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 معمر اإلرياين.. 
للوضاعة عنوان

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــماء مرتزقة الرياض، الذين  ــة طويلة عريضة تتضمن أس قائم
ــعودية، الكثري  يقتاتون من عطايا ومكرمات اللجنة الخاصة الس
منهم ال ظهور لهم وال حضور يف املشهد السيايس اليمني مطلقا، 
ــوا مباركتهم  ــد أن أعلن ــار بع ــن األنظ ــوا التواري ع ــث فضل حي
ــيطان،  وتأييدهم للعدوان، وأعلنوا انضمامهم لتحالف قرن الش
ــن يرصون عىل إظهار  ــة قليلة من الخونة املرتزقة الذي وهناك قل
ــم من خالل  ــم وإنحطاطه ــف قبحه ــم ووضاعتهم وكش عمالته
الظهور الدائم عرب وسائل اإلعالم املختلفة لتأييد جرائم العدوان 
وتربيرها والدفاع عن مرتكبيها واإلشادة بهم وتقديم أسمى آيات 
ــم يقتلون أبناء  ــامي ألنه ــاء والعرفان ملقامهم الس ــكر والثن الش

شعبهم ويدمرون وطنهم.
ــات رعناء،  ــالت جوفاء، وأطروح ــاء، وتحلي ترصيحات خرق
ــب  لألكاذي ــوقون  يس ــوج،   ممج وكالم  ــاء،   بله ــات  وتخرص
واألراجيف والشائعات واألوهام واألحالم وذلك من أجل كسب 
ــلمان ومحمد بن زايد، يتزاحمون  ود وعطف ونقود  محمد بن س
ــدوان إلظهار الوالء  ــوات الفضائية املوالية للع ــام مقرات القن أم
ــاء  ــرج أو حي ــال ح ــون ب ــارات، ويتباه ــعودية واإلم ــان الس لغلم
ــة تنافق  ــم، كل مجموع ــدوان عىل بالده ــيل الع ــم لفصي بعمالته
ــا، واملضحك  ــذي يمولها ويوجهه ــاب الطرف ال ــل لحس وتجام
ــا بينهم  ــادل االتهامات فيم ــىل تب ــابقون ع ــا يتس ــزن عندم املح
ــاض يف العمالة  ــزاق، فريى عمالء الري ــة والعمالة واالرت بالخيان
ــالء أبو ظبي  ــم يهاجمون عم ــة فتجده ــارات خيانة وعمال لإلم
ــالء  ــم عم ــل يهاج ــة، ويف املقاب ــم املزعوم ــون يف وطنيته ويقدح
ــعودية ويتهمونهم بالخيانة والعمالة ليس  اإلمارات عمالء الس
ــيادهم وأرباب نعمتهم  من أجل الوطن ولكن خدمة وإرضاء ألس
ــوذ واملصالح  ــارات ضمن رصاع النف ــعودية واإلم ــن بعران الس م

املتقاطعة بني الطرفني يف اليمن.
ــاد  ــبع بالفس ــاب الصبياني املش ــي الش ــر اإلريان ــر مطه معم
ــة أكرب من  ــد أن حظي بمكان ــاره، وبع ــذ نعومة أظف ــاد من واإلفس
ــه وترفيعه يف  ــام بتلميع ــابق الذي ق ــل النظام الس ــه يف ظ حجم
ــبابي  ــهد الش ــلم الوظيفي بصورة خيالية حيث تصدر املش الس
ــام للحزب  ــه كأمني ع ــرا ملوقع عم ــام نظ ــعبي الع ــر الش للمؤتم
ــباب  ــن إىل وكيل أول لوزارة الش ــباب اليم ــن رئيس إلتحاد ش وم
ــة وهنا  ــباب والرياض ــب وزير الش ــوىل منص ــا ت ــة ومنه والرياض
الحديث عن بؤرة فساد كان بطلها اإلرياني الصغري الذي يحفل 
ملفه الوظيفي وسريته الشخصية مخالفات وتجاوزات وفضائح 

بالجملة داخلية وخارجية.
ــوف العدوان  ــن إلتحقوا بصف ــل الذي ــخ كان من أوائ ــذا املس ه
ــالم يف حكومة  ــياحة ومن ثم اإلع ــة وزارة الس ــت له حقيب وأنيط
ــن االنبطاح  ــك ألنه يجيد ف ــبعة نجوم وذل ــاض الفندقية س الري
ــلق عىل أكتاف اآلخرين واستغالل  والتملق، ويتقن بامتياز التس
ــة أهدافه، يهرف  ــم وخرباتهم وتجيريها ملصلحته وخدم طاقاته
ــاب الكذب منه بامللل، ترصيحاته  بما ال يعرف، ويكذب حتى يص
ــبعة بالدجل والخداع والتزييف للحقائق، يدعي بأن عدوان  مش
وتحالف قرن الشيطان جاء من أجل مصلحة وإعادة بناء اليمن 
ــان، ويرى كما يرى الحاخام عبدالريال الزنداني  األرض واإلنس
بأن العدوان عىل اليمن فضل ونعمة من الله عىل اليمن واليمنيني.

ــابه يف تويرت  ــة اإلرياني يف آخر تغريداته عىل حس وزير العمال
ــلمان واصفا  ــب للتغزل واملدح والثناء للمهفوف محمد بن س ذه
إياه بالفارس يف مشيته ويف وقوفه ويف أصله، وهو يدرك تماما بأن 
املهفوف ال يختلف عنه كثريا يف مشيته وتحركاته وسريته، ولكنه 
ــرب إليه بهذه التغريدة يف هذا التوقيت لدعم املهفوف  أراد أن يتق
ــالت رافضة  ــرات وحم ــعة ومظاه ــادات واس ــه انتق ــذي يواج ال
ومنددة بزيارته لندن وكأنه يريد التقليل من حجم هذه األصوات 
بتغزله وإعجابه وعشقه للمهفوف لعل ذلك أن يثمر عن حصوله 
ــياحية الحافلة  ــه الس ــي نفقات رحالت ــة أمريية تغط ــىل مكرم ع

بالفسق واملجون والدياثة التي يمارسها بحرفنة وتمكن. 
باملخترص املفيد من يتهيب صعود الجبال، يعش أبد الدهر بني 
ــتغالل  الحفر، ومن عاش عىل العمالة والخيانة واإلرتزاق واالس
ــر اإلرياني مرضب  ــك ومعم ــه التخيل عن ذل ــتحيل علي من املس
ــل أهله ومدمر  ــدح ويتغزل يف قات ــك وال غرابة أن يتم ــل يف ذل املث
ــمه مجرى الدم يف  وطنه مادامت العمالة والخيانة تجرى يف جس

العروق.
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله.  

ــد  ــا ويل العه ــام به ــي ق ــمية الت ــارة الرس الزي
السعودي لربيطانيا تأتي وسط موجة واسعة من 
السخط واالحتجاجات الشعبية نظراً للسياسات 
ــعودية تجاه  العدوانية التي تتخذها الحكومة الس
ــوريا ولبنان والبحرين  ــدول العربية كاليمن وس ال

وقطر.
ــليحي  ــاض الدعم التس ــا للري ــدم بريطاني وتق
ــيايس يف حربها الظاملة ضد الشعب  والتقني والس
ــد ازدادت  ــم ذلك فق ــالم ورغ ــلم املس ــي املس اليمن
مبيعات األسلحة الربيطانية إىل السعودية بنسبة 
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ــف الربيطانية  ــن الصح ــد م ــإن العدي ــك ف ولذل
ــزا ماي،  ــوزراء الربيطانية، تريي ــة ال ــت رئيس طالب
ــم الربيطانية" أثناء  ــّمته "القي بعدم التخيل عما س
ــعودي إىل لندن ووجه نشطاء  زيارة ويل العهد الس
بريطانيون انتقادات لحكوماتهم املتعاقبة بسبب 
ــع  ــي م ــيايس الربيطان ــكري والس ــاون العس التع
ــىل الديكتاتورية وقمع  ــعودي القائم ع النظام الس

الحريات.
وزارة  أن  إىل  ــيون  السياس ــون  املراقب ــري  ويش
ــعى لتنحية القوانني الربيطانية جانباَ  (ماي) تس
ــار دوالر  ــدار 100 ملي ــة بمق ــني حص ــن أجل تأم م

أمريكي برشكة آرامكو السعودية للنفط.
ــعودية ضد  ــم الكبرية للقوات الس ــم الجرائ ورغ
ــعود  اليمنيني إال أن لندن تميض قدما بتزويد آل س
ــا  ــي تفرضه ــرب الت ــات يف الح ــالح واملعلوم بالس
ــوم بريطانيا ببيع  ــعودية عىل اليمن، حيث تق الس
ــالح للمملكة بقيمة 200 مليون جنيه إسرتليني  س

شهرياً.
ووصفت األوساط السياسية االنجليزية حملة 
ــاد التي اعتقل فيها  ــلمان األخرية عىل الفس بن س
ــعوديني  ــال األعمال الس ــراء ورج ــن األم ــددا م ع
ــاردة ملعارضيه  ــوى مط ــم تكن س ــا قمعية ول بأنه

ــذا  ــة. وله ــة املالك ــاء العائل ــن أعض ــيني م السياس
أرسلت عدة منظمات غري حكومية خطاباً مفتوحاً 
إىل (ماي) تطالبها بإلغاء زيارة بن سلمان بسبب 
دوره اإلجرامي يف الحرب الظاملة ضد اليمن الجار 

وانتهاكات حقوق اإلنسان يف السعودية.
ــتعادة  ــعى الس ــوق وتس ــدن تت ــك أن لن وال ش
ــرب  ــط وغ ــرشق األوس ــتعماري يف ال ــا االس دوره
آسيا ويسيل لعابها للمليارات املتخمة بها خزينة 
ــرة حلوباً يمكن  ــعودية بق ــعود وتجد يف الس آل س
ــبب حماقة  ــعبها بس ــروات ش ــا ورسقة ث احتالبه

حكامها.

ــا وبعلها  ــا وأبيه ــراء ( عليه ــوم الّزه يف ي
ــال  املرأة يف  ــالم) كأنموذج ومث ــا الّس وبنيه
ــديد  ــني أملح وّرصح صاحب القول الّس العامل
السيد القائد  عبدامللك بن البدر الحوثي  يف 
ــبة وحّذر من تقنّية ( هي  كلمته بهذه املناس
ــمها  ــدث من نوعها  ) حرب جديدة اس األح

الّناعمة.
نعم : الحرب الّناعمة ومن كلمة "الناعمة" 
ــم ،وهذا  ــس الّناع ــارشة إىل الجن ــارة مب إش
ــاء،و قد  ــىل الّنس ــث ُيطلق ع ــح حدي مصطل
ــّدد الله رمي قائدنا يف تحذيره منها ؛ فهو  س
من تبنى االنتصار للقضّية األخالقّية بثقافة 
ــلوك  ــة  وانتهاج القرآن كس ــرية القرآنّي املس
،وتطبيقه، وحرص عىل سّيد األخالق العّفة 
،فلو كانت العّفة ملا حدثّت رذيلة ،وألّن املرأة 
لدى العدّو املاسوني  وسيلة اتخذها  لرضب 
العّفة والحياء من بيت العّفة والحياء نفسه 
، فالزالوا يهّددون باخرتاق املكّونات املقاومة 
إلرسائيل ( كحزب الله وأنصار الله و...إلخ)  
ــل يف قنواتها اإلعالمّية  وقد ّرصحت إرسائي
ــتهدف  ــه"، وتس ــتخرتق "حزب الل ــا س أّنه
رجاله أخالقّيا وماسيجري عليه سيجري 

عىل األنصار .
و املاسون عىل دراية بأّن املرأة هي الفاعل 
والكيان والضمري الحقيقي الظاهر واملسترت 
ــل واملنفصل الذي له القدرة  واملقّدر واملتص

عىل تحويل واو الجماعة إىل فراغ..
ــدّيا  و إن كانت  ذلك الكيان الضعيف جس
باملقارنة بالّتكوين الجسدي للّرجل، لكّنها 
الكيد واملكر والّذكاء واالبتكار ،وهي  إّما نواة 
ــّباقة للهدم يف املجتمع ، وحني ال  للبناء أو س
ــت  بالّرطب الجنّي  ــّمى نواة إّال لو اكتس تس
ــا وهو  ــن رطبه ــا م ــون تجريده ــم يحاول فه
ــّم رضب العفاف فيها، لتصبح  الحياء ومن ث

أطالال  وبقايا أشالء.
ــرأة بطبيعة تكوينها األنثوي بها   وألّن امل
ــتدِرجة للّرجل وهي  ــة ؛ فهي األداة املس فتن
ــالخ عن  ــّرارة له إىل هاوية اللهو واالنس الج
ــة وثقافته وهوّيته ؛  ولهذا  قضاياه الجوهري
ــّدم وجعل معول  ــورة الّنور  ق ــرآن يف س فالق
ــا يف جريمة  ــرأة فقّدمه ــة  يف يد امل ــدم العّف ه
ــا فقال : " والّزانية والّزاني " وتأّخرت يف  الّزن
الّرسقة ،وهذا ليس ترشيفا وتطهريا وتنزيها 
ــتخفافا وتلطيخا وانحطاطا   ــل  أو اس للرج
ــالح  ــو إيحاء بأّن املرأة س ــرأة بقدر ماه للم

ــوق يف  ــل مخل ــا  أجم ــن باعتباره ذو حّدي
الكون وألّنها الّنعومة والجمال فهم يسعون 
الستثمار ذلك الّتكوين الفطري لهدم  أجمل 
ــي ،ولهذا  ــاء كجمال روح ــو الحي ــا وه مابه
ــد  ــا عىل لغة الجس ــم معه ــزوا يف حديثه رّك
مختزلني الّروح والقيم واألخالق ،فاختلقوا 
( مثال )  املوضة وأقنعوها برضورة متابعتها 
ــاس  ــّال باللب ــتانا مخ ــت  فس ــو كان ــى ل حّت
ــم ،فقد اختزلوها لجسد  اإلسالمي املحتش
دمية إلغراء شباب اإلسالم ،وتركيعه ،وقتل 
الحياء الذي  به يكون الّرجل مقاتال ومدافعا 
ــّيته موجهة  عن أرضه وعرضه بقوة, فنفس
ــوكة يف نحر العدو املاسوني  أيديولوجّيا ش
يف حالة عّفته ،ولكّنه ذلك املائع لو تخّىل عن 
ــرأة ،وهذا  ــو هجرة الم ــكّل تفكريه ه عّفته ف

مايراد له من املحتل.
ــق املرأة  ــب تعديل وتقويم خل ــذا وج وله
ــرأة  ــل بامل ــق الّرج ــم خل ــل،  وتقوي بالّرج
ــري مفّككة ،و من  ــة مرتابطة ،غ ــا حلق فكالهم
ــي ويحّصن  ــن أب يحم ــت األرسة م هنا كان
ــن أّم هي املرّبي  ــّدد ، وم ويوّفر ويراقب ويش
ــق   ،العاب ــون  الحن ــي  العاطف ــتاذ  واألس
ــي  ــر ، وه ــاء واملك ــّذكاء والّده ــال وال بالجم
ــا الّنواة  ــه ، بل إّنه ــقيقة ل ــة للّرجل ،ش مكمل
وهو الرتبة ،ولو صلحت الرتبة لصلحت نواة 

الغرس ،و العكس صحيح .
ــري  ــا خب ــف م ــتغرق يف وص ــى ال نس وحّت
ــد إىل املرأة ،تلك  ــم مّنا فيه ،لنع ــة أفه الّزراع
ــة األوىل لألجيال بهيئة مالك برشي  املدرس
لو ارتوت ( يف تربيتها ) باملاء العذب الّطاهر 
ــوّي ،مجاهد  ــل ق ــة جي ــي صانع ــي فه الّنق
ــر لغريه ،ولكنها  ــط  عفيف طاهر، مطه ،مراب
ــيطانا وإبليساً لو انعدمت العّفة  قد تكون  ش
ــاء  ــة بم ــقيت تربي ــري وس ــر والّتطه والطه
ــح من فصيلة  ــتنقعات ،فتصب الرذيلة واملس

خرضاء الّدمن .
ــوني جهده يف  ــرب املاس ــذل الغ ــا يب وهن
ــقاطها يف  ــاء وإس ــن فلك الحي ــا م إخراجه
ــل املؤمن ،  ــواء الّرج ــة وإغ ــتنقع الّرذيل مس
ــاف ليحّل محلها  ــل  العّفة والعف ــا بقت إيذان

الال حياء واالنحالل واالنحراف.
ــلهم يف هدم املجتمع اإلسالمي  وبعد فش
يف  ــم  جهده ــارى  قص ــون  ،يبذل ــكريا  عس
ى "الحرب  ــمّ االنتصار يف حرب ومعركة  تس
ــتغل  ــتثمر وتس ــي تس الت : أي  ــة"  اّلّناعم

ــول هدم للمجتمع  ــتخدم الّنواعم  كمع وتس
ــا أنزل  ــة   (م ــميات مختلف ــماء ومس ،وبأس
ــلطان) أعلنوا، وبدأوا حربهم  الله بها من س
ــم  ــاف والقي ــىل العف ــّرضوس  ع ــة ال الناعم

والطهر واألخالق ؛
ــت ملكة يف  ــت فكان ــال ُعّري ــم الجم فباس
ــذب العميل   ــم ج ــابقات الجمال ،و باس مس
وإنجاح العمل كانت األنجح من الّرجل حني 
تتخذ سكرترية ،وما أدراك ما سكرترية فهي 
املالزمة للرجل الغريب عنها ، وهو يف الوقت 
ــظ مواعيده فهي  ــا ،وألّنها تحف ذاته مديره
ــري خلوة بما يجعل  ــر معه يف خلوة وغ تتأخ

الّشيطان يلعب بهما وهو  قرير العني  .
ــاواتها بالرجل عملت ضابط  و باسم مس
ــري  ــوري غ ــع ذك ــاً يف مجتم ــة أو جندي رشط
مؤهل قيمّيا ومحّصن ثقافّيا بالعّفة فجعلت  

ُتستغل وُتستنزف من ِقبل الّرجل.
ــة املوضة خلعت  ــّدم ومتابع ــم الّتق و باس
ــها ملفتا ممّوها  ــا أو تركته عىل رأس حجابه
ــها تلفت الكبري والصغري  ــنمة أعىل رأس لس

وتفنت  الحكيم قبل الجاهل.
ــوم تخّرجها تضع  ــم الّتخرج  ويف ي و باس
املساحيق والعطور وبحركات تشّك يف أّنها 
تلك التي عرفتها هادئة ،فلبس يوم الّتخرج 

ممّيز.
ــم املذاكرة تتنقل يف بيوت أو يف بيت   و باس
ــّرف أّمها  ــدري أمها ولم تتع ــة لها ،ال ت زميل
ــعور باألمان  ــت وإمكانية الش عىل أهل البي

عىل ابنتها املراهقة.
ــزور  ــا ت ــع تحصيله ــة رف ــم محاول و باس
ــتاذها املنتظر  ــرتّدد ( بمفردها ) عىل أس وت

لها  يف الجامعة ليرشح لها  كيف تبحث ...
ــة  ــل يف الجامع ــة، والّزمي ــم الَزمال و باس
ــه وتتواصل  ــم تلفون ــذ محارضاته ورق تأخ
ــل ودون  ــم األه ــت ،بعل ــش يف كّل وق وتتناق

علمهم .
ــني أدّور الّرجل  ــم وتحت جملة ( ب و باس
ــرتة) تراسل فالنا  املناسب وأبحث عن الّس
ــث  ــنج ، وتبع ــرام واملاس ــس والتلج يف الوات
ــة وتجميل  ــس وترسيح ــا بكل لب ــه صوره ل
ــة واملجتمع  ــرة الّرشعّي ــن حّقه الّنظ ــه م ألّن
ــت رقابة األب  ــك الّرؤية يف ظّل وتح مانع تل
ــا )  ــر له ــر( كتربي ــر ،فتضط واألّخ وويل األم
ــد ،و كم من فتاة  ــا دون علم أح لبعث صوره
ــذه املرحلة من عدم  ــتدرجت ووصلت له اس

الّثقة بنفسها وجمالها ،وكم من استخدمت 
يف طريق اإلغواء.

و باسم الربستيج تميش املرأة قبل الّرجل 
،

ــم الواجب يضطر الّشهم الجريء  وباس
ــة إليصال زميلته  ــب املواقف البطولّي صاح
ــه ومعه  ــيارته ،فعيب علي ــا ) بس ( وحدهم

سيارة أن يرتكها دون توصيلة.
ــعب وال يدري ( وهذا عنوان  ــم الّش وباس

قصيدة ألحمد مطر )
ألذكر كلمة من ابن أخي صعقت وعصفت 
بروحي وتمنيت لو كنُت ترابا ،حني التحقت 
ــه بالكلمة  ــاد في ــرض الجه ــبوك لغ بالفيس
ــُت حريصة  ــة ،و كن ــة خالص ــرف وبني والح
ومراقبة ومشّددة رقابتي لله ولذاتي ولروح 

أبي يف قربه ،والسمي ولضمريي و...إلخ.
ــني تكّلم أحد  ــي ح ــة ابن أخ ــمعت كلم س
ــال :  ــا فق ــوس كّلن ــن جل ــراد األرسة ونح أف
ــال :  ــري قائ ــل الصغ ــادر الطف ــال ،فب ــالن ق ف
ــواق   ، فكانت كلمة  ــة أش ــاذاك صديق عّم ه
ــة)  ثقيلة كجبل عطان وعيبان  (صديق عّم
ــل  ــي ب ــم تثّبتن ــي ل ــال الت ــم وكّل الجب ونق
ــبع دورات  ــي األرض  س ــادت بي ودارت ب م
ــتوعبها فلم  ــتوعبها ولن أس ،و ال زلت لم أس
ــل) يف يوم من  ــي القريب (كرج ــن صديق يك
ــي ، لكّن مخرتع  ــوى أبي وبعده أخ األيام س
ــمية وإطالق األلقاب  ــيشء له حقوق الّتس ال
ــده ونحن  ــا يري ــارك" بم ــع "م ــل م ،فنتعام
ــب الحواجز  ــة تذوي ــة وعاقب ــل وخام نجه
ــاء األغراب باسم الّتقدم  بني الّرجال والّنس
والّتكنولوجيا  التي تجاوزت قيم زمن  تكليم 
ــرضوري، ودون  ــدود ال ــل يف ح ــرأة للرج امل
ــالن  ــح ف ــاب، ليصب ــن وراء حج ــوة، وم خل
ــهور بإدمانه  ــالن املش ــكري صديقي، وف الّس
ــات ومغازلتهن  ــة ومطاردة البن عىل مالحق
ــان وعالن  ــان وفلت ــالن وزعط ــي ،وف صديق
ــّية وتربّية  ــب ونفس ــم ولق صديقي بكل اس
ــة أو منحّطة ،و... ــم نبيل ــا يحمل من قي وبم

إلخ.
ــت صديقته  ــك الّرجل الذي أصبح وكذل
ــة والوقت أكرث مما  ــة لها من القيم االفرتاضي
ــّب  ــاعر الح ــل إّن مش ــة ،ب ــه الحقيقّي لزوج
ــات الغزل لها ،واملجاملة  والحنان لها ،وكلم
ــوى عالقة  ــا ،و لم يعد بينه وبني زوجه س له
ــالق  ــة  وط ــة واهي ــاعر هّش ــة ومش ظاهري

ــة  ــل حبيب ــق بتفضي ــد يتحق ، ق ــي  عاطف
ــر  العم ــة  ــع حبيب ــذ موض لتأخ ــائل  الّرس
ــرية  ــوات خط ــه وأم األوالد يف خط ورشيكت
ــهيل إحكام  ــا لتس ــك األرس وتمزيقه لتفكي
ــتت بني  القبضة عىل كل فرد فيها فاألب مش
ــتتة بني  الّصديقات االفرتاضيات ،واألم مش
ــي القدوة  ــد ترى فيه املرب ــل لم تع زوج مهم
ــه يبحث عن ألفة  ــه وبينهما جيل تائ ألبنائ

ووئام وموّدة ورحمة .
أقول وقلبي يقطر دما مّما أسمع وأشاهد 
ــي للقيم املحمدّية يتهاوى  ذلك البناء اإلله
ــتدرج الرجال والّنساء  ــيئا ،ويس ــيئا فش ش
ــعرت بالغرق  لعالم الغواية ،و قد أبحرت وش
يف استحضار بعض املآيس التي باتت كرؤية 
بالعني نتيجة "الحرب الّناعمة" واستدراج 
ــهل  ليس ــه  في ــع  املجتم ورضب  ــاف  العف
التقامه والتهامه والّسيطرة عليه واحتالله 
،فالحرب "الّناعمة" تنخر بهدوء و"إتكيت" 
وفّنّية ناعمة وبأياٍد ناعمة قد تحتل األوطان 

وترضخ للمحتل وتنتهي أّمة .
ــد ألقّبل  ــأقف وأنحني من جدي ــا س و هن
ــري وكياني  ــدم أنموذجي يف حياتي وعم ق
ــي لتقبيل قدم - الّزهراء فاطمة  ،أقف ألنحن
- بنت محّمد ففيها أنموذج متكامل ملا يمكن 
تسميته حصنا من الحرب الّناعمة ففاطمة 
ــت محمد من جنس الّنواعم( نعم ) لكّنها  بن
تخرجت عىل يدي محّمد وخديجة ،فكانت 
ــاء العاملني ،بل  ــّيدة من سّيدات نس كأّمها س
رمزهن وإن كانت املتأخرة عنهن زمنا ،فهي 
ــتها  ــن مدرس ــّرج  م ــم يتخ األوىل مقاما،ول
ــوى األسود الحيدرّية   التي عّلمت الكون  س
ــجاعة يف االنتصار  الفضيلة والكربياء والّش
ــتبعاد لكتاب الله  ــن الله يف غري ظلم واس لدي

الخالد.
وهكذا يجب أن نكون - معرش الّنساء- فإن 
ــة الّزهراء فقد ترك املحتل لنا  لم نكن   فاطم
فراغا  يف الّروح لو انسلخنا عن أّمنا الّزهراء 
ــني ، وببعدنا  ــاء العامل ــي  أيقونة نس ــي ه الت
عنها سنكون  وقودا وحطبا للحرب الّناعمة 
ــرش  ــن - مع ــنكون نح ــتتلّظى وس ــي س الت
ــت كربيت  ــرتق ،والبن ــن يح ــاء-  أّول م الّنس
والكربيت لو ّرسج ،ما قيمته بعدما يلهب وما 

عاد بش ؟ !
فالّسالم عىل زهراء األرواح ما تناوب عىل 

الكون الهدي والفالح.

لندن تحلب البقرة السعودية وتتغاضى عن ممارسات بن سلمان

الحرب الّناعمة

حيدر الزيدي

أشواق مهدي دومان

بريطانيا والسعودية ....املقاصد واألهداف 
زين العابدين عثمان

ليس بالغريب أن ترفض الحكومة الربيطانية   
ــي ومنظمات حقوق  ــب املجتمع الربيطان مطال
ــع  ــق بي ــة "تعلي ــات الدولي ــان واملنظم اإلنس
ــي   ــام الربيطان ــعودية " فالنظ ــلحة للس األس
ــتي  ــكري- ولوجس ــي اكرب داعم عس ــرب ثان يعت
ــعودية بعد الواليات املتحدة األمريكية يف  للس

ملف العدوان عىل اليمن .
 فمنذ أن أشعل النظام السعودي حربه القذرة 
ــارس 2015م والحكومة  ـــ26 م ــىل اليمن يف ال ع
ــناد للنظام  ــة تقدم وافر الدعم واإلس الربيطاني
السعودي سواء عرب توريد األسلحة ويف مجال 
ــعودية ، فخالل فرتة الحرب  تدريب القوات الس
عىل اليمن عقدت الحكومة الربيطانية صفقات 
ــلحة مع النظام السعودي بقيمة 5 مليارات  أس
ــكريه  ــت معدات عس ــرتليني تضمن ــه إس جني
ــر  وقنابل  ــة إىل ذخائ ــه إضاف ــالت حربي ومقات
ــاركة الجيش  محرمة دوليا .ويف ما يتعلق بمش
ــة الربيطانية  ــاركت الحكوم ــي فقد ش الربيطان
ــكتلندي، وذلك  بالكتيبة الثانية من الفوج االس
ــد امللكي  ــاط يف املعه ــب الضب ــرار تدري ــىل غ ع
ــاليب  ــاة الربية عىل أس ــعودي لقوات املش الس
ــال عدد  ــرب غري النظامية ، إضافة إىل إرس الح
ــارين العسكريني الربيطانيني الذي  من املستش
ــد بالرياض  ــرف الحدي ــل غ ــون اآلن داخ يقبع
ــب الطيارين  ــوات الجوية لتدري وضباط يف الق
السعوديني عىل كيفية تنفيذ العمليات الجوية 

عىل ضوء مخططات تنسيقية مدروسة .
ــرتكة بني السعودية وبريطانيا  املصالح املش
ــا  خالله ــن  م ــعى  تس ــي  الت ــوالت  والربوتوك
ــداد النظام  ــىل إم ــوي  فقط ع ــرية ال تنض األخ
السعودي بحربه عىل اليمن وإنما هناك أوارص 
ــام  ــني النظ ــرتكة ب ــداف مش ــرتاتيجية وأه إس
ــا يتعلق  ــا خصوصا فيم ــعودي وبريطاني الس
ــروات حيوية وعىل  ــن كموقع جغرايف- وث باليم
هذا األساس فاملصالح الربيطانية يف هذا الشأن  
ــكل رئييس عىل النظام السعودي يف  تعتمد بش
تأمينها  وتثبيت هيمنة بريطانيا باليمن وذلك 
ــدوان التي يقودها النظام  عن طريق عجلة الع
السعودي ، وممكن القول إىل حد ما أن األهداف 
ــام الربيطاني يف  ــل النظ ــي فش ــاعي الت واملس
ــوب اليمن يريد  ــتعماره لجن تحقيقها فرتة اس
ــال تنفيذها  ــرك مج ــادة تدويرها وت ــوم إع الي

للنظام السعودي .
ــاع بريطانيا نحو دعم النظام  وبالتايل فاندف
ــى ولو كان  ــلحة حت ــعودي بمختلف األس الس
ــا للعرف والقوانني الدولية   ذلك خارقا ومخالف
ــانية الحاصلة  ــة اإلنس ــاب الكارث ــىل حس أو ع
ــد مبادرة  ــار يع ــذا املس ــا، فإن ه ــن حالي باليم
ــة الربيطانية تجاه النظام  ــة من الحكوم طبيعي
ــعودي كونها ستستفيد بشكل أسايس من  الس
ــل  الصفقة  ــرت تفاصي ــم .حيث أظه ــذا الدع ه
ــلمان خالل  ــي أبرمت بني تريزا ماي وبن س الت

ــة  ــرا بقيم ــا مؤخ ــري إىل بريطاني ــارة األخ زي
ــة  حربي ــرة  طائ  48 ــن  تتضم دوالر  ــاري  ملي
ــر جانبا من  ــرت تايفون تظه ــراز يوروفاي ــن ط م
ــعودية  ــتمر لدعم  الس االندفاع الربيطاني املس
ــع األصوات  ــل جمي ــو يتجاه ــلحة يف ج باألس
ــة للحكومة  ــة املنددة واملطالب األممية والدولي
ــلحة   ــة بتعليق وإيقاف تصدير األس الربيطاني

إىل السعودية.
ــذا الصعيد فال يمكن تصنيف هذه  لذا ومن ه
ــخيص  الخطوة بالغريبة ألنها وباعتقادي الش
ــا  جرت بني  ــة وعادية كونه ــد صفقة متوقع تع
ــة  ــة الربيطاني ــو الحكوم ــذي ه ــتفيد" ال "املس

"والعميل " النظام السعودي .
باألخري 

ــل العالقات  ــرث قربا من تفاصي ــي نكون أك لك
ــس  ــا وكوالي ــعود بربيطاني ــع آل س ــي تجم الت
ــرتكة بينهما يجب علينا مراجعة  األهداف املش
ــأ  ــاؤالت التالية: من انش ــخ ونطرح التس التاري
ــم والحماية  ــن وفر له الدع ــعود? وم كيان آل س
خالل فرتة بسط هيمنته عىل مناطق الحجاز ? 
ومن املستفيد من ذلك ?  اوليست بريطانيا!! لذا 
إن كنا من املطلعني عىل تفاصيل هذه األحداث 
ــك العمل  ــترشف بالش ــة فإننا سنس التاريخي
ــعود ومن  ــي والدور الذي يقوم به آل س الوظيف
يقف خلفهم يف أحداث الشأن اليمني خصوصا 

واملنطقة بشكل عام ....

اليوم العاملي للمرأة واإلسالم
محمد أحمد املؤيد

ــوس  ــن الطق ــرأة م ــي للم ــوم العامل ــدو أن الي يب
العاملية, التي صار الكثري من الناس يتحدثون عنها, 
ــب  ــل يف كل جوان ــة الرج ــت رشيك ــرأة ليس وكأن امل
ــني واملتعاطفني  ــرثة املتملق ــدا من ك ــاة, حتى ب الحي
ــن عالم  ــوق غريب ع ــرأة مخل ــا, أن امل ــرأة ومعه للم
ــرأة عىل  ــام بامل ــذا االهتم ــن وإن دل ه ــان, لك اإلنس
يشء, لم يدل إال عىل يشء واحد فقط, وهو أن أولئك 
ــم أولئك  ــا العاملي, ه ــرأة ويومه ــن يتغنون بامل الذي
أنفسهم الذين يضطهدون املرأة بشكل فعيل, ويف كل 
ــيطانية  ــلعة ش جوانب الحياة, حتى جعلوا منها س
يتداولونها بينهم يف كل وقت وحني, وكذا النيل منها 
ــمتها  ــدها الضعيف ورشفها وحش ــا وجس وحياته
ــة لكل من هب ودب, ولكنهم يتهربون  وجعلها فريس
من جرائمهم الواضحة يف حق املرأة عرب ترصيحاتهم 
ــديد وشفقتهم  القذرة وادعائهم الفاضح حبهم الش
ــدون كل  ــم أنهم بعي ــم, رغ ــس الناع ــة للجن العظيم

البعد عن حقيقة ما يدعون.
ــعى أولئك املتملقون من  ولو نظرنا وتأملنا ملا يس
ــرأة", وهو ذلك الحق الذي  ــم العاملي للم وراء "يومه
ــتى مجاالت الحياة,  ــا مزيدا من الحرية يف ش يعطيه
ــماع مثل هكذا  ــاء ويطربن لس وتفرح الكثري من النس
ــوق التي  ــني أن هذه الحق ــوق, وهن ال يع ــة وحق حري
رشعها املتملقون هي من خولت لهم وجعلت من املرأة 
كسلعة ولقمة سهلة املنال للغريزيني والشهوانيني يف 
أي بقعة وأي ظرف واتجاه من اتجاهات الحياة, وكي 
ال يقفوا يف أي لحظة من لحظات الزمن عاجزين عن 

ــاءوا,  ــاءوا وكيفما ش التلذذ والتمتع بمفاتنهن أنا ش
وهذا بحد ذاته هو فخ نصب للمرأة املسكينة املغلوبة 

عىل أمرها وباسم حقها ومصلحتها .
ــالم  ــوا ملياً يف تعاليم اإلس ــري أن الناس لو تأمل غ
ــة لكل يشء يف  ــدوا ضالتهم الحقيقي ــمحة, لوج الس
ــرأة من األلف إىل  ــن ضمنها حق امل ــاة, والتي م الحي
الياء, وألدق وأصغر التفاصيل, حتى ولو ملجرد ذكر 
ــدم مواعدتها رساً, وكذا بعدم  ــرأة من خطيبها وع امل
ــن زينتهن, وأن  ــرضب بأرجلهن ليعلم ما يخفني م ال
ــالم  ــن من جالبيبهن, ما بالكم وأن اإلس يدنني عليه
ــا جوهرة يف بيتها -  ــف قد حفظ املرأة فجعله الحني
ــا حقوقاً كاملة  ــت أبوها أو بيت زوجها - فرشع له بي
ــاملة تصونها ورشفها وجسدها وغريزتها، فقال  ش
ــألوهن من وراء  ــألتموهن متاعاً فس ــاىل " وإذا س تع
ــرن يف بيوتكن وال  ــأنه  " وق ــل ش ــال ج ــاب " وق حج
ــه العظيم,  ــة األوىل " صدق الل ــن تربج الجاهلي تربج
ــة الرشيفة  ــث النبوي ــات واألحادي ــن اآلي ــري م والكث
ــرأة  ــىل امل ــالم ع ــة اإلس ــة لنعم ــاءت متمم ــي ج الت
ــا, فلم يغفل عن إرثها وال عن ضعفها  بكامل حقوقه
وذاكرتها وتحضري شاهدتني بدل عن شاهد واحد يف 
ــه كان من أغلب كالم  ــهادة وهكذا, حتى أن حال الش
ــه وصحبه  ــوات الله عليه وآل ــول صل ووصايا الرس
ــتيصاء بهن  ــرأة واالس ــي عن امل ــة الوداع ه يف حج
خرياً, وكذا اعتناؤه بفلذة كبده فاطمة الزهراء طيلة 
حياته وكانت رضوان الله عليها أرشف نساء الكون.

ومن هذا املنطق, فأي حقوق وأي يوم عاملي يرشع 

ويخرج املرأة من بيتها, كي تصري سلعة شهوانية يف 
ــة, فقد تكون املرأة متعلمة  ــارع وحي ومؤسس كل ش
ــة وكاتبة وخياطة, ولكن  ومعلمة ودكتورة ومهندس
ــاط املجتمع  ــني أوس ــا ب ــا وتنقله ــا وتحركه حركته
ــرشع والضوابط الرشعية  ــط وفق حدود ال يصري فق
ــو املالذ  ــى بيتها ه ــوه ", ويبق ــأل مايت ــذي يس " وال
ــوي كل أحالمها  ــيع الذي يحت ــن والعالم الوس اآلم
ــة الحنونة,  ــعها وكينونتها الرقيق ــا ويتس وأمنياته
ــش الكريم من دون امرأة, وأي  فأي بيت يصلح للعي
ــن أمه وأي  ــة ومتابعة م ــن دون تربي ــل يصلح م طف
طعام يحلو طعمه ومذاقه من دون امرأة وأم وزوجة 
ــون هي عبري ونفس البيت  ــت, ألن املرأة فعال تك وأخ
ــه وريحانته, فهي عمود البيت الذي إن أختل  وروح

عموده سقط البيت بمن فيه.
كما تبدو املرأة اليمنية اليوم بحشمتها وتفاعلها 
ــة عزيزة  ــرأة نبيل ــوان ام ــاالت بعنف ــة املج ــع كاف م
ورشيفة ومجاهدة وباذلة بسخاء لفلذات كبدها من 
املجاهدين يف كافة الجبهات, وهي مشاركة بفاعلية 
ــرص وال أحد ينكرها, فما أجمل أن نرى  يف معركة الن
املرأة مرتبعة عىل عرش بيتها كامللكة, ال تقبل دخيال 
ــذا ال تقبل من  ــها ومملكتها األبدية, وك يدخل عرش
يسوق رذيلة إىل عشها وكينونتها يف بيتها, الذي هو 
ــقها األبدي واألزيل ,وتلوذ  حياتها ومتنفسها وعش
ــا, بحيث ال  ــم بجمالها وفتنته ــن العال ــه هاربة م إلي

يكون إال ملن رشعه الله له وهو زوجها دون غريه .
ولله عاقبة األمور.
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