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هدي اهللا ... وإغواء 
الشياطني 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــا  ــا ومشاكله ــا وهمومه ــاة وتقلباته ــة الحي يف زحم
ــا ، ويف ظل أوضاع كهذه التي نعيشها نتيجة  ومنغصاته
ــرض  ــي تتع ــة الت ــرب العاملي ــار والح ــدوان والحص الع
ــل ولهثنا  ــا املتواص ــا وعملن ــع انشغالن ــا ، وم ــا بالدن له
ــا ومنافعنا وتدبري شؤون الحياة  املستمر وراء مصالحن
ومتطلباتها ، يشعر الواحد منا بحالة من الغفلة والفقر 
ــح مساره  ــه لكي يصح ــدي الل ــة إىل ه ــة والحاج والفاق
ويقف عىل مكامن الخلل وأوجه القصور التي قد تقوده 
ــر نحو جهنم وبئس املصري وهو يرى نفسه  دون أن يشع

من الذين يحسنون صنعا .
ــرد املسلم  ــات يقضيها الف ــد من خلوات ووقف لذا ال ب
ــه ، يستعيد  ــوه ومغفرت ــا رضاه وعف ــه طالب ــا لرب مناجي
ــن عمره ،  ــا مىض م ــه وسجل م ــط ذكريات ــا رشي خالله
ــه ، وما أروعها  ــم والحساب الدقيق لنفس فيبدأ بالتقيي
ــذه الفرصة ، وأنت التزال  ــن لحظات عندما تتاح لك ه م
عىل قيد الحياة ، وباب التوبة ما يزال مفتوحا ، ومجاالت 
ــة ومتعددة  ــزال قائم ــا ت ــد الحسنات م ــاء وحص العط
ــر بأنك بعيد عن الله  ــة أيضا ، فما أقىس أن تشع ومتاح
وغافل عن ذكره يف لحظات ما أحوج فيها أن تكون قريبا 
ــار ومدلهمات  ــا يف ظل الخطوب واألخط منه وخصوص
ــل األفكار  ــك وبوطنك ، ويف ظ ــي تعصف ب ــداث الت األح
والثقافات واملعتقدات املغلوطة التي تم نرشها وغرسها 
ــد السعودي  ــاس تحت تأثري امل ــري من الن ــول الكث يف عق
ــن اإلسالمي وإفراغه  ــي الذي عمل تسطيح الدي الوهاب
ــاس وفصلهم عن هدي  ــن محتواه ، من خالل عزل الن م
ــه وإبعادهم عن فهم وتدبر آيات القرآن الذي تعاملوا  الل
معه عىل أنه مجرد بنك لتوزيع الحسنات ، دون أن يكون 

له أي تأثري يف حياتهم وواقعهم املعاش .
ــح أن العدوان ينبغي أن يحتل صدارة أولوياتنا  صحي
ــل طاقاتنا وجهودنا  ــرغ ملواجهته ك ــا وأن نف واهتماماتن
باعتباره الخطر الذي يتهدد حياتنا  ويستهدف وجودنا 
ــن ال يعني ذلك أن ننساق خلف إغواءات الشياطني  ولك
ومعتقداتهم وثقافتهم املغلوطة ، فالواجب علينا العودة 
ــه واإلقبال عىل هديه الذي يقودنا  إىل الله وااللتجاء إلي
ــو طريق الخري وإعالن التخلص من الذنوب واألوزار  نح
ــات التي من شأنها  ــون ذلك من الرضوريات والواجب ، ك
ــل املراحل مهما  ــه وتأييده يف ك ــا رعاية الله ولطف منحن
ــغ حجم الرضر واإليذاء واملعاناة  كانت شدتها ومهما بل
ــا ، فبعد الشدة يأتي الفرج ، وبعد العرس يأتي اليرس  فيه

، وبعد الصرب يأتي النرص والتمكني بإذن الله .
ــة بالله بأنه  ــة للثق ــا الراهنة بحاج ــن يف مرحلتن نح
ــات وصعوبات يف  ــني ، وأن ما نمر به من أزم ــارص واملع الن
ــدة وغائبة عن علم  ــدوان والحصار ليست ببعي ظل الع
ــرض ، وتغيري هذا الحال ،  ــه ، وأنه فقط من بيده رفع ال الل
ــا ، ونصلح األعمال ، ونثق فيه ،  املهم فقط نخلص النواي
ــىل درجات الصرب والتحمل ،  ونتوكل عليه ،ونتحىل بأع
وسندرك ونلحظ بأم أعيننا شواهد ألطاف الله وعنايته 
ــداء يلمسونها ويدركونها  ــا ، والتي بات األع ورعايته لن
ــازر الجماعية التي  جيدا وما القصف الهستريي واملج
يرتكبوها إال ردة فعل عىل ما ينالهم من بأس الله ورجاله 

امليامني يف مختلف جبهات العزة والكرامة .
باملخترص املفيد، اليوم هدي الله بات متاحا للجميع 
ــة لتصحيح  ــرس وسهول ــول عليه بي ــم الحص وبإمكانه
ــار واملعتقدات املغلوطة  ــم وتغيري املفاهيم واألفك مساره
ــد اليوم ،  ــذر ألحد بع ــم ، ال ع ــت يف أذهانه ــي ترسخ الت
وصدقوني سنلمس تأثريات وانعكاسات ذلك يف امليدان 
ــان ، وينكرس  ــرن الشيط ــرص ، ويكرس ق ــق الن و سيتحق
غروره ، وتسقط هيبته املصطنعة التي يقود من خاللها 
ــواء ، وسيكون  ــط ووسائل اإلغ ــج وخط ــع وبرام مشاري
ــه وتوفيقه ، وستكون  ــل يف اليمن حليفهم بإذن الل الفش
ــني املعتدى عليهم  ــة والعاقبة للمتقني املستضعف الغلب
ظلما وعدوانا بمقتىض الوعد اإللهي ومن أصدق من الله 
ــا ، "أذن للذين يقاتلون  ــال ، ومن أصدق من الله حديث قي

بأنهم ظلموا وان الله عىل نرصهم لقدير" .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .  

عذرًا رسول اهللا

بعد موت رسول الله انحرف  العرب عن دينهم، 
ــه عليه وعىل  ــد -صىل الل ــن نهج نبيهم محم وع
ــوا ممعنني يف  ــى يومنا هذا، والزال ــه وسلم_ حت آل
ــم، وطغيانهم ، فما فعله  ــم، وكفرهم، وغيه جهله
ــة يف حق الله  ــال وإساءات مشين ــرب من أفع الع
ــن أرضا  ــم يف حق اليم ــالم أوال ، ث ــه واإلس ورسول
ــا تابوا أو عادوا  ــا هي أفعال ال تغتفر، فم وإنسان

إىل صوابهم وما خجلوا من رسول الله!
لهذا فإني يف هذه املناسبة  العظيمة والحبيبة 
ــف أقدم  ــد النبوي الرشي ــرى املول ــا ذك إىل قلوبن

اإلعتذار إىل رسول الله!!
ــوم كيف  ــرب الي ــال الع ــول الله لح ــذرا رس ع
ــت كنت  ــه فأن ــا جئت ب ــل م ــروا بك ــدوا وكف جح
ــرا أخرجتنا من  ــرشا ونذي ــا هاديا ومب ومازلت لن
ــور واإليمان،   ــة األوىل إىل الن ــة  والجاهلي الضالل
ولكن العرب عادوا اىل الجاهلية والضاللة ولكنها 
جاهلية أشد وأقىس ، فما راعوا  لنا نحن اليمنيني 
أي حرمة قتلوا وذبحوا وحرقوا وسحلوا وصلبوا  

باسمك واسم دينك !!
ــار العالم  ــك وإىل اإلسالم حتى ص اساءوا إلي
ــا  ــة لعدون ــت فرص ــالم فكان ــره اإلس ــا ويك يكرهن
ــا واستعبادنا  ــا وامتهاننا وإذاللن ليمعن يف قتلن
ــدام يرعون  ــم خ ــار العرب له ــذا ص ــل ه ــم ك ورغ
ــع عدونا،  ــوا رحماء م ــم وحرماتهم فكان حقوقه

أشداء علينا!
ــم يرجعوا إليك  ــول الله؛ ألن العرب ل عذرا رس
ــال تعاىل :  ــل مشاكلهم ق ــا يف ح ــه خالقن وإىل الل

وُه إَِىل الّلِه َوالرَُّسوِل} ــرُدُّ ٍء َف ــإِن َتَنازَْعُتْم ِيف َيشْ {ف
ــا بينهم من  ــادوا إىل عدوهم ليحكم فيم ــا ع وإنم

مجلس أمن وأمم متحدة اتحدت علينا!!
ــال، وخرابا ،  ــا فسادا وقت ــوا فينا مع عدون عاث
ــوا لكل هذا بقرارات  ــارا ، وتجويعا ، ورشعن وحص
ــاً وكلما أمعن  ــاق عنوان ــرة كانت للنف فاجرة ماك
ــون أيدي عدونا  ــا العرب يقبل ــا يف قتلنا هن عدون
ــالد  تولوا  ــوا يدا للج ــا، بل وكان ــة بدمائن امللطخ
ــن األمريكان  ــا العربية واإلسالمية م ــداء أمتن أع
ــة؛ ليكونوا لهم ربا من دون الله ، فبئس  والصهاين

العرب من اخوان!!
عذراً رسول الله ؛ ألن العرب لم يعيشوا حسب 
مسؤولية وتعاليم اإلسالم وإنما عاشوا العصبية 
ــة  واملذهبي ــة  والطائفي ــة  والعشائري ــة  القبلي
ــاروا كما  ــدوا حتى ص ــوا وتبل ــة، فتفرق واملناطقي
ــرضب بعضهم رقاب  ــاء السيل ي ــاء كغث قلت غث
ــض فرضبوا رقابنا وتحالفوا يف عدوان همجي  بع

غاشم عىل بلد اإليمان والحكمة!!
ــار الحرام حالًال وانفتاحاً  عذراً رسول الله ص
ــة ،  ــاً ورجعي ــاً، وتخلف ــالل حرام ــوراً ، والح وتط
والخجل والحياء اشمئزوا منه والتكرب والبجاحة 

اعتزوا وافتخروا بها!!
ــاذب فينا جعلوه سلطاناً  عذراً رسول الله الك

مكرماً والصادق منا عادوه وجرموه !!
ــف يجدر بي  ــه وأي عذر وأس ــذراً رسول الل ع
ــوع الحزن والقهر  ــه إليك هل أرسله بدم أن أرسل
ــا بسبب   ــت  علين ــي حل ــة الت ــم واملظلومي واألل

عدوانهم الوحيش الغاشم علينا، وكيف  تحالف 
إخوتنا مع عدونا؟!

أم أعتذر بدموع التقصري، والتفريط ، والجهل 
ــا اليمنيني،  ــاء جلدتن ــىل بعض أبن ــذي حل ع ال
ــوا عونا  ــن الباطل فكان ــن الحق وأي ــوا أي فماعرف

للعدوان!!
ــرب مسجدك  ــول الله فقد دنس الع ــذراً رس ع
بتخاذلهم وتهاونهم وتطبيعهم مع عدوهم، كيف 
منعوا املسلمني اليمنيني وغريهم  من دخول مكة 
ومسجدك وادخلوا يهودياً ليدنسه ويعيد تاريخ 
خيرب القديم فحق لنا بفتح جديد ملكة وتطهريها 
ــس بني سعود  ــع مقدساتنا من دن وتطهري جمي

واليهود فالبد من الفتح الجديد.
سيدي وحبيبي محمد أخىش أن أعتذر منك 

كل سنة لكل هذا وما هو أكرث منه !!
لن أقول لو كنت بيننا كيف كان حالنا ؟!

ــب عنا أو  ــي فينا لم تغ ــا وبيننا ح ــت معن فأن
ــدي تقاتل  ــك يا سي ــا، وكأن ــل، سيفك معن ترح
ــن قائدا  ــع املجاهدي ــات م ــراك يف الجبه ــا ن معن
ــدي ، ولكن العرب  ــا غبت عنا يا سي وموجها، فم
ــى قست قلوبهم وعميت  غابوا ورحلوا عنك حت
ــن  ــوا م ــروك أو يخجل ــادوا ي ــا ع ــم فم أبصاره

أفعالهم!!
ــك أن ال تقبل يل عذراً  ــذراً رسول الله وحق ل ع

يف العرب!

إن ما تعيشه امتنا اإلسالمية من فرقة وشتات ،وقتل ودمار 
ــة واالنحطاط  ــة واملهان ــة من الذل ــا يف حال ــروب ،جعلته ،وح
ــاذا وصلت امتنا اإلسالمية  ــا نفكر ونتأمل ونتساءل مل ،يجعلن

اىل هذه الحالة وهذا الوضع املزري واملؤلم ؟
ــه ،وسنة  ــه وتعاليم ــن كتاب الل ــو ابتعادنا ع ــب ه ان السب
ــا ألهوائنا وأهواء  ــه وسلم ،واتباعن ــد صىل الله علي نبيه محم
ــن خلوها من  ــا ،فجوامعنا تشكو م ــاع اعدائن ــان ،واتب الشيط
ــدم اتساعها  ــوادي واملراقص واملالهي تشكو ع ــني ،والن املصل
للشباب املسلم،فأمتنا اليوم تعيش حالة من الضياع واالبتعاد 
عن الدين اإلسالمي الحنيف ،وان مناسبة ذكرى املولد النبوي 
ــواء ،فهذه  ــرية لالجتماع عىل كلمة س ــي فرصة كب الرشيف ،ه
ــا أو جماعة دون  ــة بعينه ــرصة عىل دول ــت مقت ــة ليس املناسب
ــن املذاهب  ــزب ،أو مذهب دون غريه م ــزب دون ح ــا ،أو ح غريه
ــول محمد  ــني جميعا ،فالرس ــن املسلم ــن حقنا نح ــل هي م ب
ــاء واملرسلني  ــو خاتم األنبي ــة جمعاء، ،فه ــه الله اىل األم أرسل
ــه ليست مخصصة لجماعة دون غريها أو طائفة دون  ،ورسالت

ــال األمة  ــري كيف كان ح ــة فرصة للتذك ــذه املناسب ــة ،فه طائف
ــم ،وكيف كان حال الناس قبل  ــل مولده صىل الله علية وسل قب
بعثته بالرسالة،حيث كان الناس يعيشون حالة من الجاهلية 
،كانوا يعيشون يف قتال وحروب ،وسبي للنساء ووأدهن احياء 
ــان والشمس،وكانت  ــدون األوث ــرة ،يعب ــوا قبائل متناح ،وكان
ــا العربية مرسحاً للقتل وسفك الدماء ،وعرضة للغزو  منطقتن
ــربى كفارس  ــدول واالمرباطوريات الك ــل ال ــن قب ــالل م واالحت
ــوم ،وعندما  ــا الي ــع امتن ــه بوض ــو شبي ــا ،وه ــروم وغريهم وال
ــذا للبرشية من الضالل  ــدا هاديا ومبرشا ومنق ــث الله محم بع
ــا العربية  ــال امتن ــرش رسالته وتغري ح ــدأ بن ــاط، وب واالنحط
ــن السائد يف األرض ،وأصبح  ،واصبح الدين اإلسالمي هو الدي
ــم حكام  ــادة البالد وه ــن اإلسالمي هم س ــل الدي ــرب بفض الع
ــىل الله عليه وسلم  ــك بفضل اتباعهم للرسول ص العالم ،وذل
ــة علينا االحتفال  ــه افواجا، ،فهذه املناسب ــوا يف دين الل ودخل
ــون بالتذكري بحالة األمة قبل ميالده وبعثته صىل الله  بها،ويك

عليه وسلم ،والتذكري بتعاليم الدين ،والتمسك بها،

ــارى ،يف احتفالهم باملناسبات  ــد اليهود والنص  وعدم تقلي
ــاب  األلع ــالق  وإط ــالت  الحف ــث  حي ــن  م  ، ــم  به ــة  الخاص
ــي  اإلسالم ــن  الدي ــا  نهان ــذي  ال واإلرساف  ــذخ  النارية،والب
ــم ، فاالحتفال يكون  ــه وسل ــىل الله عليه وآل ــا محمد ص ونبين
ــاب الفضيلة  ــن قبل االخوة أصح ــدوات الدينية ،م بإقامة الن
العلماء،علماء الدين وليسوا علماء السياسة، علماء السلطة 

،الذين بسببهم وصل حالنا اىل ما نحن عليه اليوم.
ــذي ُبعث  ــول واالقتداء به ال ــا للرس ــون حب ــال يك فاالحتف
ــدات واملناكفات  ــن اجل املزاي ــارم األخالق ،وليس م ــم مك ليتم
ــمَّ الصفوف،لنصحح  ــة ول ــل لنوحد الكلم ــة ،نحتف السياسي

االخطاء ونبتعد عن املذهبية واملناطقية .
ــودة اىل الدين اإلسالمي  ــوم يف امس الحاجة للع فأمتنا الي
ــة والطائفية  ــة ،ونبذ املذهبي ــة نبيه الصحيح ــح وسن الصحي
،التي بسببها العرب واملسلمون يقتلون بعضهم البعض ،وكل 
ــة تدمر األخرى ،ويقتل ابناؤها، بسبب املذاهب والطوائف  دول
ــث سمومها  ــا اعداؤنا،وعملوا عىل ب ــف استغله ــي لألس ،والت

ــي وهذا  ــي ،وهذا شافع ــك شيع ــذا سني وذل ــا ،فه ــا بينن فيم
زيدي،وحنبيل وهادوي وسلفي وكلها تدعي انها تطبق كتاب 

الله وتعاليم دينه اإلسالمي ،وسنة نبيه .
ــه وسلم فرصة  ــه عليه وآل ــول صىل الل ــد الرس ــرى مول فذك
ــو اىل  ــة ،وندع ــى املذهبي ــة يف معن ــم املغلوط ــح املفاهي لنصح
ــد االفكار  ــدا ض ــا واح ــوف صف ــة اإلسالمية،والوق ــدة األم وح
الدخيلة عىل ديننا والجماعات املتطرفة واملتشددة واملذاهب 
ــا العربي واإلسالمي  ــي زرعها يف مجتمعن ــة ،والت االستعماري
ــة، بفكرها  ــي ،ومنها الوهابي ــي الصهيون ــار الربيطان االستعم
ــاوى علمائها قتل  ــا ،والتي بفت ــدد،  والدخيل عىل دينن املتش
ــودان  ــا والس ــا وليبي ــراق وسوري ــاء الع ــن أبن ــات اآلالف م مئ
ــرض له شعبنا اليمني  ــال وافغانستان، واليوم ما يتع والصوم
العظيم من قتل وإرهاب ،من قبل تحالف القتل العربي بقيادة 
ــوم ،كلها بسبب  ــن 1000ي ــذ ما يقرب م ــة بني سعود من مملك
ــة املصطنعة استعماريا وهي  هذه الجماعات الدينية املتطرف
ــة واالخوان  ــا ،ومنها الوهابي ــدت وباركت قتل شعوبه ــي أي الت
ــه يف منطقتنا  ــا وتنفذ مشاريع ــة فهي تخدم اعداءن والسلفي

العربية واإلسالمية.
ــاء به سيد البرش  ــن الدين اإلسالمي ،الذي ج فأين نحن م
محمد صىل الله عليه وآله وسلم ،والذي لزاما علينا ان نحتفل 
ــه النبوية الصحيحة  ــرى ميالده الرشيف ،والتذكري بسنت بذك
ــل النفس  ــة وحرمة قت ــدة الكلم ــو اىل وح ــة  ،وان ندع الرشيف

البرشية التي كرمها الله وحرم قتلها من فوق سبع سماوات.
ــىل آله وسلم  ــا رسول الله وع ــه عليك يا محمد ي ــىل الل فص

تسليما كبريا .

االحتفال باملولد النبوي فرصة لتوحيد األمة اإلسالمية

وفاء الكبيس

محمد صالح حاتم

من األشياء اإليجابية التي تحسب لألخ الدكتور 
ــس حكومة  ــن حبتور – رئي ــح ب ــز صال / عبدالعزي
ــوس الخطر  ــن دق ناق ــه أول م ــي أن ــاذ الوطن اإلنق
ــي تحيط  ــواذ الجمة الت ــاالت االستح ــه إىل ح ونب
ــة  ــي الخبيث ــاً إىل املرام ــة منوه ــة العربي بالجامع
ــراف بالجامعة عن مسارها  ــي تسعى إىل اإلنح الت
ــت  ــذي أنشئ ــاق ال ــن امليث ــا ع ــي وإبعاده الطبيع
بموجبه من قبل قوى دولية ضاقت ذرعاً بالجامعة 
ــا كانت راية  ــوري عندم ــا وألقها الث ــن وهجه يف زم
ــل  ــد البط ــة القائ ــرف بزعام ــة ترف ــورة العربي الث
ــد قظ مضاجع  ــال عبدالنارص ، فلق املرحوم / جم
ــن صولة العروبة  ــن وجعلهم يهابون م املستعمري
ــادق إذا انطلقت وخرجت من  ــا القومي الص بأفقه
ــى بن حبتور إنشاء  ــا ملقارعة األعداء ، فتبن عقاله
ــداً أن هذا الكيان  ــة  شعبية لدعم الجامعة مؤك هيئ
لن يظل بيت العرب ويلتزم برتجمة إرادة الجماهري 
ــي فاعل  ــف شعب ــاده بردي ــم اسن ــة إال إذا ت العربي
ــام والساسة  ــة الحك ــري ومنع هرول ــادر عىل التأث ق
ــة رغبات  ــة لخدم ــان بالجامع ــو االرته ــرب نح الع
ــواء املناسبة الستكمال  ــربى ، أو إيجاد األج دول ك
ــان الصهيوني بعد  ــة الكي ــع مع دول ــات التطبي آلي
ــغ الجامعة من مضمونها  ــى لألعداء تفري أن يتسن
وحرص دورها يف أشياء ثانوية عىل حساب القضية 
املركزية لألمة ، بعد  إسقاطها من الذاكرة الجمعية 
ــأن الذاتي  ــري والش ــش القط ــا إىل الهام وتحويله
ــور يف ذلك  ــال بن حبت ــي ، فق ــب الفلسطين للشع
ــت .. إن إرادة الجماهري هي األبقى وهي األكرث  الوق
قدرة  للحفاظ عىل هذا الكيان العربي بنفس الوهج 
ــن االستعمار  ــاء فرتة التحرر م ــذي أراده له زعم ال
ــري عىل  ــون إىل التأث ــن يسع ــا وم ــال :  إن أمريك ، وق

ــل مبارش ولكن  ــن يعملوا ذلك بشك ــة ل دور الجامع
أدواتهم العربية ويف املقدمة دول الخليج ستمكنهم 
ــل يف تلك الفرتة بادرت هذه الدول  من ذلك ، وبالفع
ــس  ــل مجل ــر إىل تشكي ــك املستعم ــرة يف فل السائ
ــي كإطار إقليمي يسهم يف تجزئة  التعاون الخليج
ــالت صغرية بهدف إضعاف  األمة وتوزيعها إىل تكت
ــدة وتفريغ بيت العرب  القرار الجمعي لألمة الواح
ــه بدالالته  ــت يف ميثاق تأسيس ــن مضمونة الثاب م
ــارص لقضايا األمة ويف  ــة وأفقه القومي املن الواضح
ــي الفلسطيني ، وألن  املقدمة قضية الشعب العرب
ــي لم تكتمل ولم تجد صدى  خطوة الرديف الشعب
ــإن األعداء تمكنوا  ــًال يف بقية الدول العربية ف مماث
من تحقيق ما سعوا إليه ، وحولوا الجامعة العربية 
ــه  ــار ويمكن ــب االستعم ــي يستقط ــان ُهالم إىل كي
ــربر غزو الدول  ــريات األمة وي ــن السيطرة عىل خ م
ــراق وليبيا واالنقضاض  ــة ، كما حدث يف الع العربي
ــا واليمن ، وهي  ــىل أنظمتها كما يحدث يف سوري ع
ــرية ومواقف  ــرية أكدتها القمم األخ منحدرات خط
القادة العرب من هذه القضايا ، ناهيك عن القضية 
األساسية قضية الشعب الفلسطيني التي غادرت 
الذاكرة العربية وأصبحت عىل هامش االهتمامات 
ــادة ، بفعل الضخ االنهزامي  ــة للمواطن والق الذاتي
ــىل  ــز ع ــس والرتكي ــأي بالنف ــرة الن ــد فك ــذي ول ال
الجوانب القطرية باعتبارها كل ما يهم اإلنسان يف 
ــاق هذا القطر أو ذاك ، ولعل الدور املشبوه لدول  نط
ــج بقيادة السعودية واملال املدنس استطاعا  الخلي
ــس االتجاه  ــرب لنف ــادة الع ــن الق ــاع عدد م إخض
ــك اإلرادة األمريكية ، ومن  ــي السائر يف فل االنهزام
ــم أسقط كافة خيارات الفعل القومي املؤثر وقطع  ث
دابر التعاطي اإليجابي مع قضايا األمة والتصدي 

ــد تحدث  ــة التي ق ــات الثنائي ــاد لحل الخالف الج
ــىل الوحدة  ــي حريص ع ــة بأفق قوم ــاق األم يف نط
وتغليب منطق الحوار وتجاوز أي خالفات كأساس 
ــان التوحيدي  ــات السلبية عىل الكي ــع التداعي ملن
ــب عضو فيه  ــد الواحد إذا أصي ــون األمة كالجس ك
ــى والسهر كما  ــاء بالحم ــر األعض ــت له سائ تداع
ــه وعىل آله أفضل الصالة  ثبت عن سيد البرش علي

والسالم . 
من تابع كلمة أبو الغائط األمني الحايل للجامعة 
ــة الدول  ــوزراء خارجي ــر اجتماع ل ــة يف آخ العربي
ــى  ــان والحم ــاب بالغثي ــك أن سيص ــة الش العربي
ــة التي وصل  ــدى االنهزام والحالة املزري ويدرك م
ــل األنظمة بشكل خاص  ــا اإلنسان العربي ، ب إليه
ــرد صدى ملا يعتمل يف الجانب  والتي أصبحت مج
ــة كانت تدافع عن  ــي ، وبدًال من أن الجامع األمريك
ــة باتت  ــه األساسي ــي وقضيت ــب الفلسطين الشع
ــان الصهيوني وتربر أفعاله ضد  توفر الحماية للكي
هذا الشعب املظلوم ، بل وتسخر الدول االنهزامية 
ــس  ــا النف ــزال فيه ــة ال ي ــة أي دول ــع ومحارب لقم
ــزوات  ــدى لن ــداً ألن يتص ــاً ومستع ــي قائم العرب
ــن األمريكان  ــل من يدعمه م ــدو الصهيوني وك الع
واألوروبيني والصهاينة ، كما هو شأن اليمن وحزب 
ــراق وسوريا  ــان والع ــل يف دولة لبن ــه يف لبنان ب الل
ــة من قبل  ــرض لهجمات رشس ــدول تتع ــذه ال ، فه
ــأدوات عربية  ــو أمريكي ولكن ب االستعمار الصهي
ــي لآلسف الشديد ، والجامعة يا لآلسف  ومال عرب
ــم البشعة  ــك الجرائ ــال ، بما يف ذل ــذه األفع ــربر ه ت
ــدو الصهيونية ضد أبناء الشعب  التي يرتكبها الع
ــن الجامعة  ــوم ، فماذا ننتظر م ــي املظل الفلسطين
ــا يف اجتماعهم  ــان وزراء خارجيته ــد بي ــد أن أك بع

ــاوم املدافع عن رشف األمة وحياضها  األخري أن املق
ــدم ، ومن ُيمعن يف  ــة أبنائها إرهابي مهدور ال وكرام
ــل وُيمعن يف الدمار  ــىل األمة ويمارس القت التآمر ع
ــاة فارس مغوار طاملا  ويستهدف كل مقومات الحي
ــر املزعوم  ــدى للخط ــة ويتص ــن األم ــه يدافع ع أن
ــاة استطاعت  ــة ومله ــران ، وهي لعب ــل يف إي املتمث
ــا يف أذهان بعض  ــة أن تروج لها وترسخه السعودي
ــن املرتزقة والعمالء  ــادة العرب ومن لف معهم م الق
ــرف بوصلة النضال عن مصدره  والخونة بهدف ح
ــي ، إىل إيران الدولة  ــي وهو العدو الصهيون الطبيع
ــه أمريكا  ــروج ل ــا ت ــذا م ــة ، وه ــة الشقيق اإلسالمي
وتحاول الوصول إليه من زمن رئاسة كارتر الرئيس 
ــاز الرهائن  ــة احتج ــق عىل خلفي ــي األسب األمريك
ــارة األمريكية بطهران ، ولكنها فشلت إىل أن  بالسف
جاء األفراد املنبطحون من األبناء املحسوبني عىل 
األمة وكلهم من عرب اللسان ال يملكون من العروبة 
ــة غريبة تشوه املعاني  ــة وينطقونها ببدوي إال اللغ
ــوا العداء بني  ــذه الدولة من غايتها وأذك ، فمكنوا ه
ــري ، ال يمت  ــاس اثني حق ــرس عىل أس ــرب والف الع

لإلسالم وال إىل نهجه بأي صلة . 
لذلك أتمنى عىل األخ بن حبتور أن ُيحيي نفس 
ــاً إىل الشارع  ــأ جميع ــد وأن نلج ــن جدي ــرة م الفك
ــة شعبية قادرة  ــات جماهريي ــي إليجاد كيان العرب
ــا تبقى من  ــارع و الحفاظ عىل م ــىل تحريك الش ع
ــب الصوت العربي وتسقط  ــذا الكيان قبل أن يغي ه
ــة بدًال من  ــح الجامع ــض وتصب ــرة إىل الحضي الفك

عربية إىل " عربية " ال سمح الله .. 
والله من وراء القصد .. 

أحمد يحيى الديلمي

بن حبتور.. والجامعة العربية 

الثالوث املشؤوم ..!!

حمري العزكي
ــودي األمريكي الغاشم  ــرار العدوان السع مع استم
ــب اليمني العظيم  ــم واآلثم عىل الشع وحصاره الظال
ــوى العدو الصلف  ــذي أنهك بصموده األسطوري ق ال
وأهان بثباته وشموخ غرور وكربياء املعتدي املتعجرف 
ــار إال استخدمه  ــدوان من خي ــام هذا الع ــم يتبق أم ، ل
ــم إنسانية أو دينية  ــذه غري آبه بأي قي ــرار إال اتخ وال ق
وضاربا عرض الحائط بكل األعراف والقوانني الدولية 
ــاء وانتهاء بمجزرة  ــداف املدنيني األبري ابتداء باسته
اإلبادة الجماعية التي رشع يف تنفيذها باإلغالق التام 
لكل املنافذ البحرية والربية سعيا لقتل الحياة بالجوع 

واملرض.
ــني العظماء ولكن  ــك إرادة اليمني ــرس رغم ذل لم تنك
ــا بعد يوم  ــم يوم ــم تتعاظ ــد وأوجاعه ــم تتزاي معاناته
ــي  األمريك ــودي  السع ــار  والحص ــدوان  للع ــة  نتيج
ــري مكرتث بما  ــيل عابث وغ ــع ثالوث داخ ــرتاك م باالش
ــر به البالد وما تعانيه البالد وغري مستوعب ألهمية  تم
ــة التي  ــا الحتمي ــة واستحقاقاته ــة املرحل وحساسي
ــا إال سبيل  ــن التهرب منه ــا والسبيل م ــاص منه المن

الخزي والعار ولعائن التاريخ الذي اليرحم .
االنتهازية السياسية هي الوجه األول واألقبح لهذا 
ــد طريف الرشاكة  ــؤوم والتي يمارسها أح ــوث املش الثال
محاوال االستفادة حزبيا من تأجيج مشاعر البسطاء 
ــة  ــاة املعيشي ــات املعان ــر تبع ــرف اآلخ ــل الط وتحمي
ــة ، متجاهال  ــة األوضاع املرتدي ــل عن مسؤولي والتنص
ــه املرتتبة عىل  ــل الدولة وواجبات ــوده يف كل مفاص وج

ذلك .
ــالل الرأسمايل الذي يمارسه  الوجه الثاني، االستغ
ــاص من خالل  ــوس يف القطاع الخ ــض ضعاف النف بع
ــال أخالقية يف ظل  ــاح الكبرية ال ــي لتحقيق االرب السع
ــا باالحتكار أو  ــة ، إم ــة والقاسي ــروف الصعب هذه الظ
ــار السلع وبالذات  ــاع الالمعقول والالمربر ألسع االرتف
االساسية بمجرد سماع الشائعات ثم تثبيت االسعار 
املرتفعة رغم انتفاء الشائعات وكذلك التالعب بأسعار 

رصف العمالت وتكديس السيولة النقدية .
ــا ووقاحة،  ــرث شحوبا وبؤس ــه الثالث األك ــا الوج أم
ــل يف أداء  ــور املخج ــي والقص ــال الحكوم ــو اإلهم فه
ــل يف بعض  ــرار حالة الشل ــة واستم ــات الدول مؤسس
ــا الرسمية والجمود املتعمد أحيانا يف البعض  أجهزته
ــق من قبل ممثيل  ــة اىل اختالق العوائ ــر ، باإلضاف اآلخ
ــراءات رئاسية  ــات السياسية امام أي إج بعض املكون
لتصحيح وتفعيل وتحسني األداء الرسمي والحكومي 

.
فإىل متى يستمر هذا الثالوث املشؤوم عديم الشعور 
ــار األمريكي  ــة العدوان والحص ــة يف مشارك باملسؤولي
ــادة معاناتهم  ــل اليمنيني وزي ــودي تجويع وقت السع
ــة االقتصادية  ــرتدي واألزم ــأة الوضع املعييش امل ووط

املتفاقمة ؟؟!!!
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