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ما أشبه الليلة 
بالبارحة

فهد الغنامي
ــارا للنرص اإللهي يصبح ساعتها أكرث  حني يكون املولد استحض
ــن مجرد احتفال ، خصوصا وان شعبا كاليمن ليس له وقت اليوم  م
ــت وهب الطاهرة الزكية ؛ بقدر ما يحتاج  ليقرأ يف مخاضات آمنة بن
إىل قراءة أعمق يستلهم بها مخاضات أمة صنعها محمد بعني الله .
إن شعباً كاليمن وهو يعيش وطأة حصار ظالم لقرابة ثالثة أعوام 
ــي الذي حورص يف شعب بني طالب بمكة  ــد يف سرية محمد النب يج

؛ أٌنساً لوحشته ومالذاً لغربته يف عالم متوحش وجاهلية جهالء .
ــى يف ِشعب  ــة املصطف ــي ال تقل عن غرب ــب اليمن ــة الشع فغرب
ــرك مسرية التوحيد مقابل فك  ــة وطغاة قريش يساومونه عىل ت مك
ــوم بكربيائهم أن محمدا إنما  ــار عنه وعن عائلته ؛ إذ ظن الق الحص
ــن أمور دنياهم ما  ــة وسلطة وجاه فعرضوا عليه م ــث عن مكان يبح
ــل إليهم عىل لسان عمه "يا  ــه فريد عليهم بكل عزة وإباء لينق يغري
عم والله لو وضعوا الشمس يف يماني والقمر يف يساري عىل أن اترك 
هذا األمر ما تركته" .. وكأنه يقول لهم أن ما أحمله ال يشرتى بأموال 
الدنيا كلها .. انه الحق الذي سيزهق كل طغيان الدنيا فحارصوا ما 

شئتم واعملوا ما شئتم فإن معي مالك السماوات واألرض . 
وما التآمر الذي يعيشه شعب اإليمان والحكمة من أحفاد قريش 
ــذي عاناه محمد من قومه  ــة وحلفائهم إال صورة للتآمر ال الجاهلي
ــد أن خرج متحدياً بحقيقة مفادها أن دودة  ليفك ذلك الحصار بع
ــه ليذعنوا أمام  ــىل وثيقتهم مستثنية اسم الل ــة) قد قضت ع (أرض
ــة مؤقتاً ثم يعودون لسريتهم األوىل إىل أن ظهر أمر الله وهم  الحقيق

كارهون .
ــب اإليمان  ــول الله ومعه شع ــدي يا رس ــو حفيدك يا سي ــا ه وه
ــه بسريتهم معك وجعلوا من  ــة ، وقد سار أحفاد قريش مع والحكم
ــو اليوم يقول  ــم وتجربهم .. ها ه ــم مركبا لسطوته ــم وأمواله نفطه
ألحفادهم : "والله الن نتحول إىل ذرات تبعرث يف الهواء ارشف وأحب 
ــذال املجرمني القتلة  ــل أولئك األن ــا من أن نستسلم لك وارغب إلين

املفسدين يف األرض الطواغيت املتكربين" 
ــرد سلع رخيصة  ــرون إىل الضمائر واملبادي مج ــذا ينظ وهم هك
ــا ثمينا أغىل من أن  ــرون يف اإلنسان شيئ ــاع وتشرتى باملال وال ي تب
يباع ويشرتى ، لذلك سمعنا حفيد هند بنت عتبة وهو يرددها أمام 
العالم بأنه سيشرتي الذمم والضمائر يف بالد اليمن ، ناسياً ما يمكن 
ــه  ومتجاهال ما يفعله  ــان الصادق بك يا رسول الل ــه اإليم ان يصنع

االقتداء األصيل بك ..  
ــا سيدي يا رسول الله إن يف العالم بقعة آمنت بك حبا واقتناعا  ي
ــة العالم اليوم عن  ــرية وها هي وقد عجزت جاهلي ــة وعىل بص ورغب
اخضاعها لتسري بسرية الذل التي كنت أنت أول من رفضتها تحيي 
ــرة العربية وتحت قصف أحفاد شيبة  ذكرك منفردة يف شبه الجزي

وابو جهل وعتبة وتعاهدك بقول شاعرها اليماني : 
لو حولونا لذرات مبعرثة لسبحت با سمك الذرات والنتف

ــا يف ذكرك يا رسول الله دواء لجراحنا ويقني يف االنتصار مهما  لن
ــني ، فاملسرية هي املسرية ورب الكعبة والجاهلية هي  بلغ كيد الظامل
ــه وهو متم نوره ولو كره  ــة تحاول بجاهليتها إطفاء نور الل الجاهلي

الكافرون .
ــه وإيمانك  ــك بنرص الل ــه أن ننىس يقين ــا رسول الل ــف لنا ي وكي
بصدق وعده  حني كنت وحيداً يف الطائف وأحجار الجاهلية األوىل 
ــدك الطاهر لتلوذ إىل  ــاه حتى أٌدمي جس ــال عليك من كل اتج تنه
زاوية احد بساتينها بثقة بالله ارسخ من جبالها ؛  فتناجيه ترضعا 

وتشتكي إليه مطمئناً :
ــي ، َوَهَواِني َعَىل  ــي ، َوِقّلَة ِحيَلِت ــو َضْعَف ُقوِّت ــك أَْشُك ــّم إَلْي "الّلُه
الّناِس، َيا أَرَْحَم الرّاِحِمنَي ! أَْنَت رَّب اْلُمْسَتْضَعِفنَي َوأَْنَت َرّبي ، إَىل َمْن 
ــُه أَْمرِي ؟ إْن َلْم َيُكْن  ــٍد َيَتَجّهُمِني ؟ أَْم إَىل َعُدّو َمّلْكَت ــي ؟ إَىل َبِعي َتِكُلِن
ــُع ِيل ، أَُعوُذ ِبُنوِر  ــّن َعاِفَيَتك ِهَي أَْوَس ــَيلّ َغَضٌب َفَال أَُباِيل ، َوَلِك ــك َع ِب
َوْجِهك اّلِذي أَْرشََقْت َلُه الّظُلَماُت َوَصُلَح َعَلْيِه أَْمُر الّدْنَيا َواْآلِخرَِة ِمْن 
أَْن ُتْنِزَل ِبي َغَضَبك ، أَْو َيِحّل َعَيلّ ُسْخُطَك، َلك اْلُعْتَبى َحّتى َترَْىض 

، وََال َحْوَل وََال ُقّوَة إّال ِبك"
ــم تستكن لك قناة  ــك يف الله فهاجرت وجاهدت ول ــم يخب ظن ول
ــد محطمة  ــاة لدينه الواح ــاب الطغ ــوره ودانت رق ــى أتم الله ن حت
ــن كل معبود  ــرر الدنيا بكلها م ــة واملعنوية لتتح ــام الحسي األصن

سوى الله .
ــا أشبه الليلة بالبارحة .. فو الله لكأن التاريخ يعيد التفاصيل  وم

باستثناء األسماء فقط .
ــوم .. وإذ تشابهت  ــي تتكرر الي ــات معك ها ه ــا كانت البداي وكم
املقدمات فال بد للنتائج أن تتشابه وليس ذلك مجرد رجم بالغيب ؛ 
ــت أماراتها  بنرص من الله وفتح قريب وما ذلك عىل  ــو الله لقد الح ف

الله بعزيز.

وانكشفت حقيقة إسالمهم

ــس بدين اإلسالم  ــربي السعودي املتلب ــام الع النظ
ــة اليهود يف  ــي زرعها صهاين ــرة امللعونة الت هو الشج

خارصة األمة العربية لتدنيس الدين واملقدسات.
ــد  ــو الي ــذي ه ــي ال ــام الوهاب ــم النظ ــود ه آل سع
ــة واإلسالمية بإسم  ــت األمة العربي اإلرسائيلية لتفتي
ــون فهم من  ــريء منهم ومما يفعل ــالم واإلسالم ب اإلس
ــوا اإلسالم وشوهوه وتنكروا للدين وفرقوه ونبذوا  ضيع
ــود وفكرهم الوهابي  ــه وراء ظهورهم، آل سع ــاب الل كت
ــن الرحمة  ــل دي ــدي األصي ــالم املحم ــض اإلس البغي
ــدة املعتصمة بالله  ــح دين القرآن األمة الواح والتسام
ــه وعىل آله  ــوات الله علي ــه ورسوله صل ــن التويل لل دي
ــارى الذي قال  ــه اليهود والنص ــرباءة من أعداء الل وال
ــه منهم) آل سعود  ــن يتولهم منكم فإن ــه عنهم( وم الل
ــوا اإلسالم من  ــدام بدل ــي الضاليل اله ــم الوهاب بفكره
ــذا اإلسالم  ــن عبدلله ه ــد إب ــول الله محم ــالم رس إس
ــاً ملحمد بن  ــوه وجعلوه إسالم ــدي األصيل  بدل املحم
عبدالوهاب التكفريي الوهابي الذي يدعو إىل التفرقة 

والقتل والتمزيق لجسد األمة الواحدة ...
ــي التكفريي يدجنون  ــود ونظامهم الوهاب فآل سع

ــا وإرسائيل  ــود والنصارى أمريك ــة لتحكمها اليه األم
وفرقوا األمة وشتتوها تحت عناوين طائفية ومذهبية 
ــة والقدس  ــة الفلسطيني ــن القضي ــار ع ــرف املس لح
الرشيف التي هي القضية األساسية واملحورية لألمة 
ــالل فلسطني  ــود الصهاينة الحت ــم من رشعنوا لليه ه
ــالل ما تبقى  ــة الصهاينة، يف احت ــون عىل خدم ويعمل
ــني،  ــادي اإلرسائيلي ــه بأي ــي وجعل ــر العرب ــن القط م
ــع السعودي مع اليهود  باألمس كان التعامل والتطبي
ــول أما  ــل خج ــة وبشك ــت الطاول ــن تح ــة م الصهاين
ــح بشكل علني  ــن سلمان أصب ــوم بقيادة محمد ب الي
ــوب العربية اليوم وبعد عدوانهم عىل  ومكشوف للشع
اليمن تسارعت األحداث وأصبح التطبيع مع إرسائيل 
ــة الرجعية واضحاً وجليا لألمة  من قبل بعض األنظم

العربية واإلسالمية.
ــود يف الوزارة الصهيونية وهو  وقد سمعنا أحد اليه
ــودي (ما نقوله بالعربية يقوله  يقول عن الوزير السع
ــة) يف تأكيد واضح عىل أنهم هم من يتحكمون  بالعربي

يف الشؤون السعودية ملسار املنطقة.
ــش اإلرسائييل يف  ــن الجي ــر م ــي آخ ــال صهيون وق

ــش السعودي ( شعرت أنني  أحد املتحدثني من الجي
ــد الذي وضعوه يف  ــدث) وهذا اإلسالم الجدي أنا املتح
ــب ال نستبعد أن يسلموا  ــة العربية بقيادة ترام املنطق
ــوا املسلمني عن  ــد أن منع ــود والنصارى بع ــة لليه مك
ــص اليمنيني فقد رأينا  ــاب للحج والعمرة وباألخ الذه
ــني عن الذهاب  ــرب املسلمني اليمني كيف يمنعون الع
ــرام واملسجد النبوي الرشيف وسمحوا  لبيت الله الح
ــد وتدنيسه، نرى  ــودي بالدخول إىل ذلك املسج لليه
ــوم اليهودي يلتقط له صوراً ويتحدث بكل أريحية  الي
من داخل مسجد رسول الله، واليمنيون أسياد العرب 
ــم يمنعون من دخوله  ــالة يف مسجد نبيه واألوىل بالص

والصالة فيه وهم أحق من أولئك الكفرة.
ــة الحرة أين الغرية عىل دينهم  أين الشعوب املسلم
ومقدساتهم والله إنها ملعضلة إن لم يتحرك املسلمون 
ــاءة والتطبيع السعودي  ــاف هذه الحقارة والدن يف إيق

مع الكيان الصهيوني.
أفيقوا يا أمة اإلسالم مقدساتنا يف خطر من احتالل 
اليهود أين أنتم يا علماء الدين أين موقفكم مما يفعله 

املستعربون الصهاينة مع اليهود الصهاينة.

ــة الخليجيون  ــث العمالء والصهاين بخطى متسارعة يح
ــي التكفريي  ــاب الصهيوني الوهاب ــم مملكة اإلره وعىل رأسه
ــارة  ــدة وح ــة) املتح ــارات (العربي ــة  اإلم ــودي ودويل السع
ــة الحميمية القديمة  ــن يحثون الخطى إلعالن العالق البحري
الحديثة مع أخوتهم وأبناء عمومتهم الصهاينة واإلرسائيليني 
ــة القربى  ــف الخليجيني أنفسهم لصل ــب توصي اليهود حس
ــران الخليج  ــراً هرولة بع ــه مؤخ ــني , ورصنا نلحظ ــني الطرف ب
باتجاه التطبيع مع الكيان اإلرسائييل املحتل لألرايض العربية 
ــدة  ــل األصع ــىل ك ــة وع ــات اإلسالمي ــة وللمقدس الفلسطيني
ــة والرياضية  ــة والعسكري ــة والثقافي ــة واالقتصادي السياسي
ــرأة األخرية  ــم , وما الج ــريه كان أعظ ــي اجتماعيا وغ ــا خف وم
ــرش بالسماح  ــث رسيعاً نحو الع ــه محمد الاله ــان وابن لسلم
ــول لتدنيس الحرم  ــن ترزيون بالدخ ــي الصهيوني ب للصحف
ــني والتقاط صور بالقرب من  املدني الرشيف بقدميه النجست
ــب محمد صىل الله عليه  ــة الرشيفة لقرب رسولنا الحبي الروض
ــوي املطهر ويف مدينة رسول  ــه وسلم وبداخل املسجد النب وآل
الله املنورة وتزامناً مع ذكرى مولد الحبيب املصطفى إال دليل 
ــة السعودية الخليجية العلنية نحو  واضح عىل تصاعد الدول
ــي الغاصب وبقلة حياء شميس  ــع مع الكيان الصهيون التطبي
ــم يعد عمالء  ــم اإلسالمي الواهن ل ــىل عينك يالعال ــري وع قم

ــان  ــن العرب ــة م ــة العاملي ــة واألمربيالي ــة واملاسوني الصهيوني
ــني يف أرجاء  ــون أي حساب ملشاعر املسلم ــة يعمل والخليجي
ــة املستفزة بتلويث  ــدام عىل هذه الخطوة الدنس األرض باإلق
املشاعر اإلسالمية املقدسة بأقدام أصحاب الرذيلة الصهاينة 
ــراه  اآلن يتفاخر بالتقاط الصور الفوتوغرافية  الذي أحدهم ن

والفيديو وأين!؟
ــل املسجد النبوي وبالقرب من قرب املصطفى صىل الله  دخ

عليه وآله وسلم، فيا للعيب و يالعار يا أمة (محمد))!؟
ــة واإليمان نقول  ــن ومن أرض الحكم ــن هنا من اليم "إذاً م
ــا رسول الله ))  ــوى  رصخاتنا ((لبيك ي ــىل أصواتنا  وبأق بأع

لبيك يا رسول الله "
ــني املرتزقة الذين  ــن نقول إلخوتنا اليمني ــن هنا من اليم وم
ــد اإليراني  ــن خطر املجوس وامل ــن مكة واملدينة م ــون ع يدافع
ــان الشعبية  ــن الجيش واللج ــم اليمنيني م ــون إخوته ويقاتل
ــاء ويف تعز والضالع  ــم ورصواح والجوف والبيض ــارب ونه يف م
ــل الغربي ويف  ــدي ويف الساح ــة ومي ــج ويف حج ــوة ولح وشب
ــول لهم: ها هو ذا  ــران وجيزان وعسري نق ــا املحتلة نج أراضين
ــد (ظهر وبان)يف  ــي ملكة واملدينة ق ــد والخطر الحقيق التهدي
ــة الداعشية  ــة آل سعود اإلرهابي ــن واإلعالن تقوده مملك العل
ومن داخل مسجد خاتم األنبياء واملرسلني سيدنا محمد صىل 

الله عليه وآله وسلم ،أم أنكم تتعامون وتدعون (الديورة))عن 
ــوا للصهيوني املاسوني  ــن سلمان وزبانيته سمح أن محمد ب
ــة مدينة ومسجد  ــون) بتدنيس واستباح النجس (بن غوري
ــول الله ويلتقط الصور التذكارية االستفزازية بالغرب من  رس
ــرب سيدي رسول الله صىل الله عليه وآله، أم  الروضة الغراء لق
أنكم لم تسمعوا أحد وزراء حكومة العدو الصهيوني وهو يقول 

((ما يردده الجبري بالعربية نردده يف تل أبيت بالعربية))!؟! 
ــني وهم يعلنون  ــوا باإلماراتي ــم تعملوا ولم تسمع ــم ل  أم أنك
ــد بينهم مع  ــوة وال وجود ألي تهدي ــارات وإرسائيل إخ أن اإلم
ــا) أو أنكم لم تسمعوا بمفتي  ــود شقيقتهم الكربى (أمريك وج
ــو يحرم  ــخ وه ــال آل الشي ــور الدج ــني األع ــني الرشيف الحرم
ــم وعلمتم بأحد  ــود أو التظاهر ضدهم, وهل سمعت ــال اليه قت
ــل األرض  ــود هم أه ــة اليه ــول إن الصهاين ــو يق ــان وه الخلج
ــون وأن الفلسطينيني هم املحتلون!؟! وهل ستظلون  الحقيقي
ــري اآلن من هرولة وسعي  ــون آذانكم عما يج تتعامون وتصم
ــان نحو التطبيع مع  ــة آل سعود وحلفائها الغرب حثيت ململك
ــدة.. بال  ــاً وعىل كل األصع ــب علن ــي املغتص ــان الصهيون الكي
ــم تأخذكم  ــن العزة باإلث ــل ذلك وأكرث لك ــم تعلمون ك ــك أنت ش
ــة االرتزاق مع  ــات العمالة والخيان ــوط يف مستنقع نحو السق
ــم العمالء من آل سعود وآل زايد وآل ثاني وآل الصباح  أسيادك

ــة العميلة الخاضعة  ــرسي يف فلكهم من األنظمة العربي ومن ي
ــه ألخينا  ــو موج ــه كذلك ه ــق كل ــذي سب ــالم ال ــة, والك الذليل
ــون كالخرفان يف  ــده الذين يقتل ــر البشري وجنجوي ــزول عم ال
ــدوان عىل اليمن, وتحت شعارات إسالمية مضللة  عاصفة الع
ــدو الوهمي خطر  ــن الع ــن مكة واملدينة م ــاً ع ــة دفاع ومنحرف
ــن إسالم ومن  ــاك فيكم بقية م ــران, وإذا كانت هن ــوس إي املج
ــالة والسالم وعىل  ــد عليه وآله الص ــىل الرسول محم حمية ع
ــة املقدسة ما عليكم إال أن تلتفتوا إىل الوراء  املشاعر اإلسالمي
ــم وستنظرون بكل وضوح  ــوا التعامي ثم افتحوا أعينك وتبطل
ــورة واملقدسات  ــة املن ــة واملدين ــي عىل مك ــر الحقيق أن الخط
ــم الدين  ــف وعىل قي ــىص الرشي ــني واألق ــة يف فلسط اإلسالمي
ــل مملكة  ــا يأتي داخ ــىل بلدانن ــني وع ــن واملسلم ــالم م واإلس
ــربى) يف منطقتنا  ــة (العميلة الك ــود الوهابية اإلرهابي آل سع
العربية لالستعمار الغربي األمريكي ولإلمربيالية الصهيونية 
ــدس) الحقيقي املحق  ــاد املق ــة, وأن (الجه ــة العاملي املاسوني
ــن  اإلماراتيني ودويالت  ــة وأشباه النساء م ــو ضد هذه اململك ه
الخليج العميلة، هؤالء الغزاة واملحتلني الجدد وضد أسيادهم 
ــح لقدسية هذا الجهاد  ــة واألمريكان, والدليل الواض الصهاين
هو بن غوريون والصور التي التقطها بنفسه وهو يصىل داخل 
ــه وللعلم فإن الهدف من  ــد النبوي الرشيف حسب قول املسج
ــو تسليم مكة  ــاري اآلن ه ــودي اليهودي الج ــع السع التطبي
ــة للصهاينة واألمريكان، وهيهات أن يكون لهم ذلك ألن  واملدني
ــدس لتحرير مكة  ــني يخوضون اآلن معركة الجهاد املق اليمني
واملدينة من دنس آل سعود وتحرير فلسطني واملسجد األقىص  

من دنس الصهاينة اليهود.
ــاً يلوح يف  ــراه بالشك قريب ــرص املبني الذي ن ــون بالن  موقن

االفق وصىل الله عىل محمد وآله .

التطبيع والجهاد املقدس !؟

نوال أحمد

أحمد املالكي 

ــة الحصار التي  ــة إىل أن تتمسك بورق ــى السعودي تسع
ــر واملنافذ  ــك بإغالق املعاب ــن مستواه مؤخرا وذل شددت م
ــح حصارا شامال  ــة والجوية املتبقية ليصب الربية والبحري
ــا بعد أن  ــي خصوص ــار اسرتاتيج ــي ذلك كخي ــن يأت لليم
ــد الجيش اليمني  ــا العسكرية ض ــت تماما يف معاركه فشل
ــرى ب?ن  ــة التزال ت ــذا فاململك ــة، وعىل ه ــه الشعبي ولجان
ــم ما أسمتهم  ــد وذلك  كي ترغ ــار هو سبيلها الوحي الحص
باالنقالبيني الحوثيني لالنصياع لفرضياتها املطروحة التي 

تتمثل يف وضع تنازالت ميدانية  كملف ميناء الحديدة .
ــت بها السعودية مؤخرا  اإلجراءات التعسفية التي قام
ــا آثار  ــي كانت له ــىل الشعب اليمن ــار ع ــاق الحص ــد وث لش
ــرة وكارثية عىل املستوى اإلنساني واالقتصادي حيث  مدم
ــرية من املجتمعات اليمنية باملاليني  بد?ت تنحدر رشائح كب

ــدود إىل مربع املجاعة واالنهيار  خصوصا ذات الدخل املح
ــادي الكامل أضف إىل أن معاناة املواطنني الصحية  االقتص
ــايس خصوصا بعد تفيش األمراض  قد بلغت مستواها القي
ــذي رضب مليون يمني ومازال  ــة املعدية كالكولريا ال واالوبئ
يف صعود كبري ..هذا األمر هو ما اخرج املجتمع الدويل اليوم 
عن صمته كون الوضع أصبح حرجا جدا وقد يقود الجميع 

إىل عواقب ال تحمد عىل اإلطالق .
لذا نرى بأن حراكاً دولياً وأممياً بد? ي?خذ زخمه يف إطار 
ــن أصدقائها الدوليني  ــىل السعودية باألخص م الضغط ع
ــا للتخفيف من الحصار الخانق  كربيطانيا وأمريكا وفرنس

الذي شكل اكرب أزمة إنسانية عرفها العالم .
ــح أصدقائها الذين  ــرى سرتضخ اململكة لنصائ فهل يا ت
ــع  ــت رف ــو رفض ــاذا ل ــم املتحدة??وم ــم لألم ــوا أصواته ضم

ــد يتخذها  ــة ق ــاك اسرتاتيجي ــل هن ــروض ه ــار املف الحص
ــذي ينتظر  ــو السؤال ال ــار? هذا ه ــرس الحص ــون لك اليمني

إجابته الجميع ?
قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي يف خطابه يوم أمس 
ــذر بأنه يف حال  ــوي الرشيف ح ــة املولد النب األول بمناسب
ــدول العدوان  ــرضب مكامن الوجع ل ــع الحصار "سن لم يرف
ــة  ــرث حيوي ــة األك ــق الصناعي ــارة إىل املناط ــك يف إش " وذل

وحساسية. 
ــوة الصاروخية  ــة للق ــة نوعي ــاله عملي ــر ت ــذا التحذي ه
اليمنية بإجراء تجربة عملياتية ناجحة لصاروخ باليستي 

جديد يف عمق األرايض السعودية .
ــدرس ردود األفعال املرتقبة  يف األخري عندما نحاول أن ن
ــة إنسانية  ــو كارث ــي يميض نح ــب اليمن ــأن الشع سرنى ب

ــار وبالتايل  ــت السعودية رفع الحص ــال رفض ــة يف ح محقق
ــش اليمني اتخاذ  ــىل قيادة الجي ــذا األمر سيحتم ع فإن ه
ــح الربنامج  ــد ان أصب ــة خصوصا بع ــرة ورشس ــري مدم تداب
ــات يمتلك  ــث ب ــه حي ــي يف أوج عنفوان ــي اليمن الصاروخ
ــن 1000  ــل إىل أكرث م ــدى يص ــة ذات م ــات باليستي منظوم
ــو مرت وعملية الرياض األخرية نموذج حي لهذا السياق  كيل
ــة أبدا بني وضع اليوم ووضع الغد  ــذا فال مجال هنا للمقارن ل
ــا ستجعل أكتاف  ــا يحمل من التحوالت م ألن األخري حتم
ــرتاب وترغمها عىل رفع الحصار تحت  السعودية تالمس ال
ــات الصاروخية اليمنية عىل مناطقها النفطية  دوي الرضب

والصناعية التي تتحاىش اململكة عدم رضبها.

زين العابدين عثمان

ماذا سيحدث إذا لم ترفع السعودية حصارها على اليمن؟

بحضور املرأة كان 
يوما من أيام اهللا

أمة امللك الخاشب
ــن يف مختلف  ــاء اليم ــوي الرشيف ونس ــد النب ــق يوم املول ــوع الذي سب ــذ األسب من
ــز الكعك  ــة النحل يف تجهي ــاق كخلي ــىل قدم وس ــة يعملن ع ــة العاصم ــات أمان مديري
ــه وآله وللرجال األمنيني املشاركني يف  ــات، لضيوف رسول الله  صلوات الله علي واملعجن

تأمني الطرقات للوافدين إىل صنعاء ،واملشاركني يف تنظيم حركة السري.
ــوم الذي سبق املولد بيوم واحد ،كانت جميع املربعات واملديريات  يتسابقن    ويف الي
عىل إخراج مختلف أنواع األطعمة، وكٌل يقدم وينفق من نفقاته الخاصة إكراما ملناسبة 
املولد النبوي،وإكراما لضيوف املولد املتوافدين من مختلف املحافظات،ولم يقف عطاء 
ــا إىل هناك وفقط ، بل كان للنساء  حضور تاريخي غري مسبوق  ــرأة اليمنية وجهوده امل
ــذه املرأة اليمنية املعطاءة  ــل التاريخ ينحني إجالال وتقديرا واحرتاما له أبدا ما سيجع

والعظيمة الزينبية الفاطمية العلوية املحمدية  .
ــم ،وتحت ضيافة  ــرت، وكأننا يف حج عظي ــام أذهلتني وشع ــود النساء هذا الع حش
ــول الله صلوات الله عليه وآله كانت أصوات النساء  تتعاىل بالصالة عىل محمد وآل  رس

محمد الصالة ،التي ألفتها القلوب وكأنها بديال عن التلبية التي يف الحج.
ــاك تدافع وازدحام  ــن العام الذي سبقه، كان هن ــام تزداد الحشود أكرث م ــل ع    ويف ك
ــم تستطع ال الكامريات  ــردة رؤية أول الحشود من آخرها ، ل ــري لم تستطع العني املج كب
ــف وال حتى طائرات التصوير، لم يستطعن إعطاء املشهد حقه ومستحقاته  وال الهوات
ــاء ويف ذوا كرهن،التي جبلت بحب محمد وآل  ــق،   فتم التوثيق يف قلوب النس ــن التوثي م

محمد فلن تنمحي تلك املشاهد من الذاكرة ما بقي يف النساء املشاركات عرق ينبض.
ــة العظيمة واملبهرة  ــاال عن املشارك ــب املولد النبوي كتبت مق ــام املايض ،وعق يف الع
ــت عظيم ذلك  ــي بمحمد ووصف ــرأة اليمنية تحتف ــوان امل ــة ،وكانت بعن ــرأة اليمني للم
ــني وتفاجأت هذا  ــم األنبياء واملرسل ــق املرأة اليمنية بخات ــوع ومقدار تعل ــور  املن الحض
العام أن الحضور النسائي هذا العام أضعاف العام املايض رغم أن الظروف االقتصادية  

وظروف الحصار هذا العام  أشد وطأة  وأكرث قسوة.
ــرش الشائعات  ــم ون ــط الهم ــه تثبي ــدوان ومرتزقت ــه الع ــاول في ــذي ح ــت ال   يف الوق
واإلرجافات، وافتعال املشاكل  لكن كل مكائدهم وخططهم ما زادت اليمنيني، إال تمسكا 

بإحياء هذه املناسبة حبا يف نبيهم وإغاظة ألعدائه .
ــدات، فعندما  ــاء املجاه ــن النس ــة م ــوار مجموع ــا جلست بج ــري عندم ــت نظ لف
ــن أم الثنني شهداء  ــن جحانة خوالن وأن إحداه ــدث معهن عرفت أنهن م ــدأت بالتح ب
ــن ازدياد الوعي يف منطقتهن  ــة شهيد ،وثانية زوجة جريح  حدثنني ع ــرى زوج ،واألخ
،وأنهن حرضن مع مجموعة كبرية من النساء وأخربنني أنهن يستمعن اإلذاعات بصورة 

مستمرة ،وأن اإلعالم يعمل عىل رفع معنوياتهن ، وعىل الثبات واالستمرار والصمود .
ــة أرحب،وتبادلت  ــاء من مديري ــويس فإذا بهن نس ــة األخرى من جل ــت الناحي ألتف
معهن الحديث وأخربنني أن املرتزقة واملنافقني كثري يف أرحب، وال عجب يف هذا فمعروف 
أن رجل السعودية األول الزنداني قد عمل عىل تفخيخ العقليات سنوات طوال يف اليمن 

بشكل عام ويف أرحب بشكل خاص. 
ــة سنحان ، أما  ــت لصاحبة الحيمة وصاحب ــت الذمارية  واملاربية، واستمع ــا رأي كم
نساء بني حشيش فخجلت وأنا أتكلم معهن من عظيم تضحياتهن ، فتقريبا األغلبية 

أمهات وأرامل شهداء. 
ــع وصف تلك املشاهد ،وال  ــم عرباتي أثناء حديثهن، فلن استطي ــَن يحدثنني وأكت ك
ــم السعادة التي  ــع أن أصف حج ــت يف أعماقي وال استطي ــر التي اختلج ــك املشاع تل
ــا يقارب ثالثة  ــرية  وفوق املتوقع فم ــي ازداد لدرجة كب ــا أرى مستوى الوع ــي وأن غمرتن
ــا، وتجعل كل الشبهات تزول  ــدوان كفيلة بأن تجعل من املستحيل ممكن ــوام من الع أع

وكل االلتباس يظهر .
ــزال يف أحشائهن ،وال  ــور ال كرب السن وال حملهن الذي ال ي ــم يمنع املرأة من الحض ل
ــال الذين عىل أكتافهن ، وقارنت يف نفيس بني واقع املرأة اليمنية ،وبني نظرياتها يف  األطف
ــدول املعتدية، وحمدت الله كثريا عىل أنه رشفنا باملسرية واختص شعب اليمن بالعلم  ال
ــم التي عمل األعداء عىل  ــذي جعل الشعب نساء ورجاال يصحون من غفلته ــد ال القائ
ــز والكرامة  ــان ، وقارنت أيضا بني الع ــود طويلة من الزم ــوب وإذاللهم لعق ــل الشع تغفي
ونحن نحتفل بكرامتنا يف وسط أرضنا  وبني الذل واالمتهان ،الذي يعيشه أبناء الجنوب 
ــوم الجالء  !! .. فكيف  ــم الرشعية ،وهم ممنوعون حتى من إحياء ي ــت ما يسمى حك تح
ــو اإلنصات والهدوء  ــا لفت نظري أيضا ه ــالل  وهم تحت االحتالل ، وم ــرى االستق بذك
التام ،عندما بدأت كلمة السيد القائد العلم ، ما يعكس الوعي والثقافة واالرتباط بأعالم 

الهدى.

ــون الرياض بن  ــرك اليهود مجن ــع يح إىل أي مستنق
سلمان وما هو املطلوب أن يعمله يف األيام القادمة

ــرية تدل عىل  ــوف األخ ــات هذا املهف ــات وتوجه حرك
ــال املنطقة يف  ــاً آخر إلشع ــاً صهيوني ــاك مخطط أن هن
ــود أن املهفوف  محمد بن  ــروب جديدة وقد عرف اليه ح
سلمان خري من يقوم بهذا الدور الخبيث وخري من  يمثل 
ــوا وال مبالغة  ــك أصبح ــاز وبذل ــل يف ارض الحج إرسائي
ــة وما ظهور صورة  ــة من السيطرة عىل مكة واملدين مقرب
ــوي إال دليال عىل  ــة يف الحرم النب ــود الصهاين احد اليه
رغبتهم يف السيطرة عىل أماكن املسلمني املقدسة والذي 
بعدها لن يكون للمسلمني غرية عىل أي يشء، سيقطعو 
ونتنتهك حرماتهم دون ردة فعل بل وسيرضبون من الله 

أيضا.
ــل  ــن قب ــدا م ــري ج ــاح كب ــل وانبط ــك بتسهي ــل ذل ك

ــة لهم ألجل  ــود خدم ــان يقدمه لليه ــوف بن سلم املهف
ــه ملكا عىل  ــدة الحكم وتتويج ــه يف الوصول إىل س دعم
ــود عرف اليهود أن هذا املجنون مستعد  مهلكة بني سع
ــازالت الجسام والعظام حتى ولو كانت هذه  لتقديم التن
ــدى املسلمني ليس  ــس أقدس املقدسات ل التنازالت تم
ــن وسوريا  ــم يف اليم ــروب نيابة عنه ــال الح ــط إشع فق
ــا ان يظهر  ــن التي م ــا من األماك ــراق وغريه ــا والع وليبي
فيها أي صوت معارض للمرشوع والهيمنة الصهيونيهة 
ــون لهجوم عىل هذا  ــى وينربي هذا املجن ــة حت األمريكي
ــود يطلقونه عىل من  ــد اليه ــر كأنه كلب بي ــوت الح الص
ــن يعارض  ــون لكل م ــد من السج ــام املزي ــدون ستق يري
ــرب أكرث هذا  ــم قبضة اليهود عىل الع ــم ستحك مرشوعه
ــع واالنبطاح لليهود يجر  ــون الذي يهرول للتطبي املجن
ــوارث تجعل ما قد حدث للمنطقة من حروب  املنطقة لك

ــال إن تمكنت  ــدث مستقب ــا يمكن أن يح ــل بم يشء  قلي
ــل املهفوف  ــرب بمساندة وتسهي ــدي اليهود عىل الع أي

الغبي لليهود .
ــك وان يسعوا  ــا إدراك خطورة ذل ــرب جميع عىل الع
ــودي  ــرش السع ــف ال ــاوم لتحال ــف مق ــس حل لتأسي
األمريكي االرسائييل الذي لو ترك دون مواجهة فستدمر 
املنطقة العربية وتجزء إىل كانتونات مشتعلة بالحروب 
ــرباء وحرب البسوس  ــات شبيهة بداحس والغ والرصاع
ــك أن وراء تلك  ــني وال اش ــرت لعرشات السن ــي استم الت
ــن أن السبب الرئييس تسابق  الحروب هم اليهود وال أظ
ــة استغلت من  ــا وإنما هذه املحادث ــول كما قيل لن الخي
ــل اليهود وجعلوا منها منطلقا ملخططهم يف استمرار  قب
سيادتهم عىل العرب بإدخال العرب نفق الحروب الذي 

الينتهي.

ــة إليقاف  ــة إيجاد طريق ــف املقاوم ــىل محور وحل ع
املهفوف بن سلمان مجنون الرياض عند حده وأوىل هذه 
ــف املمانع  ــد مؤتمر دويل للحل ــوات تأسيس وعق الخط
ــض للهيمنة  ــي والراف ــار العامل ــدول االستكب ــاوم ل واملق
ــة واالتفاق عىل  ــا يف منطقتنا العربي ــة وأذنابه األمريكي
ــة حرة لدول حلف  ــاع املشرتك وإقامة سوق مشرتك الدف
ــور الرش  ــداء من مح ــرس أي اعت ــة لك ــة واملقاوم املمانع
ــىل أي دولة  ــة ألي حصار قد يفرض ع ــرس أي محاول وك
ــة الحرة الواقفة بوجه محاوالت األعداء  من دول املمانع
ومؤامراتهم الخبيثة عىل أبناء امتنا العربية واإلسالمية.

وليذهب بمجنون الرياض املهفوف محمد بن سلمان 
ــع فلريسل إىل جهنم  ــرب مصحة عقليه وان لم تنف إىل اق

وبئس املصري.

يحيى صالح الدين

مجنون الرياض

Sunday: 15  Rabi  AL-awal 1439 - 3 December 2017  -  Issue No. 19372
ــدد 19372 ــرب 2017م - الع ــع األول 1439ه - 3 ديسم ــد: 15 ربي االح


