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رحـيــــل الـحسـيـن ..
مطهر يحيى رشف الدين  

 رحل ومعه اليواقيت النرية املضيئة التي أبت 
ــد  ــرج ثائرًة مع أبيها الذي خرج لينش إال أن تخ
ــالم والحق والعدل للبرشية يف كل  الكمال والس
ــالم الزاد  ــني عليه الس ــان ومكان ، هيأ الحس زم
ــة يف موكٍب صغري وعدده قليل ومحدود  والراحل
لكن جوهرُه ثقٌة بالله وإيمانُه ال يتزحزح وثباته 
ــاه جبابرة األرض  ــٌخ كالطود العظيم يخش راس
ــورٌة عىل  ــك املوكب ث ــر ذل ــا ويف ظاه وطواغيته
ــتبداد ، وعىل كاهل أبي  ــم والطغيان واالس الظل
ــؤولية الدينية  ــل املس ــني يحم ــه الحس عبدالل
ــىل عنها عّم  ــا أو تخ ــي إن تركه ــة الت واألخالقي
ــم  ــادئ والقي ــت املب ــق وانحرف ــل  والفس الجه
ــلوك جاهيل  ــالمية إىل س ــريت الثقافة اإلس وتغ
ــا واآلخرة  ــم الدني ــل ه ــني ليحم ــرج الحس ، خ
ــة  ــدأ والعاملي ــة واملب ــه القضي ــزن يف جوف ويخت
والشمولية ، رحل صاحب املقولة الشهرية  " إن 
ــتقم إال بقتيل فيا سيوف  كان دين محمٍد لم يس

خذيني " .
ــالم  ــد املنافقني أعداء اإلس ــة اإلمام ض  معرك
ــعار "هيهات منا الذلة" كما سار عىل  حملت ش
ــداة لهذه  ــرم الرحمة امله ــده النبي األك ــك ج ذل

ــواُت الله عليه وآله وأبوُه اإلمام  األمة محمد صل
ــاهد  ــالم ، يف موكبه الطاهر يش ــه الس ــيل علي ع
ــائه من  ــن بنيه ونس ــني الرباعم م ــام  الحس اإلم
ــمة تتطلع إىل وجهه  ــه يواقيت مضيئة باس ذوي
ــيكون من  ــًة الرضا والقناعة بما س الكريم مؤمل
ــفر،  ــقة الطريق ووعثاء الس ــاء ومش تحمل عن
ــام الطاهر فإنها ترى  ــا حني ترى وجه اإلم لكنه
ــفينة النجاة وتطمنئ نفوسها ملا يعكسه  فيه س
ــذي يوحي بعظمة يف  ــاُه امليضء املرشق ال محي
النفس وسمو يف الروح املتلهفة للحرية والكرامة 
ــاة  والنج ــكينة  الس ــه  في ــبيٍل  س إىل  ــة  الداعي
والثبات اإليماني ، يف املسري يرى الحسني عزته 
ــوه املتأللئة  ــىل تلك الوج ــموخه ع وكرامته وش
ــوله  ــي حملت العهد وامليثاق بحب الله ورس الت
ــها طائعًة مرضية مؤيدة  وأوليائه ودفعت بنفس
ــينية التي ما جاءت إال لتحيي  للمسرية الحس
ــاً ضالة ظلت تلهث وراء ملذات و شهوات  نفوس
ــو حياة تضمن  ــا وتحرك ضمائر ميتة نح الدني
ــرج الجيل  ــا واآلخرة ، خ ــا خري الدني ألصحابه
ــباب أهل الجنة ليثبت  ــيد ش ــيني مع س الحس
ــوده وكيانه ويبعث من بعده أجياًال متتابعة  وج

ــاد الفاتح ألبواب  ــلك الجه ــلك مس تخطو وتس
ــن أولياء  ــة م ــح إال للخاّص ــي ال تفّت ــة الت الجن
ــهداء يف موكب  ــيد الش الله الصالحني ، رحل س
ــاب يزيد  ــٌة من أذن ــت ملواجهته ثل ــب جبن مهي
ــوت اآلالف من  ــدت قوى الطاغ وبن زياد فحش
ــري متكافئة، انترص فيها الدم  الجند يف معركة غ
ــىل الباطل  ــرص فيها الحق ع ــيف وانت عىل الس
موثقة للتاريخ مدى العمق اإليماني واألخالقي 
ــني وأبنائه  ــروق الحس ــذر يف ع ــي املتج والروح
ــد مواجهة  ــم تاريخي جس ــم يف موكب عظي وه
اإلسالم مع النفاق ، فكان العرشات من أصحاب 
اإلمام يستقبلون رماح الغدر  والنفاق بصدورهم 
وهم يف حالة حصار شديد بلغ العطش والجوع 
مبلغه والعدو اللدود يحبس عنهم القوت واملاء.

ــه ليكون  ــاره الل ــذي اخت ــب ال ــك  املوك  يف ذل
ــالمي ستبقى  عنواناً لكرامة وعزة املجتمع اإلس
ــتبقى  ــة خالدة واملبدأ ثابتاً ال يتغري  وس القضي
ــة يحييها  ــي دائم ــوم الكربالئ ــك الي ــرى ذل ذك
األحرار من بعده يف كل األجيال وعىل مر الزمان 
ــخ الذي ال  ــني وااليمان الراس ــد قوة اليق لتجس
يهتز وال تؤثر فيه مغريات وشهوات الدنيا ، ذلك 

املوكب الحسيني الذي دائما ما تتكرر عناوينه 
ــه يف ميدان  ــه ووجهت ــيبقى هدف ــه س وتفاصيل
ــة العدل ونرصة الحق والوقوف  هذه األرض إقام
ــتكربين  ــتضعفني ومقارعة املس ــب املس إىل جان
ــاك وال  ــت هن ــني كان ــك الح ــذ ذل ــني، فمن الظامل
ــخرية  ــن الظلم والطغيان والس تزال موجات م
ــالمي ورشيعة نبينا  واالستخفاف بالدين اإلس
ــه الطاهرين ،  ــه وآل ــالمه علي ــه وس ــوات الل صل
تلت املوجات العديدة واألعاصري البرشية التي 
سلكت مسلك الشياطني واتبعت األهواء وتربأت 
ــن الدين وأعلنت هجرتها إىل األطماع وجعلت  م

نصب عينها احتواء الدنيا وملذاتها .
ــني  ــاهد الحس ــق إىل كربالء يش ــو الطري  نح
ــوه املتخاذلني  ــاق قد مأل وج ــدر واملكر والنف الغ
ــت  ــاًال فكان ــوه أفع ــواًال وخذل ــوه أق ــن أحب الذي
ــا قال  ــد ، وكم ــيوفهم مع يزي ــه وس ــم مع قلوبه
ــان   ــالمة عىل لس ــيحي بولس س ــاعر املس الش

الفرزدق مخاطباً الحسني:
ــت تلقى  ــة القلوب ولكن .. لس ــك يف الكوف  "ل
خلف القلوب رجاال .. وإذا الحب لم يؤيد بفعٍل  

ظل يف كفه الوفاء خياال ".

ــنب والخوف  ــني أن الج ــا يدرك الحس  حينه
ــم وأقعدهم عن  ــيطر عليه ــد س ــب الدنيا ق وح
ــافيا ومقنعاً  ــال ، فكان رده  عىل الفرزدق ش القت

بقوله:
 لنئ كانت الدنيا تعد نفيسة .. فدار ثواب الله 

أعىل وأنبُل
ــئت .. فقتل  ــوت أنش ــدان للم ــت األب وإن كان

امرٍئ بالسيف يف الله أفضُل
ــعي  ــيئاً مقدراً .. فقلة س وإن كانت األرزاق ش

املرء يف الرزق أجمُل
ــهادة وذلك  ــني تلك الش ــك يا ُحس ــاً ل فهنيئ
ــالم عليك وعىل أصحابك  املوقف العظيم والس
ــني  ــىل عيل بن الحس ــالم ع ــهداء كربالء ، س ش
ــني وعىل سكينة ورقية  وعىل زينب أخت الحس
ابنتي الحسني ، وعظم الله أجر املسلمني وجرب 
ــْوَم ُتْجزَى ُكُلّ  ــم ،  قال تعاىل :  " اْلَي ــه مصابه الل
يُع  ــْوَم إَِنّ الَلَّه َرسِ ــَم اْلَي ــَبْت َال ُظْل ــٍس ِبَما َكَس َنْف
ــِة إِِذ اْلُقُلوُب َلَدى  ــْوَم اْآلزَِف ــاِب َوأَنِذرُْهْم َي اْلِحَس
ــْن َحِميٍم وََال  اِلِمنَي ِم ــا ِللَظّ ــِر َكاِظِمنَي َم اْلَحَناِج
ــا ُتْخِفي  ــَة اْألَْعنُيِ َوَم ــُم َخاِئَن ــاُع َيْعَل ــِفيٍع ُيَط َش

ُدوُر ُ". الُصّ

محمد أحمد املؤيد

بالصدفة حصلت عىل برنامج ( دسم / غني باملعلومات)  
عن الصهاينة اليهود وما يقومون به من ممارسات عجيبة 
املحتلة  فلسطني  أرض  يف  الفلسطينيني  حق  يف  وفاضحة 
تجاه  مشاعرهم  حقيقة  عن  وإنما  وحسب  هذا  ليس   ,
األرض املقدسة سواًء املقدسة بالنسبة لهم أو بالنسبة لنا 
نفس  يف  واستمتعت  كثرياً  ذهلت  انني  وحقيقًة  كمسلمني 
 (BBC) قناة  بثته  الذي  الربنامج  هذا  بمضمون  الوقت 
بهذا  أعجبت  أنني  حتى   , العربية  باللغة  الربيطانية 
الربنامج كثريا لدرجة أنني لم أعد أبايل بجلسة القات أثناء 
اكتماله ال ليشء وإنما ألنه أطلعني عن  العرصية إال بعد 
الساعة  مدار  وعىل  يتجرعها  التي  املعاناة  تلك  عىل  كثب 
أخوننا الفلسطينيون األفذاذ الذين يحلو لليهود املجاورين 
ملنازلهم املغلقة واملحتجزة واملهجورة واملأهولة بالسكان  أن 
خالل  املتحدث  ذكر  بالحرف  أنه  حتى   , بالعرب  يدعونهم 
جولة سياحية وأثناء مروره من جانب بيت عربي وقال : " 

هذا بيت عربي ومطبوع عىل جدرانه وبابه (املوت للعرب) 
" حيث أنه رصح أن كثرياً من هذه العبارات تردد وتطبع من 
وهذا  بينهم,  يعيش  فلسطيني  أي  عىل  اإلرسائيليني  قبل 

دليل عىل ذلك الحقد الدفني تجاه العرب واملسلمني.
 , ومسلم  عربي  لكل  استفزازية  عبارة   " للعرب  املوت   "    
وأعتقد أن كل ما نحن فيه اليوم من ويالت وحروب واقتتال 
اخواننا  يعانيه  الذي  الظلم  ذلك   عن  سكوتنا  بسبب  هو 
وتركهم  فلسطني  أرض  يف  األحرار  الرشفاء  الفلسطينيون 
عدو  من  عنوة  يتجرعونها  التي  الرشسة  املعاناة  هذه  عىل 
املتلفز  الربنامج  والجميل يف هذا   , بني صهيون  غاشم من 
تم  به  الذي  الرئييس  للسبب  أنني وجدت تفسرياً حقيقياً 
السبب  وما  حدث  وكيف   " بلفور  وعد   " اسموه  ما  اطالق 
الصهيوني  اللوبي  لدعم  الغرب  اندفاع  وراء  من  الرئييس 
الغاصب  الكيان  هذا  عمر  من  السنني   عرشات  مدى  عىل 
 4000  " منذ  املقدسة  األرض  استوطن  أنه  يدعي  الذي   -

السنوات منذ  الهائل من  الرقم  ادعائهم بهذا  " فرغم  سنة 
أكرث من ثمانني  احتاللهم ألرض فلسطني ومىض عىل ذلك 
معها  تزد  ولم   " سنة   4000" هو  كما  الزال  الرقم  لكن  سنة 
, وهو قول  تلك الثمانون.. املهم هو الرقم " 4000 سنة " - 
اليهود وعرب تقديمه لربنامج مفصل لهم  املتحدث للسياح 
املعدة  الخريطة  يف  اليهود  ونسبة  االستيطان  حقيقة  عن 
من قبل هيئة التخطيط اليهودي لديهم , والذي قال أثناء 
الحديث املستطرد : " املسلمون يقولون إن أرض فلسطني 
اإلسالمية  الفتوحات  أثناء  فتحوها  بعدما  من  أرضهم  هي 
يفتحونها  أرض  فأي   , أرضهم  يعتربونها  هم  ولذلك 
قد  مثال  فأوروبا   , لهم  ملكاً  يعتربونها  عليها  ويسيطرون 
فتحت ذات يوم عىل أيدي املسلمني وخرجوا منها ولكنهم 
اليزالون ينتظرون اليوم الذي فيه يستعيدون أوروبا التي 
الفكر  ذلك  عىل  واضح  دليل  وهذا   ,  " ملكهم  يعتربونها 
الخبيث والذي صار يبثه شلة يهود من أجل إقناع الغرب 

وأمريكا بحقيقة العرب التي يصطنعونها لحاجة يف نفس 
يعقوب وهو استمرار دعم هذا الكيان الكرتوني املتسلط.

سأل املعد للربنامج أحد أطفال اليهود وقال له : " أين أبوك 
؟ قال : يف العمل، فقال له هل هو عىل ما يرام قال : نعم  , 
ثم قال له : بماذا تشعر هنا ؟  قال أشعر بأننا هنا من أجل 
القول للمسلمني أن هذه أرضنا ..!! ولكنني أشعر بالخوف 
فقال له : من ماذا ؟ قال : عىل أبي كي ال يحدث له أي مكروه 
" .. وهذا دليل عىل قوله تعاىل : " وََال َتِهُنوا وََال َتْحزَُنوا َوأَنُتُم 
ْؤِمِننَي " وقال سبحانه " إِن َتُكوُنواْ َتأَْلُموَن  األَْعَلْوَن إِن ُكنُتم مُّ
َفإِنَُّهْم َيأَْلُموَن َكَما َتأَْلموَن " وقال جل شأنه : "إِن َيْمَسْسُكْم 
ْثُلُه " صدق الله العظيم.. فاملوت  َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ
لله  والعزة  لإلسالم  والنرص  اليهود  عىل  واللعنة  إلرسائيل 
فيها  واألحرار  فلسطني  أرض  ولتحيا  وللمؤمنني  ولرسوله 

والرشفاء من الفلسطينيني العرب األماجد.
ولله عاقبة األمور

عندما نقول " املوت إلسرائيل "

محمد صالح حاتم 

ــام 1945م  ــدة يف ع ــم املتح ــاء األم ــذ إنش من
ــالم واألمن  ــه  من أجل نرش الس ــة ميثاق وصياغ
ــال واالحتالل  ــروب والقت ــاء الح يف العالم،وإنه
ــدم  ــتقاللها وع ــدول واس ــة ال يف العالم،وحماي
ــدان  ،ومنذ  ــؤون الداخلية للبل ــل يف الش التدخ
ــك الوقت والزلنا نحلم أن يتحقق هذا الهدف  ذل
ــدت األمم  ــن اجلها أوج ــي م ــة والت ــذه الغاي وه

املتحدة ومجلس األمن.
ــن وقراراته ليس  ــف فمجلس األم ولكن لألس
ــلطا عىل العرب واملسلمني،واألمم  إال سيفا مس
ــات  اإلدان و  ــجب  الش إال  ــك  تمل ال  ــدة  املتح
ــا وأكرث  ــبعني عام ــن القلق،فمنذ س ــري ع والتعب
ــم نجدها يف يوم  ــذ أن وجدت األمم املتحدة،ل من
ــت مجرماً  ــوم أو حاكم ــام أنصفت مظل ــن األي م
وجالداً ،فهاهي فلسطني الزالت تحت االحتالل 
ــي أصدرتها  ــرث القرارات الت ــي ،وما أك الصهيون
ــطني يف إقامة دولتهم  ــدة بحق فلس ــم املتح األم
ــطني وحق الالجئني  ــدس عاصمة لفلس وان الق
بالعودة،وغريها من القرارات ولكن لألسف فكل 
ــرارات يتم رميها خلف الحائط  من قبل  هذه الق
ــم املتحدة   ــكا، فاألم ــي وأمري ــان الصهيون الكي
ــي لم يكن  ــي واألمم ــاني العامل ــجلها اإلنس وس

ــالم  ــلم واألمن ،ولم تحقق الس يف يوم ما مع الس
ــروب والرصاعات التي  يف أي دولة،فما أكرث الح
شهدها العالم ،والتي عجزت األمم املتحدة عن 
ــاء الرصاعات،والتي  ــروب أو إنه وقف هذه الح
ــروب  ــك الح ــد أن تنه ــا بع ــرص عمله كان يقت
ــرض وتحصل  ــر وامل ــرش الفق ــدول وينت ــذه ال ه
ــانية واالغتصابات  املجازر والجرائم ضد اإلنس
ــة التعذيب ،تقوم  ــجون واالعتقاالت وحال والس
ــاعدات التي تسميها  ــال املخيمات واملس بإرس
ــوات احتالل بصيغة  ــانية ،وبعدها تنرش ق إنس
ــالم  ـــ( قوات حفظ الس ــميها ب ــة أو ما تس أممي
ــني الذين تم  ــالم األممي ــا أكرث مبعوثي الس )،فم
ــا لحلها،ولكنهم  ــدة ملفات وقضاي ــم بع تكليفه
ــودان تم تقسيمه  ــواء، يف الس ــلوا جميعا س فش
ــوداً يف دار  ــل املاليني والزال الرصاع موج بعد قت
ــم املتحدة  ــت األم ــاذا عمل ــال م ــور،يف الصوم ف
ومبعوثوها ؟يف العراق، تم احتالله وقتل  املاليني 
ــح اليوم نموذجاً  ــه ونهب ثرواته وأصب من أبنائ
ــتان  ،أفغانس ــي  واملذهب ــي  الطائف ــرصاع  لل
ــان وليبيا، ماذا عملت األمم  والبوسنة والشيش
ــعوب وغريها الكثري من بلدان  املتحدة لهذه الش
ــرية كلها  ــيا وخاصة الفق ــا وأمريكا وآس إفريقي

ــا الحروب والرصاعات  ــت بعد ان أنهكته أصبح
ــرون  ــات وينتظ ــا يف املخيم ــش أبناؤه دوال يعي
لقمة العيش من املساعدات األممية ،بينما كبار 
ــذه الحروب ومن  ــببوا يف ه املجرمني والذين تس
ارتكبوا املجازر منهم من تم منحه جوائز السالم 
ــفراء أمميني  العاملي والبعض منهم أصبحوا س
ــنة،والحديث يطول عن  ــفراء للنوايا الحس وس
السالم الذي عجزت عن تحقيقه األمم املتحدة. 
واليوم ما يحدث يف سوريا واليمن،ومن يعول 
ــالم يف هذين  ــم املتحدة يف تحقيق الس عىل األم
البلدين اللذين أنهكهما العدوان والحرب ،فماذا 
عمل املبعوث األممي لسوريا دي ميستورا رغم 
ــف  ــوارات يف جني ــات والح ــادث واملفاوض املح

وسوتيش وغريها،لم يحقق أي يشء .
ــني، لكن  ــني ثالثة مبعوث ــم تعي ــن رغ ويف اليم
ــك عىل االنتهاء  ــف هاهو العام الرابع أوش لألس
ــم  ــار ل ــف والحص ــم يتوق ــرب ل ــدوان والح والع
ينفك،رغم املطالبات بوقف الحرب والتأكيدات 
ــن يكون إال  ــل يف اليمن ل ــرج والح ــىل ان املخ ع
ــف العدوان  ــن تحال ــرب الحوار،ولك ــيا ع سياس
الزال يماطل ويعرقل الجهود الرامية إىل تحقيق 
ــالم،وما حدث من إعاقة نقل الوفد الوطني  الس

إىل جنيف مؤخرا إال واحدة من العراقيل .
ــوث  املبع ــث  غريفي ــن  مارت ــو  هاه ــوم  والي
ــد يف صنعاء ،يف  ــط الرحال من جدي االممي يح
ــدوان والتي  ــن قبل تحالف الع ظل التصعيد م
يشهدها الساحل الغربي والحديدة،وكذا تردي 
ــبب الحرب والحصار  ــاع االقتصادية بس األوض
وانهيار العملة اليمنية والتي يستخدمها العدو 

سالحا لقتل الشعب اليمني بأكمله. 
فماذا يحمل غريفيث يف جعبته هذه املرة ؟

ــد  ــي بجدي ــن يأت ــن ل ــول ان مارت ــن نق نح
ــعب  الش ــاء  ألبن يشء  ــل  عم ــتطيع  يس ــن  ول
ــق ما  ــتطع تحقي ــم يس ــل ل ــذا الرج اليمني،فه
ــن وما أعلن  ــه مبعوثا لليم ــور تعيين ــده به ف وع
ــاء ومنها إطالق  ــه األوىل إىل صنع ــه يف زيارت عن
ــجناء واألرسى واملعتقلني ،تسليم املرتبات  الس
ــانية إليصال املساعدات  للموظفني وهدنة إنس
ــتطع هو  ــع مناطق الرصاع،وكذا لم يس اىل جمي
ــد الوطني  ــني نقل الوف ــدة عىل تأم ــم املتح األم

،فماذا عساه أن يعمل !؟
ــالم  ــم املتحدة كما قلنا لن تحقق الس إن االم
يف اليمن،وهذا ليس تشاؤماً مني بل كل الدالئل 
ــواهد والسوابق تقول هذا،  واملعطيات وكل الش

فكيف تنجح يف اليمن وهي من فشلت يف سوريا 
،وكيف تحقق السالم لليمنيني وهي من عجزت 

عن تحقيقه لليبيني والفلسطينيني. 
ــمي األمور  ــه أن يس ــالم فعلي ــن أراد الس فم
ــك عدوانا وحرباً  ــرتف أن هنال ــمياتها ويع بمس
ــالم  ــعب اليمني ،ومن أراد تحقيق الس عىل الش
ــي بادرت  ــالم الت ــادرات  الس ــرأ مب ــه أن يق فعلي
ــية اليمنية كمبادرة تحييد  بها القيادة السياس
االقتصاد والعملة والرواتب،التي قدمها السيد 
عبدامللك الحوثي ،وكذا مبادرات األستاذ محمد 
ــو املكتب  ــا كتبه عض ــا م ــي وآخره ــيل الحوث ع
السيايس ألنصار الله عبدامللك العجري،فكلها 

تؤدي إىل تحقيق  السالم يف اليمن .
ــي قدمها تحالف  ــالم الت ــن مبادرات الس فأي
ــالم  ــوا يريدون الس ــه ،إذا كان ــدوان ومرتزقت الع

لليمن ؟
ــن عمل األمم  ــذا بما قيل ع ــم مقايل ه واختت
ــات  ــازل باملخيم ــتبدال املن ــو  اس ــدة ( ه املتح
ــكينة  والس ــن  واألم ــاعدات  باملس ــات  واملرتب

بالشجب والقلق  واإلدانات).
ــار  ــزي والع ــاً والخ ــراً أبي ــن ح ــاش اليم وع

للخونة والعمالء.

األمم املتحدة وتحقيق السالم يف اليمن 

هشام الهبيشان

ــقط  ــش“ عندما أس ــود دروي ــل ’محم ــدع الراح أب
ــكا عىل العرب  ــبيهات حرب أمري ــات وتش كل توصيف
ــال: ’أمريكا عىل  ــايل“ فق ــح الظل الع ــدة ’مدي يف قصي
ــة،  ــوت عنقودي ــة للم ــل لعب ــدي كل طف ــوار ته األس
ــق العربي أمريكا هي الطاعون –  ــيما العاش ياهريوش
ــا الطائرات وصوت  ــنا أيقظتن والطاعون أمريكا، نعس
أمريكا، وأمريكا ألمريكا، نفتح علبة الرسدين تقصفها 
ــز البناية تقفز  ــباك تهت ــتارة الش املدافع، تحتمي بس
األبواب أمريكا، وراء الباب أمريكا، ونميش يف الشوارع 
باحثني عن السالمة من سيدفننا إذا متنا، عرايا نحن 
ــريوت املكرس  ــرب يوارينا ويا يوم ب ــا وال ق ــق يغطين ال أف
ــن رصختنا  ــل لنعرف أي ــل قليال عج ــرية عج يف الظه
ــري معاناة  ــات تعكس إىل حد كب ــذه الكلم ــرية ’، ه األخ
ــات األمريكية  ــة الحكوم ــكا، فسياس ــع أمري العرب م
ــرية، وخاصة  ــا يف كل صغرية وكب ــة ودس أنفه املتعاقب
ــان الصهيوني  ــرصاع العربي مع الكي ــا يتعلق بال يف م
ــخ وتزويده ’بكل مقومات الحياة، والكيل بميزان  املس
ــل لصالح الكيان  ــوج دائماً الكفة الراجحة فيه تمي أع
ــخ، فـ نحن العرب نكره أمريكا ألنها تغلغلت فيها  املس
ــة“ وأصبح مجموع  ــيحية ’املتطرف ــة واملس الصهيوني
ــات التأثري  ــني لجماع ــض تابع ــت األبي ــي البي موظف
الصهيونية أو ما يسمى باللوبي الصهيوني يف أمريكا 
املعادي لإلسالم وللعرب بمختلف انتماءاتهم الدينية 

وتنوع حضاراتهم.
ــكل بومبيو  ــون بولتون و ماي ــكا ترامب وج ـــ أمري ف
ــني" أمريكا  ــع مضام ــدة تلتقي م ــوم أجن ــل الي ، تحم
ــة " "بوجهها الحقيقي " املعادي لكل ما هو  املتصهين
ــلم ، ومع التقاء هذه األجندة  التي تساهم  عربي ومس
ــاعر  ــرصي أمريكي يفيض بمش ــة خطاب عن بصناع
ــالم والعرب  ــلمني واإلس ــة والعداء ليس للمس الكراهي
ــب واملهاجرين والالجئني  ــب بل لجميع األجان فحس
ــأن الداخيل األمريكي  ــكا “ هذا بما يخص الش يف أمري
”،وبما يخص األجندة والخطاب الخارجي فاالجندة 
والخطاب الذي يحمله ترامب وجون بولتون و مايكل 
ــات العالم وخصوصاً  ــص ملفات وأزم بومبيو بما يخ
ــطني واألقليم املحيط  ــة العربية وفلس ــات املنطق ملف
ــوح  ــذي يل ــي ، وال ــووي االيران ــف الن ــاً املل وخصوص
ــاوم  ــة عاملية ،والذي يس ــكري لكل أزم ــار العس بالخي
ــم “ بمبدأ  ــىل أرضهم وكرامته ــوم ع ــطينيني الي الفلس
ــع “ ، ويفاوض  ــة األمر الواق ــول سياس ــع أو قب التجوي
ــورية ويحتل  ــرب ”، والذي يهدد س ــني “ بالح اإليراني
ــان  ــدد لبن ــراق ،ويه ــل الع ــا ويحت ــن أرضه ــزءاً م ج
ــة اإلرهاب مازال يحتل  ــن ، والذي بحجة محارب واليم
ــه تنفيذ رضبات عسكرية  ــتان ، ويجيز لنفس أفغانس
ــة ،بحجة  ــدان األفريقية العربي ــض البل ــة يف بع جوي
ــببت  ــات تس ــذه الرضب ــع أن ه ــاب ”م ــة اإلره محارب

ــذا  ــة به ــم والصل ــة له ــرث ،ال عالق ــا ك ــقوط ضحاي بس
ــكا، فهذه األجندة  ــاب الذي تدعيه وتدعمه أمري اإلره
ــتعصف باملنطقة  ــن املؤكد أنها س ــال تنفيذها م يف ح
ــدة  ــذه األجن ــع ، فه ــم اجم ــل بالعال ــا ال ب بمجموعه
ــة ،تهدد قيم  ــدة كارثية تدمريي ــا أنها أجن ــرف عنه يع
التسامح الديني والتعايش السلمي وقبول االختالف 
ــعال رصاع  والتعدد الثقايف، فهي تدعو رصاحة إىل إش
ــاب بحد ذاته  ــذا املوضوع وهذا الخط الحضارات، وه

يشكل خطراً عىل العالم كل العالم .
ــرصي إلدارة ترامب  ــذا الخطاب العن ــاً مع ه وتزامن
ــات  ــتمر الترصيح ــلميني ،تس ــرب واملس الع ــاه  اتج
ــلمني  ــالم واملس ــد ترامب ضد اإلس ــة لدونال العنرصي
والعرب،وتزامناً مع قراراته  األخرية بخصوص القدس 
ــية  ــب السياس ــة النخ ــة غالبي ــت بثق ــي حظي ، والت
األمريكية ،وهذا ما يؤكد ان هناك نسبة ليست بقليلة 
ــية بواشنطن  من املجتمع األمريكي والنخب السياس
ــرة عنرصية  ــرب بنظ ــلمني والع ــالم واملس تنظر لإلس
ــت  ليس ــة  العنرصي ــات  الترصيح ــذه  فه ــة،  متطرف
بجديدة، ولن ننىس كيف أن بوش األب قد رصح بنفسه 
ــقوط االتحاد السوفييتي كحلف كان  ومبارشة بعد س
ــي بقيادة أمريكا  ــة حلف الناتو الغرب يقف يف مواجه
ــالم  ــرف ’العدو اآلن هو اإلس ــا، حيث قال بالح حينه
ــالم العرب“، فأمريكا ترى  ــقاط إس والعرب ويجب إس

ــة يف الوطن  ــة االصيل ــيحية املرشقي ــالم واملس يف اإلس
ــول بينها  ــع الوحيد الذي يح ــة املان ــي واملنطق العرب
وبني السيطرة عىل جغرافيا أمة العرب واملسلمني فوق 
ــتالب ثرواتها الطبيعية، وتاريخياً  الكرة األرضية واس
ــة وفق خطة  ــكا قامت كدول ــم أن أمري ــه يعل ــم كل العال
ــالل املهاجرين الغربيني  ــعب مكان آخر، إح إحالل ش
ــكان األصليني يف  ــعب الهنود الحمر، الس بديًال عن ش
أمريكا وأصحابها ومالكها، وبمقارنة رسيعة مع كيفية 
ــل“ فوق أرض  ــخ ’إرسائي ــام الكيان الصهيوني املس قي
ــلوب يف أمريكا ويف فلسطني  ــطني سنجد أن األس فلس
ــه، تدمري  ــن بوتقة الغرب نفس ــه قد خرج م ــد، وأن واح
ــل غريب  ــعب بدي ــريه وقتله وإحالل ش ــعب وتهج ش

وإقامة وطن وكيان آخر مكانه.
ــور هنا يف منظور أوضح فإذا كان هناك  ولنضع األم
ــألته عن سبب  ــخص عربي يكره أمريكا وس أمامك ش
ــي كالتايل، اكره  ــره ؟؟ فاإلجابة عىل األغلب ه ــذا الك ه
ــاعد إرسائيل، اكره أمريكا التي تحب  أمريكا التي تس
الهيمنة والتفرقة بني الشعوب، وغالباً شعوب منطقتنا 
ــذه اإلجابات، وأنا  ــالمية يتفقون عىل ه العربية واإلس
ــة  ــباب، فيجب أن نكره سياس ــع كل هذه األس ــق م أتف
ــة كاذبة مضللة، ألنها  أمريكا الخارجية، ألنها سياس
استعمارية ىف األساس ال تنظر إال للمصالح األمريكية.   
ــاندتها  ــكا ومس ــره أمري ــوح ونك ــرى بوض ــب أن ن يج

ــخ ،ودعمها لعمليات  العمياء للكيان الصهيوني املس
ــد أي قرار يقرتح  ــطينيني بل والوقوف ض إبادة الفلس
ــذه الهمجية الصهيونية، يجب أن نتذكر  فكرة إدانة ه
ــا والعراق  ــورية وقبلها ليبي ــا الحالية عىل س حروبه
ــن ضحاياها األبرياء،  ــران وقبلها لبنان واملاليني م وإي
ــرب صهيونية مع العرب منذ  ــاندة أمريكا ألي ح ومس
عام 1948م ولآلن والتاريخ يكتب كل ذلك وهو الشاهد 
الوحيد عىل كل هذا، وعلينا أن نكره أمريكا ألنها تقتل 
الحرية، بالحقيقة أن املصالح العربية تقتيض أن نكره 
ــة وهمجيتها ضد العرب  ــتها الخارجي أمريكا وسياس
ــات أمريكا  ــلمني، إن قصة الكره العربي لسياس واملس
ــكا كقطب أوحد بهذا العالم،  هو قديم قدم ظهور أمري
فهناك اليوم الكثري من أبناء الشعوب العربية يرددون 
ــببها أمريكا“  ــمها وس ــة ’إن الهزيمة العربية اس مقول
ــة الكره هذه عميقة بعمق حجم الهجمة الغربية  فقص
ــيايس للوطن  ــارة وديانات واملوقع الجيو س عىل حض

العربي واإلقليم ككل.
ــعوب  ــد بني الش ــة بالتأكي ــا ،أن ال عالق ــول هن ونق
وسياسات حكوماتهم، فالشعوب العربية واإلسالمية 
ــعب األمريكي ولكن  ــد ما الش ــا تحرتم إىل ح بمعظمه
ــة التي تتبعها الحكومات األمريكية وخاصة  السياس
ــنوات والعقود الثالث األخرية، وتبنيها سياسة  يف الس
ــالم والعرب وبصورة علنية مما  متطرفة ومعادية لإلس

ــات األمريكية املتعاقبة، وبنفس  زاد الكراهية للحكوم
الوقت أؤكد أن عالقة العرب واملسلمني بأي شعب آخر 
ليست عالقة عدائية باألساس، ولكن من باب املعاملة 
ــأنه  باملثل، فعندما يقف األمريكان ضد أي قرار من ش
ــس  ــم يف نف ــة“، وتراه ــل ’الصهيوني ــن إرسائي أن يدي
ــأنه أن يدين العرب  ــني ألي قرار من ش الوقت متحمس
ــوريا إىل  ــراق إىل س ــطني إىل الع ــن فلس ــلمني، م واملس
ــت قضية دارفور ببعيدة، فالقيادات  ــودان، وليس الس
ــتنقع  ــعب األمريكي يف مس األمريكية قد وضعت الش
آسن ميلء بالدم يف جميع أنحاء الوطن العربي، فضًال 

عن جميع دول العالم.
ــن اإلرهاب  ــىس من احتض ــا أن ال نن ــاً ، علين ختام
ــخ بكافة  ــان الصهيوني املس ــن يدعم الكي ــه وم و دعم
ــائل ومن احتل أفغانستان والعراق  اإلمكانيات والوس
ــابقاً  ــن تدخل س ــة، وم ــة والحري ــاً الديمقراطي مدعي
ــاول التدخل حالياً  ــال، ومن يح ــودان والصوم يف الس
ــران وليبيا  ــورية واليمن وإي ــؤون الداخلية لس يف الش
ــعب فهو  ــا أؤكد أننا ال نكره أمريكا كش ــخ، وهن ووو.. إل
ــعوب  ــرتام معظم الش ــا يحظى باح ــد م ــعب إىل ح ش
ــة  ــة حكوم ــره سياس ــا نك ــالمية، إنم ــة واإلس العربي
ــل  ــدق الراح ــة“، وص ــونية – الصهيوني ــكا ’املاس أمري
محمود درويش عندما قال: ’أمريكا هي الطاعون … 

والطاعون أمريكا“.

أمريكا على األبواب ... تهدي لكل طفل عريب لعبة للموت !؟

         عبدالفتاح عيل البنوس 

رصد وتحليل 
* بن دغر وعلي محسن سباق العمالة 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــن الجرنال  ــر التقرب م ــد عبيد بن دغ ــزق أحم ــاول املرت يح
العجوز عيل محسن األحمر والحصول عىل كسب وده ورضاه 
ــني وضعه  ــام األخري بتلميع صورته وتحس ــه وذلك بغية قي عن
ــدى دويلة اإلمارات ليحظى بالقبول لديها، وخصوصا عقب  ل
تصنيف اإلمارات له عىل أنه من املوالني للسعودية واملحسوبني 
ــن جزيرة  ــذل واملخزي م ــرده امل ــب ط ــا عق ــا، وخصوص عليه
ــورات  ــن التغريدات واملنش ــة ، وعىل الرغم م ــقطرى اليمني س
التي ينرشها والتي يمدح فيها النظام السعودي، إال أنه يرغب 
ــول عىل الرضا والقبول اإلماراتي ، ويف املقابل ال يجد  يف الحص
ــن األحمر أي حرج يف إظهار طاعته العمياء ووالئه  عيل محس
ــه املهفوف  ــلمان ونجل ــليمه بوالية س ــعودية وتس املطلق للس
ويعترب ذلك مدعاة للفخر واإلعتزاز ، ولكن سباق العمالة الذي 
ــرى ملغازلة محمد  ــر يدفعه بني الفينة واألخ ــو عليه وبن دغ ه
ــه والتي يرى بأنها  ــة منه للحصول عىل ثقت ــن زايد يف محاول ب
ــتعزز من مكانته وقد تمكنه من أن يلعب دورا محوريا خالل  س
ــة التي يبديها  ــار والدوني ــة، رغم نظرة االحتق ــة القادم املرحل
تجاههم السعوديون واإلماراتيون والذين يعتربونهم وأمثالهم 
ــتخدمونها من  ــة مجرد أدوات يس ــة العمالء املرتزق ــن الخون م
أجل تنفيذ أجندتهم وفور انتهاء ذلك سيتم الخالص والرباءة 

منهم   .
...........................................

* املهرج محمد العرب هرب 
ــل العربية والحدث  من هيئته ومظهره الخارجي يبدو مراس
ــن اإلعالمي، فمنذ دخوله اليمن  محمد العرب أقرب للمهرج م
ــف الجبهات  ــارات وتقدمات يف مختل ــدث عن انتص وهو يتح
ــماعنا  ــم حيث ظل يصم أس ــدوان ومرتزقته ــح قوى الع لصال
ــدم نحو العاصمة  ــم معركة نهم والتق بالحديث عن قرب حس
ــاد للحديث  ــدم الرسابي ع ــن هذا التق ــد عامني م ــاء وبع صنع
ــن أكاذيبه  ــياده م ــدم يف صعدة وحجة، وعندما مل أس عن تق
ــل كان حليفه،  املحرجة لهم اتجه نحو جبهة املخا ولكن الفش
ليجد نفسه بعد أربع سنوات مضطرا للهروب واإلنسحاب من 
ــرضب املثل يف الكذب والتدليس  ــهد اليمني بعد أن صار م املش
ــم إنتاجها  ــع يت ــن مقاط ــارة ع ــره عب ــكل تقاري ــس، ف والتلبي
ودبلجتها داخل استديوهات العربية والحدث، للتغطية عىل 
ــي يتكبدونها يف مختلف الجبهات، وهو ما  الهزائم املتكررة الت
اضطرهما لالعتماد عىل املراسلني املحليني واإلستعانة بوجوه 
ــة الكذب وبيع الوهم والخيال والرتويج  جديدة ملواصلة سياس

للرساب  .
..........................

* عيل البخيتي وفخر العمالة 
ــه يف األردن  ــر إقامت ــن مق ــي م ــيل البخيت ــخ ع ــل املس يواص
ــي وأنقرة  ــرة وأبو ظب ــاض والقاه ــني الري ــة ب ــه املكوكي ورحالت
ــي بخيانته  ــارات والتباه ــعودية واإلم ــرة بعمالته للس املفاخ
ــه العدوان  ــن وقفوا يف وج ــرار الذي ــوم عىل األح ــه والهج لوطن
السعودي اإلماراتي األمريكي واإلساءة إليهم معتربا صمودهم 
ــا وعمالة للكهنوت  ــم مع الوطن تمردا وانقالب وثباتهم ووقوفه
ــميه هو من  ــذا الكهنوت الذي يس ــي عىل حد تعبريه، ه الحوث
ــىل إثرها تمت  ــهرة التي ع ــما ومنحه الش ــل له مكانة وإس جع
ــة العدوان بعد أن ظهر  ــتقطابه وانضمامه إىل مرتزق عملية اس
ــا من قبل عيل  ــار الله كان موجه ــده يف صفوف أنص ــأن تواج ب
ــة قبل أن  ــده ألداء هذه املهم ــم تجني ــح، حيث ت ــه صال عبدالل
ــعب والوطن، ليظهر حقده الدفني، وعمالته  ينكشف أمام الش
ــارات، والكارثة أنه  ــعودية واإلم ــذرة للعدوان، وارتهانه للس الق
ــنادا للوطن والشعب اليمني، وهنا قمة  يرى يف ذلك دعما وإس
السقوط ومنتهى السخف واالنحطاط، ومن شاهد منشوراته 
ــح أكاذيب  ــقيقه محمد والذي يفض ــا من ش ــخر فيه التي يس
ــجيالته املصورة من  ــه الوهمية بتس ــدوان ويفند انتصارات الع
ــيطرة عليها، ولم  ــدوان الس ــي ادعت قوى الع ــع الت ذات املواق
ــم يف تأكيد عىل  ــخرية والتهك ــري الس ــن رد عىل ذلك غ ــد م يج
سقوطه وانحطاطه ووضاعته، باملخترص املفيد، ال غرابة فمن 
ــع منه غري مثل  ــانا أن نتوق ــر بعمالته وخيانته ماذا عس يفاخ
ــوج الذي يعكس  ــذاءات والكالم املمج ــقوط وتلكم الب هذا الس

شخصية صاحبه املريضة واملأزومة  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 
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