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رئيس بحجم وطن 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــاد رئيس املجلس  ــن الرئيس صالح الصم ــي أكتب فيها ع ــرة الثالثة الت للم
ــة املوكلة إليه  ــت بأنه عىل قدر املسؤولي ــىل هذا الرجل الذي أثب ــايس األع السي
ــايس األعىل كانت  ــاء املجلس السي ــن قبل أعض ــي منح إياها م ــة الت ، وأن الثق
مستحقة ويف محلها ، فعقب الصعقة الكهربائية التي وجهها للكيان السعودي 
ــة للمرابطني من  ــه العيدية التفقدي ــىل بالدنا بزيارت ــدوان العربي ع ــوى الع وق
ــال الجيش واللجان الشعبية يف الحد الشمايل السعودي يف جيزان ، والتي  أبط
ــرتة والخروج عن نطاق  ــداء ودفعت بهم إىل الهس ــت رسالة تحد قوية لألع مثل
ــري اآلدمي ، كونهم لم يستوعبوا ما حصل ، فلم يكونوا يتخيلون بأن يقدم  التفك
ــة وهو الذي كان وما  ــاد عىل هذه الخطوة يف ظل الظروف الراهن ــس الصم الرئي

يزال قيد االستهداف .
ــة الهوى والهوية ، فقد كان للرئيس الصماد  وألن الشجاعة والبطولة يماني
ــة والبطولة  ــة يف الشجاعة والوطني ــا أروع األمثل ــر ضارب ــا النصيب األوف منه
ــرج العديد  ــدوا حفل تخ ــة الذين شه ــار قيادات الدول ــان يف مقدمة كب ــث ك حي
ــي شهدته محافظة  ــي الكليات واملعاهد العسكرية الت ــن الدفعات من منتسب م
ــة، هذه الزيارة التي تحمل الكثري  ــدة، وذلك عىل هامش زيارته للمحافظ الحدي
من الدالالت والرسائل الهامة ، فهي رسالة تحد جديدة لقوى العدوان ومبعوث 
ــوة أوىل عىل طريق  ــب بتسليم ميناء الحديدة كخط ــوء األممي الذي يطال الس
تمكني قوى الغزو واالحتالل من السيطرة عىل املحافظة وتضييق الخناق عىل 
ــاء الشعب اليمني ، وهي رسالة دعم وإسناد ألبناء الحديدة وهم يواجهون  أبن
ــدوان السفينة  ــوى الع ــع منع ق ــي متزامنة م ــدة التي تأت ــر الشدي ــة الح موج
ــاء إلفراغ حمولتها  ــة كهرباء املدينة من الدخول إىل املين ــة بوقود محط املحمل
ــا  أنذا معكم وإىل جواركم يف  ــأراد الرئيس الصماد أن يقول ألبناء الحديدة ه ، ف
معاناتكم أتقاسم معكم الهموم واملعاناة ، وخصوصا يف ظل تعمد قوى العدوان 
ــس التصعيد والتهديد من قبل  ــداف الحديدة بالقصف املكثف وتعايل نف استه
ــذي يستهدف محافظة الحديدة  ــدوان واألمم املتحدة عرب مبعوثها ال قوى الع

ويسعى للسيطرة عليها .
ــدوان بزيارته لجزيرة  ــن معاناة وأمراض قوى الع ــم الرئيس الصماد م وفاق
ــاس ويف ظل استمرار  ــة بارزة يف هذا التوقيت الحس ــران مع قيادات عسكري كم
القصف والسعي نحو احتالل الجزيرة وتحويلها إىل قاعدة عسكرية سعودية 
االسم أمريكية الخدمة والفائدة والتبعية الفعلية  ، وهي زيارة مؤملة تداعياتها 
ــذا الرجل بأنه  ــل أن تحدث مطلقا، ليثبت ه ــي لم تكن تتخي ــوى العدوان الت لق
رجل املرحلة بامتياز  ، وأن حنكته وشجاعته ووطنيته قادرة عىل قيادة الوطن 
ــورة الرؤى واألفكار  ــاوز العدوان والحصار وتداعياتهما وبل ــر األمان وتج إىل ب
ــود وتماسك الجبهة الداخلية  ــات التي من شأنها تعزيز تالحم وصم واملقرتح
ــة وتحقيق  ــب بناء الدول ــذي يصب يف جان ــل القريب ال ــم مالمح املستقب ورس
ــري للمصالحة الوطنية التي ستنهي كافة أشكال  الرشاكة الوطنية ووضع معاي

الوصاية والتبعية والتدخالت يف الشؤون الداخلية اليمنية .
ــن ، ومواقفه  ــاد شخصية فذة بحجم الوط ــرص املفيد، الرئيس الصم باملخت
ــن مكنونات  ــروف كشفت ع ــذه الظ ــا البالد يف ظل ه ــر به ــي يدي ــه الت وسياست
ــاب تجديد أعضاء املجلس السيايس  ــه القيادية التي كانت أحد أسب شخصيت
األعىل فرتته الرئاسية للمجلس لدورتني متتاليتني ، فهو األقدر واألجدر واألكفأ 
ــادة وإدارة معركة الصمود والتحرر و املواجهة مع صهاينة العرب وكل من  للقي

تحالف معهم من البعران والعربان وشذاذ األفاق من مختلف دول العالم .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

ــاص املحسوبني عىل  ــض األشخ ــام أن هناك بع ــا نالحظه هذه األي م
ــون باالنتصارات  ــون بألسنتهم اإلشادات ويتغن وحدات عسكرية يلوك
ــات الداخلية  ــة سواء يف الجبه ــش واللجان الشعبي ــي يحققها الجي الت
ــد عن ما يجري يف  ــدود، فيما هم بعيدون كل البع ــات ما وراء الح أو جبه
ــون يف املقايل فقط، مع أن املفرتض  ــع، والدليل عىل ذلك أنهم يتكلم الواق
عليهم أن يكونوا يف الخطوط األمامية للجبهات يؤدون واجبهم الوطني 
ــاس والشارع أنهم  ــس منه فائدة سوى إيهام الن ــدال عن الكالم الذي لي ب
ــون يف أبراج عاجية داخل بيوتهم وبني أهاليهم،  ضد العدوان وهم عايش

وكأن الوطن ال يعنيهم ال من قريب وال من بعيد.
ــاس من أبناء املؤسسة  ــارس التضليل والتغرير عىل الن *نقول ملن يم
ــن ولديهم  ــال الدفاع عن الوط ــاع طويل يف مج ــن لهم ب ــة والذي العسكري
خربات وقدرات قتالية عالية يف التعامل مع اآلليات العسكرية واملدرعات، 
أن يلتحقوا بجبهات القتال يف أرسع وقت ممكن سواء الجبهات الداخلية 
أو جبهات ما وراء الحدود، ألن الوطن ليس ملكاً لفئة معينة أو مجموعة 

أو حزب وانما يعترب ملكاً لجميع اليمنيني دون استثناء.
ــه الوطن من عدوان  ــراء ما يتعرض ل ــة استثنائية ج ــا يف مرحل *وألنن
ــاً أن نشمر عن سواعدنا  ــم بربري وهمجي، فإنه يتطلب منا جميع غاش
ــا أوتينا من قوة، ألن  ــن حياض هذا الوطن والدفاع عنه بكل م ــذود ع يف ال

معركتنا مع العدوان أصبحت معركة مصريية نكون أوال نكون.
*ولكي نعيش يف وطننا بحرية وكرامة وعزة وشموخ، فال بد أن نبذل كل 
ــا بوسعنا من مال ورجال وسالح ورفد جبهات القتال بالغايل والنفيس  م
ــا دون منٍّ أو استعالء أو استكبار، ألن الدفاع عن الوطن  للدفاع عن بالدن
ــا باألفعال يف  ــام اآلخرين، وإنم ــاة أو األقوال أم ــي أو املباه ــس بالتغن لي
ــال الجيش واللجان  ــود، كما يقوم به رج ــن العزة والرشف والصم ميادي
الشعبية واملستميتون يف القيام بواجبهم البطويل عىل أكمل وجه، حيث 
ــون العدو أبلغ الدروس والعرب بإيثارهم بالدفاع عن وطنهم، وليسوا  يلقن
بحاجة ألن يشيد بهم أحد أو التمجيد من أحد كان من كان، وهذه حقيقة 

واقعية يجب أن يعرفها القايص والداني شاء من شاء وأبى من أبى.
ــا تحققه قوات  ــه فقط م ــد أو يلوك بلسان ــى أو يزاي ــول ملن يتغن *ونق
ــة يف الجبهات، يا هؤالء  ــش واللجان الشعبية من انتصارات عظيم الجي
ــى وأغنى وأكرب مما تدعون  ــال الجيش واللجان الشعبية هم أسم إن رج
ــن صدقوا ما عاهدوا الله  ــًال – رجال الرجال وهم الرجال الذي ــم – فع ألنه
ــزة وكرامة ورشف  ــل ع ــم رخيصة يف سبي ــوا أرواحه ــن بذل ــه، والذي علي
ــه أبناؤه اليمنيون أهل  ــة هذا الوطن الذي نشأ وترعرع في وشموخ ورفع

اإليمان والحكمة.
فاملرحلة تقتيض من الوطنيني الرشفاء أن يقوموا بدورهم كل يف مجاله 
ــة أو للمؤسسات  ــة العسكري ــني للمؤسس ــواء املنتم ــم س ــة وطنه لخدم
ــؤدون واجبهم بضمري وأمانة وإخالص دون مواربة  املدنية الحكومية وي
ــه، ألن من ال رقيب  ــىل الشخص أن يتقي الله يف عمل ــوص، ويجب ع أو نك
عليه فرقيبه الله سبحانه وتعاىل وسيحاسب عىل كل صغرية وكبرية يوم 

الجزاء جراء ما اقرتفه من ذنب إن خرياً فخرياً وإن رشاً فرشاً.
*ويف األخري.. من ال خري فيه لنفسه ال خري فيه لوطنه وال خري فيه ألهله 

وال خري فيه للناس جميعا.

الدفاع عن الوطن 
ليس هكذا يا هؤالء!!

مصلح صالح املرهبي
أحمد يحيى الديلمي

عيل الرشيف

مشكلتنا يف العالم الثالث أن ثقافة معينة ترسخت 
يف أذهاننا وحولت الجميع إىل شبه عبيد منقادين إىل 
ــق والطاعة  ــوالء املطل ــض من خالل ال ــم البع بعضه
العمياء للرجل القابع عىل سدة الحكم ، فأي شخص 
قد يأتي إىل السلطة يكون طيباً ولديه نوايا حسنة، إال 
ــان السلطة يحوله إىل شيطان أخرس أضف  أن هيلم
إىل ذلك دور البطانة السيئة ، فكما قال الكاتب العربي 
ــة "برابطة صناع  ــذه البطان ــىس، واصفاً ه صالح عي
الطغاة يف الوطن العربي " فهم الذين يحولونه أحياناً 
ــه الوحيد  ــورون له بأن ــان ، ويص ــالك إىل شيط ــن م م
الفاهم والوحيد القادر ، وال يصلح لنفس املكان سواه 
ــم ما يلبثون أن يختزلوا الوطن والحزب إن وجد يف  ، ث
نفس الشخص ، ألن الجميع يدعي الوطنية بال تفكري 
ــًال واملكونات  ــق ، فكل األحزاب مث ــال عقل وال منط وب
ــة بداخلها ، وإنما  ــارس الديمقراطي السياسية ال تم
تعتنق إيديولوجيا التقاتل والتناحر والرفض املطلق 
ــوء إىل برامج  ــم اللج ــذا األساس يت ــىل ه ــر ، وع لآلخ

التحريض وإثارة النعرات .
ــزداد  ــن ت ــق والتالس ــض والرتاش ــواق التحري أب
ــا ال يقال من الكالم اململوء بسموم  رضاوة وتنبس بم
ــا تتحول إىل أشياء  ــة والخسة والنذالة ، كله الطائفي
مقبولة ومرغوبة طاملا حدث الرضا بني الرجل األول 

والبطانة املحيطة به . 
ــع عندما يقتنع  ــذر يف الواق ــة األكرب تتج اإلشكالي
ــارق ، وهبة إلهية ال يوجد  ــل فعًال بأنه إنسان خ الرج
ــذه الحالة  ــه ، يف ه ــع الذي يحكم ــل يف املجتم ــه مثي ل
ــوف من القوى  ــاء يف السلطة والخ ــرص عىل البق يح
ــه يف الداخل ، عندها ال يمانع  ــة التي ترتبص ب الوطني
ــرى فيها  ــان دول خارجية ي ــاء إىل أحض ــن االرتم م
سنداً وصمام أمان وحيداً قادراً  عىل بقائه يف السلطة 
ــة ، الرجل األول  ــب الكارث ــاس ترتت ــىل هذا األس ، وع
بحكم موقعه يتحول إىل دمية تتقاذفه أهواء ورغبات 
ــة ،  ــم الذاتي ــة مصالحه ــرة لخدم ــن املسخ اآلخري
ــالد واالنزالق بها  ــن االرتهان بالب ــا ال يرتدد ع حينه
ــول ، طاملا أنه سيضمن البقاء يف  إىل منحدرات املجه
كريس السلطة ، وال يمانع من تنفيذ الخطط والربامج 
ــداء الداخل  ــا تتضمن أع ــاً وهي غالباً م ــدة سلف املع
وتحرض عليهم ، إضافة إىل انحراف بوصلة االهتمام 
ــت وراسخ  ــو ثاب ــا ه ــاً مل ــني خالف ــداء الخارجي باألع
ــا  تتوىل  ــرتض أنه ــة املف ــة الوطني ــوس األنظم يف قام
مواجهة األعداء ، ومن هؤالء األعداء الدول املمسكة 
ــارش، تصبح هي املالذ،  ــب القرار بشكل غري مب بتالبي
ــىل الوقوف يف  ــن ال يجرؤ ع ــاق الوط ــداً يف نط ألن أح
ــم امللهم أو يعارض قراراته دون الحصول  وجه الزعي

ــن ذات الدول التي  ــرض من الدول م ــىل الضوء األخ ع
ــا بقصد أو  ــاق إليه ــام ، فينس ــارات النظ ــت مس حرف
بدون قصد ، وهذا هو واقع املعارضة يف الوطن العربي 
ــراً التي انطلقت بأفق ديني وحاولت  أن  وأكرثها خط
ــزب أو القائمني عليه  ــف الدين وفقاً لرغبات الح توظ
ــل النصوص وحرفها  ــوب قذر ال يرتدد عن تأوي بأسل
عن مسارها الطبيعي من أجل خدمة أهواء ومصالح 
ــداء آخرين  ــك االجتهاد يف خلق أع ــة ، بما يف ذل ذاتي

وهميني ، غري األعداء الحقيقيني املرتبصني باألمة . 
ــن املفارقات العجيبة أن مثل هذه األحزاب كثرياً  م
ــىل أحكامه  ــذرف الدموع ع ــى عىل الدين وت ما تتباك
ــع  ــا تطوي ــة هدفه ــاورات سياسي ــرد من ــي مج ، وه
ــرى املخالفة  ــوى السياسية األخ ــن الق ــوم م الخص
إلجبارها عىل التخيل عن برامجها الوطنية إن كانت 
ــون العمالة والخيانة ،  ــك برامج ولم تنزلق إىل أت تمتل
ــذا أمر شبه مستحيل ، ألن الجميع انزلقوا إىل هذا  وه
امليدان عندما تدفقت األموال املدنسة وأصبحت هي 

شعار املرحلة . 
ــة لواقعنا الحايل  ــار ترجم ــا أسلفت هو باختص م
ــذه الثقافات  ــار لتجاوز مثل ه ــب حالة استنف ويتطل
والعودة إىل ثقافة الوطن الخايل من الشوائب .. والله 

من وراء القصد ..

ــا وازدهارها وصارت  ــت أوج ثورته ــث التكنولوجيا بلغ ــوم حي ــم الي يف عال
ــدد أهدافها يف  ــوم ومن مسافات بعيدة وتح ــروب تخاض باألرقام والرس الح
راحة اليد يبقى لإلنسان دوره املحوري واملهم يف اللعب بتلك وتسيريها حسب 
ــه ، ويف بالدنا وأمتنا اإلسالمية لسنا بمعزل عن هذا فقد أصبحنا الرقعة  إرادت
الجغرافية يف هذا العالم األكرث سخونة ليس بفعل حرارة األرض الطبيعية وال 
ــرثة ما يرشبه املسلمون من سجائر ولكن بفعل فاعل أراد لها أن تكون كذلك  بك

بغية الحفاظ عىل جوه نقياً معتدًال ال يشوبه يشء من التعكري أو اإلزعاج ..
ــة والضياع التي تغص فيه واألشد غرابة  ــب هو التيه الحاصل يف األم الغري
ــاء القردة والخنازير وعبدة الطاغوت  ــو انسجامها معه راضية ُمرضية ألبن ه
ــش نتيجة التنصل عنها يف أحط  ــري آبهة بما ُحّملت من مسؤولية كربى تعي غ
ــوى وأرخص عيش وأذل وضع ، وصلت معه وكثمرة طبيعية لهكذا وضع  مست
إىل اختالل املقاييس لديها، فبات عدوها صديقها وصديقها عدوها وأصبحت 
تتعبد الله بذلك بل وبالسكوت والخنوع والضعف واملسارعة يف تويل أعدائها 

ــذالن كامل من قبل الله  ــري من األعمال والترصفات التي تنم عن حالة خ ، فكث
سبحانه وتعاىل ..

ــدو التاريخي الذي وصفه الله  ــن كأمة إسالمية تعيش تحت نريان الع ونح
ــه كالشمس يف رابعة النهار ، ورغم كل الصواريخ  ــه وصفاً دقيقاً بات مع يف كتاب
ــا جزءاً يسرياً  ــروب املختلفة إال أنها ال تعدو كونه ــل واملؤامرات والح والقناب
من هذا الخذالن الذي تعيشه األمة وهي يف أمس الحاجة إىل الخروج من هذه 
الحالة لرتى بنور البصرية عدوها ، فلو عادت األمة عودة جادة إىل الله وكتابه 
ــن هذه الحالة وتوفقت  ــداه باحثة بكل صدق عن الحل للخروج م ورسوله وه
ــل وأهون من حالة  ــل عتادها ونريانها أق ــدت كل هذه الحروب بك ــك لوج يف ذل
ــذالن التي هي فيه بل ولوجدت أن لها يف هذه الحروب ساللم للعروج نحو  الخ
ــا يريد الله لها ال  ــاء وحرية راضية مرضية كم ــك بكل عزة وكرامة واب ــه املل الل
ــا يريد لها أعداؤها ولعلمت أن الخذالن كان أشد فتكاً من كل عدوان اليهود  كم

والنصارى وأذنابهم ومؤامراتهم مهما استبدوا وأجرموا .

عقدة الرجل األول !!

الخذالن والعدوان ،، أيهما أشد فتكًا؟
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