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اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحم���د هلل رب العالمين واأ�شهد اأن ال اإل���ه اإال اهلل الملك الحق المبين 
واأ�شهد اأن �شيدنا محمدًا عبده ور�شوله خاتم النبيين.

الله���م �ش���ل على محمد وعل���ى اآل محمد وبارك على محم���د وعلى اآل 
محم���د كما �شلي���ت وباركت على اإبراهي���م وعلى اآل اإبراهي���م اإنك حميد 

مجيد.
وار����ضَ الله���م بر�شاك عن اأ�شحاب���ه االأخيار المنتجبي���ن وعن �شائر 

عبادك ال�شالحين.
بمنا�شب���ة الذكرى ال�شنوية لل�شهي���د القائد ال�شيد ح�شي���ن بدر الدين 
الحوث���ي -ر�ش���وان اهلل تعالى عليه- هذا الرجل ال���ذي كان بحق )حليف 
دًة جمعت بين  م للأمة روؤية فريدة م�شدَّ القراآن(، ومن القراآن الكريم قدَّ
العم���ق والو�شوح والم�شداقية و�شعة االأُُفق والفاعلية والتاأثير، وك�شف بها 
حل، في  م الحل في زمن اللَّ زي���ف االأعداء ومكائدهم وموؤامراتهم، وق���دَّ

ز االأمل في دنيا الياأ�ض وفي زمن االإحباط. ع�شر الحيرة وعزَّ
ه���ذا الرجل ال���ذي ا�شتهدفه المجرم���ون والطواغيت بغي���ر حق واإنما 
ا�شتهدافًا للحق الذي حمله للأمة، وبالتالي كان ا�شتهدافًا للأمة التي هي 
ِباأََم����ضِّ الحاجة اإلى مثل هذا الرج���ل العظيم ليرفعها من الم�شتنقع الذي 

اأوقعها االأقزام والعملء والفا�شدون فيه.
لقد كان اال�شتهداف لهذا الرجل العظيم والعدوان عليه بما يمثله من 
مبادئ وقيم ومواقف ا�شتهدافًا للحق ا�شتهدافًا للحرية، ا�شتهدافًا للقراآن 
الكري���م، وكان بهدف اإ�شكات �شوت الح���ق، وكان بهدف اإطفاء نور اهلل، 
وحذا المجرمون بهذه الجريمة ال�شنيعة حذو بني اإ�شرائيل في ا�شتهداف 

االآمرين بالق�شط من النا�ض.
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وبه���ذه المنا�شبة ي�شرفني اأن اأقدم هذه المادة حول الم�شروع القراآني 
ال���ذي تحرك ال�شهيد القائد -ر�ش���وان اهلل عليه- على اأ�شا�شه ومواجهته 
لل�شتعم���ار الجديد على اأمتن���ا وعلى �شعبنا بالخ�شو����ض؛ للتذكير بهذا 
الم�ش���روع ودوره وما يمثله، معَتِمدًا ف���ي ذلك على محا�شرات ال�شيد عبد 

الملك بدر الدين الحوثي -قائد الم�شيرة القراآنية- حفظه اهلل واأبقاه.
15 رجب 1438ه�

 
* * *
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اأواًل: اال�ستعمار الجديد 
الولي�ت المتحدة الأمريكية وم�شروعه� الت�آمري

اأح���داث الحادي ع�شر من �شبتمب���ر 2001م مثََّلت منعطًفا فارًقا دخل 
بموجبه���ا العالم عموًما والمنطق���ة خ�شو�شا مرحلة جدي���دة د�شنت بها 
االإدارة االأمريكية م�شروعها التاآمري على المنطقة تحت م�شمى )ال�شرق 
االأو�ش���ط الجدي���د( الذي تبنت���ه �شراحة حي���ن اأعلن الرئي����ض االأمريكي 
حينه���ا )ج���ورج دبليو بو����ض( عن ع���زم االإدارة االأمريكي���ة ر�شم خارطة 
جديدة لمنطقة ال�شرق االأو�شط؛ والتي تهدف اإلى اإعادة �شياغة المنطقة 
���ا، واإقامة ترتيبات  ���ا واجتماعيًّا وح�شارًيّ ���ا واقت�شادًيّ ���ا و�شيا�شًيّ جغرافًيّ
اأمني���ة و�ش���وق م�شتركة اإقليمي���ة؛ لخدمة االأهداف والم�شال���ح االأمريكية 

وال�شهيونية في المنطقة.
واالأه���م من ذلك اإعادة ال�شياغة الثقافية والفكرية وخلق وعي جديد 
ل���دى �شعوب هذه المنطقة يتما�شى مع ما يخ���دم ذلك الم�شروع التاآمري 
ال���ذي �شكل خطًرا على �شع���وب المنطقة اأر�شا وفك���ًرا واإن�شانًا. كل ذلك 
تح���ت ذريع���ة )مكافحة م���ا ي�شمى: االإره���اب( الذي ثبت اأن���ه �شنيعتهم 
وتح���ت دعوى ن�شر الحري���ة والديمقراطي���ة واإزالة االأنظم���ة الدكتاتورية 

واأ�شلحة الدمار ال�شامل ومحاربة القر�شنة ووو ... الخ.ِ 

م� الذي جعل الأمة ق�بلة لالحتالل من جديد؟  

الواعية  للدرا�شة  الكف�ية  فيه  بم�  الأجي�ل  هذه  تلتفت  لم   -1
لحقبة ال�شتعم�ر الم��شية.

حينم���ا نع���ود اإل���ى المنطقة العربي���ة نلح���ظ اأن حقب���ة اال�شتعمار في 
القرن الما�شي كانت ُمْطِبَق���ًة و�شملت المنطقة بكلها، مع ذلك -للأ�شف 
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ال�شديد- لم تحر�ض هذه االأجيال في هذا القرن والم�شافة قريبة ما بين 
حقبة اال�شتعمار واالآن هي ع�شرات ال�شنين ما بين حقبة االحتلل واالآن، 
هذه االأجيال لم تلتفت بما فيه الكفاية وكما ينبغي لدرا�شة تلك المرحلة، 
اأَ اأوطاننا وبلداننا اأن ت�شتعمر على ذلك النحو  كي���ف؟ ولماذا؟ ما الذي َهيَّ
الأن يحتله���ا االآخ���رون واأن ي�شتغلها االآخرون واأن ُيْلِحُق���وا باآبائنا و�شعوبنا 
واأجيالن���ا الما�شي���ة الكثي���ر م���ن االأذى والظل���م واال�شطه���اد وي�شلبوهم 
الحري���ة؟ لماذا؟ ما هي االأ�شباب؟ كيف ه���ي االأر�شية التي تهيئ المجال 
للمعت���دي والمحت���ل ليطمع وليتقدم وليحتل هذه البل���دان؟ اعتقد اأن هذا 
كان اأم���رًا مق�شودًا يعني كان هناك تنا�ٍض لهذه الم�شاألة، لماذا؟ الأننا في 
واقع الحال نعي�ض الي���وم تداعياٍت وحالًة هي امتداٌد لحالة اال�شتعمار في 
المرحلة الما�شية، �شعوبنا لم ت�شل بعد اإلى حالٍة من الحرية واال�شتقلل 
الحقيقي منذ تداعيات وتبع���ات اال�شتعمار، اال�شتعمار ترك في منطقتنا 
ت���رك اآفاٍت كبيرة وم�شاكَل كثيرة وفي نف�ض الوقت بقي له ح�شوره ونفوذه 
ة، ه���ذه المرة من  وتاأثي���ره الكبي���ر و�ش���واًل اإل���ى محاولت���ه اأن ُيِعْيَد الَك���رَّ
خلل االأمري���كان بداًل مما كان عليه الحال ف���ي الفترة الما�شية من قبل 

البريطانيين اأو الفرن�شيين اأو االإيطاليين اأو االألمان اأو غيِرهم. 
عل���ى كٍل نجد اأنف�شنا نعي�ض تبعات امت���داد حالة اال�شتعمار اإلى اليوم، 
ق منطقتنا العربية اإلى دويلت؟ هو اال�شتعمار في المرحلة  م���ن الذي مَزّ
الما�شي���ة، من الذي �شن���ع الكيان اال�شرائيلي في المنطق���ة ليكون �شوكًة 
له���ذه االأم���ة وليمثل فع���ًل داًء �شرطانيًا ُع�شااًل في ج�ش���د هذه االأمة؟ هو 
اال�شتعم���ار البريطان���ي واالمريكي، هو من �شنع ه���ذا الكيان اال�شرائيلي 
الذي نجده اليوم يعمل ما ي�شاء ويريد، نجده اليوم يهدد المقد�شات وعلى 
راأ�شها االأق�شى ال�شري���ف، نجده اليوم يحظى باهتمام وتحالف مع بع�ض 
اأنظمة المنطقة التي هي مح�شوبة على اأنها من العرب ومن الم�شلمين ثم 
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هي جنبًا اإلى جنب مع الكيان اال�شرائيلي وتدخل في علقات بالرغم من 
ُكلِّ َم���ا يعملُه بالمقد�شات وب�شع���ٍب عربٍي عزيز مظلوم وم�شطهد م�شلوب 

اال�شتقلل. ]من خطاب الهجرة للسيد عبد الملك[

2- الختالل الرهيب في الوعي:
َم االإ�ش���لم بقراآنه وتعاليم نبيه واإر�ش���ادات نبيه ما يكفل  فبع���د اأن قدَّ
للإن�شان اأن يكون على اأرقى م�شتوى من الوعي والب�شيرة والنور ال يحمل 
ف���ي فك���ره وال ف���ي ت�شوراته ال �شذاج���ات وال مفاهيم مغلوط���ة وال اأفكارًا 
�شطحي���ة ومغلوطة وال نظراٍت غيَر واقعية، واأن يكون على م�شتوًى عظيٍم، 
مح�شنًا ال يتاأثر بخداع االآخرين وال ت�شليل االآخرين باأي �شكل كان دعاية 

اإْعَلمية، ن�شاطًا تثقيفيًا، فكريًا.
دًا م���ن الوعي قابًل  اأ�شب���ح الم�شل���م اليوم في كثير م���ن البلدان مجَرّ
للتاأُث���ر، ونج���د مظاهَر االخت���لل الرهيب ف���ي الوعى في اأ�شي���اء كثيرة، 
اليوم اأال يجد التي���ار التكفيري من اأو�شاط االأمة الكثير من النا�ض الذين 
روا  ينخدع���ون ل���ه يتاأثرون به، وي�شتغله���م لدرجة اأنه يدف���ع بالكثير ليفِجّ

اأنف�شهم ويقتلوا اأنف�َشهم؟!.
هذه ال�شذاجة هذا الغباء هذا الفراغ التام من عملية الوعي والتح�شن 
الفك���ري والثقافي يجعل البع����ضَ �شحيًة اإَلى هذه الدرج���ة: اإَلى اأن يْنَجرَّ 
ر نف�شه ويقت���ل الكثير من  ليك���ون اأداًة بي���د التكفيرين، وقد يذه���ب ويفجِّ

االأطفال َوالن�شاء وي�شتهدف تجمعاٍت ب�شرية متنوعة.
ت معهم وتج���رُّ يوميًا العدد الكبير  هذه القابلي���ة للتكفيريين التي جرَّ
م���ن النا����ض في مجتمعن���ا االإ�شلمي، ه���ي تدل بكل و�ش���وح على اختلل 

رهيب في الوعي.
االن�شي���اق وراء اأَْع���َداء االأمة، االن�شي���اق وراء اأَمري���كا، االن�شياق وراء 
اإ�شرائي���ل، الميل نحو اأَْعَداء االأمة، االنخ���داع ب�شعاراتهم وعناوينهم التي 
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ه الذي ملأ  يرفعونه���ا، حينما ياأتي االأَمريكي بكل طغيانه الوا�شُح بكل �َشرِّ
َث عن حق���وق اإن�شان اأَْو ليتحدث عن ديمقراطية اأَْو ليتحدث  الدنيا ليتحدَّ
قه اأَْو ي�شدق اإ�شرائيل  عن حرية ثم ينخدع البع�ُض به ويتاأثر بكلمه وي�شِدّ
اأنها تريد ال�شلم وتن�شد ال�شلم اأَْو غير ذلك، هذا من مظاهر االختلل 

الرهيب في الوعي في َواقع االأمة.
عنَدما نلحظ اأن هن���اك في واقع االأمة جماهيَر وا�شعة واأعداًدا كبيرة 
ف���ي حالة م���ن الجمود اأمام ُكلِّ ه���ذا الواقع الماأ�شاوي، وال���كل ي�شهد باأن 
ه���ذا واق���ع ماأ�شاوي وكارث���ي و�شار باالأمة واأن���ه ُيفتر����ض اأن ت�شعى االأمة 
للتغيي���ر وللخروج منه، فترى الكثير الكثير في حالة من الجمود ينتظرون 
المجهول وينَتظرون الواقَع ليتغير من تلقاء نف�شه، هذا �شاهد من �شواهد 

االختلل الرهيب في الوعي.

ق: الأاَْخالاَ 3- اختالٌل كبير في القيم واَ
وه���ذا ملحوظ ب�ش���كل كبير في َواقع االأم���ة، ال تجد الي���وم الفرق بين 
الكثي���ر ممن ينتم���ي للإ�شلم وبيَن غيره من اأي اأم���م اأُْخَرى، انعدام لكل 
����ض، اإْج���َرام ب�شكل ب�شع ج���دًا ج���دًا، الحالة التي  القي���م واالأَْخ���َلق، َتَوحُّ
ن�شاهدها لدى التكفيرين ولدى اآخرين ممن يفتكون اليوم باالأمة ويظلمون 
االأم���ة ويقهرون االأمة هل تجد فارقًا بين م���ا عليه النظام ال�شعودي وبين 
اإ�شرائي���ل اأَْو بين اأمريكا اأَْو بي���ن اأيِّ فئة متوح�شة في هذه االأَْر�ض؟، مع اأن 
ه���وؤالء ينتم���ون للإ�شلم!!، اأين ه���ي قيم االإ�شلم؟ هل تج���د لها اأثرًا في 
اأفعاله���م في اليمن ف���ي اأفعالهم َوموؤامراتهم الفظيع���ة الرهيبة المدمرة 

في بقية �شعوب المنطقة.
ه���ذا االخت���لل الرهيب في القي���م واالأَْخَلق هو نتيج���َة انحراٍف عن 
ر�شال���ة االإ�ش���لم وقي���م االإ�شلم، ب���كِلّ ب�شاط���ة يقتلون النا����ض، يظِلمون 
النا����ض، ينهبون ثروة االأم���ة، يحتلون االأَْر�ض، ينتهك���ون الِعر�ض، يهِتكون 
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الكرام���ات، يتج���اوزون الحرم���ات، ال ح���دود وال قي���ود وال التزام���ات وال 
اعتب���ارات، يت�شرف���ون كما لو لم يكن لهم اأُيّ ارتب���اط بهذا الدين وال اأي 

انتماء اإليه.
وه���ذه حالة �شائدة ب�شكل عجيب، عندما تج���د الكثير من النا�ض يبيُع 
نف�َشه بمال، يفعل اأي �شيء مهما كان اإْجَراميًا اأَْو وح�شيًا مقابل اأن يح�شل 
على المال م���ن اأجل المال يبيع نف�شه، يبيع وطنه، يبيع �شعبه، يبيع اأمته، 
يبيع قَيَمه، يبيع اإن�شانيته، يبيع اأَْخَلقه لماذا؟؛ اِلأَنهم �شيعطونه بع�شًا من 
الم���ال، وهذا المال هو مما نهبوه علي���ه واأخذوه عليه، هذا اختلل رهيب 
ف���ي القيم واالأَْخَلق، ولنا اأن نت�شور كم ين�شاأ من خلل ذلك من م�شاكَل 

وماآ�ٍض في واقع االأمة.

4- غي�ُب الم�شروع الحقيقي لالأمة:
هذه االأمة ُيفتر�ض اأنَّ لها ر�شالًة، لها م�شروٌع، لها هدٌف، تبني واقعها؛ 
لتك���ون اأمة عظيمة قوي���ة، تقدم النم���وذج العالمي كاأم���ة ح�شارية راقية 
واقعه���ا قائم على االأَْخَلق وعلى القيم َوعلى العدل، وتن�شر الحق والخير 
اإَل���ى اأرج���اء العالم، وتتميز ف���ي وعيها بالدور اال�شتخلف���ي للإن�شان في 
االأَْر����ض، كيف يْعُم���ر االأَْر�ض ويْعُمر الحياة ويبني الحي���اة على اأَ�َشا�ٍض من 
القَي���م على اأَ�َشا�ٍض م���ن المبادئ العظيمة؛ بهدف مقد����ض ي�شيُر نحو اهلل 

�ُشْبَحاَنُه َوَتَعاَلى. 

حينم� غ�ب الم�شروع الحقيقي لالأمة حلَّت بدائل عنه هي 
اء م�ش�ريُع الأاَْعداَ

وحينما غ���اب الم�شروع الحقيقي للأمة حَلّ���ت بدائل عنه هي م�شاريُع 
االأَْع���َداء وه���ي موؤامراتهم، لم تب���ق االأمة َهكذا مجرد حال���ة فراغ، اليوم 
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ك م�شاري���ع االأَْع���َداء ف���ي االأمة ب�شكل كبي���ر، م�شاري���ع داخل االأمة  تَتَح���رَّ
ك في اأو�ش���اط االأمة ل�شالح  َت�شتهدفه���ا بالدرج���ة االأولى، م�شاري���ع تَتَحرَّ

اأَْعَداء االأمة.
ُك في داخل  البعث���رة والتفكيك الي���وم م�شروع رئي�شي للأَْع���َداء، يَتَحرَّ
االأم���ة على اأي���دي مح�شوبين على ه���ذه االأمة، اأنظمٌة كالنظ���ام ال�شعودي 
الجائ���ر الم�شتكب���ر الغب���ي الجاهل الم�ش���يء اإَل���ى االإ�شلم واإل���ى ر�شالة 
خها و�شنعها مع  االإ�شلم واإلى نبي االإ�شلم، َوالجماعات التي اأنتجها وفرَّ
الغ���رب مع اأَمريكا ومع اإ�شرائيل في َواقع ه���ذه االأمة في داخل هذه االأمة 

في اأو�شاط هذه االأمة، البعثرة والتفكيك لهذه االأمة اإَلى اأ�شواأ حال.
ثم نجد اأن ال�شعي ُكّل ال�شعي من ُكلِّ هوؤالء الذين هم �شنيعة العدو في 
ُبّ في فر�ض تبعية  داخل االأمة ويٌد للعدو في داخل االأمة ُكلُّ ُجهدهم يْن�شَ
عمي���اء وغبية لتطوي���ع االأمة الأعدائه���ا وت�شخيرها بكل م���ا تملك ل�شالح 

اأَْعَدائها.
 ي���راد للأم���ة اأن تتفكك حت���ى ال يبقى له���ا اأي كيان، بعث���رة وتجزئة، 
مناطقية مذهبية، العراق اليوم يفكك، اليمن يراد له اأن يفكك، يراد لكل 
المنطق���ة اأن ُتبعث���ر، وبعد عملية التفتيت وحينم���ا ال يبقى اأي كيان للأمة 
تكون االأَْر�ُض للأعداء، تكون االأَْر�ض للأَمريكي وللإ�شرائيلي ولَمن معهم، 
يك���ون االإن�شان العرب���ي -ما بقي منه- مطوعًا ل�شال���ح االأَْعَداء لُتقاِتَل به 
ْو  اأَمري���كا اأَيّ عدو لها في اأي قطر من اأقط���ار العالم، �شواٌء �شد ال�شين اأَ
�ش���د رو�شيا اأَْو �شد اأية قوى مناف�ش���ة لها في العالم، ويراد للثروة العربية 

اأن تكون ِحْكرًا للأعداء واأن تفل�ض االأمة. ]من خطاب المولد 1437هـ[
* * *
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اأدوات اال�ستعمار الجديد
1-  النظ�م ال�شعودي العميل

من الذي اأن�ش���اأ النظام ال�شعودي وجعله كيانًا ين�شر الكثير من االآفات 
والفت���ن في اأو�ش���اط االأمة ويلع���ب دورًا تخريب���ًا في اأو�شاط ه���ذه االأمة؟ 
االحت���لل البريطاني واالأمريك���ي كلهما عزز ح�شورًا ووج���ودًا و�شاهم 
ف���ي بناء هذين الكيانين المتمثلين بالكي���ان ال�شهيوني اإ�شرائيل والكيان 
المتمثل بالنظام ال�شعودي ل���كل ما ن�شهده اليوم وت�شهده ال�شاحة العربية 
م���ن اآفات وك���وارث وفتن ال ح�شر له���ا وال عد لها، يلعب ال���دور الرئي�شي 
فيها - كلهم���ا- النظام ال�شعودي والكي���ان االإ�شرائيلي باإ�شراف واإدارة 
مبا�شرة وح�شور مبا�شر م���ن اأمريكا ومعها حلفاوؤها. ]من خطاب الهجرة للسـيد 

عبد الملك[

كل الن�ش�ط ال�شعودي ي�شب في خدمة اأمريك� واإ�شرائيل

���ُدوا كل الن�ش���اط ال�شع���ودي العدائي �شتجدونه ي�ش���ب دائمًا في  اأُْر�شُ
اتجاهين:

االأول: مع���اداة كلِّ م���ن يع���ادي اإ�شرائي���ل ويناه����ض م�شاري���ع الهيمنة 
االأمريكية، والمخططات االأمريكية الخطيرة على المنطقة، هذا اأولهما.

ثانيًا: ي�شعى بكل جه���د وُينفق المليارات من االأموال وي�شتغل في الليل 
والنه���ار ل�شالح بعثرة هذه ال�شعوب وتفريقه���ا، وتفكيك بلدان المنطقة، 
كم���ا يفعله في ليبيا، ويفعل���ه في بلدان اأخرى، لم يكن َقَلُق���ُه فيها اأو َهُمُه 
فيها اأو الدافع له اإلى ا�شتهدافها اأنَّ م�شاريًعا مناه�شة الإ�شرائيل وللهيمنة 
االأمريكي���ة قائم���ة فيها، ال لي�ض لهذا االعتبار، حت���ى لو كان هناك بلد، ال 
يوجد فيه اأي ن�شاط فاعل وبارز �شد الهيمنة االأمريكية ومعاداة اإ�شرائيل 
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�شيكون هدًفا للنظام ال�شعودي، لموؤامراته، و�شيتحرك فيه بمثل ما تحرك 
في ليبيا، وبمثل ما يتحرك في بلدان اأخرى.

فكل ن�شاطه العدائي هو في هذين االتجاهين، اإما اأن ي�شب كل غ�شبه 
وكل حقده واأن يتحرك بكل موؤامراته �شد اأي قوى، دولة اأو �شعب اأو مكون 
في اأي بلد له هذا الموقف، الموقف الذي هو موقف حق، وموقف م�شروع، 
وموقف تفر�شه الم�شوؤولية والهوية واالنتماء، وحتى القومية، وهو �شرعي 
ب���كل االعتبارات، المع���اداة الإ�شرائيل بكل ما تفعل���ه اإ�شرائيل، باحتللها 
لفل�شطين، باغت�شابها للمقد�شات، بخطورتها في المنطقة، على المنطقة 
بكلها، وعلى �شعوب وبل���دان المنطقة بكلها، من يعادي اإ�شرائيل يرى فيه 
النظ���ام ال�شعودي ع���دوًا له، من يناه�ض الهيمن���ة االأمريكية والموؤامرات 
االأمريكية على المنطقة وعلى �شعوب المنطقة يرى فيه النظام ال�شعودي 
ع���دوًا ل���ه، وي�شعى ال�شتهدافه بكل م���ا اأوتي من قوة، ثم ه���و ي�شتغل �شغله 
المعروف في كل بلدان المنطقة، الدور ال�شلبي والدور التخريبي الوا�شح 

والمك�شوف. ]أسبوع الشهيد 1438هـ[

2- التكفيريون اأقذر و�ش�ئل العدو ل�شرب الأمة
لق���د َعِم���َد اال�شتعمار االأمريك���ي واالإ�شرائيل���ي اإلى ا�شتغ���لل �شنيعة 
جدي���دة تتحرك با�ش���م االإ�شلم وبا�ش���م الجهاد وهي الق���وى التكفيرية، 
فا�شتف���اد منها ب�شكل كبير ف���ي ت�شويه الدين واالإ�ش���اءة اإليه، وفي تمزيق 
الن�شي���ج االجتماع���ي لل�شع���وب ذاتها، وف���ي ا�شتنزاِف ق���درات واإمكانات 
االأم���ة، وفي اإلهاِئها عن عدوها الحقيقي اإ�شرائيل واأمريكا، واإ�شغاِلها عن 

ق�شاياها الكبرى وفي مقدمتها الق�شية الفل�شطينية. ]المولد 1436هـ[
اإن اأمتن���ا اليوم التي كان قد �شنع منه���ا االإ�شلم بمنظومته المتكاملة 
اأمة واحدة هي اليوم متفرقة، وت�شتمُرّ عملية التفريق والتجزئة والبعثرة، 
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وتلق���ى �شاح���ًة قابلة ومهياأة، فيْنَج���رُّ الكثير من المح�شوبي���ن على االأمة، 
ل لتفرقة  ���ل وتفَعّ ق وت�شغَّ يْنَج���رُّ بكل ب�شاطة اإَل���ى تلك العناوين الت���ي ت�شوَّ

وتجزئة االأمة واإثارة العداوة والبغ�شاء بين اأو�شاط االأمة.
العداوات وفقًا للعناوين الطائفية والمذهبية تلقى تجاوبًا بين اأو�شاط 
االأمة، ينجر االآالف واالآالف من اأو�شاط االأمة فيحملون العداوة والبغ�شاء 
روا اأَْو ليوؤذوا  كون ليقتل���وا اأَْو ليدمِّ واإَراَدة ال�ش���ر والحقد َوالكراهية ويَتَحرَّ

الكثيَر من اأَْبَناء االإ�شلم تحت عناوين طائفية اأَْو مذهبية.
عناوين تفرق���ة على الم�شتوى المناطقي تلق���ى تجاوبًا، فياأتي البع�ض 
مم���ن يحمل ا�ش���م اإ�شلم وينتم���ي اإَلى االإ�ش���لم وهو يجه���ل مبادئ هذا 
االإ�ش���لم وقيم ه���ذا االإ�شلم وهو ُمف���َرغ ِمن اأثر تلك المب���ادئ العظيمة 
باالإ�ش���لم ف���ي نف�شه، وبحق���د مناطقي يتخ���ذ موقفًا من اأخي���ه الم�شلم؛ 
اِلأَن���ه من تلك المنطقة، اأنا من منطقة ك���ذا فاأكره الذي من منطقة كذا، 
واأري���د اأن اأقتل الذي من منطقة ك���ذا وال اأريد اأن اأقبل به! اأي انحطاط؟، 
اأي تخل���ف؟، اأّي ماأ�ش���اة هذه التي و�شلت اإليها ه���ذه االأمة، اهلل يقول {َيا 
ا�ُس �إَِنّا َخَلْقَناُك��ْم ِمْن َذَكٍر َو�أُْنَثى َوَجَعْلَناُك��ْم �ُشُعوًبا َوَقَباِئَل  َه��ا �لَنّ �أَُيّ
ِلَتَعاَرُف��و�} ]الحجـرات:13[ الي���وم توّظف حالة االنتم���اءات هذه االنتماءات 
المناطقي���ة - التي هي للتع���اُرف- للتحارب للتقات���ل للتباغ�ض للكراهية 

للعداوات والبغ�شاء.]المولد 1436هـ[

ال�شعوب ك�نت �شحية ب�شكل رهيب جداً

وكنتيج���ة لهذا الواقع ال�شيئ للأم���ة كانت ال�شعوب نف�شها �شحية على 
نحو �شريع، �شحية ب�شكل رهيب جدًا، ومك�شوفة، لي�شت محمية، ال محمية 
بجيو�شه���ا كما ينبغ���ي، وال محمية باأنظمتها كما ينبغ���ي، و�شل االختراق، 
وو�شل���ت حالة اال�شتهداف بكل وْقِعَها ووجعه���ا واألمها وتاأثيراتها القا�شية 
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اإل���ى روؤو�ض ال�شعوب ب�شكل فوري، وله���ذا ترى ال�شعوب بداأت لفترة طويلة 
يعن���ي �شنوات وه���ي �شبه م�شلولة وم�شدومة، وكذل���ك كان لوقع االأحداث 
عل���ى هذا النحو بدون حماي���ة وال اأدنى م�شتوى من الق���درة من الم�شتوى 
ال���لزم للت�شدي لهذه االأح���داث والموؤامرات ف���ي الم�شتوى الذي و�شلت 
اإلي���ه تلك الموؤامرات، واإال هي كانت قائم���ة بالفعل من قبل، لكن في هذا 
الم�شتوى الذي و�شلت اإليه، ال�شعوب كانت م�شدومة، هذه حالة ال�شدمة 

كانت حالة وا�شحة في اأو�شاط ال�شعوب.. ]لقاء السيد عبد الملك مع األكاديميين[

* * *
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 ثانيًا: بداية التحرك الع�سكري االأمريكي 
ال�ستعمار المنطقة 

بعد تقوي�ض كي�ن التح�د ال�شوفيتي توجهت اأمريك� 
لحتالل الع�لم الإ�شالمي  

مما ال �شك فيه لدى كل الم�شتقرئين للتاريخ وللواقع وللتاريخ المعا�شر 
���ه االأمريكي - ما بعد  اأي�ش���ًا، وكل الم�شتقرئي���ن للواق���ع الدولي، اأن التوجُّ
اإزاح���ة االتحاد ال�شوفيت���ي، وتقوي�ض كيانه الكبي���ر، اأن االتجاه االأمريكي 
- كان نح���و العال���م االإ�شلمي عموم���ًا، ونحو المنطق���ة العربية على وجه 

اأخ�ض.
وهن���اك ف���ارق كبي���ر؛ الأن االأمريكيي���ن اتجه���وا اإل���ى اإزاح���ة االتحاد 
ال�شوفيتي اآنذاك - كِندٍّ مناف�ٍض لهم على الهيمنة في العالم، وعلى النفوذ 
ف���ي الواق���ع الدولي، اأما توجهه���م نحو العالم االإ�شلم���ي، ونحو المنطقة 
العربية، فالعالم االإ�شلم���ي والمنطقة العربية لم تكن في واقعها القائم 

ككيان قويِّ ومناف�ض وِنّد، ال.
لذلك كانت طبيعة التوجه نحو العالم االإ�شلمي، والمنطقة العربية له 

�شكل اآخر وله اأهداف اأكثر خطورة من اإزاحة ندٍّ مناف�ض.
اأمريكا عندما اتجهت في �شياق �شيا�شتها الوا�شحة، المعلنة المك�شوفة 
الت���ي ال �شك فيها نحو تعزي���ز �شيطرتها في العالم قاطبة، في كل البلدان 
وال�شعوب عل���ى وجه الكرة االأر�شية، هذا �شيء وا�شح، ال خفاء فيه، لي�ض 
مح���ًل للجدال، اأو النقا�ض، اأو اأن فيه اإ�ش���كال، اأو اأنه مجرد مزاعم، هذا 
�ش���يء موجود ف���ي حدي���ث االأمريكيين، في حدي���ث قياداته���م، في ر�شم 
�شيا�شاته���م، في �شلوكهم، وتحركهم العملي، وهم يرون الم�شاألة بالن�شبة 
لهم طبيعيًة، بل يعتبرونها حقًا لهم، اتجاههم نحو العالم االإ�شلمي ونحو 
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المنطق���ة العربية هو اتجاه عدائي بكل ما تعنيه الكلمة، وفي نف�ض الوقت 
له اأطماع، هو م�شوب باأطماع كبيرة جدًا.]الصرخة 1437هـ[

تحركت اأمريك� ل�شتهداف هذه الأمة على مراحل متعددة  

وكان تحركهم على مراح���ل متعددة ووفق خطوات مدرو�شة ومنظمة، 
وكان���ت المرحل���ة الت���ي ه���ي م���ن اأخط���ر المراحل ف���ي حلق���ات م�شل�شل 
موؤامراته���م، ه���ي: م���ا بعد اأح���داث الحادي ع�ش���ر من �شبتمب���ر، ما بعد 
ئة ومعدة خ�شي�شًا  حادثي البرجين في نيويورك، تعتبر تلك الحادثة ُمَهيَّ
لمرحلة متقدم���ة وخطيرة جدًا ال�شتهداف العال���م االإ�شلمي، والمنطقة 
العربي���ة، وفي اإيجاد الغطاء اللزم للتوجه االأمريكي والتحرك االأمريكي 
الغير م�شبوق بكل ثقل اأمريكا اإلى المنطقة، وتحت ذرائع ومبررات اأعدت 

بدقة.
ه���ذه المرحلة كانت فع���ًل مرحلة خطيرة جدًا، توجه���ت فيها اأمريكا 
ب���كل ثقلها، ب���كل قدراتها، ب���كل اإمكاناتها، على نحٍو غي���ر م�شبوق، واأتت 
اإل���ى المنطقة، وتحت هذا الغطاء تحركت ف���ي كل االتجاهات، ع�شكريًا، 
للحت���لل المبا�شر، وب���داأت خطواته���ا با�شته���داف اأفغان�شت���ان، وفيما 
بع���د العراق، وهكذا تحرك���ت ب�شكل م�شتمر، واأمني���ًا، و�شيا�شيًا، وثقافيًا، 
وفكري���ًا، واإعلمي���ًا، واقت�شاديًا، ف���ي كل المجاالت، وف���ق خطط اأعدت 

�شلفًا، مدرو�شة بعناية، وتنفذ ب�شكل دقيق. ]الصرخة 1437هـ[

كيف تع�طى الع�لم الإ�شالمي مع التوجه الأمريكي ؟

العال���م االإ�شلمي، والمنطق���ة العربية، بفعل الواق���ع البئي�ض وال�شيئ 
والمطِم���ع للأع���داء تعاط���ى مع هذا التوج���ه االأمريكي بحال���ة كبيرة من 
االإرب���اك، ف�ش���ل، فيما ع���دا القلي���ل القليل من اأبن���اء هذه االأم���ة، الذين 
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كان���وا على وعي كاٍف بطبيع���ة هذا التحرك، وبحقيقة ه���ذه الموؤامرات، 
كان الغال���ب، وال�شائد في الواقع العام هو اال�شطراب، الحيرة، االإرباك، 

والخوف.
اأم���ا معظ���م االأنظمة فق���د اتجهت اتجاه���ًا اآخر، ونحت منح���ًى اآخر، 
ه���و منحى اال�شت�شلم واالإذعان، والترحيب به���ذا التحرك االأمريكي ولو 
اأنه ي�شته���دف بلدانها و�شعوبها، والواقع ال�شعب���ي كان واقعًا محزنًا جدًا، 
ال�شع���وب العربية التي تئّن تحت اإرث الما�شي بكل ما فيه، اإرث الما�شي، 
اإرث الت�شلط، اإرث اال�شتب���داد، ال�شعوب العربية في واقعها االأعم االأغلب 
نة بفع���ل �شطوة اال�شتبداد والظلم، من حكامها  مغلوب���ة على اأمرها، مدجَّ
ودوله���ا و�شلطاته���ا الجائ���رة، فاقدة لحال���ة الوعي، ال تعي�ض ف���ي واقعها 
الداخلي حال���ة المنعة اللزمة واال�شتعداد الكاف���ي لمواجهة هكذا خطر 
به���ذا الم�شتوى الذي علي���ه اأمريكا ب���كل قدراتها وخبراته���ا وتجهيزاتها 

الهائلة وجهوزيتها العالية ونزعتها اال�شتعمارية. ]الصرخة 1437هـ[

الأمريكي له موقف عدائي من هذه الأمة  

واأي�شا نقط���ة مهمة جدًا في طبيعة التح���رك االأمريكي، اأن االأمريكي 
ل���ه موقف عدائي من ه���ذه االأمة هو يحمل روح الع���داء للعالم االإ�شلمي 
وداخ���ل العالم االإ�شلمي بالتاأكيد في المنطق���ة العربية له موقف عدائي 
له���ذه االأمة ف���ي مبادئها وقيمها االإ�شلمية وطبع���ًا المبادئ االأ�شيلة التي 
تعب���ر عن حقيق���ة االإ�شلم والقي���م الحقيقية غير المزيف���ة وال المحرفة 
الت���ي تعبر عن قيم االإ�شلم هو يرى فيه���ا عائًقا اأمامه واأنه باالإمكان من 
خ���لل اال�شتناد اليها والتاأثر بها بناء اأمة قوية متحررة ال تقبل بالعبودية 
للطواغيت بناء اأمة عزيزة بناء اأمة العزة من اأهم قيمها بناء اأمة الكرامة 
من اأهم قيمها ويرى اأي�شًا اأن هذه االأمة من اأهم مبادئها هو اإقامة العدل 
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والع���دل بالن�شبة لها قيمة من اأهم القيم ل���و رجعت االأمة ويخ�شى هذا لو 
رجعت االأمة اإلى تلك المبادئ ولو اأحييت تلك القيم يرى في هذه الم�شاألة 
م�شكلة كبيرة وعائًقا كبي���رًا اأمام جوره وظلمه وا�شتعباده للنا�ض وطغيانه 

واأطماعه.
 فلذل���ك هو يتجه وهو يتح���رك ال�شتهداف هذه االأم���ة ا�شتهدافها في 
ه���ذه المبادئ وا�شته���داف هذه القيم الأن���ه يرى فيه���ا ال�شمانة الوحيدة 
الت���ي يمكن من خللها الحفاظ على االأمة وبنائها من جديد، بنائها على 
اأ�شا����ض �شحي���ح على اأ�شا�ض هويتها الحقيقية الت���ي م�شخت اإلى حد كبير 
وه���و ي�شعى اإلى م�شخها كلًيا على اأ�شا�ض من مبادئها العظيمة التي طالها 
التحري���ف توؤثر في االأمة ولكن هو يدرك ماذا لو �شححت االأمة و�شعيتها 
فلذل���ك هو يتجه لطم����ض هوية االأمة وم�شخ هويته���ا وا�شتهدافها في اأهم 

�شامن لقوتها ومنعتها وبنائها. ]الصرخة 1437هـ[ 

الأمريكي ي�شعى لتفكيك هذه الأمة وبعثرته�  

اأي�ش���ا ف���ي توجهه للع���داء للأمة ه���و يرى اأن م���ن اأهم م���ا ي�شمن له 
ال�شيط���رة الكاملة عل���ى اإمكانات ومقدرات وثروت وبل���دان هذه ال�شعوب 
وهذه المنطقة هو تقوي�ض اأي كيان متحرر في داخل هذه االأمة هو تفكيك 
ه���ذه االأمة وبعثرة هذه االأمة هو تمزيق ن�شيج هذا المجتمع وبالتالي حتى 
يبعث���ر هذا المجتم���ع ب�شكل تام في�شمن اأن يكون ال���ذي هو قائم في هذه 
ْت كياناتها و�شلت  ِرَب���ْت ُقِو�شَ المنطق���ة وموجود في هذه المنطقة اأمة �شُ
ف���ي النهاية اإلى مجاميع ب�شرية ال كيان لها وال هوية لها وحينئذ يمكن اأن 
ي�شتغله���م لمحاربة اأي قوى اأخرى ي�شبح م���ا تبقى من بعد اأحداث كثيرة 
وموؤامرات كثي���رة وحروب كثيرة لتفكيك هذه االأم���ة الإ�شعاف هذه االأمة 

للو�شول بها اإلى حافة االنهيار.
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فعلًي���ا هو يري���د اأن يكون م���ا بقي في الع���روق بعد الذب���ح على ح�شب 
م���ا يقول���ون، ما بقي من ه���ذه االأمة اأن تكون تلك البقاي���ا الب�شرية مجرد 
ب�ش���ر ال كي���ان لهم ال دول���ة وال اأي كيان مهم يجمعهم وال هوي���ة اأن يكونوا 
مفرغين من كل القيم من كل حالة وعي من كل اإرادة قوية وعزم يمكن اأن 
يدفع بهم اإل���ى التحرك يريد اأن يكونوا مجاميع اأو كيانات كائنات ب�شرية 
مفرغة من القيم تماًما مفرغة من الوعي تماًما، عبارة عن دمى جاهزة 
ال�شتخدامه���ا ال�شتهداف اأي مناف�ض اآخ���ر اأي مناف�شين جدد، هو يح�شب 
ح�شاب���ه مع قوى اأخ���رى ناه�شة في العال���م ويرى فيها اإمكاني���ة اأن تكون 
مناف�ش���ة له ف���ي النفوذ العالمي ف���ي ال�شيطرة على الث���روات والمقدرات 
لل�شع���وب الم�شت�شعفة فه���و ي�شعى اإلى هذا يعني اأنه يحم���ل روحًا عدائية 
خطيرة جدًا وم�شروعًا ل�شرب االأمة اإلى نهاية االأمر اأن ي�شرب هذه االأمة 

�شربة قا�شية اأن يو�شل هذه االأمة اإلى التل�شي.
 اأم���ة ال يبقى لها اأي وجود كاأمة م�شتقلة له���ا كيان لها اإرادة لها حرية 
اأبًدا اأمة ال ا�شتقلل لها اأمة م�شتعبدة بكل ما تعنيه الكلمة خانعة خا�شعة 
ُر عنها في مبادئها في حريتها  ال م�ش���روع لها ال هوية لها ال وجود له���ا ُيَعبِّ
وال حت���ى في كرامتها االإن�شانية م�شروع كهذا بكل تاأكيد هو م�شروع خطير 

جدًا جدا. ]الصرخة 1437هـ[

من ل ي�شتفزه هذا الت�آمر الأمريكي فهو اإن�ش�ن فقد م�ش�عره 
الإن�ش�نية

واأي اإن�ش���ان �شمن ه���ذه االأمة يدرك ذلك ثم ال ي�شتفزه ذلك ال يحرك 
في���ه اأي اأح�شا����ض بم�شاع���ره االإن�شاني���ة ال م�شاع���ر الغ�ش���ب وال م�شاع���ر 
اال�شتي���اء وال م�شاعر اال�شتف���زاز وال م�شاعر االإح�شا�ض بالم�شوؤولية وال اأي 
موؤث���ر من موؤثرات القيم والمبادئ التي ننتمي اإليها بحكم واقعنا ك�شعوب 
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م�شلم���ة وال حتى بحكم اإح�شا�شنا االإن�شاني وفطرتنا االإن�شانية، اأي اإن�شان 
ال يبال���ي بذل���ك ويتغافل عن هذا فهو اإن�شان فق���د م�شاعره االإن�شانية وقد 
اأ�شب���ح على بعد كبي���ر عن فطرته االإن�شانية معنى ه���ذا اال�شتعباد للنا�ض 
الظل���م للنا�ض وداخل هذا الم�شروع الكثير والكثير من الموؤامرات ل�شرب 

االأمة وتفكيكها. 
ناأت���ي اإلى الحديث عن البع�ض منه فنجد الف���ارق الكبير ما بين �شعي 
امري���كا الإزاح���ة مناف�شين كمناف�شي���ن وربما تقبل بهم فيم���ا بعد �شركاء 
ف���ي اإط���ار اأن يكونوا �شم���ن اأدواتها ف���ي اإط���ار اأن يكونوا �شم���ن اأدواتها 
الت���ي ت�شتغله���ا اأو اأن يكونوا تحت م�شتوى معين و�شق���ف معين ت�شمن فيه 
التف���وق الدائم عليهم وبين توجهها اإلى ا�شتهداف هذه االأمة وال�شتهداف 
العال���م االإ�شلم���ي ا�شتهدافًا قائم���ًا على عداء �شديد وم���ن منطلق عداء 
�شدي���د وا�شتهداف �شامل، ا�شته���داف االأمة بكل ما يبن���ي هذه االأمة بكل 
م���ا يبنى علي���ه واقعها، ا�شتهداف لها في المب���ادئ في القيم في االأخلق 
ف���ي الهوية ا�شتهداف لها ف���ي كل ما ي�شمن لها وجوده���ا اأمة لها قوا�شم 
م�شترك���ة تجمعها لها مبادئ تجمعه���ا لها هوية تجمعها وق�شاء ب�شكل تام 
عل���ى ا�شتقلل هذه االأمة وتقوي�ض تام لكل كي���ان فاعل لها هذا ما يريده 

االأمريكي بهذه االأمة بهذه المنطقة بهذه ال�شعوب.
والخل�ش���ة: اأن االأمريكي يريد منك كم�شل���م وعربي اأر�شك؛ الأهميتها 
الجغرافية بالن�شبة له ويريد ثرواتك الهائلة يريدك عبد مجرد من االإرادة 
والهوية وهو بالتاأكيد م�شتفيد من واقع االأمة، الواقع للأ�شف ال�شديد الواقع 
العرب���ي الواقع في العال���م االإ�شلمي في معظمه با�شتثن���اء حاالت اليقظة 
والوعي التي بداأت تتنامى والحالة التي كانت �شائدة اإلى حد كبير هي ت�شكل 
مطم���ع كبي���ر للأمريكي. االأمريكي هو م���ن االأ�شا�ض طام���ع م�شتعمر عنده 
نزعة ا�شتعلئية متكبر ي�شعى لل�شيطرة على العالم عنده هذا الطموح لديه 
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ه���ذه الرغبة وب�شكل كبير ج���دًا ويتحرك بناًء على ذل���ك كم�شروع اأ�شا�شي 
يوظف له كل القدرات وكل االإمكانات ي�شتغل عليه با�شتمرار.

ه���و بالن�شبة ل���ه م�شروعه اال�شتراتيج���ي الذي يتح���رك عليه في هذا 
العال���م هذه م�شاألة معروفة يعني بع�ض المنافقين والمغفلين والجهلة من 
يحاول���ون اأن يقدموا �شورة عن االأمريكي باأكثر مما ي�شعى هو في خداعه 
اإل���ى اأن يقدم �شورة عن نف�شه �شورة اإيجابية ولكن الم�شاألة وا�شحة جدًا 
ف���ي المقاب���ل اأمامه منطقة من اأه���م المناطق واأمة ه���و يخ�شاها فيما لو 
تحررت و�شحح���ت و�شعيتها وا�شتفاقت من غفلتها وع���ادت اإلى مبادئها 
وقيمه���ا الأن لديه���ا من المب���ادئ والقيم واله���دى ولديها م���ن المقومات 
والق���درات واالإمكانات ما ل���و ا�شتفاقت وا�شتيقظ���ت و�شححت و�شعيتها 
واأ�شلح���ت واقعها لجعل منها اأمة عظيمة مقتدرة حرة م�شتقلة لها هويتها 
المتمي���زة بحك���م تل���ك المبادئ بحكم تل���ك القيم بحكم ذل���ك الم�شروع 
الربان���ي العظيم فنرى فيها ما يخافه ما يقلق منه ما يعتبره عائًقا اأمامه 
لكن في المقابل هذه االأمة التي لديها كل هذه الفر�ض في اأن تبني واقعها 

وتكون اأمة فاعلة بالخير فاعلة اإيجاًبا على م�شتوى العالم .
ق���وى ال�شر على راأ�شه���ا اأمريكا في مقدمتها اأمري���كا ال�شيطان االأكبر 
ترى اأن واقع هذه االأم���ة مهيئ للق�شاء على هذه المخاوف الإي�شال االأمة 
اإل���ى واقع بعيد كل البعد عن اأن تتحرك ف���ي اإطار هذه الفر�شة، اإغراقها 
اأكثر واأكثر واإبعادها اأكثر فاأكثر وتخديرها اأكثر واأكثر والعمل على اإماتتها 
اأكث���ر واأكثر حتى ال تحيا م���ن جديد حتى ال تعود لتاريخها العظيم حتى ال 
ت�شتفيق م���ن ذلك ال�شبات وتحيا من ذلك المم���ات، فهم حري�شون على 
اإبعاده���ا اإل���ى حد اله���لك اإلى الح���د النهائي اأق�شى ح���د ممكن ثم هم 

حري�شون على ا�شتغللها. ]الصرخة 1437هـ[



21

� وقوداً لحروبه الظ�لمة �شد  الأمريكي ي�شعى ب�أن يجعل منَّ
اأي دولة اأخرى

وم���ا اأ�شواأ ه���ذا اأن تتحول المجاميع الب�شرية والكائن���ات الب�شرية اإلى 
اأ�شب���ه بقطعان م���ن الحيوانات تلعب بها اأمري���كا وا�شرائيل كيف ما ت�شاء 
وتريد في الم�شتقبل تحارب بها مثًل �شد رو�شيا �شد ال�شين �شد اأي دولة 
اخرى، اأي متمرد يتمرد على االإرادة االأمريكية اأو على االأطماع االأمريكية 
وعل���ى الرغب���ات االأمريكية يمكن بداًل من اأن تخ�ش���ر اأمريكا من جنودها 
وب���داًل من اأن يكلفها ذلك م���ن مالها واقت�شادها اأن ت�شتفيد من مال هذه 
االأمة من ثروات هذه االأمة من اإمكانات هذه االأمة ومن الكائنات الب�شرية 
العمي���اء ال�شم���اء البكماء في هذه االأمة ثم ت�ش���رب بها من ت�شاء وتريد، 
التجرب���ة الت���ي جربتها اأمريكا ف���ي هذا ال�شياق ف���ي �شراعها مع االتحاد 
ال�شوفييت���ي فيم���ا �شب���ق تعزز عنده���ا هذا االأم���ل بل تجعل من���ه بالن�شبة 
الأمري���كا اأكثر من اأمل يعني ترى فيه اأمرًا مح�شومًا اأمرًا من المفروغ منه 

داخل ح�شاباتها.
 االأمريك���ي في تجربته م���ع االتحاد ال�شوفييتي م���اذا عمل بدل من اأن 
يدخ���ل في حرب مبا�ش���رة ع�شكرية م���ع االتحاد ال�شوفييت���ي اأتى بالعرب 
ليحارب���وا االتحاد ال�شوفييتي تحت عن���وان الجهاد في �شبيل اهلل وبفتاوى 
معين���ة ثم بتموي���ل عربي اإل���ى اأن اأنهك االتح���اد ال�شوفييت���ي وبلغ به حد 
االإنه���اك اإل���ى الت�شرر االقت�ش���ادي الكبير ال���ذي اأودى به م���ع جملة من 
االأمور اإلى االنهيار والتفكك هذه التجربة ناجحة جدًا بالن�شبة للأمريكي 
ل���م تكلف���ه �شيء بل اإن���ه يربح من خلله���ا، ي�شتفيد ويرب���ح ويوفر ولذلك 
نلح���ظ عل���ى اأن التحرك االأمريك���ي تحرك في مقابل رغب���ة لديه م�شروع 
لدي���ه معين اأطماع موؤكدة روح عدائي���ة موؤكدة وفي مقابل ما ي�شجعه على 

ذلك. ]الصرخة 1437هـ[
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الواقع الذي واجه هذا التحرك الأمريكي

وه���و عندما تحرك اإلى هذا الواقع واأت���ى اإلى هذا الميدان كان هناك 
ف���ي ه���ذه ال�شاحة االإ�شلمي���ة وال�شاح���ة العربية الواقع ال���ذي واجه هذا 

التحرك االأمريكي كان على ثلثة حاالت متفاوتة:
اأواًل: وج���ود ق���وى موالية للأمريكي وم�شتعدة لتنفيذ م���ا يريد ولو اأنها 
ف���ي نهاي���ة المط���اف فيما ل���و قد اأكمل���ت دوره���ا وا�شتفاد منه���ا بال�شكل 
الكاف���ي �شياأتي الدور عليها حتى هي، لك���ن البع�ض لديهم من االنحراف 
م���ن العمى من مر�ض القلوب من البعد الكبير ع���ن المبادئ والقيم التي 
ت�شون االأمة وتحفظ االأمة البعد الكبير عن ذلك، ما هياأهم الأن يروا في 
الوالء الأمريكا وا�شرائيل وفي تقديم الخدمات الأمريكا وفي التحرك تحت 
المظل���ة االأمريكية وفي اإطار الرغبة االأمريكي���ة اأن يروا في ذلك طموحًا 
اأن ي���روا ف���ي ذلك عزة اأن يروا في ذلك اأهمية لهم، قيمة لهم في العالم، 
وتحرك���وا حتى البع�ض بكل رغبة يرى في ذلك ف�ش���ًل و�شرفًا يرى نف�شه 
كبي���رًا ومهم���ًا حينما يتح���رك على ه���ذا النحو: تحت المظل���ة االأمريكية 
والقي���ادة االأمريكية وال اأخلق وال قيم وال مبادئ وال اإن�شانية وال اأي �شيء 
يجع���ل من هذه القوى اأن تتحرج بع�ض الحرج من تنفيذ بع�ض الموؤامرات 
الخط���رة ج���ًدا على اأمته���ا وعلى بلدانه���ا وعلى �شعوب ه���ذه المنطقة ال، 
حا�شرة تفعل اأي �شيء يريده االأمريكي اأن توظف اأي عنوان اأن ت�شتغل اأي 
م�شكل���ة اأن تفعل اأي فعل اأن تت�شرف اأي ت�شرف اأن تقول اأي �شيء ولربما 
في بع�ض االحيان اأن تتبرع باأكثر مما يريده االأمريكي في بع�ض االأحيان، 
ه���ذا فريق من هذه االأمة اتجه هذا االتج���اه البع�ض من االأنظمة البع�ض 
م���ن المكونات ال�شعبية اتجه هذا االتج���اه لحق بالركب االأمريكي ل�شرب 
مجتمع���ه ل�شرب اأمته ل�شرب �شعوب منطقت���ه، لل�شتهداف للكيان الذي 

ينتمي اإليه كيان االأمة الكبير.
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ا فئة اأخ���رى التي تتبن���ى حالة الجمود فئ���ة وا�شعة  ثاني���ًا: وج���ود اأي�شً
م���ن اأبناء االأمة هي في حال���ة جمود حالة تيه حالة انع���دام للوعي وعدم 
اإح�شا����ض بالم�شوؤولي���ة هذه فئ���ة وا�شعة هي االأغلبية الي���وم في واقع االأمة 
الفئ���ة الجامدة ال�شاكتة المترب�شة الحيران���ة الم�شطربة المترددة وهي 
لي�شت في الموقع ال�شحيح اأبدًا ال اإن�شانيًا وال اأخلقيًا ال دينيًا وال دنيويًا ال 
بم�شالح الدنيا وال بمبادئ الدين هي في الموقف الغلط واقعها هو يخدم 

االأعداء على كل حال جمودها �شكوتها اإذعانها خنوعها �شمتها.
يعن���ي اأنه���ا في حالة اال�شت�ش���لم واأنها �شاحة ال ت�ش���كل اأي عائق اأمام 
موؤامرات االأع���داء وخططهم وتحركاتهم واأن�شطته���م اإ�شافة اأنها �شاحة 
مهياأة لل�شتقط���اب والتاأثير في داخلها وفري�شة �شهلة في نهاية المطاف 

اأرادوا اأن ي�شتقطبوا ا�شتقطبوا اأرادوا اأن ي�شربوها �شربوا وهي مهياأة.
ثالثًا: هناك اأي�شًا فئة متحررة تتبنى مبداأ التحرر تنطلق بدافع القيم 
والمب���ادئ واالأخلق التي تنتمي اإليها هذه االأم���ة وهي فئة تتنامى بف�شل 
اهلل ف���ي واقع االأمة وتخو�ض اليوم ال�شراع مع االأعداء وتواجه الكثير من 
النزاع���ات والحروب واالأحداث والم�ش���اكل التي ت�شعل في وجهها. ]الصرخة 

1437هـ[

الأمريكي ي�شتفيد من واقع الأمة ال�شيئ  

���ا ي�شتفيد كما اأ�شلفنا من واقع االأمة وهناك الكثير من  االأمريكي اأي�شً
الم�شاكل القائمة في واقع االأم���ة نتيجة الإرث الما�شي ونتيجة للواقع غير 
ال�شلي���م الذي ه���و �شائد على االأمة، ه���ذا الواقع في المنطق���ة في العالم 
االإ�شلم���ي في معظم البل���دان الواقع ال�شيئ واق���ع اال�شتبداد لي�ض هناك 
م�ش���روع تلتف حوله االأم���ة يبنيها ويحميه���ا هذا الواقع مل���يء بالم�شاكل 
الكثي���ر، الم�ش���اكل ال�شيا�شي���ة الم�ش���اكل االقت�شادية الم�ش���اكل الثقافية 
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والفكري���ة م�شاكل في كل االتجاهات وف���ي كل المجاالت، االأمريكي قدير 
واالإ�شرائيلي قدير في مجال ا�شتغلل اأي م�شكلة وتوظيفها التوظيف الذي 
يخ���دم اأهدافه وم�شاريعه وموؤامراته واالأم���ة مليئة بالم�شاكل فكان اأمامه 
فر����ض كثيرة ثم االأ�شاليب والو�شائل التي يعتمد عليها االأمريكي وي�شتفيد 
منه���ا اأي�شا االإ�شرائيل���ي، االأمريكي يتحرك بطريق���ة مدرو�شة هو يخ�شى 
يقظ���ة االأم���ة هو يخ�ش���ى اأن يتحرك بطريق���ة ي�شتفز فيها االأم���ة، فيكون 
تحرك���ه عامل ا�شتنها�ض لهذه االأمة وا�شتفزاز لهذه االأمة هو يح�شب هذا 
الح�شاب وال يخ�شى �شيًئا مثلما يخ�شى اأن ت�شتفيق هذه االأمة واأن تعي واأن 

تتحرك كما ينبغي.    ]الصرخة 1437هـ[

الأمريكي اعتمد على اختالق الذرائع و�شن�عة المبررات  

فلذلك هو تحرك وهو ياأخذ بعين االعتبار كل هذه االأمور فاعتمد اأواًل 
اختلق الذرائع و�شناعة المبررات يخلق ذريعة معينة يجعل منها العنوان 
ال���ذي يزحف به على المنطقة الذي يتغلغل م���ن خلله اإلى داخل كل بلد 
ا واأمنيًّا، ال���ذي يجعل منه العنوان الذي  من بل���دان هذه المنطقة ع�شكريًّ
ي�ش���وغ ل���ه ويبرر له اأن ي�ش���رب ويوجه �شرباته في اأي بل���د في اأي منطقة 
ا  ا واأمنيًّا وحتى اقت�شاديًّ واأن يتحرك على كل الم�شتويات �شيا�شيًّا وع�شكريًّ
واإعلميًّا، فاأتى من �شمن هذه العناوين عنوان االإرهاب وعنوان مكافحة 
االإره���اب والقاع���دة ثم الكثير مم���ا نتج عن هذا العن���وان ولدت القاعدة 
كثي���ر م���ن بناتها ه���ذا العنوان من ال���ذي اختلقه؟ من ال���ذي �شنعه؟ من 
ال���ذي ي�شتثم���ر فيه؟ من الذي يوظف���ه؟ من هو اأكبر م�شتفي���د منه ب�شكل 
تلقائ���ي من دون تكلف؟ االأمريكي بالتاأكيد، هذا العنوان ي�شتغله وي�شتفيد 
من���ه للو�شول منه اإلى اأي بقع���ة في العالم االإ�شلمي في المنطقة العربية 
يدخل اإلى البلدان يفر�ض له قواعد ع�شكرية ينفذ عمليات ع�شكرية جوية 
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بالطائرات بكل اأ�شكالها اأو برية ينفذ عمليات تحت عنوان عمليات اأمنية.
 يتغلغ���ل في المو�شوع االقت�شادي يتحرك ف���ي خطوات كثيرة ل�شرب 
ال�شعوب يتحرك حتى على م�شتوى التحكم في االإعلم والتحكم بالمناهج 
المدر�شية، ال�شناعة للثقافة للفكر للراأي العام ي�شتغل في كل االتجاهات 
واأمامه هذا العنوان يجعل منه غطاء يموه به تحركه اأو اأهدافه الحقيقية 
في اإطار هذا التحرك والبيئة القائمة في الواقع العربي والعالم االإ�شلمي 
ف���ي معظمها ل���دى �شريحة وا�شعة من اأبن���اء العالم االإ�شلم���ي من اأبناء 
المنطق���ة بيئة قابلة الأن تخدع الأن تتقبل ه���ذه العناوين الأن تتفاعل معها 

لم�شلحة االأمريكي نف�شه بما يخدم االأمريكي نف�شه. ]الصرخة 1437هـ[

ظ�هرة الإره�ب تن�مت وتو�شعت برع�ية الأمريكي  

ولذلك الحظوا االأمريكي يحر�ض دائًما على اأن تبقى هذه الحالة حالة 
متفاقم���ة وال تنح�شر، واإذا جئنا بكل ب�شاط���ة اإلى ا�شتقراء هذه المرحلة 
الما�شية من���ذ اإعلنه لحملته لمحاربة ما ي�شم���ى باالإرهاب ومكافحة ما 
ي�شم���ى بالقاعدة واإلى الي���وم ترى اأن الم�شاألة غريب���ة االأمريكي ياأتي اإلى 
المنطق���ة يح�ش���د كل ق���واه يتحرك ب���كل اإمكاناته بكل ثقل���ه ويحرك معه 
االآخ���رون من كل م���ن يدور في فلك���ه وي�شتغل عل���ى اأعلى م�شت���وى ب�شكل 
كبي���ر �شم���ن م�شاريع �شامل���ة يخترق فيها واق���ع االأمة ف���ي كل واقع االأمة 
يخترق فيها واقعه���ا ال�شيا�شي واقعها االقت�ش���ادي واقعها االأمني واقعها 
الع�شكري يخترق فيه �شيادته���ا وينتهك فيه �شيادتها ويفقدها ا�شتقللها 
وه���ذا التحرك الكبير الهائ���ل الذي هو �شامل، عل���ى كل الم�شتويات وفي 
كل المج���االت وو�ش���ل اإلى عمق ه���ذه االأمة اإلى كل منطق���ة فيها واإلى كل 
بل���د موؤثر متحكم �شانًعا الكثير من االأح���داث، مع كل ذلك لم تزدد هذه 
الم�شاألة اإالَّ م�شكلة اإال تعقيدًا وتفاقمًا، االأمريكي بداأ يتحرك ويقول هناك 
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ف���ي اليمن 5 اإرهابيون وهناك في العراق ك���ذا كذا وهناك في ذلك البلد 
10 ف���ي ذلك البلد 8 في ذلك البلد 200 هن���ا في هذا البلد 1من عنا�شر 
القاع���دة، ثم بداأت هذه الظاه���رة تتنامى برعاية م���ن االأمريكي وبدعم 
م���ن كل اأدواته برعاية ودعم وا�شح الكل يع���رف اأنما لدى هوؤالء القاعدة 
وداع����ض واأخواته���م وبناتهم وما اإليه���م من ت�شكيلت تفرع���ت عنهم اأن 
لديه���ا من االإمكان���ات والتمويل ما يق���در اليوم بمليارات ال���دوالرات واأن 
ه���ذه الملي���ارات تاأتي اإليها م���ن دول معينة ويوم اأن ت�شتغن���ي اأمريكا عن 
تل���ك الدول �شتجعل منه اإدانة لها وحجة عليه���ا ل�شربها وت�شتفيد من كل 

االتجاهات. ]الصرخة 1437هـ[

م� الذي ي�ش�عد الأمريكي على تنفيذ م�ش�ريعه؟  

ال���ذي ي�شاعد االأمريك���ي على تنفيذ م�شاريع���ه اأن اأمتنا ال هي ت�شتفيد 
م���ن التاريخ وال هي ت�شتقرئ الواقع ب�شكل جيد، االأغلب في واقع االأمة اأن 
الكثي���ر ال يعرف ماذا فعلت اأمريكا في غير بلدنا في غير �شعوبنا في غير 
منطقتن���ا العربي���ة في غير عالمنا االإ�شلمي، ما فعلت���ه اأواًل قبل اأن ت�شل 
اإلى عالمنا االإ�شلمي مع الفارق الكبير الأن ما تريده هناك لي�ض بقدر ما 
تريده هنا ما تريده هنا اأكثر خطًرا واأ�شوء �شرًا وفظاعًة، ولذلك اأمام كل 
ه���ذا التحرك االأمريكي ن���رى وندرك جميعا اأهمي���ة اأن يكون هناك لهذه 
ال�شع���وب الم�شتهدفة على هذا النحو من اال�شتهداف وعلى هذا الم�شتوى 
م���ن الخط���ر الذي يتهدده���ا اأن يكون له���ا تحرك في المقاب���ل اأن تتحمل 
م�شوؤوليتها تجاه نف�شها الأن �شكوتها وقعودها اإنما يجعل منها فري�شة �شهلة 

للأعداء وال يغني عنها �شيئًا. ]الصرخة 1437هـ[

* * *
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ثالثًا: حالة االأمة اأمام هذه االأحداث

 الأحداث الق�ئمة ح�ليً� وهذا الواقع الم�أزوم لي�ض ح�لة 
ع�برة

وم���ن المهم لنا في �شعبن���ا اليمني العزيز وفي واق���ع المنطقة عموًما 
اأن ن���درك اأن االأحداث القائمة حالًيا وهذا الواقع الماأزوم بكل لي�ض حالة 
عاب���رة ولم ياأِت بال�شدفة ول���م يكن حالة طراأت هكذا اإل���ى الواقع بدون 
مقدم���ات ال، نحن اأمام مرحلة من مراح���ل كثيرة ا�شتغل عليها االأمريكي 
واالإ�شرائيل���ي واأعوانه���م حتى اأو�شلوا واقع االأمة اإلى م���ا و�شل اإليه وحتى 
اأحدث���وا كل ه���ذه الم�شاكل في واقع االأم���ة و�شنعوا كل ه���ذه االأزمات في 
واق���ع االأم���ة وهم في ح���رب متوا�شلة عل���ى االأمة وهم ال ياأل���ون جهد في 
اأن يلحق���وا اأبلغ ال�ش���رر باالأمة، و�شاذج وغبي واأحم���ق وجاهل من ينتظر 
اأن تتج���ه اأمريكا �شواء في واقع م�شكلة هن���ا اأو واقع م�شكلة هناك بح�شن 
ني���ة وباإرادة خير وبداف���ع اإن�شانية وبفعل �شام لح���ل م�شكلة واإ�شلح واقع 
واإنه���اء اأزمة غبي، االأمريك���ي ي�شتثمر في االأزمة اأن تبق���ى وفي الم�شاكل 
اأن تتغ���ذى وتتنامى وفي ال�ش���راع اأن يدوم وي�شتمر ولكن���ه يحر�ض دائًما 
عل���ى اأن يتحكم ب���كل قواعد اللعبة واأن يبقى متحكًم���ا في م�شار االأحداث 
لي�شم���ن ا�شتمرارها عل���ى النحو الذي يري���ده وبما يحق���ق اأهدافه، هذا 
ال���ذي ي�شعى ل���ه االأمريكيون ويحر�ض علي���ه االإ�شرائيلي���ون وي�شتفيد منه 
االإ�شرائيلي���ون ب�شكل كبير اإذًا فاأين تتجه اأنظ���ار �شعوبنا اأمام هذا كله؟، 
ننتظ���ر من اأمريكا وننتظ���ر من اأدوات اأمريكا وناأم���ل منها اأن تعالج هذه 
الم�ش���اكل وتحل هذه االأزمات وت�شل���ح هذا الواقع وتعالج هذه الجراح ال، 
ال ف���ي بلدنا وال في اأي بلد اآخر ه���ذا الواقع هو محطة من محطات الكيد 

والمكر االأمريكي واالإ�شرائيلي ب�شعوبنا. ]الصرخة 1437هـ[
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اأم�م كل ذلك نحن بين خي�رين:

1( اإم���ا االإذع���ان والت�شلي���م لهذه المخاط���ر واإف�شاح المج���ال للأمريكي 
واأدوات���ه ليعمل���وا عملهم ف���ي االأمة، يعمل���ون ما يري���دون وينفذون كل 
مكائده���م وموؤامراتهم بحق االأم���ة دون اأي عوائق وال مطبات اأمامهم 
حتى ي�شلوا اإلى النتيجة التي يريدونها وهي اأ�شواأ نتيجة خ�شارة الدنيا 

واالآخرة.
2( اأو اأن تتح���رك االأم���ة، اأن تعت�شم ب���اهلل �شبحانه وتعال���ى اأن تعود اإلى 
مبادئها العظيمة واإلى قيمها االأ�شيلة واإلى فطرتها االإن�شانية وتتحرك 
تح���ركًا م�ش���وؤواًل تع���ي م�شوؤوليته���ا اأم���ام نف�شه���ا واأم���ام اهلل �شبحانه 
وتعال���ى الذي ال ير�شى لها باالإذعان والخن���وع واال�شت�شلم واأعداوؤها 
ي�شحقونها ويرتكبون بحقها اأب�شع الجرائم وي�شعون اإلى الق�شاء عليها 

واإنهاء كيانها ووجودها بكل ما يعنيه هذا الوجود.

الخي�ر ال�شحيح هو اأن تتحرك �شعوب هذه الأمة بقدر م� 
يتحرك الأعداء

الخي���ار ال�شحيح الذي تقت�شيه الفط���رة االإن�شانية وتفر�شه المبادئ 
ويفر�شه الدي���ن والقيم واالأخلق اأن تتحرك هذه االأمة لتدفع عن نف�شها 
تل���ك االأخط���ار بقدر م���ا يتحرك االأع���داء، اأن يكون ه���ذا التحرك ب�شكل 
�شام���ل، واأن تحر�ض على كل ما يعطيها قوة ف���ي الموقف اأن تحر�ض على 
ذل���ك كله وتتحرك عل���ى كل الم�شتويات بوعي، االأم���ة باأم�ض الحاجة اإلى 
الوع���ي والتحرك العمل���ي على كل الم�شتوي���ات، اليوم ال�شع���وب مك�شوفة 
الظه���ر ال جيو�ض قوية تحميها وال كيانات ب�شكل دول يمكن اأن تعول عليها 
لتدف���ع عنها الخطر، وال�شر يطالها ب�شكل مبا�شر والموؤامرات تنزل اليوم 
اإل���ى الميدان ال�شعبي ب�ش���كل مبا�شر الأن مو�ش���وع الحكومات باالأغلب قد 
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انته���ت منه اأمري���كا البع�ض �شار مجرد دمية يتح���رك لتنفيذ الموؤامرات 
والبع����ض اإما ق�ش���ي عليه واإما م�شتغرق يعي�ض حال���ة االأزمة الخانقة التي 
تفقده القدرة على الفع���ل الكبير في واقع االأمة، فال�شعوب معنية بنف�شها 

معنية بحكم الفطرة االإن�شانية وبحكم الدين والم�شوؤولية الدينية.
 اإن اهلل ياأمرنا اأن نتحرر من الطواغيت، اإن اهلل يريد لنا اأالَّ ي�شتعبدنا 
اأح���د اأيًّا كان وب���اأي عنوان كان، اإن اهلل �شبحانه وتعالى يريد لنا العزة وال 
ير�ش���ى لنا اأن نقب���ل بالذلة والهوان، اإن اهلل �شبحان���ه وتعالى هو القائل: 
ُة َوِلَر�ُشوِل��ِه َوِلْلُموؤِْمِنْي��َن} ]المنافقـون:8[، اإن اهلل يري���د لن���ا  {َوِلِ �لِع��زَّ
الكرام���ة، اإن اهلل يريد لن���ا اأالَّ ُنْظَلَم واأالَّ نقبل م���ن االآخرين باأن يظلمونا 
اأب�شع الظلم وبكل اأ�شكال الظل���م ع�شكريًّا واقت�شاديًّا و�شيا�شيًّا وتحت كل 
العناوي���ن، {َوَم��ا �ُل ُيِرْي��ُد ُظْلًما ِلْلِعَب��اِد} ]غافر:31[  {َوَم��ا �ُل ُيِرْيُد 

ُظْلًما ِلْلَعاَلِمْيَن} ]آل عمران:108[.
وبالتال���ي م�شوؤوليتنا تجاه اأنف�شنا ومن الحق لنا اأن نتحرك واأالَّ نكترث 
���ُة التحرك الأمريكا،  ب���كل اأولئك االآخرين الذين يري���دون اأن تكون �َشْرِعيَّ
ويجعل���ون لها الحق المطلق اأن تتدخل ف���ي كل �شوؤون هذه االأمة في �شوؤون 
ا  ا اأو اقت�شاديًّ ���ا اأو �شيا�شيًّ ا اأو اأمنيًّ كل �شعوبه���ا واأن تفع���ل ما تريد ع�شكريًّ
وتتخ���ذ اأي خط���وة، ث���م يقولون ل���ك: لي�ض لك الح���ق اأن تتح���رك للدفاع 
ع���ن نف�شك، ال، اأنت متم���رد، اأو انقلبي، اأو اإرهاب���ي، اأو اأي عنوان، لي�ض 
ل���ك الح���ق اأن تتحرك بم���ا تقت�شيه فطرت���ك ومبادئك ودين���ك وثقافتك 
واأخلق���ك، لي�ض لك حق الحرية، يجب اأن تبقى خانعًا لهم م�شت�شلمًا لهم 

مذعنًا ل�شيا�شاتهم وتوجهاتهم. ]الصرخة 1437هـ[
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الخي�ر اليوم بين اأن تكون عبداً لربك اهلل اأو تكون عبداً  
لأعدائك

م���ن الطبيعي اأن يقول���وا ذلك، هم اأعداء ويتحرك���ون بطريقة عدائية 
�شيقول���ون ل���ك ا�شت�شلم لنا، اأعطن���ا �شلحك، قدم اإلين���ا رقبتك، اخ�شع 
لن���ا، كن عبدًا لنا هذا م���ا يريدونه، اللَّوم على ال�شع���وب حينما تقبل هي 
بالخن���وع، اأولئ���ك من الطبيعي اأن يقول���وا اأي �شيء مهم���ا كان �شوًء مهما 
كان باط���ًل هم اأهل الباطل ال يفاَجُئ االإن�شان ب���اأي �شيء من جانبهم اأن 
يقولوا الباطل المح�ض، اأن يقولوا ما ال م�شتند له، اأن يتحركوا بما ال حق 
له���م في���ه نهائيًّا، هذا طبيعي ه���م هكذا هم اأهل ال�شر، ه���م اأهل الباطل 
هم المجرمون هم الظالمون هم المتكبرون هم المف�شدون، من الطبيعي 
اأن يتكب���ر اأن يطل���ب الباطل اأن يطغى اأن يرتكب الجرائم هذا لي�ض غريبًا 
علي���ه ه���و هك���ذا واإالَّ لما كان متكب���رًا وال مجرمًا وال �شيئ���ًا وال مف�شدًا وال 
ظالمًا لكن الأنه كذلك �شتكون ت�شرفاته و�شلوكياته واأقواله ومطالبه بحق 

ال�شعوب متفرعة عن ذلك بالتاأكيد.
 ولذل���ك عل���ى ال�شع���وب الل���وم؛ الأن الخيار الي���وم بين اأن تك���ون عبدًا 
لرب���ك اهلل اأو تكون عب���دًا الأعدائك ي�شتعبدونك لما في���ه اإذالل لك وقهٌر 
ل���ك واإهانة لك وتدمير لك وخ�ش���ارة لك في الدنيا واالآخرة، اأما اهلل وهو 
فاط���رك وخالقك وخال���ق الكون ومدب���ره فا�شتعباده ل���ك ا�شتعباد رحمة 
ورعاي���ة وف�شل وتكريم و�شع���ادة وعزة وخير في الدني���ا واالآخرة يمنحك 
علم���ًا يمنح���ك حكمة يهديك اإل���ى الخير في الدنيا واالآخ���رة. وهل يمكن 
للإن�شان الموؤمن اأن يقبل العبودية الأعدائه بكل ما فيها من �شوء ويوؤثرها 
عل���ى العبودية لرب���ه اهلل خالقه بكل م���ا فيها من �شرف وع���زة وخير في 

الدنيا واالآخرة.
و�شعبنا اليمني هو في مقدمة ال�شعوب الم�شتهدفة يرون فيه �شعبًا حرًا 
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وعزي���زًا وكريمًا ي���رون في جماهيره الوا�شعة المبدئي���ة وال�شدق والهوية 
االإيماني���ة الرا�شخ���ة والنزعة اال�شتقللية الحرة، وه���م يحاولون تدجين 
ه���ذا ال�شعب وتركيع هذا ال�شع���ب واأن يجعلوا منه وم���ن ال�شعوب البارزة 
ف���ي المنطقة عبرة لبقية ال�شع���وب حتى ت�شت�شلم ب���كل ب�شاطة وبدون اأي 

م�شكلة. ]الصرخة لعام 1437هـ[

 ل بد لالأمة اأن تتحرك �شمن م�شروع يخرجه� من الم�أزق 
الذي هي فيه 

كي���ف هو الم�شروع الذي نفتر�شه؟ ُيفتر����ض اأن نلحظ طبيعة التحدي 
وم�شتوى التح���دي وطبيعة ال�شراع، هذا �شراع �شام���ل، والذي ي�شتهدفه 
ف���ي االأمة ي�شتهدف قيمها واأخلقها ومبادئها، كل ما يمكن اأن ُيبنى عليه 
كيانها، وكل ما يمكن اأن يكون عامًل في قوتها، االأمة ال خيار لها ُيخرجها 
م���ن الماأزق الذي هي فيه والمعاناة الت���ي تعي�شها ب�شكل عام نتحدث عن 
واقع االأمة ككل، اإال اأن تتحرك �شمن م�شروع �شامل، واقعي، �شحيح يعالج 
واقعه���ا الداخلي، ي�شحح و�شعيته���ا وجوانب الخلل لديها، الأن اهلل يقول: 
ُرو� َما ِباأَْنُف�ِشِهم} ]الرعد:11[، وجزء  ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ {�إِنَّ �َل َل ُيَغيِّ
كبير من ما تعاني منه االأمة خلل داخلي، خلل كبير  على الم�شتوى الثقافي 
عل���ى م�شتوى المفاهيم والقناعات والت�ش���ورات، على م�شتوى ال�شلوكيات 

على م�شتويات كثيرة جدًا.
الم�ش���روع القراآن���ي م�شروع لُه كل الممي���زات التي ُيمك���ن اأن نن�شُدها 
ال مفيد، يمكن اأن تعتمد عليه االأمة بما تعنيه  اء عظيم فعَّ تجاه م�شروع بنَّ
الكلم���ة، ويمكن اأن ي�ش���كل مخرجًا للأمة بما تعني���ه الكلمة، ومعالجًا لكل 

اإ�شكاالتها بما تعنيه الكلمة.]من لقاء السيد مع األكاديميين[
* * *
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رابعًا: تحرك ال�سهيد القائد بالم�سروع القراآني بالتزامن 
مع التحرك االأمريكي

اأم�م هذا الواقع الخطر جداً اأعلن ال�شيد ح�شين بدر الدين 
الحوثي انطالقة الم�شروع القراآني    

اأم���ام هذا الواق���ع الخطر جدًا، الذي يوؤذن بمرحل���ة متقدمة، ولي�شت 
اأول الخط���وات بالن�شب���ة الأمريكا واإ�شرائيل ومن ي���دور في فلكهم، ال. هي 

حلقة من حلقات، خطوة من خطوات، مرحلة من مراحل.
ف���ي ه���ذا الواق���ع وتزامنًا م���ع تل���ك المرحلة وتل���ك الظ���روف، اأطلق 
ال�شي���د ح�شين بدر الدي���ن الحوثي -ر�شوان اهلل عليه- ال�شرخة في وجه 
الم�شتكبري���ن، هتاف الحرية والبراءة، �شعار )اهلل اأكبر، الموت الأمريكا، 
الم���وت الإ�شرائيل، اللعنة عل���ى اليهود، الن�شر للإ�ش���لم(، واأعلن بذلك 
انطلق���ة الم�شروع القراآني، وذلك بتاري���خ 2002/1/17م، �شادف ذلك 

في اآخر جمعة من �شهر �شوال في ذلك العام.
هذا الم�شروع القراآني ال���ذي هذا �شعاره، يهدف اإلى ا�شتنها�ض االأمة 
لمواجه���ة التحديات الكب���رى، والمخاطر الج�شيمة الت���ي تهدد وجودها؛ 
نتيج���ة الهجمة االأمريكي���ة واالإ�شرائيلي���ة غير الم�شبوق���ة، واإلى ت�شحيح 
و�ش���ع االأمة بالعودة اإلى القراآن الكري���م، والتثقف بثقافته، واالهتداء به، 
واإل���ى التحرك العملي وفق خطوات متع���ددة، كان من بينها ال�شعار، ومن 
بينها مقاطع���ة الب�شائع االأمريكية واالإ�شرائيلية، ون�شر الوعي في اأو�شاط 

االأمة.
ه���ذا الم�شروع ركز ب�شكل كبير على ال�شرخ���ة بهذا ال�شعار والهتاف، 
ركز ب�شكل كبير على التحري�ض لمقاطعة الب�شائع االأمريكية واالإ�شرائيلية، 
لما تمثله هذه الم�شاألة من اأهمية كبيرة جدًا في مواجهة اأمريكا ومواجهة 
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اإ�شرائي���ل الت���ي عماد قوتها ه���و اإمكاناتها االقت�شادي���ة، العناية بالثقافة 
القراآنية ون�شر الوعي من خللها والتحرك عمليًّا على �شوئها في مواجهة 
موؤام���رات اأمري���كا واإ�شرائي���ل، في كل المج���االت، والت�ش���دي لهجمتهم 

ال�شر�شة ال�شاملة على االأمة.
هذا الم�شروع انطلق، وهذا الهتاف في مقدمته كعنواٍن له، وله اأهداف 

مهمة في مقدمتها:
اإيق���اظ ال�شع���وب، وتنبي���ه االأم���ة تج���اه تح���رك االأع���داء ال�شام���ل   -1
وموؤامراته���م، وهذه م�شاأل���ة مهمة؛ الأن حالة الغفل���ة، وحالة االنخداع 
بطبيع���ة العناوين التي تتحرك من خلله���ا اأمريكا، حالة �شائدة لدى 
الكثي���ر من ال�شع���وب، وخ�شو�ش���ًا حينما ال يكون هن���اك تحرك كبير 
لف�ش���ح الموؤامرات االأمريكية واالإ�شرائيلية. فعملية االإيقاظ للأمة من 
حال���ة الغفل���ة، من حالة ال�شب���ات التي تعي�ض فيها تج���اه هذا التحرك 

الَخِطر جدًا بكل ما تعنيه الكلمة كان من اأهداف هذه ال�شرخة.
2- كذل���ك كان من االأهداف المهمة لهذه ال�شرخ���ة: تح�شين االأمة من 
الداخل ف���ي مواجهة ما تعتم���د عليه اأمريكا واإ�شرائي���ل من االختراق 
والتطوي���ع، ونحن �شنتحدث حول االأ�شل���وب اأو االأ�شاليب التي اعتمدت 

عليها اأمريكا لندرك اأهمية وجدوائية هذا التحرك في المقابل.
3- ه���و كذل���ك م�ش���روع ا�شتنها�ض للأم���ة للتح���رك عمليًّا ف���ي مواجهة 
االأخط���ار الحقيقي���ة؛ الأن الكثير من اأبن���اء االأمة، وف���ي اأو�شاط االأمة 
عموم���ًا م�شتاء بالتاأكيد من اأمري���كا، وم�شتاء من اإ�شرائيل، وله موقف 
مخت���زن في داخله يعبر عن ه���ذا اال�شتياء، ويحمل هذا اال�شتياء لكنه 
ال يترج���م عمليًّا، حالة الجم���ود والغفلة وال�شك���وت والقعود تجعل من 
االأمة �شحية وفري�شة �شهلة الأعدائها ويجعل منها اأي�شا �شاحة مفتوحة 
لل�شتقطاب الأن هذه الفئة ال�شاكتة الجامدة التي ت�شكل اأغلبية االأمة، 
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اأغلبي���ة االأمة هي قابلة الأن ي�شمحل في واقعها هذا اال�شتياء هي قابلة 
الأن تك���ون �شاحة مفتوحة لل�شتقطاب و�شاح���ة اأي�شًا مفتوحة وميدانًا 
مفتوح���ًا كذل���ك للت�شليل واالإغواء يعن���ي لي�ض لديه���ا ح�شانة معنوية 
ثقافي���ة فكرية تحميها من ذلك، كان م���ن اأهم اأهداف هذه ال�شرخة 
وه���ذا الم�شروع مواجهة فر����ض حالة ال�شمت وال�شك���وت التي واكبت 
التح���رك االأمريكي واالإ�شرائيلي الأن ال���ذي كان يجري في مقابل هذا 
التح���رك الكبير للأمريكيين وهذه الهجم���ة ال�شر�شة وغير الم�شبوقة 
عل���ى االأمة كان الذي يواكب ذل���ك وكان يتزامن مع ذلك فر�ض لحالة 
ال�شم���ت وحالت ال�شكوت ف���ي اأو�شاط االأمة اأالَّ اأح���د يتحرك اأالَّ اأحد 
يتخ���ذ موقف ال اأحد ين�شط في اأو�شاط االأمة ال�شتنها�شها في مواجهة 
ه���ذا الخطر وه���ذه الم�شاألة �شيئ���ة للغاية الأن معناه���ا تكبيل ال�شعوب 
بقي���ود الذل والهوان وتقديم االأمة فري�شة �شهلة الأعدائها وتهيئة االأمة 

ل�شيطرة اأعدائها دونما اأي كلفة بالن�شبة للأمريكي.

�ض طبيعة الموؤامرات الأمريكية  الم�شروع القراآني هو �شخَّ
والإ�شرائيلية

الم�ش���روع القراآني في �شعاره في دعوته لمقاطعة الب�شائع في اأن�شطته 
العام���ة في ن�شاطه التثقيفي والتوعوي فيما يركز عليه من خطوات عملية 
وا�شع���ة في ن�شاطه لتكوين اأمة قراآنية تحم���ل الم�شروع القراآني والروحية 
����ض طبيعة الموؤام���رات االأمريكي���ة واالإ�شرائيلية والتي  القراآني���ة هو �شخَّ
ه���ي بالتاأكيد وا�شحة لدى الكثير من النا����ض وركز على الت�شدي العملي 
له���ا. مما ال �شك في���ه اأن االأمريكي يهدف اإلى ال�شيط���رة الكاملة على كل 
مق���درات وثروت االأم���ة واحتلل بلدانها بحكم االأطم���اع الرهيبة وبحكم 
نزع���ة ال�شيط���رة واال�شتعمار لديه، ه���ذه م�شاألة ال �شك فيه���ا اأبدًا من ال 
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يع���رف فهو غبي ج���دًا وجاهل ومن يع���رف ويتعامى عن ذل���ك فهو يعمل 
ل�شالح االأعداء.

الأمريكي هدفه ال�شيطرة ب�شكل ك�مل ومب��شر على كل 
مقدرات الأمة

االأمريكي هدفه وفي المقدمة اأن ي�شيطر ب�شكل كامل على كل مقدرات 
وث���روات االأمة، هذه االأمة لها ث���روات هائلة لها اأهمية كبي���رة اأواًل بحكم 
موقعه���ا الجغراف���ي الح�شا�ض في ه���ذه االأر�ض على وج���ه الكرة االر�شية 
ث���م ما في ه���ذه الرقعة الجغرافي���ة من ثروات هائلة، مناب���ع النفط اأكبر 
احتياط���ي للنفط ف���ي العالم وم�شال���ح حيوية اأخ���رى، االأمريكي ال يهمه 
اأب���دًا اأبدًا اأن يقت�شر على �شمان الح�شول على م�شالح بالقدر الم�شروع 
وبالقدر المعقول، ال لي�شت الم�شاألة لديه اأن ي�شمن لنف�شه الح�شول على 
احتياجات���ه من ه���ذه المنطقة بطريق���ة م�شروعة، ال هو يري���د ال�شيطرة 
المبا�شرة عليه���ا هو يريد اال�شتئثار بها هو يريد اال�شتغلل لها االأمريكي 
طم���اع بالتاأكيد اأطماع���ه كبيرة ولدي���ه النزعة اال�شتعمارية ه���ذه م�شاألة 
موؤك���دة ووا�شحة هو يريد اأن ي�شيطر ب�شكل كامل اأن ي�شتحوذ ب�شكل كامل 
حتى على ح�شاب �شعوب هذه البلدان وهذه المناطق ال يريد فقط �شمان 
م�شالح���ه في الح���د والم�شتوى الم�ش���روع والمقبول يري���د اأكثر من ذلك 

يريد اال�شتحواذ على الكل. 

القراآن الكريم هو الكلمة ال�شواء الب�قية بين الأمة 
الإ�شالمية

الق���راآن الكريم هو الكلمة ال�ش���واء الباقية بين االأمة، االأمة االإ�شلمية 
توؤم���ن به اأن���ه كتاب اهلل توؤم���ن بقدا�شته توؤم���ن باأنه الحق ال���ذي ال ياأتيه 
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الباط���ل م���ن بين يدي���ه وال من خلف���ه، اأنه الب�شائ���ر التي ُتعط���ي النا�ض 
الب�شي���رة اللزمة تج���اه الواقع بكله، اأنه النور ال���ذي يبدد كل الظلمات، 
اأنه المنهج الحق والقويم وال�شراط الم�شتقيم، كل المميزات تتوفر تجاه 

هذا الكتاب المقد�ض والعظيم.]لقاء السيد عبد الملك باألكاديميين[

الأمة له� تجربة ن�جحة  ب�لعتم�د على القراآن  الكريم 

االأم���ة لها تجربة باالعتماد على الق���راآن، وغيرت واقعها اإلى حد كبير 
ف���ي جاهليتها االأولى، غي���ر واقعها تمامًا وانتقل بها اإل���ى و�شعيه مختلفة 
كلي���ًا . الم�شروع القراآني لُه ُمميزات عظيمة اأنه ُي�شحح الو�شع الداخلي، 
على الم�شتوى النف�شي، على م�شتوى المفاهيم والقناعات، ثم اأي�شًا ُيعزز 
االأم���ل باهلل �شبحانه وتعالى، وُيعطي �شورة وتقييمًا دقيقًا و�شامًل عن كل 
االأع���داء، عن كل اأ�شاليبهم وو�شائلهم ال�شتهداف االأمة، وُير�شد االأمة اإلى 
تح���رك �شامل وواٍع لمواجهة هذه التحديات، ثم ُي�شاف اإلى ذلك اأن وراء 
الق���راآن م���ن نزل القراآن، اأن الق���راآن الكريم هو �شل���ة وو�شيلة وحبل بين 
االأمة وبين اهلل �شبحانه وتعالى، لتحظى برعاية اهلل وبمعونة اهلل وبن�شر 

اهلل وبتاأييد اهلل.
اإن الق���راآن الكريم هو الماأم���ون والموثوق به فيما يقدمه من مفاهيم، 
فيم���ا يقدم���ه من تعليمات، الأن حال���ة التزييف وحال���ة التحريف في واقع 
االأم���ة هائل���ة جدًا، ج���دًا؛ ولهذا نرى الي���وم التوظيف الخاط���ئ وال�شلبي 
للمفاهي���م الديني���ة والعناوين الدينية كواحدة من ه���ذه الحاالت، حاالت 
تزييف، يوظف اليوم حتى لخدم���ة اأمريكا ولخدمة اإ�شرائيل والموؤامرات 

الغربية في منطقتنا. ]لقاء السيد عبد الملك باألكاديميين[
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الم�شروع القراآني �شرورة

في م�شروعنا القراآني في م�شيرتنا القراآنية ننطلق على هذا االأ�شا�ض، 
اأننا ك�شعوب لم يبق لنا اإال اأن نعتمد على اهلل واأن نتحمل م�شوؤوليتنا ب�شكل 
مبا�ش���ر، لي����ض هناك من يمك���ن اأن نعول عليه، اأو اأن نعتم���د عليه، ال اأمم 

متحدة وال اأنظمة وال اأي كيانات اأخرى.
ثم ال بد اأن نتحرك �شمن م�شروع، ال اأن نبقى هكذا، ن�شرب بروؤو�شنا 
عر����ض الحوائط، من حائط اإلى اآخر، ب���ل نتحرك �شمن م�شروع، واأرقى 
واأ�شمى واأعظم م�شروع يمكن اأن نتحرك من خلله هو الم�شروع القراآني، 
القراآن هو الكلمة ال�شواء، القراآن الذي يعطيك الفكرة، يعطيك الت�شور، 
يعطي���ك المنهجية، يعطيك الُمحفز، ي�شنع في���ك الروحية، وُينتج ويعزز 

فيك الطاقة اللزمة والدافعة للعمل. ]لقاء السيد عبد الملك باألكاديميين[

تحرك ال�شيد ح�شين من واقع ال�شعور ب�لم�شئولية اأم�م 
واقع موؤلم

فالم�ش���روع الذي تحرك به هو منطلٌق من ه���ذه االأ�ش�ض بدافع ال�شعور 
بالم�شئولي���ة اأواًل، وم���ن واقٍع وا�شح يحتِّم على االأم���ة اأن يكون لها م�شروع 
في مواجهة تحديات واأخطار كبيرة وحقيقية، وال يمكن الأحد اأن يجحدها 
اأو ينكره���ا، وهك���ذا هو م�ش���روع الم�شي���رة القراآنية ب�شع���اره، بالمقاطعة 
للب�شائ���ع االأمريكي���ة واالإ�شرائيلي���ة، بن�ش���ر الوع���ي بكل م���ا ت�شمنه هذا 
الم�شروع، ليتحرك في م�شاٍر نه�شوي يهدف اإلى العمل على الحفاظ على 
ا�شتقلل االأم���ة وكرامتها، والحفاظ على مقدراته���ا، ومواجهة اأعدائها، 
ومواجهة االأخطار الكبرى عليها، لم يكن عمًل ا�شتفزازيًا موجهًا �شد اأي 
اأح���ٍد من داخل االأمة، ولم يكن المق�شود به ا�شتهداف اأي جهة، ولم يكن 
من منطل���ق طائفي وال مناطقي اأبدًا ولذل���ك كان ينبغي اأن تكون النظرة 
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اإلي���ه والموقف منه من الجميع نظرًة اإيجابيًة وموقفًا �شليمًا، الم�شروع هو 
للأمة، من اأجل االأمة، للدفاع عن االأمة، لبناء االأمة في مواجهة اأعدائها، 
وه���و �شد اأعدائها الحقيقيين الوا�شحين الذين األحقوا بها الذل والهوان 
وا�شتباح���وا فيه���ا كل �شيء، ال���دم والم���ال والعر�ض واالأر����ض وال�شرف، 
ودا�ش���وا على الكرامة، ول���م يتحا�شوا من فعل اأي �ش���يء باالأمة مهما كان 
بال���غ االأذى ومهم���ا كان بالغ ال�شوء، ومهما كان ف���ي منتهى ال�شر ومنتهى 

الق�شوة ومنتهى الطغيان. ]كلمة السيد عبد الملك بمناسبة الصرخة[

كل الم�شتجدات �شهدت على �شوابية الم�شروع القراآني  

وفي هذا ال�شياق كله ينطلق هذا الم�شروع ويتحرك هذا الم�شروع كحق 
اإن�شاني كم�شئولية دينية يتحرك هذا الم�شروع ومنذ انطلقته واإلى اليوم 
كل الم�شتج���دات �شهدت على �شوابية هذا التحرك واأنه بدون اأن تتحرك 
االأم���ة اإنما تقع فري�شة الأعدائها فتحرك هذا الم�شروع في كل االتجاهات 
ينم���ي حال���ة ال�شخط ف���ي اأو�ش���اط الجماهي���ر اأيق�شها لتراق���ب وتدرك 
ا للت�شدي له على كل  وت�شتق���رئ كل هذا التحرك المع���ادي وتتحرك عمليًّ

الم�شتويات والتكن �شحية بغبائها له. ]كلمة السيد عبد الملك بمناسبة الصرخة[
* * *
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خام�سًا: مميزات الم�سروع القراآني
م�شروع نه�شوي

كل ه���ذه االأحداث التي ي�شهده���ا عالمنا العربي، واأمتن���ا االإ�شلمية، 
تمّث���ل دليًل قاطع���ًا و�شاهدًا وا�شحًا على �ش���رورة اأن يكون للأمة م�شروٌع 
عملٌي نه�ش���وٌي يبنيها لتكون ف���ي م�شتوى مواجهة االأخط���ار والتحديات، 
ولحمايته���ا والدف���اع عن دينه���ا وحريته���ا واأر�شها وعر�شه���ا ومقدراتها 
وا�شتقلله���ا، ولذلك بدافع ال�شع���ور بالم�شئولية اأمام اهلل ومن واقع اأمتنا 
االإ�شلمي���ة في منطقتن���ا العربية وغيره���ا، من خلل الواق���ع الماأ�شاوي 

المثقل بالجراح واالآالم والمعاناة.
تحرك ال�شي���د ال�شهيد القائد ح�شين بدر الدي���ن الحوثي ر�شوان اهلل 
علي���ه بالم�شروع القراآن���ي النه�شوي الُح���ّر، متح�ش�ش���ًا اآالم االأمة حامًل 
همه���ا وتطلعاتها واآماله���ا، وباالألم واالأم���ل وبالم�شئولي���ة وباال�شتناد اإلى 
القيم واالأخلق التي ينتمي اإليها هذا الرجل كم�شلٍم انطلق بهذا الم�شروع 
اء لمواجهة التحديات واالأخطار، وكان عنوان  العظيم، م�شروٍع نه�شوٍي بنَّ
ه���ذا الم�ش���روع كان عنوانه ه���و ال�شرخة ف���ي وج���ه الم�شتكبرين هتاف 
الحري���ة، و�شعار البراءة، وتحرك متوكًل على اهلل، معتمدًا عليه، في ظل 
ه���ذا الم�شروع في اإطار هذا الم�ش���روع الوا�شح الحق العادل، لم يتحرك 
اأ�ش���رًا وال بط���رًا وال غرورًا وال كبرياًء وال عبث���ًا وال لهثًا وراء اأي اأهداف اأو 

اأطماع اأو مكا�شب �شخ�شية اأبدًا. ]الصرخة[
فم���ن اأبرز �شم���ات الم�شروع القراآني اأنه م�ش���روع نه�شوي يترتب عليه 
تحريك االأمة وتفعيلها والنه�شة بها فهو ينه�ض باالأمة اإلى االأعلى من حالة 
ال�شمت اإلى الموق���ف، من حالة القعود اإلى القيام اإلى التحرك ثم يقدم 
المقوم���ات اللزمة للنه�ش���ة باالأمة وانت�شالها من واق���ع الوهن وال�شعف 
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والعجز والتخلف، وهناك م�شاحة وا�شعة في الدرو�ض والمحا�شرات التي 
تتح���دث عن اأهم المقوم���ات النه�شوية التي تنه����ض باالأمة وتنت�شلها من 
حالته���ا التي هي فيها وه���ي حالة بئي�شة وموؤ�شفة. ]من كالم السـيد عبـد الملك في 

ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[

م�شروع ت�شحيحي
م���ن اأبرز �شمات هذا الم�ش���روع القراآني اأن���ه ت�شحيحي ي�شحح واقع 
االأمة ب���دءًا من الت�شحيح الثقافي الذي هو الخط���وة االأولى في ت�شحيح 
واق���ع االأم���ة، فل يمك���ن اأبدًا ب���اأي حاٍل م���ن االأح���وال تغيير واق���ع االأمة 
واإ�شلحه اإال اإذا ابتداأنا من الت�شحيح الثقافي؛ الأن االأمة في واقعها هي 
تتحرك بناًء على قناعاتها، لدى النا�ض قناعات، واأفكار، وروؤى يتحركون 
عل���ى اأ�شا�شها ف���ي الواقع، والواقع بكل ما فيه ه���و نتيجة لتلك القناعات، 
القناع���ات ال�شحيحة وال���روؤى ال�شليمة يترتب عليه���ا نتائج �شحيحة في 
الواق���ع، ويبتني عل���ى اأ�شا�شها الواق���ع ليكون واقعا �شحيح���ًا، والقناعات 
واالأفكار وال���روؤى المغلوطة يترتب عليها نتائج �شيئة في الواقع، ت�شوء بها 

الحياة، وتترك اآثارها ال�شيئة في الحياة وفي الواقع بكله. 
ولذل���ك عملية التغيير يجب اأن تب���داأ بالت�شحيح الثقافي الذي يترتب 
ُر  عليه تغيير ما بالنفو�ض الأن اهلل �شبحانه وتعالى يقول: {�إِنَّ �ّلَ َل ُيَغيِّ
��ُروْ� َم��ا ِباأَْنُف�ِشِهْم}]الرعد11[ وكلم���ا ت�شححت ثقافة  َم��ا ِبَق��ْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ
وروؤي���ة  ت�شحح وراءها قناعة وت�شح���ح وراءها بالتالي واقع وت�شحح من 

وراء ذلك نتيجة. 
وبالتال���ي المدخل اإلى تغيير واقع االأمة ال�شيئ الذي هو باالإجماع واقٌع 
�شيئ، المدخل اإلى تغييره هو الت�شحيح الثقافي، واأعظم واأ�شدق واأ�شمى 
واأهدى م���ا يمكن االعتماد علي���ه للت�شحيح الثقافي هو الق���راآن الكريم، 
الق���راآن الكريم الذي يج���ب اأن نجعل له حاكمية مطلقة على كل ما هناك 
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م���ن ثقافات ومذاهب واأف���كار وروؤى وهو كتاب اهلل ال داعي الأن ياأنف اأحد 
اأو ي�شتكبر من حاكمية القراآن على ثقافته اأو مذهبه اأو روؤيته اأو كتابه.

فم���ن اأهم ال�شمات له���ذا الم�شروع اأنه ت�شحيح���ي؛ ولذلك في معظم 
الدرو����ض والمحا�ش���رات الت���ي قدمها ال�شهي���د القائد ر�ش���وان اهلل عليه 
تناول الكثير م���ن المفاهيم المغلوطة �شواًء منها ما كان �شائدًا في داخل 

الطائفة الزيدية اأو خارج طائفته ب�شكٍل عام. 
ولي����ض نقدًا لمج���رد النقد ولي�ض من ب���اب التهّجم اأب���دًا وال االحتقار 
اأبدًا وال له���دف االإ�شاءة اإنما لهدف التغيير لهدف ت�شحيح الواقع لهدف 
اإ�ش���لح الو�ش���ع ال�شيئ ال���ذي هو �شيئ كم���ا قلنا باالإجم���اع وو�شلت اإليه 

االأمة. ]من كالم السيد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[

م القراآن الكريم في واقع العمل  داَّ قاَ
اأي�ش���ًا مما تميز به ه���ذا الم�شروع العظيم اأنه ثّب���ت في الواقع وحّرك 
في المي���دان واأنزل اإلى ال�شاح���ة الم�شروع القراآن���ي العظيم، فهو عندما 
ق���دم الم�شروع القراآني، قدمه في واقع العمل، لم يقدمه بعيدًا عن الواقع 
العمل���ي، ل���م يقدمه كروؤي���ة ي�شيغه���ا ويكتبه���ا ويطبعها ث���م ير�شلها اإلى 
المكات���ب لتبقى هناك حبي�شة االأدراج وتب���اع للتداول المحدود ثم يذهب 

ل عن الم�شوؤولية، ال. لي�شتريح وي�شترخي ويتن�شّ
ر روؤيًة معينة  هن���اك الكثير من الكّتاب الكثير من المنّظرين ق���د ُيَنظِّ
ويق���دم فك���رة معينة يكتبه���ا ويطبعه���ا اأو يلقيها ويقدمه���ا، وينتهي االأمر 
عن���د هذا الحد، اأما هو فل، هو قدم هذا الم�ش���روع القراآني اإلى الواقع، 
وتح���رك به كم�شروٍع عملي اأحدث ب���ه تاأثيرًا وتغييرًا وزلزل به واقعًا، غّير 
بالق���راآن الكريم تغيي���رًا كبيرا بدءًا من التغيي���ر الثقافي، من التغيير في 

واقع النفو�ض. 
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فتحرك ب���ه فعًل، تحرك به وبنى به اأمًة تحرك���ت على اأ�شا�شه، وهذا 
الم�ش���روع القراآني العظيم الذي تحرك به وقدم���ه للأمة في مقام العمل 
ف���ي مق���ام الموقف في الميدان ف���ي ال�شاحة. ]من كالم السـيد عبد الملـك في ذكرى 

استشهاد السيد حسين 1435هـ[

محورية الن�ض القراآني
مم���ا تميز به هذا الم�شروع محورية الن����ض القراآني فالروؤية القراآنية 
الت���ي قدمها ال�شيد ال�شهي���د القائد ر�شوان اهلل عليه كان���ت روؤيًة متميزة 
به���ذا التميز، محورية الن�ض القراآني، كثي���رون من المنظرين من علماء 
من كّتاب من مر�شدين قد يتحدث في اإطار مو�شوٍع معين في�شت�شهد باآية 
قراآنية اأو يقدم ن�شًا قراآنيًا وهم اإما اأن يقدموا الن�ض القراآني ك�شاهٍد اأو 
ف���ي اإطاٍر محدود، اأو في اإطاٍر هام�شي، واأحيان���ًا البع�ض قد يقدم الن�ض 
القراآني ثم في ذات المو�شوع يبتعد عن م�شامين الن�ض القراآني ودالالت 

الن�ض القراآني، اأما هو فل. 
ف���كان يقدم الن�ض القراآني ثم ينطلق م���ن جوهر هذا الن�ض القراآني 
م���ن دالالته من هديه من نوره من م�شامينه اإلى الواقع، يقّيم هذا الواقع 
ي�شّخ����ض هذا الواقع، يحدد الموق���ف اللزم، وكل ذلك من خلل الن�ض 
القراآن���ي، فكان الن�ض القراآن���ي وفي حالٍة متميزة ال نعلم لها في ع�شرنا 
وواقعنا ن�شيرًا لدى االآخرين اأبدًا فيما عرفناه واطلعنا عليه وفيما ا�شتهر 

ونزل اإلى الواقع. 
حال���ة مميزة وعظيمة، وبذلك اأب���رز فعًل عظمة الق���راآن واأن القراآن 
الكري���م كتاب هداية يواك���ب كل المتغيرات ويتناول الواق���ع واأن باالإمكان 
فع���ًل االعتماد عل���ى القراآن الكريم؛ الأن فيه الح���ل، فيه الحل ال�شحيح، 

الحل الناجع الحل المفيد. 
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فمحورية الن�ض القراآني هي حالة متميزة وفريدة في الروؤية القراآنية 
الت���ي قدمها، وفي مرحلة االأمة باأم�ض الحاجة اإلى هذا، االأمة التي تعي�ض 
ًل فكريًا وثقافيًا، في واق���ع االأمة كم مدار�ض! كم كتب!  ترف���ًا فكريًا وترهُّ
ربم���ا مئ���ات االآالف من الكتب والكتيبات وال���روؤى واالأطروحات وما ينزل 
اإل���ى ال�شاح���ة من مقروءات هو كٌم هائٌل جدًا، لك���ن ما نحتاجه جميعا ما 
تحتاج اإلي���ه االأمة هو القراآن، هو القراآن، القراآن الكريم كم�شروع عملي، 
الق���راآن الكريم كثقافة، الق���راآن الكري���م كروؤية للواقع، الق���راآن الكريم 
كب�شائر ت�شتب�شر بها االأمة . ]من كالم السـيد عبد الملك في ذكرى استشـهاد السـيد حسين 

1435هـ[

حرك القراآن الكريم �شمن وظيفته الأ�ش��شية
مما تمي���ز به اأي�ش���ًا التحرك عملي���ًا بالقراآن الكريم �شم���ن الوظيفة 
االأ�شا�شي���ة للقراآن الكري���م باعتباره كتاب هداية يواك���ب المتغيرات، فل 
ي�شح، وال ينبغي اأبدًا تغييبه وعزله عن واقع االأمة في م�شاكلها وق�شاياها 
و�شراعه���ا مع اأعدائها؛ الأن القراآن الكريم هذه وظيفته، اهلل اأنزله كتاب 

هداية وكتابًا لكي تتبعه االأمة، وتتم�شك به االأمة، وترجع اإليه االأمة.
فال�شهي���د القائ���د تحرك بالق���راآن �شمن وظيف���ة الق���راآن االأ�شا�شية، 
كتاب���ًا يرتب���ط بالواقع كتابًا للحي���اة، نعود اإليه، واالأمة ف���ي اأم�ض الحاجة 
للع���ودة العملي���ة اإلي���ه، وفعًل م���ن يتاأمل في واق���ع االأمة ينده����ض، لماذا 
���ب الق���راآن؟ لماذا ُيعَزل ع���ن الواقع اإلى هذه الدرج���ة؟ تابع القنوات  ُيغيَّ
الف�شائي���ة، تابع البرامج التي تتناول الواق���ع الذي تعي�شه االأمة، البرامج 
الت���ي تتناول م�ش���اكل االأمة، البرامج التي تناق�ض م�ش���اكل االأمة، البرامج 
المعني���ة ب�شراع االأم���ة مع اأعدائها، تجد اأن اأبرز �شيٍء ُمغيَّب في هذا كله 

هو القراآن الكريم وروؤية وثقافة القراآن الكريم.
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تبق���ى هناك الكثير من الروؤى واالأطروحات واال�شتنتاجات والقراءات 
المختلفة، وكثيٌر منها للأ�شف ياأتي من مدر�شة االأعداء؛ ياأتي فيما يخدم 
االأع���داء، ياأتي في االإط���ار الت�شليلي للأمة، في اإط���ار الت�شميم الفكري، 
���ب معزول، ناأى به  والت�شلي���ل الثقافي والت�شلي���ل ال�شيا�شي، والقراآن مغيَّ
النا����ض ع���ن الواقع واأبعدوه فل يلم����ض الواقع، اأما ال�شهي���د القائد فقد 

تحرك بالقراآن الكريم ليلم�ض به حقيقة م�شاكل االأمة.
وفع���ًل نّزل الن����ض القراآني اإلى الواق���ع بهدايٍة م���ن اهلل وبتوفيٍق من 
اهلل �شبحان���ه وتعالى، بمعرفٍة �شحيحة، ون�شٍج ثقافٍي كبير وروؤيٍة عميقة، 
وبطريق���ٍة �شل�شة، ق���دم الن�ض القراآن���ي خطابًا، قدمه ليلم����ض الواقع، 
ليعال���ج الم�ش���اكل، قدمه ف���ي اإطار التقيي���م لواقع االأمة، ف���ي اإطار الحل 

لم�شاكل االأمة، في اإطار تحديد الموقف الذي يجب اأن تتبناه االأمة.
وبخطاٍب وا�ش���ٍح بّين كما هو �شاأن القراآن الكريم؛ الأن القراآن الكريم 
جعل���ه اهلل اآياٍت بين���ات وقراآن مبين وخطاٍب بّي���ن وا�شح، هذا روعي في 
القراآن الكريم ب�شكل كبير، بيان وو�شوح، فهو قدمه �شمن الروؤية القراآنية 

هكذا كما هو مبين ووا�شح، ي�شتطيع العاّمي اأن يفهمه.
ل���م يقدمه ب�شكل معّقد بعبارات معقدة بطريقة �شعبة حتى ي�شتع�شي 
عل���ى فه���م االإن�شان العاّم���ي اأو االإن�ش���ان الب�شيط، ال يحت���اج االإن�شان اإلى 
اأن يك���ون على م�شت���وى كبير من المعرفة والعل���م والح�شيلة العلمية حتى 
ي�شتطيع اأن يتفهمه ال، هو خطاب موّجه اإلى الجميع، ي�شتفيد منه العامي 
ي�شتفي���د منه العال���م ي�شتفيد منه المثّق���ف واالأكاديمي كم���ا ي�شتفيد منه 
الطال���ب الع���ادي، كما ي�شتفي���د منه االإن�ش���ان الب�شيط غي���ر المتعلم. اأي 
اأن���ه خطاب وا�ش���ح، ت�شتفيد منه كل الفئ���ات، في اأي م�شت���وًى علمٍي اأنت 
�شت�شتفي���د ب�شكل اأكبر ربما، ولكن الخطاب ب�شكل عام خطاب وا�شح. ]من 

كالم السيد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[
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اأر�شى ق�عدة اأ�ش��شية هي: ح�كمية القراآن 
اأي�ش���ا هو اأر�شى قاعدًة اأ�شا�شيًة ومهمة، وهي حاكمية القراآن وهيمنته 
الثقافي���ة؛ الأنه للأ�ش���ف ال�شديد في واقع االأمة يبق���ى التعاطي مع القراآن 
الكري���م اإلى حٍد كبي���ر متاأثرًا ومحكوم���ًا بثقافات اأخ���رى، باأيدولوجيات 
اأخرى، بمبادئ ثقافية، مب���ادئ وثقافات واأ�ش�ض فكرية وثقافية ومذهبية 
اأخرى، يعني الكثي���ر من النا�ض قد يتعاطى مع الن�ض القراآني، ولكنه في 
الوقت الذي يتعاطى مع الن�ض القراآني هو محكوٌم ومتاأثٌر بثقافته، ثقافته 
المذهبية، فكره الطائفي، وبذلك يحاول لّي الن�ض القراآني والتاأثير على 
الن�ض القراآني، والعمل على تحريف م�شامين ومعاني الن�ض القراآني بما 

يتوافق مع مذهبه اأو مع فكره اأو مع توجهه.
اأم���ا الطريقة الت���ي �شلكها ال�شهي���د القائد ر�ش���وان اهلل عليه فهي اأن 
يوؤ�ش����ض للعودة اإلى القراآن الكري���م ليكون فوق كل ثقافة فوق كل فكر فوق 
كل رم���ز، وعمليًا نقد االأ�شي���اء الكثيرة حتى على م�شت���وى المذهب الذي 
ينتم���ي اإلي���ه اأي �شيء يخالف الق���راآن الكريم اأ�ّش����ض الأن يكون محل نقد، 
اأي �ش���يء يخالف الن�ض القراآن���ي، واأن نعّلم االآخرين كي���ف يتعاملون مع 
الق���راآن الكريم على هذا االأ�شا�ض ليجعل���وا القراآن الكريم حاكمًا على ما 

بين اأيديهم من ثقافة وفكر واأ�ش�ض.
ولذلك ه���ذه م�شاألة مهمة جدًا؛ الأن االأمة من اأه���م العوامل التي توؤثر 
عل���ى اهتدائها بالقراآن وا�شتفادتها من القراآن الكريم هي هذه الم�شكلة، 
ه���ي م�شكلة التاأث���ر بالثقافات والمذاهب واالأف���كار ومحاولة اأن تكون هي 
ف���وق القراآن، واأن ُيَتاأّول الن����ض القراآني اأو تحّرف دالالت الن�ض القراآني 
ومعاني الن�ض القراآني وتوّلف بما يتوافق مع الفكرة اأو المذهب اأو التوجه 

الذي ن�شاأ الفرد عليه واعتنقه وتر�شخ لديه. 
فهذه م�شاألة االأمة ف���ي اأم�ض الحاجة اإليها خ�شو�شًا في هذه المرحلة 
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التي تعاني االأمة فيها م���ن االختلف الكبير جدًا على الم�شتوى الثقافي.
]من كالم السيد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[.

ربط القراآن الكريم بقيومية اهلل 
م���ن االأ�شياء المهمة والمميزات ف���ي الم�شروع القراآني الذي قدمه اأنه 
ربطه بقيومية اهلل  الحي القيوم، لم يتعاط مع القراآن الكريم على اأ�شا�ض 
اأن���ه  هناك كتاب لوحده، ن�شتفيد من���ه فيما ير�شد اإليه، فنتحرك باعتبار 
ما اأر�ش���د اإليه، اأ�شياء اإيجابي���ة حكيمة عادلة �شحيح���ة مفيدة، اأكثر من 

ذلك، القراآن الكريم هو كتاب اهلل، واهلل هو ملك ال�شماوات واالأر�ض.
والمقول���ة الرائعة التي قالها ال�شهيد القائد هي: )اإن وراء القراآن من 
ن���ّزل القراآن.( القراآن الكري���م حينما نعود اإليه معنى ذل���ك اأن نعود اإلى 
اهلل، معنى ذلك اأنه �شلة فيما بيننا وبين اهلل �شبحانه وتعالى، اهلل �شّماه 
ُقوْ�} ]آل عمران103[ حبٌل  ُموْ� ِبَحْبِل �ّلِ َجِميعًا َوَل َتَفرَّ حبل���ه، {َو�ْعَت�شِ
و�شل���ة ي�شدنا اإلى اهلل، ويربطنا باهلل �شبحانه وتعالى، معنى ذلك اأن هذا 
الكتاب هو كتاب اهلل ملك ال�شماوات واالأر�ض، الحي القيوم المدبر ل�شوؤون 
ال�شم���اوات واالأر�ض المهيمن ف���وق العباد، القاهر ف���وق الخلق، الم�شخر 

المغير، المدبر ل�شوؤون ال�شماوات واالأر�ض و�شوؤون الخلئق بكلها. 
وه���ذا الكت���اب حينم���ا ر�شم اهلل لن���ا فيه م�ش���ارًا عملي���ًا لنتحرك فيه  
كعبي���د هلل �شبحانه وتعالى، واهلل ق���دم الوعود الكثيرة، وعود كثيرة، وعد 
بالن�ش���ر، وعد بالتاأيي���د، وعد باأن يتحقق لمن من ي�شير على هذا المنهج 
اأن يحقق له العزة والكرامة وال�شعادة، اأن ين�شره واأن يكون معه، اأن يوؤيده 
اأن يمنح���ه الهداية الوا�شع���ة في كل ال�شبل، اأن يعين���ه واأن يوفقه.. اأ�شياء 

كثيرة جدًا وعد بها اهلل �شبحانه وتعالى.
فالم�ش���ار العمل���ي الذي يهدي اإلي���ه الق���راآن الكريم هو م�ش���اٌر عملٌي 
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مرتب���ٌط باهلل، وبالتال���ي وراء القراآن من نّزل الق���راآن، فمثل ما قدم اهلل 
الوع���ود الكثيرة لمن يتم�شك بهذا الكت���اب ويهتدي بهذا الكتاب ويتحرك 
على اأ�شا�ض هذا الكتاب، هو اأي�شا قدم الوعيد ال�شديد لمن يقف �شد هذا 

الكتاب، لمن يعار�ض هذا الهدى. 
وهك���ذا نجد فعل اأن الق���راآن الكري���م مرتبط بقيومي���ة اهلل �شبحانه 

وتعالى، واأن اهلل هو مدبر �شوؤون العباد بكلها، وهو كما قال جل �شاأنه:
{�إَِلْي��ِه ُيْرَجُع �لأَْمُر ُكلُُّه} ]هـود123[ وكما قال جل �شاأنه: {َو�إَِلى �ّلِ 
ُموِر}  ِ َعاِقَبُة �ْلأُ ُتْرَج��ُع �لأُموُر}]البقـرة 210[ وكما قال جل �شاأن���ه: {َوِلَّ

يُر �لأُموُر} ]الشورى53[. ِ َت�شِ َلى �لَّ ]الحج41[ وكما قال جل �شاأنه: {�أََل �إِ

وه���ذا الهدى هو هدى �شامل هدى عظيم، هدى متكامل، اهلل �شبحانه 
ْلَن��ا َعَلْيَك �ْلِكَت��اَب ِتْبَياًن��ا ِلُكلِّ �َش��ْيٍء َوُهًدى  وتعال���ى قال عن���ه: {َوَنزَّ
َوَرْحَم��ًة َوُب�ْش��َرى ِلْلُم�ْشِلِمي��َن} ] النحـل89[ واأنزله للتب���اع، للتم�شك به، 
ليك���ون هو المنهج المعتمد الذي ت�شير االأمة على اأ�شا�شه، كما قال تعالى: 
ُق��وْ� َلَعلَُّك��ْم ُتْرَحُموَن}  ِبُعوُه َو�تَّ {َوَه��َذ� ِكَت��اٌب �أَنَزْلَن��اُه ُمَب��اَرٌك َفاتَّ
اَلِم} ]المائدة16[  َو�َنُه �ُشُب��َل �ل�شَّ َبَع ِر�شْ ]األنعـام155[ {َيْه��ِدي ِبِه �ّلُ َمِن �تَّ

يترتب على التم�شك به �شعادة الب�شرية وفلحها، {فمن �تبع هد�ي فال 
ي�شل ول ي�شقى}. ]من كالم السيد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[

م�شروع تنويري
م���ن اأهم �شمات ه���ذا الم�شروع اأنه م�شروع تنويري ن���ور ب�شائر يقدم 
وعي���ًا وي�شن���ع وعيًا عالي���ًا وب�شائ���ر تجاه الواق���ع تج���اه الم�شئولية تجاه 
االأحداث تج���اه المتغيرات ومن خلل الق���راآن الكريم كل هذا من خلل 
القراآن الكريم الذي هو نور ومعنى اأنه نور اأنه يعطيك الب�شيرة ير�شدك 
اإل���ى الموقف ال�شحيح اإل���ى الموقف الحق اإلى التقيي���م الدقيق الذي هو 
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ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب  ح���ق ولذلك يقول اهلل �شبحانه وتعالى:{َقْد َجاَءُكْم ِمَن �لَّ
ُمِبيٌن} ]المائدة15[ فهذا الم�شروع القراآني هو م�شروٌع تنويرٌي توعوٌي ثمرته 
وعي���ًا عاليًا وب�شي���رًة نافذة وتقييم���ًا �شحيحًا وقراءًة واقعي���ًة للأحداث 

والمتغيرات. ]من كالم السيد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[

م�شروع اأخالقٌي وقيمي
م���ن اأبرز �شم���ات هذا الم�ش���روع القراآني اأنه اأخلق���ٌي وقيمي م�شروع 
اأخ���لق وقي���م يه���دف اإلى اإع���ادة االأمة من جدي���د اإلى قيمه���ا واأخلقها 
القراآني���ة الأن م���ن اأه���م م���ا ي�شتهدفنا في���ه اأعداوؤنا ه���م ي�شتهدفوننا في 
القي���م وه���م ي�شتهدفوننا في االأخلق، اإ�شافة اإل���ى اأن الواقع القائم واقع 
االأم���ة القائم فعًل هناك تراجع كبير وملح���وظ لدى الجميع تراجع كبير 
ف���ي القيم وتراج���ع كبير في االأخلق ومن اأهم ما ف���ي القراآن الكريم هو 

االأخلق، االأخلق والقيم العظيمة االإن�شانية والفطرية واالإلهية.
فه���و م�ش���روع ير�شي االأخلق والقي���م ويعمل على اإعادته���ا اإلى الواقع 
لتحكم واقع االإن�شان و�شلوكه وت�شرفاته من جديد. ]من كالم السيد عبد الملك في 

ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[

م�شروع واقعي ومرحلي 
من اأهم مميزات و�شمات الم�شروع القراآني اأنه واقعي، يعني اأحيانا قد 
يقدم لك البع�ض م�شروعا مثاليًا غاية في المثالية لكنه بعيد عن الواقع ال 
يتطاب���ق مع الواقع ال يتنا�شب مع الواقع ال يقّدر الواقع، اأما هذا الم�شروع 
فهو م�شروع واقعي من حيث اأنه يلم�ض الواقع ومن حيث اأنه يقّدر الواقع 
وم���ن حيث اأنه ير�شم معالم واقعية يمكن للأمة اأن تتحرك فيها من نف�ض 
الظرف الذي هي فيه ويرتقي بها اإلى االأعلى خطوًة خطوة ودرجًة  درجة 

وهكذا. 



49

وه���و اأي�شًا م�ش���روع مرحلٌي من جان���ب يرتقي باالأمة ووفق���ًا للمراحل 
بمقت�شيات كل مرحلة وما ينا�شبها ومواكب للم�شتجدات مواكب للأحداث 
مواكب للمتغيرات؛ الأنه القراآن، الأنها عظمة القراآن الأنه هكذا هو القراآن. 

]من كالم السيد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[

م�شروع ح�ش�ري وبّن�ء
الم�ش���روع الذي قدمه ال�شيد ال�شهيد القائ���د م�شروعًا قراآنيًا ح�شاريًا 
بناًء، فهو قدم  من القراآن الكريم المقومات الح�شارية اللزمة والم�شاألة 
ه���ذه م�شاألة مهم���ة جدًا م�شاألة مهمة للغاية الأنه ل���دى الكثير في التثقيف 
الدين���ي والتعليم الديني يف�شل الدين تمام���ًا عن الحياة وكاأنه ال �شلة له 

بالحياة وال اأثر له في الحياة وال قيمة له  في الحياة.
ويحاول اأعداء االإ�شلم اأن ير�شخوا هذا المفهوم المغلوط في الذهنية 
العام���ة اإن الدي���ن ال قيمة له ف���ي واقع الحياة واأنه للآخ���رة فح�شب اأو هو 
حال���ة روحية خا�شة يعي�شها االإن�شان م���ع اهلل بعيدًا عن الواقع وبعيدًا عن 
الحياة، ال، االإن�شان اهلل �شبحانه وتعالى هو الذي خلقه وبالتالي اأي�شًا هو 
ال���ذي ر�شم له دوره في الحي���اة والدور المر�شوم للإن�ش���ان وفق المفهوم 
القراآن���ي ال�شحيح ف���ي الحياة هو دوٌر ح�شاري اهلل ج���ل �شاأنه قال {�إِنِّي 
َجاِعٌل ِف��ي �لأَْر�ِس َخِليَفًة } ]البقرة:30[ هذا االإن�شان الذي ا�شتخلفه اهلل 
ف���ي االأر�ض ليعّمر ه���ذه االأر�ض ولي�شتخرج خيرات ه���ذه االأر�ض وما اأعد 
اهلل ل���ه في هذه االأر�ض ولكن على اأ�شا����ضٍ من هدى اهلل وعلى اأ�شا�ٍض من 
القيم وم���ن االأخلق وبر�شال���ة وم�شروع هادف في ه���ذه الحياة، ف�شمن 
هذا الم�شروع القراآني يقدم المقومات اللزمة للح�شارة االإ�شلمية التي 
نحت���اج اإليه���ا اأن تك���ون هدفًا �شامي���ًا الأمتنا حتى ال تبق���ى بل هدف وبل 

م�شروع.
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والق���راآن الكريم فيما يتناوله هو يتناول كل ما يحتاج اإليه االإن�شان كل 
ما يعني ه���ذا االإن�شان يفتح االآفاق الوا�شعة والكبي���رة لهذا االإن�شان؛ الأنه 
كت���اب اهلل الذي قال عن���ه اهلل �شبحانه وتعالى: {ُقْل �أَْنَزَل��ُه �لَِّذي َيْعَلُم 
نَُّه َكاَن َغُف��وًر� َرِحيًما} ]الفرقان6[ فهذا  ْر�ِس �إِ َماَو�ِت َو�ْلأَ رَّ ِف��ي �ل�شَّ �ل�شِّ
م���ن اأهم اإنج���ازات ال�شهيد القائ���د اأنه تحرك وثّبت ف���ي الواقع م�شروعًا 
عظيمًا وهو فعًل عظيم بكل ما تعني الكلمة هو الم�شروع القراآني.  ]المصدر 

السابق[

م�شروع علمي
ل���م يكن اهتمام ال�شيد ح�شين ر�ش���وان اهلل عليه مقت�شرًا على العلوم 
ال�شرعي���ة الديني���ة المعروف���ة ب���ل كان ينادي ب�ش���رورة تح�شي���ل العلوم 
المختلف���ة والمع���ارف المتنوعة والتي له���ا علقة اأ�شا�شي���ة باإقامة الدين 
وبال���ذات  العلوم التي ترتب���ط بها عزة االأمة وقوته���ا و�شيادتها وكرامتها 
كعل���وم ال�شناعة والزراعة والطب وغيره���ا ويعتبرها جزءًا ال يتجزاأ مما 
جاء به الدين المحمدي االأ�شيل واأنها محمية بتعاليمه العظيمة ومحرو�شة 

بقيمه ال�شامية وموجهة بتوجيهاته الربانية. 
بل كان يعتبر هذه العلوم من الو�شائل االأ�شا�شية التي يحتاجها االإن�شان 
للو�ش���ول اإل���ى تحقيق الهدف من خلق���ه وخلفته في االأر����ض واأداء دوره 

المنوط به والذي يتلخ�ض في عمارتها على اأ�شا�ض من هدى اهلل.

* * *
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من اأهم انجازات هذا الم�سروع القراآني
ت�أ�شيل الهوية الإ�شالمية الج�معة

من اأه���م اإنجازات هذا الم�شروع تاأ�شيل الهوي���ة الجامعة وهي الهوية 
االإ�شلمي���ة، هويتن���ا كاأم���ة م�شلمة في مواجه���ة م�شاعي طم�شه���ا واإبراز 

الهويات الجزئية الطائفية منها وال�شيا�شية والجغرافية.
خ في  م���ن اأخطر ما يج���ري في واقعن���ا كاأمة م�شلم���ة اأنه ُيع���َزز وُير�شَّ
الذهنية العامة االنف�شال عن الهوية الجامعة يعني نن�شى اأننا اأمة واحدة 

اأننا كم�شلمين اأمة واحدة نحن معنيون بق�شايانا جميعًا.
و�شعى االأعداء في تاريخ االأمة وفي حا�شرها و�شي�شعون اإلى اال�شتمرار 
ف���ي ذلك في م�شتقبلها اإلى تر�شيخ حالة الع���زل والف�شل بين اأبناء االأمة 

وهم عملوا في ذلك على كل الم�شتويات وبكل الو�شائل واالأ�شاليب. 
ه���م يري���دون اأن نعي�ض مجزئين مفرقين اأن نن�ش���ى بع�شنا البع�ض اأن 
تغلب علينا الهوية الطائفية اأو الجغرافية حتى نن�شى هويتنا الجامعة فل 
ت�شتذك���ر اأن���ه يجمعك باأخيك الم�شلم ف���ي فل�شطين اأو ف���ي العراق اأو في 
اإي���ران اأو في افغان�شت���ان اأو في الجزيرة العربية ف���ي ال�شعودية اأو غيرها 
ف���ي اأي بقعة من بقاع العالم االإ�شلمي في اأي قط���ٍر من اأقطار الدنيا اأن 
ذل���ك االإن�شان الم�شلم تجمعك به هوية واح���دة وم�شير واحد وهم واحد 
وق�شي���ة واح���دة واأنك معن���ٌي ب�شاأنه وم�ش���وؤوٌل عن الق�شي���ة التي تطالكم 

جميعًا والخطر الذي يتهددكم جميعًا.
�شع����ى االأعداء اإل����ى تعزيز حالة الفرق����ة واإلى اأن نن�شغل ع����ن هذه الهوية 
الجامع����ة وال نلتفت اإليها، فال�شهيد القائ����د  �شعى بكل جهد في اإطار الن�شاط 
التثقيفي القراآني وفي اإطار الم�شروع العملي وفيما يتناوله من الق�شايا العامة 
ل الهوية الجامع����ة، لن�شتذكر دائما اأننا كاأمٍة م�شلمة معنيون كما  اإل����ى اأن يوؤ�شِّ
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يق����ول الر�شول �شل����وات اهلل عليه وعل����ى اآله »من لم يهت���م ب�أم���ر الم�سلمين 
فلي����س م���ن الم�سلمي���ن، ومن �سم���ع من�دي�ً ين����دي ي� للم�سلمي���ن فلم يجبه 

فلي�س منهم«.
وللأ�ش���ف ال�شدي���د غاب ل���دى الكثير م���ن القوى الكثير م���ن الجهات 
التثقيفية والدينية وال�شيا�شي���ة واالجتماعية غاب عنها التركيز على هذا 
االأمر، ور�شخت و�شّلمت باالأمر الواقع و�شاعدت على اأن ينجح االأعداء اإلى 
حٍد كبير في تر�شي���خ التفرقة، التفرقة على كل الم�شتويات على الم�شتوى 
المذهبي ال�شيا�شي الجغرافي، وتر�شيخ م�شاعر االنعزال، فيبقى االإن�شان 
ال يح�ش���ب ح�شاب هويته  اإال الهوية الطائفية مثًل اأو الهوية ال�شيا�شية من 
تجمعه بهم طائفته اأو يجمعه بهم مذهبه اأو يجمعه بهم وطنه وبلده الذي 

اأ�شبح في اإطار محدود، وهكذا.
فم���ن اأهم معالم و�شمات الم�شروع القراآني والتحرك الجاد الذي قام 
به ال�شهيد القائد ر�شوان اهلل عليه تاأ�شيل الهوية الجامعة، ولذلك دائمًا 
ما يتن���اول الحديث عن الق�شايا الرئي�شية للأم���ة ويتحدث عن اأي حدث 
في اأي قطًر من اأقطار العالم االإ�شلمي يطال اأي م�شلمين باعتباره حدثًا 
يعنين���ا نحن ونتحم���ل م�شئولية تجاهه. ]من كالم السـيد عبد الملك في ذكرى استشـهاد 

السيد حسين 1435هـ[

ا�شتب�قية الروؤية وم�شداقيته�

من اأه���م �شمات الم�ش���روع القراآني هو ا�شتباقية الروؤي���ة وم�شداقيتها، 
وال�شواه���د ف���ي الواق���ع كثي���رة ج���دًا م���ع م���رور الزم���ن وت�ش���ارع االأحداث 
وا�شتمراري���ة االأحداث والمتغي���رات، تحدث عن اأ�شياء كثي���رة عن مخاطر 
حقيقي���ة عن ما يمك���ن اأن ي�شل اإلي���ه واقع االأمة اإن لم تتح���رك عن طبيعة 
الموؤامرات والمكائد التي يتحرك من خللها االأعداء، وبالتالي فعًل الزمن 
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بكل ما فيه من متغيرات قدم ال�شواهد الكثيرة على م�شداقية تلك الروؤية. 
فالخط���ر االأمريكي واالإ�شرائيلي الذي حذر منه ال�شيد ح�شين في تلك 
المرحلة تزايد، الموؤامرات بما فيها توظيف التكفيريين لن�شرهم كذرائع 
واال�شتف���ادة منهم في تدمير البنية الداخلية للأمة، المخاطر التي نتجت 
عن �شمت الكثير وتن�شلهم عن الم�شوؤولية، تواطوؤ االأنظمة.. اأ�شياء كثيرة 

تحققت في الواقع مما كان قد نبه عليها وحذر منها.
وكم���ا قلنا الواق���ع ملئ بال�شواهد ل���و تاأتي اإلى كثير م���ن اأقطار العالم 
االإ�شلمي نبداأ مثًل من فل�شطين ماذا و�شل اإليه الو�شع في فل�شطين خلل 
خم�ش���ة ع�ش���ر �شنة؟ �شاء الو�شع كثي���رًا المخاطر التي تته���دد المقد�شات 
وعل���ى راأ�شها  الم�شجد االأق�شى ال�شري���ف مخاطر كبيرة ومتقدمة، العدو 
ال�شهيون���ي االإ�شرائيل���ي حقق تقدم���ًا في اأ�شي���اء كثيرة هن���اك، الن�شاط 
اال�شتيطاني متزايد، التراجع في الواقع العربي تجاه الق�شية الفل�شطينية 
تزايد، �شعور ال�شعب الفل�شطيني بالخذالن العربي يتزايد اأي�شًا، اإ�شكاالت 
كثي���رة مخاط���ر كثيرة تحديات كثي���رة، في مجمل االأم���ر اأن الو�شع ي�شوء 
اأكث���ر فاأكثر، ما يح�شل في �شوري���ا اأي�شًا ما يح�شل في العراق ما يح�شل 
االآن في ليبيا، في ليبيا خطر يتهدد ليبيا وب�شكٍل كبير، ما ح�شل ويح�شل 
ف���ي م�شر ما يح�شل في اأفغان�شتان، التهديدات الم�شتمرة �شد اإيران، ما 
يلح���ق بالم�شلمين في دول اأخرى في بقاع اأخرى من العالم، في اآ�شيا وفي 

اأفريقيا من قتل جماعي من تهجير من جرائم اإبادة. 
عل���ى م�شت���وى بلدنا اليم���ن، التحذي���رات الكبي���رة الت���ي كان يطلقها 
ال�شهي���د القائ���د وهو يح���اول اأن ي�شتنه�ض ال�شعب اليمن���ي ليدرك طبيعة 
المخاط���ر والتحديات الم�شتقبلية ليتحرك تحركًا ا�شتباقيًا فيدفع الكثير 
م���ن االأخطار قبل اأن تتحقق، نجد خلل الفترة الما�شية ما قبل العدوان 
الع�شك���ري ح�شل فعًل اأ�شياء كثي���رة و�شيئة مما كان يحذر منها تحققت، 
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اآن���ذاك كان البع�ض ي�شخر كان البع����ض يقولون )اأين هي اأمريكا ال توجد 
اأمري���كا، اأ�شا�ش���ًا اأمري���كا ال تري���د اأن ت�شتهدف اليمن( هك���ذا كان يقول 
البع�ض، )واأمريكا ال تريد اأبدًا اأن تلتفت اإلى اليمن، لي�ض هناك اأي خطر 
اأمريك���ي على اليمن( وخلل م���ا قبل العدوان ما ال���ذي ح�شل؟ تحققت 
كثير من ال�شواهد عل���ى اأر�ض الواقع ولكن للأ�شف اأن ي�شمت الكثير، اأن 
يتخاذل الكثير حتى تتاح الفر�شة للأمريكيين ومن معهم اأن يحققوا هذا 

التقدم الكبير فيما فيه �شر وخطر على �شعبنا وعلى اأمتنا.
خلل المرحلة الما�شية تزايد الخطر االأمريكي ب�شكٍل مح�شو�ض حتى 
ج بالعدوان، البع�ض كانوا يريدون هكذا اأن ال ي�شدقوا اإال عندما ي�شبح  ُتوِّ
الخط���ر مح�شو�شًا  واأال يكون هناك اأي تحرك ا�شتباقي لدفع هذا الخطر 
حت���ى ال يح�شل باالأ�شا����ض، كانت في المراحل الما�شي���ة ما قبل العدوان 
طائ���رات بل طي���ار ت�شتبيح االأج���واء اليمنية، تنتهك �شي���ادة البلد، تقتل 
االإن�ش���ان اليمني رجًل اأو ام���راأة، كبيرًا اأو �شغيرًا ف���ي معظم محافظات 
اليم���ن ح�شل ه���ذا، وت�شاعد هذا االإجرام وهذا االنته���اك ل�شيادة البلد 
ت�شاعد كثيرًا وكثيرًا حتى قتل الكثير من اليمنيين لن�شل في االأخير اإلى 
اإح�شائي���ات كبيرة ولتكون النتيجة اأن���ه ي�شتغل في اليمن اأكثر مما ي�شتغل 

في اأي بلٍد عربٍي واإ�شلمٍي اآخر.
ف���ي نهاية المطاف ت�شل االأمور اإلى هذا الم�شتوى من ال�شوء اأن يكون 
ن�ش���اط طائرات بل طيار ف���ي اليمن وهي تقتل اليمنيي���ن وتنتهك �شيادة 
البلد على نحٍو غير م�شبوق واأكثر من اأي قطٍر عربٍي اأو اإ�شلمٍي اآخر، على 

م�شتوى االنتهاك ل�شيادة البلد في البر والبحر في المراحل الما�شية.
وهك���ذا تحقق كل ما كان يحذر منه ال�شيد ح�شين ر�شوان اهلل عليه بما 
ف���ي ذلك العدوان عل���ى هذا البلد والذي هو تتويج لم���ا عملوه في المراحل 
الما�شية من تهيئة البلد ليكون اإحدى الم�شتعمرات االأمريكية واالإ�شرائيلية.
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هذه بع����ض المعال���م االأ�شا�شية للم�ش���روع القراآني ال���ذي تحرك على 
اأ�شا�ش���ه ال�شي���د ح�شين ر�شوان اهلل وقدمه للأم���ة و�شحى من اأجل بقائه 
و�شيادت���ه، واإال فل يمكن اأبًدا من خ���لل كتاب كهذا اأن ن�شتكمل الحديث 
ب�شكل تام عن هذا الم�شروع وعن هذا الرجل العظيم. ]من كالم السيد عبد الملك 

في ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[

اأهم فوائد هذا الم�شروع

من المهم اأن نتحدث ببع�ض النقاط عن قيمة واأهمية م�شروع الم�شيرة 
القراآنية:

بن�ء واقع مح�شن من الختراق
اأواًل: على م�شتوى المنعة الداخلية للأمة وللفرد وحمايتها من ال�شقوط 
ن من االختراق، وع�شٍيّ  في م�شتنقع العمالة واالرتهان، وبناء واقٍع مح�شَّ
عل���ى الهيمنة في مقاب���ل من يحاولون تهيئة المج���ال واإيجاد بيئة خ�شبة 
وقابل���ة للعمالة والخيانة والهيمن���ة وال�شيطرة لم�شلح���ة االأعداء لدرجة 
عجيب���ة، ت�شب���ح العمالة فيها مح���ط افتخار وتناف����ض، و�شلعة رائجة في 
�ش���وق النفاق، فالمك�ش���ب االأول من مكا�شب ال�شع���ار، والم�شروع القراآني 
اء ونه�شوي  ال���ذي ال�شعار هو عنوانه واإال فهو م�ش���روع �شامل ومتكامل وَبنَّ

يبني االأمة لتكون في م�شتوى مواجهة التحديات واالأخطار.
ال�شع���ار والمقاطعة للمنتج���ات االأمريكية واالإ�شرائيلي���ة من مكا�شبها 
االأولي���ة هو ه���ذا المك�ش���ب توفر حال���ة من المنع���ة الداخلي���ة، حالة من 
ال�شخط والعداء للأعداء تحمي الداخ���ل ال�شعبي ل�شعبنا والأمتنا، تحميه 
من العمالة، عندما يكون هناك بيئة هكذا بيئة معادية للأعداء لها موقف 
معروف منهم، ت�شب���ح م�شاألة العمالة والخيان���ة م�شاألة خطيرة ويح�شب 
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العملء والخونة األف األف ح�شاب قبل اأن يتورطوا في ذلك، لكن اإذا كان 
هن���اك واقع مهياأ لي�ض هن���اك اأي ن�شاط عدائي وال اأي موقف يكون حينئذ 
م�شجع���ًا للكثير م���ن �شعيفي االإيم���ان، من الذين لي�ض لديه���م �شمير وال 
اإن�شاني���ة وال مبداأ وال وطنية وال اأي �شيء اآخ���ر، كل عوامل المنعة مفقودة 
لديه���م يمك���ن اأن ي�شتغل���وا الفر�شة عندما يج���دون بيئة متهيئ���ة وقابلة، 
فيدخل���وا في العمال���ة وال يتحا�شون م���ن اأي �شيء ويت�شابق���ون فيها، هذا 

مك�شب مهم للغاية. ]من كالم السيد عبد الملك في ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[

الوعي بموؤامرات الأعداء
ثاني���ًا: الوعي بموؤامرات االأعداء ومكائدهم، الأنه �شمن هذا الم�شروع 
هناك م�شاح���ة وا�شعة من االأن�شطة الثقافي���ة والتوعوية لك�شف موؤامرات 
االأع���داء ومكائدهم والتي م���ن خللها ُت�شرب االأمة، وُتمث���ل ثغرًة كبيرًة 
يعتمدون عليها في ا�شتهداف االأمة، ونحن ن�شاهد النتائج ال�شلبية للق�شور 
ف���ي الوعي عل���ى الم�شت���وى ال�شعبي العام ف���ي �شعوب منطقتن���ا العربية، 
كلم���ا تناق����ض الوعي وتقا�شر الفه���م و�شع���ف االإدراك بحقيقة وم�شتوى 
المخاط���ر والموؤامرات، كلما �شاعد هذا على نج���اح كثير من الموؤامرات 
والمكائد، وكلم���ا تنامت حالة الوعي والفهم، كلم���ا اأعاقت الكثير الكثير 
م���ن مخططات االأعداء وموؤامراتهم فل تنجح بل يكون م�شيرها الف�شل، 
وه���ذا جانب مهم ُيغفله االآخرون الذين لهم م�شار معاك�ض لتزييف الوعي 
الأن معرك���ة الوعي ه���ي المعركة االأولى ف���ي المواجهة مع الع���دو واإذا لم 
يتح���رك فيها النا����ض بم�شئولية وِهّمة واإدراك لم�شت���وى اأهميتها ف�شتكون 
م في خطوات  هناك الكثير من النتائج ال�شلبية و�شي�شتطيع العدو اأن يتقدَّ
كثي���رة اإلى االأمام ل�شالحه ل�شرب االأمة واإذاللها. ]من كالم السـيد عبد الملك في 

ذكرى استشهاد السيد حسين 1435هـ[
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الحف�ظ على القيم وتنميته�
م���ن المكا�شب المهمة له���ذا الم�شروع الحفاظ عل���ى القيم وتنميتها، 
ه���ذا الم�ش���روع هو م�ش���روع ي�شتند اإل���ى قيم ويعتم���د عليه���ا اأ�شا�شًا لكي 
نتحرك في مواجهة هذه التحديات واالأخطار نحتاج اإلى اأن نر�شي ونعزز 
اإيماننا بتلك المب���ادئ المهمة والعظيمة واأن نعزز في اأنف�شنا وفي واقعنا 
تلك القيم المهمة، منها العزة والكرامة وال�شرف والحرية وما اإلى ذلك، 
ف���ي مقابل م�شار اله���دم للقيم الملزم لم�شار العمال���ة، الذين يتحركون 
ف���ي م�شار العمالة ه���م ي�شتهدفون في االأمة كل الِقي���م التي تمثل ح�شانًة 
خوا  ومنع���ًة للأمة، يحاولون بداًل من ِقيم العزة والحرية والكرامة اأن ُير�شِّ
ويفر�شوا التقّبل بحالة الذل، وحالة الهوان، وحالة االنحطاط التي تجرد 
االإن�ش���ان العرب���ي الم�شلم م���ن كل قيمه وتفّرغه م���ن كل مبادئه واأخلقه 
فيك���ون اأ�شب���ه �شيء بالحي���وان ال���ذي يتقب���ل كل االإذالل وكل الهوان وكل 
القهر، فلذلك هذا الم�شروع يترافق معه اإر�شاء هذه القيم وتنميتها وبناء 
الواق���ع النف�شي والتربوي على اأ�شا�شها ف���ي مواجهة الم�شار الهّدام الذي 

ي�شعى لتجريد االأمة من تلك الِقيم.]من كالم السيد عبد الملك في ذكرى الصرخة[ 

بن�ء الأمة في مواجهة التحدي�ت
ه���ذا الم�شروع اأي�ش���ًا يهدف اإلى بن���اء االأمة في مواجه���ة التحديات، 
بناءها على م�شتوى الوعي ومن ثم في كل م�شارات حياتها، على الم�شتوى 
ال�شيا�شي، على الم�شتوى االقت�شادي، على الم�شتوى الثقافي، على م�شتوى 
اأن يكون لها هدف ح�شاري، وال تبقى اأمة بدون هدف وال م�شروع، يقنعها 
االآخرون باأن تبقى اأمًة ذليلًة م�شت�شلمة هينًة تقبل بو�شاية االآخرين عليها 
فيما ي�شربها هي ولي�ض فيما يبنيها، لي�شت و�شاية فيما يبني اإنما و�شاية 
ف���ي يعزز من حال���ة الذل واله���وان وال�شقوط.]من كالم السـيد عبد الملـك في ذكرى 

الصرخة[

* * *
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�ساد�سًا: قائد الم�سروع القراآني ال�سيد ح�سين بدر الدين 
الحوثي ر�سوان اهلل عليه

خطورة المرحلة التي تحرك فيه� ال�شيد ح�شين

عندم���ا ن�شتذكر المرحلة التي بداأ فيه���ا ال�شيد ح�شين تحركه، و�شدع 
فيه���ا بالح���ق، نجد اأنه���ا المرحلة الت���ي ا�شتفحل فيها ال�ش���ر، وهاج فيها 
الطغي���ان، وتحركت كل ق���وى الكفر، كل قوى الطغي���ان، كل قوى االإجرام 
ومعه���ا كل قوى النفاق من داخل االأم���ة؛ لت�شير في نهجها وتلحق بركبها، 
ا لم ي�شب���ق له مثيل في تاري���خ العالم، تحرك  تح���رك الكل تح���ركا عالمًيّ
ا بقي���ادة اأمريكا واإ�شرائيل تحت ه���ذه الراية الكافرة، راية  تح���ركا عالمًيّ
الكفر، راي���ة الطغيان، راي���ة الفراعنة، راية الم�شتكبري���ن، تحركت دول 
العال���م باإجماع غير م�شبوق تحت تلك الراية وتح���ت ذلك اللواء بهيجان 

وبطغيان وبا�شتكبار.
تحرك���ت ق���وى ال�شر مجتمع���ة تحت ذلك الل���واء ب���كل اإمكاناتها، بكل 
عتاده���ا وعدتها، واأتت اإلى اأر�ض االإ�شلم اإلى ب���لد الم�شلمين اإلى االأمة 
االإ�شلمي���ة في مرحلة عا�شت فيها �شعوب ه���ذه المنطقة حالة ماأ�شاوية، 
حال���ة مهينة، حالة من ال�شعف والعجز والحيرة وال�شتات، فكان الموقف 
ال�شائ���د ف���ي واقع هذه ال�شع���وب وهي ترى ذلك التح���رك العالمي بقيادة 
اأمري���كا واإ�شرائيل ومعه كل الحكومات واالأنظم���ة العربية التي مثلت قوى 
النفاق والعمال���ة، كان الموقف موقف حيرة، موقف عجز، موقف �شعف، 
ال���كل يتفرج وينتظ���ر وهو يتوقع التوقعات ويتكه���ن التكهنات عما �شيلحق 

بهذه االأمة، عما �شيدور بهذه االأمة، عما �شيجري على �شعوب المنطقة. 
واأقب���ل الطغيان بجبروت���ه وعدوانيته ووح�شيته اإل���ى اأفغان�شتان، ُقْطر 
من اأقط���ار االإ�شلم، و�شرعان ما �شيطر، و�شحق ه���ذا ال�شعب، وا�شتولى 
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عليه، وا�شتولى على مقدراته، وارتكب بحقه اأب�شع االإجرام، ثم طال ُقْطًرا 
وبل���ًدا اآخر من بلدان االإ�ش���لم هو العراق؛ ليفعل فيه اأ�ش���واأ مما فعله في 
اأفغان�شت���ان، وهكذا ب�شولة وجولة، وطغي���ان واإجرام، وتوح�ض وا�شتكبار، 
اأم���ام حالة م���ن اال�شت�شعاف، من العج���ز، من التفرج عل���ى الواقع، من 
االنتظ���ار لما �شيح�شل، ال���كل يفكر في اال�شت�ش���لم وال�شمت واالنتظار 
لم���ا �شيجري عليه، حال���ة رهيبة، حالة موؤ�شفة، حال���ة موؤلمة، حالة بالغة 
الخط���ورة على االأمة ف���ي كل �شيء، في الدين والحي���اة واالأر�ض والعر�ض 
وال�شرف؛ الأن ذلك ال�شر العالمي المتكالب على �شعوب هذه المنطقة اأتى 

ا كل �شيء.  م�شتهدًفا كل �شيء، وم�شتبيًحا كل �شيء، وم�شترخ�شً
ا�شترخ����ض االإن�ش���ان الم�شل���م، ا�شترخ����ض �شرف���ه وا�شترخ�ض دمه 
وا�شترخ�ض عر�شه وا�شترخ�شت مقد�شاته، ولم يكن اأمام قوى الطغيان 
وال�ش���ر واالإجرام اأي مباالة وال اأي اعتبار، ال يعطون لهذا االإن�شان الم�شلم 
اأي قيمة وال حتى في م�شتوى كلب من كلبهم وال حتى في م�شتوى قطة من 

القطط في اأوروبا واأمريكا.
االإن�ش���ان الم�شل���م العربي لم يكن ل���ه عندهم حرمة لدم���ه، اأو حرمة 
لعر�ش���ه، اأو حرم���ة ل�شرفه، اأو تقدير لم�شاع���ره، اأو اإعطاوؤه اأي اعتبار وال 

بم�شتوى الكلب في اأمريكا اأو اأي حيوان اآخر.
ا�شترخا����ض واهت�شام واحتقار وا�شتهان���ة ودو�ض على الكرامة و�شفك 
للدم���اء بكل جبروت وبكل وح�شية وامتهان للعر�ض لدرجة فظيعة، لدرجة 
اأن يمتهن العر����ض، عر�ض الرجال وعر�ض الن�شاء كما ح�شل في العراق 
ف���ي �شجن )اأب���و ُغريب( وغي���ره وتن�شر ال�ش���ور اأمام العال���م والم�شاهد 
الم�شينة التي فيها انتهاك للكرامة ودو�ض لل�شرف وامتهان للعر�ض، تن�شر 

اأمام العالم م�شاهد م�شورة.
اأم���ام كل هذا الجبروت العالم���ي، اأمام كل هذا الطغيان بكل اإمكاناته 
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الهائل���ة، وبحق���ده وبنزعته اال�شتكباري���ة واالإجرامي���ة والعدوانية، واأمام 
العمال���ة الرهيبة والتواطوؤ والتعاون والعمال���ة، العمالة غير الم�شبوقة من 
الحكوم���ات واالأنظم���ة والجيو����ض والزعماء والتحاقها برك���ب تلك القوى 

االإجرامية العالمية. 
اأمام ه���ذه الحال���ة الفظيعة والرهيب���ة والخطرة تحرك ه���ذا الرجل 
العظي���م، وفعًل تحقق في واقع االأمة الحديث النبوي ال�شريف »اأهل بيتي 
اأم����ٌن لأه���ل الأر�س« فع���ًل تحقق من خلله هذا في واق���ع االأمة، عندما 
تحرك غي���وًرا على اأمته، غيوًرا عليها من ال�ش���لل، ومن الظلم وال�شيم 

والقهر، تحرك وهو يريد لها العزة، يريد لها اأالَّ ت�شام، واأالَّ تقهر. 
ل���م ير لنف�شه مثل م���ا راأى االآخرون الأنف�شه���م اأن ي�شكت اأو ي�شمت اأو 
يتفرج اأو يتهاون اأو ينتظر بواقع االأمة اأن يتحقق فيه للطغاة والم�شتكبرين 
العالميين كل ما يريدون، لم ي�شكت، ولم يتجاهل، ولم يتهاون، ولم يغفل، 
ب���ل تحرك بعزة االإيم���ان ورحمة الر�شول محمد - �شلوات اهلل عليه وعلى 
اآل���ه - غيوًرا على اأمت���ه اأن ت�شتباح، اأن ي�شتباح دمها، اأن ي�شتباح عر�شها، 

اأن ي�شتباح �شرفها. 
غيوًرا على اأمته اأن ُتذل وُت�شحق وُتقهر وُت�شتعبد من دون اهلل، ورحيًما 
بالم�شت�شعفين، يعز عليه اأوجاع هذه االأمة في كل قطر من اأقطارها، في 
كل بل���د م���ن بلدانها، يعز عليه اأن يرى دماء ه���ذه االأمة ت�شفك وت�شيل في 
ال�شوارع والطرقات، يعز عليه اأن ي�شمع اآهات وتاأوهات و�شراخ ن�شاء هذه 
االأمة وهّن ي�شتنجدن في فل�شطين وفي العراق وفي اأفغان�شتان وفي بلدان 

متعددة وال من مجيب. 
يع���ز عليه اأن يرى دموع االأطفال على وجوههم بكل براءتها، يعز عليه 
اأن ي���رى دم���وع الثكالى والن�شاء المقه���ورات جارية بكل حرق���ة وبكل األم 
وب���كل �شيم وبكل قهر فُيتجاهل هذا الواقع، يعز عليه اأن يرى االأمريكيين 
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وه���م ي�شحقون باأرجلهم واأحذيته���م روؤو�ض وجباه ووجوه اأبناء هذه االأمة، 
يعز عليه كل ذلك؛ الأنه حمل روحية االإ�شلم، روحية االإيمان.

يع���ز عليه كل ذلك؛ الأنه حمل روحية الق���راآن، روحية االإ�شلم، روحية 
االأنبياء ورحمة االأنبياء وال�شعور بالم�شوؤولية، نه�ض قائًما بالم�شوؤولية بعد 
اأن اأعط���اه اهلل الموؤهلت العالية للقيام بدور عظي���م وعظيم وبم�شوؤولية 

كبيرة وكبيرة.
تح���رك في كل ه���ذا الواقع، في كل ه���ذه الماأ�شاة، ف���ي ذلك الظرف 
ب���كل ما في���ه، تحرك �شادًع���ا بالحق، عزي���ًزا بعزة اهلل، بع���زة الر�شول، 
ا ياأبى ال�شيم وياأب���ى الظلم وياأبى الذل  بع���زة االإيمان، بعزة الق���راآن، اأبًيّ
وياأبى الهوان، تحرك بكل عزة في مواجهة اأولئك الم�شتكبرين كلهم، بكل 

جبروتهم، بكل طغيانهم، باأئمة الكفر اأمريكا واإ�شرائيل، متحدًيا لهم. 
وحنوًنا حانًيا على اأمت���ه، يريد اأن ينه�ض بها، ي�شتنه�شها وينه�ض بها 
لدفع الخطر الحقيقي عنها، الخطر الذي ال يماثله خطر، وال�شر الذي ال 
يماثله �شر، واالإجرام الذي ال ي�شاويه اإجرام، والعدوان الذي لم ي�شل اإلى 

مثله عدوان. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1432هـ[

ك�ن �شخ�شية ا�شتثن�ئية 

عندم���ا نتاأم���ل في الواقع ال���ذي تعي�شه االأمة، لم يكن هن���اك اأبًدا من 
ره���ان على اأي طرف بالن�شبة للحكومات واالأنظمة، الحال معروٌف وَبّين، 
معظم االأنظم���ة والحكومات جعلت خيارها ف���ي العمالة، وجعلت خيارها 
ف���ي اأن تكون ج���زًءا من الم�ش���روع التاآمري على االأم���ة، فتحولت هي اإلى 
اأداة من اأدوات االأعداء ال�شتهداف االأمة، في كل المجاالت، واأداة خطرة 
وموؤث���رة و�شارة، عندم���ا اأ�شبحت االأنظم���ة نف�شها والحكوم���ات نف�شها، 
الحكوم���ات واالأنظمة الت���ي ُيفتر�ض بها اأن تكون هي من تحمي االأمة، من 
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تحم���ي ال�شعوب من تدافع عن ال�شعوب، من تق���وم بخدمة هذه ال�شعوب، 
���ر هذه ال�شعوب في �ش���وؤون حياتها وفي واقعه���ا في كل المجاالت  م���ن ُتَدبِّ

وعلى كل الم�شارات. 
ذ  عندما اأ�شبحت هي اأداة بيد االأعداء، ت�شتغل لم�شلحة االأعداء، ُتَنفِّ
هي موؤامرات االأعداء، فتحت المجال الأعداء االأمة الأن تدخل موؤامراتهم 
ومكائده���م في كل تفا�شيل �ش���وؤون هذه االأمة، ناف���ذة خطيرة على االأمة 
دخ���ل من خللها االأعداء، الحكومات واالأنظمة؛ الأن الحكومات واالأنظمة 
ر االأول داخل هذه ال�شعوب، في واقع ه���ذه ال�شعوب، هي التي  وه���ي الموؤثِّ
ت�شن���ع هذا الواق���ع بكل تفا�شيل���ه، هي الت���ي تتحكم بال�شيا�ش���ة العامة، 
ال�شيا�ش���ة االقت�شادية، ال�شيا�شة التعليمية، ال�شيا�شة االإعلمية، هي التي 

تدير �شوؤون هذه ال�شعوب. 
بالتال���ي دخل كيد االأعداء، ودخل���ت موؤامراتهم ونفذت مكائدهم اإلى 
داخ���ل التفا�شيل كلها، فاأ�شبحت ه���ذه االأمة تدار في واقعها وفي �شوؤونها 
في كل تفا�شيل حياتها، وفي كل �شاأن من �شوؤونها بما يخدم اأعداءها، بما 
ي�شربه���ا، بما يزيدها ذالًّ وهواًن���ا، بما يهيئها اأكثر للقهر واال�شتعباد، بما 

يهيئها اأكثر ال�شتحكام �شيطرة اأعدائها عليها. 
فعظ���م البلء وعظم الخط���ر، وا�شتفح���ل ال�شر، واأ�شبح���ت الم�شاألة 
ا، اإذا كان اأحد يريد اأن يراهن على الحكومات اأو يراهن  ا جًدّ خط���رة جًدّ
عل���ى االأنظمة، فعل���ى اأي اأ�شا�ض يمك���ن اأن يراهن عليه���ا؟ وهي اأ�شبحت 
محكوم���ًة فيم���ا تفعل، وف���ي �شيا�شاتها وف���ي توجهاتها، وف���ي ممار�شاتها 
العام���ة بم���ا ي�شرب االأم���ة، بما يزيد من ه���وان االأمة، بما يخ���دم اأعداء 

االأمة، على م�شتوى ال�شعوب نف�شها، ال�شعوب اأ�شبحت �شحية.
معظ���م ال�شعوب ال يوجد من يتحرك من داخله���ا، الحالة اال�شتثنائية 
ا في العراق فيما بعد االحتلل  كانت في لبنان وفي فل�شطين، وتبعها اأي�شً
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الحال���ة اال�شتثنائي���ة التي ن���رى فيها تحرًكا م���ن داخل ال�شع���وب نف�شها. 
اأ�شبح���ت ال�شعوب �شحية خا�شعة م�شت�شلمة تفعل بها الحكومات ما ت�شاء 
وتري���د فيما يخ���دم اأعداءها، فيما يزيده���ا ذالًّ وهواًن���ا و�شعًفا وعجًزا، 
وتعمل االأنظمة وتعمل الحكومات لكل ما يخدم االأعداء في كل الم�شتويات 
حت���ى على الم�شتوى التعليمي حتى عل���ى م�شتوى المناهج الدرا�شية، حتى 

على م�شتوى ال�شيا�شة االإعلمية.
فالحال���ة اال�شتثنائي���ة كان���ت ف���ي ح���ركات المقاومة، تل���ك الحركات 
المتح���ررة المجاهدة، المتمي���زة بموقفها والتي تاآم���رت عليها االأنظمة، 
تاآمرت عليها بقية االأنظمة، األم تتاآمر الحكومات واالأنظمة على حزب اهلل 
في لبن���ان، اأو لي�شت م�شتمرًة على ذلك، األم تتاآم���ر االأنظمة والحكومات 
العربية على المقاومة الفل�شطينية وعلى ال�شعب الفل�شطيني المظلوم بما 
يخدم اإ�شرائيل ويعزز من �شيطرة اإ�شرائيل وا�شتحكام قب�شتها وهيمنتها 

في فل�شطين وفي المنطقة عموًما؟ هذا �شيء ملمو�ض.
كذل���ك بقية ال�شعوب نف�شها اأ�شبح���ت �شحية، فل النخب تحركت وال 
الق���وى ال�شيا�شي���ة حملت َهمَّ �شعوبه���ا وتحركت بال�ش���كل المطلوب، واإذا 
هن���اك تح���رك لبع�ض القوى ال�شيا�شي���ة فعادًة ما يكون تح���ركا محدوًدا، 
عاب���ًرا، غي���ر م�شتمر، ولي�ض في اإط���ار م�شروع عملي م�شتم���ر بما تتطلبه 
المرحل���ة، تح���رك عابر اإما اإط���لق موقف مح���دود، اأو ت�شري���ح ُمَعيَّن، 
���ن، اأو في اإطار موقف �شيا�ش���ي محدود ومتوا�شع  اأو خط���اب �شيا�شي ُمعيَّ

وَخِجل. 
لكن اأمام ال�شطوة االأمريكية واالإ�شرائيلية �شرعان ما يتراجع االآخرون 
ويتجه���ون ف���ي اتجاه���ات اأخ���رى، بينما البع����ض �شقطوا في ف���خ العمالة 

واالرتهان للأعداء ولخدمة االأعداء.
فال�شعوب اأ�شبحت �شحي���ة واقعها، و�شحية تاآمر حكوماتها واأنظمتها 
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عليه���ا، �شحية �شكوت وجم���ود نخبها، الفئات التي ُيفتر����ض بها اأن تبرز 
وتنه����ض لتعمم حالة الوعي ولتكون في المقدمة، لتقود االأمة في الموقف 
المطلوب لمواجهة هذا الخطر العظيم، كان الغالب عليها هو اإما ال�شكوت 
اأو الحيرة اأو التحرك المحدود ولكن لي�ض في اإطار م�شروع عملي م�شتمر 

وقائم على اأ�شا�ض روؤيٍة �شحيحة. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

ُجل المرحلة   ك�ن راَ

ال�شي���د ح�شين هذا الرجل كان بحٍقّ رجل المرحلة، يعي هذه المرحلة 
الت���ي يمر بها �شعب���ه، وتمر بها اأمته عموًما، يعيه���ا جيًدا، يعي خطورتها، 
يع���ي م���ا تتطلبه ه���ذه المرحلة، يع���ي تداعياتها، ويعي ما يج���ب اأن تكون 
علي���ه االأمة في مواجهة هذا الواقع، وف���ي الخروج منه، وفي مواجهة تلك 
التداعي���ات، وكان بحق رجل الم�شوؤولية، يع���ي م�شوؤوليته وم�شوؤولية االأمة 
من حوله، تجاه ه���ذا الواقع المرير، تجاه هذه المرحلة الخطرة، ويحمل 
روح الم�شوؤولية بما تحتاج اإليه من عزم ومن اإرادة، ومن �شدق، ومن جد، 

ومن اهتمام، ومن وعي، ومن اإيمان، ومن عزيمة. 
وكان وا�ش���ع االأفق، كان عالمي الروؤية، والنظرة واالهتمام، فلم ينح�شر 
اأب���ًدا اهتمام���ه اأو نظرت���ه اأو توجهه ف���ي محيطه، ال محيط���ه المذهبي، وال 
محيط���ه الجغرافي، وال محيطه الع�شائري، وال ب���اأي مقيا�ض من المقايي�ض 
المح���دودة وال�شغي���رة؛ الأن���ه ا�شتنار بالق���راآن الكريم، فكان فع���ًل عالمًيّا 
بعالمي���ة القراآن، في روؤيته الوا�شعة، اهتمام���ه الوا�شع، في نظرته الوا�شعة، 

وفي اأفقه الوا�شع. 
كان يمث���ل ويج�ش���د االأخ���لق والقي���م القراآني���ة ف���ي اأقوال���ه واأفعاله 
وممار�شات���ه، كان على م�شتوى عاٍل في اإيمان���ه، وفي وعيه، وفي اأخلقه، 
وفي �شوؤدده، وفي قيمه، اأدرك الواقع على الم�شتوى العالمي وعلى م�شتوى 
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واقع االأمة، واأدرك بعمق حجم الماأ�شاة التي تعي�شها اأمته ويعي�شها �شعبه، 
�ض الم�شكلة وقدم الحل في زمن  وخطورة الو�شع، وخطورة المرحلة، �شخَّ
م الح���ل، ومرحلة تغلبت عليها حال���ة الياأ�ض وغلب  ل���م ن�شمع فيه من ُيقدِّ

فيها االإحباط والحيرة. .]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

نعمة كبيرة على الأمة وحجة عليه�

لق���د كان ال�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي - ر�شوان اهلل عليه - نعمة 
اأنع���م اهلل به علينا وعلى االأمة كلها، وَم���نَّ اهلل به على الجميع في مرحلة 
ا مرحلة ل���م تمر االأم���ة بمثلها في م���ا م�شى ف���ي تاريخها،  خطي���رة ج���ًدّ
المرحلة االأخطر، المرحلة االأ�شواأ، المرحلة التي تمثل خطورة بالغة كاملة 
عل���ى دين االأمة، وعلى عزتها، وعلى مجده���ا، وعلى وجودها الح�شاري، 
المرحل���ة التي كانت تمثل مرحلة بالغة الخطورة لدرجة اأنه كان يمكن اأن 

تخ�شر االأمة فيها كل �شيء فل يبقى لها �شيء.
امت���ن اهلل به في هذه الظروف، في هذه المرحلة المريرة، فكان نعمة 
ر النا�ض هذه النعمة، وحجة هلل على عباده حيث  وكان حج���ة، نعمة اإذا قدَّ
ل���م يتركه���م هم���ًل، دون اأن يهيئ لهم اأ�شب���اب النجاة، اأ�شب���اب الفلح، 
اأ�شباب ال�شعادة، اأ�شباب الخل�ض، اأ�شباب الفرج، لقد اأقام حجته عليهم 

واأتم حجته عليهم. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

اأحي� الأمة ب�لقراآن

ال�شي���د ح�شي���ن ا�شتنه����ض االأم���ة، �شدع فيه���ا ب�شوت الح���ق، ناداها 
بالق���راآن، دعاها بدعوة اهلل العزيز، وعمل على اإنقاذها، على تب�شيرها، 
على اإيقاظها من غفلتها، عمل على معالجة دائها بالدواء الناجع النافع، 
تح���رك بعزة االإيم���ان، وبرحمة ر�شول اهلل محمد - �شل���ى اهلل عليه واآله 
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و�شلم - نادى في االأمة بنداء الحرية بنداء العزة، وا�شتنه�شها يتلو عليها 
اآيات ربها ويدعوها اإلى كتاب اهلل، يدعوها اإلى العودة اإلى اهلل من خلل 
العودة اإلى كتاب اهلل، العودة العملية، العودة الواعية، العودة القائمة على 
االهت���داء واالتباع والتم�شك، العودة اإلى منبع عزها وخل�شها هدى اهلل، 
اله���دى ال���ذي اأنقذ االأمة هذه بدًءا، يوم تحرك ب���ه محمد  - �شلوات اهلل 

عليه وعلى اآله-. 
هذا الهدى الذي تحرك به ال�شيد ح�شين ال�شتنقاذ االأمة في هذا الع�شر 
كما ا�شتنقذها ر�شول اهلل - �شلوات اهلل عليه وعلى اآله - في ذلك الع�شر. 
تحرك في اأو�شاط هذه االأمة يدعوها بدعوة اهلل يتلو عليها اآيات اهلل، 
ير�شده���ا ويب�شرها وي�شتنه�شها ويذكرها ويربيها وي�شمو بها ويعمل على 
تزكيته���ا بهذا الكتاب وتب�شيرها بهذا النور، ي�شيء لها الطريق، ويو�شح 
له���ا المخاطر، ويق���دم لها الحل���ول، ويعمل على اأن يخل�شه���ا من واقعها 
المرير وي�شتنقذها منه، تحرك و�شدع بالحق و�شرخ في وجوه الطواغيت 

وعلى راأ�شهم اأئمة الكفر اأمريكا واإ�شرائيل.
كان���ت المرحل���ة التي ب���داأ بالتحرك فيه���ا، مرحلة ي�شوده���ا ال�شمت 
واال�شت�ش���لم والعجز والخ�شوع والحيرة واالرتباك، تحرك و�شدع بالحق 
ونادى في اأو�شاط االأمة وبذل جهده ليًل ونهاًرا، وهو يب�شر النا�ض بهدى 
اهلل، واأطلق م�شروعه العظيم، الم�شروع الموفق والم�شدد، الم�شروع الذي 
من تاأمله ع���رف فيه من االأ�شرار ومن االأهمية ومن الفاعلية ومن التاأثير 
م���ا ي�شه���د له على اأنه م�شروع م�شدد من اهلل، واأن���ه كان بتوفيق اهلل، واأنه 
كان بهداي���ة اهلل، وبت�شدي���د م���ن اهلل؛ الأن اهلل رحي���م بعب���اده، وتج�شدت 
مظاه���ر رحمة اهلل �شبحانه وتعالى في هذا الرجل العظيم وفي الم�شروع 
العظيم الذي اأتى به في اأخطر مرحلة على االأمة. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد 

ذكرى 1434هـ[



67

نظر اإلى الواقع بروح الم�شوؤولية

ا، فهو ا�شتوعب هذا  كان اإدراك ال�شيد ح�شين للواقع اإدراًكا عميًقا وقوًيّ
الواقع، ونظ���ر اإليه بروح الم�شوؤولية، وقليلون من النا�ض، قليلون من اأبناء 
االأمة من يهتمون بذلك، لق���د كان الواقع العام والحالة ال�شائدة بالن�شبة 
للأم���ة هي التجاهل واللمباالة تجاه هذا الواقع المرير، والغفلة الكبيرة 
عما يحاك لهذه االأمة من موؤامرات وما يدبر لها من مكائد، وما يع�شف 

بها من اأخطار. 
الحال���ة ال�شائدة كان���ت هي حالة الغفلة، وغلب عل���ى معظم اأبناء االأمة 
االنهم���اك والغرق في اأ�شياء محدودة، واأ�شياء جزئي���ة واأ�شياء تافهة بعيًدا 
ع���ن الهم العام والواق���ع العام، واالأخطار الكبي���رة، والتحديات الج�شيمة، 
كان ه���و فعًل عمي���ق النظرة، يراقب الواقع، ير�ش���د االأحداث والمتغيرات 

وبروح الم�شوؤولية. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

مم� تميز به ال�شيد ح�شين ر�شوان اهلل عليه في قراءته للواقع

البع����ض حت���ى واإن ر�ش���دوا االأح���داث، واإن تابع���وا الوقائ���ع فبنظ���رة 
�شطحي���ة، وبق���راءة عابرة، اإما كحال���ة اإعلمية كما هو ح���ال الكثير من 
النا����ض، حالة اإعلمية مجردة: متابعة الخبر لنقل الخبر، ال�شماع للخبر 
وللحدث لمجرد ال�شم���اع، واالكتفاء بذلك، اأو اإطلق تعليق محدود بدون 
�شع���وٍر بالم�شوؤولية، وبدون روحية عملية، وب���دون ارتباٍط بم�شروٍع عملي، 
وب���دون موقف، الحالة الغالبة حتى على الفئ���ة المهتمة بمتابعة االأحداث 

ور�شد المواقف وهي فئة قليلة في داخل االأمة. 
لكن حتى هي الغالب عليها هو النظرة االإعلمية، والمتابعة االإعلمية، 
اأو المتابع���ة ال�شيا�شية المحدودة، متابع���ة �شيا�شية في حدود الت�شخي�ض 
ال�شيا�ش���ي، اأو التقييم ال�شيا�شي، اأو التحليل ال�شيا�شي، لكن هذه المتابعة 
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ا حتى واإن تجاوز المتابعة  ال ترق���ى اإلى م�شتوى الم�شوؤولي���ة، والبع�ض اأي�شً
ال�شطحية والعاب���رة للأحداث والمواقف والمتغي���رات الج�شيمة والهائلة 
ا على االأمة، فالغالب عليهم ان�شداد االأفق، وانعدام الروؤية  والخطرة ج���ًدّ

و�شيطرة االإحباط، وال�شعور العميق بالعجز، هكذا هو الواقع.
البع����ض اأي�ش���ًا جع���ل خي���اره في التاأقل���م، والدخ���ول اأي�ش���ًا عبر هذه 
الموج���ة من االأحداث والمتغيرات في اإط���ار الم�شروع التاآمري على االأمة 

واال�شتراك فيه، يرى ربحه في ذلك، ويرى م�شلحته في ذلك.
اأم���ا �شهيدن���ا العزي���ز، ورجلن���ا العظيم، فق���د حكمت قراءت���ه للواقع 
اأخلق���ه، واإيمان���ه، واإن�شانيته، ووعيه، �شع���وره العال���ي بالم�شوؤولية، اأمله 
الكبي���ر ف���ي اهلل، وثقته ب���اهلل، وتوكله على اهلل، يجمع ذل���ك كله ارتباطه 
بالق���راآن الكريم، تم�شك���ه بالقراآن الكري���م، بوعيه للمفاهي���م القراآنية، 
بنظرته القراآنية للواقع، فقد كان موقفه متميًزا وم�شوؤواًل بالدرجة االأولى، 
وبالقي���م التي حملها من خ���لل القراآن الكريم، ومن خلل ارتباطه باهلل 

�شبحانه وتعالى، ومن خلل اإيمانه المتكامل والواعي. 
فقد حمل القي���م العظيمة والمتميزة، وتجلى االإيمان في واقعه، تجلَّى 
ف���ي روحيته، تجلى ف���ي اأخلقه، تجلى ف���ي قيمه، حتى تح���ول في معالم 
�شخ�شيت���ه اإل���ى اإيماٍن يتحرك، وق���راآٍن ناطق، هكذا كان واقع���ه. ]ِخَطاَباُت 

الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

حمل قوة الإيم�ن وعزة الإ�شالم  
ن���رى المعال���م االأ�شا�شية االإيمانية بارزًة في واق���ع ال�شيد ح�شين، وفي 
حيات���ه، وفي �شلوكه، وفي مواقفه، وفي مقدمتها الخوف من اهلل �شبحانه 
وتعال���ى، فقد كان على درجة عظيمة وعاليٍة من الخوف من اهلل �شبحانه 
وتعال���ى، �شاأن���ه �ش���اأن الموؤمنين ال�شادقين ف���ي اإيمانه���م،  الذين نهجوا 
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نه���ج االأنبياء والمر�شلي���ن واقتب�شوا من روحيته���م، كان على درجة عالية 
م���ن الخوف من اهلل �شبحان���ه وتعالى لدرجة اأنه لم يع���د يخ�شى اإال اهلل، 
ول���م يعد يخاف م���ن اأحد، وال يبالي اأبًدا ب�شط���وة الظالمين، والجائرين، 
وال  بهمجيته���م،  وال  بطغيانه���م،  وال  بجبروته���م،  وال  والم�شتكبري���ن، 
باإجرامهم، وال بكل ما يمتلكون من و�شائل الظلم والقهر والجبروت، ومن 
اآلة الدمار والتعذيب، لم يعد يكترث بهم، ولم يباِل بهم، ولم يخْف منهم، 

وكان خوفه العظيم هو من اهلل �شبحانه وتعالى.
تجلَّ���ى اأث���ر ذل���ك حتى ف���ي مواقفه، ف���ي المرحل���ة التي تح���رك فيها 
ول���و ن�شتذك���ر جميًعا الظرف والواق���ع الذي بداأ فيه تحرك���ه الوا�شع بهذا 
الم�ش���روع القراآن���ي العظي���م، وموقف���ه المناه����ض والمع���ادي للهيمن���ة 
االأمريكي���ة واالإ�شرائيلية على االأمة، لو ن�شتذكر تلك المرحلة وكيف كانت 
هيبة الطواغيت لعرفنا بجلء عظم ما كان يحمله ال�شيد ح�شين من قوة 

االإيمان وعزة االإ�شلم. 
فالتح���رك العالمي تحت قيادة اأمريكا ولم�شلحة اإ�شرائيل، وما واكبه 
م���ن اإذعاٍن، وخ�شوٍع، وا�شت�شلٍم مطلق في واق���ع االأمة اإال القليل القليل، 
والمخ���اوف الكبرى التي اأثََّرت ف���ي نفو�ض الكثير من النا�ض، على م�شتوى 
ال�شع���وب وحتى على م�شتوى النخ���ب داخل تلك ال�شعوب، بل كانت الحالة 
العامة هي حالة ال�شمت، وحالة ال�شكوت، وحالة الخ�شوع، وحالة الخوف، 
وحالة الرهبة وال�شعور بالعجز، كانت حالة اال�شت�شلم هي الحالة الغالبة 

على معظم اأبناء االأمة اإال القليل القليل.
اأم���ام كل ذل���ك الطغي���ان والهجم���ة العالمية ب���كل اإمكانياته���ا، وبكل 
ا  َمت اأي�شً خَّ عتاده���ا، وبكل قوتها، وبكل هيبتها، وباآلتها االإعلمية التي �شَ
من حجمها وزادت من هيبتها، كان ال�شيد ح�شين في تلك المرحلة، اأبًيّا، 
عزي���ًزا، �شام���ًدا، ثابًتا، لم يخ�ض اأحًدا غير اهلل، ولم تاأخذه في اهلل لومة 

الئم. 
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وه���ذه الحال���ة هي من الحاالت الت���ي تدل داللًة وا�شح���ًة على االإيمان 
ال�ش���ادق، التحرك في الظروف الت���ي ُيوؤِْثُر االآخرون فيه���ا القعود وعدم 
التكل���م وال�ش���دع بالحق، في المرحل���ة التي ُيوؤْثر فيه���ا الكثير من النا�ض 
ال�شم���ت، وي���رون فيه �شلمًة، وي���رون فيه حفاظا عل���ى اأنف�شهم، اأو على 
حياته���م، اأو عل���ى م�شالحهم، اأو عل���ى وجودهم، التح���رك في الظروف 
الح�شا�ش���ة والخط���رة، والمهم���ة والحرجة، يدل���ل بحٍقّ عل���ى م�شداقية 

االإيمان، وعلى حقيقة االإيمان. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

ك�ن رحيًم� ب�لأمة

م���ن تجليات هذه الموا�شف���ات االإيمانية، والحال���ة االإيمانية التي كان 
يت�شف بها ال�شيد ح�شين هي حال���ة الرحمة واالإح�شا�ض، وال�شعور الحي، 
فه���ذا الرجل كان رحيًما باأمته وب�شعبه، يتاأل���م ويعاني لكل األٍم اأو معاناة، 
عندم���ا ي�شاهد الظل���م، عندما ي�شاهد معاناة االأم���ة، عندما ي�شاهد تلك 
المظال���م الفظيعة والوح�شية بحق االأمة، �شواء ف���ي داخل �شعبه اأو خارج 
�شعب���ه، فال���كل اأمٌة واح���دة يجمعها عن���وان واحد هو االإ�ش���لم، وارتباٌط 
واح���د، واأ�شا����ٌض واحد، واأر�شية واح���دة هي االإ�شلم، ه���ذه االأمة في كل 

قطٍر من اأقطارها، وفي كل منطقة من مناطقها. 
حيث كان ي�شاهد مظلم���ًة اأو ماأ�شاًة كان يعاني، كما يعاني �شاحبها اأو 
اأكثر، يعان���ي للواقع المرير والمظلومية الكب���رى للأمة في فل�شطين وفي 
غيرها من ال�شعوب العربية واالإ�شلمي���ة، يعاني وي�شعر بالمعاناة واالألم، 
ويتبي���ن عليه اأن���ه يعي�ض ف���ي نف�شه، في م�شاع���ره، في واقع���ه حالة االألم 

ال�شديد والمعاناة وال�شعور بالمرارة. 
ل���م يكن حاله كح���ال الكثير من النا�ض الذين يعي�ش���ون حالة االأنانية، 
وحالة االنغ���لق ال�شخ�شي، فل يبالي عندما ي���رى معاناة االآخرين، اإما 
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الأن���ه يرى في االآخرين غيره، اأو يرى فيهم غي���ر �شعبه، اأو يرى فيهم غير 
طائفته، اأو يرى فيهم غير اأ�شرته، فل يبالي، مهما كانت اأوجاعهم، مهما 

كانت اآالمهم، مهما كانت مظلوميتهم. 
لربم���ا اإذا تاأملنا في واقع االأم���ة الكثير الكثير من النا�ض على الم�شتوى 
الف���ردي اأو عل���ى م�شتوى النخب، الكثير من النا����ض ال يبالون ال تهتز فيهم 
�شع���ره اأمام الكثير من االأحداث الرهيب���ة والموؤلمة، والمظالم الكبيرة في 
اأو�ش���اط االأمة، القت���ل، والدمار، والت�شري���د، والعذابات ل�شع���وب باأكملها، 
ال يبال���ي الكثي���ر من النا�ض، اأم���ا هو فقد كان كل ح���دث وكل ماأ�شاة تزيده 
األًم���ا وحزًنا واأ�شى على واقع هذه االأمة، وتحرًق���ا على هذا الواقع، و�شعوًرا 
ب�شرورة التحرك لمواجهة هذا الواقع. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

ك�ن عزيًزا على درجة ع�لية

م���ن القيم االإيماني���ة واالإن�شانية الت���ي كان يتحلى به���ا ال�شيد ح�شين، 
وعلى درجٍة عالية، العزة، فقد كان عزيًزا، وكما قال اهلل �شبحانه وتعالى: 
ُة َوِلَر�ُشوِلِه َوِلْلُموؤِْمِنيَن} ]المنافقون:8[ باإيمانه المتكامل كان  ِ �ْلِعزَّ {َوِلَّ
عزي���ًزا واأبًيّا، ال يقبل بالذل، وال يقبل بالهوان، وال يقبل بالقهر، ال ي�شت�شيغ 
الظل���م اأب���ًدا، وال ي�شت�شيغ الهوان اأبًدا، عزيًزا ي�شع���ر بالعزة مْلَء جوانحه، 
وتدفع���ه حالة الع���زة للموقف العزي���ز، والكلم العزيز، تجل���ت هذه العزة 
وظهرت في موقفه، في �شموخه، في اإبائه، في عزمه، في ثباته، في كلمه، 

في منطقه، فل مكان عنده اأبًدا للذل وال للهوان، وال للقهر وال لل�شيم. 
ا، وهذه من القيم التي  ���ا ياأبى ال�شيم وياأبى الظلم، وكان ح���ًرّ كان اأبًيّ
غاب���ت اإل���ى حٍدّ كبي���ر في واقع االأم���ة، ب���ل اأ�شبحت - في تل���ك المرحلة 
ل، والتروي���ج للقبول بحالة  الت���ي تحرك فيها - ثقافة ال���ذل والترويج للذُّ
الهوان، والترويج لحالة ال�شك���وت، اأ�شبحت ثقافًة �شائدة، وحالًة را�شخًة 
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قائمة، فالكثي���ر ممن فقدوا ال�شعور بالعزة، وفقدوا هذه القيمة االإيمانية 
ل والهوان.  واالإن�شانية، فقبلوا بالذُّ

ول���م يقبلوا به فح�ش���ب، بل انطلقوا ليعمموا تل���ك الحالة، وي�شبح لها 
ثقاف���ة، وي�شبح له���ا روؤية، وي�شب���ح لها فك���ر، وي�شبح له���ا ترويج، ولها 

منابر، ولها تبريرات كثيرة .. وكثيرة.. وكثيرة، حتى تبريرات دينية. 
البع����ض كان يب���رر حالة ال���ذل والهوان الت���ي تعي�شها االأم���ة، وينادي 
الأن ت�شتم���ر فيها االأم���ة، وتقبل بها االأمة، وتر�شاه���ا االأمة، يطلق البع�ض 
التبري���رات الم�شبوغ���ة ب�شبغة ديني���ة لذلك، والبع����ض تبريرات بغطاء 
ا  �شيا�ش���ي، والبع����ض تبري���رات بالزيف االإعلم���ي، ولكن كله���ا كان �شاًرّ
ا مع هوية االأمة، وكان يخدم اأعداء  باالأمة، وخِطًرا عل���ى االأمة، ومتناق�شً

االأمة بالدرجة االأولى. 
كل المنادي���ن م���ن كانوا ين���ادون بالقب���ول بحالة ال���ذل واال�شت�شلم، 
ويعمل���ون عل���ى اأن ت�شتمر االأم���ة في ذل���ك الو�شع، في تل���ك الحالة حالة 
الجمود واال�شت�شلم، والعجز وال�شمت، والهوان، ال تتحرك وال تتبنى اأي 
موق���ف لمواجهة ذلك الواقع المخزي وتلك الحالة المهينة، وذلك الواقع 
المظل���م والمليء بالظلم والمعاناة والقه���ر، كلهم كانوا يعملون لم�شلحة 
الع���دو، اإم���ا بح�شن نية اأو ب�شوء نية، عمله���م كان يخدم االأعداء بالدرجة 

االأولى، ويتناق�ض مع هوية االأمة. 
اأم���ا هو فكان عزيًزا بع���زة االإيمان، بعزة القراآن، بع���زة هذا االنتماِء 
القراآن���ي االإيماني االإ�شلم���ي، باإن�شانيته، فلم ي�شت�ش���غ الظلم اأبًدا، وكان 
ل  يتاأل���م يتاألم حتى على اأولئ���ك الذين يريدون للأم���ة اأن تقبل بحالة الذُّ
واله���وان، فيتفل�شف���ون ويقدمون ال���روؤى والتبريرات، وي�شع���ون جاهدين 
لدرج���ة عجيبة، لدرجة وكاأن الواقع يتطلب ذلك، وكاأن الذي ينقذ االأمة، 
اأو ُيِع���زُّ االأم���ة، اأو يخرجها م���ن واقعها ال�شيئ هو م���ا يعملونه من تدجين 



73

للأم���ة، ومن عمل لت�شخيم حال���ة الرعب لدى االأمة، ومن تخويف للأمة، 
واإرجاف في و�شط االأمة. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

ك�ن من المح�شنين

م���ن الموا�شفات والقيم االإيمانية الت���ي كان يتحلى بها - ر�شوان اهلل 
علي���ه - االإح�ش���ان، كان من عب���اد اهلل المح�شنين، ونهج نه���ج اأنبياء اهلل 
ا ذاب في خدمة النا�ض،  واقت���دى بهم باالإح�شان اإلى النا�ض، فكان �شخ�شً
وتج���اوز نهائًيّا ذاته، واأنانيته، وواقع���ه ال�شخ�شي؛ ليعي�ض بكل فكره، بكل 

توجهه، بكل اهتمامه هلل، وفي النا�ض، هلل وفي عباد اهلل. 
ف���كان عل���ى الم�شتوى الثقافي دائًم���ا يحث على االإح�ش���ان، ير�شد اإلى 
االإح�ش���ان، يدعو اإلى االإح�شان، ير�شخ ثقاف���ة االإح�شان، ومبداأ االإح�شان، 
و�شلوك االإح�شان، ثم ف���ي الواقع العملي يتحرك على هذا االأ�شا�ض، باذاًل 
كل جهده وكل ما ي�شتطيع في االإح�شان اإلى النا�ض، بكل مظاهر االإح�شان، 

على الم�شتوى التربوي والتثقيفي، والتعليمي، والتنويري.
عل���ى م�شتوى الخدمة العملي���ة فيما كان يعمله على ق���در ما ي�شتطيع، 
وف���ي حدود الممكن، كان يتحرك بكل رغب���ة، بكل اهتمام، للإح�شان اإلى 

النا�ض واالهتمام ب�شاأن النا�ض، ويهمه اأمر النا�ض قبل كل �شيء.
م���ن تجليات ه���ذا الدافع، وهذه القيمة، وهذا الخل���ق، تحركه بكل ما 
ي�شتطيع وت�شحيته حتى بالنف�ض في �شبيل اهلل �شبحانه وتعالى، وفي �شبيل 
الم�شت�شعفي���ن، ف���ي مواجهة الظلم الذي يعاني من���ه النا�ض، في مواجهة 
االأخطار الت���ي تحيط بالنا�ض، في مواجهة الت�شلي���ل للنا�ض، في مواجهة 
الهجم���ة اال�شتكباري���ة لل�شيط���رة على النا����ض كان اأحد الدواف���ع المهمة 
واالأ�شا�شية في مواجهة كل ذلك؛ الأنه يحمل روحية االإح�شان والمح�شنين. 

]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[
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امتلك وعًي� ع�لًي�

م���ن المعالم االأ�شا�شية ل�شخ�شيته فيم���ا كان يتحلى به من اإيماٍن واٍع، 
اإيم���اٍن حقيقي، اإيمان بمب���ادئ االإيمان، واأخلق االإيم���ان، الوعي العالي 
والنظ���رة ال�شائب���ة والعميق���ة، وهذا �ش���يء اأ�شا�ش���ي بالن�شب���ة للإن�شان 
ا اأو نظرته اإلى  الموؤمن، االإيمان ال يقبل اأبًدا اأن يكون الموؤمن اأحمَق اأو غبًيّ
الواقع نظرًة مغلوطة، هذه م�شاألة اأبًدا ال تتركب مع االإيمان وال تن�شجم مع 
االإيمان، ال يمكن اأن يك���ون هناك موؤمن غبي، اأحمق، جاهل بالواقع بعيد 
ع���ن الحكمة. ال. من لوازم االإيم���ان هو الوعي، هو الب�شيرة، بل ال يكتمل 
ا  االإيم���ان وال يتحق���ق االإيم���ان اإال بذلك، وه���و كان على درج���ٍة عاليٍة جًدّ
ا م���ن الوعي والنظرة ال�شائب���ة والعميقة، والحكم���ة، وهذا ما تجلَّى  ج���ًدّ
وا�شًح���ا ف���ي الم�شروع العظيم الذي قدمه للأم���ة، يكفي كل فرد، كل من 
يري���د اأن يتحقق من ذلك، يكفيه اأن يطلع عل���ى ذلك الم�شروع من خلل 
المحا�ش���رات والدرو����ض التي قدمه���ا ليدرك اأن هناك حال���ة ا�شتثنائية، 
ا، واأنه كان لديه م���ن النظرة العميقة  واأن ه���ذا كان بحٍقّ رج���ًل ا�شتثنائًيّ
والتقييم الدقي���ق، والت�شخي�ض لواقع االأمة، وم�ش���كلت االأمة، والمخرج 
للأمة من هذا الواق���ع، ما لي�ض ملمو�ًشا لدى االآخرين اأبًدا، حالة متميزة 

فعًل في م�شتوى الع�شر وفي م�شتوى التحديات.
ا، ربما مما عمق اأزم���ة االأمة، وم�شكلة االأمة، هو  وه���ذا �شيء مهم جًدّ
ال�شْع���ف الكبير في وعيها، حت���ى لدى نخبها، لدى رجاله���ا ال�شيا�شيين، 
وقيادييه���ا و�شخ�شياته���ا االعتبارية من اأي لون اأو طي���ٍف كان، مما عمق 
هذه االأزم���ة اأنه لي�ض هناك اإدراك متكامل وعمي���ق لهذا الواقع، بجذوره 
وم�شكلته ثم بالحل اللزم للخروج من هذا الواقع، هناك موؤثرات كثيرة 
توؤث���ر على الكثي���ر من االآخرين، حتى ل���م يوفقوا باأن يك���ون لديهم نظرة 

مو�شوعية اإلى هذا الواقع. 
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موؤث���رات البع�ض منها موؤثرات �شيا�شية، البع�ض منها موؤثرات طائفية 
ومذهبي���ة، البع�ض منه���ا موؤثرات اجتماعي���ة، البع�ض موؤث���رات لها �شلة 
بطبيع���ة الوقائع واالأحداث وما اإلى ذلك، لكنه توفق بتوفيق اهلل وبت�شديٍد 

من اهلل �شبحانه وتعالى الأن يكون له �شلمٌة من كل هذه الموؤثرات. 
وبالتال���ي عندما عمل على تقييم هذا الواقع، وعلى قراءة هذا الواقع، 
وعلى اإدراك هذا الواقع، قراأه وتاأمله واأدركه بمو�شوعية تامة، بعيًدا عن كل 
الموؤث���رات االأخرى، متجاوًزا لها كلها، متجاوًزا للقيود، القيود المذهبية، 
القيود الطائفية، القيود ال�شيا�شية، القيود الجغرافية، كل القيود االأخرى 

مت نظرة االآخرين واإدراك وقراءة االآخرين للواقع.  التي اأثََّرت وَقزَّ
كان متح���رًرا م���ن تلك القيود كله���ا، فلم ينظر بنظ���رة �شيقة؛ �شيقة 
الأنها محكومة ب�شيق مذهب، اأو ب�شيق اأفق، اأو ب�شيق اعتبارات �شيا�شية، 
اأو م���ا �شاب���ه.. ال .. كان متحرًرا من تلك القيود كله���ا، فقراأ الواقع ودخل 
اإل���ى القراآن الكري���م، دخل اإلى هذا الواق���ع بالقراآن، واإل���ى القراآن بهذا 
ا  ل الروؤية القراآنية عل���ى الواقع ت�شخي�شً الواق���ع، تواأمان متلزم���ان، فنزَّ

 . وتقييًما وحًلّ
وه���ذا ال�شيء تفرد ب���ه في هذا الع�شر، وال نعلم ه���ذه الحالة عند اأي 
جه���ة اأخ���رى فيما اطلعنا عليه، وال فيما �شمعن���اه وال فيما �شاهدناه، وهي 
تعتب���ر نعمة، نعمة كبيرة، هذا الرج���ل العظيم كان نعمًة من اهلل �شبحانه 
وتعالى لعباد اهلل، نعمة بما منحه اهلل من موؤهلت ومن روؤية فريدة، بما 
م روؤيًة قراآنيًة متكاملة نرى فيها خل�ض االأمة من  هداه به من كتابه، فقدَّ

هذا الواقع المظلم اإن �شاء اهلل. ]ِخَطاَباُت الّذْكَرى الّسنَوّية لِلَشِهيد ذكرى 1434هـ[

* * *
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 �سابعًا: العدوان ال�سامل على ال�سعب اليمني 
والذي بداأ بتاريخ 26 �سهر مار�س 2015م

اإعالن العدوان من وا�شنطن

تجل���ت الحقائق وانك�ش���ف الم�شتور، وح�شح�ض الح���ق، وك�شفت قوى 
ال�ش���ر واالإجرام عن نف�شها، واأبدت وجهها القبي���ح الب�شع بعد طول ت�شتٍُّر 
وتخفٍّ وراء اأدواته���ا واأقنعتها من اأياديها االإجرامية الخبيثة المتمثلة في 

القاعدة وداع�ض. 
م���ن وا�شنطن اأعلن ال�شفير ال�شع���ودي الحرب الغا�شمة والظالمة على 
�شعبن���ا اليمني العظيم، ودخلت اإلى م�شرح االأح���داث تلك القوى الباغية 
واالآثم���ة، والظالم���ة والمجرمة ب�ش���كل مف�شوح ومك�شوف وب���كل طغيان، 
���ٍت ووح�شيٍة واإجراٍم هكذا بدون مقدمات ب���دون مبررات َتْدُخل تلك  وتعنُّ
الق���وى اإلى م�شرح االأح���داث معلنة عدوانها على �شعبن���ا اليمني العظيم، 
وبا�شرت عدوانها ابتداًء بغارات جوية ظالمة ا�شتهدفت العا�شمة �شنعاء، 
ليك���ون اأول �شحاياه���ا من المدنيين م���ن االأطفال والن�ش���اء المظلومين، 
وهكذا ت�شتهدف اأي�شا موؤ�ش�شات الدولة، ت�شتهدف المع�شكرات، ت�شتهدف 
المطارات وغيرها من المن�شاآت الحيوية لهذا البلد التي هي ملك لل�شعب 
كل ال�شعب، وا�شتهدافها ا�شتهداف لل�شعب كل ال�شعب، ولليمن كل اليمن. 
هذا العدوان االإجرامي الظالم الغ�شوم االآثم ال مبرر له على االإطلق، 
واأم���ام م���راأى وم�شمع العال���م في هذا الزم���ن، الذي للأ�ش���ف غابت فيه 
العدال���ة، وطغت فيه قوى ال�شر بهيمنتها ونفوذه���ا في العالم بكل ب�شاعة 

وبكل وقاحة وبكل اإجرام يعلنون عن عدوانهم على هذا البلد. 
الق���وى المعتدي���ة كما قلن���ا عنها هي ق���وى ال�شر، على راأ�شه���ا اأمريكا 
الت���ي وجه���ت واأمرت واأذن���ت وخططت وقدمت كما تقول ه���ي عن نف�شها 
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باأنه���ا تقدم الدعم اللوج�شتي، والدع���م المخابراتي، ثم في طليعة القوى 
االإجرامية المعتدية النظام ال�شعودي المجرم الظالم الغ�شوم َجاُر ال�شوء، 
الذي ال يحترم حق الجوار، وال يحترم هذا ال�شعب العزيز الذي لم ي�شبق 
َلُه �َشاِبَقُة �ُشوء تجاه جيرانه، ولم ي�شبق له اأبدًا اأن مثل خطرًا على �شعوب 
ه���ذه المنطقة المجاورة له، هو �شعب كري���م، �شعب عزيز، �شعب �شهد له 
الر�ش���ول االأكرم )�شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شلم( باأنه يمن االإيمان ويمن 
الحكم���ة، في مقابل اأن قال النبي )�شلى اهلل علي���ه وعلى اآله و�شلم( عن 
هذا النظام فيما يدلل عليه من دالئل وفيما توؤ�شر من اإ�شارات تجاه نظام 
ظال���م فا�ش���د وتوجه غ�شوم اآثم ينبع من تلك المنطق���ة و�شفه باأنه )قرن 

ال�شيطان(.
الي���وم قرن ال�شيطان ي�شتهدف يمن الحكم���ة واالإيمان، قرن ال�شيطان 
ي�شتهدف المنطقة بكلها باإثارة الفتن والحروب، قرن ال�شيطان ي�شتهدف 
اليمن الإثارة النزاعات اأواًل، ثم باال�شتهداف المبا�شر ثانيًا، قرن ال�شيطان 
الذي لعب اأ�شواأ االأدوار في المنطقة اأواًل من خلل ماله، تلك النعمة التي 
ل���م ي�شكر اهلل عليها فبددها فيما يثير الفت���ن، وفيما يثير الحروب، فيما 
يثي���ر النزاع���ات، بددها وهو ي�شهم ب�شكٍل مبا�شر ف���ي �شفك الدماء، وهو 
ي�شه���م ب�شكٍل مبا�شر في اإثارة العداوات والبغ�شاء والكراهية، وهو ي�شهم 
ب�ش���كٍل مبا�شر الإفقاد �شع���وب المنطقة االأمن واال�شتق���رار واإحراقها بكل 

اأ�شكال الفتن. 
ق���رن ال�شيطان اليوم بدا اأمام �شعوب المنطق���ة، واأمام �شعبنا اليمني 
العظي���م، وهو يح���اول اأن ينطح هذا ال�شع���ب، ولكنه قرٌن ه����ضٌّ يمكن اأن 

ِعيًفا} ]النساء:76[.  ْيَطاِن َكاَن �شَ ينك�شر قال اهلل تعالى: {�إِنَّ َكْيَد �ل�شَّ
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هذا العدوان  ف�ج�أ الكثير  

اأول م���ا كان بالن�شبة لهذا العدوان هو اأنه فاجاأ الكثير، �شواء في بلدنا 
اأو عل���ى م�شت���وى المنطقة والعالم؛ ف���ي بلدنا الكل تفاج���ئ بهذا العدوان 
وحتى المرتزقة حتى عب���د ربه نف�شه الذي جعل فيما بعد مطية امتطاها 
المعت���دون وعللوا به���ا عدوانهم، وتذرع���وا بها لعدوانهم ه���و تحدث عن 
نف�ش���ه وذلك موث���ق بالفيديو اأن���ه تفاجاأ بهذا العدوان، بح���اح كذلك قال 
اإنه تفاجاأ، المرتزقة ب�شكل عام وا�شح اأنهم تفاجئوا بهذا العدوان، اأبناء 
�شعبنا اليمني في كل اأنحاء هذا البلد في المدن واالأرياف الكل تفاجاأ بهذا 
الع���دوان في المنطقة من حولنا ال�شعوب والحكومات الجميع تفاجاأ بهذا 
الع���دوان، العدوان نف�ش���ه اأعلن من وا�شنطن واتخذ ق���راره هناك وجرت 

تدابيره هناك ومخططاته هناك، هذا العدوان فاجاأ الكثير العتبارين:
االعتب���ار االأول: اأن���ه لم يكن هن���اك من جانب �شعبن���ا اليمني ما يبرر 
الع���دوان عليه باأي حال م���ن االأحوال من قبل قوى الع���دوان وعلى راأ�شها 
اأمري���كا واأدواته���ا؛ النظام ال�شع���ودي ومعه االإماراتي، ل���م يكن فيما قبل 
الع���دوان م���ن اأحداث معينة اأو م�ش���اكل معينة اأو ظ���روف معينة ي�شتقرئ 
فيه���ا اأحد من المراقبين ومن المطلعين ومن المهتمين باأو�شاع المنطقة 
ي�شتقرئ فيها اأن عدواًنا و�شيًكا �شيبداأ على هذا البلد المظلوم وعلى هذا 

ال�شعب الم�شلم العزيز.
والواقع بالن�شبة للداخل بالن�شبة لنا ك�شعب يمني كان الجميع منهمك 
على الو�شع الداخلي في م�شاكل���ه وحواراته واأو�شاعه ال�شيا�شية واالأمنية 

واالقت�شادية... اإلخ.
فبما اأنه لم يكن هناك �شيء من جانب ال�شعب وال من جانب هذا البلد 
ي�شتوج���ب اأو يب���رر اأي عدوان الكل تفاجاأ، هذا يحم���ل �شهادة كبيرة على 

ا اإدانة كبيرة على المعتدين. مظلومية �شعبنا اليمني ويحمل اأي�شً
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االعتب���ار الثان���ي: اأن الكثي���ر من النخ���ب والتيارات والق���وى في بلدنا 
ل���م تكن فيما قب���ل تحمل روؤية نا�شج���ة تجاه الواقع القائ���م في المنطقة 
ككل، الواق���ع الذي فيه الكثير م���ن الموؤ�شرات والدالئ���ل الدامغة على اأن 
كل �شع���وب المنطقة وكل بلدان المنطقة ه���ي م�شتهدفة بموؤامرات كبيرة 
وحروب وفتن، الكثير في بلدنا كانوا على خلف معنا حول هذه النقطة.

عندم� كن� في م�شيرتن� القراآنية وفي تحركن� ن�شعى اإلى 
تعميم ح�لة الوعي ك�ن الكثير يخ�لفن� في هذه الم�ش�ألة

عندم���ا كنا في م�شيرتنا القراآني���ة وفي تحركنا ن�شعى اإلى تعميم حالة 
الوع���ي عن اأن المنطقة ب�شكل عام وع���ن اأن اأمتنا االإ�شلمية ب�شكل كامل 
وعن اأن بلدنا في طليعة بلدان المنطقة الجميع م�شتهدف بموؤامرات كبيرة 
والجميع يحيك ل���ه االأعداء الكثير من الموؤامرات الرهيبة واأن الم�شتقبل 
مليء بالكثير من االأحداث القادمة، كان الكثير يخالفنا في هذه الم�شاألة 
وكان���وا ينظرون اإلى اليم���ن اأنه بلد بمناأى عن الكثي���ر من االأحداث وعن 

الموؤامرات نظرة البع�ض للأ�شف لم تكن نظرة واعية.

البع�ض ك�نوا ينظرون نظرة الحتق�ر اإلى بلدهم واإلى 
�شعبهم

البع�ض كانوا ينظرون نظرة االحتقار اإلى بلدهم واإلى �شعبهم يعتبروننا 
بل���ًدا ال اأهمية له و�شعًبا ال يح�شب ح�شابه ف���ي اأي الح�شابات واالعتبارات 
عل���ى الم�شت���وى االإقليمي اأو على الم�شتوى الدولي فكان���وا يتوهمون اأنه ما 
م���ن اأح���د ال االأمريكي وال االإ�شرائيل���ي وال اأدواتهم ف���ي المنطقة يحملون 
ني���ة �شوء اأو اإرادة �شر تجاه هذا البلد وتجاه هذا ال�شعب، وكانوا ي�شخرون 
منا من �شعاراتنا م���ن مواقفنا من ن�شاطنا التوعوي في هذا البلد فلذلك 
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تفاجئ���وا وكان���ت مفاجئتهم كبيرة ج���ًدا، بالن�شبة لنا تفاجئن���ا بالتوقيت 
وتفاجاأن���ا بطبيعة االأحداث، اأما اأنه �شياأتي في يوم من االأيام عدوان على 
بلدن���ا وا�شتهداف �شامل على هذا النحو فهذه م�شاألة نعيها جيًدا وندركها 
جيًدا ونعرف من خلل الواقع بكل ما فيه في منطقتنا بكلها وفهمنا لعدو 

هذه االأمة ندركها جيًدا.

اأول در�ض من درو�ض هذا العدوان اأن نعي جميًع� في هذا 
البلد على اأنن� �شعُب م�شتهدف

عل���ى كل كان اأول در����ض م���ن درو�ض ه���ذا العدوان اأن نع���ي جميًعا في 
ه���ذا البلد عل���ى اأننا �شعُب م�شته���دف وبلُد م�شته���دف والعتبارات كثيرة 
ومتنوع���ة واأن القوى االأخرى وعلى راأ�شها وف���ي �شمنها قوى اإقليمية على 
راأ�شه���ا اأمريكا ومنها ق���وى اإقليمية باتت اليوم معروفة كانت تقدم نف�شها 
دوما ك�شديق مع اأنها كانت في الما�شي كله تعمل بهذا ال�شعب فعل العدو 
ولي�ض فعل ال�شدي���ق وكانت في الحاالت تقدم نف�شها مح�شنة اأو م�شلحة 

اأو فاعلة خير اأنما تد�ض ال�شم في الع�شل.

العدوان اأيقظ �شعبن� بكله  

عل���ى كل الحادثة هذه في تلك الليلة بداي���ة العدوان اأيقظ �شعبنا بكله 
وبات االأمر وا�شًحا اأننا معنيون في كل ح�شاباتنا في كل اعتباراتنا في كل 
اهتماماتنا وعلى الم�شتوى الثقافي على الم�شتوى ال�شيا�شي، على الم�شتوى 
الفك���ري، عل���ى الم�شتوى اال�شتراتيج���ي في كل تفا�شيله ف���ي كل ت�شعباته 
معني���ون اأن نبني حا�شرن���ا وم�شتقبلنا بناًء على ه���ذا االأ�شا�ض، بناًء على 
اأننا �شعب يواجه تحديات كبي���رة بهذا الم�شتوى الذي نواجهه اليوم بهذا 
المقدار ال���ذي نراه اليوم ونعي�شه اليوم، معنيون ف���ي مناهجنا الدرا�شية 
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في الجامعات والمدار�ض في ن�شاطنا التوعوي في ن�شاطنا االقت�شادي في 
م�شارات حياتنا بكلها، اأن ننطلق من هذا المنطلق هذا ما ال بد منه، هذا 
اأكب���ر واأهم در�ض ن�شتفي���ده من مفاجئة تلك الليلة به���ذا العدوان الظالم 
ا ل�شحذ الهمم والتذكير بالم�شوؤولية  واالإجرامي والوح�شي. ثم ننطلق اأي�شً
البع����ض من النا�ض مع طول اأمد الع���دوان وتعاقب االأيام وال�شهور البع�ض 
من النا�ض ي�شاب بالملل وتغلب عليه الغفلة ويعي�ض حالة االأماني واالأوهام 

وي�شيبه الفتور والبع�ض قد ي�شيبه الوهن.

ة  العدوان على اليمن م�هيَّ

اأذا اأتين���ا لدرا�شة ماهية ه���ذا العدوان وبتاأمل ب�شي���ط �شنجد اأن هذا 
الع���دوان راأ�شه المدب���ر والمدير والمتحكم والم�ش���رف واالآمر والمخطط 
هو اأمريكا، اأما قلبه في كل �شعوره ووجدانه هي اإ�شرائيل، اأما اأدواته التي 
تبا�شر الدور الرئي�ض في التنفيذ وتتحرك في الميدان وت�شغل في الميدان 
فه���ي قوى العمالة واالرته���ان للأمريكي واالإ�شرائيلي ف���ي المنطقة وعلى 

راأ�شها النظام ال�شعودي العميل ومعه النظام االإماراتي.
بالتال���ي ماذا نتوقع اأن يكون هذا الع���دوان. ال واهلل. ال يمكن اأن يكون 
تحت اأمري���كا وتحت تدبير اأمريكا وتحت توجي���ه اأمريكا وبرعاية اأمريكا 
وباإ�شهام اإ�شرائيل اأي موقف محق اأبًدا وال اأي تحرك في االتجاه ال�شحيح 

اأبدًا.
تحرك كهذا راأ�شه اأمريكا وقلبه اإ�شرائيل واأياديه قوى العمالة واالرتهان 
وق���وى التخريب في المنطق���ة لن يكون اإال �شم���ن المخططات االأمريكية 
واالإ�شرائيلي���ة �شمن م�شاريع الهيمنة واال�شتهداف لهذه المنطقة من قبل 

اأمريكا واإ�شرائيل.



82

هذا العدوان هو غزو ا�شتعم�ري تدميري  

فاإذًا هذا العدوان بالتالي هو غزو ا�شتعماري تدميري ي�شتهدف ال�شعب 
اليمني الم�شلم ال�شعب نف�شه ك�شعب من اأهم �شعوب المنطقة وكجزء من 
االأمة، يح�شب االأعداء ح�شابه في اهتمامه بق�شايا اأمته الكبرى في موقفه 
من اإ�شرائيل في توجهه الحر وفي توجهه نحو اال�شتقلل، المنطقة بكلها 
م�شتهدف���ة �شعوبها بكلها م�شتهدفة االأمة كاأمة قبل اأن تنظر اإليها ك�شعوب 
فرقها الع���دو يوًما ما ومزقها العدو يوًما ما وقطع اأو�شالها العدو يوًما ما 
قب���ل ذلك كله هي اأمة واحدة االأمة االإ�شلمي���ة هذه في المنطقة العربية 
وفي محيطها االإ�شلمي فيما بقي من العالم االإ�شلمي لكن على راأ�ض هذا 
اال�شته���داف المنطق���ة العربية بالتاأكيد فاإذن االأمة ه���ذه م�شتهدفة كاأمة 
هن���اك �شعوب بارزة في هذه االأمة هناك �شع���وب مهمة في هذه االأمة في 
ح�شابات العدو االأمريكي والعدو االإ�شرائيلي يرى اأن يبداأ بالخل�ض منها 
ا  اأواًل اإذا هو تخل�ض منها تخل�ض مما عداها بكل �شهولة ثم هو ينظر اأي�شً
اإل���ى اأن هذه ال�شعوب تمثل عقبة اأمامه بحك���م اأن فيها قوى متحررة قوى 
واعية قوى م�شوؤولة ترف�ض هيمنته تقف في وجه م�شاريعه وموؤامراته فهو 
يري���د اأن يتخل�ض منها اأواًل لكي ي�شتطي���ع بعد ذلك اأن يمرر كل موؤامراته 
وينجز كل م�شاريعه في المنطقة ب�شهولة وي�شر وبدون مواجهة اأي �شعوبة 
فبداأ بدايته بهذه ال�شعوب، �شمن هذه ال�شعوب في الم�شاف االأولى لهذه 
ال�شع���وب يقع ال�شعب اليمن���ي الم�شلم المعروف بتم�شك���ه بهويته اإلى حد 

كبير المعروف بتفاعله الحي والبارز مع ق�شايا االأمة من حوله.
ه���و �شعب يهت���ف الكثير في���ه بالموت الأمري���كا والم���وت الإ�شرائيل هو 
�شع���ب يمتد في اأو�شاطه بين كل مكوناته الح���رة ويتجذر في اأبنائه رجااًل 
ون�شاًء العداء ال�شدي���د الإ�شرائيل، االهتمام الكبير بالق�شية الفل�شطينية، 
المناه�شة للهيمنة االأجنبية عل���ى المنطقة وعلى البلد نف�شه فاإذن �شعب 
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كهذا م�شتهدف في مقدمة ال�شعوب الم�شتهدفة مع ال�شعوب الحرة.

ي�شتهدف هذا العدوان اليمن في جغرافيته

وي�شته���دف هذا العدوان اليمن ف���ي جغرافيته الحتلل رقعة جغرافية 
من اأهم المناطق في المنطقة العربية والعالم االإ�شلمي من حيث موقعه 
المط���ل عل���ى باب المن���دب من حي���ث جزره ف���ي البحر االأحم���ر والبحر 
العرب���ي وف���ي مقدمتها ميون وجزي���رة �شقطرى وغيرها م���ن ع�شرات بل 
مئ���ات الجزر مئات الجزر في ه���ذا البلد فاإذًا الموقع الجغرافي الذي هو 
مه���م للأمة االإ�شلمية كاأم���ة اإ�شلمية للمنطقة العربي���ة كمنطقة عربية 
ولن���ا نح���ن كيمنيين مح�شوب ح�شاب���ه في كل العال���م ومح�شوب بالدرجة 
االأول���ى ل���دى الق���وى اال�شتعماري���ة التي ت���رى ف���ي �شيطرته���ا المبا�شرة 
واحتلله���ا المبا�شر له���ذه الرقعة الجغرافية وعلى ه���ذه المنافذ المهمة 
وله���ذا الموقع اال�شتراتيجي عامل قوة لها ومفتاح �شيطرة اأكبر ل�شالحها 
على بقية البلدان وعلى بقية القوى المناف�شة لها في العالم. اليوم اأمريكا 
واإ�شرائيل كل منهما يرى في هذه ال�شيطرة المبا�شرة واالحتلل المبا�شر 
له���ذه الرقعة الجغرافية عام���ًل مهًما على م�شتوى العال���م االإ�شلمي في 
اإركاعه و�شربه والق�شاء على هويته وكيانه وعلى م�شتوي القوى المناف�شة 

في العالم، ال�شين رو�شيا وغيرها.

ي�شتهدف اليمن في ثروته الواعدة  

ا ي�شتهدف  ا له هذا اله���دف له هذا اله���دف واأي�شً ه���ذا الع���دوان اأي�شً
اليم���ن في ثروت���ه الواعدة فيما عرفه االأعداء من خ���لل عمليات الم�شح 
واال�شتك�ش���اف التي ت�شي���ر اإلى مخزون هائل من النف���ط والغاز والمعادن 
ا المناطق ال�شرقية  االأخ���رى في هذا البلد في كثير م���ن مناطقه خ�شو�شً
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ا على  الممت���دة م���ن ح�شرم���وت اإلى الج���وف وفي مناط���ق اأخ���رى واأي�شً
الم�شت���وى التجاري مح�شوب في هذا البل���د، موانئه المهمة في عدن وفي 
ا في �شقط���رى وو�شواًل اإل���ى الحديدة وهك���ذا بقية الموانئ  المخ���ا واأي�شً
ح�شاب���ات كثيرة، اأطماع كثيرة، اعتب���ارات كثيرة، دفعت االأعداء اإلى هذا 
ا �شمن الموؤامرات التي ت�شتهدف المنطقة بكلها من البحر  العدوان واأي�شً
العرب���ي اإلى البحر االأبي�ض المتو�شط من اليمن اإلى المغرب العربي حتى 
ا البحر االأبي�ض المتو�ش���ط الممتد اإلى  م���ن المحيط الهندي وحت���ى اأي�شً

المحيط.
 ف���اإذًا هناك موؤامرات كبيرة على هذه االأم���ة كاأمة على هذه ال�شعوب 
ك�شع���وب وف���ي مقدمتها وف���ي طليعتها ال�شع���وب الفعالة ال�شع���وب الحرة 
ال�شع���وب التي يرى فيها العدو عائًقا اأم���ام م�شاريعهم اال�شتعمارية واأمام 

م�شاريع الهيمنة واالحتلل.  ]تدشين العام الثالث من الصمود[
هناك اأطم���اع وكررنا هذا في كثير من الكلم���ات والمنا�شبات، هناك 
اأطماع حقيقية ف���ي بلدنا واأهمية هذا البلد فوق م�شتوى وعي اأبنائه، هذا 
البلد مهم، وهذا ال�شعب م�شتهدف بحق، اأوؤكد هذا نقول عن وعي واإدراك 
لهذه الحقيق���ة، هذا ال�شعب م�شتهدف، مظلوم، وف���ي نف�ض الوقت هناك 
اأطماع حقيقية في ه���ذا البلد، العتبارات متعددة في مقدمتها جغرافيته 
المهم���ة، واإل���ى جانب ذل���ك ثروات���ه المختزنة ف���ي باطنه، والت���ي بداأوا 
يتحدثون عنه���ا ويخططون لل�شتيلء عليها ب���كل االأ�شاليب، ومنها حتى 

عقود مع عملئهم بداأوا يبرمونها حاليًا.
فبالتالي كان كل ما يخططون له اأن يو�شلوا هذا البلد اإلى االنهيار التام 
على كل الم�شتويات تمهي���دًا لغزو ولكن غزو مقبول، كانوا يريدون لعملية 
الغزو وعملية االحتلل لهذا البلد اأن تكون مقبولًة وتحت عناوين اإنقاذية، 
يعن���ي: اأرادوا اأن يمكنوا القاعدة من ه���ذا البلد، واأن ينهار فيه كل �شيء، 
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اقت�ش���اده ينهار، اأمن���ه ينهار، ال يبقى فيه اأي حكم ق���وي عادل، وبالتالي 
ياأت���ون هم لغزوه واحتلله عل���ى اأ�شا�ض اإنقاذ هذا ال�شع���ب من القاعدة! 
واإنق���اذ ه���ذا ال�شعب م���ن الفو�شى الت���ي اأو�شلوه هم اإليه���ا بتخطيطهم؛ 
ليمكن���وا الأنف�شه���م الدخ���ول ب�ش���كل مقب���ول، ومن ث���م االحت���لل الكامل 
وال�شيط���رة التامة على هذا البلد، وعلى ثرواته ومقدراته واال�شتفادة من 
موقعه الجغرافي الأهداف، يعني في �شراعاتهم االإقليمية، في �شراعاتهم 

العالمية، العتبارات كثيرة. ]ذكرى ثورة 21 من سبتمبر[

الأمريكي يرى في هذا العدوان اأنه عب�رة عن تنفيذ 
اأجندة له في المنطقة

هك���ذا تحرك االأعداء كل بح�شابات���ه، االأمريكي يرى في هذا العدوان 
اأن���ه عبارة عن تنفيذ اأجندة له في المنطقة في تفكيك كيان المنطقة في 
�ش���رب �شعوبها في حتى في عمليات القت���ل للنا�ض االأمريكي واالإ�شرائيلي 
يرت���اح لهذا: القتل الدم���ار التخريب التفكيك لكيان االأم���ة البعثرة لهذه 
ال�شعوب االإ�شعاف لهذه المكون���ات والقوى هذا بالن�شبة للأمريكي يعتبر 
تنفيًذا الأجندة يريدها وي�شعى لها ثم من خلل هذا العدوان ي�شتفيد على 
الم�شت���وى االقت�شادي ب�شكل كبير مئات المليارات من البترودوالر تذهب 
اإلى خزائنه يقدمها اأولئك االأعراب الجفاة البدو الغلظ الفظاظ الجهلة 
االأعراب االأ�ش���د كفًرا ونفاًقا يذهبون بثروات بلدانهم الهائلة بداًل من اأن 
ت�شتفيد منها �شعوبهم بداًل من اأن يبنوا بها دولهم على الم�شتوى النه�شوي 
واالقت�ش���ادي تذهب اإلى خزائن اأو خزن���ة االأمريكي وي�شتفيد االإ�شرائيلي 
بالتال���ي تبًعا لذلك وب�شكل مبا�شر واأحياًنا من خلل االأمريكي، االأمريكي 

يح�شب هذه الح�شابات في عدوانه.
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� اأن هذه  الإ�شرائيلي يح�شب هذه الح�ش�ب�ت ويح�شب اأي�شً
الأحداث تلهي الأمة

ا اأن هذه االأحداث تلهي  االإ�شرائيلي يح�شب هذه الح�شابات ويح�شب اأي�شً
االأم���ة عنه ت�شغل االأمة عنه تعطيه الفر�ش���ة لي�شتقر وي�شتغل ليثبت وجوده 
ويمكن ح�شوره ف���ي المنطقة ولي�شبح له نفوذ اأكبر على م�شتوى المنطقة 
بكله���ا تحت عنوان اأنه حلي���ف الأولئك االأعراب هنا �شيوف���ر لنف�شه حماية 
من خلله���م هم وهم يخو�شون معركته �شد كل الق���وى التي يراها عدوة 
له يخو�شون معركة االإ�شرائيلي بعناوين عربية وبعناوين زائفة وبتبريرات 

زائفة فيرى نف�شه م�شتفيًدا من جوانب كثيرة وباعتبارات كثيرة.
النظ���ام ال�شعودي وهو النظام الذي ابتعد ع���ن االأمة في خياراتها في 
اهتماماته���ا في ق�شاياها �شق له طريًقا مختلًفا كليًة كل االختلف اختار 
ه���و اأن يجعل م�شيره وم�ش���اره وطريقه باللحاق باالأمريك���ي واالإ�شرائيلي 
ي���رى اأن���ه يمكن���ه اأن يكون له دور ف���ي المنطقة من خلل ه���ذا الدور من 
خ���لل التبعية المطلقة والعمي���اء للأمريكي ومن خلل التماهي التام مع 

االإ�شرائيلي تحت عنوان التحالف مع اإ�شرائيل. 
االإمارات���ي كما النظام ال�شعودي، النظام االإماراتي يح�شب ح�شاب اأنه 
كذل���ك لن يك���ون له دور، لن يكون له ح�شور، لن يكون له اعتبار اإال في اأن 

يكون واحدًا من االأذيال اللحقة باالأمريكي واالإ�شرائيلي.  
العناوي���ن االأخرى الت���ي يرفعونها ويتحدثون عنها م���ن باب ال�شجيج 
واال�شته���لك االإعلم���ي والتغطية عل���ى الحقائق، عن���وان االأمن القومي 
العربي، عن���وان الحماية لل�شرعية والدفاع عن ال�شرعية ما هي اإال مجرد 
اأكاذي���ب مف�شوحة ومك�شوفة، م���ا هي اإال مجرد عناوي���ن زائفة ال اأ�شا�ض 
لها، وال واقع لها، اإن هي اإال اأكاذيب كبيرة وكلمات خبيثة اجتثت من فوق 

االأر�ض ما لها من قرار ال اأ�شل لها ال واقع لها ال حقيقة لها.
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 ي�شتغ���ل �شم���ن الم�شروع االأمريكي ف���ي المنطقة ه���ذا بالتاأكيد يهدد 
االأمن القومي العربي واالإ�شلمي، يتحالف مع اإ�شرائيل يدخل مع اإ�شرائيل 
فيما ي�شمي���ه االإ�شرائيلي ويتحدث عنه االإ�شرائيلي كم�شالح م�شتركة، اإن 
الم�شال���ح الم�شتركة مع اإ�شرائيل لن تك���ون اإال اأ�شراًرا حقيقية ومخاطر 
حقيقي���ة على العرب وعل���ى الم�شلمين، لن تكون اإال تهدي���ًدا فعلًيا للأمن 

القومي. ]خطاب تدشين العام الثالث للعدوان على اليمن[

هذا  العدوان يك�شف عن حقيقة القوى الظ�لمة والمجرمة

ه���ذا  الع���دوان الغير مب���رر يك�شف ع���ن حقيقة تلك الق���وى الظالمة، 
والمجرمة، عن ب�شاعتها، عن �شوئها، عن عدوانيتها، عن غطر�شتها، عن 
ا�شتكباره���ا، ع���ن حقارتها، وهي تتح���رك كاأدوات رخي�شة قذرة ل�شالح 
اأمري���كا، ول�شالح رغب���ات اإ�شرائيل، وهي ت�شتهدف �شعب���ًا عزيزًا عظيمًا 
كريمًا ت�شتهدف فيه اأطفاله، ون�شاءه، ورجاله، وكباره، و�شغاره ت�شتهدف 

حياته، ت�شتهدف اأمنه، ت�شتهدف اقت�شاده، وت�شتهدف اأر�شه اأي�شًا.
هذه الق���وى الطاغية، والم�شتكبرة، والمتفرعن���ة راأت في اأمريكا اإلهًا 
تعتم���د عليه، وتلتج���ئ اإليه وتنفذ اإرادت���ه، وتتودد اإليه ب���اأي ثمن، وبذلك 
تحرك���ت متغطر�ش���ًة محاولًة اأن ت�شتغ���ل طبيعة الو�شع القائ���م في بلدنا، 
الو�ش���ع ال���ذي يعي�ض م�شاكل كثي���رة نتيجة اأدواتها الت���ي كانت ت�شتغل في 
هذا البل���د، اأدواتها المتمثلة ف���ي القاعدة والدواع����ض واأخواتها، اأدواتها 
المتمثل���ة ببع����ض الق���وى ال�شيا�شي���ة التي �شعت اإل���ى التعطي���ل ال�شيا�شي 
���ّر به���ذا البل���د، اأدواتها التي تطبل حت���ى لعدوانها عل���ى البلد على  الُم�شِ
الم�شت���وى االإعلمي، تطبل للمعتدي على البلد على ال�شعب، على الوطن، 

تطبل وتبدي ارتياحها وتاأييدها!.
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هك���ذا هو حال كل العملء، وحال كل الخون���ة، في كل البلدان ولي�شت 
حال���ًة جدي���دًة وال غريب���ًة في بلدن���ا، اأن يكون في���ه خون���ه، واأن يكون فيه 
عملء بالمال، وبالمكا�شب ال�شيا�شية، والمادية، يعملون اأي �شيء ل�شالح 
المعت���دي االأجنبي مهما كان���ت اأهدافه، ومهما كانت نواي���اه، ومهما فعل 

بهذا ال�شعب العزيز العظيم. 

�شعبن� اليمني يجب اأن يكون واعيً� لحقيقة اأن هذا البلد 
محط اأطم�ع لقوى ال�شر والعدوان 

هناك غزو لهذا البلد محاوالت احتلل لهذا البلد احتلل الأجزاء منه 
بالتاأكي���د الم�شاألة هنا وال�شيء المهم هنا اأن �شعبنا اليمني يجب اأن يكون 
واعيًا لهذه الحقيقة هذا البلد محط اأطماع محط اأطماع لقوى اأخرى في 
العال���م وهي كثيرة يعني عادًة ما كان على م���دى التاريخ حاليًا هذا قائم 
وربم���ا في الم�شتقبل كذلك اأن يكون هن���اك من يتطلع الحتلل هذا البلد 
م���ن يطمع في احتلل هذا البلد من يرغب ف���ي ال�شيطرة على هذا البلد 

وهذا هو حال اأي�شًا بقية المنطقة.

م� يجرى على بلدن� من عدوان تتحمل اأمريك� الم�شئولية 
الك�ملة في ذلك كله 

م���ا يجرى على بلدنا م���ن عدوان بكل ما فيه من انته���اك لل�شيادة من 
ارت���كاب جرائم مروعة وفظيعة يندي له���ا جبين االإن�شانية من ا�شتهداف 
�شامل لهذا ال�شعب قتل وح�شارًا اإلى كل ما يحدث من يتحمل الم�شئولية 
الكامل���ة ف���ي ذلك كله هي اأمريكا ه���ي من تتحمل الم�شئول���ة الأن كل هذا 
يح���دث تحت المظل���ة االأمريكية بق���رار اأمريكي ب���اإذن اأمريك���ي برعاية 
اأمريكية بتوجيه اأمريكي ب���اإدارة عليا واإ�شراف اأعلى من جانب االأمريكي 



89

الباق���ي هم مج���رد اأدوات النظام ال�شع���ودي اأداة يحركه���ا االأمريكي في 
الع���دوان على اليمن المرتزقة في الداخ���ل اأدوات يحركهم االأمريكي في 
اليم���ن وهكذا كل الذي���ن وقفوا في هذا العدوان تح���ت المظلة االأمريكية 
وارتكب���وا ه���ذه الجريم���ة الب�شعة ج���دًا بح���ق ال�شعب اليمني به���م اأدوات 
الأمريكا وفي نف�ض الوقت هذا ال يعفيهم من الم�شئولية اأبدًا ال يعفيهم من 
الم�شئولية حينما نقول اأن االأمريكي من يتحمل م�شئولية كل ما يحدث واأنه 
ه���و الذي هند�ض لذلك وخطط لذلك واأداره ورعاه وحماه وتحرك فيه وال 
يزال هو الذي يتحرك فيه كلعب حقيقي واإن اأبرز غيره اإلى الواجهة من 
ُدَم���اه واأياديه القذرة واالإجرامية لكن هذا ال يعني اأننا نعفي تلك االأدوات 
القذرة واالإجرامية من م�شئوليتها وهي تبا�شر ما تبا�شر رغبة وتوددًا اإلى 

االأمريكي وطمعًا في الزلفى اإليه . ]الصرخة 1437هـ[

نحن معنيون اأن نعزز ونر�شخ في اأنف�شن� ثق�فة ال�شتقالل 
والحرية  

نح���ن معني���ون اأن نعزز دائم���ًا ونر�شخ ثقافة اال�شتق���لل والحرية واأن 
ن���درك م���اذا يعني االحت���لل، االحت���لل يعني م�ش���ادرة الحري���ة يعني 
م�شادرة الوجود الم�شتقل االحتلل يعني اال�شتعباد بكل ما تعنيه الكلمة، 
االإن�ش���ان حينم���ا يقبل باحت���لل اأر�شه واحت���لل بلده يعن���ي اأن يكون هو 
ومقدراته واأر�ش���ه وممتلكاته م�شتباحًا وم�شخرًا ل�شالح المحتل وللمحتل 
ول�شال���ح اأطماع المحتل م�شادر االإرادة م�ش���ادر القرار م�شلوب الحرية 
م�شل���وب اال�شتقلل واليوم ونحن نجد هذا الم�شعى في بلدنا ونحن نعي�ض 
هذه الماأ�شاة نحن نعي�ض اأي�شًا تبعات هذا التجاهل للما�شي على م�شتوى 
المدار�ض على م�شتوى االإعلم على م�شتوى المناهج على كل الم�شتويات لم 
تحَظ حقبة اال�شتعمار بالدرا�شة الوافية الأخذ الدرو�ض والعبر واال�شتفادة 
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منها عمليًا في ال�شيا�شات والمواقف والمناهج وعملية البناء لتعطي منعة 
ل�شعوب المنطقة من عودة االحتلل والدخول في اأتون الهيمنة الخارجية 
وال�شيط���رة  الخارجية على البلد والعباد، ما يمار�ش���ه المعتدون الغزاة 
الي���وم م���ن جرائم ب�شع���ة تعرفنا ماذا يعن���ي االحتلل م���اذا يعني الغزو 
االأجنب���ي يعن���ي اال�شتباحة للنا�ض الي���وم الغزو ال�شع���ودي االأمريكي ومن 
معهم من االأع���راب وغيرهم ماذا يفعلون ب�شعبنا ه���ذا الم�شتوى الفظيع 
من اال�شتهداف للنا����ض قتًل جماعيًا في االأ�ش���واق والم�شاجد واالأعرا�ض 
والمنا�شب���ات والم���دن والقرى ه���ذه المج���ازر المروع���ة والوح�شية هذه 
الفظائع جدًا تعني اال�شتباحة هذا هو معنى الغزو االأجنبي هذا هو معنى 
االحت���لل معنى اال�شتباح���ة الأر�شك اال�شتباحة لعر�ش���ك �شلبك حريتك 
�شلب���ك قرارك �شلبك م�شتقبلك �شلب���ك حا�شرك هذا هو معنى االحتلل 
يعني ا�شتعبادك واإذاللك وقهرك والتحكم بك وعليك، هل يمكن اأن يقبل 

االإن�شان بهذا؟.]الصرخة 1437هـ[

نحن ك�شعب يمني م�شتهدف بكل مكون�ته معنيون اأن 
نتحرك بكل جد وم�شئولية 

�شعبنا م�شتهدف في المقدمة وهذا العدوان جزء من هذا اال�شتهداف 
ال�شام���ل ونحن اليوم ك�شع���ب يمني بكل مكوناته معني���ون اأن نتحرك بكل 
ج���د وم�شئولية نح���ن نرى الحقائق ماثل���ة اأمامنا نرى �ش���وء اأمريكا وهي 
م���ن ترعى هذا الع���دوان علينا وتديري���ه وت�شرف علي���ه وتدعمه وتحميه 
ون���رى �ش���وء اأمريكا ب�شوء اأدواته���ا االإجرامية وهي تفعل ف���ي هذا ال�شعب 
م���ا تفعل وترتكب بحق ه���ذا ال�شعب ما ترتكب وتتح���رك بعدائية مفرطة 
ج���دًا وفظيعة �شد هذا ال�شعب الجرائم كلها من الجرائم الجماعية التي 
ارتكبها النظ���ام ال�شعودي والطائ���رات االأمريكي���ة واالإ�شرائيلية وغيرها 
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وال�ش���لح االأمريك���ي الفتاك الذي قت���ل االآالف من الرج���ال والن�شاء من 
االأطف���ال والكب���ار وال�شغار في هذا البلد و�شوال اإل���ى الجرائم الميدانية 
التي ترتكبها تلك االأدوات القذرة الأمريكا واإ�شرائيل من منت�شبي القاعدة 
اأو منت�شبي داع�ض اأو منت�شبي اأي فئة اأو ف�شيل من االأدوات التي هي اأدوات 
الأمريكا اأدوات لل�شهاينة اأدوات ت�شرب هذا البلد لخدمة اأولئك هذا كله 
يعب���ر عن �ش���وء اأمريكا وعن خط���ورة اأمريكا وكل ه���ذا يح�شل لم�شلحة 

اأمريكا وخدمة اأمريكا وخدمة اإ�شرائيل.
نحن معنيون اأن نواجه هذا التحدي واأن نواجه هذا الخطر هذا قدرنا 
وه���ذه م�شئوليتنا وه���ذا خيارنا الحكيم وال�شحي���ح والمنطقي واالإن�شاني 
وه���و الحق لنا ف���ي اأن نفعل ذلك ما يح�شل، اال�شته���داف لل�شعب اليمني 
من منطق���ة اإلى اأخرى من محافظة اإلى محافظة اأخرى اال�شتهداف بكل 
اأ�شكال���ه في الجِو والبِر والبح���ر هذا اال�شتهداف وراءه اأمريكا وهو خدمة 
الإ�شرائي���ل والذي ينفذه هي تل���ك االأدوات الق���ذرة االإجرامية المنافقون 
الذي���ن لعنه���م اهلل في كتاب���ه الكريم وحذرن���ا منهم و�شماه���م باالأعداء 
الذي���ن يج���ب الحذر منه���م منافقو اليم���ن ومنافقو ال���دول االأخرى التي 
تتح���رك لهذا العدوان ه���م الذين اأمر اهلل حتى نبي���ه لجهادهم {َجاِهِد 
اَر َو�لُمَناِفِقيَن َو�ْغُلْظ َعَلْيِهم}]التوبة:73[، �شعبنا معني اأن يواجههم  فَّ �لكُّ
بكل جد وبكل اهتم���ام باإح�شا�ض بالم�شئولية باإدراك بخطورتهم و�شوئهم 
واأن���ه ال ينفع معه���م اإال المواجهة بجد حتى يكفوا ع���ن عدوانهم ويتوقفوا 
ع���ن جرائمهم ما يوقفهم عن ارتكاب تل���ك الجرائم الب�شعة هو الجد هو 
الموق���ف ال�شحيح هو التحرك الع�شكري والتحرك االأمني والتحرك على 
كل الم�شتوي���ات هو القت���ال بباأ�ض و�ش���دة وثبات ورجول���ة وبطولة و�شرف 
و�شعبن���ا لن يقف مكت���وف االأيدي كل االأحرار في ه���ذا البلد كل ال�شرفاء 
في هذا البلد كل الموؤمنين الحقيقيين ال�شادقين مع اهلل وال�شادقين مع 
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�شعبهم كل االأحرار الذين فيهم ولديهم ذرة من الحرية كل النا�ض الذين 
ال يزال فيهم اإن�شانية �شتحركهم تلك الجرائم وت�شتفزهم اإلى اأن ينه�شوا 
بواجبهم ف���ي الت�شدي الأولئك المعتدي���ن والمجرمين في كل محافظات 

هذا البلد وفي كل ثغور وجبهات القتال .
ه���ذا قدرنا ك�شعب يمن���ي وهو فخر لنا و�شرف لن���ا اأن نتحرك تحرك 
االأبط���ال وال�شرفاء واالأح���رار واأن نقف في وجه التحدي���ات واالأخطار اأن 
ن�شتعين باهلل اأن نعتمد على اهلل وكفى باهلل ولي وكفى باهلل ن�شيرا واإال ما 
ال���ذي ننتظر هل تنتظر الأن تتوفر ل���دى تلك االأدوات االإجرامية �شيء من 
االإن�شانية �شيء من ال�شمي���ر �شيء من الوطنية �شيء من اأخلق االإ�شلم 
وقيمة؟ ال، اأمامك دمى اإجرامية فرغت تمامًا من االإن�شانية ومن ال�شمير 
وم���ن كل اإح�شا����ض نبيل و�شريف ُكلُّ ما فيها اإج���رام حقد �شر دناءة خ�شة 
انحط���اط ال �شمي���ر لديه���ا وال اإن�شانية فيه���ا نهائيًا ه���وؤالء اأ�شبحوا �شرًا 

خال�شًا يجب مواجهته بجد. ]الصرخة 1437هـ[

من المعلوم قطعً� اأنه م� ن�لت اأمة ا�شتقالله� وحريته� اإل 
بت�شحية و�شبر

م���ن المعل���وم قطعًا اأنه م���ا تحققت عدالة ف���ي االأر����ض، وال نالت اأمة 
ا�شتقللها وحريتها اإال بت�شحية و�شبر، هذا �شيء بديهي، هذا �شيء لي�ض 
غريب���ًا في واق���ع الحياة وال في االأر����ض، هذا معلوم تاريخي���ًا ومعلوم في 
ال�شنن، معلوم في ا�شتقراء اأو�شاع الب�شر والمجتمعات االإن�شانية، اأي اأمة 
من االأمم ما نالت ا�شتقللها وال نعمت بخيراتها وال تحقق لها اال�شتقرار 
ف���ي النهاية اإال بعد ت�شحيات وبعد �شبر، اأما بدون ت�شحيات وال �شبر وال 
عط���اء وال تحرك جاد وال عمل فل���ن يتحقق للنا�ض �ش���يء، اإال الهوان، اإال 

الذل، اإال الخ�شران لكل �شيء.
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 ونحن في االأر�ض هذه الدنيا وا�شعة فيها االأ�شرار فيها المجرمون فيها 
الطغ���اة فيها االنتهازيون فيها الل�شو����ض فيها الخونة البائعون الأوطانهم 
واأعرا�شه���م، والبائعون الأر�شهم و�شرفهم والبائعون والخائنون ل�شعوبهم 

ومبادئهم ومقد�شاتهم، هذا ال�شيء وارد يعني.
وبالتال���ي ال�شراع ق�شية واقعية في ه���ذه الحياة، طالما هناك اأ�شرار 
طامع���ون انتهازيون ل�شو�ض متجبرون ظالمون يتحتم مواجهتهم ل�شمان 
اأن تدف���ع ع���ن نف�شك الظل���م، اأن تدفع ع���ن نف�شك اله���وان، اأن تدفع عن 

نف�شك اأطماعهم حتى ي�شلوا في نهاية المطاف اإلى ياأ�ض.
وهي ت�شحيات مثمرة، �شمود هذا ال�شعب، ثبات اليمنيين، ثبات هوؤالء 
ن اأولئ���ك المعتدين المجرمين الطغاة  االأح���رار ال�شرفاء هو الذي لم يمكِّ
ب���كل اإمكانياتهم الكبي���رة والهائلة جدًا وعلى عامي���ن منذ بداية العدوان  
لح���د االآن بقي هذا البلد �شام���دًا وثابتًا، واإن كانت هناك اأجزاء من هذا 
البل���د اأ�شبح���ت اليوم محتلة، لك���ن �شتتحرر، اإن طوع���ًا واإن كرهًا، ر�شي 
المحتلون واإن غ�شبًا عنهم، في نهاية المطاف اأي محتل وغا�شب تتمكن 
ال�شعوب الحرة العزيزة الم�شتقلة التي يعي�ض اأبناوؤها روح الكرامة والقيم 
واالأخ���لق االإن�شانية واالإ�شلمي���ة من انتزاع حقه���م، وا�شتعادة اأر�شهم، 

مهما يكن. ]21سبتمبر[

لول هذا الثب�ت وال�شمود ل�شعبن� لك�نوا قد احتلوا بلدن�

ل���وال ه���ذا الثبات لوال هذا ال�شم���ود، لكان البلد كله ق���د �شقط لكانوا 
ق���د احتلوا البلد من اأول يوم من اأي���ام عدوانهم، ولكنهم حتى هم اأدركوا 
�شعوب���ة الموق���ف، ودفعوا ثمن باهظ���ًا على كل الم�شتوي���ات لعدوانهم وال 
زالوا يدفعون هذا الثمن الباهظ على كل الم�شتويات، فيما هم يقتلون من 
اأبناء �شعبنا، ويقتلون اأطفالنا ون�شاءنا يقتل �شباطهم ويقتل جنودهم في 
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مواجه���ة ال�شرف، مواجهة ب�شرف وبكرام���ة فيما هم يعملون على التقدم 
ف���ي اأر�شن���ا، وفي مناطقنا في بلدانن���ا، جي�شنا العزي���ز ولجاننا ال�شعبية 

واأبناء هذا البلد يتقدمون اليوم اأي�شًا في عمق مناطقهم.
لل�شم���ود ثمرته، للثب���ات جدوائيته للموقف الم�شئ���ول والعزيز والحر 
قيمته واإيجابيت���ه، وبالتالي البد من اال�شتمرار في ال�شمود والثبات؛ الأنه 
ال���ذي يع���ول عليه، وال قلق اأبدًا، ال قلق نهائيا ل���و اأرادوا للحرب اأن ت�شتمر 
ول���و ل�شنوات، �شمودنا نح���ن والخيار الذي ال بديل عن���ه نهائيًا، �شمودنا 
اإن�شانيتن���ا �شمودنا قيمنا ثباتنا ديننا ووعينا وكرامتنا، متجذر فينا بقدر 

ما تتجذر جبالنا في اأر�شنا. ]21سبتمبر[

نحن موقنون ب�لن�شر اإيق�نن� ب�شدق وعد اهلل  

وبق���در ما تك���ون الحياة موج���ودة فينا �شنك���ون مع ه���ذه الحياة دوما 
اأع���زاء، نلق���ى اهلل كرم���اء اأعزاء، ونثبت ف���ي هذه الحياة اأي�ش���ًا في هذا 
الوجود بكرامة وعز، ونحن موقنون بالن�شر اإيقاننا ب�شدق وعد اهلل وهو 
يقي���ن اإيم���ان، اإيمان باهلل اإيمان ب�شن���ن اهلل، اإيماٌن اأي�شًا ل���ه �شواهده له 
م���ن الوقائع ما ي�شتن���د اإليه له من اال�شتقراء لواق���ع المجتمعات الب�شرية 
على م���ر التاريخ، وله تجربته في اآبائنا واأجدادنا اليمنيين الذين واجهوا 
اإمبراطوري���ات عالمي���ة، وهزموها في نهاية المط���اف واأخرجوها من كل 
�شب���ر ف���ي هذا البل���د وال�شع���ب اليمني هو هو، دم���اء الحري���ة التي كانت 
تج���ري في ع���روق االأج���داد واالآباء، في الق���رون التي خل���ت وواجهوا بها 
اإمبراطوري���ات اآن���ذاك، هي الدماء التي تجري الي���وم في هذا الجيل بين 

اأبناء �شعبنا.
وبالتال���ي ال منا�ض اأبدًا وال خيار �ش���وى ال�شمود، طالما هناك عدوان 
واحت���لل هن���ا �شمود حتى يتحرر كل �شبر من ه���ذا البلد، و�شنواجه هذا 
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العدوان، وهذا االحتلل وهذا الغ���زو اأي�شًا بالثبات وال�شمود، وبالوعي، 
البد من الوعي، الوعي باأهمية التحرك بقيمته باأنه يمثل االأولوية اأي�شًا، كل 
اإن�شان ال يزال حرًا، ال تزال مداركه �شليمة يرى ما يفعله اأولئك المعتدون 
وم���ا ي�شعون له �شتكون اأولويته المحتومة ه���ي الت�شدي لهذا العدوان باأي 
�شكل من االأ�شكال، من يت�ش���دى ع�شكريًا في ميدان القتال، من يت�شدى 
اإعلمي���ًا بحك���م مهنته االإعلمية، م���ن يت�شدى في العم���ل االإن�شاني من 

يعمل على الم�شتوى الثقافي.
 م���ن له اأولوية غي���ر الت�شدي لهذا الع���دوان وجرائم���ه الفظيعة جدًا 
فه���و اإما خائ���ن لوطنه، اأو على اأ�شواأ م�شتوى من الغباء، من له اأولوية غير 
الت�ش���دي له���ذا الع���دوان بالرغم من وح�شي���ة هذا الع���دوان بالرغم من 
جرائم���ه الفظيعة جدًا م���ن اأهدافه ال�شيئة للغاية فه���و اإما خائن لوطنه، 
اأو عل���ى اأ�ش���واأ م�شتوى م���ن الغباء من ال يدرك ومدارك���ه �شليمة فهو ممن 
��مٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َل َيْرِجُعوَن} ]البقرة: 18[ ، من  ق���ال اهلل عنهم اأنهم {�شُ
ال ي���زال يحمل ذرة م���ن االإن�شانية وهو يرى م�شاه���د االآالف من االأطفال 
والن�ش���اء يقتلون عبثًا واإ�شرافًا واإجرام���ًا وطغيانًا كيف ال يتحرك! كيف ال 
تهت���ز فيه الحمية واالإباء والقيم والنخ���وة االإن�شانية، والكرامة االإن�شانية! 
واأن���ا اأق���ول م���ن ال يبالي ويتجاه���ل بالرغم م���ن كل ذلك فه���و م�شبوٌه في 

توجهاته �شائع، تائه على كل الم�شتويات. ]21سبتمبر[

المطلوب هو ال�شتمرار في الثب�ت وال�شمود

على كل حال نحن اأقوياء باهلل �شبحانه وتعالى والمطلوب هو اال�شتمرار 
وال قل���ق كل منطقة قد احتلوه���ا �شيخرجهم �شعبنا بتوكله على اهلل بثباته 
ب�شم���وده منها ب���ل واأكثر مما كان علي���ه في تاريخ���ه، اإذا كان الم�شتعمر 
العثمان���ي اأو الم�شتعمر البريطاني اأو غيره من الم�شتعمرين الذين تمكنوا 
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م���ن احتلل بلد اأج���زاء كبيرة منه ولبثوا فترات طويلة ف���اإن الواقع باإذن 
اهلل هذه المرة �شيكون مختلفًا و�شعبنا اليوم باإيمانه بثباته بوعيه بحريته 
بعزت���ه باإبائه بتوكله على اهلل بمظلوميته الكبيرة اأقدر واأقدر مما كان في 

الما�شي على مواجهة المحتلين ودحر المحتلين. ]21سبتمبر[

ال�شعوب التي تخو�ض معركة ال�شتقالل والحرية هي 
المنت�شرة   

ال�شعوب التي تخو�ض معركة اال�شتقلل والحرية هي المنت�شرة ولذلك 
ف���ي نهاية المطاف هي اأعظم ت�شميمًا، اأكثر واأقوى اإ�شرارًا، وعزمًا وفي 
نهاية المطاف اهلل معها وهي التي تنت�شر من موقع مظلوميتها مع ثباتها، 
مع���روٌف في كل العال���م، وحتى �شواهد قريبة باأكثر مم���ا حدث بكثير في 
واقعن���ا، ما ح���دث يعبر حدثًا جزئيًا محدودًا وب�شيط���ًا، ويمكن اأن تحدث 
متغي���رات مهم���ة جدًا ف���ي مقابل ما قد ح���دث، لكن على م�شت���وى العالم 
هن���اك الكثي���ر من ال�شواهد الت���ي هي �شواهد لحقائق، وه���ذا هو المهم، 
الأنه هناك فرق بين العوار�ض، االأ�شياء التي هي اأ�شياء عار�شة لي�شت لها 
اأ�شالة، ولي�ض لها ثبات، ه���ي تعر�ض لعوامل مو�شوعية ثم تزول وتذهب، 
وبي���ن ما ت�شتند اإلى حقائ���ق، وت�شتند اإلى جذور ثابت���ة ورا�شخة، ال يمكن 
زعزعته���ا اأبدًا، الحظ���وا �شواهد كثيرة لهذه الحقائ���ق المهمة في �شراع 
ال�شع���وب، �شراع التحرر، �شراع اال�شتقلل، و�ش���راع الثبات في مواجهة 
المعت���دي والمحتل، فيتنام على �شبيل المث���ال، فيتنام رمت فيها اأمريكا، 
واأمري���كا نعرف م���ن هي اأمري���كا باإمكاناته���ا المادية بقوته���ا الع�شكرية 
المتفوقة في العالم، اأمريكا رمت بكل ثقلها في فيتنام وكان لها اأي�شًا في 

فيتنام مرتزقة.
الأن ه���ذه م�شاأل���ة تقريبًا تح�شل ف���ي كل ال�شعوب دائم���ًا في كل �شعب 
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مرتزق���ة وعملء وخونة، هذا يح���دث، منهم من يقاتل، منهم من ينا�شر 
المعت���دي على بلده واأر�شه اإعلميًا اأو �شيا�شيًا، منهم من يجعل من نف�شه 
اأداة ت�شتغل، اأو ي�شترى بقليل من المال، اأو يراهن على المعتدي على بلده 
لتحقي���ق مكا�شب زائل���ة، ولكن بالرغم م���ن كل ذلك، بالرغ���م من القوة 
الع�شكرية للواليات المتحدة، والنفوذ الكبير عالميًا بالرغم من اإمكاناتها 
المادي���ة الهائلة، بالرغم م���ن وجود مرتزقة وعملء ف���ي نهاية المطاف 
انهزمت اأمريكا في فيتنام، وفي نهاية المطاف تحررت فيتنام مع اأْن كان 
م�شتوى التقدم والتغلغل االأمريكي في فيتنام ب�شكل كبير. اأما ما هو لدينا 

ال يزال محدودًا جدًا جدًا جدًا.
 مث���ال اآخ���ر من منطقتنا العربية ه���و لبنان، اإ�شرائيل ب���كل اإمكاناتها 
الع�شكري���ة، ا�شرائي���ل بما لها م���ن نفوذ على الم�شت���وى العالمي تقف اإلى 
جانبه���ا اأمريكا بكل اإمكاناتها، وعل���ى كل الم�شتويات، ت�شتفيد من اأنظمة 
حتى عربية كما تك�شفت الكثير من الحقائق، وتجلت للنا�ض، اأي�شًا بالرغم 
مما كان الإ�شرائيل ف���ي المراحل الما�شية وقبل هزيمتها في لبنان، وقبل 
هزائمه���ا االأخي���رة في غزة في فل�شطين ما كان له���ا من هيبة في الوطن 
العرب���ي نتيجة االنك�ش���ار العربي في مراحل ما�شي���ة، ولكن اإ�شرائيل بكل 
م���ا لديها م���ن اإمكان���ات، ونفوذ، ودع���م دول���ي واإقليمي، وق���وة ع�شكرية 
واإمكانات،.. اإلخ، في نهاية المطاف انهزمت، هزمتها المقاومة اللبنانية 
البا�شل���ة، وطردته���ا ب�شكل مهين ومخ���ز من لبنان، واأُخرج���ت من لبنان 

رغمًا عنها بطريقة مذلة ومهينة.
دائم���ًا - وه���ذه هي الحقيقة الرا�شخ���ة، الثابتة الت���ي ال تقبل النقا�ض 
اأب���دًا - ال�شع���وب التي هي متحررة، وتخو�ض معرك���ة اال�شتقلل والحرية 
ه���ي المنت�شرة مهما كانت اإمكانات المعت���دي، مهما كانت جهوده، مهما 
فع���ل ومهما �شع���ى، واإذا حقق نتائج محدودة وب�شيط���ة هي تمثل عوار�ض 
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ت���زول وتذهب، والبقاء في النهاية والثب���ات واالنت�شار والتمكين من اهلل 
لعب���اده المظلومين الم�شت�شعفين، وفي كثير م���ن الحاالت تمثل مثل هذه 
المنزلق���ات منزلق���ات خطرة على المعت���دي نف�شه يتكبد فيه���ا الخ�شائر 
الكب���رى، وي�شتنزف فيها ب�شكل اأكبر، وتك���ون نتائجها عليه �شلبية وب�شكل 

كبير. ]من خطابات السيد خالل العدوان[
واأخي���رًا ن�ش���األ اهلل �شبحان���ه وتعالى اأن يرح���م �شهداءن���ا واأن ي�شفي 

الجرحى واأن ين�شر �شعبنا المظلوم اإنه على ما ي�شاء قدير. 

* * *
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