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ــس لجامعة تعليمية خاصة كما قد يتبادر ألذهان  العنوان لي
ــان العربي الذي  ــص الكي ــه يخ ــة األوىل ، ولكن ــن للوهل الكثريي
ــدول العربية ،  ــام 1945م كمظلة وحاضنة لكل ال ــس يف الع تأس
ــة التحديات التي  ــرتك ملواجه ــل العربي املش ــىل طريق العم ع
ــمى جامعة  تواجه الدول العربية ، الكيان الذي أطلق عليه مس
ــم فإن هذا الكيان  كان معنيا بتوحيد  الدول العربية ، ومن االس
الجهود العربية وتوجيهها نحو تعزيز الوحدة العربية والعمل 
العربي املشرتك ملواجهة األخطار املحدقة باملنطقة العربية يف 
ظل الرصاع العربي اإلرسائييل واملرتبط بالقضية الفلسطينية 
ــل يحدو  ــة ، حيث كان األم ــرب املصريي ــل قضية الع ــي تمث الت
ــعوب واألنظمة العربية يف تلكم الحقبة الزمنية وما أعقبها  الش
ــمى ، جامعة  ــما عىل مس ــدول العربية اس ــأن تكون جامعة ال ب
ــمهم، وتتوىل مهمة  ــدول العربية تتحدث باس ــعوب وال لكل الش
ــم العادلة  ــار ملظلومياتهم ، ولقضاياه ــم ، واالنتص ــاع عنه الدف
ــا جيدة وكانت  ــت بداية انطالقه ــة ، فكان ــم املرشوع ، ولحقوقه
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــبيا وال س ــة نس ــة وملموس ــا إيجابي أدواره
ــل الخالفات  ــدول األعضاء وح ــات النظر بني ال ــب وجه بتقري
ــأ فيما بينها ، ولكنها ظلت عاجزة عن  والتباينات التي قد تنش
تلبية سقف الطموحات التي كان يرنو إىل تحقيقها املاليني من 
ــا تحقيق الوحدة العربية  ــف الدول العربية ، ويف مقدمته مختل
االندماجية التي تذوب فيها الحواجز والحدود الشطرية ويتم 
ــة عىل أنها وطن عربي واحد ، وتكون  التعامل مع الدول العربي
ــدول العربية ملواجهة أي  ــرتكة من كل ال له قوة ردع واحدة مش

أخطار تتهدد الوطن العربي الكبري  .
ــل لكان ذلك أرحم وأرشف لها ،  وليتها اكتفت بالعجز والفش
ــمة  ــت من جامعة للدول العربية إىل مفرقة ومقس ولكنها تحول
ــة خصبة  ــاق ، وبيئ ــقاق والنف ــدت بؤرة للش ــا ، فغ ــة له ومجزئ
ــني العرب ، وذلك  ــنت وإذكاء الرصاعات ب ــر الرشور والف لتصدي
ــعودية واإلماراتية  ــة الس ــات واملصالح واألمزج ــب الرغب حس
ــة إىل جامعة  ــدول العربي ــة لل ــن جامع ــت م ــة ، فتحول واملرصي
ــا  ــا ومواقفه ــارت قراراته ــرص  ، وص ــارات وم ــعودية واإلم للس
ــة  ــي وللسياس ــم اإلمارات ــعودي والدره ــال الس ــة للري مرتهن
املرصية ، ومن هنا بدأت الجامعة العربية تتجه نحو الهاوية بعد 
أن انحرفت عن الخط واملسار املرسوم لها ، وتجاوزت األهداف 
ــالفة  ــا ، وباتت أداة بيد الدول الثالث س ــئت من أجله التي أنش
الذكر ، فغدت مواقفها مخزية ومذلة ، حتى وصل بها الحال إىل 
ــلمني وقضيتهم املركزية  أن تكون بؤرة للتآمر ضد العرب واملس
ــطينية ، وذهبت لرشعنة  ــة الفلس ــة يف القضي ــة املتمثل املصريي
ــراق وليبيا ولبنان ،  ــوريا واليمن والع ــدوان والحرب عىل س الع
وصار قرارها بيد الرياض وأبو ظبي ، ولم تسلم من رشها حتى 
ــتمرار  ــن مقرها الدائم ، كل ذلك من أجل اس ــرص التي تحتض م
ــة التي  ــل إىل املرحل ــا ، لتص ــي له ــعودي واإلمارات ــم الس الدع
ــتبدلها بالهوية العربية ؛  ــا العربية لتس ــرد فيها من هويته تتج
بعد أن اتضح تورطها يف هندسة وبرمجة مضامني صفقة القرن 
والتماهي والتناغم مع السياسة األمريكية بشأنها و التي يراد 
ــطينية ، وكل ذلك  ــة الفلس ــة القاضية للقضي ــأن تكون الرضب ب
ــتغرب بأن  ــعودية إماراتية؛ لذا ال نس ــالءات وضغوطات س بإم
ــاة العربية أو  ــام أحمد أبو الغيط عرب قن ــل علينا أمينها الع يط
ــدث بمرشوع مبادرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني املحتل  الح
ــتقلة وبالقدس عاصمة لها ، ما  واالعرتاف بإرسائيل كدولة مس
ــدارش املهفوف  ــة الدب ال ــاىش ويتناغم مع سياس ــك يتم دام ذل
ــيخ األبراج الزجاجية واملباني العاجية  ــلمان وش محمد بن س
محمد بن زايد املشبعة بالتطبيع واليهودة املفرطة ، واملمهورة 

بالتصهني  .
ــرب هي  ــة الع ــون جامع ــفة أن تك ــة مؤس ــم ، وحال ــع مؤل واق
ــاماتهم  ــوة خالفاتهم وانقس ــهم يف تعميق ه ــم وتس ــن تفرقه م
ــية ، ما  ــم السياس ــم وتبايناته ــة وخالفاته ــم البيني ورصاعاته
ــية  ــنا ظلم وإجرام ووحش ــنقوله نحن كيمنيني عايش ــذي س ال
ــوا علينا  ــارات الذين بغ ــعودية واإلم ــا يف الس ــف إخوانن وصل
ــي وبمباركة من  ــن البيت األبيض األمريك ــزوال عند رغبة كاه ن
ــام أي حرج يف  ــي لم يجد أمينها الع ــدول العربية الت جامعة ال
ــاب الضحية ، بل وصلت به  ــاز يف صف الجالد عىل حس االنحي
ــيالحقنا كعرب بقبولنا  الجرأة إىل إدانة الضحية ؟!! أي عار س
ــتمرارنا يف  ــكوت عنه واس ــات الس ــخ الذي ب ــان املس ــذا الكي به
ــي حر من  ــا ويف حق كل عرب ــار يف حقن ــه وصمة ع ــرتاف ب االع
ــذا الكيان  ــار ه ــج ؟! آن األوان لتصحيح مس ــط إىل الخلي املحي
ــىل غرار  ــاد العربي ع ــكيل االتح ــو تش ــاه نح ــض واالتج املري
ــوم ومتاحة لوأد  ــاد األوروبي ، الفرصة مهيئة الي تجربة االتح
ــه الكلمة من معنى ،  ــان العار والفضيحة بكل ما تحمل هذا الكي
ــي الذي ال يكون خاضعا  ــيس االتحاد العرب واالتجاه نحو تأس
ــريا من قبل ملوك وأمراء النفط ، وال  لدول البرتودوالر ، وال مس
خاضعا لرغبات وأمزجة املأزومني واملعتوهني من ملوك وأمراء 
ــر ،  ــة والتآم ــة والخيان ــيخات العمال ــالطني ومش ــاء وس ورؤس
اتحاد ال مستويات وال مراتب فيه للمواطنة ،  وال امتيازات فيه 
ــة أو جماعة أو طائفة أو دولة ، اتحاد عربي ال عربي الهوى  لفئ
ــة وتتباهى به أمام  ــاد تفاخر به األجيال املتعاقب ــة، اتح والهوي
ــة ، ويدفن ويمحو  ــوأة الجامعة العربي ــم  ، اتحاد يواري س األم
ــود املشني ، ومواقفها الرعناء ،   عارها ، ويشطب تاريخها األس
ــا الهوجاء ، اتحاد جامع لكل العرب تحت راية واحدة  وقراراته

وجيش واحد وعملة واحدة وهوية واحدة .
ــب املنال أو  ــوع حلما صع ــد، قد يكون املوض ــرص املفي باملخت
ــات الراهنة ، ولكنه يظل واردا  ــا عىل املعطي التحقق اليوم قياس
ــتحيل ، إذا ما توفرت اإلرادة الصادقة واملخلصة وإذا  وغري مس
ــاف التأمرك  ــادات حرة تع ــعوب العربية قي ــض الله للش ما قي
ــت  ــج للبي ــل بالح ــن وال تقب ــادات ال تؤم ــني ، قي ــى التصه وتأب
ــل أبيب ، قيادات وزعامات ال تقبل إال  ــض وال بالعمرة يف ت األبي

بالحرية والكرامة والعزة والشموخ واإلباء  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

الجامعة العبرية الجامعة العبرية 
السعودية السعودية 
اإلماراتية اإلماراتية 

عبدالفتاح علي البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــة ودور يف  ــن أهمي ــة م ــا للنظاف مل
ــالمي  ــد حثنا ديننا اإلس حياتنا، فق
عىل النظافة والحفاظ عليها، وأمرنا 
ــاخ يف  ــة واالوس القمام ــي  ــدم رم بع
ــن العامة، ونظرا ًملا  الطرقات واالماك
تمثله هذه االوساخ من خطورة  عىل 
الصحة وما تنقله من أمراض وأوبئة 
تهدد حياتنا جميعا ًفالكل مستهدف 
ــري  والصغ ــري  والكب ــري  والفق ــي  الغن
ــؤولية جماعية  ــص منها مس والتخل
ــة والتوعية  ــىل النظاف ــاظ ع ،،والحف
بأهميتها  مسؤولية جماعية تبدأ من 
االرسة واملدرسة والجامع والجامعة 
ــخص  ش وكل  ــر  والتاج ــة  والحكوم
ــؤول  ــة مس ــي واملدين ــش يف الح يعي

ــارع،  ــىل نظافة الش ــن املحافظة ع ع
ــؤولة عن توفري صناديق  فالدولة مس
ــات  ــة ومخلف ــع القمام ــة لوض خاص
املنازل واملحالت ،وكذا توفري وسائل 
نقل تحملها اىل اماكن خاصة وبعيدة 
عن املدينة تجمع فيها القمامة بحيث 
ــالل تدويرها  ــن خ ــا، م ــتفاد منه يس
ــواد ذات فائدة ونفع  ــا اىل م وتحويله
ــم، فبدال  ــي دول العال ــا تعمل باق ،كم
ــت  كان ــات  والنفاي ــة  القمام ان  ــن  ًم
ــة وتمثل  ــة بيئي ــراً وكارث ــل خط تمث
ــىل الدولة وترصد  ــاً اقتصادياً ع عبئ
ــص منها   ــغ الطائلة للتخل ــا املبال له
ــات والنفايات  ــذه املخلف ــت ه اصبح
ــىل الدولة  ــدة ع ــع والفائ ــود بالنف تع

ــا  تدويره ــالل  خ ــن  م ــع،  واملجتم
وتحويلها اىل مواد صلبة وذات فائدة 
ــغ مالية كبرية،  ــدر عىل الدولة مبال وت
ــتفادة من تجارب الدول  فعلينا االس
ــال وهذا  ــذا املج ــبقتنا يف ه ــي س الت
ليس عيباً، بل العيب ان تظل القمامة 
واملخلفات خطراً وكارثة تهدد البيئة 
ــن  ــدة م ــى واح ــع، وان  تبق واملجتم
ــي نخصص لها  ــكالت العامة الت املش
ــدة ونرصد  ــام نعد له الع ــا ًيف الع يوم
ــم بها خالل هذا اليوم  له املبالغ ونهت
ــا  ــة ومجتمع ــا حكوم ــل معه ونتفاع
ــن  ــا وع ــب عنه ــة ونكت ــا ثقافي ونخب
ــر  املخاط ــن  وع ــوم  الي ــذا  ه ــة  اهمي
ــذه املخلفات  ــا ه ــدد حياتن ــي ته الت

ــا كانت  ــوارعنا كم ــود ش ــن ثم تع وم
ــاخ، وبما  ــة واالوس ــة بالقمام مكدس
ــالدي الجديد  ــا يف بداية العام املي أنن
2019م والذي اعلنت أمانة العاصمة 
ــن كل عام  ــاء اعتبار يوم 1/1م صنع
ــي  ــل املجتمع ــة والتفاع ــوم النظاف ي
ــذه  ــة، وه الوطني ــة  ــذه الحمل ــع ه م
ــت يف  ــة كانت قد بدأت وتأسس الحمل
ــهيد عبدالقادر  عهد هالل اليمن الش
ــبق  ــني العاصمة األس ــيل هالل - أم ع
ــنوات   س ــبع  س ــل  قب ــه-  الل ــه  -رحم
ــخ 12/12يوماً مجتمعيا  واتخاذ تاري
ــة وهنا من  ــة النظاف ــة بأهمي ًللتوعي
حقنا ان نتساءل هل هنالك فرق  بني 
ــدف  ــخ 12/12أو 1/1 إذا كان اله تاري

ــها وهي  ــه والغاية هي نفس ــو نفس ه
ــاركة  التوعية بأهمية النظافة  واملش
اىل  ــول  والوص ــا  فيه ــة  املجتمعي
ــة والظهور بمظهر راٍق  عاصمة نظيف

وحضاري .
ــواعد  الس ــكر  نش ــري  األخ ويف 
ــالل التي تبذل  ــمراء من احفاد ب الس
ــا يف التخلص من القمامة  كل جهوده
واالوساخ التي تهدد حياتنا، وندعو 
إىل  ــة  املختص ــات  والجه ــة  الدول
ــة وان تكون  ــال النظاف ــام بعم االهتم
ــذي  ــل ال ــق  بالعم ــات تلي ــم مرتب له
ــهرية وتأمني  ــون به، وبدالت ش يقوم
صحي نظرا ًللخطورة الصحية التي 

تهدد حياتهم .

النظافة سلوك يومي النظافة سلوك يومي 
محمد صالح حاتم

ــم املتحدة إلحالل  ــوف أقتنع بمبادرة األم س
السالم يف اليمن.. عندما أقتنع بأن الثعلب املاكر 
ــي األغنام وهو  ــو من يحم ــح يوما ما ه قد أصب
ــع بمبادرة  ــوف أقتن ــن عىل حياتها...وس املؤتم
ــالل األمن يف اليمن واملنطقة  األمم املتحدة إلح
ــة  ــاف القضي ــىل إنص ــة ع ــل بجدي ــا تعم عندم
ــرام الصهيوني  ــن االج ــن براث ــطينية م الفلس

والتي تستغيث منذ أكرث من سبعني عاما.
ــادة يف  ــم املتحدة ج ــأن األم ــوف أقتنع ب وس
ــع أن  ــا أقتن ــن ...عندم ــالم يف اليم ــالل الس إح
ــا يف وطني وكل  ــث املحرتقة يومي ــك الجث كل تل
ــراب  ــار والخ ــل وكل الدم ــف والقت ــك القص ذل
ــم.. منذ أكرث من  ــذي حدث ويحدث أمام العال ال

ــينمائياً مرعباً  ــوام ما كان إال فيلماً س أربعة أع
ــف ال فاألمم املتحدة حريصة عىل  ومؤملاً....  كي
ــد زعم مبعوثها  ــالم يف اليمن عىل ح إحالل الس

؟؟؟
وسوف أصدق جّدية األمم املتحدة يف إحالل 
ــالم قد  ــا أرى أن الس ــن.. عندم ــالم يف اليم الس
ــوريا  وس ــراق  والع ــتان  أفغانس يف  ــال  فع ــل  ح
ــدة قد قامت  ــطني وأن األمم املتح ــا وفلس وليبي
بدورها املنوط بها يف تلك الدول التي يجتاحها 
ــروج عن  ــي الصهيوني بالخ ــاب االمريك اإلره

صمتها املريب واملتواطئ يف كل ما يحدث.
وسوف أقتنع أن _ مارتن غريفيث_ قد أصبح 
ــالم يف اليمن والذي طالب برضورة  حمامة الس

ــالح اليمني والصواريخ الباليستية  تسليم الس
ــابق.. عندما  ــرف محايد يف وقت س ــة لط اليمني
ــانتهما النووية  ــل ترس ــكا وإرسائي ــلم أمري تُس

لطرف محايد وهو األمم املتحدة.
ــك كامريت يف  ــة _ باتري ــوف أقتنع بجدي وس
ــا  ــن وخصوص ــن يف اليم ــالم واألم ــالل الس إح
ــود املارينز  ــروج جن ــا أرى خ ــدة.. عندم الحدي
األمريكي وكل أولئك املحتلني من جنوب اليمن 
ــط  ــدة ،، وبأن مرشوع الرشق األوس ــن الحدي وم
ــيطرة  ــالل األوطان العربية والس الجديد باحت
ــة الصهيو  ــد تبخر من العقلي ــواحلها  ق عىل س

أمريكية.
ــوف أقتنع بأن األمم املتحدة تقدم غصن  وس

ــالم  ــالم ...عندما يعود الس ــة اإلس ــالم ألم الس
ــا  وليبي ــراق  والع ــوريا  وس ــطني  وفلس ــن  لليم
ــتان وعندما تخرج القواعد األمريكية  وأفغانس
ــاطيل  من دويالت الخليج،،،وعندما تغادر األس

البحرية األمريكية املياه اإلقليمية العربية.
ــد أعلنت  ــأن األمم املتحدة ق ــوف أتأكد ب وس
ــا  ــن صمته ــروج م ــىل الخ ــت ع ــا وعزم توبته
ــا تعانيه  ــزي تجاه م ــن دورها املخ ــري ع والتكف
ــالمية.. عندما تُلزم دول  األوطان العربية واالس
ــحب كّل مخططاتها  االستكبار العاملي بأن تس
ــود  وتع ــيش  الوح ــا  إرهابه وكل  ــيطانية  الش
ــحب من  ــا وتنس ــا إىل قارته ــرًة بجحافله صاغ

عاملنا لألبد.

و بدأ عام جديد يحمل عنوان 2019م ميالدّية 
، بدأ كعّداد زمنّي تتناقص فيه أعمارنا افرتاضّيا 
ــا  ــياء له ــود، فاألش ــر أّي موج ــص عم ، كتناق
ــاعة  ــتقدم س تاريخ انتهاء و كذلك نحن لن نس
ــخ البقاء  ــتويف تواري ــتأخرها حني  نس و لن نس
ــاء ؛ فقد عرفنا  ــاء يف دنيا الفن ــال إىل الفن ،  فنُح
الّزمن أنانّيا يبتّزنا فال يمّر علينا إّال  نحن ندفع 
ــاً و هكذا  ــف و آالماً و هموم ــورة مروره مواق فات

حياة البرش و ِخلـقَة اإلنسان يف كبد ،
ــة من ثغر  ــامة بريئ ــّل الـ«2019م» بابتس ُيط
ــاً ما  ــن ( نوع ــوداوين نجالءي ــني س دّري و عين
ــق من مراياه  ــمات ، لتحلّ ــه جميل القس )  ووج
ــة الطاهرة(  آالء) التي قتلها وحش  روح الطفل
ــد اغتصابها ،فرتحل بجراحها  برشي جبان بع
و فزعها و أملها و أحالمها إىل عالم الطّهر املثاّيل 
ــس عنده عرض و ال  ــوار و كنف من ال ُيدن إىل ج
ــه ؛ فاللّه أرحم و أحّن  ــتهان  بأحد يف حرضت يس
ــت (آالء) إليه حني  ــد رحل ــه، و ق ــرب لخلق و أق
ــال، رحلت (آالء ) مقهورة  ضاقت أخالق الّرج
ــريتنا  مس ــد  قائ ــف  موق ــة  عظم ــتدعيها  لتس
ــّيد / عبدامللك بن البدر الحوثي ،  القرآنية  الّس
و رئيس الحكومة األبّي / مهدي املّشاط ، لتطّل 
من عىل نافذة فردوسها  فرتى ما حصل لقاتلها 
ــرآن لم يكن  ــون يف الق ــاص بتفعيل قان ــن قص م
جديراً بتطبيقه إّال رجال املسرية القرآنّية الذين  

ــّميهم أشباه الرجال ميليشيات الحوثي ،  و  يس
ــع ( آالء)  بني هذين الفريقني لنحكم  لنا أن نض
ــباه الّرجال  ــد نام أش ــىل علّو ، فق ــّق من ع بالح
ــة وطن بما فيه بعد  ليلة من حفاوتهم  عن قضّي
ــع عرش امليالدي  فاحتل  بمقدم األلفني و التاس
ــون  ــي األرض و هتك العرض و هم يحتس الباغ
و   ، ــقطرى  س ــجر  ش ــن  م ــن  األخوي دّم  رشاب 
ــالء األبرياء ، مضوا يحتفلون  يرقصون عىل أش
ــيات الّرجولة و البطولة   بدياثتهم  بينما ميليش
ــارات ميدانّية و  ــد بانتص ــل بالعام الجدي تحتف
ــيا الحوثي   ــة ، تحتفل ميليش ــانّية و قرآنّي إنس
ــاوة بإحياء أمر  ــّم اليوم الحف ــا  فقد ت بطريقته
ــه يف القصاص بقاتل  ــة حّد من حدود اللّ و إقام
ــد أن اغتصبها  ــعة من عمرها بع طفلة يف التّاس
ــهرين يلقى  ــّل من ش ــز  ويف أق ــت وجي ، و يف وق
ــه فيقتل رميا  ــا أمر اللّ ــب م املجرم جزاءه حس
ــماوات الّسبع  بالّرصاص ، و هنا لم تتمالك الّس
و األراضون نفسها لنسمع زغرودة منها  تشبه 
زغرودة أّم (آالء ) فقد انترصت ( آالء ) اليوم ، 
و هنا و  تحت حكم امليليشيا الحوثّية كان الحّق 
ــق أنظمة  ــَر يف مناط ــا لم ن ــاً بينم ــدل قائم و الع
ــن  إقامة  عدل  ــوالت التّابعة ألمريكا م الربوتوك
أو إحقاق حّق، هنا و يف قانون  ميليشيا الحوثي  
ــة  و  ــة و محالف ــة و مصادق ــق و مصداقي تصدي
ــم يف  ــاىل : " و لك ــه تع ــق  لقول ــكام  و تطبي احت

القصاص حياة يا أويل األلباب " ؛ هنا امليليشيا 
ــي آمنت بالقرآن كلّه و لم تؤمن بيشء و تكفر  الت

بيشء كمن عاداها..
ــتجابت للّه و لرسوله  هنا امليليشيا التي  اس
ــذا القاتل  ــكان الحكم بالقتل له ــا دعاهم له، ف مل
ــيات أن  ــتحّق هذه امليليش ــا تس ــي  ، و هن الباغ
ــة التي  تقيم  ــيات القرآنّي ــق عليها امليليش يطل
ــب ) من  يحّق  ــه، ومن هنا فهي (و حس رشع اللّ
ــة الحقيقّية  ــون هي الحكومة الّرشعّي لها أن تك
التي تستمد رشعيتها من إقامة رشع اللّه ،بينما 
ــلمان  ــو رشعّية ابن س ــون و أول ــتمد املنظَّم اس
ــوالت حكماء  ــن بروتوك ــم م ــب رشعّيته و ترام
ــت األعراض  (  ــت و ُهتك ــون، فقد اُغتصب صهي
ــق حكم  ــدن و كّل مناط ــة و ع ــا و الخوخ يف املخ
ــاكن  ــك س ــيطان)دون تحري ــوالت  الّش بروتوك
ــهم  نظامّيني و  ــّموا أنفس ــن س ــادة الذي ــن الق م
ــم لهم و ال وزن   ــا هم أقزام ال حج ــة ،بينم عمالق
ــهم  ــم النّائمون  الواجمون وكأّن عىل رؤوس ، وه
ــن بينهم و يف  ــراض م ــني انتهكت األع ــري ح الط
ــم : " زّوجوا املغتِصب  ــم، بل قال بعضه وجوده
ــة الجريمة  ــاب تغطي ــن ب ــا" ،  م ــن اغتصبه بم
ــه كحّد  ــدود اللّ ــاوزا ح ــواه متج ــكات األف وإس
ــو القتل رميا للمحصن وجلد األعزب،  الّزنا و ه
ــك الفئة الباغية  ــن الثّقة برشعّية تل فكيف يمك
ــيخ  ــة لش ــا التّابع ــة يف كّل رؤاه ــة  املضلّ الّضال

ــلمان ،  ــة ترامب و حذائه ابن س ــايخ املرتزق مش
ــف يف وصفهم باألحذية،  ــن تجتمع املواق و الذي
ــم القادة ذوو  ــب لهم وه ــه  الوصف األنس و لعلّ
ــكرّية التي أهانوا  رشفها و نجومها   الّرتب العس
ــة ال للتّبعّية املطلقة  ــزة للحرّي ــا الّرام و طيوره
للمحتلنّي ، و ألنّهم أهانوا رشف رتبهم فليضعوا  
و  ــم  بريهاته يف  ــري  ط أو  ــة   نجم كّل  ــكان  م يف 
شاراتهم عىل أكتافهم ،ليضعوا أحذية  ألنّهم يف 
الحقيقة مجّرد أحذية لبني سعوزايد و كبريهم 
ترامب ، بل إنّه قد  وجب صفعهم باألحذية عىل 
ــىل صدورهم  ــىل أكتافهم ، و يف أع ــم،و ع جباهه
ــرص لعرض بنت  ــم عن  أن ينت ــد عجز أكربه و ق
ــي عرضها عىل  ــك الجنجويدي و اإلمارات انته
ــئتم من قادة للرباقع  ــمع منه،فخس مرأى و مس
ــف حني تنكّرتم أّول ما تنكّرتم  و عّشاق الّرشاش
لالبسات  الرباقع ،و هذه الرباقع  هي من سرتتكم 
ــا  ــن م ــرار، و لك ــم  بالف ــتموها و لذت ــني  لبس ح
ــيات  ــق قدرها بينما  رجال املليش قدرتموها ح
ــذا  فقد   ــد و مع ه ــع منهم أح ــا تربق ــة  م القرآنّي
ــدة  باعتبارها رمزاً  ــت واح ــرصوا  لعرض بن انت
ــز العرض  ــرات و رم ــات الطّاه ــع املحصن لجمي

الّرشف لكّل من ينتمي لرتاب هذه األرض .
ــيا القرآنّية العّزة  فلرجال املسرية أو امليليش

ولرشعّية الربوتوكوالت الّذلّة و االرتهان.

ـــ 2018م بكل آالمه  ــام ال انطوى ع
ــه  ــل مقام ــه؛ ليح ــه وأحزان وأوجاع
ــعب  والش ــد  الجدي 2019م  ــام  الع
اليمني املظلوم ال زال يواجه بإيمانه 
ــعو  ــدوان األمريكي الس ــه الع وإرادت
واملتواصل   ــتمر  املس ــي  صهيوامارات
ــق  ــر والخان ــار الجائ ؛ وال زال الحص
ــعبنا  قائماً عىل وطننا الغايل وعىل ش

العظيم ..
ــام 2018م والعدوان  ــا ع ــل عن رح
ــعواماراتي الظالم لم  ــي الس االمريك
ــن واليمنيني طيلة  ــىل اليم ــف ع يتوق
ــر لم  ــار الجائ ــوام؛ والحص ــة اع اربع
ــعب  ــن معاناة الش ــف ع ــع ليخف ُيرف

اليمني ؛
ولكن برغم ما صنعه العدوان اآلثم 
ــعب ؛  والحصار الجائر بحق هذا الش
من مآٍس وأوجاع وآالم طيلة األعوام 
ــود  والصم ــرب  الص أن  إال  ؛  ــة  املاضي
واإليمان اليماني كان أكرب وأقوى من 

تحالف قرن الشيطان.
ــالً  ــام 2018م محم ــل ع ــم ..رح نع
ــا  ــي خلفه الت ــزان  ــاع واألح باألوج

العدوان والحصار يف بلدنا ؛
ــٌل  مثق ــو  2018وه ــام  ع ــا  غادرن
ــجالت الزمن  بالجراح ؛ ُمضيفا يف س
ــدة من تاريخ  ــة تاريخية جدي ؛ صفح
ــذي  ــرري ال ــوري والتح ــال الث النض

يعمده ويكتبه اليمانيون. بدمائهم  .
ــم ما صنعه  ــام 2018 رغ ــل  الع رح
العدوان الباغي بحق وطننا وشعبنا 
ــعه بحق  ــا ارتكبه من جرائم بش ؛ وم
ــدف تركيع هذا  ــاء واألطفال به النس
الشعب األبي الصابر املقاوم وبهدف 
ــة األمريكية ؛ إال أن  إخضاعه للهيمن
الشعب اليمني ال زال وسيبقى بإذن 
ــاث جبال هذا  ــه صامداً وثابتاً كتب الل

الوطن ؛
ــي بتوكله عىل الله  ــعب اليمن فالش
ــدى أربعة  ــوده عىل م ــتطاع بصم اس

ــدوان  الع ــوكة  ش ــرس  يك أن  ــوام  أع
وهزيمته؛

ــه ولجانه  ــي بجيش ــعب اليمن الش
الشعبية وتحت هذه القيادة القرآنية 
ــزال يحقق  ــل الله ال ي ــة. بفض املبارك

اإلنجازات ويسطر البطوالت.
ــاء  ــال بالعط ــام 2018م كان حاف ع
ــن  تمك ــد  فق ــداع؛  واإلب ــكار  واالبت
ــكري  ــع العس ــه يف التصني ــال الل رج
ــة  الصاروخي ــدرات  الق ــر  تطوي ــن  م
والدفاعية وبفضل الله تمكنت قوتنا 
الصاروخية من دك عواصم العدوان 
ــا إىل عمق ارايض  ووصلت صواريخن

العدو  .
ــرات  ــت طائ ــام 2018م صُنع يف الع
ُمَسرية تمكنت من الوصول إىل مديات 
ــكرية  عس ــاً  أهداف ــت  وقصف ــدة  بعي
ــعودية  الس ــدوان  الع دول  ــل  داخ

واإلمارات.
ــام 2018م  ــام 2015م إىل ع ــن ع م

ــعبية والذين  ــان الش ــش واللج الجي
ــوا  ــة ؛ صنع ــعب الضارب ــد الش ــم ي ه
ــن  م ــري  الكث ــوا  وحقق ــوالت  البط
ــال  ــازات يف مج ــارات واإلنج االنتص
ــكري ، وقد  ــر والتصنيع العس التطوي
ــكرية  ــة قدرات عس ــوا يف صناع أبدع
ــيادة  وس أرض  ــة  لحماي ــة  دفاعي
ــت وأرعبت دول  ــن ؛ والتي أرهب اليم

االستكبار العاملي
ــدوان  ــل الع ــام 2018م ويف ظ يف ع
ــعب  ــار ؛ توحدت أيادي الش والحص
ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــي؛  اليمن
ــت  ــد انطلق ــار ؛ فق ــه للحص ومقاومت
ــي  وتحم ــذود  لت ــال   الرج ــادي  أي
واألخرى توحدت  لكي تزرع وتصنع 

وتبني ،
ــون  اليمني 2019م  ــام  ع ــول  وبدخ
ــوم  املحت ــرص  الن ــدوم  بق ــون  متفائل
ــىل  ــل ع ــيكون أجم ــادم س ــأن الق وب
ــي ؛ وأنه بقوة  ــعب اليمن ــن والش اليم

ــة  ــقوط املهلك ــام س ــيكون ع ــه س الل
ــم  الحس ــام  ــيكون ع ــعودية وس الس
ــزم والنرص اليماني ؛ عام 2019م  والع
ــم  األل رد  ــام  ع ــه  الل ــإذن  ب ــيكون  س
ــرم ؛  وها هو  ــعودي املج للنظام الس
اليمن اليوم بشعبه ولجانه الشعبية 
ــعودية يف تهاو  ــاء والس ــدم وبن يف تق

وسقوط وانهزام.
ــيكون عام السقوط  عام 2019م س
ــيطان وقد  ــرن الش ــزي ملهلكة ق املخ
ــقوطها  س ــوادر  ب ــع  للجمي ــت  الح

والواقع يشهد بذلك
وبحمد الله وفضله الشعب اليمني 
ــه وقد  ــإذن الل ــينترص ب ــذي س هو ال

انترص بصموده ووعيه وتضحياته
ــت وال زالت تغرق  ــعودية غرق الس
ــرغ أنفها  ــتنقع اليمني وقد م يف املس
ــقوطها قريباً  ــات س ــل وقد ب يف الوح
ــعب  ــام الش ــة ام ــتعرتف بالهزيم وس
اليمني وقيادته الحكيمة والشجاعة.

دور األمم المتحدة في إحالل السالم باليمن.. بين الجدية واالستهالكدور األمم المتحدة في إحالل السالم باليمن.. بين الجدية واالستهالك

من هم الشرعيون ؟! من هم الشرعيون ؟! 

العام العام ٢٠١٩٢٠١٩م.. عام المفاجآتم.. عام المفاجآت

أحالم عبدالكايف

أشواق مهدي دومان

نــوال أحــمـــد


