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بن سميط واملشروع 
اإلماراتي 

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــتعداء أبناء الشعب اليمني ، وامليض  يرص غلمان اإلمارات عىل اس
ــاقتهم نحوها مملكة الرش بقيادة ملك الزهايمر  يف حماقتهم التي س
ــاف عىل أحد  ــوف ، ولم يعد بخ ــز ونجله املهف ــن عبدالعزي ــلمان ب س
ــاد يف اليمن عامة ويف  ــدها هؤالء األوغ ــداف والغايات التي ينش األه
ــداث التي  ــفت األح ــاحل الغربي خاصة ، حيث كش ــوب والس الجن
ــذه األهداف  ــقطرى ه ــوت ومحافظة س ــة حرضم ــهدتها محافظ ش
ــي لطاملا  ــعارات الزائفة الت ــربرات والذرائع والش ــة امل ــقطت كاف وس
رفعها املحتل اإلماراتي مدعيا أنه جاء بجنوده ومرتزقته من أجلها .

ــوت  ــاء حرضم ــاب أبن ــن رق ــش م ــدة وداع ــارص القاع ــني عن تمك
ــرشوع اإلماراتي يف  ــط وامل ــارص املخط ــم عن ــن أه ــقطرى  كان م وس
ــاحل الغربي ، وذلك بهدف إيجاد املربر  ــقطرى والس حرضموت وس
ــا ، وكان العلماء  ــتغالل ثرواتهم ــا واس ــم والبقاء فيه ــول قواته لدخ
ــر والثقافة  ــاب الفك ــرأي وأرب ــاجد وقادة ال ــة املس ــاء وأئم والخطب
ــي وأدواته  ــازي اإلمارات ــن قبل الغ ــتهدفني م ــدارة قائمة املس يف ص
ــوادر والنخب هي من  ــدرك أن هذه الك ــة اإلجرامية ، كونه ي اإلرهابي
ستواجه مرشوعه ومخططه وهي من ستعمل عىل إفشاله والتصدي 

له بكل ما لديها من إمكانيات وما تمتلكه من أدوات ووسائل ضغط .
ــل االغتياالت يف حرضموت يف ظل سلطة العدوان وسطوة  مسلس
ــات  ــت الجماع ــا أقدم ــام 2015م عندم ــف الع ــدأت منتص ــه ب أدوات
التكفريية اإلرهابية بكل جرأة ووحشية عىل اغتيال العالمة الجليل 
ــو يف طريقه إىل  ــبام حرضموت وه ــدروس يف مدينة ش ــني العي الحس
املسجد ، حيث مثلت تلكم الجريمة فاجعة كربى ألبناء شبام خاصة 
ــوس الخطر الذي يتهددهم  ــوت عامة ، واعتربت بمثابة ناق وحرضم
ــي ، وبالتحديد العنارص الوطنية  ــعودي اإلمارات يف ظل العدوان الس
ــني العيدروس  ــهيد العالمة الحس املناهضة للعدوان والذي كان الش
يف مقدمتهم ، ومع تغلغل أدوات الغزاة من العنارص اإلرهابية التابعة 
ــيطرة عىل  ــوت واحتاللها للمكال والس ــش يف حرضم ــدة وداع للقاع
مناطق متفرقة من حرضموت يف ظل دعم وإسناد الرياض وأبوظبي 
ــق الخناق عىل  ــافرة وتضيي ــت االنتهاكات واالعتداءات الس تواصل
ــطية  ــوت والنيل من وس ــنة حرضم ــو دعش ــاه نح ــات واالتج الحري
ــري عليه  ــل الفكر الوهابي الذي تس ــدال أهلها بإغراقهم يف وح واعت
ــر بعباءة  ــات اإلرهابية التي تتدث ــة الجماع ــدة وبقي ــش والقاع داع

الدين اإلسالمي وهو منها براء .
ــاندها ال يقدرون علماً وال  ــذه الجماعات ومن يمولها ويس وألن ه
ــالق ، ذهبوا إىل ارتكاب  ــاء وال يمتلكون ذرة قيم أو أخ ــون علم يحرتم
جريمة بشعة يف حق علم من أعالم حرضموت ، وتقي من أتقيائها  هو 
ــميط إمام مسجد املحضار  العالمة الحبيب عيدروس عبدالله بن س
ــو يصيل داخل  ــدر والخيانة وه ــه رصاصات الغ ــم ، حيث باغتت برتي
ــنه   ــيخوخته وكرب س ــلمة ،وال ش منزله ، لم يراعوا حرمة النفس املس
ــي الذي يرغب يف  ــارد ، تنفيذا ملخطط الغازي اإلمارات ــوه بدم ب ، قتل
ــت يافطة محاربة  ــار داخل حرضموت تح التوغل والتمدد واالنتش

القاعدة وداعش .
ــهم ألبناء  ــون أن يقدموا أنفس ــد يحاول اإلماراتي باملخترص املفي
ــوت كطوق نجاة وأدوات إنقاذ لهم من خطر داعش والقاعدة  حرضم
، رغم أنهم من رسموا للقاعدة وداعش املسار واملخطط ، ليهربوا من 
ــر عىل الرأي العام  ــزاة املحتلني يف محاولة منهم للتغري توصيف الغ
ــريوا الحقيقة التي ال  ــوا ، ومهما أجرموا لن يغ ــم ومهما صنع ، ولكنه
جدل فيها والتي تقول بأنهم غزاة محتلون ، وأن مصريهم إىل الهالك 
ــتظل مقربة  والرحيل طال الزمان أو قرص ، فاليمن كانت وما تزال وس
ــزاة ومحارق للمحتلني وأذنابهم من العمالء واملرتزقة ، ولن تزيد  للغ
جريمة اغتيال العالمة بن سميط أبناء حرضموت إال تماسكا وتآزرا 
ــاريع والعنارص الدخيلة واملستوردة  وإرصارا عىل الوقوف ضد املش
ــل أخالقهم وعظمة إيمانهم  ــطيتهم واعتدالهم ونب للحفاظ عىل وس

وسمو أرواحهم .

الزهراء يف اليمن
سعاد الشامي

ــة البتول  ــرة فاطم ــيدة الطاه ــرى مولد الس ويف ذك
ــالم الله عليها نتحدث عنها من خالل القيم  الزهراء س
ــبيلها  واملبادئ والقضية التي حملتها وجاهدت يف س
ــى والتي  ــاني األكمل واألرق ــل اإلنس ــا التمثي ومثلته
ــد من خالله أيضا تضحية الزهراء وعطاؤها يف  تتجس

نساء اليمن السالكات نهجها واملقتفيات أثرها ....
ــة الثائرة املجاهدة  ــراء يف  اليمن هي املكلوم * فالزه
ــان  الطغي ــادة  وق ــرام  اإلج ــة  عتاول ــارع  تص ــي  الت

واالسكتبار العاملي منذ ثالثة أعوام.
ــت براءتها من  ــي أعلن ــي الت ــن ه ــراء يف اليم * الزه
ــعار الحق يف كل مواقف الفداء  أعداء الله ورصخت بش

والعطاء والصرب والتضحية.
ــهداء التي بذلت أربعة  * الزهراء يف اليمن هي أم الش
ــبيل الله ومازال أحساسها يوحي لها  من أبنائها يف س

بالتقصري تجاه خالقها.
ــاول الدواعش  ــي األم التي ح ــراء يف اليمن ه * الزه
وأدوات العدوان استفزاز مشاعر األمومة فيها محاولني 

تخويفها باالتصال وإخبارها بدفن ابنها املجاهد حيا 
ــوووووووه فإن معي  ــرتد عليهم بكل عنفوان وقوة :كل ل
ــفق إّال  ــم إىل الجبهات وما أش ــادفع به ــرشة أوالد س ع
عليكم أنتم يامن بعتم أنفسكم للشيطان من أجل املال 

السعودي.
ــتقبل ابنها  ــي تس ــي األم الت ــن ه ــراء يف اليم * الزه
ــاويل الله"  ــموخ واعتزاز قائلة " حيا ي ــهيد بكل ش الش

وهي ترجو من ربها أن يتقبل منها هذا القربان.
ــرات الحقد  ــن هي من قصفت طائ ــراء يف اليم * الزه
ــوووه فوالله لنئ أعيش  ــرام منزلها فقالت أقصف واإلج
ــق الحرية  ــق فيها عب ــة وأنا أستنش ــقف خيم تحت س
والعزة والكرامة خري يل من أن أعيش يف قرص وأنا ذليلة 

صاغرة تحت ظل جربوتكم ويف كنف وصايتكم.
ــت زوجها  * الزهراء يف اليمن هي الزوجة التي  ألبس
ــزة والكرامة  ــه إىل جبهات الع ــاد وهي تودع درع الجه
قائلة له إن عدت فأنا يف انتظارك وأن ارتقيت إىل منازل 
الشهداء فاذكرني عند ربك وسائر األنبياء واألولياء.

ــت يف أبنائها  ــي األم التي زرع ــراء يف اليمن ه * الزه
ــانية واألخالقية فما إن  ــة واملبادئ اإلنس القيم الديني
شن هذا العدوان عىل يمن اإليمان بدون وجه حق حتى 
ــة وانطلقوا للدفاع  ــم هذه املظلومي حملوا عىل أكتافه

ونرصة املستضعفني.
ــة ملالها وذهبها  ــراء يف اليمن هي املرأة  املنفق * الزه
ــات الدفاع  ــد جبه ــي ترف ــه وه ــبيل الل ــا يف س وجهده

املقدس بالقوافل تلو القوافل.
ــالحها  * والزهراء يف اليمن هي املرأة التي حملت س
ــالتها إىل األعداء أنا  ــي توصل رس ــات العزة وه يف وقف
ــبيل  ــن تروني إال حيث تكرهون يف س ــا بنت اليمن ل هن
الله مجاهدة وملظلومية وطني منارصة ويف مواجهتكم 
شامخة ثابتة ولو استدعى األمر أن تروني يف الجبهات 
فلن أسقيكم إال املوت الزعاف من فوهة هذه البندقية .

* الزهراء يف اليمن هي املرأة التي حجب األعداء عن 
ــند واليد األخرى  ــه فكانت له الس ــا مصدر دخل زوجه

التي تعينه يف تحمل صعوبة الوضع وشظف العيش .

ــغلت يداها عن العبث  * الزهراء يف اليمن هي التي ُش
يف ريمونت التلفاز وتعقب املسلسل بعد املسلل والتي 
ما أنتجت إال الستهدافها يف دينها ومبادئها وأخالقها 
لتصنع بها الكعك والخبز والحلويات وتنسج املالبس 
الصوفية للمجاهدين واملدافعني عن العرض واألرض.

ــعى يف  ــي تس ــة الت ــي املثقف ــن ه ــراء يف اليم * الزه
ــال األخريات  ــاط املجتمع لنرش هدي الله وانتش أوس
ــاة الثقافات املغلوطة والدخيلة عىل دين  من بني كمش

اإلسالم.
ــة التي  ــة والكاتب ــي اإلعالمي ــن ه ــراء يف اليم * الزه
ــاعر اآلخرين تجاه  ــا وحروفها مش ــتتثري بكلماته تس
مظلومية وطنها وتعري بشاعة ووحشية هذا العدوان.
ــرأة املؤمنة التي  ــوذج امل ــن هي نم ــراء يف اليم *الزه
يخافها العدو واليحب أن يراها عىل هذه املقاييس وهو 
ــاد  ــنني العديدة إىل إفس ــعى جاهدا طوال الس الذي س
ــؤوليتها العظيمة  ــرأة وامتهانها وتجريدها من مس امل

يف بناء األمة.

ــق  بقرار من  ــيص الحقائ ــكَّل لجان تق ــرتح أن ُتش نق
ــكل لجان  ــاد, فعادة ما تش ــح الصم ــس صال األخ الرئي
ــدة والذي  ــلطة فاس ــد زوال أي س ــيص الحقائق بع تق
تستهدف الجرائم واملظالم التي ارتكبها أركان النظام 
الفاسد الذي تمت الثورة عليه وتقوم بوضع املعالجات 
ــك أن  ــا، وال ش ــوق ألصحابه ــادة الحق ــول إلع والحل
تشكيل هذه اللجان له دور يف عملية املصالحة الوطنية 

وبكل تأكيد أنها ستشعر املواطنني باالرتياح.
ــط عليها  الجميع يعلم مثال حجم األرايض التي بس
ــا وعدوانا عىل  ــر ظلم ــوز وأوالد األحم ــرنال العج الج
ــلطتهم يف  ــتغلني نفوذهم وس ــطاء مس املواطنني البس
ــان املقرتح  ــذه اللج ــو تتمكن ه ــوا ل ــت تخيل ــك الوق ذل
تشكيلها من إعادة الحقوق  وهذه األرايض ألصحابها .
ــر  ــىل "تاج ــارات ع ــب بامللي ــاك رضائ ــا ان هن كم

ــة  ــات واجب ــل التزام ــر تمث ــد األحم ــة"  حمي الصندق
ــو تمكنت هذه اللجان من  التحصيل للدولة لم تدفع ول
ــل هذه املليارات من ممتلكات "تاجر الصندقة"  تحصي

سرتفد البنك املركزي الفارغ باملليارات وتمأله .
ــاك رشكات ومزارع وفنادق يملكها أولئك الطغاة  هن
أو يملكون أسهماً فيها  الزالت تعمل وتمد أولئك الطغاة 
ــكيل  ــارج الوطن لذلك وملا يمثله تش ــوال وهم خ باألم

هذه اللجان من أهمية يف عملية املصالحة الوطنية عرب  
ــوق ألصحابها أدعو  ــني وإعادة الحق ــاف املظلوم أنص
ــذا املقرتح  ــاد إىل النظر له ــح الصم ــس صال األخ الرئي
ــته فأي مواطن لديه مظلمة من أولئك الظاملني  ودراس
ــع األدلة الكافية التي تثبت  عليه أن  يتقدم بمظلمته م

حقه.
والله املوفق.

دور لجان تقصي الحقائق يف املصالحة الوطنية
يحيى صالح الدين

ــالم جديد»  ــن «مرشوع س ــك أن ُيعل يوش
ــد  دونال ــي  األمريك ــس  الرئي إدارة  ــاه  تتبن
ــا مخاتلة يف توصيف  ــمية ذاته ترامب. التس
ــه ما  ــد في ــال يوج ــرشوع، ف ــك امل ــة ذل حقيق
ـ إال أن يكون  يستحق أن ينسب إىل أي سالمـ 

سالم القوة.
ــب املعلومات املتاحة  ـ حس كما ال يوجدـ 
ــن أي تراجع عن صلب «صفقة  ــ ما ُينبئ ع
ــب كل يشء لإلرسائيليني  ــي تطل ــرن» الت الق
ــع  والتطبي ــطينيني  للفلس يشء  ال  ــل  مقاب
ــحاب  ــل مع العالم العربي دون أي انس الكام

من األرايض املحتلة منذ عام ١٩٦٧.
ــس  للرئي ــوب  منس ــو  ه ــا  م ــب  بحس
ــاع  ــاس، يف اجتم ــود عب ــطيني محم الفلس
ــح»: «لن أنهي  ــادات حركة «فت ــق مع قي مغل
ــه  بأن إدراك  ــكالم  ال ــة». يف  ــي بخيان حيات
ــي،  ــطيني أو عرب ــد، فلس ــع أح ــس بوس لي
ــدس، أو ضم  ــيل عن الق ــىل التخ ــق ع أن يواف
ــة  الغربي ــة  الضف يف  ــتيطانية  االس ــل  الكت
ــه تلك التهمة  ــة، دون أن تلحق ــة العربي للدول
ــن وصف عباس  ــر ال يمك ــنيعة. بأي نظ الش
بأنه شخصية متشددة، فهو عراب «اتفاقية 
ــلو» والرجل الذي راهنت إرسائيل عىل  أوس

اعتداله لفرض سالم األمر الواقع.
ــوم عليها  ــرن محك ــة الق ــإن صفق هكذا ف
ــاح املوقف  ــع، فمفت ــبق الذري ــل املس بالفش
ــس يف أي مكان  ــة ولي ــل األرايض املحتل داخ

ـ مهما تعاظمت الضغوط. آخرـ 
ــالم ردات  ــدٍّ لهذا النوع من الس أخطر تح
ــفارة األمريكية إىل  ــل املتوقعة لنقل الس الفع
ــة بحضور متوقع لرتامب، كما  القدس املحتل
ــنة عىل  ــه، يف ذكرى مرور ٧٠ س ــن بنفس أعل
تأسيس الدولة العربية، التي هي ذكرى نكبة 

فلسطني ونكبة العرب.
االستهانة املفرطة ال يمكن أن تنسب ألي 
ــالم بقدر ما تطلب اإلذعان الكامل وردات  س
ــبوق. الحقائق  الفعل قد تصل مدى غري مس
ــعب  ــها يف النهاية، فهناك ش ــن نفس تعلن ع

تحت االحتالل والكلمة األخرية له.
ــة قضيته، فال  ــود إىل مركزي ــوة كلمته تع ق
ــد ملعاناة  ــم إذا لم يوضع ح ــتقرار باإلقلي اس
ــم  حقوقه ــىل  ع ــدوان  والع ــطينيني  الفلس
املرشوعة املنصوص عليها يف قرارات دولية. 
ــالم»  ــم «الس ــا هو مطروح باس ــدح أن م األف
سوف يفيض إىل تصعيد مفتوح يف مستويات 
ــتعاًال  التوتر والصدام بأكرث أقاليم العالم اش

بالنريان.
ــدد يف التماهي مع  ــب تتح ــات ترام أولوي
ــن أي  ــرث م ــي بأك ــرشوع الصهيون ــل امل كام
ــة مع  ــد األزم ــر وتصعي ــي آخ ــس أمريك رئي
ــو املقبل من  ــحاب متوقع يف ماي ــران بانس إي
االتفاق النووي ما لم يتم تعديله، وهذا رشط 
ــتحيل بالنظر إىل مواقف األطراف  شبه مس
ــاق واملوقف  ــة يف ذلك االتف ــرى الرشيك األخ

اإليراني نفسه.
بالتوقيت، فإّن شهر مايو املقبل هو املوعد 
ــقف عىل املرسحني  املحدد للتصعيد بغري س

الفلسطيني واإلقليمي.
ــب ونتنياهو متطابقة  األولويات بني ترام
ــراط  ــة لالنخ ــباب إضافي ــا أس ــكل منهم ول
ــد  والتصعي ــع  املزم ــالم»  الس ــرشوع  «م يف 
اإلقليمي املنتظر. األول، مأزوم تحت ضغط 
ــة  املتعاقب ــتقاالت  واالس ــه  إدارت ــح  فضائ
ــث عن مخرج ما من أزمته  داخلها، وهو يبح
ــاب القضية الفلسطينية وما تبقى  عىل حس
ــي اليهودي  ــم يريض اللوب ــن أمن يف اإلقلي م

ــتحقاق صفة «رجل  ــه دون اس ويضفي علي
ــاد وبعض  ــي، مّتهم بالفس ــالم»! والثان الس
ــالت من املالحقة  ــهدوا ضده لإلف معاونيه ش
ــن مخرج من أزمته  القضائية، وهو يبحث ع
ــطينيني  ــدداً مع الفلس ــات أنه األكرث تش بإثب
ــق باألمن اإلرسائييل وضم القدس  يف ما يتعل
ــري  غ ــي  املجان ــع  والتطبي ــتوطنات  واملس

املسبوق مع دول مركزية يف العالم العربي.
ــية رديئة فإنها تحتاج  كأي طبخة سياس
ــعودية  إىل غطاء ما والتفكري ينرصف إىل الس
ــر املاثلة  ــن حجم املخاط ــرص واألردن، لك وم
ــك الغطاء  ــىل توفري ذل ــن اإلقدام ع يجعل م

مقامرة كربى لها عواقبها الوخيمة.
باليقني، فإّن أوىل الجوالت الخارجية لويل 
ــلمان، تدخل  ــعودي محمد بن س العهد الس
ــالم املتوقع.  ــرشوع الس ــد مل ــار التمهي يف إط
ــك  ــدا ذل ــه األوىل، وب ــرة محطت ــت القاه كان
مقصوداً حتى يتسنى له أن يتحدث يف لندن 
وواشنطن عىل التوايل باسم العالم العربي ال 

باسم السعودية وحدها.
لهذا السبب، قبل غريه، حرص عىل تأكيد 
ــعودي يف  ــرصي الس ــق امل ــبة التطاب أن نس
ــات اإلقليم مئة يف املئة، وهو كالم يصعب  ملف
إثباته بالنظر إىل التباينات املعروفة يف امللفني 

السوري واليمني عىل وجه الخصوص.
ــد  ــة ويل العه ــاه أن محط ــتلفت االنتب يس
ــل  ــدن قب ــة لن ــة الربيطاني ــة العاصم الثاني
التوجه إىل واشنطن. السؤال هنا: ملاذا لندن 
ــة ومبادرة اآلن  ــت باريس األكرث حيوي وليس

يف اإلقليم؟
ــاً، أّن هناك  ــذا وارد تمام ــا، وه إذا افرتضن
ــدن، فإّن الهدف  ــح أن تضم جولته لن من نص
ــع  تراج ــل  فاع ــي  بريطان دور  ــتدعاء  اس

ــناد أّي  ــنوات األخرية إلس ــوره يف الس حض
ــادة. كما أّنه  ـ كما جرت الع ــادرة أمريكيةـ  مب
ــتبعاد أي دور فرنيس عىل قدر من  ــي اس يعن
ــوا  ــابق فرنس ــتقالل. دعا الرئيس الس االس
ــتضافة  ــه، الس ــة واليت ــرب نهاي ــد، ق هوالن
مؤتمر سالم دويل لحل القضية الفلسطينية 
ــه  ــد قاطعت ــة، وق الدولي ــات  ــق املرجعي وف

حكومة نتنياهو.
ــه  ــاب أن طموح ــد الش ــة ويل العه معضل
ــه وخالفة والده تدعوه إىل أكرب  لتثبيت موقع
قدر ممكن من مجاراة املرشوع األمريكي، لكنه 
ــاراة حدوداً  ــني يعرف أن ملثل هذه املج باليق
ــرة  ــدث يف القاه ــا. تح ــتطيع تخطيه ال يس
ــطينية  ــة للدولة الفلس ــدس كعاصم عن الق
واستعادة األرايض العربية املحتلة منذ عام 

.١٩٦٧
ــاد.  ومعت ــدي  تقلي ــو  فه ــكالم  ال ــص  بن
وبتوقيته فهو حذر من العواقب والتداعيات. 

أولوياته تتحدد يف مسألتني:
ــر ألي رصاع محتمل  ــم املبك األوىل، الحس
ــت  ــلمان. كان ــك س ــد املل ــلطة بع ــىل الس ع
ــخصيات كبرية يف  االعتقاالت التي طالت ش
األرسة الحاكمة ورجال أعمال نافذين باسم 
ــية  ــاد» تعبرياً عن خش ــىل الفس «الحرب ع
ــتقبله. وكانت  ــم عىل مس انتظار ذلك الحس
التغيريات املتعاقبة يف املؤسستني العسكرية 
ــتويات الوالء  واألمنية تعبرياً عن قلق يف مس
ــد مفرط يف  ــر. يف بل ــار آخ ــن أي اعتب ــرث م أك
ــا اتخذه  ــعودية، فإّن م ــل الس ــه مث محافظت
ــالت  ــق بحف ــراءات تتعل ــرارات وإج ــن ق م
ــيارات، بدت توجهاً  الغناء وقيادة املرأة للس
ــات  ــن االحتياج ــرص ع ــه يق ــاً، لكن إيجابي
الحقيقية للمجتمع السعودي الذي اتسعت 

ــىل  ــت ع ــة اطلع ــطى متعلم ــة وس ــه طبق في
ــة يف الحكم واالنتقال  ــرص وتطلب الرشاك الع
ــا أطلق عليه  ــتورية»، ال م ــة الدس إىل «امللكي

«امللكية القبلية».
ــده إدارة ترامب  ــو أال ننىس أن ما تري أرج
ــا ال تحديثها  ــض نفطه ــعودية فوائ من الس
ــا املالية  ــرص وتطويع قدرته ــا بالع وإلحاقه
ــل باإلقليم وأن  ــة ملقتىض دمج إرسائي الفائق

تكون فاعًال رئيسياً فيه.
ــع إيران،  ــي م ــرصاع اإلقليم ــة، ال والثاني
ــعودية مأزومة يف امللفات جميعها، بال  فالس
استثناء، من خارصتها الجنوبية عند اليمن 
ــم بعد  ــكرية يف الحس وإخفاق حملتها العس
ــنوات، فيما االتهامات الدولية  مرور ثالث س
ــة  الخارجي وزارة  ــل  داخ ــى  حت ــد  تتصاع
األمريكية بشأن ما يحدث من مآس إنسانية، 
إىل سوريا حيث تقوضت أدوارها وأصبحت 
ــابات  ــاورات وحس ــن من ــتبعدة م ــبه مس ش

القوة.
ــاب  ــتدعت بالحس ــات اس ــك اإلخفاق تل
ــباغ صفة العدو عىل املنافس  ــعودي إس الس
ــع  م ــات  عالق ــاء  بن يف  ــيض  وامل ــي  اإليران
إرسائيل عىل مستويات اسرتاتيجية وأمنية 
ــي باحتمال انتقالها للعلن  واقتصادية توح

يف وقت قريب.
ـ تأهب إلعالن  ـ اآلنـ  ــا يجرى بالضبطـ  م
صفقة سالم القوة وتوظيف تصدعات العالم 
ــم إرسائيل  ــع يض ــاء حلف واس ــي لبن العرب
ــىل أنقاض  ــن معها ع ــران وم ــة إي يف مواجه
ــك أوضاع منذرة  ــطينية. وتل القضية الفلس
ــدة يف  ــارات جدي ــروب وانهي ــات وح بصدام

اإلقليم املنكوب.
* كاتب وصحايف مرصي

صفقة سالم القوة
عبدالله السناوي *
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ماذا لو ... !!؟؟

حمري العزكي 
تخيلوا معي ...

ــي  ــة الت ــرية الربيئ ــة الصغ ــذه الطفل ــو أن ه ل
ــعودي األمريكي  ــتهدفها طريان العدوان الس اس
ــاز يف أحد  ــار أنبوبة غ ــد أصيبت يف انفج ــت ق كان
ــرشة يف صنعاء طلبا ملادة  ــري الطويلة املنت الطواب
ــتمأل  ــيحدث ؟؟!! س ــا الذي س ــزيل ... م ــاز املن الغ
ــاالت !!!  ــات والح ــوات والصفح ــا كل القن صوره
ــرشة  ــة كل ن ــا يف مقدم ــرب إصابته ــث خ ــيعاد ب س
ــىل كل  ــون ع ــون واملتباك ــيتكاثر الباك أخبار!!!س
ــم األمطار  ــرشات يف موس ــا تتكاثر الح ــر كم املناب
ــم ذات الدفع  ــون ومنظماته ــيلعن الحقوقي !!! س
ــيات ويحملونها  ــمونها باملليش ــا يس ــبق م املس
ــؤولية الكاملة ألنها كانت سببا يف أزمة الغاز  املس
التي تسببت يف انتشار الطوابري التي كانت سببا 
ــببا يف تواجدها  لتواجد والد الطفلة الذي كان س

معه عند الحادثة.
ــور  ص ــطات  والناش ــطون  الناش  ... ــيغري  س
ــة  املمول ــم  وصفحاته ــخصية  الش ــاباتهم  حس
ــا ويبذلون كل  ــة تضامنا معه ــورة هذه الطفل بص
ــاكات الطفولة  ــم لتتحول اىل أيقونة النته طاقته

من قبل املليشيات حسب وصفهم.
سيذرفون .. دموع التماسيح

وينعقون .. نعيق الغربان
ــدون العالم كل العالم رؤوساءه وملوكه  ويناش
ــه ومنظماته  ــعوبه وأحزابه وهيئات ــراءه  وش وأم
ــة املذبوحة ظلما يف  ــن مع الطفول ووووو، التضام

اليمن ..!!!!
ــة  ــة نافي ــروف معرف ــل مع ــن .. وألن القات ولك
ــف  ــي تقص ــه الت ــل طائرات ــة، وأداة القت للجهال
وتقصف وتقصف وتحصد األرواح الربيئة كمنجل 
ــتهدف كل حياة عىل وجه األرض التي  أعمى يس
ــا من اطرافها، وألن ذات املال الذي يحرك  يحرقه
به القاتل أدوات قتله ، يحرك تلك األفواه واأللسن 

واألقالم والكامريات واألستوديوهات ...
ــي ويمنح الضمري  ــت و يخيم التعام ــم الصم يع

اإلنساني إجازة مفتوحة مدفوعة األجر !!!!

ــي  ورق ــا  صربه ــم  وعظ ــا  كثباته
ــا  وعفته ــجاعتها  كش ــا،  إيمانه
ــا، وجدنا  ــا بربه ــا وثقته وفصاحته
ــن يف وجه  ــاء اليم ــن نس ــريات م الكث
عدوان أهوج شيطاني يقفن كفاطمة 
ــي الكريم، وبنهج  الزهراء بضعة النب
ــة برزن  ــل وحكمة بالغ ــي أصي فاطم
للعالم بأرسه يف مواقف تذهل العقول 
ــكل  ــدوة ل ــن الق ــاب فك ــري األلب وتح
ــرة التي  ــن الصخ ــم وك ــر العال حرائ

قصمت ظهر العدو.
ــي  ــدي الفاطم ــج املحم ــك النه ذل
ــرن وال  ــات ال يقه ــاء خارق صنع نس
ــم وكرب  ــم األل ــا كان حج ــن مهم يهزم
ــن كل خلف  ــن يقف ــاة، فرأيناه املعان

مرتسها وساحة جهادها املقدسة.
ــا املجاهد  ــف زوجه ــك تقف خل تل
وتكون عونا له فتتكفل بإعالة األرسة 
وتربية األبناء وتكون هي األب املعيل 

ــة فتطور من مهاراتها يف  واألم الحاني
ــة أو الطبخ وكثري  الخياطة أو الحياك
ــي ال  ــذات ك ــة ال ــاالت تنمي ــن مج م
ــاده أو تجعل  ــغل زوجها عن جه تش

القلق يدب إىل داخله عليهم.
ــك وتعد القوافل  وتلك تصنع الكع
ــا  أخواته ــن  م ــات  التربع ــع  وتجم
ــات، ال تكل وال  ــد الجبه ــر لرف الحرائ
ــعى لدعم  ــي تس ــار وه ــل نه ــل لي تم
ــا  ــاد بم ــاحات الجه ــا يف س اخوانه

تستطيع وبأقىص جهودها.
ــة  املظلومي ــرش  لن ــعى  تس ــك  وتل
ــم  ــت عنه ــن غيب ــكل م ــا ل وإيصاله
ــا الكاتبة واملصورة والثقافية  فنجده
والسياسية وال تيأس ملا يملك العدو 
ــات إعالمية  ــانات وإمكاني ــن ترس م
إليمانها بقوة صوتها الدامغ للباطل 
ــال وانترش فهو  ــه، وأنه مهما  ع وصوت

إىل زوال وسقوط.

ــوا  ــا ليلتحق ــئ أبناءه ــك تهي وتل
بجبهات الكرامة دونما ضعف أو تراٍخ 
ــذل أو تنتهك  ــان أو ت ــل أن ته وال تقب
ــبثة  حرمة دينها وأرضها وتظل متش
ــزة والكرامة  ــاحات الع ــا، فس بولده
ــا  ــا وبرتبيته ــق بأبنائه ــن تلي ــي م ه
ــة فال تقبل لهم إال  الحيدرية الخالص
بأفضل األمور فإما نرص يغيظ  العدو 

او شهادة ترس الصديق.
ــا  كبده ــذة  فل ــتقبل  تس ــك  وتل
ــموخ  والش ــر  الفخ ــات  برصاص
ــال  ــاىل، ف ــه تع ــرب لل ــاالت التق وابته
ــمح للعدو ان ينفذ لها او يضعفها  تس
ــمح  ــبب وجع فراق ولدها وال تس بس
ــام  ــه باالقرتاب من تضحياته الجس ل
وترميه يف مقتل بمواصلة السري عىل 
درب شهيدها واإلرصار عىل مواصلة 

مشوار معركة التحرر الكربى.
ال يسعني أن احتوي جميع املواقف 

العظيمة التي رأينا فيها نساء اليمن 
ــة قدمتها  ــاذج عظيم ــرات، نم الصاب
ــاء اليمن يف هذه الثالث السنوات  نس
ــطرت فيها بطوالت ومالحم وكما  س
ــه تتجىل  ــه وآيات ــزات الل ــا معج رأين
ــدي أولياء  ــرة للعيان عىل أي لنا ظاه
ــات، رأيناها بأيدي  ــه يف كل الجبه الل
ــم لنا أجمل  الفاطميات الحرائر ترس
ــة واإليثار  ــة للصمود والتضحي لوح
ــن  ــل فيه ــز وج ــه ع ــول الل ــىل ق فتج
ــات بعضهم أولياء  "املؤمنني واملؤمن
بعض يأمرون باملعروف وينهون عن 

املنكر".
ــيدة فاطمة  فكن هن من أحبنب الس
الزهراء قوال وفعال فأصبحت الزهراء 
ــمو وعزة  تباهي بهن، وأصبحن يف س
ــا  ــرى مولده ــني ذك ــات  يحي املؤمن
ــن  وصربه ــن  وأقواله ــن  أفعاله يف 

وصمودهن وكربيائهن وعفتهن

ــت  ــراء وغلب ــرصت الزه ــا انت وكم
ــك العرص هاهي  ــر وأحزابه يف ذل الكف
ــوة  ــد بأولئك النس ــم من جدي تغلبه
ــا واقتفني أثرها  ــي تبعن نهجه اللوات
ــن مثاال لكل  ــن نعم الفاطميات وك فك

املؤمنات يف كل زمان.
ــدو  ــن الع ــن يهابه ــن م ــؤالء ه ه
ــاء  النس كل  ــون  تك أن  ــىش  ويخ
ــة  ــزم ام ــن ان ته ــال يمك ــات، ف فاطمي
ــىل خطى  ــاء ع ــا نس ــب أبناءه تنج

الزهراء يرسن وبنهجها يتمسكن.
ــيدة فاطمة  ــعوا ملحو الس لذلك س
ــا  وكتبن ــا  ومناهجن ــا  حياتن ــن  م
ــم ان يعموا  ــو كان بيده ــا، ول وثقافتن
ــماع  ــوا آذاننا عن س ــا ويصم أبصارن
ــا املليئة  ــا وحياته ــريتها ومناقبه س
ــن يأبى  ــدروس لفعلوا، لك ــرب وال بالع
ــه إال أن يتم نوره ولو كره املعتدون  الل

الظاملون.

فاطميات يف مواجهة العدوان
امل املطهر


