاء الكام ــم وأنتم عليك قصفه
ــة عربية -غربية وما  ــا يحدث من أفالم سياسية خليجي ــه ليشء عجيب م إن
يشهده الوطن العربي من أحداث ساخنة وعواصف دموية أشعلت الحروب 

بني أبنائها..
ــاراً أو عسكريا ضد  ــزم حص ــع أن تكون عاصفة ح ــادم واملتوق ــدور الق فال
ــس محاًال،  ــذا لي ــاء وه ــن الحلف ــة م ــدول العربي ــج أو ال ــدى دول الخلي إح
ــع الشعوب املسلمة من  ــل العرب وحصار وتجوي ــف مستمرة  يف قت فالعواص
ــال اإلجرامية واملجازر  ــن ارتكبوا أبشع  األعم ــود وحلفائهم الذي ــل آل سع قب

والجرائم يف البلدان العربية ..

من بعد قطر......؟!!

حميد الطاهري

عصا موسى هذا العصر
محمد السقاف

ــام العدوان الثالث أقول  ونحن نميض يف ع
ــه عيناه وراهن  ــدر عىل كل من خدعت إنه يج
عىل أن النرص سيكون حليف صاحب املدفع 
ــع نفسه  ــم أن يراج ــل مسل ــو عاق ــرب وه األك
ــات دينه اإلسالمي من  ويعود ليتعلم أبجدي
ــرة أخرى يف مواقف  ــد حتى ال يتورط م جدي
ــرى يطلق فيها أحكاما وتنبؤات  محرجة أخ
خاطئة كليا تشكك يف رجاحة عقله وصوابية 
ــراء معادلة  ــام بإج ــه ق ــب أن ــه والسب قراءت
ــس ومعايري  ــىل أس ــني ع ــني الطرف ــة ب املعرك
ــوة الله نهائيا  ــت إيمانية بعد أن عطل ق ليس
بني الطرفني وذهب لتحليالته املادية البحتة 
عىل طريقة امللحدين والجاحدين الحمقى.. 
ــي عليه إذا كان يحمل  يف صدره  كما أنه ينبغ

ــه  ــب فشل ــه إىل جان ــرتف أن ــاف أن يع اإلنص
ــا فاشل  ــو أيض ــاب ه ــادة الحس ــع يف م الذري
ــة اإلسالمية وعىل  ــول الرتبي ــاز يف أص بامتي
ــه وإال فكيف إذن فرط يف  رأسها معرفة خالق
أهم قوة بوجودها تتغري نتائج كل الحسابات 
واملعادالت وكيف نيس أنه مع الله واحد زائد 
واحد ال يساوي أبدا اثنني ومع الله من يقاتل 
بألف سينترص عىل األلفني والثالثة والعرشة 
والخمسني ولرياجع كتاب الله العظيم ويقرأ 
ــار ما فاته  ــم إن أراد استذك ــرية نبيه الكري س
ــة .. وغريب أن  ــرب العظيم ــدروس والع ــن ال م
ــه وبكتابه العزيز أن الله  ينىس من يؤمن بالل
منذ خلق هذه الحياة كان ومازال يؤيد الذين 
يقاتلون يف سبيله يف كل األمم ويمدهم بنرصه 

وتمكينه املبني فهو الذي نرص طالوت وداوود 
ــون واألحزاب  ــوت وفرع ــوىس وهزم جال وم
ــي أرسلها  ــن معجزاته الت ــو من تحدث ع وه
ــل األزمان فكيف  ــز موقف جنده عرب ك لتعزي
ــه يف راهن عرصنا التي  به سيبدل اليوم سنت
تحدث عنها إنه لن تجد لها تحويال وال تبديال 
إذن وبناء عىل ما سبق نستنتج أن من تابع 
ــدوان علينا ورأى اآليات ومازال يزعم أن  الع
ــان املعجزات قد وىل بعد النبي (ص) فهو  زم
إما ناقص العقلية وإما مكابر أو أعمى فالذي 
أيد موىس بالعصا ليدحر السحرة والذي أيد 
ــري األطباء وأنزل  ــىس بإحياء املوتى ليح عي
القرآن ليعجز الشعراء أليس هو نفسه الذي 
ــوم معجزاته يف أخبار الجبهات  نشاهد كل ي

ــال الرجال  ــا رج ــي يسطره ــوارق الت يف الخ
ــذي تفوق  ــم البسيط ال ــم وعتاده بأسلحته
عىل طائرات الـ إف 16ودبابات اإلبرامز وعىل 
القنابل الذرية والعنقودية.. ثم إنه أليس هذا 
شاهدا واضحا عىل أن هناك يدا إلهية تصنع 
ــداث ال تفرسها العقول تثبت لنا كل يوم  األح
ــة هذا الزمان أنه مهما ارتقى علمهم  ولفراعن
ــم أكرب وأقوى  ــم الله خالقه ــت قوته وتعاظم
ــه يف القرن  ــد هاهي معجزت ــم وملن جح وأعل
ــىل يف أولئك الفتيان  ــد والعرشين تتج الواح
الحفاة الذين يحطمون أحدث تقنيات العلم 
ــري البندقية والوالعة يف  الحربية والذين تص
ــا موىس التي ترضب  ــدي كل فرد منهم عص ي

العدو يف حتفه والتي تلقف ما يأفكون.

الوطن يتسع للجميع
و فـــــاء الكبســـي  اسكندر املرييس

ــار  والسماء  ــايل الصيف الح يف إحدى لي
ــد إىل البلكونة  ــر بدر، ًالذ أحم صافية والقم
ــف  وما  ــرارة الصي ــاً من ح ــا هرب ــام فيه لين
ــهِ إّال وحلم بهذا  ــد  يف نوم ــرق  أحم أن استغ

الحلم.....
كانت هناك حافلة كبرية ”باص“ وبالقرب 
ــف :“من يريد  ــد شخص يهت ــا كان يوج منه

الجنة فليصعد إىل الحافلة“،
ــد  ًليصع ــا  مرسع ــب  وذه ــد  أحم ــرح  ف  
ــه ُكانت تواقة ًإىل الجنة,  بالحافلة, ألن نفس
ــوا لصعود  ــن أرسع ــري مم ــاك الكث ــان هن وك
ــة إّال وأخذ  ــا إن امتألت الحافل ــة، وم الحافل

سائق الحافلة يسوقها برسعة جنونية،
كان أحمد يرصخ للسائق ويقول له : تمهل 
ــادى السائق كان  ــق برتيث، ولكنهُ كلما ن وس

السائق يرسع أكرث وأكرث، 
ــال ذاك السائق  ــريى ماب ــد ل ــض أحم نه
ــد  ــر أحم ــا إن نظ ــة، وم ــه ُالجنوني ورسعت

للسائق إال وأصابهُ الذهول والفزع!!
أتدرون ملاذا؟!

ألن ذاك السائق ماهو إّال ”إبليس“!!
ــه بشكلهِ املرعب  ــر إىل أحمد وتبسم ل  نظ
ــىل أبواب  ــم ع ــإذا به ــهُ ف ــد أمام ــر أحم فنظ
ِجهنم، فلم يكن إبليس يقودهم إىل الجنة بل 

كان يقودهم إىل جهنم!!
فزع أحمد ورمى نفسهُ من الحافلة لينجو 

بنفسه ِمن عذاب جهنم..
استيقظ أحمد وإذا به يف أحد املستشفيات 

وقد تهشمت وتكرست كل عظامهِ 
ــن الدور  ــن البلكونة م ــى نفسه م ــه رم ألن

الثالث إىل الرصيف يف الشارع !!
ــىل أن الحلم ذاك  ــد الله أحمد كثرياً ع حم

لم يكن حقيقة..
لم أرسد لكم هذه القصة للتسلية أو املتعة 

بل للعربة والذكرى.. 
فالحلم هذا هو كابوس, هذا العدوان الذي 
ــرر بهم  ــم للبعض من املغ ــورة حل ــدأ يف ص ب

للحصول عىل املال والرثوة..
ــرر بهم، فما إن سمع   فأحمد هو مثال املغ
ــوت الداعي يهتف بالجنة إّال وأرسع دون  ص
ــن حقيقة ذاك الداعي وحقيقة   أن يتحقق م

ماكان يدعوه إليه..
ــال   ــو مث ــس“ ه ــة ”إبلي الحافل ــق  وسائ
للمنافقني حلفاء العدوان إخوان الشياطني 
ــي وغريهما،  ــن والزندان ــيل محس ــال ع أمث
ــم  ــة وماه ــاة إىل الجن ــم دع ــرون بأنه يظه

إالدعاة إىل أبواب جهنم..
ــودوا إىل الحق  ــه ع ــل مغرر ب ــي لك رسالت
ــت العواقب  ــودوا إىل أوطانكم، فمهما كان ع
ــون أهون من خرسانكم  وخيمة ولكنها ستك

ألنفسكم وألوطانكم بل وخرسان اآلخرة.. 
ــم،  ــودوا إىل رشدك ــأن تع ــا آن األوان ب أم
ــري عن ذنوبكم  ــف وطنكم، وإىل التكف وإىل ص

وأخطائكم يف حق وطنكم وشعبكم..
ــر أرضكم من دنس املحتلني  عودوا لتحري
ــدوان الغاشم عىل  والغزاة وواجهوا هذا الع

بلدكم .
قلوبنا مفتوحة لكم قبل أيدينا..

ــوت العقل يجب أن يتغلب عىل صوت  فص
الحرب والفرقة..

اتقوا الله يف هذا الوطن واعلموا أن الوطن 
يتسع للجميع..

أن تعودوا متأخرين خٌري من أال تعودوا..

إن القراءة التأملية للحالة اليمنية الراهنة وما 
ــار محدقة توجب أن نعي  يهدد الوطن من أخط
ــا ترتبط  ــب وال مغلوب عندم ــأن ال غال ــدرك ب ون
ــىل اليمنيني  ــن ، فع ــه إال اليم ــارج وأجندت بالخ
ــارج أن يعودوا  ــداء الخ ــىل ن ــون ع ــن يراهن الذي
ــىل الخارج  ــن املراهنة ع ــم ويتخلوا م إىل رشده

واالرتباط بالقوى الدولية .
ــة  بكاف ــة  األجنبي ــالت  والتدخ ــا  خصوص
أشكالها وأنواعها ال تخدم الوطن ولكن بالتأكيد 
ــني اإلقليميني والدوليني  تخدم مصلحة املتدخل
ــذ  ــن من ــىل اليم ــدي ع ــا تعت ــة وأعوانه ، فاململك
ــرى تبحث عن  ــوى األخ ــارس 2015م والق 26 م
ــب  ــح الشع ــن مصال ــث ع ــا وال تبح مصالحه
ــي ويف كلتي الحالتني يتصارعون يف اليمن  اليمن
ــال من  ــن بأي ح ــم وال يمك ــل مصالحه ــن اج م
ــه الراهنة إال من  ــوال إخراج الوطن من أزمت األح

خالل أبنائه املخلصني.
 ال حل إال بفك االرتباطات بالقوى الخارجية 
مهما كان شكلها أو نوعها وإصدار قانون وطني 
ــات  ــس ومنطلق ــادا ألس ــة استن ــرم العمال يج
ــب حشد الطاقات وتضافر الجهود  جديدة توج

كون الوطن يتسع للجميع .
ــدوان أو غريها  ــن أن تكون عاصمة الع وبدال م
ــل يف اليمن والرصاع  املشكلة التي ال تمتلك الح
ــن وجودها يف الحوار  ــر ملاذا ال يكون لليم املستم
ــون يف  ــوار يك ــف ، الح ــن ال يف جني ــل الوط داخ
ــط أو الكويت انطالقا من فهم  صنعاء ال يف مسق
جديد مغاير للواقع الراهن والتحديات املحيطة 

باليمن .
فال يجب أن ُتهزم وُتغلب اليمن ليس من القوى 
ــن بيت العنكبوت  ــة التي هي اضعف م الخارجي
ــني أنفسهم إما بتواطئهم  ولكن من بعض اليمني

ــر قوى  ــم بخط ــة أو بجهله ــوى األجنبي ــع الق م
الخارج وإطماعها وخفاياها الرشيرة والعدوانية 
ــال بديل لهذا  ــرار اليمن ف ــن واستق ــة أم يف زعزع
ــه واستقراره لكي  ــن الكبري إال بوحدته وآمن الوط
ــم مستقبله بعيدا عن التدخالت الخارجية  يرس
ــوار أمر  ــاس أن الح ــة عىل أس ــة الدولي والوصاي
ــم البعض دون  ــع بعضه ــني اليمنيني م ــن ب ممك

الحاجة إىل وسائط إقليمية ودولية .
ــا  ــخ أنه ــرب التاري ــت ع ــط ثب ــك الوسائ ألن تل
ــزز  ــن يع ــة وم ــات الداخلي ــج الرصاع ــن يؤج م
ــد ، خاصة  ــاء الوطن الواح ــني أبن ــات ب التناقض
ــة أن يبقى اليمن  ــن مصلحة القوى الخارجي وم
ــوم بدوره  ــع أن يق ــا ال يستطي ــا ومنقسم ضعيف
الوطني وال يستطيع أن يحل مشاكله الداخلية 
ــة  ــادة األم ــام قي ــة يف زم ــارك بفعالي ــى يش حت
ــي الذي تبقى  ــن االسم الحرك ــة ألن اليم املنكوب
ــة العربية وهو شاهد عيان عىل عرص العرب  األم
ــىل سياسة االرتهان والتبعية التي  املضطرب وع

أرضت باإلسالم واملسلمني .
لذلك، فأن املراهنة كل املراهنة بأال بديل لليمن 
إال اليمن وال بديل للحوار إال الحوار ولكن داخل 
الوطن ال خارجه ومن أجل الوطن لكي يتم إنهاء 
ــدوان والحرب وإنهاء حالة التشظي  حالتي الع
ــن ملا  ــاد والضغائ ــدات واألحق ــايس واملكاي السي
ــوار كل أبناء البلد حتى  من شأنه أن يشمل الح
ــدوان والخروج  ــة آثار الع ــن اليمن من إزال يتمك
ــذا  ــل، ألن ه ــوى وأفض ــل أق ــان بشك ــر األم إىل ب
ــر وينترص رغم كيد الحاقدين  البلد وجد ليستم
واملعتدين ، وهو ما يتطلب بالتأكيد حوارا وطنيا 
ــا مسؤوال وبناء بدال من مفاوضات عبثية  داخلي

أكانت يف جنيف أو الكويت أو غريهما.
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