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  صنعاء و دمشق 
ومشروع الهيمنة 

ــد له ما  ــة ثانية ال يج ــن دولة سعودي ــالم ع الك
ــل  ــي  لتشك ــون الهويات ــى واملضم ــده باملعن يسن
الدول واملتعارف عليه يف تشكل الدول عىل اسس 
اولها هوية وطنية او قومية  فتكون تلك الهوية هي 
ــا من اجتماع  ــىل اساس منها وعليها تنش التي ع
ــون قوى  ــرى مجتمعة فتتك ــات اخ ــعب وهوي ش
وتتشكل سلطات ومؤسسات حاكمة  تعرب وتدافع 
ــل من  ــخ طوي ــرب تاري ــا ع ــا ودوله ــم اوطانه وتقي
ــه وصريورته النهائية التي ال تقوم  التحام نسيج
عرب عقود بل تتجذر وتنمو عرب عرشات  القرون ..

ــة أوىل أو ثانية مثال ال  ــة سعودي ــردات دول فمف
ــة وال يف نهوض وتالحم دواع  ــان لها ال يف الهوي مك
ــكل  ــأت ونمت معا .. وال حتى يف ش مجتمعية نش
ــوم السعودية الثانية  ــة السياسية . فمزع السلط
ــس سوى بدعة من بدع  كتبة  من كتبوا االهواء  لي
ــة  ممن  ــك الكتب ــم أولئ ــع وه ــق والوقائ ال الحقائ
ــا تمليه  ــاءة آل سعود وبم ــت عب ــوا من تح خرج
ــم وقامت  ــاء اماراته ــم   يف بن ــم واطماعه رغباته
ــل ذات اولويات  ــكال من دول بالفع عىل تدمري اش
ــدول .  فإمارة بني  ــرب اىل ال ــة وهويات اق تاريخي
ــي االوىل يف منطقة الجزيرة  ــد يف االحساء  ه خال
وضاربة يف التاريخ والهوية اقرب اىل ان تكون دولة 

عىل سبيل املقارنة واملثال  .
ــا منذ  ــت االرسة نفسه ــد سقط ــك فق ــع ذل وم
ــات ووالت اقليمية ودولية  يف  ــر  يف رصاع اول االم
ــني نسل سعود  ــع بعضها البعض من ب حروبها م
ــرون من بني سعود  ــي مواجهة تركي وقف اخ فف
ــة حسابهم مع  ــىل العثمانيني يف تصفي اعتمادا ع
ــداء يف بناء امارته  ــا تركي عام الذي ما ان ب امريه
يف بقعة من الدرعية قرب الرياض عام  1824  حتى 
ــه  يف نزاع  ــي ابيه واعمام ــراب بن ــط قتيال بح سق
ــر اسمه ثنيان  ــور اخ ــه وظه ورصاع  ادى اىل مقتل
ــذا االخري يف حروب  ــود  ثم سقوط ه ــن بني سع م
ابناء العائلة بتمكن فيصل بن  تركي وهكذا لم تقم 
ــارة تضم قرص امري اال وسقطت  سلطة او حتى ام
ــن  ــة  م ــك البقع ــر يف تل ــرص باخ ــل الق ــم مح واقي
ــو العم املحرتبون  ــة  وهم زمرة االخوة وبن الدرعي
ــآل عثمان الذين لم  ــرارا وكل منهم يتقوى ب استم
ــة أو امارة كتلك  ــوا مطلقا بسلط ــوا ليسمح يكون
ــة وهؤالء  ــم الوهابي ــرت وارتبطت باس ــي ظه الت
ــم من يسميه هؤالء الكتبة بمؤسيس  املحرتبون ه

السعودية الثانية !!
ــة الوطنية  تغيب تماما وتسقط  ولغياب الهوي

ــا  ــىل جغرافيته ــة ع ــة قائم ــام دول ــات قي مسوغ
ــة  ــا املجتمعي ــا أو مكوناته ــة ومجتمعه الخاص

املتفقة عىل هكذا كيان ..
ــادئ  ــر ب ــة  االوىل افتق ــوم السعودي والن مزع
االمر اىل الهوية فكانت نبتة الشيطان يف  الوهابية 
ــوان الغريب والدخيل إذ ال يكون  الدينية هي العن

الدين ابدا هوية وطنية او قومية .
فحقيقة أن الشعوب تنسب اىل ارسة لم يحدث 
ولن يكون يف التاريخ  وال يؤسس هذا النمط الديني  
دولة بمجتمعات وهوية  متكاملة االركان والبناء . 
ــعبا  . والغريب الذي ال  فال سعود ارسة وليسوا ش
ــعب  تتقبله الشعوب وال يستقيم هو ان ينسب ش
ــو  ان تنسب األرس اىل  ــدر املحتوم ه إىل أرسة  فالق
الشعوب  وليس العكس . وهنا استقامة اول خيط 

يف بناء دولة بعينها  عرب تاريخ من الزمن   .
ــال وفصول جدير بنا أن  وهذا املوضوع له مج

نتوقف عندها ونعطي املوضوع مجاله كامال..
ــة  ــة التاريخي ــذه املرحل ــاول ه ــود اىل تن سأع
ــات  محط ــام  ام ــف  واتوق ــات  الثالثين ــروب  لح
تاريخية البد من عرضها ألهميتها وذلك بحسب 
ــا  يف تشكيل  ــي طالعتن ــادر الت ــن املص ــد م العدي
ــرصاع اليمني اليمني  ــا ملراحل  ال تصورنا ورؤيت
الذي نراه قد اسهم يف لحظات من التاريخ برتجيح 
ــودي لصالح األخري يف  ــة الرصاع اليمني السع كف
ــروب العرشينات  التي ساعدت العدو  معارك وح
ــن تحقيق  ــني آل سعود م ــت يف تمك ــريا وأسهم كث
ــا آنذاك ، قبل ان تكون  أطماعها وخلفها بريطاني

امريكا الحقا .
ــام  الع ــذ  من ــن  العرشي ــرن  الق ــة  بداي ــذ  فمن
ــي فرتة كانت ارسة سعود الزالت   1905و1911  وه
ــىل ما امكن من  ــدى إقامة امارة ع ــالم ال تتع يف اح
ــار االسم ولم  ــاض كما ص ــا الري ــة او سمه الدرعي
ــد أحالمها  ــا او تمت ــذاك لرتتفع مطامحه ــن ان تك
ــع إىل  أجزاء من  اليمن  لم تكن  اىل التفكري بالتوس
ــون مطمحا ترجو  ــى ذاك يف وارد أن تك اليمن حت
ــن عوامل النزاع اليمني عىل  ابتالعه او بلوغه  لك
ــري االدرييس حتى  ــران وامارة عس ــث يام نج مثل
مطلع الثالثينات هي من أسالت لعاب  سعود وقد 
ــن اليمنيون أنفسهم من أن ينال أل سعود من  أمك
ــا وكان ممكن  ــم يف رصاع كان عبثي ــم وحقه أرضه
ــة والحساب لكل  ــري السياس ــل بكل معاي التأجي
ــه الخاصة  ــدة وحتى وفق حسابات ــرف عىل ح ط
ايا كانت أسقفها الخاصة اذ كان املجال يتيح لكل 

ــاظ يف حسابها الخاص تحت سقف  منها االحتف
الوطنية والحق اليمني عموما  

ــة   ــن جه ــى م ــام يحي ــرة االم ــق سيط فمناط
ــكلت كلها  ومناطق وبؤر رصاع أخرى يف اليمن ش
ــرن العرشين  ــود األوىل من الق ــالل الثالثة العق خ
ــن الثالثينات كانت  ــع النصف األول م وعند مطل
ــة  ــة اليمني ــات الحال ــذه الرصاع ــزت ه ــد أنج ق
ــا  ــد الجغرافي ــة يف جس ــراح النازف ــة بالج املثخن
ــازع عليها يمنيا  يمنيا بحروب كان  الواحدة املتن
ــات لصد  ــذ منتصف العرشين ــا من ــن تأجيله يمك
ــن اخذت تغريهم منذ  ــع آل سعود الذي ووأد مطام
ــرتاب يف تلك املنطقة  ــذا التاريخ نتاجات كل اح ه
ــرشوا انيابهم فقط  ــم وك ــرزت مطامعه ــن ب والذي
ــوط سلطة الرشيف يف   ــب يقينهم من قرب سق عق
ــا بعده من  ــي أحيل م ــو يقني بريطان ــاز وه الحج
ــالل هذه  ــود وخ ــه آل سع ــاع إىل دور سيلعب أطم
ــل الرصاعية  ــذه العوام ــل مجموع ه ــرتة وبفع الف
ــالن مملكتها  ــارة نجد عىل اع ــة تجرأت ام اليمني
ــدر  ــام ص ــر  ع ــام ٣٢ يف مؤتم ــد ع ــت واح يف توقي
ــام اليمن وسقوط  ــه  االعالن عن اململكة والته عن

الحجاز ..
ــام واالدرييس  ــني االم ــرصاع ب ــاهد ال مش

قبيل واثناء إعالن السعودية :
ــام 1911 إال وقد كان السيد محمد  ما إن حل ع
ــيل األدرييس حاكم تهامة عسري أقوى رجل  بن ع
يف تلك املنطقة ولم يكن ينازع سيادته أحد ودانت 
ــه أغلب املناطق والقبائل يف املنطقة بعد أن طرد  ل
ــرية يف يونيو من  ــراك يف معركة الحفاير الشه االت
ــوات القبائل  ــد مساعدة ق ــام 1911 بع ــس  الع نف
ــني كذلك الذين قاموا برضب  وبمساعدة االيطالي
ــزان وأمدوه  ــراك الرابضة يف ميناء جي ــن االت سف
ــح حينها أحد  ــؤن وأصب ــالح والذخائر وامل بالس
اقوى القوى يف الجزيرة العربية مع اإلمام يحيى 
حميد الدين عدوه اللدود وكذلك الرشيف حسني 
رشيف مكة وحاكم نجد  األمري عبدالعزيز واألمري 
ــيد يف حائل  ــارة آل رش ــيد حاكم إم ــود الرش سع
ــرشة  واملترشذمة يف  ــة املنت ــض القوى القبلي وبع

الجزيرة العربية   ..
ــدالع الحرب العاملية  ــر 1915 وبعد ان ويف فرباي
ــد محمد بن عيل  ــهر وقع السي ــة اش األوىل بثماني
اإلدرييس معاهدة مع االنجليز ويعلن فيها والءه 
ــني وكذلك حصل االدرييس  لهم بدال من االيطالي
ــالح  الس ــىل  ع ــز  االنجلي ــع  م ــك  تل ــه  بمعاهدت

ــدر له  ــدة الذي ي ــاء الحدي ــىل مين ــرية وع والذخ
أمواال تكفيه للحفاظ عىل والءات القبائل املتقلبة 
ــون يف مناطق  ــن يرابط ــوده الذي ــع أجور جن ودف
متوترة بينه وبني إمام اليمن كجبال ( باقم ) وهي  
ــات صعدة .  ويف  ــة اليوم ضمن احدى مديري واقع
ــوذه وسلطانه  ــوام التالية وطد االدرييس نف األع
حتى بني أوساط لم يبلغها اسالفه حكام املخالف 
السليماني حيث وصل نفوذه حتى قبائل شمال 
ــري كونواليس يف  ــري العنيدة كما أوضح ( الس عس

كتابه عن عسري *)
ــع يف  ــد توس ــز ق ــك عبدالعزي ــان املل يف 1919 ك
ــة وتصاعدت  ــرة العربي ــرية يف الجزي ــق كث مناط
ــود قوته  ــة وبداية صع ــل الوهابي ــه وجحاف ألويت
ــاع آل سعود يف  ــة بروز أطم ــرة بل وبداي يف الجزي
ــى باملخالف  ــت تسم ــي كان ــة  الت ــم الثالث االقالي
ــوم  ــى الي ــران  وتسم ــري ونج ــي أو عس السليمان
ــات  الرصاع ــت  وكان ــزان  ــري وجي ــران وعس نج
ــني االمام واالدرييس قد جعىلته  والحروب فيما ب
ــي لتسهيل  ــد طبيع ــن بعيد كممه ــا م ــر اليه ينظ
ــة واملهمة لشمال  ــك الجغرافيا الهام االبتالع لتل
ــق األدرييس  ــوم مناط ــل إىل تخ ــل ووص ــن  ب اليم
ــيس إىل إرسال  ــا فاضطر اإلدري ــر عىل أبه وسيط
ــز لعقد معاهدة حسن  ــد من قبله إىل عبدالعزي وف
جوار لضمان عدم اعتدائه واستيالئه عىل أرايض 
ــه اللدود  ــة وكي يتفرغ لخصم ــارة االدريسي اإلم
ــدة الستعادة  ــد الع ــن كان يع ــى الذي ــام يحي االم
ــا   ــا اقتصادي ــد رشيان ــذي يع ــدة ال ــاء الحدي مين

لصنعاء  .
ولكن القدر ودنو املنية وحتمية املوت  لم يمهل 
ــريا حيث فارقت روحه الدنيا  السيد اإلدرييس كث
ــدأت إمارته  ــارس عام 1923 وب ــرثى  يف م ووري ال
يف التهاوي شيئا فشيئا حيث تجىل ذلك يف تنازع 
ــن محمد   ــيس وابنه  عيل ب ــن االدري ــه الحس أخي
ــني رأى قسم من قبائل  ــيس عىل الحكم فح االدري
ــة تويل عيل ، فإن قسما آخر قد رأى رضورة  املنطق
تويل الحسن االدرييس لكن الخالف حسم تقريبا 
ــرص  ــني استن ــيس يف ح ــن االدري ــح الحس لصال
ــم االمارة  ــك عبدالعزيز لض ــيس باملل عيل االدري
ــئة حينها  ــه التوسعية  الناش ــة إلمارات اإلدريسي
لكن عبدالعزيز كان مرتددا حيال ذلك ويف ديسمرب 
ــن االدرييس  ــات بني الحس ــتدت الخالف 1925 اش
ــا وساطة امللك  ــد االدرييس فطلب ــيل بن محم وع
ــز حيال األمر فبعث مندوبه  ابن عسكر  عبدالعزي

ــن االدرييس  ــت الحس ــح يف تثبي ــة ونج للوساط
حاكما عىل املخالف ولجأ عيل االدرييس إىل مكة .
ــام  ــف االم ــراب زح ــذا االضط ــم ه ويف خض
ــاء الحديدة  ــن بقواته عىل مين ــى حميد الدي يحي
ــة يف  ــد اي صعوب ــم يج ــة ول ــا بسهول واسرتده
ــم اختالفها معه  ــة هناك رغ ــام قوى محلي انضم
ــل التي  ــة ورشاء والءات القبائ ــح يف  استمال ونج
ــىل بعض  ــرة ع ــه يف السيط ــه وساندت ــت مع زحف
ــق حول الحديدة  فشعر الحسن االدرييس  املناط
ــوايل ربع ارايض  ــر خاصة وأنه قد خرس ح بالخط
ــىل بعد 80 كيلو مرتاً  ــه وباتت قوات االمام ع إمارت
ــن االدرييس  ــاول الحس ــزان فح ــة جي ــن مدين م
الحصول عىل مساعدة عسكرية من إيطاليا لكنه 
ــا ولم يبق أمامه  ــل وادارت له بريطانيا ظهره فش
ــا أن القاب  ــز  واتوقف هن ــان عبدالعزي إال السلط
أمري أو إمام أو سلطان رافقت تطورات وتوسعات 
اإلمارة النجدية الطامعة والطامحة حيث نصحه 
ــارة  ــاروه وكان لالنجليز حضور يف كل إش مستش
ــة  ــن  دراس ــذ إّال ع ــرارات ال تتخ ــارة وق واستش

بريطانية ..
ــه تم توقيع اتفاقية حماية جيزان من  وبموجب
ــؤونها الخارجية  ــي وإدارة ش ــدوان خارج أي ع
ــة يديرها الحسن  ــرك الشؤون الداخلي ــني  ت يف ح
ــل  ــر 1926 وارس ــك يف أكتوب ــان ذل ــيس ك االدري
ــدة الحسن  ــني من قبله ملساع ــز مندوب عبدالعزي
ــئ  ــا فت ــن م ــالد لك ــؤون الب ــيس يف إدارة ش اإلدري
ــود يتدخلون  ــل آل سع ــون من قب ــك املندوب أولئ
ــارش والحصول  ــالد بشكل مب ــؤون الب يف إدارة ش
ــى  ــز حت ــل لعبدالعزي ــال القبائ ــىل والءات رج ع
يسحبوا البساط من تحت اإلدرييس حيث منعوا 
ــارة من  ــوا علم اإلم ــة وانزل ــه يف الخطب ــر اسم ذك
ــم عبدالعزيز  ــارة ورفعوا بدال عنها عل مبنى اإلم
ــرض عبدالعزيز معاهدة  ــام1930 ف ــر ع ويف اكتوب
أخرى عىل الحسن االدرييس تكون فيها سلطات 
ــكلية ) وتنص عىل انتقال السلطة  االدرييس ( ش

إىل عبدالعزيز بعد وفاة الحسن االدرييس .
ــد أنشئ للتو آنذاك  ــىل الصعيد الدويل كان ق ع
ــان يعارض  ــذي ك ــازي ال ــرار الحج ــزب األح ح
ــذي بدأ مع  ــو اللقب ال ــان ) وه ــرة ( السلط سيط
ــاز اىل اصحاب   ــرتاب 0اوان سقوط وضم الحج اق
ــو أي عبدالعزيز  سلطان  ــاض  وه الدرعية والري
ــىل الحجاز ايضا  ــاض وحائل ومن ثم ع عىل الري

ويطالب بعودة ارشاف الحجاز  إىل األردن  ....
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ــني الحوثي  ــد القائد حس ــاة الشهي ــن يقف عىل حي م
ــاب التي  ــه والصع ــرية دعوت ــه ومس ــىل سريت ــع ع ويطل
ــري يف مالمحها العامة  ــا.. يلحظ حجم الشبه الكب واجهه
وربما يف تفاصيل خطوطها ومساراتها مع مسرية سيدنا 
ــه وحركته.. بل أن من يرجع البرص كرة يف  املسيح ودعوت
بعض املحطات من سرية ومسرية الشهيد. يخال له وكأن 

السيد املسيح تجىل بناسوته عىل جبال مران.
ــة الشهيد  ــّراء يف آرائهم حول مدرس ــن الق ــا يتباي ربم
ــه ال يختلف  ــَد أن ــا؛ َبي ــم ازاءه ــف مواقفه ــد وتختل القائ
ــًال والشهامة ودماثة األخالق  ــد بأّن صفاٍت كالنبل مث أح
ــد واإليثار هّن  ــرب والتواضع والورع والزه والصدق والص
ــخصية هذا السيد، يعلم  ــات متالزمة ومتأّصلة يف ش صف
ــد بذلك كل منصف عرف السيد وعارصه أو تعّرف  ويشه
عليه مّمن عارصه أو اّطلع عىل جوانب من حياته أو تتّبع 

سريته.
ــق اليمن  ــد يف أكرث مناط ــأ الشهيد القائ ــد ونش ــد ول لق

تهميشاً وإهماًال واستضعافاً.
ــت إليه من  ــا وما آل ــع األمة وحاله ــذ النشأة وواق ومن
ــّم األكرب يف فكره  ــلل وانهيار يشغل اله ضعف وفشل وش

وذهنه.
فسار عىل خطى القّديسني واألنبياء، وسلك طريقهم  
ــل اإلصالح  ــة وجهد يف سبي ــه من طاق ــاذًال كل ما يملك ب
ــرة  ــّران املتناث ــال م ــرى جب ــق يف ق ــح. وانطل والتصحي
وماحواليها؛ يعيش معاناة الناس ويتألم لواقعهم وينظر 
يف مشاكلهم. فلم يدخر جهداً يف خدمتهم. فأسس جمعية 
ــري من املشاريع  ــن خاللها تحّرك لتقديم كث ــّران التي م م
ــك القرى  ــا تل ــِرم?ت منه ــي ُح ــة الت ــة األساسي الخدمي
ــان يواجهها ال سيما  ــة ولم تثنه الصعوبات التي ك النائي
ــوا يضعون  ــا الذين كان ــؤويل الدولة ومؤسساته ــن مس م
ــح وأرباح  ــق لهم مصال ــل ال يحق ــام أي عم ــل أم العراقي
ــدارس الدينية والرسمية  ــخصية. فبنى العديد من امل ش
ــري يف مران  ــاء مستوصف كب ــىل املتابعة لبن ــل ع كما عم
ــن البنني  ــث بمجاميع م ــن املنطقة وبع ــادر م ــزه بك وجه
ــي يف صنعاء وصعدة  ــات للدورات يف املجال الصح والبن
ــي لم يصل إليها  ــح خطوط إىل املناطق الت وعمل عىل فت
ــن الربك يف عدد  ــى حصل عىل العديد م ــط وتابع حت الخ
ــبكة  ــن املناطق وكذلك الكهرباء تابعها حتى توفرت ش م
ــا وقام ببناء  ــران واملناطق املجاورة له ــاء ملنطقة م كهرب
ــايل املنطقة  ــران تتسع لكل أه ــد يف منطقة م ــىل للعي مص
ــان دائما يف  ــث ك ــك املشاريع حي ــخصيا يف تل ــل ش وعم

مقدمة من يعمل بيديه. 
هذا عىل املستوى املجتمعي. أما عىل الصعيد الفردي 
ــاً خاصاً فكان  ــويل الفقراء واملحتاجني اهتمام فقد كان ي
ــات وحل  ــاب الحاج ــم وأصح ــالب العل ــه عامراً بط بيت
ــني  ــالذاً للمظلوم ــان م ــج، فك ــاء الحوائ ــل وقض املشاك
ــرف برحمته  ــا ع ــني، كم ــراء واملساك ــني والفق واملحتاج
وشفقته حتى بالحيوانات *. ومع كل ذلك ال يفرت عن نرش 
ــم وتثقيفهم به  ــة الناس وتبرصته ــم القرآن وتوعي تعالي
ــادهم، وتجديد عالقتهم بربهم وااللتزام  وتربيتهم وإرش

بتوجيهاته.
ــك الصفات  ــع كل تل ــد القائد -م ــّرك الشهي ــذا تح هك
ــّكلت يف مجموعها  ــال الجليلة التي ش ــة والخص الفاضل
ــة. فالتّف حوله  ــخصيته-، كشخصية رسالي تقاسيم ش
ــوا  ــن أرادوا أن ينتشل ــني. مم ــن املستضعف ــع م مجامي
ــم وبواقعهم من  ــوا بوعيه ــم ومجتمعاتهم ويرتق أنفسه
ــة مناحيها  ــة يف كاف ــذي وصلت األم ــض ال ــك الحضي ذل

الدينية والحياتية، الروحية واملادية.
ــدى التشابه بني النشاط الذي قام به الشهيد  ونجد م
ــه الذي جال  ــاط سيدنا املسيح ومسريت ــد وبني نش القائ
خاللها املدن والقرى والجبال واألودية؛ فمن الجليل إىل 
ــا وبيت عنيا ويارون وقانا ورصفند وصيدا إىل جبل  أريح
حرمون متنقًال بني جبال الشام وسهوله وأوديته غري آبه 
ــن صعاب. وهو يبرش يف  ــا يالقيه من مشقة وتعرتضه م بم

كل تنقالته باإليمان والنور اإللهي.
ــن أنبياء بني  ــن بدعاً م ــالم لم يك ــه الس ــح علي فاملسي
ــن جديد عىل انقاض رشيعة موىس  ارسائيل ولم يأت بدي
وينسخها. بل كل ما جاء به هو دعوة تصحيحية إيمانية 
ــة واجتماعية. ملا ا?ل اليه حال  وحركة إصالحية أخالقي
املجتمع السيما رعايا الديانة املوسوية من انحراف كبري 
وتشّوه عميق يف الفهم والتعامل مع املنظومات اإليمانية 

والترشيعية واألخالقية واالجتماعية.
ــد وجد الشهيد القائد بعد طول نظر بإمعان، وتأمل  لق
ــب  ــه.. أن السب ــاط بالل ــرآن وارتب ــوص يف الق ــق، وغ بعم
ــن يف  ــم يكم ــع األلي ــذا الواق ــذي أودى إىل ه ــس ال الرئي
ــة وابتعادها عن إل?هها وعن كتابه املقّدس  انحراف األم
ــاداته وتوجيهاته.  ــه وإرش ــاس تعاليم ــذي تضّمن أس ال
ــأ هذا الُبعد واالنحراف إنما جاء نتيجة انتشار  وأّن منش
ــة أُلِصقت  ــول مفاهيم وأفكار مغلوط ــد باطلة ودخ عقائ
ــل إلحياء  ــه ال سبي ــه. وأن ــت بدين ــرب وُمِزج ــم ال بتعالي
ــا ووضعها يف مسارها  هذه األمة واستنهاضها وإيقاضه
ــه  ــا ب ــح عالقته ــه وتصحي ــا إىل الل ــح إال بعودته الصحي
ــم والفضيلة  ــوع إىل القي ــاق الحق والرج ــه وإحق وبقرآن

واملبادئ السامية، التي هي مطلب السماء.
ــد أن جزءاً  ــا املسيح  يج ــاة سيدن ــن يقف عىل حي وم
ــرية التصحيح  ــه تمثلت يف مس ــن رسالته ودعوت كبرياً م
ــة التي  ــات الخاطئ ــم والثقاف ــة واملفاهي ــد الباطل للعقائ
ــن الوثنية وغريها  ــدة والدين م ــل العقي ــت إىل داخ ترسب
ــيوخهم بتأصيل  ــا قام أحبارهم وش ــي تأثروا بها. كم الت
ــىل أنها سنخ  ــن وقدموها للناس ع ــري منها ضمن الدي كث
ــع وتوحيد املؤمنني  ــوىس. حتى أن إمكانية جم رشيعة م
ــراً مقبوًال  ــم أم ــح لديه ــة أصب ــاً يف الكنيس ــني مع والوثني
ــدة وجرت  ــا املسيح ذلك بش ــذا ناهض سيدن ــاً. ل وممكن
ــة بينه وبني الفّريسيني** الكهنة وعلماء  مناقشات طويل
ــة وفقهاء التلمود الذي احتوى عىل اجتهاداتهم  الرشيع
ــي  ــم الت ــم وفتاواه ــم وأقواله ــوه آراءه ــة وضّمن الخاص
حشوها أسفارهم بمسائل ال طائل منها ولم يأِت بها الله 
ــغلوا بها الناس وعّبدوهم بها. فشدد املسيح عليهم  فأش
ــه ومواعظه ويف إجاباته عىل السائلني  النكري يف مناقشات

مبّيناً لهم "أن مشيئة الله تتخطى السنن اليهودية''.
ــا الشهيد  ــبهها ناقشه ــة وِش ــذه القضي ــرب من ه وأق
ــذي  ــع ال ــد الواق ــه وانتق ــه ودروس ــد يف محارضات القائ
ــث يقول يف بعض  ــني وفقهاؤهم. حي ــه علماء املسلم علي
ــون باملوضوع  ــي علماء ينشغل ــه: ( إما أن يأت محارضات
الذي ال يعنيهم يطلعون لك عرشات أو مئات املجلدات يف 
ــن مواضيع الدين واحد مثال يف [الفقه] توسع  موضوع م
ــددة وكالم كثري فيه وناسني ما  فيه واختالف وأقوال متع

هو يعترب أساسياً يف إقامة الدين )"1".
ــاء  ــه فقه ــا عمل ــرى، عّم ــارضة أخ ــدث يف مح ويتح
ــة. بينما الله  ــام الرشيع ــة تعقيد أحك ــالم من سلبي اإلس
ــا يف كتابه؛ حيث قال: ( ثم الحظ بساطة الترشيع  بّسطه
بساطته؛ ليلمس اإلنسان الفارق بني تخريجات الفقهاء 
ــرآن الكريم وال  ــم وعباراتهم وبني أسلوب الق وتفريعاته

ــو رضوري،  ــك األسلوب ه ــال بأن ذل ــن أن تعترب بح يمك
ــم عندما انشغلوا به أضاعوا  تفصييل، تفصييل، بل تراه
ــدة ذكر  ــة! آية واح ــر يف هذه اآلي ــة، كم ذك ــياء الهام األش
ــر الطهارة من الجنابة وذكر  فيها كيف تكون الصالة وذك
ــاًء أو ترابا  ــل الطهارة م ــة سفر وذكر وسائ ــت يف حال وأن
ــْم ِمْنُه} "املائدة:  ــواْ ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُك وبعبارة:{َفاْمَسُح
من اآلية6" أليست رسيعة هذه؟ وانتهى املوضوع..)"2".

ــاء اليهود -الذين سّموا بالفّريسيني-،  وهكذا فعل فقه
ــام رشعية  ــاءت يف أصلها بأحك ــوىس التي ج ــة م برشيع
ــي الواحد  ــم الرشع ــوا للحك ــم أضاف ــري أنه ــة. غ واضح
ــي أّدت إىل إبعاد الحكم  ــام التفصيلية الت ــرشات األحك ع
ــن مضمونه.  ــده وإفراغه م ــن مقاص ــل ع ــي األص الرشع
ــم، واجتهاداتهم التي  وصار الناس يدورون حول أقواله
دوا عليهم وحّملوهم  ــدّ اعتربوها من صميم الرشيعة. وش
ــل فقهاء اليهود مع أحكام رشيعة  ما ال يطيقوا. لقد تعام
ــم يف القرآن يف  ــي ذكرها الله عنه ــذات املنهجية الت الله ب

قضية حادثة "البقرة".
ــا أوردته  ــح منهجيتهم هذه فمم ــد سيدنا املسي وانتق
ــون من  ــا املتضّلع ــم أيه ــل لكم أنت ــه: (وي ــل قول األناجي
ــب  ًيصع ــاال  أحم ــاس  الن ــون  تحّمل ــم  ألنك ــة،   الرشيع
ــدى  ــال بإح ــون األحم ــم ال تمّس ــم أنفسك ــا، وأنت حمله
أصابعكم...)"3". أي أنكم بتصعيبكم وتعقيدكم للرشيعة 
ــم. بينما إذا أرادوا  ــوا كاهل الناس ويعّقدون حياته أثقلت
ــي بحثوا ألنفسهم عن املخارج  هم تطبيق الحكم الرشع
ــم يعرفون ذلك  ــرأي الفقهي البسيط، ألنه ــة وال الرشعي
ــىل  ــوا ع ــا صّعب ــني. بينم ــة مختص ــاء رشيع ــم فقه كونه
ــة املعّقدة سهولة  ــم وقواعدهم الفقهي الناس بمنهجيته
ــم سيدنا املسيح.  ــة بأحكام الرشيعة لذلك يوبخه املعرف
ــِة،  ألنكم  ــون من الرشيع ــم أيها املتضّلع ــه: ( ويل لك بقول
ــم، والداخلون  ــم تدخلوا أنت ــح املعرفة ، فل ــم مفاتي أخذت

أعقتموهم.) "4".
ــول سيدنا املسيح أيضاً: (لكن ويل لكم أيها الكتبة  ويق
ــوت السموات  ــراؤون ألنكم تغلقون ملك ــون امل والفريسي
ــون الداخلني  ــم وال تدع ــون أنت ــال تدخل ــاس ف ــّدام الن ق
يدخلون.) "5". أي أنكم جعلتم الناس يتعّبدون بفتاواكم 
ــس  ــة. ولي ــام الرشيع ــم ألحك ــم وتفاسريك واجتهاداتك
ــن الناس  ــه. فحجبتم الله ع ــذي ّرشعها الل ــام ال باألحك

وعن انفسكم باالنحراف عن أوامره الحقيقية.
ــد يف إحدى محارضاته: (...هكذا  ويقول الشهيد القائ
ــراد الله تابع  ــذه السخيفة: [م ــغ املنطق إىل الدرجة ه بل
ــرأ أي واحد  ــن يق ــارة رصيحة يمك ــد]! عب ــراد املجته مل
ــراد الله تابع ملراد  ــم يف [رشح الكافل]، وغريه؛ ألن م منك
ــن عملوا هذا العمل  ــد؛ ولهذا اإلمام عيل رد عىل م املجته
زمان، عندما كان قد حصل خالف يف الفتيا، قال: "أم كان 
ــم أن يرشعوا وعىل الله أن يرىض؟!"، هم يرشعون وهو  له
ــوا إىل هذه  ــج البالغة]. بلغ ــرىض! هذا يف [نه ــه أنه ي علي
ــراده تابع ملا  ــه أن يكون م ــه هو الذي علي ــة: أن الل الدرج
ــو أصول الفقه، ومن أراد أنه يريد  أدى إليه نظري، هذا ه
ــن يتفضل بأصول  ــع عبقري كما يظ ــع مجتهد، يطل يطل

الفقه..) "6".
ويف انتقاد سيدنا املسيح لهؤالء الفقهاء أيضاً يقول: ( 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراؤون ألنكم تعّرشون 
ــل الناموس الحق  ــون وتركتم أثق ــع والشبث والكم النعن
ــدل ومحبة الله .  ــة واإليمان وتتجاوزون عن الع والرحم
كان ينبغي أن تعلموا هذه وال ترتكوا تلك.)"7"؛ وهو بهذا 
ــأن يلتزموا بأحكام  ــم عىل حرصهم  عىل الناس ب يوبخه

ــاة- لبعض أعشاب البهارات  صغرية كإخراج عشور -زك
بينما ال يحرصون عىل االلتزام بما هو أهم.

لنا أن نكتفي بهذا القدر اليسري الذي سقناه من النقل. 
ــا املسيح عىل الفّريسيني فقهاء  ليبنّي أن ما انتقده سيدن
ــد الشهيد عىل  ــري ما آخذه السي ــود يشبه إىل حد كب اليه

فقهاء اإلسالم ومنهجهم.
وكأّن الشهيد القائد يريد أن ينّبهنا عىل مدى خطورة 
ــاء ذات  ــاع واقتف ــون من اتب ــن املسلم ــا فيه نح ــا وقعن م
ــه واألحكام  ــود مع الفق ــا اليه ــي تعامل به ــة الت املنهجي

الرشعية.
ــا وجد رؤساء اليهود وكبارهم أن دعوة سيدنا  وحينم
ــا، تشّكل  ــي يقوم بنرشه ــة الت ــه اإلل?هي ــح وثقافت املسي
خطراً عليهم وعىل سلطتهم عىل الشعب اليهودي الذي 
ــه وتزييف ثقافته،  ــه بتحريف عقيدت ــوا عىل تدجين عمل
ــوة العظمى  ــة لغرض تطويعه للق ــا بعقائد وثني وخلطه
ــي تحكمهم  ــة الوثنية الت ــة الروماني ــذاك اإلمرباطوري آن
ــدوا إىل التآمر  ــم. فما كان منهم إّال أن عم ــا وتحتّله حينه
ــن واتباعه القليلني املستضعفني،  عليه للتخلص منه وم
ــه وإرهابهم وترشيدهم.  ــت مطاردته ومطاردة أتباع فتّم
ــاء  ــم القض ــع يمكنه ــذا الصني ــم به ــون أنه ــم يحسب وه
ــوا أنهم  ــم يعلم ــة.. ول ــه اإلل?هي ــه ورسالت ــىل مرشوع ع
ــة ما فعلوه  ــوا نور الله وأن نتيج ــن يستطيعوا أن يطفئ ل
ــي إال سنوات  ــون عكسية. وماه ــح واتباعه، ستك باملسي

وإذا بدعوته وأتباعه ينترشون يف األرض.
ــدث  ــرة يح ــة الرشي ــذات العقلي ــد ب ــذا املشه وذات ه
للشهيد القائد وأتباعه. فالخوف من مرشوعه من تهديد 
ــض رسالته القرآنية  مصالحهم والخشية من أن تستنه
ــوة العظمى  ــات الق ــم بخطورة مخطط ــاس وتوّعيه الن
ــة وأذنابها.  ــات األمريكية والصهيوني ــة يف الوالي املتمثل
ــني، ظّناً  ــىل اتباعه املستضعف ــاء عليه وع ــرروا القض فق
ــك سينهون مسريته  ــم بأنهم بذل ــم كما ظّن من قبله منه
ــم انتجت  ــري أن مؤامراته ــه. غ ــور رسالت ــون ن وسيطفئ
ــه  ــرشت حركت ــى انت ــوات حت ــي إال سن ــس وماه العك

واتسعت.
ويف هذا املعنى ينقل اإلنجيل عىل لسان سيدنا املسيح 
ــم: إن لم تقع حبة الحنطة يف  ــه: (الحق الحق أقول لك قول
ــن إن ماتت تأتي  ــى وحدها. ولك ــت فهي تبق األرض وتم

بثمر كثري.)"8".
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أبوحيدر حسن  العيدروس*

ــا وفرنسا عدوانا  ــدة األمريكية وبريطاني ــنت الواليات املتح فجر السبت ش
ــا، مستهدفة العاصمة دمشق بصواريخ الغدر واإلجرام  ثالثيا سافرا عىل سوري
يف محاولة من هذه الدول لرتكيع وإذالل القيادة السورية وإجبارها عىل التسليم 

بوالية ترامب واالنخراط ضمن الدول الخاضعة ملرشوع الهيمنة األمريكية.
ــرة غري محسوبة النتائج وحماقة جديدة تضاف إىل سلسلة الحماقات  مغام
األمريكية الربيطانية الفرنسية يف املنطقة ، إرصار عىل التأزيم والتصعيد والتوتر 
ــىل سوريا بعد ساعات من اجتماع ملجلس األمن  ــث جاء العدوان الثالثي ع ، حي
ــني العام لألمم  ــد فيه األم ــاع يف سوريا ، والذي أك ــة األوض ــب رويس ملناقش بطل
املتحدة أنطونيو غوترييش بأن الحل لألزمة السورية يكمن يف الحوار السيايس 
ــة وأوروبية  ــات أمريكي ــهد إتهام ــاع الذي ش ــري ، االجتم ــل العسك ال يف التدخ
ــة كيماوية يف دوما  ــوري باستخدام أسلح ــن للجيش العربي الس ــة الثم مدفوع
السورية والذي منح الضوء األخرض للشيطان األكرب أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
لالعتداء عىل سوريا املقاومة واملمانعة والعروبة ، والذي كشف حجم الدور الذي 
ــم  محور املقاومة ، واإلنزعاج الشديد الذي يبديه األمريكان  تلعبه سوريا يف دع
والقوى املتحالفة معهم والذين ال يريدون األمن واالستقرار لسوريا لضمان أمن 
ــادة السورية حجر عرثة تحول  ــي الذي يرى يف القي ــرار الكيان الصهيون واستق
ــه االستيطانية التوسعية يف املنطقة  ــق أهدافه ومخططاته ومشاريع دون تحقي
ــق املقاومة  ــراء ، واملقصوف هي دمش ــراء األج ــا هم الحق ــف يف سوري ، فالقاص
ــا وصمودا وإرصارا  ــا هذا العدوان إال ثبات ــة ، والتي لن يزيده ــة والقومي والعروب
عىل تطهري سوريا - كل سوريا من دنس الجماعات اإلرهابية واإلجرامية وقوات 

الغزو واالحتالل مهما بلغت التضحيات ومهما بلغ حجم ومستوى التآمر  .
ــة  ــخ واألصال ــارة والتاري ــاء الحض ــف صنع ــد تقص ــن السعي ــالد اليم ويف ب
ــران الذي يقوده  ــني من قبل تحالف البع ــن اآلمن لكل اليمني ــارصة ، الحض واملع
ــان آل سعود بقيادة الغر محمد بن سلمان واملسخ محمد بن زايد ، وتقصف  غلم
ــم الثورية الوطنية   ــات اليمنية ، ألن اليمنيني وقيادته ــا العديد من املحافظ معه
ــم العيش تحت نظام  ــم يقبلوا عىل أنفسه ــرشوع الهيمنة األمريكي ول رفضوا م
ــال وأن تكون إرادتهم يمنية  ــة السعودية ، وقرروا أن يكون قرارهم مستق الوصاي
ــب فيه العربية  ــذا ما ال ترغ ــادة  الشعب السوري ، وه ــال القي ــا هو ح ــا كم ، تمام
ــة واملقاومة  ــرشوع املمانع ــج الذين يرون يف م ــك بعران الخلي ــة وممال السعودي
ــه السعودية  ــوده أمريكا وتمثل ــة الذي تق ــرشوع الهيمنة والغطرس ــض مل املناه

واإلمارات وبعران الخليج يف املنطقة العربية .
ــرور سنوات  ــا واليمن هو أنه ورغم م ــدوان عىل سوري ــة الع ــت يف مسأل والالف
ــدة عليهما لم تتغري معادلة الرصاع عىل األرض، إذ ال يزال الصمود والثبات  عدي
العنوان األبرز وما تزال كفة الجيش العربي السوري والجيش واللجان الشعبية 
اليمنية هي الراجحة وما تزال الغلبة لها رغم كل فارق اإلمكانيات وحجم التآمر 
ــف الرش الذي  ــاة وتحال ــل أعداء الحي ــىل البلدين من قب ــذي يحاك ع ــري ال الكب
ــم إىل حرب عاملية مدمرة تأكل األخرض  ــب بالنار ويحاول جر املنطقة والعال يلع
ــا القوى املعتدية  ــم املتكررة التي تتجرعه ــس ، ورغم االخفاقات والهزائ والياب
ــاء األمريكي والسعودي واإلماراتي ال  ــىل سوريا واليمن إال أن الحماقة والغب ع
ــرأس وتجد السعودية  ــد أن يقع الفأس عىل ال ــزال متواصال ولن يتوقف إال بع ي

واإلمارات نفسيهما يف الهاوية السحيقة التي ال تستطيع الخروج منها .
ــدوان العاملي عىل اليمن  ــدوان الثالثي عىل سوريا والع ــرص املفيد، الع باملخت
ــا أو تجاوزها ،  ــربى ال يمكن إغفاله ــم أجمع وجريمة ك ــار يف حق العال ــة ع وصم
ــادم ، ولن تحصد غري الفشل  ــن تمر مرور الكرام ، ولن تسقط جرائمهما بالتق ول
ــج ليكتووا  ــدور عىل بعران الخلي ــرة ، وسيأتي ال ــا قبل اآلخ ــرسان يف الدني والخ
ــريان الهيمنة والغطرسة األمريكية بعد أن تستنزف الخزينة السعودية وبعد  بن
ــف عليها أو من  ــا لن تجد من يتأس ــا وتجف رضوعها ، وحينه ــب نفطه أن ينض
يتعاطف معها ، بعد أن خرست الجميع بترصفات غلمانها الرعناء ، وممارساتهم 

الطائشة ، ومغامراتهم اإلجرامية التي طال رضرها الجميع دون استثناء .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

قالوا فقلت يف صورة 

ــم خارجة عن حدود  ــورد استوردنا حّتى قي ــُت: إّننا بفعل املّد املست قل
ــا فاستسهلنا ما املفروض يكون لنا رأي صارم فيه ،وأذكر جارتنا يوم  دينن
ــة ولبس لعروس  ــرأة يف كامل زين ــري ووضعت صورة ام ــت محل كواف فتح
ــرأة التي يف  ــا) وخدش وجه امل ــوات تقريب ــم (قبل سبع سن ــاء أحده ،فج
لوحة املحل الدعائية ، وبرصاحة، وعن نفيس : وبغض النظر عّمن الفاعل 
ــل يف نفيس وقرارتها : قلت : إن هناك  ــم أُلم الفاعل ولم أستهجن الفعل ب : ل
ــدي كإمرأة عادي  ــاب ، وعن نفيس الصورة عن ــن يشعر بغرية عىل الّشب م
ــكل املكياج والترسيحة وتماشيا مع  بل رّبما قد يعجبني أسلوب ولون وش
ــرص فلست منغلقة حد تحريم أدوات وأساليب التجميل طاملا ال تتزين  الع
املرأة يف حدود خارجة عن بيتها أو بيت أبيها أو  بني النساء لكّن الفتنة هي 

زينة املرأة أمام من هّب ودّب، فهذا أوال :
ــرأة يف القرآن والّسنة ،  ــة املطالبة بها امل ــل أمر الحجاب والحشم تسهي
ــا أو مواصفات حجابها أمر خطري ، فاملرأة  وتشجيع انحاللها عن حجابه
ــة ،فتأتي  ــِت جميل ــزل ومنها أن ــات الغ ــزل وسماع كلم ــب الغ ــرة تح كفط
ــرة فيها وهي  ــباع فط ــت املحتشمة وتتمنى أن تربز جمالها ألجل إش البن
ــعار ولفت الناس لجمالها وهناك مثل يقول  فطرة حّب الكالم الرقيق وإش
ــة تربية تقليدية  ــد تكون تربية تلك البنت املحتشم ــب وال تحسد ،وق : عاب
ــرف والتقليد ولم يفهموها أبعاد حشمتها  يعني َبرَقَعها أهلها من باب الع
وكيف يصون الحياء والحشمة جمالها وعرضها،ويزيدها أنوثة ،فالصورة 
ــوردة:  ( أنها ماتتغطى إال الّشوعة ) فاملحتشمة تدخل يف رصاع بني  املست
ــب ، وتشعر بأّنها  ــا وحينها ستكون مركونة عىل جن ــك بحشمته أن تتمس
ــة العني وزّج الحاجب  ــف والغزل لتلك املتفننة يف عمل رسم ــاز فالوص نش

وتطويل الرموش باملسكرة ووضع بودرة تبييض  ...الخ
ومن هنا يبدأ ويدخل الشيطان فتكّلم نفسها قائلة: تقاليدنا خبالء وأنا 
أجمل من فالنة  وماهيش زعطانة إىل عاملة شعرها بسنمة أجمل مني وأنا 
ــأنافسها  واثبت للجميع إني أجمل ، فتبدأ بتصوير عينيها  وترسلها أو   ش
ــع الّصورة يف صفحة الفيس أو أيقونة الواتس أو التلجرام ،و بعدها قد   تض
ــوية تصور  ــع صورة يديها من أجل أن تري العالم يديها الرائعتني ،وش تض
ــويه تخلع الحجاب كّله، وترسل صورها للّرجال ،فقد  ــويه ش صدرها ، وش
ــب الجمال "، تكون هذه  ــالن ،وباسم :"  الله جميل يح ــب بها فالن وع يعج
ــد دخلت يف محاربة  الله ومنهج الله، وتكون قد جعلت من نفسها وسيلة  ق
انحراف وأداة إغراء ، فيتغزل بها شاب ويشبع فراغ عاطفتها بكالم جميل 
ــالم ال يريض الله وال  ــور الستغالل وفاحشة وك ــور لكالم عاطفي يتط يتط
ــابا ،   ــاب يجر ش رسوله وال املؤمنني ، وتنترش الفاحشة فبنت تجر بنتا وش
وتنتهي وتنهار األمة أخالقيا وبعد انهيار األخالق الذي تسعى املاسونية 
ــات ، وبعدها تحتل أوطانهم فهم  ــه إلسقاط الرجال بني أحذي املومس إلي
ــرشر"، وهنا  ــدأ  بمستصغر ال ــة ،،و " النار تب ــأس و الجاري ــون بالك مشغول
ــخ املجتمع ونكون بسبب صورة ونرش صور الجميالت واملمثالت  قد  يتفس
ــة انحرافية تحللّية  ــا ومجتمعاتنا يف حرب أخالقي ــاركنا يف حرب ذواتن ش
ــى الّناعمة فشاب  ــاركنا يف حرب تسم ــى أننا قد ش ــن ال نشعر ،بمعن ونح
ــس فكره عند (تيك إىل مشيت فقد كان لها عيون تهوس ) وثاني يرتك  يجل
ــان ... وهكذا  ــال ، وزعطان وفلت ــات ملكات الجم ــه متنقال بني صفح صالت
ــرأة محتشمة يراها  ــا يوم كانت امل ــان صعبا يف أيام آبائن ــا نسهل ما ك ألّنن
ــال فهو ال يتابع نانيس عجرم  ــا ملكة جمال وإن كانت بسيطة الجم زوجه
ــد فيها 77  ــري عارفني ( أن ق ــباب أّمة محّمد غ ــا كثري من ش ــِغف به التي ُش
عملية تجميل ، ولو عادك ذاكر بنت ترامب كم نزلت فيها منشورات غّطت 

صفحات الفيس وقد أجرت عمليات تجميل لها يا الله اليوم ) !
ــا وعفتها ونظافتها  ــاب زوجة وال يهتم كيف أخالقه ــوم يطلب الّش والي
ــة تشبه عيونها أليسا  وأنفها  ــا ودينها و....الخ بقدر ما يطلب زوج يف بيته
شريين وشعرها هندي وانفها كمايكل جاكسون ...ويتعامل ويعيش معها 
ــودة التي تكون  عىل  ــراغ من عاطفة تحفها الرحمة وامل ــة وحياتهم ف كدمي

مواصفة : " فاظفر بذات الدين تربت يداك" ؛
وألّن مجتمعنا اليمني يحّرم عند الكثري رؤية رشعية (يف وجود األهل ) 
ــكلها  بني الخطيبني ملجرد القناعة فقد تتعارض مواصفات الخطيبة مع ش
ــوعة اتزوجي  ــا يقول الشاب ألمه أو أخته : " لو تطلع ش ــي وحينه الحقيق
بها أنِت "، وكأّن املرأة مجرد صورة أو دمية يف محل رشاء فستان زفاف، وقد 

اختزلوها إىل جسد من دون روح  . 

أشواق مهدي دومان
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