حرب ّ
لكن يف ال َيمن
متوز ْ ..
بقلم :ال�شيخ ح�سني كوراين
كانت حرب ّمتوز على لبنان كما هي الآن على اليمن «�سعود ّية» بامتياز..
ومن ُ
قبل كان «م�شروع فا�س» «م�شروع فهد» �سعود ّي ًا ِ�صرف ًا..
معه ّمت نقل الأنظمة العربية من ّ
«اللءات الثالث» �إىل ّ
«حق جميع دول املنطقة يف العي�ش ب�سالم» ،لتبد�أ رحالت
ال�سعود ّي ِة أ� ّو ًال ،واليهود ّي ِة ثاني ًا.
الت�سوية ال ّذليلةّ ،
منذ «ال ّنكبة» و�إىل الغارات ال�صهيون ّية ال�سعود ّية على اليمن كانت مواقف قادة الكيا َنني الدخي َلني على الأمة متطابقة،
وكذلك مواقف عمالئهما يف «دول الطوق» باخل�صو�ص ال �س ّيما يف لبنان.
وقبل م�شروع «فهد» الذي ق ّدمه يف «ق ّمة فا�س» تطابقت املواقف ال�صهيون ّية لوج َهي «الغدّة ال�سرطان ّية» ،فتق ّرر
امل�صري يف اليمن متهيد ًا حلرب «الأيام ال�س ّتة» و«ال َّنك�سة».
توجيه �ضربة قا�صمة للجي�ش
ّ
إ�سرائيلي الثاين.
أمريكي هو امل�ش ِّغل الرئي�س للغ ّدة ال�سرطان ّية بوج َهيها ال�سعودي الأ ّول ،وال
ّ
يف جميع املراحل كان ال ّ
ال�سعود ّية.
بح ْر َمنيُ :حرم معاداة ال�سام ّيةُ ،
وحرم معاداة ّ
كان الأمريكي يحميهما ُ
«حرم معاداة ال�سام ّية» .ها هو يتدحرج مد ّوي ًا.
«�إِ ْر ِم ِب َب َ�صر َِك َ أ� ْق َ�صى ال َق ْو ِم» ُتوقنُ ب�أنّ حرب ّمتوز على لبنان َن�سفت ُ
حرب ّمتوز الدائرة رحاها الآن على اليمن« ،يوم الف�صل» ل�سقوط ُحرم «معاداة �آل �سعود».
***

ي�شرتك ا ُ
ال�سام ّية ومعاداة ال�سعودية» يف فل�سفة واحدة ،هي ّ
الل�ص مبا ينا�سب �ش ّدة
حلرمان «معاداة ّ
الت�ست على ّ
اخلوف من انك�شاف حقيقته وف�ضيحته ،و«ف�ضيحة �آل �أبي �سفيان»!
الكيان ال�صهيوين دخي ٌل على املنطقة َ
ول�ص ..} ،ﮯ ﮰ { ال�شعراء} ،222:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{ القلم.13:
والعالٌّ ،
ال�سعودي ع�ضد احلا�ضنة ،كذلك« ..طابق ال ّنعل بال ّنعل»!
والكيان
ّ
هلل وتاهلل :لي�ست «القد�س» �أور�شليم ،ولي�س «الوهّ اب ّيون»  -خ�صو�صاً �آل �سعود  -م�سلمني!
واهللِ ،وبا ِ
ﯗ{ال ّذاريات.23:
}ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ َ
مل ي�صدر «وعد بلفور» �إال بعد �أن كتب «عبد العزيز بن �سعود» بخط ّيده املو ّثق« :تنازلتُ عن فل�سطني للم�ساكني
اليهود ،ولي�س لأحدٍ �أن يطال َبهم بها ح ّتى ت�صيح ال�ساعة»!!
مل يجر�ؤ «بلفو ُر» العجو ِز ّ
ال�شمطاء � -إجنلرتا  -على ح�شر اليهود �إىل «فل�سطني» � ّإل اعتماد ًا على ت�س ّلل �آل �سعود �إىل
حتليل دون ذلك ،هباء.
إ�سالمي وحكم
موقع زعامة العامل ال
احلرمني .ك ُّل ٍ
َ
ّ
لل�ص من «�ساتر» وال ب ّد لل�ساتر من متويه!
ال ب ّد ّ
م�ست حاجتهما مع ًا
اليهود يف فل�سطني ل�صو�ص مت�س ّللون ،وال�ساتر
ّ
ال�سعودي مم ّوه ومز ّيف -بالفتح والك�سر -لذلك ّ
وحرم «معاداة �آل �سعود».
وتعاظمت� ،إىل ُحرم «معاداة ال�سام ّية» ُ
***

ل�صو�ص ّية اليهود �أب ُني من ال�شم�س ..لك ّنها مغ ّيبة �أكرث من الأم�س والهم�س.
ال�س ّنة والأمة ،و«الطلقاء» ...
هل ظهر لك من هذا بع�ض وجه اخلفاء يف ل�صو�ص ّية «�آل �سعود» ال ّدخالء على ُّ
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لي�س �إ�سقاط ًا للت�أريخ �أنّ ّاتاد ال�سعود ّيني مع الوجه الآخر ال�صهيو ّ
ين للغ ّدة ال�سرطانية امتدا ٌد ّ
التاد �أبي �سفيان ويهود
املدينة املن ّورة ،ومن �آالف الأد ّلة  -يف رابعة النهار  -ب ّوابة «�آل �سعود» يف اجلوالن املحتل.
�أمو ّية �آل �سعود وك ّل الوهاب ّيني ال ّ
بال�سبب  -ال
ي�شك فيها حتّى �أعور القلب .ويهود ّية بني �أم ّية ٍ -
بع�ض بال َّن�سب ،والباقني ّ
الباهلي الذي حمل ر�سالة يزيد �إىل ابن زياد يف الب�صرة
يجهد يف �إخفائها حتّى «ابن قتيبة» الأموي  -حفيد ابن عمرو
ّ
بتوليته «العرا َقني»  -يف كتابه ال�شهري (املعارف).
الكلبي :كان "�أم ّية بن عبد �شم�س" ،خرج �إىل "ال�شام" ،ف�أقام بها ع�شر �سنني ،فوقع على �أَ َم ٍة
قال ابن ُقت ْيبة« :قال ابن
ّ
يهودي ،فولدت له "ذكوان"،
لـ "خلم" ،يهود ّية ،من �أهل "�ص ّفورية" ،يقال لها" :ترنا" .وكان لها زو ٌج من �أهل "�صفورية"
ّ
النبي � -ص َّلى اهلل عليه [و�آله] و�س َّلم -
فا ّدعاه "�أم ّية" ،وا�ستلح َقه ،وك ّناه "�أبا عمرو" ،ثم ِ
قدم به م ّكة ،فلذلك قال ّ
لـ"عقبة" ،يوم �أمر بقتلهّ � :إنا �أنتَ يهوديٌّ من �أهل "�صفور ّية"».
(�أنظر :ابن قتيبة ،املعارف� :ص 319؛ وال�شيخ عبا�س الق ّمي ،الكنى والألقاب :ج � /1ص .)384
***

لئن مل تثبت يهود ّية �آل �سعود  -جزم ًا  -بال َّن�سب ،ف�إ ّنها بال�سبب يقني.
وكما �أجمعت الأ ّمة � -شيعة و�س ّنة  -على �أنّ الأمو ّيني لي�سوا م�سلمني ،بل هم  -فقه ّي ًا  -نوا�صب ،ين�ص ُبون العداء لأهل
البيت عليهم ال�سالم .هم بالتايل ُيظهرون الإ�سالم ،و ُي�س ّرون ال�ضالل البعيد.
والوهاب ّيني بالعموم ،ال عالقة لهم بالإ�سالم وامل�سلمني.
�إجماع الأمة قائم حمك ٌم ومتني ،على �أنّ «�آل �سعود»ّ ،
متكي ُنهم اليهود من رقاب امل�سلمنيّ ،ثم ت�ص ّدرهم غارات التجزير يف ال�شام والعراق ،وقدمي ًا جمازر الريا�ض والدرع ّية
وجند ،والطائف ،وم ّكة واملدينة� ،أو�ضح الرباهني على �أ ّنهم لي�سوا من هذه الأ ّمة الو�سط.
يف كربالء ،وقع ال�شهيد نافع بن هالل يف الأ�سر بعد �أن ُك ِ�سرت ع�ضدُه ..وفيما كان دمه ينزف «انت�ضى ِ�ش ْم ٌر �سي َفه ليقت َله
عليك �أن تلقى َ
هلل لو كنتَ من امل�سلمني ل َع ُظم َ
اهلل بدمائنا».
فقال له نافع :وا ِ
هل �أبقت غارا ُتهم يف اليمن على الب�شر واحلجر وال ُبنى التحتية بهدف الإبادة ،عذر ًا ملعتذر.
***

الوهاب ّيني التكفري ّيني «�سعود ّية» وداع�ش ّية ال�سعود ّيني «�صهيون ّية».
داع�ش ّية «�إ�سرائيل» وهاب ّية .لوالها ملا كانت .داع�ش ّية ّ
احلقد الدفني على الأ ّمة والب�شر ّية واحد.
قبل حرب ّمتو ِز � ِآل �سعود على اليمن كان ُ
ال�سعودي� ،أ�صعب.
الربط بني �أ�ضالع الثالوث اليهودي  -التكفريي -
ّ
كان ّ
ال�سعودي �أ�ش ّد مبا ال قيا�س معه من دور التحالف الأمريكي  -الغربي يف
املخطط يق�ضي �أن يكون خفاء ال َّدور
ّ
العدوان على العراق.
أفقدهم بقايا «�شعرة
أ� ّدى تواتر ف�شل الدواع�ش يف العراق وال�شام� ،إىل �إحباط �آل �سعود ،لكنّ نار ه�شيمهم يف اليمن � َ
ّ
ا�ستدرجهم «الكي ُد املتني»� .أجلبوا بخيلهم وال من
أخرجهم.
معاوية» يف التواري
َ
أحرجهم حمور املقاومة ف� َ
والت�ستَ � .
خ�سف قارونَ ،
رجل .هاهم مع ّلقون بني ال�سماء والأر�ض ال ميلكون من الأر�ض قرار ًا ،ينتظرهم ُ
وجحيم
وغ َر ُق فرعون
ُ
�أبي لهب ،ال يلبثون � ّإل ريثما يزداد ك ّل َ
احلرمني .يف �أطفال اليمن
العالني يقين ًا ب�أ ّنهم لي�سوا من هذه الأ ّمة وال حماة
َ
وحدهم � ُ
ألف دليل.
العدد الثالث والستون
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