
 ترشفت بحضور أعمال الندوة املتعلقة 
ــة  ــي يف مواجه ــل االجتماع ــدور التكاف ب
ــا  ــم انعقاده ــي ت ــار والت ــدوان والحص الع
ــن دائرة  ــايض برعاية م ــبوع امل مطلع األس
ــرة االجتماعية  ــي والدائ ــم الجامع التعلي
ــه وكنت قد  ــب التنفيذي ألنصار الل باملكت
ــا  ــات لطرحه ــالت وإضاف ــددت مداخ أع
ــم تتح الفرصة  ــاء انعقاد الندوة ولكن ل أثن
ألية نقاشات أو مداخالت بعد قراءة أوراق 
ــبة  ــاحة مناس ــك أجدها مس ــل ، لذل العم
ــا لدي  ــرة لطرح م ــة الح ــذه الصحيف يف ه
ــوٍر حقوقي  ــن منظ ــات وذلك م ــن إضاف م
ــيات والقواعد التي تكفل  مرتبط باألساس
ــق نظام ال بد  ــري وف منظومة مجتمعية تس
ــل إىل مجتمع مثايل  ــي نص ــن اتخاذه لك م
ــراده ،  ــع أف ــاون بني جمي ــىل التع ــوم ع يق
ــع بما  ــل املجتم ــألة تكاف ــك فإن مس ولذل
ــن اآلالم واملعاناة  ــة م ــاًة خالي يضمن حي
ــداث  واألح ــروف  الظ ــا  تقتضيه رضورة 
ــل  ــه يف ظ ــذي نعيش ــع ال ــا الواق ويفرضه
ــان اليمني  ــتهدف اإلنس عدوان ظالم يس
ــب عىل  ــذي يج ــر ال ــة األوىل ، األم بالدرج
ــة بمكوناتها  ــي والدول ــع املدن رواد املجتم
وتوجهاتها اإليفاء بما عليهم من واجبات 
ــة الناس  ــن من عام ــوق نحو اآلخري وحق
ــة واملجتمع  ــدى الدول ــون ل ــأن تك وذلك ب
ــة والتعاطف  ــود والرحم ــرب وال ــات ال صف

ــك  وذل ــؤولية  باملس ــعور  والش ــار  واإليث
ــتضعفني  بتلمس أحوال املحتاجني واملس
ــة  املادي ــاعدات  ــات واملس ــم املعون بتقدي
ــية ، وبرصف النظر  ــة والنفس واالجتماعي
ــيس املنهجي، فاإلنسان  عن العمل املؤس
ــيته وديانته  ــاً كان معتقده وجنس كفرد أي
فالفطرة والغريزة تفرض عليه وتدفعه إىل 
ــانيته  ــا يميل عليه ضمريه وإنس القيام بم
نحو غريه وبالذات من هم ضحايا الكوارث 
الطبيعية والحروب بمن فيهم أرس شهداء 
ــني  ونازح وأرسى  ــى  وجرح ــودون  ومفق
ــم وترضرت  ــرت منازلهم ومزارعه ــن دم مم
ــتهم ، وحتى  ــباب معيش ــم  وأس مصالحه
ــان  ــذي يؤاخذ فيه اإلنس ــي اليوم ال ال يأت
ــات  واملنظمات املعنية  أو تالم فيه املؤسس
ــات  الفئ ــاه  تج ــاالة  والالمب ــري  بالتقص
ــي عليها أن  ــتهدفة ينبغ ــة  املس املجتمعي
تكون عند حجم الثقة واملهام املوكلة إليها 
ــؤولياتها يف مواكبة  بتحمل واجباتها ومس
ــتجدات حتى ال  األحداث والظروف واملس
ــه الظروف  ــن يعاني اآلالم ويواج يبقى م
ــريات دون أن  ــك التغ ــة ويصارع تل الصعب
ــاه ويهتم  ــن يحميه ويرع ــون بجانبه م يك
ــون أرساً وأطفاًال هم  به وبالذات ممن يعول
ــل الحقوق  ــر لهم كام ــة إىل أن تتوف بحاج
ــم  ــة والتعلي ــة والصح ــاة الكريم يف الحي
ــن  ــداً ع ــب بعي ــى ال نذه ــة ، وحت والرفاهي

ــارة إىل  ــايس، تجدر اإلش ــا األس موضوعن
ــيج اجتماعي  ــارة عن نس ــع عب أن املجتم
ــن  ــّون م ــان ويتك ــلوك اإلنس ــه س يصنع
ــم والقوانني التي ُتحّدد  مجموعة من الّنظ
ــري االجتماعية التي ترتّتب عىل أفراد  املعاي
ــاح التكافل  ــع ، ولذلك فإن نج هذا املجتم
ــيج اجتماعي  االجتماعي بحاجة إىل نس
ــوده التفاهم  والقبول  وديني منسجم يس
ــة املجتمعية  ــاس الرشاك ــىل أس باآلخر ع
ــرتام املتبادل  ــة عىل االح ــاواة القائم واملس
ــفافية التي بدورها ترفع من مستوى  والش
ــات الحكومية واألهلية  ــني املؤسس الثقة ب
ــل  ــؤولية التكام ــا أن مس ــات كم واملجتمع
ــألة  ــتوى الجماعات واألفراد مس عىل مس
ــل  التكاف ــق  لتحقي ــة  ورضوري ــة  مهم
ــات  ــني فئ ــة ب ــيخ العدال ــي وترس املجتمع
املجتمع وإيجاد رشاكة فاعلة بني الجهات 
ــؤون  ــمية واألهلية ذات العالقة بالش الرس
 ، ــة  والحقوقي ــانية  واإلنس ــة  االجتماعي
ــذل  ــة والب ــم والتضحي ــاون والرتاح فالتع
واإليثار قيم إنسانية ترسخ مبادئ املحبة 
ــو  ــؤولية نح ــزز روح املس ــامح وتع والتس
ــدور والتأثري  ــع ، وال يخفى أيضاً ال املجتم
ــة يف   ــة والوطني ــة الديني ــي للهوي اإليجاب
ــتقراره  ــف اليمني واس ــز وحدة الص تعزي
ــة يف الحفاظ  ــن أهمي ــك م ــا لذل ــه وم وأمن
ــالمة أراضيه وقراره  عىل وحدة الوطن وس

ــيادة الدولة عىل  ــتقل وس ــيايس املس الس
ــاكا أو وصاية  ــي ال تقبل انته ــا الت أراضيه
ــل  ــن أج ــل ، وم ــي املحت ــة لألجنب أو تبعي
ــات  ــن يف املجتمع ــالم واألم ــود الس أن يس
ــي أن تكون هناك عدالة اجتماعية يف  ينبغ
ــات املجتمع مبنية  إحقاق الحقوق بني فئ
ــاني لآلخرين  عىل االعرتاف بالحق اإلنس
ــية يف جميع املجاالت  وبحرياتهم األساس
ــة  واالجتماعي ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــاظ بالثوابت الدينية  والثقافية مع االحتف
ــاس وانتهاك السيادة  والوطنية وعدم مس
ــا ينبغي التنبيه إىل  ــيايس ، كم والقرار الس
ــية  ــألة عملية اإلصالحات السياس أن مس
ــة  بحاج ــة  واالقتصادي ــة  واالجتماعي
ــية  ــات السياس ــم املكون ــواء معظ إىل احت
ــا  ومواقفه ــا  بدوره ــرتاف  واالع ــة  الوطني
املناهضة للعدوان عىل اليمن وعدم التنكر 
ــاء  ــز أو اإلقص ــات أو التميي ــك املكون لتل
ــات والتوجهات  ــك املكون ــن تل ــري م فالكث
ــاً ومجتمعياً  ــاء الوطن ثقافي ــا أثر يف بن له
ــنوات األخرية إال من  ــياً خالل الس وسياس
ــهم أن يكونوا  ــواذاً وارتضوا ألنفس كانوا ش
ــهم  رهينة يف يد األجنبي وجعلوا من أنفس
ــدوان، فأولئك  ــرية بيد تحالف الع أداًة حق
ال يعتربون إال عمالء ومرتزقة ألنهم تخلوا 
ــادات املجتمعية  ــادئ والقيم والع عن املب
ــاب الوطنية وفضلوا  ــليمة وخلعوا ثي الس

ــزاة ،  ــني والغ ــة  للمحتل ــوا أحذي أن يكون
ــبة ولكي نكشف زيف االدعاءات  وباملناس
ــى بالحقوق والحريات  األممية التي تتغن
ــىل املجتمع الدويل واألمم  ونقيم الحجة ع
ــه الجمعية  ــي أن نذكر وننب ــدة ينبغ املتح
ــالن الصادر  ــدة باإلع ــة لألمم املتح العام
ــق بكفالة تقديم  ــة فيما يتعل ــأن األلفي بش
املساعدات لجميع السكان املدنيني الذين 
ــار الكوارث  ــرة من آث ــورة جائ ــون بص يعان
ــة  ــادة الجماعي ــات اإلب ــة وعملي الطبيعي
ــا من حاالت  ــلحة وغريه والرصاعات املس
ــذ األمم  ــن تنفي ــانية ، وع ــوارئ اإلنس الط
ــيع نطاق حماية  املتحدة لقراراتها يف توس
املدنيني وتعزيز هذه الحماية وفقاً للقانون  
ــتضعفني  ــدويل وحماية املس ــاني ال اإلنس
بكفالة تقديم املساعدات والحماية املمكنة 
ــكان املدنيني الذين يعانون بصورة  إىل الس
ــوارث الطبيعية ، ولذلك  جائرة من آثار الك
نقول هذا هو الواقع الذي نعيشه وهذه هي 
ــو الحصار  ــي نمر بها وهذا ه ــروف الت الظ
ــم  ــك أدبياتك ــه وتل ــذي نواجه ــق ال الخان
ــم ومواثيقكم لم نر منها إال أحباراً  ومبادئك
ــْوِم اْعَمُلواْ  ــىل أوراق ..قال تعاىل "ُقْل َيا َق ع
ــْوَف َتْعَلُموَن  ــَىل َمَكاَنِتُكْم إِنِّي َعاِمٌل َفَس َع
ــُح  ــُه َال ُيْفِل اِر إِنَّ ــدِّ ــُة ال ــُه َعاِقَب ــوُن َل ــن َتُك َم
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العالمة/ سهل إبراهيم بن عقيل*

متاحف الشمع

ــمع  ــاء العالم – تقريباً – متاحف للش يف كل أنح
ــون كثرياً من  ــياح، ويتعجب ــا الكثري من الس يزوره
ــخصيات املعنية،  ــع الش ــك التماثيل م ــق تل تطاب
ــخصيات عرب التاريخ  ــم للتماثيل للش وهناك قس
ــل نبذة  ــك التماثي ــا,, وتحت تل ــوب فيه ــري املرغ غ

مخترصة للسرية الذاتية لصاحب التمثال.
وإني هنا أتمنى أن يبنى معرض ملتحف الشمع 
ــخصيات التي قامت  ــخيص للش ــرض فيه تش يع
بالثورات لهذه األمة وهي الشخصيات اإليجابية، 
ــخص فيه  ــم آخر تش ــريهم الذاتية، ويف قس ــع س م
ــلبية، والتي قامت بخيانة هذه  ــخصيات الس الش

األمة، وبيع كرامتها ومقدراتها وترابها "للمشرتي" 
ــاً لتعريف الناس  ــيكون إيجابي ــذا العمل س وإن ه
ــخصيات بإيجابياتها  واألجيال القادمة بهذه الش
ــة الوطنية  ــوع أيضاً من الثقاف ــلبياتها، وهي ن وس
التي تنمي الشعور الوطني لدى العامة واألجيال، 
ــايض  ــن امل ــق ع ــان الناط ــو اللس ــخ ه ألن التاري
ــال، وهو  ــال واألعم ــلبياته، للرج ــه وس بإيجابيات

الذي سيبقى مدى الدهر بأضوائه وظلماته.
ــمع اليمني  إننا هنا نتمنى أن يكون متحف الش
ــعب  ــل التاريخية للش ــاً للمراح ــيداً حقيقي تجس

اليمني املجيد يف ثالثيته التاريخية وهي:

ــعب فيها  ــارك الش ــد ش ــالم، وق ــل اإلس ــا قب - م
ــانية.. وهذا ما بقي من  بفعالية يف الحضارة اإلنس
الرتاث لتاريخ اليمن يف أماكن متعددة يحكي ما قام 

به الرجال للمشاركة يف التاريخ – قبل اإلسالم - .
ــرثه موجود يف  ــخ املرحلة الثانية، فأك ــا تاري - وأم
بطون الكتب، يحكي الفعاليات يف نرش هذه الدعوة 
ــا يجب أن  ــم.. وهن ــاع العال ــة إىل كل أصق املحمدي

يخلد تاريخ الرجال – الرجال.
ــك فيها  ــالمية فكذل ــات اإلس ــد الفتوح ــا بع وأم
ــة  ــات تحكي رجاالت األدب والفكر والسياس ومض
ــرزوا يف اليمن  ــن ب ــن الذي ــال البارزي ــض الرج لبع

وخارجه.
ــي  ــف والت ــذا املتح ــا ه ــة فيه ــة الثالث - واملرحل
ــورة  ــة الث ــي مرحل ــال، وه ــدة لألجي ــتبقى خال س

اليمنية الشعبية الحالية..
ــور، يبقى  ــاب منظ ــد ذاته كت ــذا املتحف بح وه
ــة للحضارة  ــاهدين ليكون افتتاحي ــان املش يف أّذه
ــارات بأيدي  ــه الجديد يف االنتص ــة وتاريخ اليمني
ــار الله والجيش  ــال من قوات أنص ــال – الرج الرج

اليمني املجيد.
*مفتي محافظة تعز

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

الدنبوع واألعداء 
واملطبات الصناعية

ــار عبدربه منصور هادي عقب توليه  ــاز قام به الف * كان أول إنج
مهام الرئاسة يف العام 2012م استرياد مطبات صناعية من الصني ، 
ــوفوا عىل دبور حل باليمنيني عندما سلموا قرارهم وبلدهم لهذا  ش
ــق البليد ، الذي ترك كل يشء وتجاوز الظروف التي يمر بها  األحم
ــة ، وكأن البالد  ــات صناعي ــترياد مطب ــعب وذهب الس الوطن والش
ناقصة مطبات ، بعد أن تحولت اليمن إىل مطبات متعددة األشكال 
ــوق ذلك ( زادنا هادي فوق  ــه ، فصار لكل مواطن مطب ، وف واألوج
الرزومة حجر) بمطبات صناعية ، ليتضح بعد ذلك أنه كان املطب 
ــعب والوطن نتيجة عمالته وخيانته  الخطري الذي تعرث عنده الش
ــعودي ، ومتاجرته بالشعب والوطن من أجل  وارتهانه للنظام الس

تمكني السعودية وتحالفها من اليمن وثرواته ومقدراته  .
فور تمكنه من السلطة عقب التوقيع عىل املؤامرة الخليجية بدأ 
ــعب رغم  ــع املطبات والعقبات والعراقيل املصطنعة أمام الش بوض
ــه موجه ألداء  ــذي كان يحظى به ، وألن ــناد الدويل ال ــم واإلس الدع
هذه املهمة ولعب هذا الدور ، شاهدنا كيف عمل عىل وضع مطبات 
ــذي كان املتحاورون  ــر الحوار الوطني ، وال ــدة أمام إنجاح مؤتم ع
ــل متقدمة كانت قاب  ــوطا كبريا ووصلوا إىل مراح قد قطعوا فيه ش
ــم يتبقى حينها  ــل لصيغة توافقية ، ول ــني أو أدنى من التوص قوس
ــكل الدولة وما يسمى بعملية األقلمة والتي كانت  سوى مسألة ش
ــوار  ، ولكنه ونزوال  ــاركة يف مؤتمر الح ــار الخالف بني القوى املش مث
ــعى لتمرير  ــعودية س ــات األمريكية والس ــة والتوجيه ــد الرغب عن
ــتة أقاليم ذات  ــم اليمن بموجبه إىل س ــرشوع األقلمة الذي ينقس م
ــذا هو املطب  ــطرية وكان ه ــاد طائفية ومذهبية ومناطقية وش أبع
ــي للحيلولة  ــعب اليمن ــه أمام الش ــادي وضع ــذي أراد ه ــري ال الكب
ــة حديثة ، ومع  ــل دولة مدني ــاطئ األمان يف ظ ــم إىل ش دون عربوه
ــرشوع األقاليم الخائن  ــة يف إيقاف مهندس م ــاح القوى الثوري نج
ــة  أحمد عوض بن مبارك بإيقاف األخري وهو يف طريقه لدار الرئاس
ــا فيها مرشوع األقلمة والذي تم  ــع عىل مخرجات الحوار بم للتوقي
ــت إزالة هذا املطب الكبري  ــم يتم التوافق عليه ، حيث تم تأجيله ول

بحكمة وحنكة ويقظة القوى الثورية  .
ــلم  ــبتمرب والتوقيع عىل اتفاق الس ــن س ــورة الـ21م ــع قيام ث وم
ــتقالته واعتكافه يف منزله قبل  والرشاكة وعقب تقديم الدنبوع الس
أن تتمكن أذرع اإلستخبارات السعودية من تهريبه متنكرا بمالبس 
ــائية وصوال إىل عدن ومنها الذ بالفرار إىل السعودية عرب السفر  نس
ــا جوا إىل  ــي نقل منه ــلطنة عمان والت ــا إىل س ــرة ومنه ــرا إىل امله ب
ــو املطب األكرب  ــن العدوان عىل بالدنا وه ــزان وعىل الفور تم ش جي
ــعودية  ــب طلب الس ــعب حس الذي وضعه هادي صوريا أمام الش
واإلمارات وأمريكا التي كانت هي صاحبة املطب ومن قام بوضعه ، 
ــوى شماعة أستخدمت لتربير هذا العدوان ورشعنته  وما هادي س
ــذا املطب ، الذي  ــي من تبعات وأرضار ه ــا نزال حتى اليوم نعان وم
ــي زادت الطني بلة ، وفاقمت األوضاع  أفرز العديد من املطبات والت

وزادتها تعقيدا  .
باملخترص املفيد، مطبات الدنبوع هادي التي تساندها وتدعمها 
ــعودي  ــدوان الس ــوى الع ــن صنع ق ــدة م ــة عدي ــات صناعي مطب
اإلماراتي األمريكي مصريها تماما ، مصري املطبات املعيقة لخطوط 
ــارعة  ــن اإلزالة ومن خالل األحداث املتس ــي ال بد لها م ــري والت الس
ــي ويف مختلف الجبهات  ــاحل الغرب ــاهدها اليوم يف الس التي نش
الداخلية والخارجية وتبعات قضية جمال خاشقجي عىل الكيان 
ــارات واإلدارة  ــعودية واإلم ــادي والس ــدو أن إزالة ه ــعودي يب الس
ــعب  ــم الصناعية التي وضعوها يف طريق الش ــة ومطباته األمريكي
ــده ، والعاقبة  ــه وتوفيقه وتأيي ــإذن الل ــت قريبة جدا ب ــن بات والوط

للمتقني  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .
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لخصت حالة الطفلة أمل حسني الظروف املأساوية التي 
يعيشها أطفال اليمن نتيجة للحرب العدوانية التي يشنها 
التحالف السعودي منذ مايقرب من أربع سنوات والحصار 
ــذ الربية  ــىل املناف ــف امللعون ع ــذا التحال ــه ه ــذي يفرض ال
ــة وإغالق مطار صنعاء والذي  نتج عنه  جعل أكرث  والبحري
ــوء التغذية حيث اثر الحصار  من مليوني طفل مصابني بس
ــب عىل الناس  ــاه بالوقود مما صع ــد آبار املي ــف تزوي يف توق
ــرشب وارتفاع  ــاه صالحة لل ــول عىل  مي ــىل الحص ــدرة ع الق
أسعار املواد األساسية من حليب وغريه هذا إن توفرت فهي 

بأسعار مرتفعة جدا.
ــم لالجئني  ــت اىل مخي ــكنها ونزح ــل مس ــادرت أرسة أم غ
ــذ 2015م حيث تقدر  ــدة للقصف من ــة لتعرض م صع نتيج
ــة التي تعرضت لها محافظة صعدة أكرث من  الغارات الجوي
ــا جعل اآلالف من املدنيني  ــة عرش ألف غارة جوية مم ثماني
يرتكون منازلهم وهذا ما ضاعف اآلالم والصعوبات عىل أرسة 
ــل عند وفاة  ــدة الطفلة ام ــن املآيس قالت وال ــل وغريها م أم
ــىل مصري بقية  ــي وانا اآلن أخاف ع ــد انكرس قلب ــا:  لق ابنته

أوالدي.
ــانية من صنع  ــة إنس ــد اكرب كارث ــل يف اليمن يع ــا يحص م
ــبب موت الطفلة  ــف س بعران الخليج - لعنهم الله- لقد كش
ــن لم يمت من  ــوام موت الضمري العاملي فم ــبعة أع ذات الس
األطفال نتيجة قصف الطريان, فسيموت من سوء التغذية, 
سيموت جوعا إنها والله كارثة وستحل اللعنة عىل تحالف 

العدوان وعىل الشعوب الصامتة أمام مثل هكذا جرائم.
ــاعر الكثريين  ــني مش ــورة الطفلة امل حس ــزت ص لقد ه
ــاعة وجرم  ما  ــف مدى بش من احرار العالم وتمكنت من كش
يرتكبه التحالف السعودي بحق الشعب اليمني بشكل عام 

وبحق  أطفال اليمن بشكل خاص  .

(سرنيهم آياتنا يف اآلفاق) 
وإن الله ُيقاتل مع الذين آمنوا

ــكرية  ــاحل الغربي من انتصارات عس ــا يحدث يف الس م
ــعبية  ــيل الجيش واللجان الش ــا من مقات ــا أبطالن ُيحققه
ــن هزائم  ــزو االحتالل م ــوا بقوى الغ ــا ألحق ــل ؛ وم البواس
ــة من آيات  ــاعة املاضية هي آي ــالل الـ24الس ــائر خ وخس
ــه يف معركتهم مع العدو عىل أرض  ــه تتجىل مع رجال الل الل

امليدان ..
ــطورية  ــة ومالحم أس ــزات بطولي ــن معج ــدث م ــا يح م
ــون األبطال من  ــا والزال املؤمنون املقاتل ــجلها  وأحرزه س
ــنا ولجاننا الشعبية ؛ يف إلحاق الهزيمة بقوى الغزو  جيش
ــي وتكبيده  ــاحل الغرب ــتنزاف العدو بالس واالحتالل واس

الخسائر والهزائم املنكرة واملتوالية ..
ــدوان وأدواته  ــه  يتلقى الع ــادي رجال الل ــاك وعىل أي هن
أقىس الدروس ؛ هزيمة ساحقة يتجرعها العدو بالساحل 
ــاب وتدمري عرشات  ــىل وجرحى باملئات ؛ إعط ــي ؛ قت الغرب

اآلليات ؛ فرار وهروب وجزع يف صفوف مرتزقة العدوان ؛
بعدسات كامريات إعالمنا الحربي رُصدوا ؛ وبرصاصات 
؛  ــفوا  ــة نس اليماني ــة  العزيم ــام  ؛ وبألغ ــوا  ــادق قتل البن
ــه وعزيمة الرجال  ــي حِصدوا ؛ وبقوة الل وبالصاروخ الذك

فشل األعداء وخرسوا...
ــا طبل إعالمه  ــدو تتبخر, ومهم ــاع الع ــدة أطم يف الحدي
ــة قطعانه ؛  ــهد بهزيم ــت أبواقه, فميدان املعارك يش وكذب

وتهاوي جرذانه..
ــي  ــم الت ــه يف معركته ــال الل ــاند رج ــه تس ــوة الل ــي ق ه
ــه هو من  ــه ؛ الل ــيطان وأزالم ــد حلف الش ــا ض يخوضونه
يرضب بتلك األيادي املباركة, الله من يسدد الرمي ؛ ويقذف 

الرعب بقلوب أعدائه وأعداء أوليائه املجاهدين ..
ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ..

ــم كرثة عددهم  ــم يف عيون جنوده برغ ــو الله من يقلله ه
ــو الله من يهزم  ــده ؛ وينرص حزبه ؛ ه ــو الله من يعز جن , ه
ــفي قلوب  ــيطانية بقوته ومنه وفضله , ويش ــزاب الش األح

املؤمنني بعونه وتأييده ونرصه ..
ــم وىل ؛ ومن راهن  ــرص اإللهي تجىل ؛ وزمن الهزائ هنا الن

عىل أمريكا ُيذل وُيفنى ؛ ومن يراهن عىل الله ُيعز وُيعىل ؛
وما النرص إال من عند الله

يحيى صالح الدين

وفاة الطفلة امل حسني ( موت 
الضمري العاملي )

نــوال أحــمــد

وإن َينصُرنا اَهللا فال 
غاِلَب لنا

ــا عرب  ــرتاق مجتمعاتن ــم اخ ــد ت لق
ــذب  ــتخدم الج ــة تس ــاليب خفي أس
ــاك اخرتاق ممنهج  ــواء..كان هن واإلغ
ــرتاق  ــات ...اخ ــباب والبن ــي الش لوع
ــة  ــه التدمريي ــل بخيوط ــري  توغ خط
ــتقبل  واملس ــارض  الح ــتهدف  ليس
يف  ــا،،  وبناتن ــا  ألبنائن ــتهدافه  باس
ــل  ــذي أّدى إىل جع ــة ال ــرص العومل ع
ــة إلكرتونّية صغرية ترتابط  العالم قري
أجزاؤها عن طريق األقمار الصناعّية 
ــوات  والقن ــة  الفضائّي ــاالت  واالتص

التلفزيونّية..
ــبابنا اليوم يف  ــف أصبح حال ش كي
املجتمعات العربية ..وكيف أصبحت 
ــف أصبحت  ــم وأفعالهم... كي أقواله
ــة  ــت طريق ــف أصبح ــكالهم وكي أش

تفكريهم؟؟!
ــاحة  وس ــا  واقع ــح  أصب ــف  لألس
ــات  الثقاف ــك  لتل ــى  األعم ــد  للتقلي
ــة والهدامة  ــواردة والثقافة املغلوط ال
ــة الغربية التي  ــك الثقاف ــي,  تل للوع
ــالمية وهويتنا  تبعد عن ثقافتنا اإلس
ــا  ــا وتقاليدن ــن عادتن اإليمانية...وع
ــدا  ج ــرية  خط ــة  املجتمعية...ثقاف
ــد وصلوا  ــباب ق ــاهد الش ــا نش عندم
ــبه الخطري بشخصيات  لحالة التش
منحلة أخالقيا....شخصيات التمت 
ــالق بصلة  ــن وال للعروبة ولألخ للدي
ــباب الذين وقعوا  ..فجعل أولئك الش
ــك  ــن تل ــة م ــرب الناعم ــة للح فريس
ــم  ــدوة له ــة ق الهابط ــخصيات  الش

لألسف.
ــم اليقني  ــة يعلمون عل ــداء األم أع
أنه إذا تم تغريب الشباب وتجهيلهم 
ــارة الدول  ــم عماد بناء حض الذين ه
ــتهدفون العقليات  ...فإنهم بذلك يس
ــتهدفون وجود دول قوية ..دول  ويس
ــادرة  ــة ..دول ق ــة ..دول منتج مصنع
ــي...دول واعية  ــاء الذات ــىل االكتف ع
ــا  ــورة أعدائه ــىل إدراك خط ــادرة ع ق

واملرتبصني بها...
ــة بالحرب  ــداء األم ــف قام أع لألس
الشعواء عرب وكالء من الداخل لرضب  
ــاليب  أس ــالمية...عرب  اإلس ــا  قدواتن
ــويه  قديمة جديدة وممنهجة...وتش
ــن كان ال بد  ــاء ...والذي ــوز وعظم لرم
ــراز أدوارهم القوية والواعية  أن يتم إب
وإبراز مواقفهم وأقوالهم لألجيال عرب 
ــالم وعرب  ــائل اإلع ــم وعرب وس التعلي
ــذي  ــا ال ــن م ــائل الكالمية...لك الوس
حدث؟, تم إسقاطهم كقدوة يف نفوس 
ــاليب املذكورة.. ــذات األس األجيال ب
ــم رموزا واهية,  ملاذا؟ لكي يصنعوا له
ــع جيًال  ــة وال تصن ــي أم ــوزا ال تبن رم
ــدم أجندات األعداء  قوياً...رموزاً تخ
ــة تارة..ومنحلة أخالقيا  ــوز هش ...رم
ــوزاً إرهابية تربي عىل  تارة....وتارة رم
ــل وغريها من  ــار والقت ــف والدم العن
ــعى العدو لتلميعهم  الرموز التي يس
يف أوساط مجتمعاتنا لخلق مزيد من 

ضياع األمة والشباب...
ــيات  ــون عليه نفس ــرتض أن تك املف
شبابنا هي القوة والقدرة عىل العطاء 
ــايف الواعي  ــزن الثق ــىل املخت ــاء ع بن
ــم يف عقولهم...لكن الذي حدث  لديه
ــف ظهور نفسية  لدى الغالبية لألس
شبابنا بأنها محبطة واليأس يعرتيها 
ــر والتنصل عن  ــن كل جانب, التذم م
املسؤوليات ملاذا؟ ألن هناك استهدافاً 
ممنهجاً لهم من قبل أعداء األمة منذ 
ــائل االلكرتونية  طفولتهم ،،عرب الوس
ــة  التلفزيوني ــالت    املسلس ــرب  وع
املقدمة لهم...مرورا بفرتة شبابهم وما 
رافقها من ضخ لكل ما يهدم معطيات 
ــلوكي والنفيس وصوال  تقويمهم الس
ــات العربية  ــأة جيل يف املجتمع لنش
ــتتة... ــورة املش ــذه الص ــف  به لألس

القارصة ...الضعيفة..واملتخبطة.
ــباب  إذا ما تأملنا لطريقة تفكري ش
اليوم وما هي طموحاتهم وأهدافهم،، 

ــا هي ابرز  ــن املجتمعات وم يف كثري م
ــة كبرية  ــظ رشيح اهتماماتهم...تالح
ــافر خارج هذا  ستجيب،، أريد أن أس
البلد لرتكيا مثال أو أمريكا أو بريطانيا 
بالد الحضارة والتقدم واالزدهار... إن 
وصول شبابنا لحالة االنبهار بالغرب 
ــىل  ــم ع ــدة ونقمته الواف ــة  وبالثقاف
ــم يف تقديم أي  أوطانهم وعدم رغبته
ــد لديهم رغبة  ــا  ،،، وال توج جهد فيه
ــم فهذه  ــىل أرضه ــذل ع ــاء والب للعط
ــألة خطرية لم تأت من فراغ وإنما  مس
بعمل ممنهج ومدروس مارسته القوة 
ــا بهذا  ــال عربي ــق جي ــة لتخل الناعم

الشكل املتخبط...
ــات يف مجتمعاتنا  يف  ــال البن أما ح
ــرب الناعمة لطريقة  ظل اخرتاق الح
ــتالحظ أن اهتماماتهن  ــن. س تفكريه
ــى لذلك  ــطحية وال ترق ــت س أصبح
الدور الكبري املناط بهن لبناء أمة قوية 
ــة أجيال...اهتمامات الرشيحة  برتبي
الواسعة من بنات املجتمعات العربية 
ــا  ــة ونالحظه ــف معروف ــوم لألس الي
ــا  ــة عندم ــة والطام ــا والكارث جميع
ــرة أو قدوات  تصنع لهن قدوات...كاف
ــالت ..أو قدوات  ــات أو ممث ــن مغني م
ــن  ــائية ثقافته ــخصيات نس ــن ش م
ــة علمانية....تاركات ذلك اإلرث  غربي
ــل  ــالمية مث ــدوات اإلس ــق للق العري
ــاء آل البيت األطهار تلكم النسوة  نس
ــن  ــل تواجده ــي مث ــات الالئ العظيم
ــرياً لخدمة األمة..حني كن  منعطفاً كب
مستجيبات لتعاليم الدين اإلسالمي 
ــوال وفعال....فما كان من أعداء األمة  ق
ــة إال أن حاولوا  عرب األجيال املتالحق
ــلخهن عن تلكم القدوات وابدالهن  س
ــة وبقاءها  ــدوات تخدم ضياع األم بق

مرتهنة ألعدائها...

    
أحالم عبدالكايف

شبابنا يف عصر العولـمة


