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عبدالفتاح عيل البنوس 

وضع الرئيس مهدي املشاط النقاط عىل الحروف خالل 
ــه التوجيهية التي ألقاها أمام رئيس وأعضاء الربملان  كلمت
والتي استعرض خاللها املستجدات عىل الساحة املحلية 
يف ضوء التصعيد الخطري لقوى العدوان يف جبهة الساحل 
ــام به يف هذا  ــىل الربملان القي ــدور الذي يجب ع ــي وال الغرب
ــة والدستورية  ــات الوطني ــن املسؤولي ــب إنطالقا م الجان
املنوطة بهم ، حيث أشاد الرئيس املشاط بالصمود والثبات 
ــس وأعضاء الربملان تجاه التهديدات التي  الذي يبديه رئي
ــدوان والضغوطات التي تمارسها عليهم  تطلقها قوى الع
ــري مواقفهم  ــم من أجل تغي ــي قدموها له ــراءات الت ، واإلغ
ــم ، رغم  ــعبهم ووطنه ــاء ش ــد أبن ــم ض ــاق بصفه واإللتح
ــا الكثري منهم جراء انقطاع  الظروف الصعبة التي يعيشه
املرتبات والنفقات التي كانت ترصف لهم ، وهذا رصيد كبري 
ــل أعضاء مجلس النواب فردا فردا ، واملؤمل أن  يحسب لك
يتم التعاطي بمسؤولية مع مضامني كلمة الرئيس املشاط 
ــة كافة العقبات  ــأنه تفعيل أعضاء الربملان وإزال وملا من ش
ــول دون قيامهم بمسؤولياتهم الوطنية  والعوائق التي تح
ــذا التوقيت الهام واملرحلة الحساسة واملعقدة ، سواء  يف ه
من قبل الربملانيني أنفسهم أو من قبل الحكومة والسلطات 
ــا يتماىش  ــوى املحافظات بم ــة عىل مست ــة واملحلي األمني
ــن أو يمس  ــرض باآلخري ــا ال ي ــون ، وبم ــام والقان ــع النظ م

ممتلكاتهم وحقوقهم الخاصة. 
ــوم الكرة يف ملعب الربملان الذي بات مطالبا اليوم أكرث  الي
ــل دوره والتفاعل مع املستجدات  من أي وقت مىض بتفعي
ــع املحايدين  ــرشوع يف التواصل م ــة وال ــة املحلي يف الساح
ــودة إىل الوطن  ــن يف الخارج للع ــني املتواجدي ــن الربملاني م
ــة ما يدور عىل الساحة املحلية وطبيعة  وتبصريهم بحقيق
ــدوان والحصار الجائر الذي تتعرض له بالدنا منذ أكرث  الع
ــم والتأكيد عىل أن  ــوام ونصف ، والتأثري عليه من ثالثة أع
ــه واستقراره  ــن وسيادته وأمن ــاب الوط ــاد عىل حس الحي
ــدرج يف إطار الخيانة الوطنية ، فال حياد عندما يتعرض  ين
ــالل ، وال حياد عندما يفرض األعداء  الوطن للغزو واالحت
ــع عنهم  ــن يمني ويمن ــون مواط ــىل ثالثني ملي ــار ع الحص
ــادرة الوطن للعالج  ــدواء والغذاء ، ويمنع املرىض من مغ ال
ــون يف الخارج من العودة إىل وطنهم نتيجة  ، ويحرم العالق
ــىل كافة املنافذ البحرية  ــالق مطار صنعاء والسيطرة ع إغ
ــا عىل ثقة يف نجاح  ــة والجوية ، وهي مهمة وطنية أن والربي

أعضاء الربملان يف القيام بها من أجل وطنهم وشعبهم. 
ــة  ــان رئاس ــىل الربمل ــريا ع ــول كث ــد، نع ــرص املفي باملخت
وأعضاء يف مواصلة الصمود والثبات والتحدي والتسامي 
ــة والعمل بروح  ــة الوطني ــر وتغليب املصلح ــوق الصغائ ف
ــن األرض واإلنسان والتاريخ  الفريق الواحد من أجل اليم
ــادة  ــرتام القي ــر واح ــط تقدي ــم مح ــارة ، مواقفه والحض
ــن تضحيات هذا  ــب ، وتضحياتهم جزء ال يتجزأ م والشع
ــس الربملان  ــه ، يكفي أن رئي ــق الذي يمثلون ــب العري الشع
ــه الشهيد ذي يزن  ــيل الراعي ضحى بابن ــخ يحيى ع الشي
ــني بجروح  ــه األكرب مع ــب نجل ــن مرافقيه وأصي ــة م وثالث
ــازل األعضاء وممتلكاتهم  بالغة ،عالوة عىل استهداف من
ــد تحركاتهم بغية استهدافهم ،  الخاصة ومالحقتهم ورص
ــن والشعب ،  ــدوا ، وثبتوا مع الوط ــن رغم كل ذلك صم ولك
ــا تتجىل الوطنية الحقة ، ويتضح الوطني املخلص من  وهن

الخائن العميل  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

الرئيس املشاط والربملان

ــه قبل  ــدا اإلجابة علي ــم ج ــؤال مه س
ــات جديدة حتى  ــول يف أي  تسوي الدخ
ــل الفشل واالحرتاب  ال نعيد انتاج عوام

مرة أخرى .
ملاذا فشلت العملية االنتقالية عقيب 
ــر ???? يف تجنيب اليمن دورات  ثورة فرباي
ــل ،  ــدوان الشام ــوال اىل الع ــف وص العن
ــي  ــي الت ــع العرب ــدان الربي ــة ببل مقارن
ــهدت عملية انتقالية وحواراً سياسياً  ش
ــم تنجح يف  ــي وان ل ــرص والت ــس وم كتون
ــة لكنها يف  ــورة كامل ــداف الث ــق اه تحقي
ــات عنف  ــا موج ــى جنبته ــد األدن الح

محتملة.
ــل  العوام ــم  أه ــز   أوج أن  ــاول  سأح
الرئيسة يف فشل العملية االنتقالية تاركا 
التفاصيل ملناسبة أخرى وذلك كالتايل :

ــول  بتح ــة  الثوري ــة   :االنتكاس اوال 
ــعبية اىل انقسام رأيس  الثورة من ثورة ش
ــة حافظت  ــول يف تسوي ــام والدخ للنظ

ــام القديم  ــال النظ ــىل مؤسسات ورج ع
،ورحلت  مطالب الثوار اىل مؤتمر الحوار 
الوطني بينما يف مرص وتونس جرى حل 
ــم الترشيعية  ــام القدي ــات النظ مؤسس
ــات  ــذه املؤسس ــا ان ه ــة ،وبم والتنفيذي
ــم  فإن من  ــام القدي ــح النظ ــل مصال تمث
ــوري  الث ــري  ــع التغي ــي ان تمان الطبيع

وتقاوم اي اصالحات.
ثانيا :اعالء التدخل االقليمي والدويل 
ــة العملية  ــم ومراقب ــه يف تصمي ملصالح
االنتقالية فإسقاط النظام الذي طالبت 
ــاط صالح  ــر ال يعني اسق ــورة فرباي ــه ث ب
ــبكة معقدة من  بقدر ما يعني اسقاط ش
العالقات والتوازنات املحلية واالقليمية 
ــم  ــح يف تصمي ــرت  الكواب ــايل تكاث وبالت
ــط العملية  االنتقالية لحد افراغها  وضب

من أي مضمون ثوري.
ــة  للعملي ــد  الجام ــم  التصمي ــا:  ثالث
ــك  التمس يف  ــة  والوثني ــة  االنتقالي

ــة يف تونس  ــة باملرون ــا  مقارن بمرجعياته
ــرص اذ  كانت تبادر إلعادة النظر  فيها  وم
ــدار نحو  ــا ملنع االنح ــادة تصميمه واع
ــف بينما تحولت املبادرة الخليجية  العن
ــود مقدس  ــراف اىل تلم ــدى بعض االط ل
ــازل عن فريضة من  ــل عليها ان تتن اسه
ــن بند  ــن ان تتنازل ع ــن م ــض الدي فرائ
ــرص تم االنتقال  ــن بنودها يف تونس وم م
ــة اىل اخرى  ــة انتقالي ــن مرحل ــا م رسيع
ــن  م ــوى  اق ــات  ومؤسس ــات  بمرجعي
سابقاتها من ناحية التفويض الشعبي، 
ــة يف  ــن الوثني ــوع م ــاك ن ــان هن ــا ك بينم
تمسك بعض االطراف بتصميم  املبادرة 
ــة االنتقالية ومحاولة  الخليجية للعملي

تمديدها اىل ما بعد الحوار الوطني .
ــة  طاغي ــات  صالحي ــاء  :اعط ــا  رابع
ــوار الوطني  ــس االنتقايل عىل الح للرئي
ــالح  ــا االص ــاط به ــة املن ــاره الهيئ باعتب
ــذ  وتنفي ــال  االنتق ــة  ــايس ومراقب السي

ــة  ،مقارن ــي  الوطن ــوار  الح ــات  مخرج
ــىل  ــا ع ــت به ــي تمتع ــة الت باالستقاللي
ــق  ــا لتحقي ــة العلي ــال الهيئ ــل املث سبي
ــورة واالنتقال الديمقراطي يف  اهداف الث

تونس .
ــل القائمني عىل  ــز وفش ــا :عج خامس
إدارة املرحلة االنتقالية االوىل واالنقالب 
ــذي تمثل يف  ــة الحوارية وال عىل العملي
ــرس التوازن  ــن اساسيني االول ك مظهري
ــوار بني  ــة الح ــا يف بداي ــان قائم ــذي ك ال
ــام القديم  ــوى النظ ــوى الجديدة وق الق
ــة باملطلق  ــة مائل ــت الكف ــث اصبح بحي
ــي االلتفاف عىل  ــرية والثان لصالح االخ
مخرجات الحوار وافراغها من مضمونها  
استخدام رئيس الحوار صالحياته شبه 
ــان  ــات واللج ــم  الهيئ ــة يف تصمي املطلق
ــذي  ــل ال ــوار بالشك ــن الح ــة ع املنبثق
ــج املقرة سلفا  ــا بالنتائ يضمن خروجه

والغاء وإضعاف أي صوت معارض.

ــه السكوت  ــاد في ــت الذي س ــك الوق يف ذل
ــم الخنوع، وطغت  ــرشى االستبداد، وع واست
ــدع  ــة، وانخ ــة واإلرسائيلي ــة األمريكي الهيمن
ــم، نهض السيد  ــل اليهود ومكره ــري بحي الكث
ــن الحوثي، من  ــني بن بدر الدي املؤسس حس
منطلق املسؤولية الدينية، والغرية عىل الدين 
ــي التوعوي،  ــه التصحيح ــة، بمرشوع واألم
ــة، معتمداً عىل  ــة األمريكي ــاوي للغطرس املن
ــود، وكيفية  ــات اليه ــف نفسي ــرآن يف كش الق
ــرب،  ــه أك ــة)): الل ــت رصخ ــم، وكان مواجهته
ــل، اللعنة عىل  ــا، املوت إلرسائي ــوت ألمريك امل
ــالم((  الخطوة العملية  ــود، النرص لإلس اليه
األوىل، فهي بداية املرشوع، وجوهره، وأساسه 
ــارضة)) الرصخة يف وجه  ــه، فأتت مح وروح
ــه رضوان  ــل محارضت ــن أوائ املستكربين((م
ــا، نجده عليه  ــه، وإذا ما وقفنا عليه الله علي
ــة  ــوط العريض ــم الخط ــا يرس ــالم، فيه الس
ــرشوع القرآني الذي نهض به، مستعرضاً  للم
واقع الناس وحال األمة الذي وصلت إليه، ثم 
ــاب لنهوضه بمرشوع  ــع واألسب ــاً الدواف مبين
ــة  واآللي ــة،  العملي ــة  الخط ــاً  واضع ــذا،  كه
ــة للقيام بمرشوع يناهض الغطرسة  التنفيذي
ــة تلك اآللية برتديد  ــة آنذاك، املتمثل األمريكي
الشعار، كانطالقة أوىل تلتها املقاطعة والعديد 
ــن األعمال، التي رسم ملمحها العام املرتكز  م
ــا وإرسائيل  ــد أمريك ــىل تنمية السخط ض ع
ــي تتفاداه،  ــايل والرخيص لك ــذي تنفق الغ ال
ــج والثمار لهذا املرشوع، سابراً  ملوحاً بالنتائ
ــة ومستعرضاً الحالة  ــوار النفوس البرشي أغ
النفسية للكثري من الناس، مركزاً عىل تأثريات 
ــة، مستحرضاً  ــة الهزيل ــك الحالة النفسي تل
ــل  لك ــًال  ومحل ــاً  دارس ــي  االجتماع ــع  الواق
ــوة املجتمع  ــرة فيه، مذكراً بنخ ــل املؤث العوام
ــه السامية،  ــه العظيمة ومبادئ ــي وقيم اليمن
ــايض والسكوت والتنصل من  محذراً من التغ

املسؤولية، وحالة الالمباالة.
ــربج يف نيويورك يف الحادي  وبعد انهيار ال
عرش من سبتمرب تحديداً، أدرك السيد رضوان 
ــي الجديد، كانت  ــرشوع األمريك الله عليه امل
ــام الهادي  ــة يف مدرسة اإلم محارضة الرصخ
عليه السالم بخميس مران التي بدأها بقراءة 
ــدث جميعاً,  ــذاك بقوله: "فلنتح األحداث آن
ــا يف  ــات يف بيوتن ــدث كمجموع ــدل أن نتح ب
ــات، فتنطلق التحاليل الخاطئة  جلسات الق
واملغلوطة، وينطلق التأييد والرفض املغلوط 
يف أكرثه، داخل هذه املجموعة وتلك املجموعة 
ــس  ــني يف مجال ــن املخزن ــة م ــك املجموع وتل
ــذا  ــع هك ــدث كمجامي ــدل أن نتح ــات، وب الق
مفرقة يف البيوت حديثاً أجوف، تحليًال ملجرد 
ــاً  ــرد الفضول"منوه ــار ملج ــل، وأخب التحلي
ــون  ــل الالمسؤول:"فتك ــورة التحلي إىل خط
ــك الناس أنفسهم، تكون  النتيجة هي أن يهل
ــذا أو ذاك من ذلك  ــي أن يخرج ه ــة ه النتيج
املجلس، أو من ذلك املجلس يف هذه القرية أو 
ــدري بأنه قد تحول إىل كافر  تلك القرية وال ي
ــث يشعر أو ال  ــي من حي ــودي أو نرصان أو يه

يشعر, وبالطبع من حيث ال يشعر".
ــل ما يحدث:  ــا املعنيون يف ك ــاً إىل أنن منبه
ــون .. ومع  ــن املستهدف ــن املسلمني، نح "نح
هذا نبدوا وكأننا غري مستعدين أن نفهم، غري 
ــدو غريباً علينا  ــن أن نصحو، بل يب مستعدي
ــداث، وكأنها أحداث  ــذه األح الحديث عن ه

ــداث جديدة لم تطرق  ــا، أو كأنها أح ال تعنين
ــداث وليدة  ــا، أو كأنها أح ــا مسامعن أخباره

يومها".
ــم استطاعوا  ــود بخبثه ــاً أن اليه موضح
ــي  الت ــم  ــن خططه ــا ع أنظارن ــوا  أن يرصف
ــا: "إن دل هذا عىل يشء فإنما يدل  تستهدفن
عىل ماذا؟ يدل عىل خبث شديد لدى اليهود، 
ــوا عرشات السنني عرشات السنني،  أن يتحرك
ونحن بعد لم نعرف ماذا يعملون. أن يتحركوا 
ــا من  ــام, رضب نفوسن ــد ع ــاً بع ــا عام لرضبن
ــا، ثم ال نعلم  ــا، رضب األمة من داخله داخله

من هم املستهدفون".
ــا  ــداث وتحليله ــي األح ــرياً إىل تعاط مش
ــة يف ما يحدث:  ــة ومستهدف بروحية مسؤول
ــم أنه طرف يف هذا  ــدث بروحية من يفه "نتح
ــاء أم أبى، بروحية  الرصاع ومستهدف فيه ش
ــن املسئولية هنا  ــن يفهم بأنه وإن تنّصل ع م
ــا يوم يقف بني  ــع أن يتنّصل عنه فال يستطي

يدي الله".
ــروح  ــدث ب ــك: "نتح ــرة ذل ــرياً إىل ثم مش
ــرج برؤية واحدة  ــة، بروح مسئولة، نخ عملي
بموقف واحد، بنظرة واحدة بوعي واحد، هذا 

هو ما تفقده األمة"
ــه  ــام الل ــة أم ــار املسؤولي ــرر استشع ويك
ــًال نحس داخل  ــرة: " "هل نحن فع أكرث من م
ــه أمام ما يحدث؟  أنفسنا بمسئولية أمام الل
هل نحن فعًال نحس بأننا مستهدفون أمام ما 
ــىل أيدي اليهود ومن يدور يف فلكهم  يحدث ع

من النصارى وغريهم؟"
مستنكراً عدم استشعار املسؤولية بقوله: 
ــف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل، أو  " فكي
ترى بأنك بمعزل عن هذا العالم, وأنك لست 
ــدف، أو ترى بأنك لست ُمستَذل، ممن  مسته
ــو واحد من األذالء، واحد من املستضعفني،  ه
ــود  اليه ــدي  أي ــىل  ع ــني  املُهان ــن  م ــد  واح
ــت مسئوًال  ــرى بأنك لس ــارى، كيف ت والنص
ــام الله، وال أمام األمة التي أنت واحد منها،  أم

وال أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟!"
ــع املنحرصة  ــك يستعرض الدواف وبعد ذل
ــاً هو لنعرف  ــيل: " عندما نتحدث أيض فيما ي
حقيقة أننا أمام واقع ال نخلوا فيه من حالتني، 
ــرض علينا أن يكون لنا موقف ..  كل منهما تف
ــة َمِهْينة: ذل، وخزي، وعار،  نحن أمام وضعي
ــة، إذالل، نحن تحت رحمة  استضعاف، إهان
ــرب كمسلمني  ــن كع ــارى، نح ــود والنص اليه
ــل، تحت  ــدام إرسائي ــًال تحت أق ــا فع أصبحن
ــا ال نزال  ــذه تكفي إن كن ــدام اليهود، هل ه أق
عرباً، إن كنا النزال نحمل القرآن ونؤمن بالله 
ــوم اآلخر لتدفعنا إىل  وبكتابه وبرسوله وبالي

أن يكون لنا موقف.
الحالة الثانية: هي ما يفرضه علينا ديننا، 
ــا القرآن الكريم من أنه  ما يفرضه علينا كتابن
ــن منطلق الشعور  ــد أن يكون لنا موقف م ال ب
ــه وتعاىل. نحن  ــام الله سبحان باملسئولية أم
ــرون إىل أن نرىض  ــا - أو أوصلنا اآلخ لو رضين
ــي نحن عليها  ــذه الوضعية الت - بأن نقبل ه
ــذل أن نرىض بالقهر،  كمسلمني، أن نرىض بال
ــأن نعيش يف  ــرىض ب ــة، أن ن َع ــرىض بالضَّ أن ن
ــن وبقايا موائد  ــذا العالم عىل فتات اآلخري ه
ــل يرىض الله لنا عندما نقف  اآلخرين، لكن ه
ــا رضينا  ــوت؟ من منطلق أنن ــني يديه السك ب
ــه سنصرب  ــا نحن في ــكال فيم ــا وال إش وقبلن

وسنقبل".
ــرض ما تشعر به  ــم يدخل إىل النفوس لع ث
ــك تخاف  ــذي تشعر بأن ــن هو ال ــول: "م فيق
ــا، عندما  ــن أمريك ــدث ع ــا تتح ــه؟ عندم من
ــن اليهود  ــل، عندما تلع ــدث عن إرسائي تتح
ــعرنا يف أعماق أنفسنا بأننا  والنصارى. إذا ش
ــد يف أعماق أنفسنا  ــاف الدولة فإننا نشه نخ
ــاء لليهود  ــم أولي ــاذا؟ ه ــؤالء هم م ــىل أن ه ع
ــت يحدث يف نفسك  ــارى، أي دولة كان والنص
ــرارة نفسك تشهد بأن  ــوف منها فإنك يف ق خ
ــك الدولة هي من أولياء اليهود والنصارى.  تل
ــذه واحدة .. وإال ما الذي يمكن أن يخيفني  ه
ــا  ــن أمريك ــت ع ــا تحدث ــم إذا م ــن جانبه م

وإرسائيل وعن اليهود والنصارى؟؟"
ــر يف ذلك وكأنه يستعرض العوائق  ويستم
التي يمكن أن تعيق املرشوع العظيم، ويفندها 
ــن مصلحتكم أن  ــس م ــق: "لي ــة ومنط بحج
ــا  ــم إذا م ــم يخافونك ــاس بأنه ــروا للن تظه
ــود والنصارى، وتحدثوا عن  تحدثوا عن اليه
ــم ما قلتم,  ــل؛ ألنكم وإن قلت ــا وإرسائي أمريك
وإن صنعتم ما صنعتم من مربرات فإن القرآن 
علمنا أنها ليست بيشء، أنها ليست واقعية"
ــرآن الكريم قال  ــداً يف ذلك عىل: "الق مستن
ــا: } َفَرتَى الَِّذيَن ِيف ُقُلوِبِهْم َمرٌَض ُيَسارُِعوَن  لن
ــْم َيُقوُلوَن َنْخَىش أَْن ُتِصيَبَنا َداِئرٌَة َفَعَىس  ِفيِه
اللَُّه أَْن َيأِْتَي ِباْلَفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا 

وا ِيف أَْنُفِسِهْم َناِدِمنَي"{ َعَىل َما أََرسُّ
ــذا  ــدي له ــدم التص ــة بع ــاً السلط ناصح
ــرشوع القرآني العظيم: "من مصلحتكم أن  امل
ال تعززوا تلك الحقيقة يف أعماق النفوس من 
ــن اليهود  ــم إذا ما تحدثنا ع ــا نخاف منك أنن
ــن  ــو مكم ــوس ه ــاق النف ــارى، إن أعم والنص
ــوس تكون بذرات  ــق، ففي أعماق النف الحقائ
ــة، تكون  ــذور الحري ــط، تكون هناك ب خ السَّ
ــي تسمعونها يف  ــات الت ــذور الرصخ ــاك ب هن
ــم إذا ما تحركتم  ــوه أوليائكم, ويف وجوهك وج
ــعر الناس  ــا ش ــم فعًال كم ــىل أنك ــوا ع لتربهن
ــززون يف  ــون منكم؛ فتع ــم يخاف ــم بأنه أمامك
ــة، التي ليس  ــذه الحقيق ــم ه ــاق نفوسه أعم
ــن صالحكم أن تفهموا الناس بأنها حقيقة,  م
ــا وهماً،  ــم أن تدعوه ــا, ومن مصلحتك دعوه
ــاس، ليس من  ــوس الن ــاً يف نف ــون وهم وأن تك
ــم أي تحرك،  ــم أن يكون من جانبك مصلحتك

أي حدث لتعززوا هذه الحقيقة يف النفوس"
ــة  ــل يف مواجه ــىل رضورة العم ــدداً ع مش
ــا نتحدث, ونذكر  ــار العاملي: "عندم االستكب
ــا  ــم وم ــذا العال ــل يف ه ــا يحص ــداث وم األح
ــًال يجب  ــي بأنه فع ــا إىل وع ــدث، ووصلن يح
ــن يقول: ماذا  ــا موقف، فما أكرث م أن يكون لن
نعمل؟. ماذا نعمل؟ وماذا بإمكاننا أن نعمل؟. 
أليس الناس يقولون هكذا؟. هذه وحدها تدل 
عىل أننا بحاجة إىل أن نعرف الحقائق الكثرية 
ــود، حتى  ــاء اليه ــود وأولي ــه اليه ــا يعمل عم
ــأن الساحة، بأن امليدان مفتوح  تلمس فعًال ب

أمامك ألعمال كثرية جداً جداً جداً".
ــع، واالنسياق  ــر الواق ــا باألم ــاً الرض رافض
ــا نحن عليه,  ــإذا رضينا بم ــو الخنوع: "ف نح
ــا  ــا م ــة، ال يحركه ــا ميت ــت ضمائرن وأصبح
ــة والهوان،  ــن الذل ــس به م ــع وال ما تح تسم
ــا يف الدنيا فإننا لن ُنعفى  فأعفينا أنفسنا هن
أمام الله يوم القيامة .. الُبّد للناس من موقف، 
ــاً يف الدنيا  ــا وخزي ــروا ذًال يف الدني أو فلينتظ

ــق القرآن  ــو منط ــذا ه ــرة .. ه ــاً يف اآلخ وعذاب
الكريم، الحقيقة القرآنية التي ال تتخلف  )ال 
َل ِلَكِلَماِتِه} (األنعام: من اآلية115) {وَال  ــدِّ ُمَب
ــام: من اآلية34)  َل ِلَكِلَماِت اللَِّه} (األنع ــدِّ ُمَب
ٍم ِلْلَعِبيِد}  ــا ِبَظالَّ ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما أََن ــا ُيَبدَّ {َم

(ّق:29).
معترباً مجاالت العمل كثرية: "امليدان ليس 
ــني، أعمال  ــام املسلم ــس مقفًال أم ــًال، لي مقف
ــاالت واسعة،  ــارى كثرية، ومج اليهود والنص
ــون بخطورة تحركك  واسعة جداً، وهم يحس
ــرضب عملهم  ــاالت لت ــن املج ــال م يف أي مج
ــىل مكانتهم بصورة عامة،  الفالني، أو تؤثر ع
ــون سائداً،  ــدون أن يك ــا يري ــىل م ــر ع أو لتؤث

ِلحاٌف عىل العيون وعىل القلوب"
ــداد  ــدى استع ــن م ــدداً ع ــاءل مج ويتس
الناس، وما العمل الذي ينبغي أن يكون: "إذا 
ــيئاً فما هو  ــا نحن مستعدون أن نعمل ش قلن

الجواب عىل من يقول: [ماذا نعمل؟]"
ثم يضع رضوان الله عليه االنطالقة األوىل 
ــوة ارصخوا،  ــم أيها االخ ــه: "أقول لك ملرشوع
ــة أن تنادوا: ]الله أكرب/  ألستم تملكون رصخ
ــوت ألمريكا / املوت إلرسائيل/ اللعنة عىل  امل

اليهود / النرص لإلسالم[
ــت هذه رصخة يمكن ألي واحد منكم  أليس
ــل رشف عظيم لو نطلقها نحن  أن يطلقها؟ ب
ــة،  ــذه املدرس ــون ه ــة فتك ــذه القاع اآلن يف ه
وتكونون أنتم أول من رصخ هذه الرصخة التي 
ــون رصخة ليس  ــإذن الله - ستك ــد - ب بالتأكي
ــن أخرى،  ــل ويف أماك ــان وحده، ب ــذا املك يف ه
وستجدون من يرصخ معكم - إن شاء الله - يف 

مناطق أخرى:
ــوت  امل  / ــا  ألمريك ــوت  امل ــرب/  أك ــه  [الل
ــرص  ــود / الن ــىل اليه ــة ع ــل/ اللعن إلرسائي

لإلسالم]
ــن ضمنها ردة  ــق التي م ــع العوائ ــم يتوق ث
ــا  ــون هن ــق املنافق ــني: "سينطل ــل املنافق فع
ــاك ليخوفونكم،  ــون هنا وهن ــاك واملرجف وهن

يتساءلون: ماذا؟. ما هذا؟"
ــن  م ــني  املنافق ــرك  أن تح ــح  ــه يوض لكن
ــة عملك وفاعليته: "أتعرفون؟  مؤرشات صح
ــون املرجفون هم املرآة التي تعكس لك  املنافق
ــارى؛ ألن  ــد اليهود والنص ــة عملك ض فاعلي
ــود والنصارى: {أََلْم  ــني هم إخوان اليه املنافق
ــوَن ِإلِْخَواِنِهُم الَِّذيَن  ــَر إَِىل الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُل َت
ــِل اْلِكَتاِب َلِنئْ أُْخرِْجُتْم َلَنْخرَُجنَّ  َكَفُروا ِمْن أَْه
ــداً َوإِْن ُقوِتْلُتْم  ــْم أََحداً أََب ــْم وَال ُنِطيُع ِفيُك َمَعُك
ــة11) فحتى  ــرش: من اآلي } (الح ــمْ َلَنْنُرصَنَُّك
ــم أثر رصختكم  ــم، وتسمعون أنت ــون أنت تعرف
ــا  ــاك عندم ــا وهن ــني هن ــون املنافق ستسمع
ــون ملاذا؟ أو  ــم هذه الرصخة، يتساءل تغضبه

ينطلقون ليخوفوكم من أن ترددوها".
ــل عىل  ــذا العم ــل ه ــر مث ــري إىل أث ــم يش ث
ــو هذا األثر؟. السخط،  نفوس األعداء: "ما ه
ــود بكل ما يمكن،  السخط الذي يتفاداه اليه
ــىل أن يكون  ــل اليهود ع ــذي يعم ــط ال السخ
ــم البديل الذي  ــن أبناء اإلسالم ه اآلخرون م
يقوم بالعمل عنهم يف مواجهة أبناء اإلسالم، 
ــد يف أنفسنا سخط عليهم،  يتفادون أن يوج
ــذا الرئيس وذلك امللك  ليرتكوا هذا الزعيم وه
ــزاب  ــزاب - كأح ــك األح ــول وتل ــك املسئ وذل
ــال يف أفغانستان - تتلقى  ــة يف الشم املعارض
ــط، وليبقى  ــاء، وتتلقى هي السخ ــي الجف ه

ــن يدفعون مبالغ كبرية  اليهود هم أولئك الذي
لبناء مدارس ومراكز صحية وهكذا ليمسحوا 
ــم يدفعون املليارات من أجل أن  السخط. إنه
ــم يعرفون  ــط يف نفوسنا، إنه ــادوا السخ يتف
ــاً، كم سيكون  ــذا السخط مكلف ــم سيكون ه ك
ــون هذا  ــم, كم سيك ــط مخيفاً له ــذا السخ ه
ــاً يف جمع كلمة املسلمني  السخط عامًال مهم
ــون هذا السخط عامًال مهماً  ضدهم, كم سيك
ــاً وعلمياً، هم  ــة اقتصادياً وثقافي ــاء األم يف بن
ليسوا أغبياء كمثلنا يقولون ماذا نعمل؟. هم 

يعرفون كل يشء".
ــم: "ولنعرف  ــر امله ــذا األث ــىل ه ــد ع ويؤك
ــذا، أن اليهود أن  ــن خالل ه ــة واحدة م حقيق
ــم من  ــا بحوزته ــم مم ــىل الرغ ــني ع األمريكي
ــدة مرات  ــري هذا األمة ع ــة تكفي لتدم أسلح
حريصون جداً جداً عىل أن ال يكون يف أنفسنا 
ــداً جداً عىل أن  ــط عليهم، حريصون ج سخ
ــن سخط أو  ــدة تنبئ ع ــة واح ــوه بكلم ال نتف
ــم يف أي قرية ولو يف قرية  ــزرع سخطاً ضده ت
ــذا العالم اإلسالمي، هل  يف أطرف بقعة من ه

تعرفون أنهم حريصون عىل هذا؟".
ــة  العام ــة  االسرتاتيجي ــه  وضع ــالل  وخ
ــة  الذريع إىل  ــه  ينب أن  ــل  يغف ال  ــه،  ملرشوع
ــة واملحورية التي استندت إليها أمريكا  املهم
ــن خاللها: "  ــة م ــدان العربي ــرك يف البل لتتح
ــه ممكن  ــاْء الشعب هذا كل ــاً، أبن ــم جميع أنت
ــر أمريكا، وستكون  ــوا إرهابيني يف نظ أن يكون
ــزال يف  ــك؛ ألنه ال ي ــل بيت ــي داخ ــت إرهاب أن
ــرآن الكريم، ال زال  ــك كتاب إرهابي هو الق بيت
ــدي - كتب هي - من  ــت أيها الزي ــك - أن يف بيت
ــة ويف أول قائمة  ــر أمريكا - يف بداي ــة نظ وجه

الكتب اإلرهابية، كتب أهل البيت"
ويستبعد السيد حسني رضوان الله عليه 
ــني: "ليس فقط الوهابيون  استهداف الوهابي
ــني فعًال،  ــم املستهدف ــة، ليسوا ه هم الضحي
ــوء - هذا ما اعتقد  ــم لن يتعرضوا لس زعماؤه

- وكلها تمثيليات".
ــول:  فيق ــي  الحقيق ــاب  اإلره ــدد  ويح
ــون  الوهابي ــم  ه ــون  الحقيقي ــون  "اإلرهابي
ــوم كانوا  ــاس، ي ــون كلمة الن ــوا يفرق ــوم كان ي
ــك القرية،  ــل هذا املسجد وتل ينطلقون داخ
وهذه املدرسة وذلك املعهد؛ ليثريوا يف أوساط 
الناس العداوة والبغضاء ضد بعضهم بعضاً؛ 
ويثقفوا أبناء املسلمني بالعقائد الباطلة التي 
جعلت األمة ضحية طيلة تاريخها وأصبحت 
اليوم بسببها تحت أقدام اليهود والنصارى، 
ــوا يعملون هذه  ــم إرهابيون فعًال عندما كان ه

األعمال ضدنا نحن أبناء اإلسالم".
ويف هذا السياق يشري إىل مبدأ رفيع، وقيمة 
ــة بمثالية عالية: "ولكن عىل الرغم من  عظيم
هذا كله هل تعتقدون بأننا نؤيد أن ُيمسكوا؟. 
نحن ال نؤيد أن يمسك يمني واحد تحت أي 
ــافعياً حنبلياً  ــواء كان وهابياً ش اسم كان، س
ــض، نحن ندين  ــان، نحن نرف ــاً كيفما ك زيدي
ــك تحت عنوان أنه إرهابي  ونستنكر أن ُيمس
ضد أمريكا، وحتى ]الزنداني[نفسه وهو من 
ــد أن يمسك تحت عنوان  ــه، نحن ال نؤي نكره

أنه إرهابي ضد أمريكا".
ــارضة مليئة  ــة واملح ــة بسيط ــذه مقارب ه

بالدروس بإمكانكم العودة إليها وتأملها.

ملاذا فشلت العملية االنتقالية يف اليمن ؟

الصرخة مشروع وهوية 
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ــزاة وتحطمت تحت أقدامهم  ــرس عىل ايديهم جربوت الغ ك
ــرب وأهم  ــرت ضدهم أك ــدوان، سخ ــف الرش والع ــالم تحال أح
ــان املرتزقة من كل  ــم قطع ــالم وجيشوا ضده ــات اإلع ترسان
ــال الساحل: طوبى لكم  ــدان، ومن كل حدب وصوب ، رج البل
ــم فغبطوكم وتمنوا  ــم بمواقفكم أنظار أحرار العال فقد جذبت
أنهم بينكم، وبهرتم املستكربين فندموا عىل اليوم الذي قرروا 

فيه غزوكم.
ــد  ــيل وحش ــى اإلرسائي ــي وأت ــاء األمريك ــن ج ــزو اليم لغ
ــودي  ــا، السع ــا وفرنس ــن بريطاني ــريي ، م ــيش والتكف الداع
واإلماراتي ، والسوداني.جاءوا بقضهم وقضيضهم، بمكرهم 
وكيدهم وجاء معهم الشيطان بخيله ورجله، ارعدوا وأبرقوا، 
ــر بقطعهم  ــألوا البح ــوا، م ــوا وخادع ــوا، راوغ ــروا وأحرق دم
ــوا  ــم الحربية،وغط ــاء بطائراته ــوا السم العسكرية،وحجب

ــهم  ــل جيوش ــة املتطورة،وجحاف ــم العسكري األرض بآلياته
ــت  ــهم وزلزل ــزت عروش ــهم واهت ــت جيوش ــرارة ، فغرق الج
ــوا هنالك وانقلبوا خارسين، ورجعوا خائبني،  أراكانهم، وغلب
ــب الغزاة، وبقي اليمن،  ــب الزبد وبقي ما ينفع الناس، ذه ذه
ــرق قبلهم فرعون، وهامان  ــهم يف البحر،كما غ فغرقت جيوش

وجنودهما٠
اليوم بفضل الله ومواقف رجال الله امللحمية، وتضحياتهم 
الحسينية،وتسليمهم اإلسماعييل واالبراهيمي بقي امليناء 
ــاً، والحديدة  ــاً، والساحل يمني ــار يمني ــو يمنياً، واملط كما ه
ــزة يمنية ، اليوم  ــة يمنية،والكرامة يمنية، والع ــة، وتهام يمني
هزم تحالف العدوان األمريكي اإلرسائيىل الفرنيس الربيطاني 
السعودي اإلماراتي الداعيش التكفريي وأذنابهم املنافقون ، 
اليوم عاد تحالف العدوان   بالفضيحة والخزي والعار، عادوا 

يجرون أذيال الخيبة، ويتجرعون مرارة الهزيمة النكراء التي 
ــم يتذوقوا مثلها عىل طول تاريخهم القديم واملعارص ، اليوم  ل
ــم وأحفادهم، أن ال يكرروا  ــويص من عاد من الغزاة أبناءه سي

أخطاءهم ويورطوا أنفسهم، ويدخلوا محرقة اليمن.
ــوا وأنهم ان عادوا  ــون علم اليقني أنهم هزم ــزاة يعلم إن الغ
ــه ليعلمهم الدروس  ــارض ببأسه وقوت ــإن املقاتل اليمني ح ف
ــة والصمود  ــة والبطول ــي الشجاع ــن معان ــي ال تنىس ع الت
ــه الدينية وقيادته  ــوري الذي تعلمه من قيم والثبات األسط
ــى، والرحمة  ــرشق ، فالشفاء للجرح ــه امل ــة وتاريخ املحمدي
ــرص لشعبنا  ــألرسى، والن ــالص ل ــداء، والخ ــود للشه والخل
اليمني املجاهد املستضعف، والخزي والذل للغزاة واملنافقني 

العمالء والخونة.

رجال الساحل اليمني
عبدالعزيز النجدي
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