




حقوق الطبع حمفوظة

الطبعة الثانية
حمرم  1439هـ



ــ3 ايناملا ةعبملا ةمدقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية
الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى اآله الطيبين 

الطاهرين، ور�سي اهلل عن اأ�سحابه الرا�سدين، وبعد:
ي�س���رنا وي�س���رفنا اأن نق���دم لالإخ���وة الق���راء - ط���الب الحقيقة - الطبع���ة الثانية 
من كتاب )اأن�س���ار اهلل.. المنهج والقيادة( والذي ت�س���من تعريًفا مخت�س���ًرا للم�س���يرة 

القراآنية - م�سيرة اأن�سار اهلل - وذلك لالأ�سباب التالية:
نفاد الطبعة الأولى. اأوًل:  

ا بعدما منَّ اهلل  كثرة الت�س���اوؤلت عن هذه الم�س���يرة القراآنية، وخ�سو�سً ثانًيا:  
ب���ه عليها، وما تحقق على يد اأبنائها المجاهدين من النت�س���ارات على 
اأع���داء الأم���ة على كافة الأ�س���عدة بم���ا في ذلك اإخ���راج اليمن من تحت 

الو�ساية الأجنبية.
وق���د امت���ازت الطبع���ة الثاني���ة باإ�س���افة موا�س���يع مهمة جًدا ت�س���اهم ف���ي اكتمال 
ال�س���ورة لدى القارئ العزيز عن هذه الم�س���يرة القراآنية، وقد اأخذنا هذه الموا�س���يع 
م���ن خطاب ال�س���يد/ عبد الملك بدرالدين الحوثي في الذكرى ال�س���نوية ل�ست�س���هاد 
ال�س���يد/ ح�س���ين ب���در الدين الحوثي - ر�س���وان اهلل علي���ه - عام 1435ه����، وكذلك من 
خطاب���ه بمنا�س���بة ذك���رى ال�س���رخة لع���ام 1435/1434ه����، وكذل���ك م���ن الدرو����س التي 

قدمها ال�سيد/ ح�سين ر�سوان اهلل عليه.
�سائلين اهلل �سبحانه وتعالى اأن يتقبل منا هذا العمل.

واهلل الموفق

ة  ا�ضَ يحيى قا�ضم اأبو َعوَّ
محرم  1439هـ
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأوىل
الحمد هلل رب العالمين، و�سلى اهلل و�سلم على �سيدنا محمد وعلى اآله الطاهرين، 

وبعد:
ن���زوًل عن���د رغب���ة الكثير من الإخ���وة الأعزاء ب���اأن نعّد كتاب�ًا مخت�س����ًرا يت�س���من 
التعريف بالم�سيرة القراآنية باعتبار اأن هناك طل�ًبا حثي�ًثا ممن يت�سوقون اإلى معرفة 
ا ممن يوؤلمهم ما تعانيه الأمة الإ�سالمية من الذل  هذه الم�سيرة القراآنية، وخ�سو�سً
والهوان؛ فيفرحون ب�س���ماع كل �س���وت حٍر ي�س���تنه�س هذه الأمة، ويعمل على الرتقاء 
به���ا لتتحمل م�س���وؤوليتها الدينية والتاريخية؛ فقد قمت باإع���داد هذا الكتيب متمن�ًيا 

اأن ي�سهم في التعريف بهذه الم�سيرة العزيزة ولو ب�سورة مخت�س�رة. 
وق���د اعتم���دت في م���ا كتبت على بع�س محا�س����رات ال�س���يد/ ح�س���ين ب���در الدين 
الحوث���ي - ر�س���وان اهلل علي���ه - والمقاب���الت الت���ي اأجري���ت مع���ه، وبع�س محا�س����رات 
ال�سيد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي - حفظه اهلل- وبع�س المقابالت التي اأجريت 
مع���ه. واعتم���دت كذلك على الروؤية التي قدمها اأن�س���ار اهلل لموؤتمر الحوار مع بع�س 

التعديالت، راج�ًيا من اهلل اأن يتقبل منا هذا العمل. 
ربنا تقبل منا اإنك اأنت ال�سميع العليم، وتب علينا اإنك اأنت التواب الرحيم. 

يحيى قا�ضم اأبو عوا�ضة 
 بتاريخ الجمعة 13 جمادى الأولى 1435هـ 
الموافق 14مار�س 2014م 
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تـمـهـيـــد
منذ اأن خلق اهلل الإن�س���ان، ومنذ بداية م�س���واره في الحياة، منذ اآدم اأبي الب�س����ر، 
وهدى اهلل ووحيه ونوره يواكب م�سيرة الحياة الب�س�رية، ينير لها الطريق، وير�سدها 
اإلى الخير، ويبقيها على ارتباط في كل �سوؤون حياتها مع اهلل الخالق، الملك �سبحانه 

وتعال���ى، وف���ي الوقت نف�س���ه حجة هلل عل���ى عب���اده، نث ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ مث)الن�س���اء:165(؛؛ لأن الإن�س���ان ف���ي حيات���ه ه���ذه 
م�س���وؤول ع���ن اأعمال���ه، وعن اأقواله، وعن مواقف���ه، وعن قراراته، وم�س���وؤوليته عظيمة 

وج�س���يمة، وعظم الجزاء يدل على عظم الم�س���وؤولية، نث ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   مث)الزلزلة(.

وعل���ى م���دى تاريخ الب�س����رية ف���ي اأممها الغابرة اأر�س���ل اهلل ر�س���له لهداية الب�س����ر 
وتزكيته���م، وَر�ْس���م طري���ق الحق والخير واإقام���ة العدل، واإزالة الظل���م والمنكر، ودفع 

الف�ساد، وقيادة الب�س�رية اإلى �سعادتها في الدنيا والآخرة. 
وقد كانت تجربة كثير من الأمم تجربة فا�سلة، اأودت بها اإلى الهالك والخ�سارة 
الرهيبة، وكان من اأهم اأ�سباب ذلك الف�سل ارتباط تلك الأمم بطواغيتها ومجرميها، 
واإعرا�سها عن الأنبياء وعن ر�سالت اهلل - جل وعال - مثل قوم نوح، وقوم عاد، وثمود، 

والفراعنة، وغيرهم من الأمم. 
وقد ختم اهلل ر�س���الته بعد �سل�س���لة طويلة من الأنبياء والر�س���ل بر�سوله الخاتم: 
ا اإلى العالمين في المرحلة الأخيرة  محمد - �س���لى اهلل عليه وعلى اآله - ر�س���وًل ونب�يًّ
والحقب���ة المتبقي���ة لحي���اة الب�س����رية، واقت���راب ال�س���اعة، وق���د ا�س���طفاه اهلل، ومنحه 
الموؤهالت العظيمة ليكون بم�س���توى م�س���وؤوليته العالمية زكاًء عظيًما، وُخل�ًقا عال�ًيا، 
ف���كان اأعظ���م واأنج���ح قائ���د عرفه التاريخ، ر�س���وًل حكيًم���ا بما منحه اهلل م���ن الحكمة، 

ا على هداية النا�س و�سعادتهم، قال اهلل تعالى:  نث ھ  ھ   ورحيًما وحري�سً
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے  

ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  مث )التوبة())). 

من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى المولد النبوي لعام 433)هـ.  (((
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ولأن رحمة اهلل لعباده وا�سعة وم�ستمرة فاإن من لوازمها اأن يجعل لعباده في كل 
زمان من يربيهم التربية العظيمة فتزكو نفو�س���هم، وتطهر قلوبهم، وُتَقّوم �س���لوكهم، 
وُت�َس���ّدد اأقواله���م؛ فيكون الإن�س���ان على م�س���توى عظيم يليق بم���ا اأراد اهلل له اأن يكون 
علي���ه، اإن�س���ان ذو قيم، ذو ُمُث���ل، يتحلى بالجميل من ال�س���فات، والكريم من الأخالق، 
فيك���ون الإن�س���ان عظيًما، بعيًدا عن الدن����س والهوان، فهذا من مظاهر رحمة اهلل جال 

وعال))).
وتج�س���يًدا لرحمة اهلل وقيوميته وتدبيره ل�س���وؤون عباده فاإن النبي - �سلوات اهلل 
علي���ه وعل���ى اآله - لم يغادر هذه الحياة حتى اأو�س���ح لالأمة طريق هدايتها، وفالحها، 
وما ي�سكل �سمانة لها من بعده اإلى يوم القيامة اإن تم�سكت به في قوله - �سلوات اهلل 
ــلُّوا مــن بعدي اأبًدا  علي���ه وعل���ى اآله-: »اإني تارٌك فيكم ما اإْن تم�ضــكتم به لن َت�ضِ
كتــاب اهلل وعترتي اأهل بيتــي، اإن اللطيف الخبير نباأنــي اأنهما لن يفترقا حتى 

َيِرَدا عليَّ الحو�س«.  
ولول النحراف والتحريف في م�سيرة الأمة لما و�سل الأمر اإلى ما عليه الحال 
الذي تعي�س���ه الأمة الإ�س���المية وبقية العالم، ولكان واقع العالم مختلًفا تماًما، ولول 
التفري���ط لم���ا و�س���لت الأم���ة اإل���ى ما و�س���لت اإليه م���ن النحط���اط وال�س���عة وهيمنة 
اأعدائه���ا عليه���ا، ب���ل وواقع العالم ب�س���كل عام، ول ي�س���لح اآخر هذه الأمة اإل بما �س���لح 
به اأولها، و�س���دق ر�س���ول اهلل - �س���لى اهلل عليه واآله و�س���لم - حيث قال: »ُبِعثُت بين 

جاهليتين اأخراهما �ضـرٌّ من اأولهما«. 
ولمواجه���ة جاهلية الع�س����ر بهمجيتها وطغيانها التي تقودها اأمريكا واإ�س����رائيل 
والت���ي اأُمي���ت فيه���ا من الإ�س���الم روح���ه، اأمي���ت فيها م���كارم الأخالق والع���دل والخير 
والقيم العظيمة والمبادئ المهمة فاإن الأمة اأحوج ما تكون اإلى اأن تعود اإلى م�س���ادر 

عزتها وكرامتها وحريتها.
اإن الإ�س���الم العظيم بمنهجه النقي ال�س���حيح غير المزي���ف، ورموزه الحقيقيين 
غير الوهميين والم�سطنعين قادٌر على تقوي�س الجاهلية الأخرى كما قّو�س واأنهى 
الجاهلية الأولى؛ لأنه من اهلل ومعه اهلل، وهو دين مكتوب له من اهلل الغلبة والظهور، 

نف�س الم�سدر ال�سابق.  (((
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قال اهلل تعالى: نثٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  مث)التوب���ة( وه���و ن���ور اهلل نث پ  پ  پ            ڀ  
ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  مث )التوب���ة(، وه���و دي���ن الفطرة نث ۆ  ۆ  

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  مث)الروم:30())). 
فاأن�سار اهلل عندما اختاروا اأن يتحركوا بهذا الم�س�روع القراآني مع قيادة تتحرك 
عل���ى اأ�س���ا�س الق���راآن الكري���م، وتعك�س تعاليم���ه وقَيمه ق���وًل وفعاًل و�س���لوًكا ومواقًفا؛ 
ف���الأن ه���ذا ه���و المطل���وب من الأم���ة كلها ف���ي دين اهلل، وهو المن�س���جم مع �س���نته في 

الهداية عبر تاريخ الب�س�رية. 
وم�س����روع اأن�س���ار اهلل ه���و: م�س����روع ثقاف���ي تنويري يتبن���ى المنه���ج القراآني وما 
يهدي اإليه، وعمل ال�س���يد ح�س���ين - ر�سوان اهلل عليه - من خالله على اأن يعيد الأمة 
كلها اإلى قوتها وعزتها، واأن يرفع عنها حالة التيه التي تعي�س���ها ب�س���بب تفريطها في 

م�سوؤوليتها، وابتعادها عن م�سادر عزتها وقوتها.
وحت���ى تك���ون ال�س���ورة وا�س���حة اأحببنا اأن نق���دم تعريًف���ا موجًزا عن اأن�س���ار اهلل: 

الأمة، والقيادة، والم�س�روع.       
ولكن بعد اأن نمر مروًرا �س����ريًعا على الو�س���عية التي كانت تعي�س���ها اأمتنا العربية 

ا، والعالم ب�سكل عام. والإ�سالمية خ�سو�سً
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الوليات المتحدة وم�سـروع ال�سـرق الأو�سط الجديد
اأح���داث الحادي ع�س����ر من �س���بتمبر 2001م مّثل���ت منعط�ًفا فارًق���ا دخل بموجبها 
العال���ُم عموًم���ا والمنطق���ة خ�سو�س����ًا مرحل���ًة جدي���دًة د�س���نت به���ا الإدارة الأمريكي���ة 
م�س����روعها التاآم���ري عل���ى المنطق���ة تحت م�س���مى )ال�س����رق الأو�س���ط الجديد( الذي 
تبنت���ه �س����راحة حي���ن اأعل���ن الرئي�س الأمريك���ي حينها )ج���ورج دبليو بو����س( عن عزم 
الإدارة الأمريكي���ة ر�س���م خارطة جديدة لمنطقة ال�س����رق الأو�س���ط، والت���ي تهدف اإلى 
ا، واإقامة  ا، واجتماع�يًّا، وح�سارًيّ ا، واقت�سادًيّ ا، و�سيا�سًيّ اإعادة �سياغة المنطقة جغرافًيّ
ترتيب���ات اأمني���ة و�س���وق م�س���تركة اإقليمي���ة لخدم���ة الأه���داف والم�س���الح الأمريكي���ة 

وال�سهيونية في المنطقة.
والأه���م م���ن ذلك اإع���ادة ال�س���ياغة الثقافي���ة والفكري���ة، وخلق وع���ي جديد لدى 
�سعوب هذه المنطقة يتما�س�ى مع ما يخدم ذلك الم�س�روع التاآمري الذي �سّكل خطًرا 
على �س���عوب المنطقة اأر�س����ًا وفكًرا واإن�ساًنا. كل ذلك تحت ذريعة )مكافحة ما ي�سمى: 
الإرهاب( الذي ثبت اأنه �س���نيعتهموتحت دعوى ن�س����ر الحرية والديمقراطية، واإزالة 

الأنظمة الدكتاتورية واأ�سلحة الدمار ال�سامل ومحاربة القر�سنة.
�سارع زعماء الأمة العربية والإ�سالمية حينها في تقديم اأنف�سهم وجيو�سهم اأداة 
لإخماد اأي �س���وت، اأو غ�س���ب، اأو موقف مهما كان ب�س���يًطا في مواجهة هذا المخطط 
الأمريكي ال�س���هيوني، كل ذلك حماية لعرو�س���هم التي �س���ارت لديهم تمثل وجودهم 
وحياته���م، وهك���ذا كان ح���ال منظومة الحك���م في اليمن التي كانت ف���ي مقدمة هوؤلء 

الم�سارعين. 
فكان���ت اأول���ى نتائ���ج هذا التماهي والذوب���ان من قبل اأنظمة الحك���م في المنطقة 
ه���و: �س���قوط كل م���ن اأفغان�س���تان والعراق تح���ت وطاأة الحت���الل الأمريك���ي بعد غزو 
همجي على مراأى وم�س���مع من العالم خلَّف الماليين من ال�س���حايا، واأدى اإلى زيادة 
التدخالت في ال�سوؤون الداخلية لدول المنطقة والتحكم بقراراتها ال�سيا�سية وفر�س 

الو�ساية عليها.
وفي هذا الواقع الع�س���يب تحرك ال�س���يد ح�س���ين بدر الدين الحوثي في م�س�روع 
قراآن���ي ذي طاب���ع نه�س���وي اإحيائ���ي، يهدف ل�ست�س���الح حال الأمة، من خ���الل: اتباع 
هدى اهلل، والعمل على اإ�س���الح وا�س���تنها�س كل فرد ليعرف باأنه م�سوؤول عن حا�س�ره 
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وم�س���تقبله وق�س���ايا اأمت���ه ووطن���ه، ويكون قادًرا على تحمل م�س���وؤوليته في مناه�س���ة 
وممانعة قوى ال�ستكبار العالمي متجاوًزا الأطر المذهبية اأو الطائفية اأو الجهوية. 
ان - تلك المنطقة التي ن�س����اأ وتربى ال�س����يد ح�سين بدر الدين  ففي منطقة َم�رَّ
الحوث����ي ف����ي مدرجاته����ا وا�ستن�س����ق هواءه����ا وَخِب����َر اأهله����ا، ومنها انطل����ق ليخو�س 
معت����رك الحي����اة، و�س����عى جاهًدا من اأج����ل تاأهيلها لتكون هي قاعدة لهذا الم�س�����روع 
غ ال�س����يد ح�س����ين نف�سه من كل �س�يء لتقديم م�س�روعه  القراآني الكبير والمهم - َفرَّ
القراآن����ي ال����ذي يعتم����د الن�����س القراآن����ي كن�س مرك����زي متج����اوًزا الأط����ر التقليدية 

المذهبية. 
ول���م يكن في م�س����روعه م���ا يتنافى مع القان���ون، كما لم يكن يعتم���د اأو يتبنى اأي 

اآليات اأو اأعمال عدوانية اأو غير �سليمة. 
ولأن ذلك الم�س�روع جاء بالتزامن مع اأحداث الحادي ع�س�ر من �سبتمبر والحرب 
الكوني���ة الت���ي قادتها الوليات المتحدة الأمريكية على ما اأ�س���مته بالإرهاب؛ كان من 
بين اأهدافه ال�س���تراتيجية ممانعة ورف�س الهيمنة والو�س���اية التي اأخذت تمار�س���ها 
اأمري���كا عل���ى المنطقة واليمن تحت لفتة "الإرهاب" ون�س����ر الديمقراطية، م�س���تغلة 
ال�س����رعية الت���ي انتزعته���ا تحت �س���غط اأح���داث اأيلول )�س���بتمبر( 2001م لإعادة ر�س���م 

خارطة المنطقة العربية والإ�سالمية وف�ًقا لم�سالحها. 
تمثل ن�ساط ال�سيد ح�سين - ر�سوان اهلل عليه - في تقديم ذلك الم�س�روع القراآني 
ُع في اأ�س����رطة "كا�س���يت"  ُل وُتَوزَّ ف���ي اإلقائ���ه درو�س����ًا وُخَط�ًبا ومحا�س����رات كانت ُت�َس���جَّ
واأقرا�س )CD( و"مالزم" مطبوعة وب�سورة طبيعية بالإ�سافة اإلى ترديد �سعار)اهلل 
اأكب���ر، الم���وت لأمري���كا، الموت لإ�س����رائيل، اللعنة على اليهود، الن�س����ر لالإ�س���الم( في 
المنا�سبات والجتماعات والم�ساجد، خ�سو�س�ًا الجامع الكبير ب�سنعاء، وجامع الإمام 

الهادي ب�سعدة بعد خطبتي الجمعة من كل اأ�سبوع. 
ومقاطعة الب�سائع الأمريكية والإ�س�رائيلية؛ كاإعالن موقف من منطلق ال�سعور 
بالم�س���وؤولية اأم���ام اهلل تج���اه م���ا ت�س���نعه اأمري���كا واإ�س����رائيل بح���ق ال�س���عوب العربي���ة 

والإ�سالمية وعلى راأ�سها فل�سطين.
وم���ن الر�س���ائل المهم���ة الت���ي اأراد اإي�س���الها م���ن خ���الل ذل���ك ال�س���عار: الإدان���ة 
الأخالقي���ة وال�سيا�س���ية لم�س���اعي فر����س الو�س���اية الأمريكية، وتطوي���ع الوعي العام 
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اليمن���ي والإ�س���المي عموًم���ا للقبول بها، وتح�س���ين وعي المجتمع م���ن اأن يخترق اأو 
ع ل�سالح المخططات والم�ساريع ال�ستكبارية.  يطوَّ

ويمكن القول باأن ال�س���يد ح�س���ين بدر الدين الحوثي ومن خالل ذلك الم�س����روع 
القراآني في خ�س���م ذلك الواقع ظهر وكاأنه ي�س���ير عك�س التيار الذي كانت ت�س���ير فيه 
المنطق���ة من خ�س���وع للهيمنة الأمريكية وخفوت الأ�س���وات المناه�س���ة لغطر�س���تها 
وعنجهيته���ا؛ فالأنظم���ة الحاكم���ة ف���ي المنطقة كان���ت تحر�س على اإخماد اأي �س���وت 
مناه����س ن���زوًل عن���د الرغب���ة الأمريكي���ة والخ�س���ية من اأن يح�س���ب ذل���ك اإخفاق�ًا من 
قبله���ا في تطبيع الو�س���ع بما يخ���دم تلك الرغبة نتيج���ة لواقعها البنيوي ال�سيا�س����ي 

واأمة.  وطن  م�سلحة  عن  البعد  كل  بعيدة  خا�سة  م�سلحة  "الم�سخ�سن" في 
لذلك - وبعد اأن اأخذ ال�سعار والأدبيات والمالزم تنت�س�ر بمعدلت ملفتة  اأزعجت 
الأمريكيين وانعك�س ذلك النزعاج على النظام و�س���ركائه من  القوى المرتبطة به - 
تحركت هذه القوى العميلة  للوقوف بحزم و�س���دة اأمام ذلك الن�س���اط ال�س���لمي الذي 
كفله الد�ستور والقانون اليمني والأعراف والمبادئ الدولية؛ حيث مار�س العتقالت 
التع�سفية والتعذيب والمداهمات لمنازل المواطنين بحق كل من يردد ال�سعار، ومن 

ُيْحتمل اأن يردده في الم�ستقبل، وُهْم من كان النظام ي�سميهم بالخاليا النائمة. 
ا�س���تمرت ال�س���لطة ف���ي اأعمالها التع�س���فية ط���وال عام ون�س���ف قبل �س���ن العدوان 
الم�س���لح منت�س���ف 2004م حت���ى و�س���ل ع���دد المعتقلي���ن اإل���ى م���ا يق���ارب 800 معتق���ل، 
بالإ�س���افة اإل���ى الف�س���ل والت�س����ريح م���ن الوظيف���ة العامة، ومحا�س����رة المحا�س���رات 

والأدبيات المتعلقة بخطاب ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
غير اأن هذه الإجراءات العقابية لم تفلح في الحد من  هذا الن�ساط بل اإنها كانت 

تعطي مفاعيل عك�سية؛ فعمد النظام اإلى الت�سعيد �سد اأبناء هذه الم�سيرة.
انت�س���ر ه���ذا الن�س���اط الثقاف���ي والفك���ري ولقي قب���وًل  كبي���ًرا في اأو�س���اط النا�س 
بال�س���كل الذي اأثار مخاوف قوى �سيا�س���ية واجتماعية عميلة واأخرى اإقليمية ودولية 
تع���ددت دوافعه���ا واأ�س���باب تخوفاته���ا، والتقت جميعه���ا في الرغبة ف���ي التخل�س منه، 
وتط���ورت ف���ي 2004م اإل���ى ع���دوان م�س���ّلح بعد اإع���الن ال�س���لطة الحرب والت���ي كان لها 

الكثير من الإفرازات الخطيرة على كل الم�ستويات. 
فم���ا اإن ع���اد الرئي����س اليمن���ي حينه���ا م���ن ولي���ة جورجي���ا الأمريكية بع���د لقائه 
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بالرئي�س الأمريكي )جورج دبليو بو�س( في قمة الدول الثماني حتى توجهت الح�سود 
الع�سكرية اإلى محافظة �سعدة من كل الجهات الأربع!. 

وب�سكل مفاجئ وغريب بداأت الآلة الع�سكرية اليمنية ق�سفها على منطقة مران 
وما جاورها في �س���باح يوم الأحد بتاريخ 6/18/ 2004م ليد�س���ن بذلك حرب�ًا عدوانية 
طال���ت كل مقوم���ات الحي���اة ف���ي ظل �س���مت محلى ودول���ي رهيب !! وتعتي���م اإعالمي 
مدرو����س تج���اه النته���اكات والجرائم الب�س���عة التي ترتكب بحق اأبن���اء المنطقة؛ مما 
ين���م ع���ن تواط���وؤ اإقليم���ي ودولي ي���دل عل���ى حج���م الموؤامرة ويك�س���ف زي���ف ادعاءات: 

الديموقراطية، وحقوق الإن�سان، وحرية التعبير.
ل���م ُتْخ���ِف الإدارة الأمريكي���ة �س���لوعها ف���ي ه���ذه الح���رب الآثم���ة عندم���ا ن�س����رت 
ا اأعلنت فيه دعمها  �س���فارتها في اليمن - وبعد اأن طالت فترة الحرب - بالغ�ًا �س���حف�ًيّ
للحكوم���ة، ودعت في���ه اليمنيين بالوقوف مع النظام في حربه في محافظة �س���عدة؛ 
للق�س���اء على ح�س���ين بدر الدين الحوثي.)كما ن�س�رت ذلك �سحيفة البالغ في العدد 

576 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1425ه�(.
ب���داأت ال�س���لطة وعبر و�س���ائل الإعالم الر�س���مية وغير الر�س���مية التابع���ة لها تلك 
الح���رب بالته���م الباطلة وال�س���ائعات والأكاذيب ك�)ادع���اء النبوة - الإمام���ة - العمالة 
للخ���ارج - زواج المتع���ة - الخ���روج عن طاعة ولي الأمر - ال���ردة - التاآمر على الوطن 
- قطع الطرقات - الإرهاب - رفع علم دولة اأجنبية - �سب ال�سحابة... اإلخ( كل ذلك 
بهدف اإ�س���فاء الطابع ال�س����رعي على تلك الحرب الظالمة، ومحاولة الت�س���وي�س على 

دوافع العدوان الحقيقية.
لق���د اعتق���د النظ���ام اأن���ه به���ذه الح���رب الظالمة �س���وف يحقق مكا�س���ب �سيا�س���ية 
تكتيكي���ة لها عالقة بال�س����راع على خالفة الحكم بين اأجنحة النظام المت�س���ارعة، اأو 
ق���د ي�ستر�س����ي بها اأطراًفا اإقليمي���ة ودولية؛ اإل اأن الأمور تط���ورت على خالف رغبته 
فه���و م���ن البداي���ة اأخط���اأ ف���ي تقدير ح�س���اباته لأبع���اد الق�س���ية وما قد يك���ون لها من 
ماآلت اجتماعية و�سيا�س���ية واقت�س���ادية ودينية؛ نتيجة اأنه ل يمتلك معلومات دقيقة 
عنها، والمعلومات التي كان يتلقاها من اأجهزته ال�ستخباراتية ومن الحر�س القديم 
)من بع�س الم�س���ايخ( الذين كانت تعتمد عليهم ال�سلطة كانت م�سللة، وتاأتي تنفيًذا 

لرغبات نف�سية وت�سفية ح�سابات �سخ�سية. 
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كم���ا ترتبط باآليات �س���نع القرار في النظام، اآليات تت�س���م بالمزاجية والنفعالية 
والرتجالية والتقديرات الذاتية الخاطئة. 

ولذلك كان اإعالن النظام للحرب مفاِج�ًئا لل�سارع اليمني والنخب ال�سيا�سية حتى 
داخ���ل النظام نف�س���ه! فلم يكن ثمة ما يوح���ي بوجود اأزمة. والتاأمل في طبيعة الأزمة 
عن���د بداياته���ا يوؤكد اأن الحرب لم تكن الخيار الوحيد الممكن بل لم يكن يتوفر على 
الحد الأدنى من المبررات لإر�س���ال طقم ع�س���كري ف�س���اًل عن حملة ع�س���كرية بقيادة 
عل���ي مح�س���ن، رج���ل الح���رب الأول في نظ���ام الرئي�س �س���الح، وباإ�س����راف مبا�س����ر من 

الأخير نف�سه. 
وبالتال���ي ف�س���ل النظ���ام ف���ي تقدي���م مب���ررات تقنع كثي���ًرا م���ن القوى ال�سيا�س���ية 
والمدني���ة ف���ي خل���ق التف���اف �س���عبي مناه����س لأن�س���ار اهلل ب���ل عل���ى العك�س؛ ف�س���عور 
المجتمع خا�س���ة في �س���عدة بعدوانية الحرب ومظلومية اأن�س���ار اهلل َخلَق ا�س���طفاًفا 

ا وا�سًعا.  مجتمعًيّا متزايًدا من حولهم، ومنحهم غطاء �سعبًيّ
وف���ي خط���وة تعك�س الت���اآكل الذي لحق بم�س����روع الدولة عمد النظام اإلى و�س���ائل 
بدائي���ة ف���ي حربه على اأن�س���ار اهلل بتوظي���ف الثقاف���ة القبلية واأيديولوجيا التنا�س����ر 
الع�س���بي والتح�س���يد القبل���ي عل���ى اأ�س���ا�س الع�س���بية القبلي���ة والعرقي���ة والإغ���راءات 

ب�)الَفْيد( وال�سلب والنهب والمكافاآت والوظائف والتجنيد والمنا�سب. 
ففي حرب �سعدة: كان ال�سيخ عبد اهلل بن ح�سين الأحمر باإيعاز من الرئي�س قد 
اأطلق ما ي�سمى في الأعراف القبلية )بالنكف( دعا فيه م�سائخ �سعدة بداعي القبيلة 

اإلى م�ساندة النظام �سد اأن�سار اهلل.
وق���ام النظام بخطوة اأخرى خطيرة هي: اللجوء اإلى فقه الفتوى واإحالله محل 
القان���ون وا�س���تخدام بع�س رجال الدين الجاهزين لإ�س���دار الفتاوى الالزمة ح�س���ب 
الطل���ب كالبي���ان ال���ذي اأ�س���درته جمعية علم���اء الإ�س���الح ف���ي 20 / 2/ 2007م والذي 
و�س���ف اأن�س���ار اهلل بالفئة ال�سالة، واأو�س����ى ب�س�رورة ا�ستئ�س���ال الفتنة، اأو الحوثية - 
ح�س���ب و�س���فها - من دابرها؛ وهو بيان ل يمت اإلى الدين الإ�س���المي ب�س���لة، ويفتقر 
لأب�سط م�ستند �سرعي واقعي، وهو �سلوك ل ينتمي لثقافة الدولة ول يمت باأي �سلة 
ل�س���لطة القان���ون، ب���ل يعك�س افتقار الح���رب لل�س����رعية القانونية، ف�س���اًل عما يترتب 

عليها من اآثار مدمرة لوحدة المجتمع وتفكك ن�سيجه الجتماعي.
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ولتاأث���ر �سيا�س���ات النظ���ام بالإم���الءات الخارجي���ة - حيث ا�س���تهر النظ���ام اليمني 
ب�س���عف ممانع���ة النفوذ الخارجي - اأتت الم�س���اركة المبا�س����رة لل�س���عودية في الحرب 
ا لم�ساندة ال�سلطة الظالمة في قتل اأبناء اليمن؛  ا، ثم التدخل الأمريكي جًوّ ا وجًوّ بًرّ
لتك�س���ف ع���ن الترهل الذي لحق بال�س���يادة الوطنية لليمن، وتبي���ن مقدار ارتمائه في 

اأح�سان الخارج.
وه���م  اهلل  اأم���ر  اهلل، وظه���ر  ن���ور  اإطف���اء  ي�س���تطع  ل���م  الع���دوان  ه���ذا  كل  اأن  اإل 

كاره���ون، و�س���دق اهلل القائ���ل: نث چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
ڍمث)الحج(. 

ولكي يعرف النا�س حجم الجريمة التي ارتكبتها ال�سلطة الظالمة بحق اأبناء هذه 
الم�سيرة، واأنها بهذا العدوان اأثبتت اأنها بعيدة عن دينها وعروبتها، واأنها ل تحمل ذرة 
حب ل�س���عبها واأمتها، واأن ما اأ�س���بح يهمها هو ا�ستر�س���اء الأمريكيين والإ�سرائيليين؛ 

ف بالم�سيرة القراآنية من حيث: �سنحاول اأن نعرِّ
الأمة )اأن�س���ار اهلل(، وما هي الدوافع لتحّركهم؟ ومن هو ال�س���يد ح�س���ين )قائد 
الم�س���يرة القراآني���ة( ال���ذي اأقل���ق ال�س���تكبار العالم���ي واأدوات���ه في المنطق���ة؟ وما هو 
م�س����روعه ال���ذي اأثار �س���خط ونقمة اأئم���ة الكفر ومنافق���ي العرب؟ ولماذا ا�س���ُتهِدف؟ 

وماذا يمثل ا�ستهدافه؟. 
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الم�سيرة القراآنية
الم�سيرة القراآنية: هي الت�سمية ال�ساملة لهذا الم�سروع القراآني، وهي التو�سيف 
ف به تعريًفا كاماًل، فعندما نعبر عن طبيعة الم�سروع القراآني الذي نتحرك  الذي يعرِّ
على اأ�سا�س���ه نحن نقول: الم�س���يرة القراآنية.. وهي ت�س���مية من موقع الم�س�روع الذي 
نتحرك على اأ�سا�س���ه، ف�الم�س���يرة القراآنية تو�س���يف مرتبط بالم�س����روع القراآني وهي 

الت�سمية ال�ساملة والأ�سا�سية لهذا الم�سروع.
وهذه الم�سيرة العظيمة تقوم على ثالث ركائز اأ�سا�سية وهي: المنهج،   والقيادة، 

والأمة. 

الأمة)اأن�صار اهلل(:
وللتو�س���يح فاإن ت�س���مية هذه الأمة المجاهدة ب� )اأن�س���ار اهلل( هو تو�سيف لالأمة 
ف���ي اإطار موقفها المتبني لن�س���رة الحق واإقامة الع���دل والوقوف في وجه الظالمين 

والم�س���تكبرين انطالًقا من قول اهلل �س���بحانه وتعالى: نث ی  ی  ی  ی             جئ    
حئ  مث )ال�سف:14(.

فهو تو�س���يف م���ن موقع اأداء الم�س���وؤولية في مقام العطاء والبذل والت�س���حية.. 
تو�سيف هو في الأ�سا�س مرتبط بالموقف.

و�س���نتحدث ع���ن الأم���ة الت���ي تبن���ت ه���ذا الم�س����روع، نتحدث ع���ن اأبناء الم�س���يرة 
القراآني���ة،  نتح���دث عن اأن�س���ار اهلل الذين يمثلون الأمة التي تتحرك بهذا الم�س����روع 
القراآني التنويري النه�سوي، هوؤلء الذين �سلكوا طريق العزة والحرية، واختاروا اأن 

يكونوا جنوًدا مع اهلل يجاهدون في �سبيل اهلل والم�ست�سعفين من عباد اهلل.  
وقد عرفهم ال�س���يد  ح�س���ين بدر الدين الحوثي - ر�س���وان اهلل عليه- في مقابلة 
مع ال� )BBX( خالل الحرب الأولى بقوله: "نحن عبارة عن مجاميع من الم�سلمين 
" فالعبارة ب�س���كلها هذا توحى بالعفوية والرتجال في التعريف اإل اأن ال�س���يد ح�س���ين 
كان يعن���ي م���ا يقول، وعن ق�س���د اخت���ار هذا التو�س���يف دون غيره، وقد اأ�س���ار فيه اإلى 
طبيع���ة الم�س����روع ال���ذي تحرك على اأ�سا�س���ه وهو: الق���راآن الكريم ال���ذي ل يمكن ول 

يجوز اأن يكون م�س�روًعا لحزب اأو ملًكا لطائفة. 
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فال�سيد ح�سين ي�سير اإلى اأن ما يقوم به لي�س عماًل طائفيًّا في اإطار مذهب معين، 
اأو عماًل �سيا�س���يًّا تحت عنوان حزب مخ�س���و�س، واإنما هو عبارة عن ن�ساط يهدف اإلى 
تفعيل واإحياء الثقافة القراآنية في واقع الأمة الإ�س���المية بمناحيها المختلفة وبناء 
اأم���ة قراآني���ة في كل مجالت حياتها مع ت�س���حيح المفاهيم الثقافي���ة المغلوطة التي 
�س���اهمت ب�س���كل كبير في �س����رب الأمة، وجعلتها اأ�س���يرة قناعاتها الثقافية المغلوطة، 

ومفاهيمها المعوجة، وعقائدها الباطلة، و�سحية لها في الأخير. 
ز ال�س���يد عبدالمل���ك بدر الدي���ن الحوثي ف���ي مقابلة مع �س���حيفة النا�س بتاريخ   وع���زَّ
2009/3/24م هذا التو�سيف با�ستخدامه العبارة نف�سها مع زيادة ب�سيطة حيث قال: "نحن 

مجاميع من الم�سلمين نتحرك على اأ�سا�س التثقيف بثقافة القراآن واتباع تعاليمه".
وف���ي مقابلة له مع �س���حيفة الأخب���ار اللبنانية بتاريخ 2008/7/4م يقول ال�س���يد 
عب���د المل���ك: "نح���ن عب���ارة عن مجامي���ع �س���عبية تتحرك �س���لميًّا لمعار�س���ة الهجمة 
الأمريكي���ة عبر: ال�س���عار، والدعوة اإلى مقاطعة الب�س���ائع الأمريكية، ون�س����ر الثقافة 

القراآنية، ومواجهة الغزو الفكري، ونحن ل�سنا حزًبا �سيا�سيًّا".
اإًذا اأن�سار اهلل انطلقوا منذ البداية عبارة عن مجاميع من الم�سلمين ال�سادقين، 
انطلق���وا باأ�س���الة وبقناع���ة من واق���ع ال�س���عور بالم�س���وؤولية، وحملوا من م�س����روعهم 
القراآن���ي الروحي���ة الجهادي���ة، واآمن���وا بمبادئ���ه وتخلق���وا باأخالق���ه وتحرك���وا بقيمه، 

حملوا روحيته عزًة واإباًء، عطاًء وثباًتا. 
لق���د تحرك���ت هذه المجامي���ع الموؤمنة التي تنتم���ي الى هذه الم�س���يرة منذ البداية 
بقدراته���ا الذاتي���ة، باإمكانياتها المتوا�س���عة بقدر ما ت�س���تطيع؛ عماًل بقول اهلل �س���بحانه 
وتعالى: نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  مث)الأنفال:60(. ولم يكن ي�ستند هوؤلء اإلى اأي 
جهة تدعمهم اأو تقف معهم، فقد كانوا ول يزالون يعتمدون على اهلل ثم على اأنف�سهم. 

ول���م يك���ن لهم ق�س���ية هي امت���داد لأي طرف بل انطلق���وا باأ�س���الة وبقناعة ومن 
واقع ال�س���عور بالم�س���وؤولية لتقديم الم�س�روع القراآني الذي ل يعبر عن حزب �سيا�س�ي 
اأو مذهب طائفي، واإنما كان تحرًكا �ساماًل يعبر عن الأمة كلها، ويت�سع للنا�س جميًعا.
وكم���ا قال ال�س���يد عب���د الملك ب���در الدين الحوثي في رده على �س���وؤال ل�س���حيفة 
الدي���ار  بتاري���خ 2009/1/20م وه���و يتحدث عن طبيعة الم�س����روع ال���ذي تحركت على 

اأ�سا�سه هذه المجاميع الموؤمنة، وعن ما هو م�س�روعهم الم�ستقبلي؟.  
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اأجاب ال�س���يد بقوله: "لدينا م�س����روع ذو �س���بغة ثقافية قراآنية تنويرية لإ�س���الح 
ا،  ا ول تاآمرًيّ واقع اأمتنا، ونحن نتحرك في اإطاره ونقوم بن�س�ره، ولي�س م�س�روًعا �س�رًيّ

ولي�س الم�ستقبل بمنف�سل عن الحا�س�ر، ولكنه امتداد مرحلي". 
ويتح���دث ع���ن طبيع���ة ه���ذا الم�س����روع ف���ي )�س���حيفة النه���ار اللبناني���ة بتاري���خ 
2009/11/12م( بالقول: "م�س����روعنا الثقافي الذي نتحرك على اأ�سا�سه وا�سح ولي�س 
ا، وهو ينادي ب�س�رورة العودة اإلى ثقافة القراآن الكريم، وت�سحيح الو�سع ال�سيء  �س�ريًّ
القائ���م ل���دى الأم���ة على هذا الأ�س���ا�س، باعتب���ار  اأن من�س���اأ الخلل ثقافي، والت�س���حيح 
الثقاف���ي ال���ذي يجعل القراآن الكريم فوق كل ثقافة هو ال���ذي يبني الأمة من جديد، 
وي�س���لح الخلل الموجود لدى الجميع، ويربي الأمة تربية �س���حيحة �سليمة، ويو�سل 
الأم���ة اإل���ى اأن تك���ون في م�س���توى مواجهة التحديات التي تواجهها، وي�س���لح و�س���عها 
الع���ام، ويجم���ع كلمتها، ويوحد �س���فها، ويعيدها اإلى الألفة والأخوة ال�س���ادقة؛ ونرى 

اأن كل �سوؤون الحياة ل ت�سلح ول ت�ستقيم اإل باتباع تعاليم اهلل" .
وفي رده على �س���وؤال ل�س���حيفة الوطن الكويتية: اأيهما اأولى بالن�س���بة للحوثيين 
النتماء للمذهب اأم للدولة؟ اأكد على البعد الإ�سالمي والقومي لهذه الم�سيرة بقوله:
"انتماوؤنا الأ�سيل الذي له اأولوية في كل النتماءات لي�س موؤطًرا ل في المذهب 

ول في الدولة ولكنه اإ�سالمي عربي".
وكان �سوؤال وكالة الأنباء الأمريكية )يو بي اآي( اأكثر مبا�س�رة ب�سوؤال ال�سيد عبد 
المل���ك: "م���ا حقيق���ة اأن حركتكم ه���ي حركة لإحي���اء المذهب الزيدي ك���رد فعل على 

التو�سع ال�سلفي في محافظة �سعدة وباقي المحافظات الزيدية؟.
كان رد ال�س���يد عب���د المل���ك: "حركتن���ا ه���ي ثقافية وهي ف���ي نف�س الوقت ت�س���عى 
لتجاوز الإطار المذهبي وتحمل �سعار وم�س�روع الوحدة بين اأبناء العالم الإ�سالمي".

دوافع وم�صروعية التحرك:   
لقد كان تحرك هوؤلء الموؤمنين من منطلقين هما:

اأوًل: من منطلق الم�سوؤولية اأمام اهلل �سبحانه وتعالى القائل: نث ی  ی  ی  
ی             جئ    حئ  مث )ال�سف:14( وكما قال ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي - ر�سوان اهلل 
عليه - : "اأفال نكون من اأن�سار اهلل ولو بكلمة؟! �سنن�س�ر دين اهلل، واإذا لم نن�س�ر اهلل 
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ودين���ه اأم���ام اليهود، ف���ي مواجهة اليهود فاأمام من نن�س����ره؟! اأمام من نن�س����ره؟! اإذا 
�سكتنا في اأو�ساع كهذه فمتى �سنتكلم؟!".

فكان���وا رج���ال اإيم���ان، رجال مبادئ، لي�س���وا اأنا�ًس���ا همجيين - تحركوا ل لق�س���ية 
ولي����س ف���ي اإطار م�س����روع وبطريقة همجية اأو عدوانية- كال؛ ب���ل كانوا يدركون اأنهم 
اأ�س���حاب ق�سية عادلة وموقف م�س����روع، وبالتالي كانوا ي�ست�سعرون م�سوؤوليتهم اأمام 
اهلل ف���ي اأن يقف���وا ف���ي مواجهة التح���رك الأمريكي ال�س���هيوني الذي ي�س���تهدف ديننا 

وي�ستهدف اأمتنا. 
ثانًيا: انطلقوا من منطلق القيم: القيم الإيمانية والدينية التي كانوا يحملونها 
وكانوا مت�سبعين بها وفي مقدمتها: الإباء والعزة، والعزة هي من اأهم القيم الإيمانية؛ 
اهلل �س���بحانه وتعال���ى ق���ال: نث گ  گ    ڳ  ڳ  مث)المنافقون:8( وهم 
كانوا اأعزاء عندما تحرك الم�س���تكبرون والظالمون با�ستكبار وطغيان وتعاٍل واإجرام؛ 

ليدو�سوا كرامة هذه الأمة؛ تحركوا للدفاع عن دينهم واأمتهم بما ي�ستطيعون.  
تحرك���وا بم�س����روع مع���روف، تحرك���وا �س���من م�س����روع قراآن���ي ل���ه �س���عار يعبر عن 
طبيع���ة التوجه لهذا الم�س����روع، وهو م�س����روع متكامل له خلفي���ة ثقافية في مجملها 
محا�س����رات كثيرة تت�سمن كثيًرا من التفا�سيل ت�ستهدف معالجة هذا الواقع ال�سيئ 

الذي اأو�سل الأمة اإلى ما و�سلت اإليه. 
واقع �س���يئ، واأ�س���باب كثيرة حتى تاريخية اأو�س���لت الم�سلمين في هذا الع�س�ر اإلى 
ا بنَّاء، والم�سلمون  ما و�س���لوا اإليه؛ لأن م�س���ارهم لم يكن في الأ�س���ا�س م�ساًرا نه�س���ويًّ
عا�سوا لقرون طويلة خا�سعين لحكم ا�ستبدادي ظالم اأ�سعفهم واأوهنهم، ولم يبنهم، 

ولم يبِن لهم الح�سارة المن�سودة، ولم يبِن البنيان المطلوب الذي اأراده اهلل لهم.
ولالأ�س���ف اأن الكثي���ر مم���ن تحرك���وا لمواجهتن���ا ل���م يتيح���وا لأنف�س���هم الفر�س���ة 
بالطالع الكافي على طبيعة الم�س����روع الذي نتحرك على اأ�سا�س���ه؛ وبالتالي البع�س 
منه���م ل يري���د حت���ى اأن يتيح لنف�س���ه الفر�س���ة بل يت�س����رع قا�س���ًدا وعام���ًدا الى تبني 
مواقف �س���لبية، واأحياًنا عدائية؛ لأنه ل يطيق اأ�س���اًل اأن ي�س���مع اأو يتفهم اأو يناق�س اأو 

يحاور بتفهم وبق�سد معرفة الحقيقة.
النتيج���ة ه���ي: اأنه���م بدًل من اأن يحاورون���ا اأو يتفهموا ما لدينا اأو يناق�س���ونا عن 

طبيعة ما ن�ستند اإليه؛ حاربونا وواجهونا. 
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كن���ا نق���ول لهم: اإننا اأمة م�س���تهدفة كم�س���لمين وكعرب، هذا واقٌع ال�س���واهد عليه 
م���الأت �س���مع الدني���ا وب�س����رها، العالم الغرب���ي يتكالب على اأمتن���ا، اأمريكا واإ�س����رائيل 
يتحركان بنزعة ا�س���تعمارية، ما يح�س���ل علينا في �س���عوبنا معروف، في فل�س���طين في 
العراق في اأفغان�ستان في اليمن في ال�سومال؛ اأي اأننا ل نتحدث عن اأوهام اأو خيالت 
اأو مخ���اوف ل ت�س���تند اإل���ى وقائ���ع بل نتحدث ع���ن وقائع واأحداث وهجمة ا�س���تعمارية 

وا�سحة مالأت �سمع الدنيا وب�س�رها.  
وبالتالي يجب اأن نتحرك؛ لأن ال�سمت وال�سكوت وال�ست�سالم والعجز والجمود 
، ل يمث���ل اأي حل لالأم���ة، ول يمكن اأن ُيعّول عليه لدفع اأي �س����ر عن الأمة،  لي����س ح���اًلّ

وتحركنا من هذا المنطلق في م�س�روع معروف لمن يريد اأن يتعرف عليه. 

الدور المحوري لل�سعوب
ثم نحن نوؤمن ب�س����رورة الدور المحوري الأ�سا�س����ي لل�سعوب، نحن نقول: ل يمكن 
ا على العالم الإ�سالمي،  الرهان على الحكومات، لماذا؟ حجم الهجمة الغربية كبير جدًّ
وو�س���عية الحكومات حتى واإن كانت مخل�س���ة ل يمكن اأن تكتفي بنف�س���ها وت�س���تغني عن 
دور ال�س���عوب، دور ال�سعوب �س����روري وُمحتاج اإليه ومهم وفاعل ومجٍد، وحجم الهجمة 
ا، وموقف الحكومات وا�س���ح فه���ي اإما بين  الغربي���ة ال�س���تعمارية الم�س���تكبرة كبي���ر جدًّ
حال���ة ا�ست�س���الم وعج���ز ودخ���ول وذوبان في نف����س الم�س����روع ال�س���تعماري للمنطقة، اأو 

ا وفعاًل يدرك باأهمية الدور ال�سعبي ويوؤمن به. القليل منها الذي وقف مناه�سً
فال�س���عوب ه���ي معني���ة باأن تتح���رك لمواجه���ة الأخطار الت���ي تعان���ي منها ونحن 
نتح���رك عل���ى ه���ذا الأ�س���ا�س م���ن واق���ع �س���عبي ول تمتل���ك فق���ط الحكومات الح���ق اأو 
ال�س���الحية في تبني مواقف محدودة اأو معينة تجاه ق�س���ايا كبيرة وخطيرة نتيجتها 

في نهاية المطاف بيع وطن اأو الت�سحية ب�سيادة اأمة وكرامة �سعب، ل. 
الحكوم���ات ل تمتل���ك الحق ول تمتلك ال�س���الحية في اأن تبي���ع اأوطانها اأو تهدر 

دماء �سعبها وا�ستقالل بلدانها - ل تمتلك الحق في ذلك -.
وعندم���ا تري���د الحكوم���ة مثاًل اأن ي�س���بح لديها  توجه معين على م�س���توى بلدنا 
اليم���ن، مث���اًل عندما تري���د الحكومة اأو يريد النظام اأن يدخل في �س���فقات مع العدو 
الآت���ي ل�س���تهدافنا وا�س���تهداف اأمتن���ا، تدخل في �س���فقات تف���رط فيها ب�س���يادة البلد، 
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با�س���تقالل البل���د، بكرام���ة ال�س���عب، تفتح المجال لقواع���د اأجنبية ع�س���كرية في البلد 
الهدف منها هو: تعزيز حالة ال�سيطرة على البلد؛ يمكن للنا�س اأن يكون لهم موقف 

واأن يحتجوا واأن يعتر�سوا. 
نحن ك�س���عب نت�س����رر ف���ي نهاية المط���اف، ولدينا الحق؛ لأن ال�س���عوب في نهاية 
المطاف تكون هي ال�س���حية، األم يعاِن ال�س���عب الفل�سطيني ول يزال يعاني؟ األم يعاِن 
ال�س���عب العراق���ي ول ي���زال م���ن تبع���ات الع���دوان الأمريكي يعان���ي؟ األم يعاِن ال�س���عب 

الأفغاني؟ األم تعاني كل ال�سعوب التي ا�سُتهدفت بعدو خارجي؟.
ال�س���عوب لها الحق، ول ينبغي اأبًدا اأن ت�س���لِّم ال�س���عوب باإ�سقاط هذا الحق؛ فياأتي 
البع�س ليقول: الم�ساألة مرتبطة بال�سيا�سة الخارجية وهذا من اخت�سا�س الحكومة.

ال�سيا�س���ة الخارجي���ة اإذا كان���ت ترم���ي اإلى بي���ع وطن، واإل���ى اإهدار ا�س���تقالل بلد، 
واإه���دار دماء �س���عب؛ فهي: �سيا�س���ة خاطئة خرج���ت عن الثوابت وانحرفت واأ�س���قطت 
���ا لل�س���عب، ال�س���عب حينه���ا يمتل���ك الح���ق لين���ادي بحريت���ه، ليطالب با�س���تقالله،  حقًّ

ليرف�س الهيمنة عليه؛ هذا حق طبيعي وحق م�س�روع. 
واإذا اأراد الآخرون اأن يرغمونا لن�س���مت ون�س���كت، اأو حاولوا اأن ن�ست�سلم فال يكون 
لنا - ك�س���عب - �س���وت م�س���موع ول كلمة عالية ول موقف وا�سح واأن ن�سّلم بالأمر كما 
�س���لموا - بناًء على �س���فقات دخلوا فيها هي في نهايتها خا�س����رة - فهذا لي�س �سحيًحا 
ول ممكًن���ا؛ لأنن���ا اأ�س���حاب قي���م واأ�س���حاب مب���ادئ، ونح���ن نع���ي وندرك – ك�س���عوٍب - 

الفداحَة الكبيرة والخ�س�ران المبين لأمور كهذه.
الم�س���األة في نهايتها: اأن ي�س���قط �س���عب باأكمله تحت هيمنة احتالل مبا�س����ر اإنما 
يحت���اج اإلى مقدمات - طبًعا الأم���ر يحتاج اإلى مقدمات - تهيئ الظروف وتهيئ الجو 
المالئم والمنا�س���ب الذي ي�س���هل للخارج ال�س���يطرة التامة والحتالل المبا�س�ر بدون 
اأي كلف���ة بع���د توفي���ر كل المبررات وبعد تهيئة الأر�س���ية الالزمة التي تو�س���ل النا�س 
ا من ال�س���عف والعجز وال�س���تات وانعدام عوام���ل القوة المعنوية  اإل���ى درجة �س���يئة جدًّ

والمادية التي يح�سب لها العدو األف ح�ساب.
فنحن نتحرك على هذا الأ�سا�س: ق�سية عادلة، م�س�روع قراآني نه�سوي لمواجهة 
ا�س���تهداف �س���امل، وه���ذا التح���رك: تح���رٌك �س���من م�س����روع ل���ه تفا�س���يله،             - 

و�سنتحدث هنا عن بع�س مالمحه -.
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وباإيم���ان باأهمي���ة دور ال�س���عوب: باأن���ه �س����روري واأنه ل غنى عن���ه، واأن الحكومات 
اأو الجيو����س حتى لو اأخل�س���ت ل�س���عوبها ل يمكن الكتفاء بموقفه���ا ول الرهان عليها 

فح�سب؛ ل بد من الدور ال�سعبي ثم الإيمان باأنه فاعل. 
ونح���ن وجدن���ا كيف كان���ت فاعلية المقاوم���ة الفل�س���طينية والمقاوم���ة اللبنانية 
والمقاوم���ة العراقي���ة، وه���ي بالأ�س���ا�س وم���ن الأ�س���ا�س كانت تح���رًكا �س���عب�يًّا، وقد كان 

فاعاًل وموؤث�ًرا ومفيًدا ومجدًيا واأثبت جدوائيته.
ثم اإنه لي�س هناك اأحد مخول باأن يبيعنا ك�س���عب ويبيع ا�س���تقالل بلدنا، ل حزب 
�سيا�س���ي، ول حكومة، ول اأي قوة من القوى؛ لي�س اأحد مخول اأن يدخل في �س���فقات 
م���ع الخ���ارج، ث���م يريد اأن يرغ���م الآخرين على ال�س���مت وال�س���كوت، ويرغ���م الآخرين 
عل���ى ال�ست�س���الم والعجز، ويرغ���م الآخرين عل���ى األَّ يقولوا كلمة، ول يعتر�س���وا، ول 

يحتجوا، ول يخالفوا راأيه، لماذا؟ لأنه يعتبر نف�سه اأن �سفقته �ستت�س�رر.
يق���ول: اأن���ا �ساأت�س����رر من ت�س����رفاتكم، ويعتبر الآخرين متمردي���ن حتى لو كانوا 
ينادون با�س���تقالل بلدهم، حتى لو كانوا يعتر�س���ون على قتلهم من عدو خارجي كما 
يح�س���ل في قتل طائرات بال طيار، حتى لو كانوا ينادون ب�س���يادة بلدهم: اأنه يجب اأن 
تبقى م�سونة، يقول: ل. ا�سكتوا، ا�سمتوا، اأنتم ت�ساغبون! وكل م�ساغبتهم في نظره؛ 
لأنهم ل ين�س���اقون فيما فيه م�س���لحته ال�سخ�س���ية اأو م�س���لحته الفئوية اأو م�س���لحة 
حزب���ه الذي دخل في �س���فقات ه���ي خيانة لبلد، وهي تفريط في �س���يادة بلد، وتفريط 

في ا�ستقالل بلد.
وهك���ذا بداف���ع الواج���ب والم�س���وؤولية الديني���ة والوطني���ة، وم���ن منطل���ق الع���زة 
والحري���ة والإباء؛ تحرك اأن�س���ار اهلل مع قيادة كفوؤة وموؤهل���ة ومقتدرة للتحرك بهذا 
الم�س�روع العظيم وهداية النا�س به والو�سول بالأمة من خالله اإلى �ساطئ الأمان. 

وبعد هذا فاإن من يتاأمل واقع الأمة بم�س���وؤولية، وما تعي�س���ه من الذلة والهوان؛ 
ي���درك باأنه���ا تحت���اج اإل���ى ح���ل لكل م���ا تعاني���ه، وعندم���ا ياأتي م���ن يقدم لالأم���ة الحل 
والمخ���رج ف���اإن المفتر����س اأن تتعام���ل مع ما يقدم���ه بجدية وم�س���وؤولية كبيرة، ل اأن 
ت�سّخر تلك الجدية والهتمام في كيفية الق�ساء عليه، وعلى ما قدمه من حلول لما 

تعانيه الأمة.
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ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي قائد الم�سيرة القراآنية
تحدثنا في كتاب )�س���فحات م�س���رقة من حياة ال�س���يد ح�س���ين ر�س���وان اهلل عليه( 
عن مالمح من �سخ�س���يته العظيمة، وما يتعلق ب�س���يرته الذاتية - يمكن الرجوع اإليه 
ف���ي ه���ذا الجانب - وما يهمن���ا في هذا البحث هو: اأن نتحدث عن قائد هذه الم�س���يرة 
القراآنية من خالل: موؤهالته العلمية، وكفاءته القيادية العالية، ومميزاته النف�سية، 
وم���ا وفق���ه اهلل اإليه من م�س���روع قراآني تنويري كفيل بهداية الأم���ة واإنقاذها، وما كان 
يحمله من حر�س واهتمام جعله يعي�س اآمال الأمة واآلمها؛ ف�سعى جاهًدا طوال حياته 
لرفع المعاناة عن هذه الأمة، م�سحًيا بكل غاٍل ونفي�س في �سبيل اهلل والم�ست�سعفين 

من عباد اهلل، لم يبخل على الأمة ب�سيء حتى بروحه التي هي اأغلى ما لديه.   

ال�سيد ح�سين نعمة كبيرة على الأمة وحجة عليها
لقد كان ال�س���يد ح�س���ين بدر الدين الحوثي - ر�س���وان اهلل عليه - نعمًة اأنعم اهلل 
ا، مرحلة  ب���ه علين���ا وعلى الأمة كلها، وَمنَّ اهلل به على الجميع في مرحلة خطيرة جًدّ
ل���م تم���ر الأمة بمثلها في ما م�س���ى في تاريخها، المرحلة الأخطر، المرحلة الأ�س���واأ، 
المرحلة التي تمثل خطورة بالغة كاملة على دين الأمة، وعلى عزتها، وعلى مجدها، 
وعل���ى وجودها الح�س���اري، المرحلة التي كانت تمث���ل مرحلة بالغة الخطورة لدرجة 

اأنه كان يمكن اأن تخ�سر الأمة فيها كل �سيء فال يبقى لها �سيء.
امتن اهلل به في هذه الظروف، في هذه المرحلة المريرة، فكان نعمة وكان حجة، 
ر النا����س هذه النعمة، وحج���ة هلل على عباده حيث ل���م يتركهم هماًل دون  نعم���ة اإذا ق���دَّ
اأن يهيئ لهم اأ�س���باب النجاة، اأ�سباب الفالح، اأ�س���باب ال�سعادة، اأ�سباب الخال�س، اأ�سباب 

الفرج؛ لقد اأقام حجته عليهم واأتم حجته عليهم))).

خطورة المرحلة التي تحرك فيها ال�سيد ح�سين
عندما ن�ستذكر المرحلة التي بداأ فيها ال�سيد ح�سين تحركه، و�سدع فيها بالحق؛ 
نج���د اأنها المرحلة التي ا�س���تفحل فيها ال�س���ر، وهاج فيه���ا الطغيان، وتحركت كل قوى 
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الكف���ر، كل ق���وى الطغي���ان، كل قوى الإج���رام ومعها كل قوى النفاق م���ن داخل الأمة؛ 
ا لم ي�س���بق له مثيل في  لت�س���ير ف���ي نهجه���ا وتلحق بركبه���ا، تحرك الكل تح���ركا عالمًيّ
ا بقيادة اأمريكا واإ�سرائيل تحت هذه الراية الكافرة،  تاريخ العالم، تحرك تحركا عالمًيّ
راي���ة الكف���ر، راي���ة الطغي���ان، راي���ة الفراعنة، راي���ة الم�س���تكبرين، تحرك���ت دول العالم 
باإجماع غير م�سبوق تحت تلك الراية وتحت ذلك اللواء بهيجان وبطغيان وبا�ستكبار.
تحركت قوى ال�سر مجتمعة تحت ذلك اللواء بكل اإمكاناتها، بكل عتادها وعدتها، 
واأتت اإلى اأر�س الإ�سالم، اإلى بالد الم�سلمين، اإلى الأمة الإ�سالمية في مرحلة عا�ست 
فيه���ا �س���عوب هذه المنطقة حالة ماأ�س���اوية، حال���ة مهينة، حالة من ال�س���عف والعجز 
والحي���رة وال�س���تات، ف���كان الموق���ف ال�س���ائد ف���ي واق���ع هذه ال�س���عوب وهي ت���رى ذلك 
التح���رك العالم���ي بقي���ادة اأمريكا واإ�س���رائيل ومع���ه كل الحكومات والأنظم���ة العربية 
الت���ي مثل���ت قوى النفاق والعمال���ة، كان الموقف: موقف حي���رة، موقف عجز، موقف 
�سعف، الكل يتفرج وينتظر وهو يتوقع التوقعات ويتكهن التكهنات عما �سيلحق بهذه 

الأمة، عما �سيدور بهذه الأمة، عما �سيجري على �سعوب المنطقة. 
واأقبل الطغيان بجبروته وعدوانيته ووح�س���يته اإلى اأفغان�س���تان)ُقْطر من اأقطار 
الإ�س���الم( و�س���رعان ما �س���يطر، و�س���حق هذا ال�س���عب، وا�س���تولى عليه، وا�س���تولى على 
مقدرات���ه، وارتك���ب بحقه اأب�س���ع الإجرام، ثم طال ُقْطًرا وبلًدا اآخر من بلدان الإ�س���الم 
هو العراق؛ ليفعل فيه اأ�سواأ مما فعله في اأفغان�ستان، وهكذا ب�سولة وجولة، وطغيان 
واإجرام، وتوح�س وا�س���تكبار، اأمام حالة من ال�ست�س���عاف، من العجز، من التفرج على 
الواقع، من النتظار لما �سيح�سل، الكل يفكر في ال�ست�سالم وال�سمت والنتظار لما 
�س���يجري علي���ه، حالة رهيبة، حالة موؤ�س���فة، حالة موؤلمة، حال���ة بالغة الخطورة على 
الأم���ة ف���ي كل �س���يء، في الدين والحياة والأر�س والعر�س وال�س���رف؛ لأن ذلك ال�س���ر 
العالمي المتكالب على �س���عوب هذه المنطقة اأتى م�س���تهدًفا كل �س���يء، وم�ستبيًحا كل 

ا كل �سيء.  �سيء، وم�سترخ�سً
ا�سُترخ�س الإن�سان الم�سلم، ا�سُترخ�س �سرفه وا�سُترخ�س دمه وا�سُترخ�س عر�سه 
وا�سُترخ�س���ت مقد�س���اته، ولم يكن اأمام قوى الطغيان وال�س���ر والإجرام اأي مبالة ول 
اأي اعتبار، ل يعطون لهذا الإن�س���ان الم�س���لم اأي قيمة ول حتى في م�س���توى كلب من 

كالبهم ول حتى في م�ستوى قطة من القطط في اأوروبا واأمريكا.
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الإن�س���ان الم�س���لم العرب���ي لم يكن له عنده���م حرمة لدمه، اأو حرمة لعر�س���ه، اأو 
حرم���ة ل�س���رفه، اأو تقدي���ر لم�س���اعره، اأو اإعط���اوؤه اأي اعتب���ار ول بم�س���توى الكل���ب في 

اأمريكا اأو اأي حيوان اآخر.
ا�س���ترخا�س واهت�س���ام واحتقار وا�ستهانة ودو�س على الكرامة و�سفك للدماء بكل 
جب���روت وبكل وح�س���ية وامتهان للعر����س لدرجة فظيعة، لدرج���ة اأن يمتهن العر�س: 
عر�س الرجال، وعر�س الن�س���اء كما ح�س���ل في العراق في �سجن )اأبو ُغريب( وغيره، 
وتن�س���ر ال�س���ور اأم���ام العال���م والم�س���اهد الم�س���ينة التي فيه���ا انتهاك للكرام���ة ودو�س 

لل�سرف وامتهان للعر�س، تن�سر اأمام العالم م�ساهد م�سورة.
اأم���ام كل ه���ذا الجب���روت العالم���ي، اأمام كل ه���ذا الطغيان ب���كل اإمكانات���ه الهائلة، 
وبحق���ده وبنزعت���ه ال�س���تكبارية والإجرامي���ة والعدواني���ة، واأم���ام العمال���ة الرهيب���ة 
والتواط���وؤ والتع���اون والعمال���ة: العمال���ة غي���ر الم�س���بوقة م���ن الحكوم���ات والأنظمة 

والجيو�س والزعماء والتحاقها بركب تلك القوى الإجرامية العالمية. 
اأمام هذه الحالة الفظيعة والرهيبة والخطرة؛ تحرك هذا الرجل العظيم، وفعاًل 
تحقق في واقع الأمة الحديث النبوي ال�سريف ( :اأهل بيتي اأماٌن لأهل الأر�س) فعاًل 
تحق���ق م���ن خالله: هذا في واقع الأمة، عندما تحرك غي���وًرا على اأمته، غيوًرا عليها 
من ال�س���الل، ومن الظلم وال�س���يم والقهر، تحرك وهو يريد لها العزة، يريد لها األَّ 

ت�سام، واألَّ تقهر. 
لم ير لنف�س���ه - مثلما راأى الآخرون لأنف�س���هم - اأن ي�س���كت اأو ي�سمت اأو يتفرج اأو 
يتهاون اأو ينتظر بواقع الأمة اأن يتحقق فيه للطغاة والم�س���تكبرين العالميين كل ما 
يري���دون؛ ل���م ي�س���كت، ول���م يتجاهل، ولم يتهاون، ول���م يغفل، بل تحرك بع���زة الإيمان 
ورحمة الر�سول محمد - �سلوات اهلل عليه وعلى اآله - غيوًرا على اأمته اأن ت�ستباح، اأن 

ُي�ستباح دمها، اأن ُي�ستباح عر�سها، اأن ُي�ستباح �سرفها. 
ُت���ذل وُت�س���حق وُتقه���ر وُت�س���تعبد م���ن دون اهلل، ورحيًم���ا  اأن  اأمت���ه  غي���وًرا عل���ى 
بالم�ست�سعفين، َيُعز عليه اأوجاع هذه الأمة في كل قطر من اأقطارها، في كل بلد من 
بلدانها، َيُعز عليه اأن يرى دماء هذه الأمة ت�سفك وت�سيل في ال�سوارع والطرقات، َيُعز 
عليه اأن ي�س���مع اآهات وتاأوهات و�س���راخ ن�س���اء هذه الأمة وهّن ي�ستنجدن في فل�سطين 
وف���ي الع���راق وفي اأفغان�س���تان وفي بلدان متع���ددة، ول من مجيب، َيُع���ز عليه اأن يرى 
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دم���وع الأطف���ال على وجوههم ب���كل براءتها، يعز عليه اأن يرى دموع الثكالى والن�س���اء 
المقه���ورات جاري���ة بكل حرقة وبكل األم وبكل �س���يم وبكل قه���ر فُيتجاهل هذا الواقع، 
يعز عليه اأن يرى الأمريكيين وهم ي�سحقون باأرجلهم واأحذيتهم روؤو�س وجباه ووجوه 

اأبناء هذه الأمة، يعز عليه كل ذلك؛ لأنه حمل روحية الإ�سالم، روحية الإيمان.
يع���ز علي���ه كل ذلك؛ لأنه حم���ل روحية القراآن، روحية الإ�س���الم، روحي���ة الأنبياء 
ورحم���ة الأنبياء وال�س���عور بالم�س���وؤولية، نه�س قائًما بالم�س���وؤولية بع���د اأن اأعطاه اهلل 

الموؤهالت العالية للقيام بدور عظيم وعظيم وبم�سوؤولية كبيرة وكبيرة.
تح���رك ف���ي كل هذا الواق���ع، في كل هذه الماأ�س���اة، في ذلك الظ���رف بكل ما فيه؛ 
تحرك �سادًعا بالحق، عزيًزا بعزة اهلل، بعزة الر�سول، بعزة الإيمان، بعزة القراآن، اأبًيّا: 
ياأب���ى ال�س���يم وياأب���ى الظلم وياأبى ال���ذل وياأبى اله���وان، تحرك بكل ع���زة في مواجهة 
اأولئ���ك الم�س���تكبرين كله���م، ب���كل جبروته���م، ب���كل طغيانه���م، باأئم���ة الكف���ر: اأمري���كا 

واإ�سرائيل، ومتحدًيا لهم. 
وحنوًن���ا حانًي���ا عل���ى اأمت���ه، يري���د اأن ينه�س به���ا، ي�ستنه�س���ها وينه����س بها لدفع 
الخط���ر الحقيق���ي عنه���ا، الخطر ال���ذي ل يماثله خطر، وال�س���ر الذي ل يماثله �س���ر، 

والإجرام الذي ل ي�ساويه اإجرام، والعدوان الذي لم ي�سل اإلى مثله عدوان))).

َرُجل المرحلة  
ال�س���يد ح�س���ين هذا الرجل كان بحٍقّ رجل المرحلة، يعي هذه المرحلة التي يمر 
به���ا �س���عبه، وتم���ر بها اأمته عموًم���ا؛ يعيها جيًدا، يعي خطورتها، يع���ي ما تتطلبه هذه 
المرحلة، يعي تداعياتها، ويعي ما يجب اأن تكون عليه الأمة في مواجهة هذا الواقع، 
وف���ي الخ���روج من���ه، وفي مواجهة تل���ك التداعيات، وكان بحق رجل الم�س���وؤولية: يعي 
م�سوؤوليته وم�سوؤولية الأمة من حوله، تجاه هذا الواقع المرير، تجاه هذه المرحلة 
الخط���رة، ويحم���ل روح الم�س���وؤولية بم���ا تحتاج اإليه م���ن عزم ومن اإرادة، ومن �س���دق، 

ومن جد، ومن اهتمام، ومن وعي، ومن اإيمان، ومن عزيمة. 
وكان وا�س���ع الأف���ق، كان عالم���ي الروؤي���ة والنظ���رة والهتم���ام؛ فل���م ينح�س���ر اأبًدا 
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اهتمام���ه اأو نظرت���ه اأو توجه���ه ف���ي محيط���ه: ل محيط���ه المذهب���ي، ول محيط���ه 
الجغراف���ي، ول محيط���ه الع�س���ائري، ول ب���اأي مقيا����س م���ن المقايي����س المح���دودة 
���ا بعالمية الق���راآن: في  وال�س���غيرة؛ لأن���ه ا�س���تنار بالق���راآن الكريم؛ ف���كان فعاًل عالمًيّ

روؤيته الوا�سعة، اهتمامه الوا�سع، في نظرته الوا�سعة، وفي اأفقه الوا�سع. 
كان يمثل ويج�س���د الأخالق والقيم القراآنية في اأقواله واأفعاله وممار�ساته، كان 
على م�س���توى عاٍل في اإيمانه، وفي وعيه، وفي اأخالقه، وفي �س���وؤدده، وفي قيمه، اأدرك 
الواقع على الم�ستوى العالمي وعلى م�ستوى واقع الأمة، واأدرك بعمق حجم الماأ�ساة 
�س  الت���ي تعي�س���ها اأمت���ه ويعي�س���ها �س���عبه، وخطورة الو�س���ع، وخط���ورة المرحلة، �س���خَّ
م الحل، ومرحل���ة تغلبت عليها  الم�س���كلة وق���دم الحل في زمن لم ن�س���مع في���ه من ُيقدِّ

حالة الياأ�س وغلب فيها الإحباط والحيرة))).

اأحيا الأمة بالقراآن
ال�س���يد ح�س���ين ا�ستنه�س الأمة، �س���دع فيها ب�س���وت الحق، ناداها بالقراآن، دعاها 
بدعوة اهلل العزيز، وعمل على اإنقاذها، على تب�سيرها، على اإيقاظها من غفلتها، عمل 
عل���ى معالج���ة دائها بال���دواء الناجع النافع، تحرك بعزة الإيمان، وبرحمة ر�س���ول اهلل 
محم���د - �س���لى اهلل علي���ه واآل���ه و�س���لم - نادى ف���ي الأمة بن���داء الحرية، بن���داء العزة، 
وا�ستنه�س���ها: يتل���و عليها اآيات ربه���ا ويدعوها اإلى كتاب اهلل، يدعوه���ا اإلى العودة اإلى 
اهلل م���ن خ���الل العودة اإلى كتاب اهلل، العودة العملية، الع���ودة الواعية، العودة القائمة 
على الهتداء والتباع والتم�سك، العودة اإلى منبع عزها وخال�سها: هدى اهلل، الهدى 

الذي اأنقذ الأمة هذه بدًءا؛ يوم تحرك به محمد  - �سلوات اهلل عليه وعلى اآله-. 
هذا الهدى الذي تحرك به ال�س���يد ح�س���ين ل�س���تنقاذ الأمة في هذا الع�س���ر كما 

ا�ستنقذها ر�سول اهلل - �سلوات اهلل عليه وعلى اآله - في ذلك الع�سر. 
تحرك في اأو�س���اط هذه الأمة يدعوها بدعوة اهلل، يتلو عليها اآيات اهلل، ير�س���دها 
ويب�سرها وي�ستنه�سها ويذكرها ويربيها وي�سمو بها ويعمل على تزكيتها بهذا الكتاب 
وتب�سيرها بهذا النور، ي�سيء لها الطريق، ويو�سح لها المخاطر، ويقدم لها الحلول، 
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ويعم���ل عل���ى اأن يخل�س���ها من واقعها المرير وي�س���تنقذها منه، تحرك و�س���دع بالحق 
و�سرخ في وجوه الطواغيت وعلى راأ�سهم اأئمة الكفر: اأمريكا واإ�سرائيل.

كان���ت المرحل���ة التي ب���داأ بالتحرك فيها مرحلة ي�س���ودها ال�س���مت وال�ست�س���الم 
والعجز والخ�سوع والحيرة والرتباك، تحرك و�سدع بالحق ونادى في اأو�ساط الأمة 
وب���ذل جه���ده لي���اًل ونهاًرا، وهو يب�س���ر النا����س به���دى اهلل، واأطلق م�س���روعه العظيم، 
الم�س���روع الموفق والم�س���دد، الم�س���روع الذي من تاأمله عرف فيه من الأ�س���رار ومن 
الأهمي���ة وم���ن الفاعلي���ة وم���ن التاأثير ما ي�س���هد له على اأنه م�س���روع م�س���دد من اهلل، 
واأنه كان بتوفيق اهلل، واأنه كان بهداية اهلل، وبت�س���ديد من اهلل؛ لأن اهلل رحيم بعباده، 
وتج�س���دت مظاهر رحمة اهلل �س���بحانه وتعالى في هذا الرجل العظيم وفي الم�س���روع 

العظيم الذي اأتى به في اأخطر مرحلة على الأمة))).

ا�ستهدافه كان ا�ستهداًفا للقراآن   
ة والعظيمة، نرى فيه بحٍقّ عظمة  عندم���ا نتاأمل في معالم هذه ال�سخ�س���ية الفذَّ
الق���راآن الكري���م، واأثر القراآن الكريم، ولأنه قرين الق���راآن، وعا�س مع القراآن الكريم، 
وم���ن خ���الل القراآن الكريم: قيَّم هذا الواقع كله، ونظر اإليه النظرة القراآنية، وقيَّمه 
التقييم القراآني؛ ففعاًل نرى فيه عظمة القراآن الكريم: في ُعمق الفكرة، و�س���وابية 
النظرة، والروؤية ال�سائبة، والدقة في التقييم، وبعد ذلك نرى فعاًل عظمة الم�س�روع 

الذي قدمه لخال�س الأمة من هذا الواقع ولتغييره.
م لالأمة روؤيًة  ه���ذا الرج���ل الذي كان بحٍقّ حليف القراآن، ومن القراآن الكريم، قدَّ
فريدًة م�س���ددًة؛ جمعت بين الُعمق والو�س���وح، والم�س���داقية و�س���عة الأفق، والفاعلية 
م الح���ل في زمن  والتاأثي���ر، وك�س���ف به���ا زي���ف الأعداء ومكائده���م، وموؤامراته���م، وقدَّ

الالحل، في ع�س�ر الحيرة، وعزز الأمل في دنيا الياأ�س وفي زمن الإحباط.
ولذل���ك فق���د كان ا�س���تهدافهم لهذا الرج���ل العظيم ا�س���تهداًفا منهم لم�س����روعه 

العظيم، وا�ستهداًفا منهم للمبادئ العظيمة التي يحملها.
لق���د كان ال�س���تهداف لهذا الرجل العظيم، والعدوان علي���ه بما يمثله من مبادئ 

من خطاب ذكرى ال�سهيد القائد 434)هـ .  (((



 قمدةللا مةقـــ ةلا ي  دقمللل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29

وقيم، ومواقف؛ ا�س���تهداًفا للحق، ا�س���تهداًفا للحرية، ا�س���تهداًفا للقراآن الكريم، وكان 
بهدف اإ�سكات �سوت الحق، وكان بهدف اإطفاء نور اهلل، و�َسَعْت ال�سلطة في ذلك وحذت 
ح���ذو بن���ي اإ�س����رائيل في ا�س���تهداف الآمرين بالق�س���ط م���ن النا�س؛ لق���د جعل اهلل في 
كتابه الكريم ا�س���تهداف الآمرين بالق�س���ط من النا�س وقتلهم جريمًة كبيرًة وعظيمًة 

وفادحًة، بعد جريمة قتل الأنبياء �سلوات اهلل عليهم. 
وهك���ذا ح���ذا ه���ذا النظام الظال���م المتاأثر - ف���ي واقعه حاًل على م�س���توى الزمن 
والع�س����ر - بالإ�س����رائيليين والأمريكيي���ن؛ حذا حذوهم على م�س���توى الع�س����ر وحذا 
حذو اأ�س���باههم على م�س���توى التاريخ في ا�س���تهداف الآمرين بالق�سط من النا�س، في 
العمل على اإ�س���كات �س���وت الحرية، في ال�سعي ل�ستمرارية حالة الظلم، وحالة القهر، 

وحالة ال�ستبداد، وحالة الطغيان، وحالة ال�سيطرة على الم�ست�سعفين))).

نظر اإلى الواقع بروح الم�سوؤولية
ا، فهو ا�س���توعب هذا الواقع،  كان اإدراك ال�س���يد ح�س���ين للواقع اإدراًكا عميًقا وقوًيّ
ونظر اإليه بروح الم�سوؤولية، وقليلون من النا�س، قليلون من اأبناء الأمة من يهتمون 
بذل���ك؛ لق���د كان الواق���ع الع���ام والحال���ة ال�س���ائدة بالن�س���بة لالأم���ة ه���ي: التجاه���ل 
والالمب���الة تج���اه ه���ذا الواقع المري���ر، والغفلة الكبي���رة عما يحاك له���ذه الأمة من 

موؤامرات وما يدبر لها من مكائد، وما يع�سف بها من اأخطار. 
الحال���ة ال�س���ائدة كانت هي حالة الغفلة، وغلب على معظ���م اأبناء الأمة النهماك 
والغرق في اأ�سياء محدودة، واأ�سياء جزئية واأ�سياء تافهة بعيًدا عن الهم العام والواقع 
العام، والأخطار الكبيرة، والتحديات الج�س���يمة؛ كان هو فعاًل عميق النظرة، يراقب 

الواقع، ير�سد الأحداث والمتغيرات وبروح الم�سوؤولية)2). 

ما تميز به ال�سيد ح�سين )ر�سوان اهلل عليه( 
البع����س حت���ى واإن ر�س���دوا الأح���داث، واإن تابع���وا الوقائ���ع؛ فبنظ���رة �س���طحية، 

من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام 434)هـ .  (((
من خطاب ذكرى ال�سهيد القائد 434)هـ.  (2(
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وبق���راءة عاب���رة، اإم���ا كحال���ة اإعالمية كما هو ح���ال الكثير من النا����س، حالة اإعالمية 
مج���ردة: متابع���ة الخب���ر لنق���ل الخب���ر، ال�س���ماع للخب���ر وللح���دث لمج���رد ال�س���ماع، 
والكتف���اء بذل���ك، اأو اإط���الق تعليق محدود بدون �س���عوٍر بالم�س���وؤولية، وبدون روحية 
عملية، وبدون ارتباٍط بم�سروٍع عملي، وبدون موقف، الحالة الغالبة حتى على الفئة 

المهتمة بمتابعة الأحداث ور�سد المواقف وهي فئة قليلة في داخل الأمة. 
لك���ن حت���ى هي: الغال���ب عليها ه���و النظرة الإعالمي���ة، والمتابع���ة الإعالمية، اأو 
المتابع���ة ال�سيا�س���ية المحدودة، متابعة �سيا�س���ية في حدود الت�س���خي�س ال�سيا�س���ي، اأو 
التقيي���م ال�سيا�س���ي، اأو التحلي���ل ال�سيا�س���ي، لك���ن ه���ذه المتابعة ل ترقى اإلى م�س���توى 
���ا حتى واإن تجاوز المتابعة ال�س���طحية والعابرة لالأحداث  الم�س���وؤولية، والبع�س اأي�سً
ا على الأمة؛ فالغالب عليهم  والمواقف والمتغيرات الج�سيمة والهائلة والخطرة جًدّ
ان�سداد الأفق، وانعدام الروؤية و�سيطرة الإحباط، وال�سعور العميق بالعجز؛ هكذا هو 

الواقع.
البع����س اأي�س���اً جع���ل خياره ف���ي التاأقل���م، والدخول اأي�س���اً عبر ه���ذه الموجة من 
الأح���داث والمتغي���رات في اإطار الم�س���روع التاآمري على الأمة وال�س���تراك فيه؛ يرى 

ربحه في ذلك، ويرى م�سلحته في ذلك.
اأم���ا �س���هيدنا العزي���ز، ورجلن���ا العظي���م؛ فق���د حكم���ت قراءت���ه للواق���ع: اأخالق���ه، 
واإيمانه، واإن�سانيته، ووعيه، و�سعوره العالي بالم�سوؤولية، واأمله الكبير في اهلل، وثقته 
ب���اهلل، وتوكل���ه عل���ى اهلل؛ يجم���ع ذلك كله ارتباط���ه بالق���راآن الكريم، تم�س���كه بالقراآن 
الكريم، بوعيه للمفاهيم القراآنية، بنظرته القراآنية للواقع، فقد كان موقفه متميًزا 
وم�سوؤوًل بالدرجة الأولى، وبالقيم التي حملها من خالل القراآن الكريم، ومن خالل 

ارتباطه باهلل �سبحانه وتعالى، ومن خالل اإيمانه المتكامل والواعي. 
فق���د حم���ل القي���م العظيم���ة والمتمي���زة، وتجل���ى الإيم���ان ف���ي واقع���ه، تجلَّى في 
روحيت���ه، تجل���ى ف���ي اأخالقه، تجلى ف���ي قيمه، حتى تح���ول في معالم �سخ�س���يته اإلى 

اإيماٍن يتحرك، وقراآٍن ناطق؛ هكذا كان واقعه))).
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حمل قوة الإيمان وعزة الإ�صالم :
ن���رى المعال���م الأ�سا�س���ية الإيماني���ة ب���ارزًة في واقع ال�س���يد ح�س���ين، وف���ي حياته، 
وف���ي �س���لوكه، وف���ي مواقف���ه، وف���ي مقدمتها الخ���وف م���ن اهلل �س���بحانه وتعالى؛ فقد 
كان عل���ى درج���ة عظيم���ة وعالي���ٍة من الخ���وف من اهلل �س���بحانه وتعالى، �س���اأنه: �س���اأن 
الموؤمنين ال�س���ادقين في اإيمانهم،  الذين نهجوا نهج الأنبياء والمر�س���لين واقتب�سوا 
م���ن روحيته���م، كان على درجة عالية من الخوف من اهلل �س���بحانه وتعالى لدرجة اأنه 
ل���م يعد يخ�س���ى اإل اهلل، ول���م يعد يخاف من اأح���د، ول يبالي اأبًدا ب�س���طوة الظالمين، 
ول  بهمجيته���م،  ول  بطغيانه���م،  ول  بجبروته���م،  ول  والم�س���تكبرين،  والجائري���ن، 
باإجرامهم، ول بكل ما يمتلكون من و�سائل الظلم والقهر والجبروت، ومن اآلة الدمار 
والتعذي���ب؛ ل���م يعد يكترث بهم، ولم يباِل به���م، ولم يخْف منهم، وكان خوفه العظيم 

هو من اهلل �سبحانه وتعالى.
تجلَّ���ى اأث���ر ذلك حت���ى في مواقفه، ف���ي المرحلة الت���ي تحرك فيها ولو ن�س���تذكر 
- جميًع���ا - الظ���رف والواق���ع ال���ذي ب���داأ فيه تحركه الوا�س���ع به���ذا الم�س���روع القراآني 
العظي���م، وموقف���ه المناه�س والمعادي للهيمنة الأمريكية والإ�س���رائيلية على الأمة، 
ل���و ن�س���تذكر تلك المرحلة وكيف كانت هيبة الطواغي���ت؛ لعرفنا بجالء ِعَظَم ما كان 

يحمله ال�سيد ح�سين من قوة الإيمان وعزة الإ�سالم. 
فالتحرك العالمي تحت قيادة اأمريكا ولم�سلحة اإ�سرائيل، وما واكبه من اإذعاٍن، 
وخ�سوٍع، وا�ست�سالٍم مطلق في واقع الأمة اإل القليل القليل، والمخاوف الكبرى التي 
َرت في نفو�س الكثير من النا�س، على م�س���توى ال�س���عوب وحتى على م�ستوى النخب  اأثَّ
داخل تلك ال�سعوب، بل كانت الحالة العامة هي: حالة ال�سمت، وحالة ال�سكوت، وحالة 
الخ�سوع، وحالة الخوف، وحالة الرهبة وال�سعور بالعجز، كانت حالة ال�ست�سالم هي 

الحالة الغالبة على معظم اأبناء الأمة اإل القليل القليل.
اأم���ام كل ذل���ك الطغيان والهجم���ة العالمية ب���كل اإمكانياتها، وب���كل عتادها، وبكل 
���ا من حجمها وزادت من  َمت اأي�سً قوتها، وبكل هيبتها، وباآلتها الإعالمية - التي �َس���خَّ
ا، عزيًزا، �س���امًدا، ثابًتا، لم يخ�س  هيبتها - كان ال�س���يد ح�س���ين في تلك المرحلة: اأبًيّ

اأحًدا غير اهلل، ولم تاأخذه في اهلل لومة لئم. 
وه���ذه الحال���ة ه���ي من الحالت الت���ي تدل دللًة وا�س���حًة على الإيمان ال�س���ادق، 
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التحرك في الظروف التي ُيوؤِْثُر الآخرون فيها القعود وعدم التكلم وال�س���دع بالحق، 
في المرحلة التي ُيوؤْثر فيها الكثير من النا�س ال�سمت، ويرون فيه �سالمًة، ويرون فيه 
حفاظا على اأنف�س���هم، اأو على حياتهم، اأو على م�س���الحهم، اأو على وجودهم، التحرك 
ف���ي الظروف الح�سا�س���ة والخط���رة، والمهمة والحرج���ة؛ يدلل بحٍقّ على م�س���داقية 

الإيمان، وعلى حقيقة الإيمان))).

كان رحيًما بالأمة:
من تجليات هذه الموا�س���فات الإيمانية، والحالة الإيمانية التي كان يت�س���ف بها 
ال�سيد ح�سين هي: حالة الرحمة والإح�سا�س، وال�سعور الحي؛ فهذا الرجل كان رحيًما 
باأمته وب�س���عبه، يتاألم ويعاني لكل األٍم اأو معاناة، عندما ي�س���اهد الظلم، عندما ي�ساهد 
معان���اة الأم���ة، عندما ي�س���اهد تلك المظالم الفظيعة والوح�س���ية بحق الأمة - �س���واء 
في داخل �س���عبه اأو خارج �س���عبه، فالكل اأمٌة واحدة يجمعها عنوان واحد هو: الإ�س���الم، 
وارتباٌط واحد، واأ�سا�ٌس واحد، واأر�سية واحدة هي: الإ�سالم - هذه الأمة في كل قطٍر 

من اأقطارها، وفي كل منطقة من مناطقها. 
حينما كان ي�ساهد مظلمًة اأو ماأ�ساًة كان يعاني كما يعاني �ساحبها اأو اأكثر، يعاني 
للواق���ع المري���ر والمظلومي���ة الكبرى لالأمة في فل�س���طين وفي غيرها من ال�س���عوب 
العربي���ة والإ�س���المية، يعان���ي وي�س���عر بالمعان���اة والألم، ويتبي���ن عليه اأن���ه يعي�س في 

نف�سه، في م�ساعره، في واقعه حالة الألم ال�سديد والمعاناة وال�سعور بالمرارة. 
ل���م يك���ن حال���ه كحال الكثي���ر من النا����س الذين يعي�س���ون حال���ة الأناني���ة، وحالة 
النغ���الق ال�سخ�س���ي، ف���ال يبال���ي عندم���ا ي���رى معان���اة الآخري���ن: اإما لأن���ه يرى في 
الآخرين غيره، اأو يرى فيهم غير �سعبه، اأو يرى فيهم غير طائفته، اأو يرى فيهم غير 
اأ�سرته؛ فال يبالي مهما كانت اأوجاعهم، مهما كانت اآلمهم، مهما كانت مظلوميتهم. 
لربم���ا اإذا تاأملن���ا ف���ي واقع الأم���ة: الكثير من النا�س - على الم�س���توى الفردي اأو 
على م�س���توى النخب - الكثير من النا�س ل يبالون، ل تهتز فيهم �س���عره اأمام الكثير 
من الأحداث الرهيبة والموؤلمة، والمظالم الكبيرة في اأو�ساط الأمة، القتل، والدمار، 
والت�سريد، والعذابات ل�سعوب باأكملها - ل يبالي الكثير من النا�س - اأما هو فقد كان 
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كل حدث وكل ماأ�ساة تزيده األًما وحزًنا واأ�سى على واقع هذه الأمة، وتحرًقا على هذا 
الواقع، و�سعوًرا ب�سرورة التحرك لمواجهة هذا الواقع))).

كان عزيًزا على درجة عالية:
من القيم الإيمانية والإن�س���انية التي كان يتحلى بها ال�س���يد ح�س���ين، وعلى درجٍة 

عالية: العزة؛ فقد كان عزيًزا، وكما قال اهلل �سبحانه وتعالى: نث گ  گ    ڳ  
���ا، ل يقبل بالذل، ول  ڳ  مث)المنافق���ون:8(  باإيمان���ه المتكام���ل كان عزي���ًزا واأبًيّ
يقب���ل باله���وان، ول يقب���ل بالقه���ر، ل ي�ست�س���يغ الظلم اأبًدا، ول ي�ست�س���يغ اله���وان اأبًدا، 
عزي���ًزا ي�س���عر بالع���زة م���ْلَء جوانح���ه، وتدفعه حال���ة الع���زة للموقف العزي���ز، والكالم 
العزي���ز، تجل���ت هذه العزة وظهرت في موقفه، في �س���موخه، ف���ي اإبائه، في عزمه، في 
ثبات���ه، ف���ي كالمه، في منطقه، فال م���كان عنده اأبًدا للذل ول لله���وان، ول للقهر ول 

لل�سيم. 
ا، وهذه من القيم التي غابت اإلى حٍدّ  ا ياأبى ال�سيم وياأبى الظلم، وكان حًرّ كان اأبًيّ
كبير في واقع الأمة، بل اأ�س���بحت - في تلك المرحلة التي تحرك فيها - ثقافة الذل 
ل، والترويج للقبول بحالة الهوان، والترويج لحالة ال�س���كوت؛ اأ�س���بحت  والترويج للذُّ
ثقافًة �سائدة، وحالًة را�سخًة قائمة، فالكثير ممن فقدوا ال�سعور بالعزة، وفقدوا هذه 

ل والهوان.  القيمة الإيمانية والإن�سانية؛ فقبلوا بالذُّ
ول���م يقبل���وا به فح�س���ب، ب���ل انطلقوا ليعمم���وا تلك الحالة، وي�س���بح له���ا ثقافة، 
وي�س���بح له���ا روؤية، وي�س���بح لها فكر، وي�س���بح لها تروي���ج، ولها منابر، وله���ا تبريرات 

كثيرة .. وكثيرة.. وكثيرة .. حتى تبريرات دينية. 
البع�س كان يبرر حالة الذل والهوان التي تعي�سها الأمة، وينادي لأن ت�ستمر فيها 
الأمة، وتقبل بها الأمة، وتر�ساها الأمة، يطلق البع�س التبريرات الم�سبوغة ب�سبغة 
دينية لذلك، والبع�س تبريرات بغطاء �سيا�سي، والبع�س تبريرات بالزيف الإعالمي، 
���ا مع هوي���ة الأمة، وكان  ا بالأمة، وخِط���ًرا على الأمة، ومتناق�سً ولك���ن كله���ا كان �س���اًرّ

يخدم اأعداء الأمة بالدرجة الأولى. 
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كل المنادي���ن م���ن كانوا ينادون بالقبول بحالة الذل وال�ست�س���الم، ويعملون على 
اأن ت�ستمر الأمة في ذلك الو�سع، في تلك الحالة: حالة الجمود وال�ست�سالم، والعجز 
وال�س���مت، واله���وان، ل تتح���رك ول تتبن���ى اأي موقف لمواجهة ذل���ك الواقع المخزي 
وتلك الحالة المهينة، وذلك الواقع المظلم والمليء بالظلم والمعاناة والقهر، كلهم 
كانوا يعملون لم�سلحة العدو: اإما بح�سن نية اأو ب�سوء نية، عملهم كان يخدم الأعداء 

بالدرجة الأولى، ويتناق�س مع هوية الأمة. 
اأم���ا ه���و ف���كان عزي���ًزا بع���زة الإيم���ان، بع���زة الق���راآن، بع���زة ه���ذا النتم���اِء القراآني 
الإيماني الإ�سالمي، باإن�سانيته، فلم ي�ست�سِغ الظلم اأبًدا، وكان يتاألم.. يتاألم حتى على 
ل والهوان، فيتفل�س���فون ويقدمون  اأولئ���ك الذي���ن يري���دون لالأمة اأن تقبل بحالة ال���ذُّ
ال���روؤى والتبريرات، وي�س���عون جاهدي���ن لدرجة عجيبة، لدرج���ة وكاأن الواقع يتطلب 
ذل���ك، وكاأن ال���ذي ينق���ذ الأم���ة، اأو ُيِع���زُّ الأم���ة، اأو يخرجه���ا م���ن واقعها ال�س���يئ هو ما 
يعملون���ه م���ن تدجي���ن لالأم���ة، ومن عم���ل لت�س���خيم حالة الرع���ب لدى الأم���ة، ومن 

تخويف لالأمة، واإرجاف في و�سط الأمة))).

كان من المح�صنين:
م���ن الموا�س���فات والقي���م الإيماني���ة الت���ي كان يتحل���ى به���ا - ر�س���وان اهلل عليه - 
الإح�س���ان، كان من عباد اهلل المح�س���نين، ونهج نهج اأنبياء اهلل واقتدى بهم بالإح�سان 
ا ذاته، واأنانيته، وواقعه  ���ا ذاَب في خدمة النا�س، وتجاوز نهائًيّ اإلى النا�س، فكان �سخ�سً
ال�سخ�س���ي؛ ليعي����س ب���كل فكره، ب���كل توجهه، ب���كل اهتمامه هلل، وف���ي النا�س، هلل وفي 

عباد اهلل. 
ف���كان عل���ى الم�س���توى الثقافي دائًما يحث على الإح�س���ان، ير�س���د اإلى الإح�س���ان، 
يدعو اإلى الإح�س���ان، ير�س���خ ثقافة الإح�س���ان، ومبداأ الإح�س���ان، و�س���لوك الإح�سان، ثم 
ف���ي الواق���ع العمل���ي يتحرك على هذا الأ�س���ا�س، ب���اذًل كل جهده وكل ما ي�س���تطيع في 
الإح�س���ان اإل���ى النا����س، ب���كل مظاهر الإح�س���ان، عل���ى الم�س���توى الترب���وي والتثقيفي، 

والتعليمي، والتنويري.
على م�ستوى الخدمة العملية فيما كان يعمله على قدر ما ي�ستطيع، وفي حدود 
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الممك���ن، كان يتح���رك بكل رغبة، بكل اهتمام، لالإح�س���ان اإلى النا�س والهتمام ب�س���اأن 
النا�س، ويهمه اأمر النا�س قبل كل �سيء.

م���ن تجلي���ات ه���ذا الدافع، وهذه القيم���ة، وهذا الُخُلق: تحركه بكل ما ي�س���تطيع، 
وت�سحيته حتى بالنف�س في �سبيل اهلل �سبحانه وتعالى، وفي �سبيل الم�ست�سعفين، في 
مواجهة الظلم الذي يعاني منه النا�س، في مواجهة الأخطار التي تحيط بالنا�س، في 
مواجهة الت�سليل للنا�س، في مواجهة الهجمة ال�ستكبارية لل�سيطرة على النا�س كان 
اأح���د الدوافع المهمة والأ�سا�س���ية في مواجهة كل ذلك؛ لأنه يحمل روحية الإح�س���ان 

والمح�سنين))).

امتَلك وعًيا عالًيا
م���ن المعال���م الأ�سا�س���ية ل�سخ�س���يته - فيما كان يتحلى ب���ه من اإيم���اٍن واٍع، اإيماٍن 
حقيق���ي، اإيم���ان بمبادئ الإيمان، واأخ���الق الإيمان - الوعي العالي والنظرة ال�س���ائبة 
والعميق���ة، وهذا �س���يء اأ�سا�س���ي بالن�س���بة لالإن�س���ان الموؤم���ن، الإيمان ل يقب���ل اأبًدا اأن 
ا، اأو نظرته اإلى الواقع نظرًة مغلوطة؛ هذه م�ساألة اأبًدا ل  يكون الموؤمن اأحمَق، اأو غبًيّ
تتركب مع الإيمان ول تن�سجم مع الإيمان، ل يمكن اأن يكون هناك موؤمن غبي، اأحمق، 
جاهل بالواقع، بعيد عن الحكمة. ل. من لوازم الإيمان هو الوعي، هو الب�سيرة، بل ل 
ا من  ا جًدّ يكتمل الإيمان ول يتحقق الإيمان اإل بذلك، وهو كان على درجٍة عاليٍة جًدّ
الوعي، والنظرة ال�س���ائبة والعميقة، والحكمة، وهذا ما تجلَّى وا�س���ًحا في الم�س���روع 
العظي���م ال���ذي قدمه لالأمة؛ يكفي كل فرد، كل من يريد اأن يتحقق من ذلك، يكفيه: 
اأن يطلع على ذلك الم�سروع من خالل المحا�سرات والدرو�س التي قدمها ليدرك اأن 
ا، واأنه كان لديه من النظرة  هناك حالة ا�س���تثنائية، واأن هذا كان بحٍقّ رجاًل ا�س���تثنائًيّ
العميق���ة والتقيي���م الدقي���ق، والت�س���خي�س لواقع الأمة، وم�س���كالت الأم���ة، والمخرج 
لالأم���ة من هذا الواقع؛ ما لي�س ملمو�ًس���ا لدى الآخري���ن اأبًدا، حالة متميزة فعاًل في 

م�ستوى الع�سر وفي م�ستوى التحديات.
ا، ربم���ا مما عمق اأزم���ة الأمة، وم�س���كلة الأمة، هو ال�س���ْعف  وه���ذا �س���يء مه���م جًدّ
الكبير في وعيها حتى لدى نخبها، لدى رجالها ال�سيا�سيين، وقيادييها و�سخ�سياتها 
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العتباري���ة م���ن اأي ل���ون اأو طي���ٍف كان، مم���ا عمق ه���ذه الأزم���ة اأنه لي�س هن���اك اإدراك 
متكام���ل وعميق لهذا الواقع، بجذوره وم�س���كالته ثم بالح���ل الالزم للخروج من هذا 
الواقع، هناك موؤثرات كثيرة توؤثر على الكثير من الآخرين حتى لم ُيوفقوا باأن يكون 

لديهم نظرة مو�سوعية اإلى هذا الواقع. 
موؤثرات: البع�س منها موؤثرات �سيا�سية، البع�س منها موؤثرات طائفية ومذهبية، 
البع�س منها موؤثرات اجتماعية، البع�س موؤثرات لها �سلة بطبيعة الوقائع والأحداث 
وما اإلى ذلك، لكنه توفق بتوفيق اهلل وبت�س���ديٍد من اهلل �س���بحانه وتعالى لأن يكون له 

�سالمٌة من كل هذه الموؤثرات. 
وبالتال���ي عندم���ا عم���ل عل���ى تقييم ه���ذا الواقع، وعلى ق���راءة هذا الواق���ع، وعلى 
اإدراك ه���ذا الواق���ع؛ ق���راأه وتاأمل���ه واأدركه بمو�س���وعية تام���ة بعيًدا ع���ن كل الموؤثرات 
الأخ���رى، متج���اوًزا له���ا كلها، متج���اوًزا للقيود: القي���ود المذهبية، القي���ود الطائفية، 
���َرت وَقزَّمت نظرة  القي���ود ال�سيا�س���ية، القي���ود الجغرافية، كل القي���ود الأخرى التي اأثَّ

الآخرين، واإدراك وقراءة الآخرين للواقع. 
كان متحرًرا من تلك القيود كلها، فلم ينظر بنظرة �سيقة: �سيقة لأنها محكومة 
ب�س���يق مذه���ب، اأو ب�س���يق اأف���ق، اأو ب�س���يق اعتب���ارات �سيا�س���ية، اأو ما �س���ابه.. ل .. كان 
متح���رًرا م���ن تلك القيود كلها، فق���راأ الواقع ودخل اإلى الق���راآن الكريم، دخل اإلى هذا 
ل الروؤية القراآنية  الواقع بالقراآن، واإلى القراآن بهذا الواقع - تواأمان متالزمان - فنزَّ

 . ا وتقييًما وحاًلّ على الواقع: ت�سخي�سً
وهذا ال�س���يء تفرد به في هذا الع�س���ر، ول نعلم هذه الحالة عند اأي جهة اأخرى 
فيما اطلعنا عليه، ول فيما �س���معناه ول فيما �س���اهدناه، وهي تعتبر نعمة كبيرة، هذا 
الرجل العظيم كان نعمًة من اهلل �س���بحانه وتعالى لعباد اهلل، نعمة بما منحه اهلل من 
م روؤيًة قراآنيًة متكاملة نرى  موؤه���الت وم���ن روؤية فريدة، بما هداه به م���ن كتابه؛ فقدَّ

فيها خال�س الأمة من هذا الواقع المظلم اإن �ساء اهلل))).

كان �صخ�صية ا�صتثنائية  
عندم���ا نتاأم���ل ف���ي الواقع الذي تعي�س���ه الأمة: لم يكن هناك اأب���ًدا من رهان على 
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اأي ط���رف بالن�س���بة للحكوم���ات والأنظم���ة - الح���ال مع���روٌف وَبّين - معظ���م الأنظمة 
والحكومات جعلت خيارها في العمالة، وجعلت خيارها في اأن تكون جزًءا من الم�سروع 
التاآمري على الأمة؛ فتحولت هي اإلى اأداة من اأدوات الأعداء ل�ستهداف الأمة في كل 
المجالت، واأداة خطرة وموؤثرة و�س���ارة، عندما اأ�س���بحت الأنظمة نف�سها والحكومات 
نف�س���ها - الحكوم���ات والأنظم���ة الت���ي ُيفتر�س بها اأن تكون هي م���ن تحمي الأمة، من 
تحم���ي ال�س���عوب، من تدافع عن ال�س���عوب، من تق���وم بخدمة هذه ال�س���عوب، من ُتَدبِّر 
هذه ال�سعوب في �سوؤون حياتها وفي واقعها في كل المجالت وعلى كل الم�سارات -. 

���ذ ه���ي  عندم���ا اأ�س���بحت ه���ي اأداة بي���د الأع���داء، ت�س���تغل لم�س���لحة الأع���داء، ُتَنفِّ
موؤام���رات الأع���داء، فتح���ت المج���ال لأعداء الأم���ة لأن تدخل موؤامراته���م ومكائدهم 
ف���ي كل تفا�س���يل �س���وؤون ه���ذه الأم���ة - ناف���ذة خطي���رة عل���ى الأم���ة دخل م���ن خاللها 
ر الأول داخل  الأع���داء: الحكومات والأنظم���ة - لأن الحكومات والأنظمة وه���ي الموؤثِّ
هذه ال�س���عوب، في واقع هذه ال�س���عوب، هي التي ت�س���نع هذا الواقع بكل تفا�سيله، هي 
التي تتحكم بال�سيا�س���ة العامة، ال�سيا�س���ة القت�س���ادية، ال�سيا�س���ة التعليمية، ال�سيا�سة 

الإعالمية، هي التي تدير �سوؤون هذه ال�سعوب. 
بالتالي دخل كيد الأعداء، ودخلت موؤامراتهم ونفذت مكائدهم اإلى داخل التفا�سيل 
كلها؛ فاأ�س���بحت هذه الأمة تدار في واقعها وفي �س���وؤونها في كل تفا�س���يل حياتها، وفي 
كل �ساأن من �سوؤونها بما يخدم اأعداءها، بما ي�سربها، بما يزيدها ذلًّ وهواًنا، بما يهيئها 

اأكثر للقهر وال�ستعباد، بما يهيئها اأكثر ل�ستحكام �سيطرة اأعدائها عليها. 
ا  فَعُظ���م البالء وَعُظم الخطر، وا�س���تفحل ال�س���ر، واأ�س���بحت الم�س���األة خطرة جًدّ
ا، واإذا كان اأح���د يري���د اأن يراه���ن على الحكوم���ات اأو يراهن عل���ى الأنظمة؛ فعلى  ج���ًدّ
اأي اأ�س���ا�س يمكن اأن يراهن عليها؟ وهي اأ�س���بحت محكومًة فيما تفعل، وفي �سيا�ساتها 
وفي توجهاتها، وفي ممار�س���اتها العامة بما ي�س���رب الأمة، بما يزيد من هوان الأمة، 

بما يخدم اأعداء الأمة، على م�ستوى ال�سعوب نف�سها: ال�سعوب اأ�سبحت �سحية.
معظم ال�س���عوب ل يوجد من يتحرك من داخلها - الحالة ال�س���تثنائية كانت في 
ا في العراق فيما بعد الحتالل؛ الحالة ال�ستثنائية  لبنان وفي فل�سطين، وتبعها اأي�سً

التي نرى فيها تحرًكا من داخل ال�سعوب نف�سها -. 
اأ�سبحت ال�سعوب �سحية خا�سعة م�ست�سلمة تفعل بها الحكومات ما ت�ساء وتريد؛ 
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فيما يخدم اأعداءها، فيما يزيدها ذلًّ وهواًنا و�س���عًفا وعجًزا، وتعمل الأنظمة وتعمل 
الحكوم���ات ل���كل ما يخدم الأعداء في كل الم�س���تويات حتى على الم�س���توى التعليمي، 

حتى على م�ستوى المناهج الدرا�سية، حتى على م�ستوى ال�سيا�سة الإعالمية.
فالحال���ة ال�س���تثنائية كان���ت ف���ي ح���ركات المقاوم���ة، تل���ك الح���ركات المتح���ررة 
المجاه���دة، المتمي���زة بموقفه���ا والت���ي تاآم���رت عليه���ا الأنظم���ة، تاآم���رت عليه���ا بقية 
الأنظمة، األم تتاآمر الحكومات والأنظمة على حزب اهلل في لبنان؟ اأو لي�ست م�ستمرًة 
عل���ى ذل���ك؟ األ���م تتاآم���ر الأنظم���ة والحكوم���ات العربي���ة عل���ى المقاومة الفل�س���طينية 
وعلى ال�س���عب الفل�س���طيني المظلوم بما يخدم اإ�س���رائيل ويعزز من �س���يطرة اإ�سرائيل 
وا�ستحكام قب�ستها وهيمنتها في فل�سطين وفي المنطقة عموًما؟ هذا �سيء ملمو�س.
كذلك بقية ال�س���عوب نف�س���ها اأ�س���بحت �س���حية، ف���ال الُنخب تحرك���ت، ول القوى 
ال�سيا�س���ية حملت َهمَّ �س���عوبها وتحركت بال�س���كل المطلوب، واإذا هناك تحرك لبع�س 
القوى ال�سيا�سية فعادًة ما يكون تحركا محدوًدا، عابًرا، غير م�ستمر، ولي�س في اإطار 
م�سروع عملي م�ستمر بما تتطلبه المرحلة؛ تحرٌك عابر: اإما اإطالق موقف محدود، 
���ن، اأو ف���ي اإط���ار موق���ف �سيا�س���ي مح���دود  ���ن، اأو خط���اب �سيا�س���ي ُمعيَّ اأو ت�س���ريح ُمَعيَّ

ومتوا�سع وَخِجل. 
لكن اأمام ال�سطوة الأمريكية والإ�سرائيلية �سرعان ما يتراجع الآخرون ويتجهون 
في اتجاهات اأخرى، بينما البع�س �سقطوا في فخ العمالة والرتهان لالأعداء ولخدمة 

الأعداء.
فال�س���عوب اأ�س���بحت �س���حية واقعها، و�س���حية تاآم���ر حكوماتها واأنظمته���ا عليها، 
�سحية �سكوت وجمود نخبها - الفئات التي ُيفتر�س بها اأن تبرز وتنه�س لتعمم حالة 
الوعي ولتكون في المقدمة، لتقود الأمة في الموقف المطلوب لمواجهة هذا الخطر 
العظي���م - كان الغال���ب عليها هو: اإما ال�س���كوت اأو الحي���رة اأو التحرك المحدود ولكن 

لي�س في اإطار م�سروع عملي م�ستمر وقائم على اأ�سا�س روؤيٍة �سحيحة))).



)))  من خطاب ذكرى ال�سهيد القائد 434)هـ .
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ما هي عالقة الم�سيرة القراآنية بالزيدية؟ 
من���ذ اأن تح���رك ال�س���يد ح�س���ين - ر�س���وان اهلل علي���ه - به���ذه الم�س���يرة القراآنية، 
و�سدع بالحق، وواجه م�سروع الهيمنة الأمريكي ال�سهيوني الذي ي�ستهدف المنطقة 
كلها، و�س���رخ �س���رخته المدوية في وجه ال�ستكبار العالمي، وعمل على بناء اأمة ُتبنى 
على اأ�سا�س ثقافة القراآن الكريم، وتتحرك على اأ�سا�س تعاليمه بما في ذلك اأن تحمل 
الروح الجهادية، واأن تتحمل م�س���وؤوليتها الديني���ة والتاريخية؛ باعتبارها الأمة التي 

يقع على عاتقها م�سوؤولية اأن تتحرك بهذه الر�سالة العظيمة لإنقاذ الب�سرية كلها. 
ترافق مع هذا التحرك: تحرٌك م�س���ادٌّ من ِقَبِل الأقالم الماأجورة؛ لت�س���ويه هذه 
الم�س���يرة، والت�س���كيك في اأهدافه���ا، والنيل من قيادتها ومنهجه���ا واأتباعها، وكان من 
تلك الدعايات: تقديمها وكاأنها ظاهرة غريبة على المحيط الزيدي ودخيلة عليه. 

مع اأنها في الواقع: المتداد الحقيقي والفعلي لثورة الإمام زيد بن علي - عليه 
ال�س���الم - وال�س���ورة طبق الأ�س���ل لذلك التحرك القراآني ال�س���امل، والوجه الم�س�رق 
الذي اأظهر الدور العظيم الذي قام به الإمام ال�س���هيد زيد بن علي - عليه ال�س���الم - 

والمواقف التي تمثل مدر�سته الجهادية. 
ولمعرفة حقيقة ما نقول: ل بد اأن نعود اإلى الإمام زيد بن علي )عليه ال�س���الم( 
نف�س���ه؛ لنع���رف اأوًل: طبيع���ة الظروف الت���ي تحرك فيها، وبماذا تح���رك، وكيف كانت 
دعوت���ه، وم���اذا يعن���ي النتم���اء اإلي���ه؛ لنعرف بعد ذلك هل ال�س���يد ح�س���ين والم�س����روع 

القراآني امتداد لالإمام زيد بن علي وم�سيرته الجهادية اأم ل؟ 

الظروف التي تحرك فيها الإمام زيد )عليه ال�سالم(
كان���ت الظ���روف التي تحرك فيها الإمام زيد بن علي )عليه ال�س���الم( هي ظروف 
�سعبة، ظروف كانت الدولة الأموية في اأوج قوتها م�سيطرة على كل العالم الإ�سالمي 
في ظل واقع قائم على الخ�سوع والخنوع وال�ست�سالم، ل اأحد ي�سدع بالحق، ول اأحد 
يتكل���م، ول اأح���د يعار�س؛ يعمل الولة الأمويون تحت قيادة الملك الأموي الم�س���تبد 
ما ي�س���اوؤون، ويفعلون ما يريدون، والجميع غارق في ال�س���مت، والكل يعي�س���ون حالة 
ال�ست�س���الم لالأم���ر الواق���ع، ف���كل ما نق�س���وه م���ن ُعَرا الإ�س���الم، وكل ما طم�س���وه من 
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معال���م الإ�س���الم، وكل م���ا اأوغلوا ف���ي عباد اهلل ف�س���اًدا؛ الكل ل يعتر����س ول يحتج ول 
ينتق���د ول يج���روؤ عل���ى  اأن يكون له موقف، حالة الذل وحالة الخ�س���وع وال�ست�س���الم 

هي الحالة الم�سيطرة على الأمة كلها. 
كل الفئات التي يمكن اأن يراهن عليها المجتمع لأن يكون لها موقف اإيجابي، اأو 

ت�سعى للتغيير، اأو تعمل لإ�سالح الواقع؛ كلها �سامتة جامدة. 
طبقة العلماء والمثقفون والعباد: الكل �س���امتون، والكل �س���اكتون، وحالة رهيبة 
من الذل والخوف والفزع، وحالة طاغية من الهيمنة الكبيرة وال�سيطرة التامة على 
واقع الأمة؛ قب�سة حديدية على الواقع، وهيمنة، وا�ستبداد وقمع واإذلل؛ جعل الكل 

في حالة ا�ست�سالم تام، وعجز وا�سح.
وف���ي ظ���ل هذا الواقع المتردي كان �س���وت الإمام زيد هو ال�س���وت ال�س���ابق الأول 
الذي ك�س���ر ذلك الواقع، وحطم تلك القيود التي كبلت الأمة واأذلتها؛ تحرك بحركة 
متمي���زة بمنهجي���ة القراآن الكري���م، والثقة العالية باهلل �س���بحانه وتعالى، وهو القائل 
)عليه ال�سالم( وقد تحدث اإلى جابر الجعفي -اأحد اأ�سحابه - يا جابر: »ل ي�ضعني 
اأن اأ�ضــكت وقد ُخوِلَف كتاُب اهلل، وُتُحوِكَم اإلى الجبت والطاغوت، ل ي�ضــعني اأن 

اأ�ضكت«. 

تحرك الإمام زيد )عليه ال�سالم( بالقراآن الكريم 
ُعرف الإمام زيد بن علي )عليه ال�سالم( باأنه كان حليًفا للقراآن، واأنه كان ي�سمى 
في مدينة جده بحليف القراآن، ت�س����ّرب ثقافة القراآن الكريم وا�س���توعبها وا�ستنار بها 
وحمله���ا اإل���ى اأم���ة ج���ده حتى يق���دم لها الن���ور الذي يخرجه���ا من الظلم���ات، هو ذلك 
الرجل الذي كان مع القراآن، مهتدًيا بالقراآن، متبًعا للقراآن، عاماًل بالقراآن، م�ستنيًرا 
بالقراآن، متخلًقا باأخالق القراآن، ومثَّل خط الهداية قريًنا حقيق�يًّا للقراآن الكريم. 

تح���رك م���ن خ���الل الق���راآن الكري���م يواج���ه - بالح���ق ف���ي ه���ذا الكت���اب - الباطل 
وال�س���الل، ويواج���ه الأفكار المنحرفة الم�س���للة التي باتت لكثير م���ن طوائف الأمة 
فكًرا وعقائد ومبادئ تعتمد عليها وت�سير في ظلماتها، بداأ يواجه ال�سالل، ويتحرك 
لإحياء الروحية الإيمانية الجهادية، وال�ست�سعار للم�سوؤولية في الأمة من جديد . 
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�سدع بالحق حين �سكت الآخرون 
الإمام زيد )عليه ال�سالم( هو الذي غ�سب هلل و�سدع بالحق يوم �سكت ال�ساكتون، 
و�سمت العاجزون، وخ�سع اليائ�سون، ويوم ا�ست�سلم الأذلون؛ تحرك بكل �سموخ، وبكل 
ثبات،  وبعزة الإيمان على خطى الأنبياء)عليهم ال�سالم( ل تاأخذه في اهلل لومة لئم، 
ل يبالي بلوم الالئمين، ول بجبروت الظالمين، ول بطغيان الطاغين والم�ستبدين.

 الإمام زيد كان علًما لكل الأمة 
ي�سير ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي - في محا�سرة له بمنا�سبة ا�ست�سهاد 
الإمام زيد - اإلى اأن الإمام زيد بن علي )عليه ال�سالم( كان علًما لكل الأمة الإ�سالمية، 
كان علًما للم�سلمين جميًعا، قائًدا وهادًيا لكل اأمة جده ولي�س فقط للطائفة الزيدية، 
ه نداءه وخطابه اإلى الأمة جميًعا، تحرك  دعوته كانت عاّمة، وحركته كانت عاّمة، وجَّ

في اأو�ساط اأمة جده، حمل هم الأمة كلها، و�سعى لإنقاذ الأمة، كل الأمة.

ماذا يعني النتماء اإلى الإمام زيد بن علي )عليه ال�سالم(؟ وما هي 
نوعيته؟

يوؤك���د ال�س���يد عب���د المل���ك )يحفظ���ه اهلل(: ب���اأن النتماء اإل���ى الإمام زي���د )عليه 
ال�س���الم( ه���و على اأ�س���ا�س العالم���ة الفارقة لتاأ�س���يل الجانب الجه���ادي والثوري واإل 
فالنتماء هو اإلى الثقلين، النتماء الثقافي والفكري هو انتماء اإلى الثقلين: القراآن 
واأع���الم اله���دى من العترة، لكن كان النتماء اإلى الإمام زيد )عليه ال�س���الم( كعالمة 
فارقة داخل الو�سط ال�سيعي لتاأ�سيل حالة الجهاد والثورة، والقيام بالم�سوؤولية على 
اأ�سا�س اأنه يمثل الأ�سالة الحقيقية للخط ال�سحيح، الخط المرتبط بالقراآن الكريم، 
المقترن بالقراآن الكريم داخل اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وداخل المحيط ال�سيعي. 
فالنتماء اإليه: انتماء عملي، انتماء فعلي، انتماء ثوري، انتماء جهادي؛ لأنه كان 
رمًزا يدلل على حقيقة الخط الممتد الأ�سيل: خط القراآن الكريم، وخط اأهل البيت 

)عليهم ال�سالم(.   
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ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه �سار على خطى الإمام زيد عليه ال�سالم
م���ن يتاأم���ل الظ���روف ال�س���عبة الت���ي تح���رك فيها ال�س���يد ح�س���ين - ر�س���وان اهلل 
عليه - وحالة ال�س���مت وال�ست�س���الم التي كانت هي ال�س���ائدة والم�س���يطرة على الأمة 
اأم���ام الظل���م والف�س���اد والقه���ر والهوان على اأي���دي الطواغيت واأ�س���يادهم م���ن اليهود 
والن�س���ارى، ومن يالحظ الأ�س���باب والأهداف التي تحرك ال�س���يد ح�سين لتحقيقها، 
وم���ن يتاأم���ل الم�س���يرة القراآني���ة ب�س���موليتها و�س���عتها؛ ل ي�س���تطيع اإل اأن يق���ول: باأن 
ال�س���يد ح�س���ين �س���ار على خطى الإمام زيد، وتحرك لالأ�س���باب نف�س���ها، ولتحقيق تلك 

الأهداف والغايات التي �سحيا جميًعا من اأجل تحقيقها . 
فال�سيد ح�سين - ر�سوان اهلل عليه - هو في الواقع يمثل القلب الناب�س للزيدية، 
وروحه���ا المتوثب���ة، وه���و المت���داد الحقيق���ي له���ذه المدر�س���ة الجهادي���ة العظيم���ة، 

وال�سورة الحقيقية الم�سرقة الو�ساءة لالإمام ال�سهيد زيد بن على )عليه ال�سالم(.
فال�س���يد ح�س���ين - ر�سوان اهلل عليه - عندما تحرك بم�س�روعه القراآني الجهادي 
التنوي���ري ال�س���امل ف���ي دعوت���ه وفي اأهدافه؛ ج�س���د ق���وًل وعم���اًل و�س���لوًكا ومواقَف: 
النتم���اَء الحقيق���يَّ اإلى مدر�س���ة الإمام زيد بن عل���ي الجهادية، واإل���ى تراثه الجهادي 

العظيم. 
وقد اأّكد - ر�سوان اهلل عليه - انتماءه اإلى مدر�سة الإمام زيد الإيمانية الجهادية  

في الدر�س الأول من درو�س اآل عمران حيث قال:  
)اأنا من قلب هذه الطائفة( موؤكًدا - ر�س���وان اهلل عليه - في محا�س���رة )ال�س���عار 
�س���الح وموقف( ب���اأن الزيدية كانوا عبر تاريخهم اأمة مجاهدة، ل اأمة �س���اكتة خانعة، 
م�ست�س���لمة، وم�س���يًرا في محا�س���رة )م�س���وؤولية طالب العلوم الدينية( باأن ما جعلهم 
في هذا الزمن بهذه الو�سعية ال�سيئة التي ل تعبر عن تاريخهم الأ�سيل؛ هو: لأنهم 
تخل���وا ع���ن الم�س���وؤولية الجهادية، تخل���وا عن العم���ل لإحياء كتاب اهلل، والتم�س���ك به 
وتج�س���يده ف���ي واقع حياتهم نتيجة ت�س���بثهم بعلوٍم اأبعدته���م عن كتاب اهلل وعن هدي 
اهلل وع���ن حيوي���ة كتاب���ه، وعن روحي���ة اأهل البي���ت القراآني���ة الجهادية، ت�س���بثوا بعلوم 
تجع���ل م���ن يلت���زم بها  ف���ي الأخير بال�س���كل الذي ل يع���رف اهلل معرفة قوي���ة، ويطلع 
به���ا عالًم���ا يبح���ث عن المبررات، يبحث ع���ن الِحَيل؛ فيعي�س عمره ل يقدم لالإ�س���الم 
خدمة، يعي�س عمره ل يقدم لالإ�سالم اأي �سيء - اللهم اإل اأن يراه النا�س متديًنا فهو 
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حينئذ يقدم الدين على اأنه تلك ال�سلوكيات المعينة؛ فيكون  هو من ير�سخ نظرة هي 
في واقعها: اإيمان ببع�س القراآن وكفر ببع�س -.

وبق���وة اإيم���ان الإم���ام زيد، وبعزم���ه، وثبات���ه، وجراأته على ال�س���دع بالح���ق؛ يعبِّر 
ال�س���يد ح�س���ين ع���ن انتمائه اإلى الإ�س���الم العزيز، واإلى مدر�س���ة اأهل البي���ت الجهادية 

بقوله في محا�سرة )ال�سرخة في وجه الم�ستكبرين(:
"نح���ن ل ن���زال نحم���ل روحية اأهل البيت التي ما �س���كتت عن الظالمين، التي لم 
ت�س���كت يوم انطلق اأولئك من علماء ال�س���وء من المغفلين الذين لم يفهموا الإ�س���الم 
فانطلق���وا ليدجنوا الأم���ة للظالمين، فاأ�س���بح الظالمون يدجنوننا نحن الم�س���لمين 
لليه���ود. األي����س هذا الزم���ن هو زمن الحقائ���ق؟ األي�س هو الزمن ال���ذي تجلى فيه كل 
�س���يء؟ ث���م اأم���ام الحقائق ن�س���كت؟! وم���ن يمتلك���ون الحقائ���ق ي�س���كتون؟! ل يجوز اأن 

ن�سكت."
وبم���ا اأن ال�س���يد ح�س���ين قد اأّك���د باأن الأمة بما تعي�س���ه من ذلة وه���وان؛ قد وقعت 
�س���حية لثقاف���ات مغلوط���ة وعقائد باطلة ج���اءت من خارج الثقلي���ن: كتاب اهلل وعترة 
نبيه )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( والتي كانت وراء قعود الزيدية، وراء �سرب الزيدية، 
وراء ه���ذه الروحي���ة المتدنية لدى الزيدية، التي تختل���ف اختالًفا كليًّا عما كان عليه 

ال�سابقون من اأهل البيت و�سيعتهم.
فاإنه اأّكد في محا�سرة: )م�سوؤولية طالب العلوم الدينية( باأن الزيدية ل ُيتوقع 
لها اأن تنه�س مرة اأخرى اإل اإذا ما نظرت نظرة مو�س���وعية لت�س���حح ثقافتها - التي 
هي دخيلة عليها - على اأ�سا�س القراآن الكريم وما �سح عن اأعالم اأهل البيت الطاهرين 
قرناء القراآن وهداة الأمة؛ م�سيًرا في در�س: )معرفة اهلل - نعم اهلل - الدر�س الثاني( 
اإل���ى حج���م المعاناة الناتجة ع���ن الأخطاء الثقافية  التي �س���ربت الأمة كلها بما فيها 

الزيدية، وجعلتها تحت اأقدام اليهود والن�سارى.

ال�سيد ح�سين لم يتحرك تحت اأي عنوان طائفي 
ال�س���يد ح�س���ين - ر�س���وان اهلل علي���ه - بالرغم م���ن زيديته المتاأ�س���لة، وما قدمه 
من ت�س���حيح لم�س���ار الزيدية في ه���ذه المرحلة اإل اأن تحركه العمل���ي في بناء الأمة، 
ودعوت���ه القراآني���ة ال�س���املة لم تكن تح���ت اأي عنوان طائفي؛ لمعرفته ب���اأن الأمة  بما 
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تعي�س���ه م���ن الأخط���ار الج�س���يمة في ظل التم���زق الطائف���ي والمذهبي ال���ذي يوظفه 
الأع���داء ف���ي تفريقها وتمزيقها ومن ثم اإ�س���عافها؛ ل يمك���ن اأن يرتقي بها، وينقذها، 

ويجمع �سملها، ويوحد كلمتها اإل: عنوان جامع، عام و�سامل. 
وقد اأ�سار - ر�سوان اهلل عليه - في )الدر�س الثالث ع�سر من درو�س رم�سان( اإلى 
اأن الأمة لكي تتوحد كلمتها، ويجتمع �ستاتها، وتتمكن من الوقوف بوجه اأعدائها؛ ل 
بد اأن تعود اإلى العنوان العام الذي �س���ماها اهلل به: )م�س���لمين( وتتحرك على اأ�س���ا�س 
ثقاف���ة الق���راآن الكري���م التي ل يمكن اأن تكون ملًكا لطائفة اأو خا�س���ة بمذهب، موؤكًدا 
باأن التمزق الطائفي والتفرق المذهبي هو من اأكبر العوامل التي �ساهمت في تمزيق 
الن�سيج الجتماعي لالأمة، واأنه ورقة رابحة ي�ستغلها اأعداء هذه الأمة؛ و�سيلة لتنفيذ 

م�ساريعهم ال�ستعمارية ومما قال:
بين  التي  ال�سواء  الكلمة  اإلى  تعود  اأن  اإل  كلمتها  ويوحد  اليوم  الأمة  ينقذ  "ل 
الجمي���ع وهي: القراآن الكريم، واإعطاوؤه الأولوية المطلقة والحاكمية المطلقة؛ لأن 

القراآن هو المرجع وهو الحاكم على ما قدمه الم�سلمون جميًعا.  
واأن القراآن الكريم هو الطريق الذي يمكن اأن يكون طريًقا �سحيًحا؛ لأنه ل يقوم 
على اأ�سا�س محاولة التقريب لأجل اأن يتحول ال�سيعي اإلى �سني اأو ال�سني يتحول اإلى 
�س���يعي، ب���ل هو منهج قائم، حركة على اأ�س���ا�س القراآن الكري���م تترفع عن كل العناوين 
الخا�س���ة وتعطي اأولوية للقراآن الكريم وت�سير على هديه وتتحرك في ال�ساحة هذه، 
دائرة قابلة للتو�سع؛ لأن كل طرف ل يعتبر اأنك تقدم ال�س�يء الذي هو قد ثقف على 
ا باأنك تقيِّم ما لديك ولديه بنظرة واحدة على  اأ�سا�س النفور منه، وعندما يراك اأي�سً
اأ�سا�س القراآن ولي�س اأنك تحاول اأن توؤقلم القراآن على ما لديك من تراث ثقافي وما 

لديك من مرجعيات �سواء �سخ�سية اأو مرجعيات من الكتب.
ول يوج���د هن���اك اأنك تح���اول اأن توؤقلم الق���راآن معك وتقول لل�س���ني يتحول اإلى 
عن���وان اآخ���ر اإنم���ا نرج���ع اإلى ماذا؟ م�س���لمين هلل، ه���ذا العن���وان الرئي�س����ي، نرجع اإلى 
اأن نحم���ل عن���وان م�س���لمين، والنا����س ربما في المرحل���ة هذه اأحوج ما يكون���ون اإلى اأن 
يحملوا هذا العنوان وحده فعاًل في المرحلة هذه بالذات في مو�سوع �سراع عالمي، 
األي����س هن���اك �س���راع عالم���ي الآن؟ لأن هذا هو العن���وان العام الذي يجع���ل هذا الدين 
مقب���وًل عن���د الآخرين عند الب�س���ر جميًع���ا ل يوؤطر باأطر قومية باأط���ر عرقية معينة 
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باأطر اإقليمية نهائيًّا؛ لأن كلمة اإ�س���الم كلمة عامة بمعنى: اإ�س���الم هلل، والب�س���ر لديهم 
معرفة باهلل �سبحانه وتعالى.

نع���ود اإلى العنوان الرئي�س����ي، العنوان الأ�س���لي: الإ�س���الم هلل نث ڃ  ڃ  چ   
چ  چ مث )اآل عم���ران: 19( ه���ذا العنوان الذي يج���ب اأن نحمله جميًعا، وهذا العنوان 
ال���ذي مقومات���ه يلتق���ي عليه���ا الم�س���لمون، فعاًل هذا العن���وان؛ فنرجع اإل���ى كتاب اهلل 
لنك���ون م�س���لمين نبع���د عناوي���ن من ه���ذه العناوين الخا�س���ة التي كل واح���د قد ثقف 
ثقافة تجعله ينظر نظرة م�س���مئزة اإلى الآخر األي�س���ت هذه قد ح�س���لت؟ بغ�س النظر 

عن محق اأو مبطل داخلها". 
وعلى هذا الأ�سا�س تحرك ال�سيد ح�سين بهذه الم�سيرة القراآنية.

يقول ال�سيد - ر�سوان اهلل عليه -: 
"عل���ى الطريق���ة الت���ي ن�س���ير عليه���ا، الطريق���ة التي ن�س���ير عليها، األ�س���نا ننقد ما 
لدين���ا وم���ا ل���دى الآخري���ن؟ ه���ل ي�س���تطيع اأح���د م���ن ال�س���نية يق���ول: باأن ه���ذه نظرة 
متع�س���بة؟ ق���ل ل���ه: ل، نحن نظرتنا اإلى اأن���ه يجب علينا جميًعا اأن نرج���ع اإلى القراآن 
���م ما لدينا جميًعا ولدينا اأخطاء، كلنا لدينا اأخطاء �س���يعة و�س���نة، زيدية  الكري���م ونقيِّ
واثن���ا ع�س����رية، ال�س���نة بمختل���ف طوائفهم، لدينا اأخطاء كلها نا�س���ئة اأنن���ا ابتعدنا عن 
القراآن الكريم، اإًذا فلنرجع اإليه ونحمل ا�سم اإ�سالم هلل هذا ال�سم الذي �سمانا اهلل به 
و�سمانا ر�سوله )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( وحمل هذا ال�سم هو، و�سمانا به نبي اهلل 

اإبراهيم الخليل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( من قبل اآلف ال�سنين."

من اأبرز مالمح الم�سـروع القراآني
عندما ن�ستذكر هذا الرجل العظيم: ن�ستذكر الم�س�روع الذي قدمه لإنقاذ الأمة، 
هذا الم�س�روع العظيم الذي راَم من خالله اإخراج الأمة من حالة ال�سياع والتيه اإلى 
َب�رِّ الأمان الحقيقي، اإلى �س����راط اهلل العزيز الحميد، اإلى ال�س����راط الم�س���تقيم، اإلى 
نهج العزة، نهج الكرامة، نهج الخير؛ ل�س���تنقاذ الأمة من حالة القهر وال�ست�س���عاف 
والإذلل واله���وان اإل���ى العز والمجد؛ ل�س���تنقاذ الأمة من حال���ة العبودية للطواغيت 
والر�س���وخ لهيمن���ة الظالمين اإلى العبودية هلل واإلى الخي���ر واإلى الفالح واإلى العدل، 

اإلى واحة العدل.
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تح���رك ه���ذا الم�س����روع القراآن���ي العظيم، بمعالم مهم���ة ومعالم اأ�سا�س���ية وبارزة، 
ونتح���دث الآن ع���ن بع�س المعالم الأ�سا�س���ية لهذا الم�س����روع العظي���م الذي تحرك به 

في اأو�ساط الأمة، ونادى به في اأمته))). 

دعوة الأمة للعودة اإلى القراآن الكريم:
لق���د عم���ل بالدرج���ة الأولى اإلى دع���وة الأمة اإلى الق���راآن الكريم، وكان ي�س���تغرب 
لم���اذا ل يوج���د هناك دعوة لالأمة للعودة اإل���ى القراآن؟ اأَو ل يمكن اأن يكون هناك حٌلّ 

في القراآن؟ وقدم الروؤية المتكاملة من خالل القراآن الكريم. 
ومن المعالم الأ�سا�سية لهذه الروؤية:-

تعزيز الثقة باهلل:
َعِمد اأوًل اإلى تعزيز الثقة باهلل �سبحانه وتعالى، وبحكم تقييمه لواقع الأمة كان 
ي���رى اأن هناك اأزمة ثقة باهلل تعي�س���ها هذه الأم���ة، عندما يقراأ في القراآن الكريم: اأن 
م وعوًدا لهذه الأمة اإْن هي �سارت في التجاه ال�سحيح، التجاه  اهلل �سبحانه وتعالى قدَّ
القائم على العدل، على الحق، على الخير في اإطار الم�س���وؤولية الكبرى لهذه الأمة؛ 
اأن ين�س����رها اهلل، اأن يعينه���ا عندم���ا تقف في وجه الظلم، ف���ي وجه الطغيان، في وجه 
الإج���رام، وتتحمل م�س���وؤوليتها التاريخية الكبرى لإقامة العدل؛ اأن اهلل �سين�س����رها، 

وعده���ا وعًدا موؤك���ًدا بالن�س����ر نث ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  مث )محمد( .

اأم���ام ه���ذه الوعود الإلهية الت���ي لم تكن مقنعًة لالأمة، ما هو ال�س���بب الذي جعل 
، وترى في  الأم���ة تقع���د وتتخ���اذل، وترى في القيام بالم�س���وؤولية خط�ًرا وهواًن���ا، وذلًّ
���ا ولي����س عنده���ا - اأب���ًدا - اأم���ٌل بالن�س����ر، ول ثقٌة  القي���ام بالم�س���وؤولية خط����ًرا حقيق�ًيّ
بالن�س�ر؟ كان هناك اأزمة ثقة باهلل �سبحانه وتعالى، واإل فالموقف الإيماني ال�سحيح 

اأمام تلك الوعود الإلهية هو ال�ستجابة، هو التحرك العملي الجاد، وبثقة عالية. 
فق���دم م���ن خالل ه���ذا الم�س����روع العظيم درو�س����ًا كثي���رة يهدف منها اإل���ى تقديم 
المعرفة باهلل �س���بحانه وتعالى من خالل القراآن الكريم؛ معرفًة حقيقيًة تعزز الثقَة 
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باهلل ولها ثمرتها في الواقع، وراأى في طبيعة الن�س���اط التثقيفي والتعليمي في هذا 
الجانب الذي هو �س���ائد في واقع الأمة ق�س���وًرا ملمو�س����ًا، راأى فيه ق�س���وًرا ملمو�ًسا .. 
لم���اذا؟ لأن���ه لي����س له ثم���رة في الواقع، لو كان بال�س���كل ال�س���حيح وال�س���كل التام، ولو 
كان بال�س���كل المطل���وب ل���كان له ثمرة ف���ي الواقع، اأولى هذه الثم���رات هي الثقة باهلل 

�سبحانه وتعالى، هي الخوف من اهلل، هي عدم الخوف من الآخرين.
لك���ن عندم���ا كان الن�س���اط الع���ام التعليم���ي حتى على الم�س���توى الدين���ي ل ُيثمر 
ثمرًة ملمو�س���ًة في اأر�س الواقع كان هناك دليل وا�س���ح من خالل الواقع نف�س���ه، من 
خالل الممار�س���ة العملية نف�س���ها؛ اأن هناك اأزمة ثقة باهلل �سبحانه وتعالى هي نتيجة 

لهذا الق�سور الذي ل يمكن اأن يتممه اإل القراآن الكريم))).    

اإحياء ال�صعور  بالم�صوؤولية:
ا اإلى اإحياء ال�سعور بالم�س���وؤولية، والحالة الموؤ�سفة في  َعِمد ال�س���يد ح�س���ين اأي�سً
واق���ع الأمة هي غياب ال�س���عور بالم�س���وؤولية، بل ماتت هذه الحالة ف���ي نفو�س النا�س، 
الغال���ب عل���ى الكثير من النا�س اأنه ل ي�ست�س���عر م�س���وؤوليته ل ف���ي اإقامة عدل، ول في 
مواجهة ظلم، ول في مواجهة طغيان، ول يرى اأي �س�يء؛ يهمه فقط واقعه ال�سخ�س�ي 
في الحدود ال�سخ�س���ية وفي الم�س���توى ال�سخ�س���ي، ول يدرك الأثر العام، اأثر الواقع 
الع���ام على واقعه ال�سخ�س����ي، وعلى م�س���توى واقعه ال�سخ�س����ي، ل ي���رى الخطر العام 

والأثر العام على ذلك. 
�َرت كثيًرا في واقع الم�س���لمين، واأمام عدد هائل من  ا اأثَّ ه���ذه الحال���ة خطيرة جًدّ
الم�سلمين - اأكثر من مليار م�سلم - ترى هذه الأمة – الكبيرة - الكثيرة العدد التي 
له���ا المق���درات ال�س���خمة: اأمة جامدة و�س���اكنة وراك���دة اأمام تحدي���ات واأخطار كبيرة 
ومظالم رهيبة على م�ستوى �سعوب باأكملها ولي�س على م�ستوى اأفراد، ما الذي �ساعد 

على ذلك؟. 
هو عدم ال�س���عور بالم�س���وؤولية، اأ�س���بح الكثير مقتن�ًعا - ولالأ�س���ف ال�س���ديد - اأنه 
ا، المظالم التي  غي���ر معن���يٍّ اأ�سا�س����ًا بما يدور ويحدث؛ ف���اإن حدثت مظالم كبيرة ج���دًّ
ا في فل�س���طين؛ اأ�س���بح الكثير يرى لأنه ووفق التق�سيم الجغرافي  لها زمن طويل جًدّ
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الذي هو �سنيعة الأعداء - التق�سيم الجغرافي ال�سيا�س�ي الذي �سنعه الأعداء - يرى 
اأنه غير معني بما يح�سل في فل�سطين؛ لأنه يمني، اأو لأنه من اأي دولة اأخرى. 

وهكذا اأ�سبحت الحالة ال�سائدة: فقدان ال�سعور بالم�سوؤولية، واأ�سبح الكثير يرى 
نف�سه اأنه غير معنٍيّ اأ�سا�س�ًا بما يح�سل، وعندما يرى الآخرين يذكرونه بم�سوؤوليته، 
ي�ستنه�س���ونه اأمام اأخبار هنا اأو هناك، ي�س���خر وي�س���تهجن ذلك ويعتبر اأنه غير معني 

بذلك. 
وثانًي���ا: م���اذا ع�س���اه اأن يفع���ل، والآخ���ر كذل���ك هك���ذا، يرى اإم���ا اأنه غي���ر معني اأو 
يرى نف�س���ه ماذا ع�س���اه اأن يفعل.! واأكثر من مليار و�ستمائة مليون م�سلم اأمام خم�سة 

ماليين يهودي في فل�سطين؛ يقفون مواقف م�سينة ومخزية ومهينة. 
ل���و ي�ست�س���عر النا�س م�س���وؤوليتهم اأمام اهلل �س���بحانه وتعالى، واأنه���م غير معفيين 
اأبًدا - غير معفيين من م�س���وؤوليتهم اإْن هم �س���كتوا، واإْن هم قعدوا، واإْن هم تخاذلوا - 
َلَما كانت حالة التهاون والالمبالة والتخاذل التي نراها في اأو�ساط الأمة الإ�سالمية 
الكبي���رة ف���ي كل اأقط���ار الأر����س، لم���اذا ه���ذه الحال���ة من الته���اون، من التخ���اذل، من 
الالمب���الة؟! لم���اذا ه���ذه الحال���ة من ع���دم الإح�س���ا�س وال�س���عور الحي؟! لم���اذا هذه 

الحالة من الياأ�س والنظرة الفردية لدى اأكثر من مليار و�ستمائة مليون م�سلم؟!.
غاب ال�سعور بالم�سوؤولية حتى على م�ستوى النخب، الن�ساط التثقيفي والن�ساط 
التعليم���ي �س���اهم في اإخماد هذه الروحية - روحية ال�ست�س���عار للم�س���وؤولية في اإماتة 
ال�س���عور بالم�س���وؤولية م���ن وج���دان الأمة، �س���اعد على اأن ينظ���ر النا�س اإل���ى اأنهم غير 
معنيي���ن، اأو �س���اعد عل���ى تعزي���ز ال�س���عور بالإحباط والعج���ز والياأ�س، وبالتالي اأ�س���بح 

الكثير من النا�س يكتفي بالتفرج على الأحداث مع اأنه م�سلم. 
والآخرون الذين ُيقتلون اأو ُتنتهك اأعرا�سهم هم من اأمته، هو اأمام اهلل م�سوؤول.. 
م�س���وؤول اأن يكون له موقف، اأن يكون منا�س����ًرا لهم، اأن ي�س���عى اإلى اإزالة الظلم، ودفع 

الباطل، ودفع ال�س�ر، ودفع الطغيان))).
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ن خطورة التفريط والتخاذل: بيَّ
لالأ�س���ف ال�س���ديد و�سلت الحالة لدرجة اأنه لم يعد الكثير من النا�س يفهمون اأن 
لتخاذلهم، لعدم ا�ست�س���عارهم للم�س���وؤولية، لتن�سلهم عن الم�سوؤولية: تبعات حتى في 
الدنيا ثم تبعات في الآخرة؛ ولذلك يتهاونون، وبكل ب�ساطة يتخذ الكثير من النا�س 
قراره في اأن ي�سكت، قراره في اأن يقعد، قراره في اأن يتخاذل، في األَّ يكون له موقف، 
في األَّ يقول الحق، في األَّ ينفق من ماله، يتخذ قراره بكل ب�س���اطة وبكل تهاون وبال 
مب���الة، فيقع���د ويبخل وي�س���كت ويجمد ويتهاون، حالة موؤ�س���فة؛ ولذلك كان هذا داًء 

خطي�ًرا في واقع الأمة، �س�ََرب الأمة، وَمثَّل خطورًة بالغًة على الأمة.
فكان من اأهم معالم هذا الم�س����روع الإلهي الذي قدمه ال�س���يد ح�سين بدر الدين 
الحوثي - ر�س���وان اهلل عليه - هو اإحياء ال�س���عور بالم�س���وؤولية في واقع الأمة، تذكير 
الأم���ة بم�س���وؤوليتها، وتب�س���يرها بم�س���وؤوليتها، وتب�س���يرها بخط���ورة التفري���ط ف���ي 
م�س���وؤوليتها؛ لم���ا لذلك م���ن تبعات في الدنيا والآخرة، التبع���ات العظيمة لذلك: في 
ا، وا�ست�س���الًما وعج���ًزا وهواًنا، وفي الآخ���رة عذاب اهلل  الدني���ا ذلًّ وهواًن���ا وقهًرا و�س����ًرّ

العظيم وجهنم. 
وب���ذل جه���ًدا كبيًرا، ق���دم الكثير م���ن المحا�س����رات والدرو�س من خ���الل القراآن 
الكريم التي توؤكد لزاًما على الإن�س���ان الم�س���لم اأن يتحمل م�سوؤوليته، واإل فهو خا�س�ر 
لي�س عمله بمقبول، ول �سالته بمقبولة، ول بقية عباداته الأخرى بمقبولة عند اهلل 
اأب���ًدا؛ عندم���ا يفرط في م�س���وؤوليته الكبرى التي كان���ت تلك العبادات اأ�سا�س����ًا لتزكية 
�َئ����ُه اأكثر للقيام بتلك الم�س���وؤوليات الكب���رى التي ل منا�س  نف�س���ه و�س���مو نف�س���ه ِل�ُت�َه�يِّ
عن القيام بها اأبًدا، والتخاذل والتق�سير والتفريط تجاهها له تبعات عظيمة وعذاب 

عظيم في الدنيا والآخرة.
لأن الإ�س���الم م���ن اأ�سا�س���ه م�س����روع قائ���م على الع���دل والحق والخي���ر، واإذا فقدت 
الأمة في واقعها العدل والخير والحق، واأ�س���بحت �س���احة لل�س����ر وللظلم والظالمين 
والطغاة والمجرمين والمف�س���دين، ماذا بقي من قيمة لما تبقى من دينها اإذا اأ�س���بح 
واقعها واأ�سبحت هي في واقعها �ساحًة مفتوحًة للظلم والف�ساد، والطغيان، والإجرام 
واأكث���ر م���ن اأي اأم���ٍة اأخ���رى من اأم���م الأر�س؟ اأي قيم���ة بقيت بما تبقى م���ن دينها من 

�سالة و�سيام، اأو زكاة اأو حج؟
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فعمد ب�س���كل كبير اإلى اإحياء ال�س���عور بالم�س���وؤولية، ونرى هذا الأثر العظيم في 
اأتباع هذا الم�س����روع، على م�س���توى الأطفال، الطفل في هذه الم�س���يرة له موقف مما 
يج���ري في فل�س���طين وه���و طفل - حتى الأطفال - بل هو عندم���ا يتابع الأحداث على 
م�س���توى الأطف���ال، على م�س���توى ال�س���غير والكبير في ه���ذه الم�س���يرة القراآنية ممن 
يتبعون هذا الم�س����روع الإلهي العظيم: اأ�س���بح همهم وا�س���ًعا، واأ�س���بحوا ي�ست�س���عرون 
الم�سوؤولية، ويتاألمون لما يح�سل في اأي بقعة من بقاع الدنيا، واأ�سبح عندهم تحفز 
للموق���ف، وا�س���تعداد لأي موق���ف يتمكن���ون منه تجاه ما يح�س���ل هنا اأو هن���اك في اأي 

بقعة من بقاع الأر�س.
ل الح���دود الجغرافي���ة ال�سيا�س���ية، ول الح���دود الطائفي���ة، ول اأي قي���ود اأخ���رى 
جعلته���م بمع���زل - كم���ا غيره���م - بمع���زل عّم���ا ي���دور ويجري ويح�س���ل، بل اأ�س���بحوا 
متفاعلين بروح الم�س���وؤولية، وبا�ست�س���عاٍر للم�س���وؤولية عما يحدث هنا اأو هناك، وترى 
الكثير من المنتمين اإلى هذه الم�سيرة يتاألم لما يجري في فل�سطين والعراق وكاأنه 
فل�سطيني اأو عراقي اأو اأكثر؛ لأنه يرى نف�سه م�سوؤوًل، ويرى اأن عليه موق�ًفا، ويتجاوز 

كل القيود المحدودة وال�سغيرة والنظرة ال�سيقة والقا�س�رة))).

اأحيا الروح الجهادية لدى الأمة:
ا في هذا الم�س�روع المهم اإلى اإحياء الروحية الجهادية  وَعِمد ال�سيد ح�سين اأي�سً
التي كانت قد َخَبْت في نفو�س الأمة، والأمة التي لها اأعداء تحتاج اإلى هذه الروحية، 
الأم���ة الت���ي له���ا اأع���داء يتاآم���رون عليه���ا، يقتل���ون اأبناءه���ا، ي�س���تهدفونها ب���كل اأن���واع 
واأ�س���كال ال�س���تهداف: قتاًل، وتدميًرا، وانتهاك�ًا للعر�س، واحتالًل لالأر�س، وِم�سا�س����ًا 
للمقد�س���ات؛ تحت���اج ه���ذه الأمة اإل���ى اأن تحمل الروحي���ة الجهادية لت�س���تطيع الدفاع 
عن نف�س���ها ومبادئها ومقد�ساتها وعر�س���ها واأر�سها، ووجودها الح�ساري؛ تحتاج اإلى 

الروحية الجهادية. 
اإذا ل���م تحم���ل الروحية الجهادية التي تهيئها للبذل والت�س���حية والموقف مهما 
كان حجم الت�س���حية ومهما كان حجم الموقف؛ تكون اأمة عاجزة مك�س���ورة محطمة، 
يعم���ل به���ا اأعداوؤه���ا م���ا ي�س���اوؤون ويري���دون، والتجربة وا�س���حة: لم ي�س���تطع اأن يغير 
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الواقع الذي كان �س���ائًدا في لبنان من �س���يطرة مبا�س����رة لالإ�س����رائيليين اإلَّ التحرك 
الجهادي الذي قام به حزب اهلل والمقاومة هناك، وكذلك الحال في فل�سطين. 

ا ع���داه في فل�س���طين؟ ه���ي الروحية  م���ا ال���ذي جع���ل غ���زة وواقع غ���زة ممي���ًزا عمَّ
الجهادي���ة الت���ي تجع���ل عن���د الأم���ة طاق���ة وق���وة واإرادة وا�س���تعداًدا عال�ًي���ا لمواجه���ة 

التحديات كيفما كانت والت�سحية بدون حدود اأو قيود))).

حر�ص على اإحياء المبادئ الإيمانية:
���ا ف���ي ه���ذا الم�س����روع الإله���ي عل���ى اإحي���اء المفاهيم  حر����س ال�س���يد ح�س���ين اأي�سً
الإيماني���ة الواعية؛ لأنه لالأ�س���ف كان هناك، اأو اأ�س���بح في الأع���م الأغلب وفي الحالة 
ال�س���ائدة ف���ي واقع الأمة ت�س���ور مغل���وط للواق���ع الإيماني، واأ�س���بح الواق���ع الإيماني 
بمعزل عن الم�س���وؤولية، بمعزل عن الم�س����روع الإلهي الكبير في اإحقاق الحق واإقامة 

العدل، اأ�سبح الواقع الإيماني مقت�س�ًرا على الروحية في عبادات اأربع مح�سورة. 
فعمد اإلى اإحياء المفاهيم الإيمانية الواعية التي من خاللها تكون اإن�ساًنا موؤم�ًنا، 
واع�ًي���ا، م�س���تنيًرا فاع���اًل مفيًدا نافًعا، لك دور اإيجابي في واقع الحياة في م�س���تجدات 
الحي���اة، ولي����س منع���زًل ع���ن الواقع، منعزًل ع���ن الم�س���وؤولية، منعزًل ع���ن التحديات 

تتفرج على اأمتك اأو تتجاهل واقع اأمتك)2).

حر�ص على تعميم الوعي والفهم ال�صحيح للدين:
ا على الوعي وتعميم حالة الوعي،  ���ا وب�س���كٍل كبيٍر جًدّ حر�س ال�س���يد ح�س���ين اأي�سً
واأنَّ اأح���وج م���ا تحت���اج الأم���ة اإلي���ه هو الوع���ي، وفي مقدمة كل �س����يء وقبل كل �س����يء: 
الوع���ي اأوًل ف���ي مواجه���ة الت�س���ليل والخ���داع الكبي���ر ال���ذي يتح���رك به اأع���داء الأمة 

ل�س�رب الأمة، وفي مواجهة الحالة القائمة اأ�سا�ًسا لدى الأمة. 
لأن واقع الأمة نف�سه، هناك فعاًل حالة من البعد عن الوعي، حالة غباء ونخجل 
ونتاأل���م اأن ن�س���ميها حال���ة غب���اء، غباء كبي���ر في مواجه���ة الأعداء وموؤام���رات الأعداء 
ومكائ���د الأع���داء، وهذه الحالة �س���اعدت الأع���داء على التاأثير الكبير ف���ي واقع الأمة، 

من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام 434)هـ .  (((
)2)  نف�س الم�سدر ال�سابق.
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وال�س���يطرة عل���ى الأمة، و�س����رب الأمة، واإبع���اد الأمة عن اأي تحرك ج���اد يغير الواقع 
وينتج نتيجة مختلفة تماًما.

لذلك كان اأكبر ما يركز عليه هو الوعي، الفهم ال�سحيح للواقع، الفهم ال�سحيح 
للدين، الفهم ال�سليم للدين، الوعي بالواقع بكل ما فيه من اأخطار وتحديات، الوعي 
بالأع���داء وموؤامراته���م وم�س���اريعهم ومكائده���م ب���كل اأ�س���كالها، الوعي بالم�س���وؤولية، 

الوعي بما يجب علينا في مواجهة كل ما يعمله الأعداء. 
م روؤية اأ�سا�سية في هذا الجانب، وهي: اأنه ل يمكن اأن ي�سنع للنا�س وع�ًيا: اأي  وقدَّ
ثقافة اأو اأي فكر اأو اأي م�س�روع كما هو القراآن الكريم، لي�س هناك اأي �س�يء، اأي روؤية، 
اأي فكرة، اأي م�س�روع يمكن اأن ي�سنع للنا�س وع�ًيا عال�ًيا وب�سيرًة نافذة، واإدراًكا دقيًقا 

للواقع بكل ما فيه مثلما هو القراآن الكريم. 
ث���م دخل اإلى التفا�س���يل، لم يقدم الم�س���األة هكذا مجرد عنوان عري�س وي�س���كت، 
دخ���ل اإل���ى التفا�س���يل وم���ن خ���الل الق���راآن الكري���م، تن���اول الواق���ع، تن���اول الأحداث، 
�سّخ�س الواقع، تناول م�ساكل الأمة الكبرى - م�سكلًة م�سكلة - بتقييم جديد وبروؤية 

ا))). ا وواقع�ًيّ �سحيحة للحل ُتمثل مخرًجا اأمام اهلل، ومخرًجا حقيق�ًيّ

م�صروع ت�صحيحي:
من اأبرز �س���مات هذا الم�س���روع القراآني اأنه ت�س���حيحي؛ ي�س���حح واقع الأمة بدءاً 
من الت�س���حيح الثقافي الذي هو الخطوة الأولى في ت�س���حيح واقع الأمة؛ فال يمكن 
اأبداً باأي حاٍل من الأحوال تغيير واقع الأمة واإ�س���الحه اإل اإذا ابتداأنا من الت�س���حيح 
الثقاف���ي؛ لأن الأم���ة ف���ي واقعها هي تتحرك بناًء على قناعاته���ا، لدى النا�س قناعات، 
واأف���كار، وروؤى يتحرك���ون عل���ى اأ�سا�س���ها ف���ي الواق���ع، والواق���ع ب���كل ما فيه ه���و نتيجة 
لتلك القناعات، القناعات ال�س���حيحة والروؤى ال�س���ليمة يترتب عليها نتائج �س���حيحة 
ف���ي الواق���ع، ويبتني على اأ�سا�س���ها الواقع ليكون واقعا �س���حيحاً، والقناع���ات والأفكار 
وال���روؤى المغلوط���ة يترت���ب عليها نتائج �س���يئة في الواقع، ت�س���وء بها الحي���اة، وتترك 

اآثارها ال�سيئة في الحياة وفي الواقع بكله. 
ولذلك عملية التغيير يجب اأن تبداأ بالت�سحيح الثقافي الذي يترتب عليه تغيير 
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م���ا بالنفو����س لأن اهلل �س���بحانه وتعالى يق���ولنث ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ مث)الرع���د:11( وكلم���ا ت�س���ححت ثقاف���ة وروؤي���ة  ت�س���حح وراءه���ا قناعة وت�س���حح 

وراءها بالتالي واقع وت�سحح من وراء ذلك نتيجة. 
وبالتال���ي المدخ���ل اإل���ى تغيير واقع الأمة ال�س���يئ الذي هو بالإجماع واقٌع �س���يئ؛ 
المدخل اإلى تغييره هو الت�س���حيح الثقافي، واأعظم واأ�س���دق واأ�سمى واأهدى ما يمكن 
العتماد عليه للت�سحيح الثقافي هو القراآن الكريم - القراآن الكريم - الذي يجب اأن 
نجع���ل ل���ه حاكمية مطلقة على كل ما هناك م���ن ثقافات ومذاهب واأفكار وروؤى وهو: 
كتاب اهلل ل داعي لأن ياأنف اأحد اأو ي�ستكبر من حاكمية القراآن على ثقافته اأو مذهبه 

اأو روؤيته اأو كتابه.
فم���ن اأه���م ال�س���مات لهذا الم�س���روع اأن���ه ت�س���حيحي؛ ولذلك في معظ���م الدرو�س 
والمحا�سرات التي قدمها ال�سهيد القائد ر�سوان اهلل عليه تناول الكثير من المفاهيم 
المغلوطة �سواًء منها ما كان �سائداً في داخل الطائفة الزيدية اأو خارج طائفته ب�سكٍل 

عام. 
ولي����س نق���داً لمج���رد النقد، ولي����س من باب التهّج���م اأبداً، ول الحتق���ار اأبداً، ول 
لهدف الإ�س���اءة؛ اإنما لهدف التغيير، لهدف ت�س���حيح الواقع، لهدف اإ�س���الح الو�س���ع 

ال�سيئ الذي هو �سيئ - كما قلنا - بالإجماع وو�سلت اإليه الأمة))). 

قدم القراآن الكريم في واقع العمل: 
اأي�ساً مما تميز به هذا الم�سروع العظيم اأنه ثّبت في الواقع، وحّرك في الميدان، 
واأن���زل اإلى ال�س���احة الم�س���روع القراآني العظي���م؛ فهو عندما قدم الم�س���روع القراآني: 
قدمه في واقع العمل، لم يقدمه بعيداً عن الواقع العملي، لم يقدمه كروؤية ي�سيغها 
ويكتبها ويطبعها ثم ير�سلها اإلى المكاتب لتبقى هناك حبي�سة الأدراج، وتباع للتداول 

ل عن الم�سوؤولية، ل. المحدود ثم يذهب لي�ستريح وي�سترخي ويتن�سّ
ر روؤي���ًة معينة، ويقدم  هن���اك الكثي���ر م���ن الكّتاب، الكثي���ر من المنّظرين ق���د ُيَنظِّ
فكرة معينة يكتبها ويطبعها اأو يلقيها ويقدمها، وينتهي الأمر عند هذا الحد، اأما هو 
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فال؛ هو قدم هذا الم�سروع القراآني اإلى الواقع، وتحرك به كم�سروٍع عملي اأحدث به 
تاأثي���راً وتغيي���راً وزلزل به واقعاً، غّير بالق���راآن الكريم تغييراً كبيراً: بدءاً من التغيير 

الثقافي، من التغيير في واقع النفو�س. 
فتح���رك ب���ه فع���اًل، تحرك به وبنى ب���ه اأمًة تحركت على اأ�سا�س���ه، وهذا الم�س���روع 
القراآني العظيم الذي تحرك به وقدمه لالأمة في مقام العمل، في مقام الموقف في 

الميدان في ال�ساحة))).

محورية الن�ص القراآني:
مم���ا تمي���ز به ه���ذا الم�س���روع محوري���ة الن�س القراآن���ي، فالروؤي���ة القراآني���ة التي 
قدمه���ا ال�س���يد ال�س���هيد القائد ر�س���وان اهلل علي���ه: كانت روؤي���ًة متميزة به���ذا التميز: 
محورية الن�س القراآني؛ كثيرون من المنظرين، من علماء، من كّتاب، من مر�سدين 
ق���د يتح���دث في اإطار مو�س���وٍع معي���ن؛ في�ست�س���هد باآية قراآني���ة اأو يقدم ن�س���اً قراآنياً، 
وهم اإما اأن يقدموا الن�س القراآني ك�س���اهٍد اأو في اإطاٍر محدود، اأو في اإطاٍر هام�س���ي، 
واأحيان���اً البع����س قد يقدم الن�س القراآني ثم في ذات المو�س���وع يبتعد عن م�س���امين 

الن�س القراآني ودللت الن�س القراآني، اأما هو فال. 
فكان يقدم الن�س القراآني ثم ينطلق من جوهر هذا الن�س القراآني، من دللته، 
من هديه، من نوره، من م�سامينه اإلى الواقع؛ يقّيم هذا الواقع، ي�سّخ�س هذا الواقع، 
يحدد الموقف الالزم، وكل ذلك من خالل الن�س القراآني؛ فكان الن�س القراآني وفي 
حالٍة متميزة ل نعلم لها في ع�س���رنا وواقعنا نظيراً لدى الآخرين اأبداً فيما عرفناه 

واطلعنا عليه وفيما ا�ستهر ونزل اإلى الواقع. 
حالة مميزة وعظيمة، وبذلك اأبرز فعاًل عظمة القراآن، واأن القراآن الكريم كتاب 
هداي���ة: يواك���ب كل المتغي���رات، ويتن���اول الواق���ع، واأن بالإم���كان فع���اًل العتم���اد على 

القراآن الكريم؛ لأن فيه الحل، فيه الحل ال�سحيح، الحل الناجع، الحل المفيد. 
فمحوري���ة الن����س القراآن���ي هي حال���ة متميزة وفريدة ف���ي الروؤي���ة القراآنية التي 
قدمه���ا، وف���ي مرحل���ة الأمة باأم����س الحاجة اإل���ى هذا، الأم���ة التي تعي�س ترف���اً فكرياً 
���اًل فكري���اً وثقافياً، في واقع الأمة كم مدار�س! ك���م كتب! ربما مئات الآلف من  وترهُّ
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الكت���ب والكتيب���ات والروؤى والأطروحات وما ينزل اإلى ال�س���احة م���ن مقروءات هو كٌم 
هائ���ٌل ج���داً، لكن م���ا نحتاجه جميعا ما تحت���اج اإليه الأمة هو الق���راآن: القراآن الكريم 
كم�س���روع عملي، القراآن الكريم كثقافة، القراآن الكريم كروؤية للواقع، القراآن الكريم 

كب�سائر ت�ستب�سر بها الأمة))).

حرك القراآن الكريم �صمن وظيفته الأ�صا�صية:
مم���ا تمي���ز به اأي�س���اً التح���رك عملياً بالق���راآن الكريم �س���من الوظيفة الأ�سا�س���ية 
للق���راآن الكري���م باعتباره كت���اب هداية يواكب المتغي���رات؛ فال ي�س���ح، ول ينبغي اأبداً 
تغييب���ه وعزل���ه عن واقع الأمة في م�س���اكلها وق�س���اياها و�س���راعها م���ع اأعدائها؛ لأن 
القراآن الكريم هذه وظيفته: اهلل اأنزله كتاب هداية، وكتاباً لكي تتبعه الأمة، وتتم�سك 

به الأمة، وترجع اإليه الأمة.
فال�س���هيد القائد تحرك بالقراآن �س���من وظيفة القراآن الأ�سا�س���ية: كتاباً يرتبط 
بالواق���ع - كتاب���اً للحي���اة - نع���ود اإليه، والأمة في اأم����س الحاجة للع���ودة العملية اإليه، 
وفعاًل من يتاأمل في واقع الأمة ينده�س، لماذا ُيغيَّب القراآن؟ لماذا ُيعَزل عن الواقع 
اإل���ى ه���ذه الدرجة؟ تاب���ع القنوات الف�س���ائية، تابع البرامج التي تتن���اول الواقع الذي 
تعي�سه الأمة، البرامج التي تتناول م�ساكل الأمة، البرامج التي تناق�س م�ساكل الأمة، 
البرامج المعنية ب�س���راع الأمة مع اأعدائها، تجد اأن اأبرز �س���يٍء ُمغيَّب في هذا كله هو 

القراآن الكريم وروؤية وثقافة القراآن الكريم.
تبقى هناك الكثير من الروؤى والأطروحات وال�ستنتاجات والقراءات المختلفة، 
وكثي���ٌر منه���ا لالأ�س���ف ياأتي من مدر�س���ة الأعداء؛ ياأت���ي فيما يخدم الأع���داء، ياأتي في 
الإطار الت�س���ليلي لالأمة، في اإطار الت�س���ميم الفكري، والت�س���ليل الثقافي، والت�سليل 
���ب معزول، َناأى ب���ه النا�س عن الواقع واأبع���دوه؛ فال يالم�س  ال�سيا�س���ي، والق���راآن مغيَّ
الواق���ع، اأما ال�س���هيد القائد فقد تح���رك بالقراآن الكريم ليالم�س به حقيقة م�س���اكل 

الأمة.
وفعاًل نّزل الن�س القراآني اإلى الواقع بهدايٍة من اهلل وبتوفيٍق من اهلل �س���بحانه 
وتعالى، بمعرفٍة �سحيحة، ون�سٍج ثقافٍي كبير، وروؤيٍة عميقة، وبطريقٍة �سل�سة - قدم 
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الن����س القراآن���ي خطاب���اً - قدم���ه ليالم����س الواقع، ليعالج الم�س���اكل، قدم���ه في اإطار 
التقيي���م لواقع الأمة، في اإطار الحل لم�س���اكل الأمة، ف���ي اإطار تحديد الموقف الذي 

يجب اأن تتبناه الأمة.
وبخطاٍب وا�س���ٍح بّين كما هو �س���اأن القراآن الكري���م؛ لأن القراآن الكريم جعله اهلل 
اآي���اٍت بين���ات، وقراآن مبي���ن، وخطاٍب بّين وا�س���ح، هذا روعي في القراآن الكريم ب�س���كل 
كبير، بيان وو�س���وح؛ فهو قدمه �س���من الروؤية القراآنية هكذا: كما هو مبين ووا�س���ح، 

ي�ستطيع العاّمي اأن يفهمه.
لم يقدمه ب�سكل معّقد ،بعبارات معقدة، بطريقة �سعبة حتى ي�ستع�سي على فهم 
الإن�س���ان العاّمي اأو الإن�س���ان الب�س���يط - ل يحتاج الإن�س���ان اإلى اأن يكون على م�س���توى 
كبي���ر م���ن المعرف���ة والعلم والح�س���يلة العلمية حتى ي�س���تطيع اأن يتفهم���ه – ل.. هو 
خط���اب موّج���ه اإلى الجميع، ي�س���تفيد منه العامي، ي�س���تفيد منه العاِلم، ي�س���تفيد منه 
المثّق���ف والأكاديم���ي؛ كما ي�س���تفيد من���ه الطالب العادي، كما ي�س���تفيد منه الإن�س���ان 
الب�سيط غير المتعلم. اأي اأنه خطاب وا�سح؛ ت�ستفيد منه كل الفئات، في اأي م�ستوًى 

علمٍي اأنت �ست�ستفيد ب�سكل اأكبر ربما، ولكن الخطاب ب�سكل عام خطاب وا�سح))). 

اأر�صى قاعدة اأ�صا�صية هي: حاكمية القراآن: 
اأي�س���ا هو اأر�سى قاعدًة اأ�سا�س���يًة ومهمة، وهي حاكمية القراآن وهيمنته الثقافية؛ 
لأنه لالأ�س���ف ال�س���ديد في واقع الأمة يبقى التعاطي مع القراآن الكريم اإلى حٍد كبير 
متاأث���راً ومحكوم���اً بثقاف���ات اأخ���رى، باأيدولوجي���ات اأخ���رى، بمب���ادئ ثقافي���ة - مبادئ 
وثقاف���ات واأ�س����س فكري���ة وثقافي���ة ومذهبي���ة اأخ���رى - يعن���ي: الكثي���ر م���ن النا�س قد 
يتعاط���ى م���ع الن����س القراآني، ولكنه في الوق���ت الذي يتعاطى مع الن����س القراآني هو 
محكوٌم ومتاأثٌر بثقافته المذهبية، فكره الطائفي؛ وبذلك يحاول َلَيّ الن�س القراآني، 
والتاأثير على الن�س القراآني، والعمل على تحريف م�سامين ومعاني الن�س القراآني؛ 

بما يتوافق مع مذهبه، اأو مع فكره، اأو مع توجهه.
اأما الطريقة التي �س���لكها ال�س���هيد القائد - ر�س���وان اهلل عليه – فهي: اأن يوؤ�س�س 
للعودة اإلى القراآن الكريم؛ ليكون فوق كل ثقافة، فوق كل فكر، فوق كل رمز، وعملياً 
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َنَقَد الأ�س���ياء الكثيرة حتى على م�س���توى المذهب الذي ينتمي اإليه؛ اأي �س���يء يخالف 
الق���راآن الكري���م اأ�ّس����س لأن يك���ون مح���ل نقد - اأي �س���يء يخالف الن����س القراآني - واأن 
نعّل���م الآخري���ن كيف يتعاملون مع القراآن الكريم على هذا الأ�س���ا�س؛ ليجعلوا القراآن 

الكريم حاكماً على ما بين اأيديهم من ثقافة وفكر واأ�س�س.
ولذل���ك ه���ذه م�س���األة مهم���ة ج���داً؛ لأن الأمة م���ن اأهم العوام���ل الت���ي توؤثر على 
اهتدائه���ا بالق���راآن وا�س���تفادتها من الق���راآن الكريم هي: هذه الم�س���كلة، هي: م�س���كلة 
التاأث���ر بالثقاف���ات والمذاهب والأفكار ومحاولة اأن تكون هي ف���وق القراآن، واأن ُيَتاأّول 
الن����س القراآن���ي، اأو تحّرف دللت الن�س القراآني ومعان���ي الن�س القراآني وتوّلف بما 
يتوافق مع الفكرة اأو المذهب اأو التوجه الذي ن�ساأ الفرد عليه واعتنقه وتر�سخ لديه. 
فه���ذه م�س���األة: الأمُة ف���ي اأم�س الحاج���ة اإليها خ�سو�س���اً في ه���ذه المرحلة التي 

تعاني الأمة فيها من الختالف الكبير جداً على الم�ستوى الثقافي ))).

ربط القراآن الكريم بقيومية اهلل: 
م���ن الأ�س���ياء المهم���ة والمميزات ف���ي الم�س���روع القراآني الذي قدم���ه: اأنه ربطه 
بقيومي���ة اهلل  الح���ي القي���وم - ل���م يتع���اط مع الق���راآن الكريم عل���ى اأ�س���ا�س اأنه  هناك 
كتاب لوحده - ن�س���تفيد منه فيما ير�س���د اإليه؛ فنتحرك باعتبار ما اأر�س���د اإليه: اأ�سياء 
اإيجابية حكيمة عادلة �سحيحة مفيدة، واأكثر من ذلك: القراآن الكريم هو كتاب اهلل، 

واهلل هو ملك ال�سماوات والأر�س.
والمقول���ة الرائع���ة الت���ي قاله���ا ال�س���هيد القائ���د ه���ي: )اإن وراء الق���راآن م���ن نّزل 
الق���راآن( الق���راآن الكريم حينما نعود اإليه معنى ذل���ك اأن نعود اإلى اهلل، معنى ذلك اأنه 

�س���لة فيما بيننا وبين اهلل �س���بحانه وتعالى، اهلل �س���ّماه حبله، نث ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ مث)اآل عمران:103(، حبٌل و�س���لة ي�سدنا اإلى اهلل، ويربطنا باهلل �سبحانه 
وتعال���ى، معن���ى ذل���ك: اأن ه���ذا الكت���اب هو كت���اب اهلل ملك ال�س���ماوات والأر����س، الحي 
القيوم المدبر ل�س���وؤون ال�س���ماوات والأر�س المهيمن فوق العباد، القاهر فوق الخلق، 

الم�سخر المغير، المدبر ل�سوؤون ال�سماوات والأر�س و�سوؤون الخالئق بكلها. 
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وه���ذا الكت���اب حينم���ا ر�س���م اهلل لنا في���ه م�س���اراً عملي���اً؛ لنتحرك في���ه  كعبيد هلل 
�س���بحانه وتعال���ى، واهلل ق���دم الوع���ود الكثيرة: وعد بالن�س���ر، وعد بالتاأيي���د، وعد باأن 
يتحق���ق لم���ن من ي�س���ير على هذا المنه���ج: اأن يحقق له العزة والكرامة وال�س���عادة، اأن 
ين�سره واأن يكون معه، اأن يوؤيده، اأن يمنحه الهداية الوا�سعة في كل ال�سبل، اأن يعينه 

واأن يوفقه.. اأ�سياء كثيرة جداً وعد بها اهلل �سبحانه وتعالى.
فالم�س���ار العملي ال���ذي يهدي اإليه القراآن الكريم هو م�س���اٌر عملٌي مرتبٌط باهلل، 
وبالتالي وراء القراآن من نّزل القراآن، فمثل ما قدم اهلل الوعود الكثيرة لمن يتم�سك 
به���ذا الكت���اب ويهتدي به���ذا الكتاب ويتحرك على اأ�س���ا�س ه���ذا الكتاب، هو اأي�س���ا قدم 

الوعيد ال�سديد لمن يقف �سد هذا الكتاب، لمن يعار�س هذا الهدى. 
وهك���ذا نج���د فعال اأن الق���راآن الكريم مرتبط بقيومية اهلل �س���بحانه وتعالى، واأن 
اهلل ه���و مدب���ر �س���وؤون العباد بكلها، وه���و كما قال جل �س���اأنه: نث گ  گ  ڳ    ڳمث 
)ه���ود:123( وكم���ا ق���ال ج���ل �س���اأنه: نث ىئ  ىئ  ی  ی  ی   مث )البق���رة( وكما قال جل 

�س���اأنه: نث گ  گ  گ   ڳ  مث )الح���ج( وكم���ا ق���ال جل �س���اأنه: نث چ      چ       چ  چ  
ڇ          ڇمث  )ال�سورى(.

وهذا الهدى هو: هدى �س���امل، هدى عظيم، هدى متكامل، اهلل �س���بحانه وتعالى 
ق���ال عن���ه:  نث ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  مث   )النح���ل( واأنزل���ه لالتباع، للتم�س���ك ب���ه، ليكون هو المنهج المعتمد الذي ت�س���ير 

الأم���ة عل���ى اأ�سا�س���ه، كم���ا ق���ال تعال���ى:  نث ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  
ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   نثڌ   )الأنع���ام(  مث  ہ   ہ   ہ  
ڑمث )المائدة:16(  يترتب على التم�س���ك به �س���عادة الب�س�رية وفالحها، نث ائ  ەئ   

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  مث)طه())). 

م�صروع تنويري:
م���ن اأه���م �س���مات ه���ذا الم�س���روع: اأنه م�س���روع تنويري، نور، ب�س���ائر، يق���دم وعياً، 
وي�س���نع وعي���اً عالياً، وب�س���ائر تجاه الواق���ع، تجاه الم�س���ئولية، تجاه الأح���داث، تجاه 
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المتغي���رات، وم���ن خالل الق���راآن الكريم - كل ه���ذا من خالل الق���راآن الكريم - الذي 
هو نور، ومعنى اأنه نور: اأنه يعطيك الب�س���يرة، ير�س���دك اإلى الموقف ال�س���حيح، اإلى 
الموقف الحق، اإلى التقييم الدقيق الذي هو حق، ولذلك يقول اهلل �سبحانه وتعالى: 
نث چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  مث)المائ���دة( فه���ذا الم�س���روع 
القراآن���ي هو: م�س���روٌع تنويرٌي توع���وٌي؛ ثمرته: وعياً عالياً، وب�س���يرًة نافذة، وتقييماً 

�سحيحاً، وقراءًة واقعيًة لالأحداث والمتغيرات))).

م�صروع اأخالقيٌّ وقيمي:
من اأبرز �سمات هذا الم�سروع القراآني: اأنه اأخالقٌي وقيمي، م�سروع اأخالق وقيم 
يه���دف اإل���ى اإع���ادة الأمة م���ن جديد اإلى قيمه���ا واأخالقه���ا القراآنية؛ لأن م���ن اأهم ما 
ي�س���تهدفنا فيه اأعداوؤنا: هم ي�س���تهدفوننا في القيم، وهم ي�س���تهدفوننا في الأخالق، 
اإ�سافة اإلى اأن الواقع القائم - واقع الأمة القائم - فعاًل هناك تراجع كبير وملحوظ 
ل���دى الجمي���ع: تراجع كبي���ر في القيم، وتراج���ع كبير في الأخالق، وم���ن اأهم ما في 

القراآن الكريم هو: الأخالق، والقيم العظيمة الإن�سانية والفطرية والإلهية.
فه���و م�س���روع ُير�س���ي الأخالق والقي���م، ويعمل عل���ى اإعادتها اإلى الواق���ع؛ لتحكم 

واقع الإن�سان و�سلوكه وت�سرفاته من جديد)2).

م�صروع نه�صوي: 
كل هذه الأحداث التي ي�س���هدها عالمنا العربي، واأمتنا الإ�س���المية؛ تمّثل دلياًل 
قاطعاً، و�س���اهداً وا�س���حاً على �س���رورة اأن يكون لالأمة م�س���روٌع عملٌي نه�س���وٌي يبنيها 
لتك���ون ف���ي م�س���توى مواجه���ة الأخط���ار والتحدي���ات، ولحمايته���ا والدفاع ع���ن دينها 
وحريتها واأر�سها وعر�سها ومقدراتها وا�ستقاللها، ولذلك بدافع ال�سعور بالم�سئولية 
اأمام اهلل، ومن واقع اأمتنا الإ�سالمية في منطقتنا العربية وغيرها، من خالل الواقع 

الماأ�ساوي المثقل بالجراح والآلم والمعاناة:
تحرك ال�س���يد ال�س���هيد القائد ح�س���ين بدر الدين الحوثي - ر�س���وان اهلل عليه - 

من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام  435)هـ.  (((
من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام  435)هـ .  (2(
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بالم�س���روع القراآن���ي النه�س���وي الُحّر؛ متح�س�س���اً اآلم الأمة، حام���اًل همها وتطلعاتها 
واآماله���ا، وبالألم والأمل وبالم�س���ئولية وبال�س���تناد اإلى القيم والأخ���الق التي ينتمي 
اإليها هذا الرجل كم�سلٍم؛ انطلق بهذا الم�سروع العظيم، م�سروٍع نه�سوٍي بنَّاء لمواجهة 
التحديات والأخطار، وكان عنوان هذا الم�سروع - كان عنوانه - هو ال�سرخة في وجه 
الم�ستكبرين: هتاف الحرية، و�سعار البراءة، وتحرك متوكاًل على اهلل، معتمداً عليه 
في ظل هذا الم�سروع، في اإطار هذا الم�سروع الوا�سح الحق العادل، لم يتحرك اأ�سراً 
ول بطراً ول غروراً ول كبرياًء ول عبثاً ول لهثاً وراء اأي اأهداف اأو اأطماع اأو مكا�س���ب 

�سخ�سية اأبداً. )))
فمن اأبرز �س���مات الم�س���روع القراآني: اأنه م�س���روع نه�س���وي يترتب عليه تحريك 
الأمة وتفعيلها والنه�س���ة بها؛ فهو ينه�س بالأمة اإلى الأعلى: من حالة ال�س���مت اإلى 
الموق���ف، م���ن حال���ة القعود اإل���ى القيام، اإل���ى التحرك، ث���م يقدم المقوم���ات الالزمة 
للنه�س���ة بالأم���ة وانت�س���الها م���ن واق���ع الوه���ن وال�س���عف والعج���ز والتخل���ف، وهناك 
م�ساحة وا�سعة في الدرو�س والمحا�سرات التي تتحدث عن اأهم المقومات النه�سوية 
التي تنه�س بالأمة وتنت�سلها من حالتها التي هي فيها؛ وهي حالة بئي�سة وموؤ�سفة)2).

م�صروع واقعي ومرحلي:
م���ن اأهم مميزات و�س���مات الم�س���روع القراآني: اأنه واقعي، يعن���ي: اأحيانا قد يقدم 

لك البع�س م�سروعا مثالياً - غاية في المثالية - لكنه بعيد عن الواقع،
ل يتطابق مع الواقع، ل يتنا�س���ب مع الواقع، ل يقّدر الواقع؛ اأما هذا الم�س���روع 
فه���و م�س���روع واقعي: من حيث اأنه يالم�س الواقع، وم���ن حيث اأنه يقّدر الواقع، ومن 
حي���ث اأنه ير�س���م معال���م واقعية يمكن لالأمة اأن تتحرك فيه���ا من نف�س الظرف الذي 

هي فيه، ويرتقي بها اإلى الأعلى خطوًة خطوة، ودرجًة  درجة وهكذا. 
وه���و اأي�س���اً م�س���روع مرحل���ٌي - م���ن جان���ب - يرتق���ي بالأم���ة ووفق���اً للمراح���ل، 
بمقت�س���يات كل مرحلة وما ينا�سبها، ومواكب للم�ستجدات، مواكب لالأحداث مواكب 

من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة.  (((
)2)  من كالم ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سيد ح�سين 435)هـ.
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للمتغيرات؛ لأنه القراآن، لأنها عظمة القراآن لأنه هكذا هو القراآن))). 

م�صروع ح�صاري وبّناء:
الم�س���روع الذي قدمه ال�سيد ال�سهيد القائد: م�سروعاً قراآنياً ح�سارياً بناًء؛ فهو 
قدم  من القراآن الكريم: المقومات الح�سارية الالزمة، والم�ساألة هذه: م�ساألة مهمة 
ج���داً، م�س���األة مهمة للغاية؛ لأن���ه لدى الكثير في التثقيف الدين���ي والتعليم الديني؛ 
يف�س���ل الدين تماماً عن الحياة وكاأنه ل �س���لة له بالحياة، ول اأثر له في الحياة، ول 

قيمة له  في الحياة.
ويحاول اأعداء الإ�س���الم اأن ير�س���خوا هذا المفهوم المغلوط في الذهنية العامة: 
اإن الدين ل قيمة له في واقع الحياة واأنه لالآخرة فح�سب، اأو هو حالة روحية خا�سة 
يعي�سها الإن�سان مع اهلل بعيداً عن الواقع وبعيداً عن الحياة، ل، الإن�سان؛ اهلل �سبحانه 
وتعالى هو الذي خلقه، وبالتالي – اأي�ساً - هو الذي ر�سم له دوره في الحياة، والدور 
المر�س���وم لالإن�س���ان وف���ق المفه���وم القراآني ال�س���حيح ف���ي الحياة هو: دوٌر ح�س���اري، 
اهلل ج���ل �س���اأنه ق���ال: نث ٻ  پ  پ  پ  پ مث)البق���رة:30( ه���ذا الإن�س���ان الذي 
ا�ستخلفه اهلل في الأر�س ليعّمر هذه الأر�س، ولي�ستخرج خيرات هذه الأر�س وما اأعد 
اهلل له في هذه الأر�س، ولكن على اأ�س���ا�ٍس من هدى اهلل، وعلى اأ�س���ا�ٍس من القيم ومن 
الأخالق، وبر�س���الة وم�س���روع هادف في هذه الحياة؛ ف�س���من هذا الم�س���روع القراآني 
يقدم المقومات الالزمة للح�سارة الإ�سالمية التي نحتاج اإليها اأن تكون هدفاً �سامياً 

لأمتنا حتى ل تبقى بال هدف وبال م�سروع.
والق���راآن الكري���م فيم���ا يتناول���ه: ه���و يتناول كل م���ا يحت���اج اإليه الإن�س���ان، كل ما 
يعني هذا الإن�سان، يفتح الآفاق الوا�سعة والكبيرة لهذا الإن�سان؛ لأنه كتاب اهلل الذي 

ق���ال عنه اهلل �س���بحانه وتعال���ى: نثڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   
ک  ک  ک  ک  مث)الفرق���ان( فه���ذا من اأهم اإنجازات ال�س���هيد القائد: اأنه تحرك 
وثّب���ت ف���ي الواق���ع م�س���روعاً عظيم���اً - وه���و فع���اًل عظيم ب���كل م���ا تعني الكلم���ة - هو 

الم�سروع القراآني)2).

)))  من كالم ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سيد ح�سين 435)هـ.
)2)  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام  435)هـ .
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من اأهم اإنجازات هذا الم�سروع القراآني

تاأ�صيل الهوية الإ�صالمية الجامعة:
من اأهم اإنجازات هذا الم�سروع تاأ�سيل الهوية الجامعة وهي الهوية الإ�سالمية، 
هويتنا كاأمة م�س���لمة في مواجهة م�س���اعي طم�سها واإبراز الهويات الجزئية الطائفية 

منها وال�سيا�سية والجغرافية.
خ في الذهنية العامة  من اأخطر ما يجري في واقعنا كاأمة م�سلمة اأنه ُيعَزز وُير�سَّ
النف�س���ال عن الهوية الجامعة يعني نن�س���ى اأننا اأمة واحدة اأننا كم�سلمين اأمة واحدة 

نحن معنيون بق�سايانا جميعاً.
و�س���عى الأعداء في تاريخ الأمة وفي حا�س���رها و�سي�سعون اإلى ال�ستمرار في ذلك 
في م�س���تقبلها اإلى تر�س���يخ حالة العزل والف�س���ل بين اأبناء الأمة وهم عملوا في ذلك 

على كل الم�ستويات وبكل الو�سائل والأ�ساليب. 
هم يريدون اأن نعي�س مجزئين مفرقين اأن نن�س���ى بع�س���نا البع�س اأن تغلب علينا 
الهوية الطائفية اأو الجغرافية حتى نن�سى هويتنا الجامعة فال ت�ستذكر اأنه يجمعك 
باأخيك الم�سلم في فل�سطين اأو في العراق اأو في اإيران اأو في افغان�ستان اأو في الجزيرة 
العربية في ال�س���عودية اأو غيرها في اأي بقعة من بقاع العالم الإ�س���المي في اأي قطٍر 
من اأقطار الدنيا اأن ذلك الإن�سان الم�سلم تجمعك به هوية واحدة وم�سير واحد وهم 
واحد وق�س���ية واحدة واأنك معنٌي ب�س���اأنه وم�س���وؤوٌل عن الق�س���ية التي تطالكم جميعاً 

والخطر الذي يتهددكم جميعاً.
�س���عى الأعداء اإلى تعزيز حالة الفرقة واإلى اأن نن�س���غل عن هذه الهوية الجامعة 
ول نلتفت اإليها، فال�سهيد القائد  �سعى بكل جهد في اإطار الن�ساط التثقيفي القراآني 
ل الهوية  وفي اإطار الم�س���روع العملي وفيما يتناوله من الق�س���ايا العامة اإلى اأن يوؤ�سِّ
الجامعة، لن�س���تذكر دائما اأننا كاأمٍة م�س���لمة معنيون كما يقول الر�س���ول �س���لوات اهلل 
عليه وعلى اآله »من لم يهتم باأمر الم�ضلمين فلي�س من الم�ضلمين، ومن �ضمع مناديًا 

ينادي يا للم�ضلمين فلم يجبه فلي�س منهم«.
ولالأ�س���ف ال�س���ديد غ���اب لدى الكثير م���ن القوى الكثي���ر من الجه���ات التثقيفية 
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والدينية وال�سيا�سية والجتماعية غاب عنها التركيز على هذا الأمر، ور�سخت و�سّلمت 
بالأم���ر الواق���ع و�س���اعدت عل���ى اأن ينجح الأع���داء اإلى ح���ٍد كبير في تر�س���يخ التفرقة، 
التفرقة على كل الم�س���تويات على الم�س���توى المذهبي ال�سيا�سي الجغرافي، وتر�سيخ 
م�س���اعر النعزال، فيبقى الإن�س���ان ل يح�سب ح�ساب هويته  اإل الهوية الطائفية مثاًل 
اأو الهوي���ة ال�سيا�س���ية م���ن تجمع���ه بهم طائفت���ه اأو يجمعه بهم مذهب���ه اأو يجمعه بهم 

وطنه وبلده الذي اأ�سبح في اإطار محدود، وهكذا.
فمن اأهم معالم و�س���مات الم�س���روع القراآني والتحرك الجاد الذي قام به ال�سهيد 
القائ���د ر�س���وان اهلل عليه تاأ�س���يل الهوي���ة الجامعة، ولذلك دائماً م���ا يتناول الحديث 
عن الق�س���ايا الرئي�س���ية لالأمة ويتحدث عن اأي حدث في اأي قطًر من اأقطار العالم 
الإ�سالمي يطال اأي م�سلمين باعتباره حدثاً يعنينا نحن ونتحمل م�سئولية تجاهه))).

ا�صتباقية الروؤية وم�صداقيتها:
من اأهم �س���مات الم�س���روع القراآني هو ا�س���تباقية الروؤية وم�سداقيتها، وال�سواهد 
ف���ي الواق���ع كثي���رة ج���داً م���ع م���رور الزم���ن وت�س���ارع الأح���داث وا�س���تمرارية الأحداث 
والمتغيرات، تحدث عن اأ�سياء كثيرة عن مخاطر حقيقية عن ما يمكن اأن ي�سل اإليه 
واق���ع الأم���ة اإن لم تتحرك عن طبيعة الموؤام���رات والمكائد التي يتحرك من خاللها 
الأع���داء، وبالتال���ي فعاًل الزم���ن بكل ما فيه من متغيرات قدم ال�س���واهد الكثيرة على 

م�سداقية تلك الروؤية. 
فالخطر الأمريكي والإ�سرائيلي الذي حذر منه ال�سيد ح�سين في تلك المرحلة 
تزاي���د، الموؤام���رات بما فيها توظيف التكفيريين لن�س���رهم كذرائع وال�س���تفادة منهم 
في تدمير البنية الداخلية لالأمة، المخاطر التي نتجت عن �سمت الكثير وتن�سلهم 
ع���ن الم�س���وؤولية، تواط���وؤ الأنظمة.. اأ�س���ياء كثيرة تحققت في الواق���ع مما كان قد نبه 

عليها وحذر منها.
وكم���ا قلن���ا الواقع ملئ بال�س���واهد لو تاأتي اإلى كثير من اأقطار العالم الإ�س���المي 
نبداأ مثاًل من فل�سطين ماذا و�سل اإليه الو�سع في فل�سطين خالل خم�سة ع�سر �سنة؟ 
�س���اء الو�س���ع كثيراً المخاطر التي تتهدد المقد�س���ات وعلى راأ�س���ها  الم�سجد الأق�سى 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام  435)هـ .
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ال�س���ريف مخاط���ر كبي���رة ومتقدمة، العدو ال�س���هيوني الإ�س���رائيلي حق���ق تقدماً في 
اأ�س���ياء كثيرة هناك، الن�س���اط ال�س���تيطاني متزايد، التراجع في الواقع العربي تجاه 
الق�س���ية الفل�س���طينية تزاي���د، �س���عور ال�س���عب الفل�س���طيني بالخذلن العرب���ي يتزايد 
اأي�س���اً، اإ�س���كالت كثي���رة مخاط���ر كثي���رة تحديات كثيرة، ف���ي مجمل الأمر اأن الو�س���ع 
ي�س���وء اأكثر فاأكثر، ما يح�س���ل في �س���وريا اأي�ساً ما يح�س���ل في العراق ما يح�سل الآن 
في ليبيا، في ليبيا خطر يتهدد ليبيا وب�س���كٍل كبير، ما ح�س���ل ويح�س���ل في م�س���ر ما 
يح�س���ل في اأفغان�س���تان، التهديدات الم�س���تمرة �س���د اإيران، ما يلحق بالم�س���لمين في 
دول اأخ���رى ف���ي بق���اع اأخرى من العالم، في اآ�س���يا وف���ي اأفريقيا من قت���ل جماعي من 

تهجير من جرائم اإبادة. 
على م�س���توى بلدنا اليمن، التحذيرات الكبيرة التي كان يطلقها ال�س���هيد القائد 
وه���و يح���اول اأن ي�س���تنه�س ال�س���عب اليمن���ي لي���درك طبيع���ة المخاط���ر والتحدي���ات 
الم�س���تقبلية ليتح���رك تح���ركاً ا�س���تباقياً فيدفع الكثي���ر من الأخطار قب���ل اأن تتحقق، 
نجد خالل الفترة الما�سية ما قبل العدوان الع�سكري ح�سل فعاًل اأ�سياء كثيرة و�سيئة 
مما كان يحذر منها تحققت، اآنذاك كان البع�س ي�سخر كان البع�س يقولون )اأين هي 
اأمري���كا ل توج���د اأمريكا، اأ�سا�س���اً اأمريكا ل تريد اأن ت�س���تهدف اليمن( هكذا كان يقول 
البع����س، )واأمري���كا ل تري���د اأبداً اأن تلتف���ت اإلى اليمن، لي�س هن���اك اأي خطر اأمريكي 
على اليمن( وخالل ما قبل العدوان ما الذي ح�سل؟ تحققت كثير من ال�سواهد على 
اأر�س الواقع ولكن لالأ�س���ف اأن ي�س���مت الكثير، اأن يتخاذل الكثير حتى تتاح الفر�س���ة 
لالأمريكيي���ن وم���ن معه���م اأن يحقق���وا ه���ذا التقدم الكبي���ر فيما فيه �س���ر وخطر على 

�سعبنا وعلى اأمتنا.
ج  خ���الل المرحل���ة الما�س���ية تزاي���د الخطر الأمريكي ب�س���كٍل مح�س���و�س حت���ى ُتوِّ
بالع���دوان، البع����س كان���وا يري���دون هك���ذا اأن ل ي�س���دقوا اإل عندم���ا ي�س���بح الخط���ر 
مح�سو�س���اً  واأل يك���ون هن���اك اأي تح���رك ا�س���تباقي لدف���ع هذا الخطر حتى ل يح�س���ل 
بالأ�س���ا�س، كان���ت ف���ي المراحل الما�س���ية ما قبل الع���دوان طائرات بال طيار ت�س���تبيح 
الأجواء اليمنية، تنتهك �س���يادة البلد، تقتل الإن�س���ان اليمني رجاًل اأو امراأة، كبيراً اأو 
�سغيراً في معظم محافظات اليمن ح�سل هذا، وت�ساعد هذا الإجرام وهذا النتهاك 
ل�س���يادة البلد ت�س���اعد كثيراً وكثيراً حتى قتل الكثير من اليمنيين لن�س���ل في الأخير 
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اإلى اإح�س���ائيات كبيرة ولتكون النتيجة اأنه ي�س���تغل في اليمن اأكثر مما ي�س���تغل في اأي 
بلٍد عربٍي واإ�سالمٍي اآخر.

ف���ي نهاية المطاف ت�س���ل الأمور اإلى هذا الم�س���توى من ال�س���وء اأن يكون ن�س���اط 
طائرات بال طيار في اليمن وهي تقتل اليمنيين وتنتهك �س���يادة البلد على نحٍو غير 
م�س���بوق واأكث���ر م���ن اأي قط���ٍر عربٍي اأو اإ�س���المٍي اآخر، على م�س���توى النتهاك ل�س���يادة 

البلد في البر والبحر في المراحل الما�سية.
وهكذا تحقق كل ما كان يحذر منه ال�س���يد ح�س���ين ر�س���وان اهلل عليه بما في ذلك 
العدوان على هذا البلد والذي هو تتويج لما عملوه في المراحل الما�سية من تهيئة 

البلد ليكون اإحدى الم�ستعمرات الأمريكية والإ�سرائيلية.
هذه بع�س المعالم الأ�سا�س���ية للم�س���روع القراآني الذي تحرك على اأ�سا�سه ال�سيد 
ح�س���ين )ر�س���وان اهلل عليه( وقدمه لالأمة و�س���حى من اأجل بقائه و�س���يادته، واإل فال 
يمك���ن اأب���ًدا من خ���الل كتاب كهذا اأن ن�س���تكمل الحديث ب�س���كل تام عن هذا الم�س���روع 

وعن هذا الرجل العظيم))).

بناء واقع مح�صن من الختراق:
اأوًل: عل���ى م�س���توى المنعة الداخلي���ة لالأمة وللفرد وحمايتها من ال�س���قوط في 
���ن من الختراق، وع�س���ٍيّ على الهيمنة  م�س���تنقع العمالة والرتهان، وبناء واقٍع مح�سَّ
في مقابل من يحاولون تهيئة المجال واإيجاد بيئة خ�س���بة وقابلة للعمالة والخيانة 
والهيمن���ة وال�س���يطرة لم�س���لحة الأعداء لدرجة عجيبة، ت�س���بح العمال���ة فيها محط 
افتخار وتناف�س، و�سلعة رائجة في �سوق النفاق، فالمك�سب الأول من مكا�سب ال�سعار، 
والم�س���روع القراآني الذي ال�س���عار هو عنوانه واإل فهو م�س���روع �س���امل ومتكامل وَبنَّاء 

ونه�سوي يبني الأمة لتكون في م�ستوى مواجهة التحديات والأخطار.
ال�س���عار، والمقاطعة للمنتجات الأمريكية والإ�سرائيلية من مكا�سبها الأولية هو 
هذا المك�س���ب: توفر حالة من المنعة الداخلية، حالة من ال�س���خط والعداء لالأعداء 
تحمي الداخل ال�س���عبي ل�س���عبنا ولأمتنا، تحميه من العمالة، عندما يكون هناك بيئة 
هكذا بيئة معادية لالأعداء لها موقف معروف منهم، ت�سبح م�ساألة العمالة والخيانة 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام  435)هـ .
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م�ساألة خطيرة ويح�سب العمالء والخونة األف األف ح�ساب قبل اأن يتورطوا في ذلك، 
لكن اإذا كان هناك واقع مهياأ لي�س هناك اأي ن�ساط عدائي ول اأي موقف يكون حينئذ 
م�س���جعاً للكثير من �س���عيفي الإيمان، من الذين لي�س لديهم �س���مير ول اإن�س���انية ول 
مبداأ ول وطنية ول اأي �سيء اآخر، كل عوامل المنعة مفقودة لديهم يمكن اأن ي�ستغلوا 
الفر�س���ة عندما يجدون بيئة متهيئة وقابلة؛ فيدخلوا في العمالة ول يتحا�س���ون من 

اأي �سيء ويت�سابقون فيها؛ هذا مك�سب مهم للغاية))).

الوعي بموؤامرات الأعداء:
ثاني���اً: الوع���ي بموؤام���رات الأع���داء ومكائده���م، لأنه �س���من هذا الم�س���روع هناك 
م�ساحة وا�سعة من الأن�سطة الثقافية والتوعوية لك�سف موؤامرات الأعداء ومكائدهم 
والت���ي من خاللها ُت�س���رب الأم���ة، وُتمثل ثغرًة كبي���رًة يعتمدون عليها في ا�س���تهداف 
الأمة، ونحن ن�ساهد النتائج ال�سلبية للق�سور في الوعي على الم�ستوى ال�سعبي العام 
ف���ي �س���عوب منطقتن���ا العربية، كلم���ا تناق�س الوعي وتقا�س���ر الفهم و�س���عف الإدراك 
بحقيق���ة وم�س���توى المخاط���ر والموؤام���رات، كلم���ا �س���اعد ه���ذا عل���ى نج���اح كثي���ر من 
الموؤام���رات والمكائ���د، وكلما تنامت حال���ة الوعي والفهم، كلما اأعاق���ت الكثير الكثير 
من مخططات الأعداء وموؤامراتهم فال تنجح بل يكون م�سيرها الف�سل، وهذا جانب 
مهم ُيغفله الآخرون الذين لهم م�سار معاك�س لتزييف الوعي؛ لأن معركة الوعي هي 
المعركة الأولى في المواجهة مع العدو، واإذا لم يتحرك فيها النا�س بم�سئولية وِهّمة 
واإدراك لم�س���توى اأهميتها؛ ف�س���تكون هناك الكثير من النتائج ال�س���لبية، و�سي�س���تطيع 

م في خطوات كثيرة اإلى الأمام ل�سالحه ل�سرب الأمة واإذللها)2). العدو اأن يتقدَّ

الحفاظ على القيم وتنميتها:
م���ن المكا�س���ب المهم���ة له���ذا الم�س���روع: الحف���اظ عل���ى القي���م وتنميته���ا، ه���ذا 
الم�س���روع هو م�س���روع ي�ستند اإلى قيم ويعتمد عليها اأ�سا�ساً؛ لكي نتحرك في مواجهة 
ه���ذه التحدي���ات والأخطار نحتاج اإلى اأن نر�س���ي ونعزز اإيماننا بتل���ك المبادئ المهمة 
والعظيمة واأن نعزز في اأنف�سنا وفي واقعنا تلك القيم المهمة، منها: العزة والكرامة 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام  435)هـ .
)2)  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد لعام  435)هـ.
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وال�س���رف والحري���ة وم���ا اإل���ى ذل���ك، ف���ي مقاب���ل م�س���ار اله���دم للقي���م المالزم لم�س���ار 
العمالة، الذين يتحركون في م�س���ار العمالة هم ي�س���تهدفون في الأمة كل الِقيم التي 
تمث���ل ح�س���انًة ومنع���ًة لالأم���ة، يحاول���ون بدًل م���ن ِقيم الع���زة والحري���ة والكرامة اأن 
���خوا ويفر�س���وا التقّبل بحالة الذل، وحالة الهوان، وحالة النحطاط التي تجرد  ُير�سِّ
الإن�س���ان العربي الم�س���لم من كل قيمه وتفّرغه من كل مبادئه واأخالقه فيكون اأ�س���به 
�سيء بالحيوان الذي يتقبل كل الإذلل وكل الهوان وكل القهر، فلذلك هذا الم�سروع 
يترافق معه اإر�س���اء هذه القيم وتنميتها، وبناء الواقع النف�س���ي والتربوي على اأ�سا�سها 

في مواجهة الم�سار الهّدام الذي ي�سعى لتجريد الأمة من تلك الِقيم))).

بناء الأمة في مواجهة التحديات:
هذا الم�س���روع اأي�س���اً يه���دف اإلى بناء الأمة ف���ي مواجهة التحدي���ات، بناءها على 
م�س���توى الوع���ي، وم���ن ثم ف���ي كل م�س���ارات حياته���ا: على الم�س���توى ال�سيا�س���ي، على 
الم�س���توى القت�س���ادي، عل���ى الم�س���توى الثقاف���ي، عل���ى م�س���توى اأن يك���ون له���ا هدف 
ح�س���اري، ول تبقى اأمة بدون هدف ول م�س���روع، يقنعها الآخرون باأن تبقى اأمًة ذليلًة 
م�ست�س���لمة هينًة تقبل بو�س���اية الآخرين عليها فيما ي�س���ربها هي ولي�س فيما يبنيها، 

لي�ست و�ساية فيما يبني اإنما و�ساية في يعزز من حالة الذل والهوان وال�سقوط)2).

بهذا الم�سروع ن�ستطيع اأن ندفع الخطر عن بلدنا
هذا الم�سروع كان بالإمكان ال�ستفادة منه لدفع الخطر كل�يًّا عن ال�سعب اليمني، 
نحن على ثقة اأنه لو تبنى ال�س���عب اليمني بال�س���كل المطلوب - مع اأن �س���ريحة وا�سعة 
وكبي���رة م���ن اأبناء ال�س���عب اليمن���ي تتبنى هذا الم�س���روع الُح���ّر والنه�س���وي - لكن لو 
كان التح���رك في اأو�س���اط ال�س���عب اليمني ب�س���كٍل كبي���ر وفاعل نحن على ثق���ة اأنه كان 
باإمكان هذا الم�س����روع اأن يدفع عن ال�س���عب اليمني هذا ال�ستهداف الأمريكي الكبير 
ل���ت اأمري���كا منطقه���ا، وغّي���رت موقفه���ا، وغّي���رت �سيا�س���تها،  والخط���ر الحقيق���ي، لعدَّ
ل���و تح���رك ال�س���عب اليمني بزخ���م جماهيري كبير عل���ى النحو الذي خرج ب���ه في اأوج 

))) من كالم ال�سيد عبد الملك في ذكرى ال�سرخة.

)2)  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة.
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ثورته ال�س���عبية لتحققت بالتاأكيد نتائج اإيجابية، فعاًل لو تحرك ال�س���عب اليمني، لو 
وقف ال�س���عب اليمني وقفًة واحدة في اأ�س���بوع واحد بالزخم الجماهيري الكبير الذي 
تحرك به في اأوج ثورته ال�سعبية ل�ستطاع اأن يغير الموقف الأمريكي تماًما، ولغيرت 
اأمري���كا منطقه���ا تج���اه اليمن، ولعتبرت اليم���ن لي�س فيه )اإرهابي���ون(، ولحاولت اأن 
تتلط���ف تج���اه ال�س���عب اليمن���ي، الأمريكي���ون والواق���ع ي�س���هد حري�س���ون عل���ى تفادي 
�س���خط ال�س���عوب؛ ولذل���ك يغازلونه���ا في الوق���ت الذي يقتلونه���ا ويمتهن���ون كرامتها 
وي�س���تهدفونها، يغازلونه���ا بعناوي���ن مخادعة: عن���وان الديمقراطية، عن���وان الحرية، 
عن���وان حقوق الإن�س���ان، وغيرها من العناوين الأخرى، لماذا يغازلون ال�س���عوب بهذه 
العناوين؟ لأنهم يحر�سون على تفادي �سخطها، هذه م�ساألة اأكيدة، بل هم يخ�س�سون 
اأمواًل كبيرة بالمليارات ي�س����رفونها في �س���بيل تح�س���ين �س���ورة اأمريكا لدى ال�سعوب 
ا  حتى ت�ستطيع وتتمكن من ال�سيطرة على ال�سعوب باأقل كلفة، هذه م�ساألة مهمة جدًّ
ل���دى الأمريكيين، اأقل كلفة على الم�س���توى القت�س���ادي، على الم�س���توى الع�س���كري، 

على الم�ستويات الأخرى، وهذه م�ساألة وا�سحة واأكيدة.
هذه بع�س المعالم الأ�سا�س���ية للم�س�روع القراآني الذي تحرك على اأ�سا�سه ال�سيد 
ح�سين - ر�سوان اهلل عليه - وقدمه لالأمة، و�سحى من اأجل بقائه و�سيادته، واإل فال 
يمك���ن اأب���ًدا م���ن خالل كتاب كهذا اأن ن�س���تكمل الحديث ب�س���كل تام عن هذا الم�س����روع 

وعن هذا الرجل العظيم))).


)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة.
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لا هبمرلوا ميمنبم
ا منةقيمالوااعناا
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ال�سعار والمقاطعة القت�سادية المنطلقات والأهداف
ل �س���ك باأن لل�س���عارات اأهميتها في هذه المرحلة، بل �س���ارت ا�س���تراتيجية مهمة 
حت���ى ل���دى اأع���داء هذه الأم���ة بالرغم م���ن اإمكانياتهم الكبي���رة المادية والع�س���كرية؛ 
فنج���د باأنه���م يتحركون لحتالل ال�س���عوب تح���ت �س���عارات متعددة ومختلف���ة؛ لأنهم 

يعرفون اأهميتها، ول يقولون: ما هي قيمة هذه ال�سعارات؟. 
فالمقاطع���ة  ال�س���عارات،  ع���ن  اأهمي���ة  تق���ل  ل  القت�س���ادية  المقاطع���ة  كذل���ك 
ا عل���ى الع���دو، هي غزو  ا وموؤث���رة ج���ًدّ القت�س���ادية، المقاطع���ة للب�س���ائع: مهم���ة ج���ًدّ
ا عليه���م، ولذلك لم  للع���دو اإل���ى داخ���ل ب���الده، وه���م يعرف���ون اأن الق�س���ية موؤثرة ج���ًدّ
تج���روؤ الحكومات العربية اإلى الآن اأن تعلن المقاطعة، وتتخذ قراًرا بالمقاطعة؛ لأن 
الأمريكيين يعتبرونها اإعالن حرب، يعتبرون اإعالن المقاطعة لب�سائعهم يعتبرونها 

حرًبا؛ ل�سدة تاأثيرها عليهم. 
وقب���ل اأن نتح���دث ع���ن ال�س���عار ال���ذي رفع���ه ال�س���يد ح�س���ين ب���در الدي���ن الحوثي 
ومعاني���ه، ونع���رف المقاطعة وم�س���روعيتها ل بد من معرفة الدوافع والأ�س���باب التي 
اأدت اإلى مثل هذا العمل، ذكرها ال�سيد ح�سين في كثير من محا�س�راته ومنها ما ورد 

في )ال�س�رخة في وجه الم�ستكبرين( حيث قال: 
الإ�س���الم  واأن  م�س���تهدفون،  الم�س���لمين  كل  اأن  اإجم���اًل  جميًع���ا  نع���رف  "نح���ن 
والم�س���لمين ه���م م���ن تدور على روؤو�س���هم رحى ه���ذه الموؤام���رات الرهيبة الت���ي تاأتي 
بقي���ادة اأمري���كا واإ�س����رائيل، ولك���ن كاأننا ل ن���دري من هم الم�س���لمون! الم�س���لمون هم 
اأولئ���ك مثل���ي ومثل���ك م���ن �س���كان هذه القري���ة وتل���ك القرية، وه���ذه المنطق���ة وتلك 
المنطق���ة، اأو اأننا نت�س���ور الم�س���لمين مجتمًع���ا وهميًّا، مجتمًعا ل ن���دري في اأي عالم 
هو؟!. الم�سلمون هم نحن اأبناء هذه القرى المتناثرة في �سفوح الجبال، اأبناء المدن 
المنت�س����رة في مختلف بقاع العالم الإ�س���المي، نحن الم�س���لمون، نحن الم�س���تهدفون 
.. ومع هذا نبدو وكاأننا غير م�س���تعدين اأْن نفهم، غير م�س���تعدين اأْن ن�سحو، بل يبدو 
غريًب���ا علين���ا الحدي���ث عن ه���ذه الأح���داث، وكاأنها اأح���داث ل تعنين���ا، اأو كاأنها اأحداث 

جديدة لم تطرق اأخباُرها م�سامَعنا، اأو كاأنها اأحداث وليدة يومها. 
فع���اًل اأن���ا األم�ُس عندما نتحدث عن ق�س���ايا كه���ذه اأننا نتحدث عن �س����يء جديد. 
لي����س جدي���ًدا؛ اإنه���ا موؤام���رات مائ���ة ع���ام من ال�س���هيونية، م���ن اأعم���ال اليه���ود، اأكثر 
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م���ن خم�س���ين عاًما من وجود اإ�س����رائيل، الكيان ال�س���هيوني المعت���دي المحتل، الُغّدة 
ال�س����رطانية التي �س���ّبهها الإمام الخميني - رحمة اهلل عليه - باأنها )غدة �س����رطانية 

ل(. في ج�سم الأمة يجب اأن ُت�ْستاأ�سَ
اإْن دل ه���ذا على �س����يء فاإنما ي���دل على ماذا؟ يدل على خبث �س���ديد لدى اليهود، 
اأن يتحركوا ع�س����رات ال�س���نين، ع�س�رات ال�س���نين ونحن بعد لم نعرف ماذا يعملون! اأن 
يتحركوا ل�س����ربنا عاًما بعد عام، �س����رب نفو�سنا من داخلها، �س�رب الأمة من داخلها، 
ث���م ل نعل���م م���ن ه���م الم�س���تهدفون! األي����س هذا م���ن الخبث ال�س���ديد؟ من الت�س���ليل 

ال�سديد الذي يجيده اليهود ومن يدور في فلكهم؟. 
فلنتحدث لنكت�س���ف الحقائق في اأنف�س���نا، ولنقل لأولئك الذين ت�سلنا اأخبار هذا 
العالم وما يعمله اليهود عن طريق و�س���ائل اإعالمهم، هكذا نحن نفهم الأخبار، هكذا 
نح���ن نفه���م الأخبار. ما هي الحقيقة التي نريد اأن نكت�س���فها داخل اأنف�س���نا؟ هي: هل 
نح���ن فع���اًل نح�س داخل اأنف�س���نا بم�س���وؤولية اأم���ام اهلل اأمام ما يح���دث؟ هل نحن فعاًل 
نح����س باأنن���ا م�س���تهدفون اأمام ما يحدث عل���ى اأيدي اليهود ومن ي���دور في فلكهم من 

الن�سارى وغيرهم؟. 
ه���ذه الحقيق���ة: التي يجب اأن نعرفها واأن نقولها لأولئ���ك، واأن نرف�س الحقيقة 
التي يريدون اأن ير�س���خوها في اأنف�س���نا هم من حيث ي�س���عرون اأو ل ي�سعرون، حقيقة 
الهزيمة، )الهزيمة النف�سية(، ل ن�سمح لأنف�سنا ل ن�سمح لأنف�سنا اأن ن�ساهد - دائًما- 
ا ثم ل ن�س���مح لأنف�س���نا اأن يكون لها  ا جدًّ تلك الأحداث وتلك الموؤامرات الرهيبة جدًّ
موق���ف �س���نكون من ي�س���ارك ف���ي دع���م اليهود والن�س���ارى عندم���ا نر�س���خ الهزيمة في 

اأنف�سنا، عندما َنْجُبن عن اأي كلمة اأمامهم...
ث���م �سن�س���هم دائ�ًم���ا في ك�س���ف الحقائق في ال�س���احة؛ لأننا في عال���م ربما هو اآخر 
الزمان كما يقال - ربما واهلل اأعلم- هو ذلك الزمن الذي َيَتَغْرَبل فيه النا�س فيكونون 
فقط �س���نفين فقط: موؤمنين �س�ريحين/ منافقين �س�ريحين، والأحداث هي كفيلة 

باأن تغربل النا�س واأن تك�سف الحقائق.
���ا هو لنعرف حقيقة اأننا اأمام واقع ل نخلو فيه من حالتين،  عندما نتحدث اأي�سً

كل منهما تفر�س علينا اأن يكون لنا موقف. 
الحال���ة الأول���ى: نحن اأمام و�س���عية َمِهْينة، ذل، وخزي، وعار، ا�ست�س���عاف، اإهانة، 
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اإذلل، نحن تحت رحمة اليهود والن�سارى، نحن كعرب كم�سلمين اأ�سبحنا فعاًل تحت 
اأقدام اإ�س�رائيل، تحت اأقدام اليهود، هل هذه تكفي اإْن كنا ل نزال عرًبا، اإن كان ل يزال 

لدينا �سهامة العربي واإباه وَنْخَوته ونجدته؛ لتدفعنا اإلى اأن يكون لنا موقف؟. 
الحالة الثانية: هي ما يفر�سه علينا ديننا، ما يفر�سه علينا كتابنا القراآن الكريم 
من اأنه ل بد اأن يكون لنا موقف من منطلق ال�س���عور بالم�س���وؤولية اأمام اهلل �س���بحانه 
وتعالى، نحن لو ر�سينا - اأو اأو�سلنا الآخرون اإلى اأن نر�س�ى - باأن نقبل هذه الو�سعية 
َعة، اأن  التي نحن عليها كم�سلمين، اأن نر�س�ى بالذل اأن نر�س�ى بالقهر، اأن نر�س�ى بال�سَّ
نر�س�ى باأن نعي�س في هذا العالم على ُفتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين، لكن هل 
ير�س�ى اهلل لنا - عندما نقف بين يديه - ال�سكوت؟ من منطلق اأننا ر�سينا وقبلنا ول 
اإ�س���كال فيما نحن فيه، �سن�س���بر و�سنقبل. فاإذا ما وقفنا بين يدي اهلل �سبحانه وتعالى 
يوم القيامة، هل �سنقول: )نحن في الدنيا كنا قد ر�سينا بما كنا عليه؟( هل �سُيْعفينا 
 ذل���ك ع���ن اأن يق���ال لن���ا: األ���م ناأمرك���م؟ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻمث)الموؤمن���ون:105( 
مث���ل قول���ه  ت�س���معوا  األ���م   . نث ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ مث)غاف���ر:50(. 

ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   نث  تعال���ى: 
تعال���ى:  قول���ه  ومث���ل  عم���ران:103-102(  )اآل  مث  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  

نث ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  مث )اآل عم���ران( األي�س���ت ه���ذه الآي���ات تخاطبنا نحن؟. 

األي�ست تحّملنا م�سوؤولية؟. 
ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   نث  لن���ا:  الق���راآن  يق���ل  األ���م 
ٿ  ٹ  ٹ   مث)اآل عم���ران:110(؟. األ���م يق���ل اهلل لن���ا: نث ی  ی  ی  

ی             جئ    حئمث)ال�سف:14(؟.
ُكها ما ت�س���مع ول  ف���اإذا ر�س���ينا بما نحن عليه واأ�س���بحت �س���مائرنا ميت���ة، ل يحرِّ
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م���ا تح����س ب���ه من الذلة والهوان، فاأعفينا اأنف�س���نا هن���ا في الدنيا فاإننا ل���ن ُنعفى اأمام 
اهلل ي���وم القيام���ة، ل ُب���ّد للنا����س م���ن موق���ف، اأو فلينتظ���روا ذلًّ في الدني���ا وخزًيا في 
الدني���ا وعذاًب���ا في الآخرة، هذا ه���و منطق القراآن الكريم، الحقيق���ة القراآنية التي ل 
 تتخلف  نثۓ   ۓ  ڭ مث)الأنعام:115، الكهف:27( نث ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ مث )الأنعام:34( 

نث وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   مث)ق(.

ماذا نعمل؟:
ث���م عندم���ا نتح���دث، ونذكر الأحداث، وما يح�س���ل ف���ي هذا العال���م، وما يحدث، 
وو�س���لنا اإل���ى وع���ي باأن���ه فع���اًل يج���ب اأن يكون لن���ا موقف فم���ا اأكثر من يق���ول: )ماذا 
نعم���ل؟. م���اذا نعم���ل؟ وماذا باإمكانن���ا اأن نعمل؟(. األي����س النا�س يقول���ون هكذا؟. هذه 
وحدها تدل على اأننا بحاجة اإلى اأن نعرف الحقائق الكثيرة عما يعمله اليهود واأولياء 
ا  اليهود حتى تلم�س فعاًل باأن ال�س���احة، باأن الميدان مفتوح اأمامك لأعمال كثيرة جدًّ

ا." ا جدًّ جدًّ

الخبث اليهودي :
اإلى اأن يقول ال�سيد ح�سين متحدًثا عن خبث اليهود:

"ل ب���د اأن نع���رف حقيق���ة واح���دة اأن اليه���ود، اأن الأمريكيين عل���ى الرغم مما 
ا على األَّ  ا جدًّ بحوزتهم من اأ�سلحة تكفي لتدمير هذا العالم عدة مرات حري�سون جدًّ
ا على األَّ نتفوه بكلمة واحدة تنبئ  ا جدًّ يكون في اأنف�سنا �سخط عليهم، حري�سون جدًّ
عن �سخط، اأو تزرع �سخًطا �سدهم في اأي قرية ولو في قرية في اأطرف بقعة من هذا 

العالم الإ�سالمي، هل تعرفون اأنهم حري�سون على هذا؟. 
والقراآن الكريم كان يريد منا اأن نكون هكذا عندما حدثنا اأنهم اأعداء، يريد منا 
اأن نحمل نظرة عداوة �سديدة في نفو�سنا نحوهم، اأي اأن ننظر اإليهم على اأنهم اأعداء 
لن���ا ولدينن���ا، لكن���ا كنا اأغبياء ل���م نعتمد على الق���راآن الكريم، كنا اأغبي���اء، فجاوؤُوا هم 

ليحاولوا اأن يم�سحوا هذه النظرة، اأن يم�سحوا هذا ال�سخط.
لماذا؟. لأنهم حينئٍذ �س���يتمكنون من �س����رب اأي منطقة اأو اأي جهة ت�س���كل عليهم 
خط���ورة حقيقي���ة، ث���م ل يك���ون هناك في اأنف�س���نا ما يثير �س���خًطا عليه���م، ثم ل تكون 
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تلك العملية مما يثير �س���خط الآخرين من اأبناء هذه الأمة عليهم، هكذا يكون خبث 
اليهود."

مقابلة ال�صيد ح�صين مع قناة )اأبو ظبي(:
وبالعودة اإلى مقابلة ال�سيد ح�سين - ر�سوان اهلل عليه - مع قناة )اأبو ظبي( نجد 
اأن���ه اأوج���ز الحدي���ث عن هذا الم�س����روع ودوافعه وع���ن الخطوة العملي���ة المتمثلة في 

ال�سعار والمقاطعة بقوله: 
"ي���ا اأخ���ي نحن معروفون من �س���نتين ون�س���ف عملنا يتمثل ف���ي تذكير النا�س 
بكتاب اهلل اأمام الهجمة الرهيبة من اأمريكا واإ�س����رائيل �س���د الإ�س���الم والم�س���لمين .. 

الم�سلمون عليهم م�سوؤولية كبيرة اأمام اهلل .. اهلل يقول: نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇمث)الأنفال:60( ويقول في اآيات كثيرة كلها تحث الم�س���لمين على اأن يكون لديهم 

تاأهب لمواجهة اأعدائه واأعدائهم. 
الإن�سان اإذا كان لديه معرفة بالبينات والهدى فعليه م�سوؤولية كبيرة اهلل يقول: 

نثڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  مث )البق���رة( نح���ن اأعتق���د اأن لدين���ا معرف���ة - 
بف�س���ل اهلل - بالبين���ات واله���دى، فم���ن واجبن���ا نح���و اهلل - ونحن يج���ب األَّ نخاف اإل 
اهلل - اأن نبي���ن للنا����س، نح���ن بّين���ا للنا�س اأن ه���ذه المرحلة التي نحن فيه���ا، ونقولها 
الآن للجمي���ع ول���كل م���ن ي�س���مع قناتكم العزيزة اأن الم�س���لمين اليوم ه���م في مواجهة 
ا ح�سب ما اأعتقد، مرحلة موؤاخذة اإلهية، مرحلة ت�سليط اإلهي؛ اإذا  مرحلة خطيرة جًدّ
لم يعودوا اإليه ويعودوا اإلى كتابه ب�س���كل جاد �سُي�س���ّلط عليهم اأعداءهم. هذه الق�سية 
نذّك���ر النا����س به���ا؛ فنح���ن ننطلق من ه���ذه الم�س���وؤولية الإلهية في الق���راآن بالتبيين 

للنا�س، هذا هو ال�س����يء الذي اأخذه اهلل على من لديهم معرفة نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  مث)اآل عم���ران:187( كثي���ر م���ن العلم���اء، 
كثير من العلماء، حتى هنا عندنا في اليمن يوّدون اأنَّ باإمكانهم اأْن يبّينوا، لكن هناك 
م���ن ي�س���غط عليه���م، هناك من يجبره���م على األَّ يتفّوه���وا بكلمة على اأ�س���ا�س القراآن 

والتبيين الكامل والتبيين ال�سحيح للقراآن الكريم .. 
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فنح���ن ي���ا اأخ���ي هذا هو عملن���ا من البداية: تذكي���ر النا�س بالق���راآن ومن منطلق 
ق���ول اهلل تعالى لر�س���وله - �س���لوات اهلل عليه وعلى اآل���ه -: نث ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  
ر، َفَمْن َقِبَل فال باأ�س، والذي ل يقبل ل نجبره على ذلك، ل  ۉ  مث)الغا�سية( نحن ُنَذكِّ

َهنا، ل نكّفره، ل نف�ّسقه..  نفر�س عليه اأْن يقبل توجُّ
ا فقط؛ بل يج���ب اأن تكون  والتذكي���ر لي����س معن���اه مجرد اأن تذك���ر اأن هناك ع���دًوّ

هناك روؤية تقدم للنا�س، روؤية عملية ليتحركوا فيها. 
عل���ى ه���ذا الأ�س���ا�س كان اأمامنا ق�س���يتان: رفع �س���عار: اهلل اأكبر، الم���وت لأمريكا، 

الموت لإ�س�رائيل، اللعنة على اليهود، الن�س�ر لالإ�سالم. 
والق�س���ية الثاني���ة: مقاطع���ة الب�س���ائع الأمريكي���ة والإ�س����رائيلية، والحث عليها 
كواج���ب؛ لأن اأموالن���ا ه���ذه التي ن�س���تهلك الب�س���ائع الأمريكية بدفعها تعتب���ر اإعانة، 
اإعان���ة له���م عل���ى الإ�س���الم  وعل���ى اأبناء الإ�س���الم، ه���ذا ال���ذي نعمله نتح���رك على هذا 

الأ�سا�س."

انطلق ال�صعار من واقع ال�صعور بالم�صوؤولية اأمام اهلل وفي واقع �صيء:
نفهم من كالم ال�س���يد ح�س���ين - ر�س���وان اهلل عليه - اأنه انطلق في هذا الموقف 
)هت���اف الحري���ة والإب���اء(، وانطلق معه الم�س����روع القراآني العظي���م والمهم من واقع 
ال�س���عور بالم�س���وؤولية اأم���ام اهلل، وف���ي واقٍع �س���يٍئ ومريٍر ومخ���ٍز وُمِهين تعي�س���ه اأمتنا 
الإ�س���المية في المنطقة العربية والعالم عموًما! في و�س���عيٍة خ�سع فيها الم�سلمون 
لهيمنٍة مطلقٍة لأمريكا ومع اأمريكا اإ�سرائيل! وهذه الهيمنة التي لها نتائجها ال�سلبية 
ا ف���ي واقع الم�س���لمين، ه���ذه الهيمنة التي م���ن اأُوَلى نتائجها: م�س���خ هوية الأمة،  ج���دًّ
وطم�س معالم دينها، والتاأثير على اأخالقها، من نتائج هذه الهيمنة وهذه ال�س���يطرة 
وهذا ال�ستهداف: اأن تفقد الأمة ا�ستقاللها، واأن تخ�سر كرامتها، واأن تخ�سر هويتها 
���ا، ا�ستهداف كبير و�سامل، وهيمنة مذلة ومهينة، وا�ستحكام وتحكم وتدخل غير  اأي�سً
م�س���بوق في �س���وؤون هذه الأمة، اإ�س���عاف واإذلل واإهانة وقهر وا�ستعباد ، واقع ل يمكن 
القب���ول ب���ه اإذا كن���ا ل نزال نحمل ح�ّس���نا الإن�س���اني، قيمن���ا الفطرية الت���ي فطرنا اهلل 
عليها، اإذا كان ل يزال فينا اإح�س���ا�ٌس بالكرامة الإن�س���انية، واإح�س���ا�ٌس بالعز والإباء في 
مثل هذا الحال مع هذه القيم الفطرية ل يمكن اأن يقبل الإن�سان اأن يعي�س في واقع 
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ه���ذه الحي���اة ذلي���اًل مهاًن���ا، ل حرمة ل���ه، ول كرامة ل���ه، ول قيمة له، هذا ه���و الواقع 
العربي اأمام التحدي الأمريكي والإ�سرائيلي.

في ظل ال�س���تهداف الأمريكي والإ�س���رائيلي لهذه الأمة في كل �سعوبها، وفي كل 
مناطقها وبلدانها واأقطارها تتحرك اأمريكا واإ�س���رائيل ول تتحا�س���ى اأبًدا من فعل اأي 
�سيٍء بهذه الأمة، مهما كان ظالًما، مهما كان طغياًنا، مهما كان ب�سًعا، مهما كان �سيًئا، 
مهما كان مهيًنا، لأن العداء الأمريكي والإ�س���رائيلي لهذه الأمة عداء �س���ديد، وعداء 
، ولكن  حقيق���ي، وبالتال���ي: يتحرك���ون م���ن تل���ك الحال���ة العدائية ف���ي موقٍف عدائ���يٍّ
تحرًكا �ساماًل، وتحرًكا ي�ستهدف الأمة في كل مقومات بنائها، وفي كل عوامل قوتها، 
���ا لالإن�س���ان، ولالأر����س، وللثروة،  ا�س���تهداف ف���ي القي���م في الأخالق، وا�س���تهداف اأي�سً
وللمقدرات، ا�س���تهداف �سامل ل ي�س���تثني �سيًئا ول ينح�سر في اتجاه معين اأو ينطلق 

من زاويٍة معينة فح�سب "ل"؛ ا�ستهداف ي�سمل كل �سيء، وا�ستهداف كبير وخطير.
والأخط���ر ف���ي ذل���ك كله اأنه���م ي�س���تفيدون بالدرج���ة الأولى من الواق���ع الداخلي 
لالأمة، الواقع المهياأ ل�س���الح اأعدائها، الواقع المطمع الذي جعلهم يطمعون ب�س���كٍل 
كبي���ر ف���ي اأن موؤامراتهم ومخططاتهم ومكائدهم على هذه الأمة يمكن اأن تنجح في 
ظل الحالة ال�س���ائدة في واقع الأمة من �س���عف الوعي اإلى حٍد كبير، انعدام ال�س���عور 

بالم�سوؤولية اإلى حٍدّ كبير. 
ولذلك حينما تحرك هذا الم�سروع القراآني العظيم فيما فيه من موقف، وفيما 
فيه من تب�سير وتوعية من خالل القراآن الكريم، ون�سٍر للثقافة القراآنية التي ت�س�يء 
الطريق لالأمة، والتي ت�سنع الوعي لالأمة، والتي يمكن اأن ن�ستر�سد بها في ال�س�راع 

مع اأعدائنا مهما كان حجم هذا ال�سراع ومهما كانت اإمكانيات الأعداء ))).

انطلق الم�صروع القراآني من واقع المعاناة:
لقد انطلق هذا الم�سروع القراآني من واقٍع معروف: )واقع المعاناة( فهو م�س�روع 
، اأو خطوٍة لي�س هناك حاجة اإليها "ل"  ، اأو عمٍل هام�س���يٍّ اأ�س���يل، لم ياأت كترٍف فكريٍّ
انطل���ق ف���ي مرحل���ٍة الأم���ة بحاج���ة اإلى موق���ف، ل بد للنا����س من موق���ف، البديل عن 
الموقف ما هو؟ حالة الالموقف، حالة الالموقف تعني: ال�ست�سالم، تعني ال�سمت، 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 434)هـ.
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تعن���ي الخ�س���وع ، تعن���ي اأن نترك المجال ل�س���الح الأعداء ليعملوا هم كل ما ي�س���اوؤون 
ويريدون، يعني اإفراغ ال�س���احة من اأي م�س���روٍع يناه�س موؤامراتهم ومكائدهم، وهذا 

بال�سبط هو ما يريدونه. 
ه���م اأرادوا لن���ا كاأم���ٍة م�س���لمة اأن يك���ون واقعنا هك���ذا، واقًعا فارًغا من اأي م�س����روع 
يناه�س���هم ويناه�س مكائدهم، اأرادوا ل�س���احتنا العربية ل�ساحتنا الإ�سالمية اأن تكون 
�س���احًة ي�س���ودها ال�س���مت، وال�ست�سالم، والخ�س���وع، واأردوا لنا كاأمٍة م�س���لمة وهي اأمة 
ا، مئ���ات الماليي���ن م���ن الم�س���لمين اأن نكون قطيًع���ا كالحيوان���ات، يقتلون  كبي���رة ج���دًّ
منا، وي�س���تعبدون، وياأ�س���رون، وي�سفكون الدماء، ويمررون الموؤامرات تلو الموؤامرات، 
ويفعل���ون بن���ا م���ا ي�س���اوؤون ويريدون وه���م مطمئنون كل الطمئن���ان اأنهم ل���ن ُيَقاَبلوا 
بموقف، واأن حالة ال�س���مت وال�ست�س���الم وال�س���كوت والتدجين ل�سالحهم �ستبقى هي 

الحالة القائمة في واقع الأمة، والم�سيطرة على الأمة، والمتغلبة في واقع الأمة. 
ا بحكم الواقع، بحكم  ا .. �سروريًّ ا، و�سروريًّ ولهذا كان هذا الم�سروع القراآني مهمًّ
الظ���روف، بحك���م الأخط���ار، بحكم التحديات، و�س���روريًّا من منطل���ق القيم والمبادئ 
التي ننتمي اإليها كم�س���لمين، اأن ديننا ل ي�س���مح لنا حتى لو ر�س���ينا لأنف�س���نا اأن نعي�س 
حالة الذل، وحالة القهر، وحالة الهوان، وحالة ال�ست�سالم، وفتحنا المجال لأعدائنا! 
وقلنا لهم تف�سلوا، فافعلوا بنا ما �سئتم! اقتلوا من �سئتم! واأ�سروا من �سئتم! واهتكوا 
الأعرا�س! ودمروا البلدان! وانهبوا الثروات والمقدرات كل هذا لكم! لن يعفينا ذلك 
من الم�س���وؤولية اأمام اهلل، �سنحا�س���ب ون�ساأل؛ لأن موقًفا كهذا موقٌف قائٌم على اأ�سا�س 
ال�ست�س���الم والخنوع والخ�س���وع ل�سالح اأعداء الإن�سانية والب�س����رية، موقٌف كهذا هو 
موقٌف ل ين�س���جم باأي حاٍل من الأحوال مع مبادئ الإ�س���الم وقيمه، مع توجيهات اهلل 

وتعليماته واأوامره المهمة والعظيمة والمقد�سة في كتابه الكريم))). 

من منطلق ال�صعور الإن�صاني: 
لذل���ك م���ن واق���ع الظ���روف الت���ي تعي�س���ها الأم���ة، وه���ي اأم���ة اأبناوؤه���ا كب�س���ٍر لهم 
اإح�سا�س، لهم معاناة، لهم واقع موؤ�سف، يفر�س عليهم اأن يتحركوا، الحالة الإن�سانية، 
الإح�سا�س بالكرامة، الإن�سانية التي ُهِدرت والتي ا�ستبيحت، الإح�سا�س بالذل والهوان، 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 434)هـ.
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الإح�س���ا�س بال�س���تهداف الممنهج وال�سامل يفر�س علينا من واقع ح�سنا الإن�ساني األَّ 
نقب���ل بذلك، واألَّ ن�س���مت تجاه ذلك، واألَّ نخ�س���ع اإزاء ذلك، وكذل���ك موقفنا الديني، 

انتماوؤنا الديني، قيمنا الدينية، اأخالقنا الدينية، وفي مقدمتها: العزة . 
 م���ن اأهم الأخالق في الإ�س���الم والقيم الأ�س���يلة والمهم���ة التي يجب اأن تحافظ 

عليها الأمة هي: )العزة( اهلل �سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم والمجيد: نث گ  
گ    ڳ  ڳ  مث)المنافقون:8(، اهلل �سبحانه وتعالى وهو العزيز يريد 
���ا اأن يعي�س���وا بكرامة، وكّرم بن���ي اآدم واأراد لهم  لعب���اده اأن يكون���وا اأع���زاء، اأراد لهم اأي�سً
الكرامة، وعاملهم بكرامة، وقدم اإليهم حتى دينه بكرامة، وقدم تعليماته واإر�س���اداته 

وتوجيهاته لهم بكرامة، وفيما يحقق لهم الكرامة في الدنيا والآخرة ))). 

ال�سعار والمقاطعة من الجهاد في �سبيل اهلل
يقول ال�سيد  ح�سين في )الدر�س الثاني والع�س�رين من درو�س رم�سان(:

"الإن�سان الذي هو يعتبر مجاهًدا يجب اأن يبذل جهده في �سبيل اهلل، ويعرف ماذا 
ينبغي اأن يعمل، يعرف ماذا ينبغي اأن يعمل، واأعتقد فعاًل اأن رفع ال�سعار، والمقاطعة 
القت�سادية، تعتبر من الجهاد في �سبيل اهلل، ولها اأثرها المهم فعاًل، بل قد يكون هذا 
الجهاد اأ�سد على الأمريكيين مما لو كنا ع�سابات نتلقى لهم ونقتلهم فعاًل، اأنا اأعتقد 
ه���ذا: اأن اأث���ره عليه���م اأ�س���د من ه���ذا، يوؤثر عليهم ب�س���كل كبير من الناحي���ة المعنوية 
والنف�س���ية بال�س���كل الذي ل ي�س���تطيعون اأن يواجهوه باأي مقولة من مقولتهم، على 
ا، لم ي�س���تطيعوا اأن يوقفوه  م���دى �س���نتين لم ي�س���تطيعوا اأن يقول���وا: اإرهابيي���ن نهائ�ًيّ
ب���اأي طريقة اأبًدا، ول ا�س���تطاعوا اأن يل�س���قوا به �س���يًئا يعتبر ذريع���ة، وفي نف�س الوقت 

يعرفون اأنه ي�س�ربهم �س�ربات نف�سية ومعنوية رهيبة."
ويقول في الدر�س الحادي والع�س�رين من درو�س رم�سان:

"طعامه���م كذل���ك؛ لأنه لحظ الإن�س���ان عندما يك���ون لديه كيان، اأو ل يزال لديه 
طموح اأن يقيم كياًنا، قد ي�س���عى اإلى اأن ي�س���تخدم اأ�س���ياء كثيرة توؤثر على الم�س���لمين 
عن طريق الطعام، وعن طريق الن�س���اء، ت�س���ميم معين، اأ�س���ياء معينة، وهذه المرحلة 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 434)هـ.
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ا، ا�س���تخدام اأطعمتهم؛ لذل���ك نحن نقول عندما  الت���ي نح���ن فيها مرحلة خطيرة جًدّ
ياأتي البع�س ياأتي بهذه الآية في مو�س���وع المقاطعة، مقاطعة ب�س���ائعهم، قال اإن اهلل 
يق���ول:  نث ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  مث)المائ���دة:5(  قلنا: نحن 
بحاج���ة اإل���ى فق���ه قراآني، بحاجة اإلى اأن نعرف الق���راآن؛ لأن الذي يقول هذا ل يعطي 
ا، و�س���عية من  معن���ى لكلم���ة نث ۆ  مث، نث ۆ  مث ه���ي تحك���ي لك و�س���عية هامة جًدّ
�س���ها اإل من يفهم كتاب اهلل، في الأخير يقول لك: ل. نقول:  الذي ي�س���تطيع اأن ُي�َسخِّ
ل، نح���ن في و�س���عية ممكن اأن يد�س���وا في كثير من الأغذية حبوًب���ا وغيرها، واأدوية، 
�سموًما، مواد اأخرى توؤدي اإلى اأمرا�س فتاكة، مواد اأخرى توؤدي مثاًل: اإلى تغيير في 
ميول الإن�س���ان ونف�س���يته، ويح�س���ل عنده حالة لمبالة، وفتور واأ�س���ياء من هذه، قد 
عنده���م خب���رات عالية، وي�س���تخدمون خبرات عالي���ة، ولديهم �س����ركات غنية، ولديهم 
كي���ان قائم، ويعرفون و�س���عيتنا اأنها و�س���عية منه���ارة. اأعني: هم عنده���م اأمل الآن اأن 

ا." با�ستطاعتهم اأن يق�سوا على الأمة هذه نهائ�ًيّ
ويقول في محا�سرة )ال�سعار �سالح وموقف(:

ا على  ا وموؤثرة ج���ًدّ "المقاطع���ة القت�س���ادية، المقاطع���ة للب�س���ائع مهمة ج���ًدّ
ا  الع���دو، ه���ي غزو للعدو اإلى داخل بالده، وهم اأح�س���وا اأنَّ الق�س���ية عندهم موؤثرة جًدّ
عليه���م، لك���ن م���ا قد تج���راأت الحكوم���ات العربية اإل���ى الآن اأْن تعل���ن المقاطعة، تتخذ 
ق���راًرا بالمقاطع���ة؛ لأن الأمريكيي���ن يعتبرونه���ا حرًب���ا، اإعالن المقاطعة لب�س���ائعهم 

يعتبرونها حرًبا؛ ل�سدة تاأثيرها عليهم."
ويقول في محا�سرة: في ظالل دعاء مكارم الأخالق - الدر�س الثاني:

"هذه ال�س�رخة وحدها التي نريد اأن نرفعها، واأن تنت�س�ر في المناطق الأخرى، 
وحده���ا تنب���ئ ع���ن �س���خط �س���ديد، وم���ن يرفعونه���ا ي�س���تطيعون اأن ي�س����ربوا اأمريكا، 
ا، والقت�س���اد عن���د الأمريكيين مهم  ا قب���ل اأن ت�س����ربهم ع�س���كرًيّ ي�س����ربوها اقت�س���ادًيّ

يح�سبون األف ح�ساب للدولر الواحد.
هوؤلء باإمكانهم اأن يقاطعوا المنتجات الأمريكية، اأو منتجات ال�س�ركات التي لها 
عالق���ة بالأمريكيي���ن، وباليهود اأو بالحكومة الأمريكية نف�س���ها، وحينئذ �س���يرون كم 
�سيخ�س����رون؛ لأن من اأ�س���بح ممتلًئا �سخًطا �س���د اأمريكا و�سد اإ�س�رائيل األي�س هو من 

ا." �سي�ستجيب للمقاطعة القت�سادية؟ والمقاطعة القت�سادية منهكة جًدّ
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ويقول في: الدر�س الرابع - مديح القراآن:
"لك���ن يقع���د واح���د، يقع���دون هنا، ويقولون: نري���د توازًن���ا، اأي اأن يكون عندنا 
تكنولوجي���ا مثلم���ا يوج���د عن���د اأمريكا نف�س���ها، يكون عندن���ا من الأ�س���لحة مثلما عند 
���نَّة  اأمريكا نف�س���ها! هذا لي�س مقيا�ًس���ا، لي�س مقيا�ًس���ا اأ�سا�ًس���ا، ل واقًعا، ول �س���من ال�سُّ
الإلهي���ة، لي�س مقيا�ًس���ا؛ لأنه معل���وم عند العرب الآن، وهم يعرفون باأن لديهم �س���الح 
النف���ط، والمقاطعة القت�س���ادية بال�س���كل ال���ذي يوقف كل هذه القط���ع التي تحركها 

اأمريكا." 
ا: ويقول فيه اأي�سً

"ث���م ف���ي الأخي���ر تج���د اأن���ه بحاجة اإلى المال ف���ي حركته هذه، والمال م�س���دره من 
عندك ك�سوق ا�ستهالكية، والنفط الذي اأنت مهيمن عليه. فالحظ من باب التوازن هذا، 
األي�س العرب عندهم هذا ال�سالح: �سالح النفط، و�سالح المقاطعة القت�سادية؟ �سيوقف 
اأمري���كا ع���ن قراراته���ا ه���ذه كلها؟ لم يتح���رك الأمريكي���ون اإل بعد اأن حاول���وا في العرب 

يعملون اتفاقيات معهم: اأن النفط ل ي�ستخدم ك�سالح. اأوًل يجمدون �سالحنا هم!."

ال�سعار وبع�ض ما حققه
اأثبت ال�س���عار الذي اأطلقه ال�س���يد ح�س���ين - ر�س���وان اهلل عليه - تاأثيره الإيجابي 
من���ذ انطالقت���ه في العام 2002م واإلى اليوم، واأثبتت الأح���داث والمتغيرات، والهجمة 
الأمريكي���ة ال�س���هيونية على المنطقة، واعتداءاتها الم�س���تمرة عل���ى اأبناء هذه الأمة، 
���ا في اليمن، كلها عّززت الحاجة اإلى رفع  وما يحدث من قبلهم من جرائم وخ�سو�سً

هذا ال�سعار والتم�سك به والتثقف بثقافته. 
ا �سنتناول بع�سها وهي:  فقد حقق ال�سعار نجاحات كبيرة جدًّ

كان بداية حكيمة ومتدرجة:
�َل ال�س���عار في التجاه العملي بداية حكيمة ودقيقة ومدرو�س���ة للدفع بالنا�س  مَثّ
وتحقيق نقلة من واقع ال�س���مت وواقع ال�ست�س���الم وواقع الخ�سوع وحالة الالموقف 
اإل���ى نقل���ة اإلى الموقف اإل���ى الكالم، اإلى التح���رك اإلى الفعل، اإلى الم�س���وؤولية، وكانت 
بداية مدرو�س���ة؛ لأنها - اأوًل- م�س���األة �س���هلة ومتاحة لكل واحد، كل من كان ف�س���يًحا 
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غي���ر اأخر����س، من لم يك���ن اأبكم يمكنه اأن يهت���ف بهذه الخم�س الكلم���ات، يعني خطوة 
�سهلة؛ لكنها مهمة وفاعلة وموؤثرة، ولها اأهداف ولها نتائج، وبداية ممكنة.

ًّا  ا عليهم لم يتهيوؤوا نف�س���ًيّا ول معنوي� لم ياأت ليدفع بالأمة اإلى موقف كبير جًدّ
لالنتق���ال اإلي���ه؛ ب���ل انتق���ال مت���درج، انتق���ال بت���درج، خطوة مفي���دة، خروج م���ن حالة 
ال�سمت وحالة الالموقف وحالة التن�سل عن الم�سوؤولية اإلى الموقف، وموقف متاح، 

موقف �سهل، موقف ممكن. 
ه���ذا الموق���ف حقق نتائج، اأوًل: على م�س���توى الهاتفين بال�س���عار، لق���د ترك اأثًرا 
���ا كبي���ًرا في اأنف�س���هم هذا على م�س���توى الذين هتفوا بال�س���عار وانطلق���وا، غّي�َر  معنوًيّ
واقعهم تماًما، اأحيا فيهم ال�س���عور بالم�س���وؤولية، اأحيا فيهم ال�سعور بالعزة، اأحيا فيهم 
ال�س���عور بالقوة، اأحيا فيهم اأنهم اأ�س���بحوا في موقع الم�سوؤولية وبالتالي راأوا اأنف�سهم 
بحاجة اإلى اللتجاء اإلى اهلل، راأوا نفو�سهم في حالة جهادية، راأوا اأنف�سهم في موقف، 
راأوا اأنف�س���هم اأ�س���بحوا في مباينة للظالمين والمجرمين والم�س���تكبرين، اأ�سبح لهم 

. موقف، اأ�سبح لهم م�س�روع، اأ�سبحوا في مواجهة تحٍدّ
ًّ���ا ترافق معه  فحق���ق نقل���ة نف�س���ية ومعنوي���ة وواقعي���ة وعملية، وترك اأث���ًرا تربوي�
الن�س���اط التثقيفي الم�س���تمر الذي كان يقوم به ال�سيد - ر�سوان اهلل عليه - ليل نهار، 
في الليل والنهار يتحرك دائ�ًما بتعبئة اإيمانية وتثقيف قراآني يعزز الروح المعنوية؛ 
فت���رك اأث���ره العظيم في وج���دان الهاتفي���ن بال�س���عار المتحركي���ن المنطلقين الذين 

ا�ستجابوا وتحركوا في اإطار هذا الم�س�روع.
مع الن�س���اط التثقيفي الم�س���تمر والتعبئة الإيمانية الم�ستمرة؛ فوجدوا اأنف�سهم 
في حالة ارتقاء معنوي اإيماني، و�سعور بالعزة يتزايد، العزة الإيمانية، وتعزيز لحالة 
الثقة باهلل �س���بحانه وتعالى، مع كل اأ�س���بوع، مع كل ظرف، كلما تزايد الوقت �س���عروا 
اأكث���ر واأكث���ر بثقته���م ب���اهلل، واعتماده���م عل���ى اهلل، واحتقاره���م ل���كل اأولئ���ك الطاغين 

والم�ستكبرين.
ث���م عل���ى م�س���توى التهيئة للمواق���ف الأكثر والأكب���ر، هذه الخطوة هي���اأت الذين 
ا�س���تجابوا وانطلق���وا فيها، هياأتهم نف�س���ًيّا لالنتق���ال اإلى المواقف الأكب���ر، اأخرجتهم 
اأوًل: من حالة ال�سمت اإلى حالة الموقف والكالم وال�سدع بالحق والبراءة من اأعداء 

اهلل والتحدي لهم بكل عزة وبمْلِء اأفواههم. 



ا هبمرلوا ميمنبما منةقيمالوااعناال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ85

ث���م حقق���ت له���م الرتقاء اإل���ى م�س���توى ال�س���تعداد لأي مواجه���ة، واإلى م�س���توى 
ال�س���تعداد لتقدي���م النف�س في �س���بيل اهلل �س���بحانه وتعالى، وبذل الم���ال، وتقديم اأي 

�س�يء.
هياأته���م اإل���ى موق���ف: هو ال�س���دع بالحق، والبراءة م���ن الم�س���تكبرين، والمباينة 
للطغ���اة والظالمي���ن، ث���م هياأته���م اإل���ى الم�س���توى الأكبر: ب���ذل المال، اإلى الم�س���توى 
الأعظ���م: بذل النف�س؛ فكان م�س����روًعا حكيًم���ا ارتقى بالأمة، وم�س����روًعا تربويًّا حقق 

نقلة في النفو�س كما حقق نقلة في الواقع))).

اأوجد حالة كبيرة من ال�صخط :
يقول ال�سيد ح�سين : 

" نع���ود م���ن جدي���د اأمام ه���ذه الأحداث لنقول: هل نحن م�س���تعدون األَّ نعمل 
�س���يًئا؟  ث���م اإذا قلن���ا: نحن م�س���تعدون اأن نعمل �س���يًئا فما هو الج���واب على من يقول: 

)ماذا نعمل؟( اأقول لكم اأيها الإخوة: ا�س�رخوا، األ�ستم تملكون �س�رخة اأن تنادوا: 
)اهلل اأكبر/ الموت لأمريكا / الموت لإ�س�رائيل/ اللعنة على اليهود / الن�س�ر لالإ�سالم(؟
هذه ال�س�رخة األي�س كل واحد باإمكانه اأن يعملها واأن يقولها؟ اإنها من وجهة نظر 
الأمريكيين - اليهود والن�س���ارى - ت�س���كل خطورة بالغة عليهم. لنقل لأنف�سنا عندما 
نق���ول: ماذا نعمل؟. هكذا اعمل وهو اأ�س���عف الإيمان اأن تعم���ل هكذا، في اجتماعاتنا، 
بعد �س���الة الجمعة، و�س���تعرفون اأنها �س����رخة موؤث���رة، كيف �س���ينطلق المنافقون هنا 

وهناك والمرجفون هنا وهناك ليخوفوكم، يت�ساءلون: ما هذا؟.
اأتعرف���ون؟ المنافق���ون المرجفون هم المراآة التي تعك�س لك فاعلية عملك �س���د 

اليهود والن�س���ارى؛ لأن المنافقين هم اإخوان اليهود والن�س���ارى نث ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  
ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  مث)الح�س����ر:11(  فحتى تعرفوا اأنتم، 
وت�س���معوا اأنتم اأثر �س����رختكم �ست�س���معون المنافقين هنا وهناك عندما تغ�سبهم هذه 

ال�س�رخة، يت�ساءلون لماذا؟ وينطلقون ليخوفوكم من اأن ترددوها.

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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اإًذا عرفنا اأنَّ با�ستطاعتنا اأن نعمل، واأن باأيدينا وفي متناولنا كثيًرا من الأعمال، 
وهذه ال�س�رخة )اهلل اأكبر/ الموت لأمريكا / الموت لإ�س�رائيل/ اللعنة على اليهود - 
لأنهم هم من يحّركون هذا العالم، من يف�سدون في هذا العالم - / الن�س�ر لالإ�سالم(  

هي �ستترك اأثرها �ستترك اأثًرا كبيًرا في نفو�س النا�س، اإن �ساء اهلل.
م���ا ه���و هذا الأث���ر؟. اإنه ال�س���خط، ال�س���خط الذي يتف���اداه اليهود بكل م���ا يمكن، 
ال�س���خط ال���ذي يعم���ل اليه���ود عل���ى اأن يكون الآخ���رون من اأبناء الإ�س���الم ه���م البديل 
ال���ذي يق���وم بالعم���ل عنهم في مواجه���ة اأبناء الإ�س���الم، يتفادون اأن يوجد في اأنف�س���نا 
�سخط عليهم؛ ليتركوا هذا الزعيم وهذا الرئي�س وذلك الملك وذلك الم�سوؤول وتلك 
الأح���زاب تتلق���ى هي الجف���اء، وتتلقى هي ال�س���خط، وليبقى اليهود ه���م اأولئك الذين 

يدفعون مبالغ كبيرة لبناء مدار�س ومراكز �سحية وهكذا ليم�سحوا ال�سخط. 
اإنه���م يدفعون المليارات من اأجل اأن يتفادوا ال�س���خط في نفو�س���نا، اإنهم يعرفون 
كم �س���يكون هذا ال�س���خط مكلًفا، كم �س���يكون هذا ال�سخط مخيًفا لهم، كم �سيكون هذا 
ا في جمع كلمة الم�سلمين �سدهم، كم �سيكون هذا ال�سخط عاماًل  ال�سخط عاماًل مه�مًّ
ا وثقافيًّا وعلميًّا، هم لي�س���وا اأغبياء مثلنا يقولون: ماذا  ا في بناء الأمة اقت�س���اديًّ مه�مًّ
نعمل؟. هم يعرفون كل �س����يء، من خاللهم ت�س���تطيع اأن تعرف ماذا تعمل، اإذا كنت ل 

تعرف القراآن الكريم ماذا تعمل �سدهم؟!.
والق���راآن الكري���م هو الذي اأخبرنا عنهم، وكيف نعمل �س���دهم، فح���اِول اأن تعرف 
جي���ًدا م���ا يدب���ره اليه���ود والن�س���ارى؛ لتلم�س في الأخي���ر اإلى اأين ي�س���ل ولتعرف في 

الأخير ماذا يمكن اأن تعمل))). 
  م���ن اأه���م م���ا تحر����س عليه اأمري���كا وتحر�س عليه اإ�س���رائيل بالرغ���م من كل ما 
يفعلونه باأبناء الإ�سالم، ما يفعلونه بنا في المنطقة العربية وغيرها، ومما قد فعلوه 
ا، بالرغم من كل ذلك - لكنهم يحر�س���ون على  م���ن فظائ���ع وجرائم واأمور رهيبة جدًّ
اأن يتفادوا �س���خط هذه الأمة! واأن يخترقوا هذه الأمة، اأن يحتووا حالة ال�س���خط في 
داخل هذه الأمة، بل اأن يحولوها اإلى حالة ر�سى، واإلى نظرة اإيجابية نحوهم، جهود 
كبيرة ت�سب في هذا ال�سياق اإلى اأن يعززوا ويخلقوا نظرًة اإيجابيًة تجاههم من داخل 
الأمة! وفي هذا ال�س���ياق م�س���اريع وموؤامرات كثيرة ت�ستغل داخل الأمة؛ لتحقيق هذا 

)))  ال�سرخة في وجه الم�ستكبرين لل�سيد ح�سين.
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اله���دف حت���ى ل تكون الأمة �س���اخطًة عليهم بالم�س���توى وبالمقدار ال���ذي يهيئها لأن 
ا . تتبنى مواقف عدائية تجاه مواقفهم العدائية اأي�سً

ل  ���ا ُت�َس���غَّ وجه���ود كبي���رة، واهتمام كبير، وم�س���اريع متع���ددة، عملية متنوعة، اأي�سً
ف���ي داخل الأمة حتى ل تبقى النظرة ال�س���لبية قائمة ف���ي واقع الأمة اإليهم على اأنهم 
اأعداء! واأنهم ي�س���تهدفون الأمة في كل �س���يء، واأنهم م�س���در الخطر، وجهة الخطر، 
ا، وحاولوا اأن يوجهوا  ومنبع الخطورة على هذه الأمة !.ثم ا�ستغلوا بو�سائل كثيرة جدًّ
بو�س���لة العداء هناك بعيًدا عنهم اإلى اأطراف اأخرى، واإلى جهات اأخرى، فيما حاولوا 
اأن يعززوا في واقع الأمة نظرًة مختلفًة اإليهم، و�ساهمت الأنظمة والحكومات اإ�سهاًما 
كبيًرا ..اأ�سهمت اإ�سهاًما كبيًرا في هذا المجال لتعزيز نظرة اإيجابية اإلى الأمريكيين! 
والبع�س حتى اإلى الإ�س���رائيليين!. هذه ماأ�س���اة يترتب عليها نتائج �سلبية للغاية، لأن 
الأم���ة ل���و اأ�س���بحت نظرتها اإل���ى اأعدائها نظ���رًة اإيجابية فهذا �س���يكون عام���اًل مثّبًطا 
لالأم���ة ع���ن تبني المواق���ف الالزمة تجاه الأخط���ار التي تتهددها م���ن جانب اأولئك، 
يجعلون الأمة غافلًة عن موؤامراتهم ومكائدهم، يجعل الأمة هي ذاتها متقبلًة منهم، 
ما يفر�س���ونه عليها فيما ي�س���ربها ويذلها ويهينها وي�سعفها ويو�سلها اإلى الم�ستوى 
الذي يريدونه ويريدون اأن ت�سل اإليه! وهذه ماأ�ساة، هذه كارثة، هذه م�ساألة في غاية 

الخطورة .
اإًذا ال�س���عار هو يعبر عن حالة �س���خط يجب اأن ت�س���ود الأمة، ل ينبغي اأبًدا اأن يحل 
محل هذا ال�سخط حالة ر�سا؛ لأن حالة الر�سا تلك هي التي �ستمهد لأن تقبل الأمة 
بهيمن���ة اأولئ���ك وباحتالله���م للبلدان و�س���يطرتهم على المق���درات، ويمكن من خالل 

ذلك اأن تكون الأمة قابلة لأي �سيء ياأتي من جانبهم مهما كانت خطورته))).

حالة ال�صخط هي تح�صن الأمة وتجعلها متنبهة:
حالة ال�سخط يجب اأن تكون حالة قائمة في واقع الأمة، هي: تهيئ الأمة لتبّني 
المواقف الالزمة، وهي تح�سن الأمة: تجعلها متنّبهة، مدركة، َتْرُقُب الو�سع، تر�سد 

الأحداث، تتنبه لطبيعة الموؤامرات والمكائد وبالتالي تت�سدى لها .
ل بو�سلة العداء في غير التجاه  هناك عمل كبير في داخل الأمة يحاول اأن يحوِّ

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 434)هـ.
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ال�س���حيح، يحّولها في داخل الأمة، عندما ننظر اإلى ما يجري في واقعنا كم�س���لمين 
ف���ي ه���ذه المرحلة ياأ�س���ى الإن�س���ان ويتاأل���م، كيف تتح���رك اأعداد كبي���رة؟! الآلف من 
النا����س فيم���ا يخدم اأمريكا واإ�س���رائيل خدمة مبا�س���رة، فيما يحقق لأولئ���ك اأهدافهم 
وما يرومونه، هذا اختراق كبير في واقع الأمة، وتحرك لالأ�س���ف ال�س���ديد مح�س���وب 
���د فع���اًل الحالة التي  على الإ�س���الم وبا�س���م الإ�س���الم، والإ�س���الم ب���ريء منه، اإنما يج�سِّ
���د الطغيان الأمريكي والإ�س���رائيلي بكل ب�س���اعته  عليه���ا الطغيان الأمريكي، هو يج�سِّ
وقبحه، بكل ما فيه من اإجراٍم وعدواٍن وبط�ٍس وجبروٍت، وبكل ما فيه من تحلٍل وُبعٍد 

عن القيم الإن�سانية والفطرية التي فطر اهلل النا�س عليها .
ه���ذا التح���رك وه���ذا الخت���راق ف���ي واق���ع الأم���ة، اأع���داد كبي���رة م���ن التكفيريين 
والقاع���دة والدواع����س الذي���ن هم بمجمله���م �س���ناعة لال�س���تخبارات الأمريكية، وهم 
يتحرك���ون ف���ي واق���ع الأم���ة تح���ت عناوي���ن واأهداف وب�س���كل اإجرام���ي وب�س���ع وفظيع، 
ويهدف���ون في المقام الأول اإلى اإلهاء الأمة واإ�س���غالها تماًما عن اأعدائها الحقيقيين، 
ع���ن اإ�س���رائيل وعن اأمريكا، ن�س���اهد حت���ى الآن كيف تحرك���وا في العراق ب�س���كل كبير، 
���ا  وتحركوا في �س���وريا ب�س���كل كبير، وامتدوا اإلى دول هنا وهناك، لهم في اليمن اأي�سً
ن�س���اط كبي���ر، بمعن���ى اأن تحركه���م تحرك ي�س���تهدف المنطق���ة كلها، بمعن���ى اأن هناك 
اإمكانيات وقدرة لتفجير الو�س���ع ون�س����ر الختاللت الأمنية، وا�س���تهداف البلدان في 
المنطقة كلها من هذا البلد اإلى ذاك، معناه اأن بو�س���عهم وباإمكانهم اأن يتواجدوا في 

تلك المنطقة اإلى ذلك البلد اإلى تلك الدولة واأن يعملوا هنا وهنا وهنا.
لو كانوا �س���ادقين، لو كانوا مخل�س���ين، لو كانوا فعاًل �س���من م�س���روع م�س���تقل - 
وه���م عل���ى هذا الم�س���توى والقدرة من التحرك في المنطق���ة عموًما -لكانوا تحركوا 
في فل�سطين، اأين هو موقفهم من العدوان الإ�سرائيلي ؟! بما اأن لديهم هذه القدرة 
والإمكانية اإلى الدخول حتى اإلى البلدان المجاورة لفل�سطين بما فيها �سوريا، لماذا 
ل يقف���ون الموق���ف الم�س����رف والم�س���وؤولية تجاه الع���دوان الإ�س���رائيلي حتى في هذه 
الأي���ام؟!..ل! ل يفعل���ون ذلك؛ لأن م�س���روعهم لخدمة اإ�س���رائيل اأ�س���اًل، ويهدف اإلى 
تدمير البنية الداخلية لالأمة بكل ما فيها على الم�ستوى الجتماعي، على الم�ستوى 
الثقافي، تدمير ال�سعوب، تدمير الموؤ�س�سات، ن�سف كل القيم والأخالق، تقديم اأب�سع 
ا المحاولة من  �سورة عن الإ�سالم والم�سلمين والت�سويه لالإ�سالم والم�سلمين، واأي�سً
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جانب الأمريكيين والإ�س���رائيليين والغرب اأن ي�س���تفيد من هوؤلء في تحفيز ال�سعوب 
الغربية �سد الإ�سالم، وفي تعبئتها �سد الإ�سالم و�سد الم�سلمين، هذا ال�سيء ي�ستفيد 
منه اأولئك هناك في بلدانهم في �س���عوبهم، يعني يح�س���نهم على الم�س���توى الثقافي 
والفكري والعاطفي من اأي ميل اإلى الإ�سالم حينما يرون وي�ساهدون ما يفعل اأولئك 

من جرائم فظيعة وب�سعة للغاية.
���ا اإل���ى النح���راف ببو�س���لة العداء؛  وبالتال���ي ه���ذا الخت���راق الكبي���ر يهدف اأي�سً
���ا يتحدثون اأحياًنا بم�س���اريع طائفية اأو ما �س���اكل، يعني هم يحاولون  لأن اأولئك اأي�سً
اأن ي�س���عفوا الأم���ة، اأن يدم���روا البني���ة الداخلي���ة لالأمة، اأن ي�س���تتوا توج���ه الأمة واأن 
ي�س���عفوها، واأن ينحرف���وا ببو�س���لة الع���داء اإل���ى حيث تري���د اأمريكا وتريده اإ�س���رائيل 
���ا، بالتالي: نجد لزاًما علينا اأنه ينبغي اأن نتحرك لتبقى بو�س���لة العداء - دائًما-  اأي�سً
اإلى منبع الخطورة الحقيقي اإلى اإ�س���رائيل واإلى اأمريكا، وبالتالي: لفت نظر وانتباه 
النا�س اإلى موؤامرات اأمريكا وموؤامرات اإ�سرائيل، ما تتحرك به اأمريكا واإ�سرائيل على 
كل الم�س���تويات: على الم�ستوى ال�سيا�سي، على الم�ستوى القت�سادي، على الم�ستوى 
الأمني، على الم�ستوى الع�سكري، على كل الم�ستويات؛ هذا �سيء مهم لأنهم يتحركون 
تحرًكا �س���اماًل، وين�س���طون باإمكانيات هائلة وي�س���تفيدون من واقع موؤ�س���ف في داخل 

الأمة))) .

حالة ال�صخط هي تحفز الأمة لبناء واقعها:
ا لأن تتحرك الأمة في بناء واقعها الداخلي؛ لأن الأمة  ا �ستكون حافًزا مهمًّ اأي�سً
الإ�سالمية - ونحن نتحدث عن الحال الأغلب واإّل هناك -ل باأ�س- هناك �سحوة في 
ا، نحن  بع�س البلدان، هناك تحرك، هناك واقع اإيجابي، ولكنها حالت ا�ستثنائية جدًّ
نتح���دث ع���ن الحال الأغلب في واق���ع الأمة - واقع الأمة لي�س قائًما على اأ�س���ا�س اأنها 
اأم���ة تعي����س ف���ي مواجهة اأخط���ار وتحديات ولها اأع���داء بهذا الم�س���توى، بهذا الخبث، 
بهذا المكر، وتعي�س حالًة من ال�ستهداف الكبير بالتالي: هي تعي�س حالة التدجين، 
وحالة الخ�س���وع، وهذه الحالة عّطلت واقع الأمة من التوجه اإلى عوامل البناء، اإلى 
عوام���ل الق���وة؛ لأن الأم���ة الت���ي تعي�س الإدراك والإح�س���ا�س بالخطر، وب���اأن لها اأعداء 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 434)هـ.
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ي�س���تهدفونها؛ هذا الإح�س���ا�س وهذا ال�س���عور يدفعها اإلى اأن تبحث عن عوامل القوة؛ 
لتبن���ي نف�س���ها، لتك���ون قوي���ًة فتتمكن من دف���ع الأخط���ار ومواجهة التحدي���ات، ولكن 
حينما تفقد الأمة هذا ال�س���عور: الإدراك للتحدي، والإح�سا�س بالخطر، ومعرفة من 
ه���و الع���دو الحقيقي؟ وطبيعة ال�س���تهداف؛ حينم���ا تعي�س هذا الإح�س���ا�س يمكنها اأن 
ا فتبني نف�س���ها. حينما تفقد هذا الإح�سا�س وهذا ال�سعور وتخ�سر هذا  تتحرك اإيجابيًّ
الإدراك بالتال���ي: تتجّم���د .. تتجّم���د، ل تنه����س، ل تتح���رك، ل تبني نف�س���ها، ل تبني 

واقعها، تقبل بالم�ستوى الذي هي عليه من ال�سعف! .
وله���ذا حت���ى للنهو����س بالأم���ة، حت���ى على م�س���توى النهو����س الح�س���اري: الأمة 
بحاج���ة اإل���ى اأن ت���درك اأنه���ا تعي����س تحدي���اٍت واأخط���اًرا يجب عليه���ا اأن تبني نف�س���ها؛ 
لتك���ون قوي���ة، لتكون في م�س���توى مواجهة تلك الأخطار وتل���ك التحديات، لكن حالة 
���ا- حالة من تر�س���يخ ال�س���عور بالعجز، وال�س���عور  التدجي���ن لالأم���ة التي رافقها - اأي�سً
بال�س���عف، وال�سعور بالإحباط، وال�س���عور بالياأ�س، والنظرة اإلى الآخر اأنه مهيمن واأن 
ا اأ�سهمت اإلى حٍدّ كبير  هيمنته ق�ساء وقدر ل يمكن الفكاك منه، هذه حالة �سيئة جدًّ
���ا - �س���يطرتهم على بلداننا  لم�س���لحة الأع���داء: اأن ت���زداد هيمنته���م، واأن تزداد - اأي�سً

ومقدراتنا و�سوؤوننا.
ا، التو�سيف    نحن حينما نتحدث عن تو�سيف الواقع؛ هذه هي م�ساألة مهمة جدًّ
���ا والت�سخي�س للحالة التي  لواقعنا الذي نعي�س���ه كعرب وكم�س���لمين، والتو�سيف اأي�سً
���ا: التو�س���يف والتحدي���د لمنب���ع الخطورة، وم�س���در الخط���ورة، وجهة  نعي�س���ها، اأي�سً
الخط���ورة الت���ي تتهددنا، هذه كلها هي ركائز واقعي���ة، اإذا اأدركناها اأدركنا وعرفنا ماذا 
يج���ب اأن نعم���ل؟ وم���اذا يجب اأن نفعله لنغير هذا الواقع بدًءا من تغيير ما باأنف�س���نا؟ 

نثھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ مث)الرعد:11(.
فهذا ال�س���عار هو يعبر عن حالة �س���خط يجب اأن تعي�س���ها الأمة، واأن تتنامى هذه 
���ًنا لالأم���ة من اخت���راق الأع���داء؛ لتكون حاف���ًزا للبناء،  الحال���ة؛ لتك���ون ح�س���ًنا مح�سِّ
���ا فيما يقويها، فيما تحت���اج اإليه من عوامل القوة لمواجهة التحدي  لبن���اء الأمة اأي�سً
ا لت�ستفيد منه الأمة ب�سكل كبير كعامل مهيئ لتبني المواقف الالزمة  والخطر، واأي�سً

وال�ستعداد للمواقف الالزمة.
ف���ي المقاب���ل: هن���اك من يعمل لم�س���لحة الأع���داء فيعزز في واقع الأم���ة - اأوًل- 
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النظ���رة الإيجابي���ة اإل���ى اأعدائه���ا؛ فيجم���د الأم���ة وتبق���ى على حاله���ا واأ�س���واأ، وثانًيا: 
يح���اول اأن يوظ���ف هذه الأمة وكل مقدرات الأمة لم�س���لحة اأعدائها على اأ�س���ا�س اأنهم 
اأ�سدقاء، في قلٍب للحقائق وتعكي�س لها؛ ولذلك يجب اأن ن�سعى اإلى ن�سر حالة الوعي 
الت���ي تتراف���ق مع الموقف، وال�س���واهد الكثيرة والعظيمة والمهم���ة والمتجددة كافية 

في دح�س كل زيف ينطلق من جانب العمالء الذين يعملون ل�سالح اأعداء الأمة))).

ال�صعار اأخرج النا�ص من حالة ال�صمت: 
انطل���ق ه���ذا الهت���اف )هت���اف الحري���ة والع���زة والإب���اء( ليحط���م جدار ال�س���مت، 
وليخ���رج الأم���ة م���ن حالة ال�س���كوت اإل���ى الموقف، من حال���ة الالموقف اإل���ى الموقف 
، وه���ذه خط���وة مهم���ة ف���ي واق���ع الأمة، ب���دًل م���ن اأن تبقى الأم���ة �س���امتة! ل موقف 
له���ا! ول تح���رك له���ا! وتبق���ى عل���ى النحو ال���ذي يري���ده اأعداوؤها منه���ا "ل " يجب اأن 
تتح���رك الأم���ة، واأن تعّب���ر عن حالة �س���خطها وعدائه���ا لأولئك الظالمي���ن والعابثين 
والم�ستكبرين في الأر�س، هذه م�ساألة مهمة، هذه تواجه حالة معينة، م�سروع معين 

ا على اأ�سا�سه اإ�سرائيل)2). ت�ستغل عليه اأمريكا وتتحرك اأي�سً
لق���د مّثل ال�س���عار والمقاطعة للب�س���ائع الأمريكي���ة والإ�س����رائيلية خطوة عملية 
مهم���ة لمواجهة م�س����روع التدجي���ن وفر�س حالة ال���ولء والت�س���ليم المطلق لأمريكا 
ع عن الم�س����روع الأمريكي الإ�س�رائيلي الغربي في  والإذعان لها ولإ�س����رائيل؛ لأنه تفرَّ
ال�سيطرة على الأمة، تفرع عنه: م�س�روع النفاق من داخل الأمة )الأنظمة والحكومات 
ا بالم�س�روع الأمريكي في  والقوى ال�سيا�س���ية التي حذت حذوها، والتي ارتبطت عمل�ًيّ

ال�سيطرة على الأمة(. 
���ُفها القراآن الكري���م باأنها حالة نفاق، المنافق���ون من داخل الأمة  ف���ي حالة ُيَو�سِّ
ام في �س�رب الأمة من الداخل، في فر�س حالة الولء  الذين يحملون الم�س�روع الهدَّ
داخل الأمة ل�سالح اأعدائها، في فر�س حالة الت�سليم المطلق داخل الأمة لأعدائها. 
ه���ذا الم�س����روع النفاق���ي داخ���ل الأمة ال���ذي حمله منافق���و الأمة م���ن حكوماتها 
واأنظمتها وبع�س القوى ال�سيا�س���ية التي ح���ذت حذوها، فعملت داخل الأمة؛ لتفر�س 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 434)هـ.
)2)  نف�س الم�سدر ال�سابق.
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على ال�سعوب حالة ال�ست�سالم، وحالة القبول بهيمنة اأمريكا، وحتى عدم العترا�س، 
ا، وي�ستهدفونه بكل  ا و�سيا�سًيّ وَمْن يعتر�س يحاولوا اأْن يقمعوه بعد اأْن ي�سوهوه اإعالم�ًيّ
و�س���ائل ال�ستهداف؛ لتبقى الحالة ال�سائدة في اأو�ساط ال�سعوب هي حالة ال�ست�سالم 

والإذعان والخ�سوع الكامل لأمريكا واإ�س�رائيل.
الأمريكي���ة  الب�س���ائع  مقاطع���ة  وم�س����روع  ال�س���عار،  م�س����روع   - الم�س����روع  ه���ذا 
والإ�س�رائيلية وما ترافق معه من ثقافة قراآنية يواجه هذا الم�س�روع، يواجه الم�س�روع 
���ل الأمة في حالٍة م���ن التعبير عن العداء وال�س���خط، ويهيئ الأمة لأي  النفاق���ي وُيَفعِّ
موق���ف تحت���اج اإلي���ه بالتال���ي لمواجه���ة العدو- خط���وة اأ�سا�س���ية تخرج به���ا الأمة من 
حالة الالموقف اإلى الموقف، وُتمنع من حالة العمالة وحالة النفاق وحالة الهيمنة 

والقبول بالهيمنة من داخل الأمة نف�سها. 
فه���و م�س����روع يواجه م�س����روًعا اآخ���ر، يواجه م�س����روع النفاق والعمال���ة من داخل 
الأم���ة ال���ذي يح���اول اأن يفر����س على الأم���ة القب���ول بالهيمن���ة الأمريكية، والت�س���ليم 
له���ا، وع���دم العترا�س عليها، وعدم تبني اأي موقف تجاهه���ا، يحاول اأن يفر�س حالة 

ال�سمت وحالة القبول وحالة الخ�سوع وحالة الإذعان وحالة ال�ست�سالم. 
فاأت���ى ه���ذا الم�س����روع ليقول: ل، وليدف���ع الأمة في التجاه ال�س���حيح ليكون لها 
موقف، ولت�س���خط وتعبر عن �س���خطها هذا، وليهيئها هذا ال�س���خط لأي موقف تحتاج 
ا اإ�سافة اإلى النتائج المهمة لمقاطعة الب�سائع  اإليه في الم�س���تقبل، فكان موقًفا مه�ًمّ
الأمريكية والإ�س�رائيلية على قوة الأعداء اأنف�سهم. كلما ات�سعت م�ساحة هذا الم�س�روع 

تجلَّى اأثره في الواقع - اإن �ساء اهلل - اأكثر فاأكثر))).

ف�صح الأمريكيين في اأهم دعاياتهم:
اأم���ا على م�س���توى مواجه���ة الأعداء: فكان م�س����روًعا حقق نتائ���ج كبيرة، تحركت 
اأمري���كا ب���كل طغيانه���ا واإجرامها وجبروتها ومعه���ا كل قوى الكف���ر وكل قوى النفاق، 
تحرك���ت وه���ي ت�س���تخدم اأ�س���لوب الخداع لل�س���عوب والدج���ل والت�س���ليل وكان خداعها 
ينطل���ي عل���ى الكثي���ر م���ن النا����س، تحرك���ت تحت عناوي���ن جذاب���ة ومخادع���ة، عنوان: 
الحرية، عنوان: الديمقراطية، عنوان: حقوق الإن�س���ان، مع اأن كل ممار�س���ات اأمريكا 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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واإ�س�رائيل ومن معهما من قوى الكفر ومن قوى النفاق العميلة كل ممار�ساتهم كانت 
ت�سهد بعك�س ذلك، كل ممار�ساتهم الإجرامية تف�سحهم وتك�سف حقيقتهم.

���ا ك�س���ف حقيقته���م، ك�س���ف حقيق���ة اأن���ه: ل حري���ة لديه���م، ول  ه���ذا ال�س���عار اأي�سً
ديمقراطي���ة عنده���م، ول حق���وق لالإن�س���ان: ل ف���ي منهجه���م، ول ممار�س���اتهم، ول 

ت�س�رفاتهم، ول �سيا�ساتهم اأبًدا.
حريته���م الت���ي يزعم���ون ويفتخ���رون به���ا ويخادع���ون ال�س���عوب بها ل���م تطق ولم 
تتحمل الهتاف بخم�س كلمات، لم تطق حرية التعبير التي يرددونها كثيًرا، لم تطقنا 
ول���م تتحملن���ا اأن نعّب���ر بخم����س كلم���ات، ل���م ي�س���تطيعوا اأن يتحمل���وا، وديمقراطيتهم 
الت���ي يتغن���ون به���ا ليل نه���ار - كذلك- لم تتحم���ل خم�س كلمات تردد بطريقة �س���لمية 
وح�س���ارية معروفة، حقوق الإن�س���ان كلها ذهبت اأدراج الرياح؛ فامتهن الإن�سان، وظلم 

الإن�سان وقهر، ولم يكن له من حقوق. 
����ربت ه���ذه العناوي���ن الت���ي ت�س���تخدمها اأمريكا ل�س����رب المنطقة وا�س���تهداف  �سُ
المنطق���ة، �س���ببت اإرب���اًكا كبي���ًرا لم يقدروا على اأن ي�س���فوا ه���ذا ال�س���عار ب�)الإرهاب(؛ 
وبالتال���ي �س���بب له���م ه���ذا اإرب���اًكا كبي���ًرا، ما ه���و العنوان ال���ذي يتحركون م���ن خالله 

لمواجهة هذه الم�سيرة؟!.
على م�س���توى قوى النفاق كانت في حالة كبيرة من الإحراج اأمام هذا الم�س����روع، 
اأمام هذه الخطوة الأولى في هذا الم�س�روع؛ لأنهم اإن تحركوا لمواجهته تحت عنوان 
اإره���اب ل يمك���ن، تح���ت حالة من القمع وال�س���تهداف ف�س���يحة لهم وك�س���ف لحقيقة 

اأمرهم وعمالتهم ونفاقهم وارتباطهم باأعداء الإ�سالم))).

ال�صعار يرتقي بالأمة:
بداأ ال�س���يد ح�س���ين وقدم م�س����روًعا عمل�ًيّا ترافق معه هدى اهلل �س���بحانه وتعالى 
والتثقي���ف بثقاف���ة الق���راآن الكري���م، ب���داأت خطوات ه���ذا الم�س����روع العمل���ي بالخطوة 
الأولى المتمثلة في )هتاف الحرية(، في ال�سعار المعروف، �سعار التكبير هلل �سبحانه 
وتعال���ى، والمناداة بالموت والهالك والتحدي لأولئك الم�س���تكبرين، والبراءة منهم، 

والتاأكيد وتر�سيخ ثقافة الن�س�ر لالإ�سالم.
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كانت هذه خطوة اأولى في م�س����روع عملي عظيم م�س���تمر يرتقي بالأمة اإلى حيث 
يجب اأن تكون اأمة عزيزة قوية متوحدة ثابتة م�ستب�س����رة واعية متما�س���كة ثابتة في 

مواجهة اأعدائها وفي مواجهة كل التحديات.
البداي���ة ه���ذه كان���ت بداية عجيبة، بداي���ة تدل على اأن هذا الم�س����روع كان بهداية 
وبت�س���ديد وبتوفيق من اهلل رحمة بعباده، كانت خطوة متميزة، جمعت اأهداًفا كثيرة، 
وحقق���ت نتائ���ج كثي���رة، ولربما الكثير من النا�س لم يعط لنف�س���ه الفر�س���ة اأن يتعرف 

على اأهمية وعظمة وما تحقق من نتائج لهذه الخطوة: الهتاف بال�سعار))).

مما تدل عليه وتحمله مفردات ال�سعار
يق���ول ال�س���يد ح�س���ين ف���ي )الدر�س ال�س���اد�س( من درو�س رم�س���ان عن���د قول اهلل 

تعالى:
نث ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ مث)البق���رة:114( م�س���األة ذك���ر 

ا�سمه لي�س فقط مجرد اأن اأحد يقول: اهلل اأكبر، واإنما: اهلل اأكبر بفاعلية فعاًل.
وله���ذا انظر الف���ارق األي�س الم�س���لون يقولون: اهلل اأكبر؟ عندما يقول ال�س���باب: 
)اهلل اأكب���ر..( ه���ل يوجد زيادة على ما يقولونه ه���م: اهلل اأكبر؟ فلماذا ينطلقون بقوة 
عليهم ويم�س���كونهم وي�سجنونهم؟ هذه مواقف تنطلق من اإعطاء النف�س حيوية على 
ا، يعني:  ا جدًّ اأ�س���ا�س اإعط���اء - م���اذا؟- ذكر اهلل حيوي���ة، اهلل اأكبر هذه معناها هام ج���دًّ
اإذا كن���ُت فع���اًل اعرف معنى ا�س���م اهلل ال���ذي اأذكره به فهو يعطين���ي انطالقة هامة، ل 
اأخ�س���ى غي���ره، فعندم���ا اأق���ول: )اهلل اأكب���ر( هو اأكب���ر من اأمري���كا واأكبر من اإ�س���رائيل، 
اأكبر من اأي طرف اآخر، اإًذا فاأنطلق لأرفع �س���عاًرا �س���دهم واأقول: الموت لهم )الموت 
لأمريكا، الموت لإ�س���رائيل(، ما هذه من قيمة ذكر اهلل بمعناه الحقيقي؟ اأي: اإعطاء 
ذك���ره، اإعطاء ا�س���مه فاعلية، والتعامل معها باإيجابية، بحيوي���ة، واإل فهناك كثير من 

النا�س من يقولون: نث ڦ  مث  هكذا مجرد الكالم نث ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئمث مجرد الكالم ل يكفي وحده، ل بد اأن يكون بال�سكل الذي يعطي فاعلية، يعطي 
اأثًرا من�س���جًما مع م�س���مون ال�س���م الإله���ي: )اهلل اأكبر( التي هي م���ن اأبرز الكالم في 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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الم�س���جد يدع���ى به���ا اإل���ى ال�س���الة.. اهلل اأكب���ر اهلل اأكب���ر ف���ي اأول الأذان، وتفتت���ح به���ا 
ال�س���الة، وتتكرر داخل ال�س���الة، م�س���مون هذا ال�س���م يجب اأن يكون بال�س���كل الذي: 
اإذا اأنت ترفعه، اإذا اأنت ترفعه وتعمل على رفعه؛ فيجب اأن يكون بال�س���كل الذي يترك 
م�س���مونه اأث���ًرا لدي���ك يتمثل في مواقف تنطلق فيها، واإل ف�س���يبقى مجرد كالم مثل 
كلم���ة الم�س����ركين: )اهلل( نث ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئمث )الزخ���رف: 87( لكن هل 

انطلقوا على م�سمون هذه ليوحدوه ويتركوا الآلهة الأخرى؟ ل.
ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحدث عن ثقافة ال�سعار في خطاب تاأبين 

ال�سيد ح�سين - ر�سوان اهلل عليه - بقوله: 
"ال�سعار حقق نتائج كبيرة على م�ستوى تقديم الثقافة ال�سحيحة لمواجهة غزو 
فكري و�سيا�س�ي وثقافي لالأمة، لو ناأتي حتى اإلى مفردات هذا ال�سعار وراء كل مفردة 
ثقاف���ة تواج���ه ثقاف���ة من ال�س���الل والبغي التي يتح���رك من خاللها اأعداء الإ�س���الم 

لل�سيطرة على الأمة."

)اهلل اأكبر(:
لقد بداأ هذا ال�سعار بعبارة التكبير، التكبير هلل: )اهلل اأكبر(، بداأ هذا ال�سعار بهذه 
العبارة ليقدمها ثقافة، لير�سخها اإيماًنا واعًيا واث�ًقا في مرحلة حر�ست فيها اأمريكا 
واإ�س����رائيل ومن مع اأمريكا واإ�س����رائيل من قوى النفاق والعمالة على اأن ير�س���خوا في 
قلوب النا�س، في قلوب وم�س���اعر وواقع هذه الأمة اأن اأمريكا اأكبر من كل �س����يء، واأنه 
يجب اأن يرهبها النا�س فوق كل �س�يء، واأن يخافها النا�س فوق كل �س�يء، واأن ي�ست�سلم 
له���ا النا����س وي���رون فيه���ا الأكبر الذي يجب اأن يخ�س���عوا ل���ه، والأكبر ال���ذي يجب اأن 
ي�ست�سلموا له، والأكبر الذي يجب اأن يطيعوه، والأكبر الذي يرى النا�س نفو�سهم في 

مواجهته هم الأ�سغر والأهون والأ�سعف والأعجز وبالتالي: الم�ست�سلم.
لك���ن عب���ارة: )اهلل اأكب���ر( ف���ي هذا الموق���ع في اإطار ه���ذا الموقف ر�س���خت قناعة 
ر�سخت اإيماًنا وعقيدًة ومبدًءا وفكًرا وثقافًة اأن اهلل العظيم، ملك ال�سموات والأر�س، 
رب العالمين هو الأكبر، هو الأكبر، واأن اأولئك الطغاة الم�س���تكبرين هم ل �س����يء اأمام 

جبروت اهلل وقدرة اهلل وكبرياء اهلل. 
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هو الأكبر فلنثْق به، هو الأكبر فلنتوكْل عليه، هو الأكبر فلنعتمْد عليه، هو الأكبر 
فلن�ستن�س����ْر به، ولن�س����ْر في الطريق التي وعدنا فيها بالن�س����ر، هو الأكبر الذي يجب 
اأن نخ�ساه فال نق�س�ر، هو الأكبر الذي يجب اأن نخاف منه فال نهمل ول نتراجع ول 

ن�سعف، هو الأكبر الذي يجب اأن نعتز به في مواجهة كل الطغاة والم�ستكبرين. 
ه���و الأكب���ر الذي يج���ب اأن نطمئن واأن ن�س���عر بالثقة والأمل عندم���ا نتوكل عليه 
ون�س���ير في طريقه ونعتمد عليه، هو الأكبر الذي يجب اأن تمتلئ قلوبنا خ�س���ية منه، 

اإجالًل له، تعظيًما له، اإكباًرا له حتى ي�سغر كل ما �سواه في اأعيننا، هو الأكبر. 
ا التي قدمها هذا ال�سعار في مواجهة كل اأ�سوات ال�سوء،  هذه الثقافة المهمة جًدّ
اأ�س���وات الباط���ل، اأ�س���وات ودع���وات وكتاب���ات واأق���وال وفت���اوى المرجفي���ن والعم���الء 
والمتخاذلين والمنافقين الذين يريدون اأن ير�سخوا في نفو�س الأمة اأن اأمريكا هي 
الأكب���ر وبالتال���ي ه���ي الت���ي يج���ب اأن ُتخ���اف واأن ُتعبد م���ن دون اهلل �س���بحانه وتعالى، 
فيكون اأمرها هو النافذ وكلمتها هي العليا وتوجيهاتها هي المطاعة و�سيا�س���اتها هي 

المعتمدة.

)الموت لأمريكا، الموت لإ�صـرائيل(:
في ال�س���عار نف�سه جاءت الفقرة الثانية والثالثة لتقول: )الموت لأمريكا، الموت 
لإ�س�رائيل( في مرحلة اأرادت منا اأمريكا - وعمالوؤها المنافقون واأولياوؤها المرجفون 
- ه���ي واإ�س����رائيل اأن نقد����س اأمري���كا، اأن نخ�س���ع لأمري���كا، اأن نترك لأمري���كا المجال 
لتفعل بنا ما ت�س���اء وتريد، لتقتل وتميت دون اأن يكون لنا موقف، دون اأن نقول �س���يًئا 

ودون اأن نعمل �سيًئا.
ف���ي مرحل���ة اأرادت فيه���ا اأمري���كا واإ�س����رائيل واأولي���اء اأمري���كا واإ�س����رائيل وعمالء 
اأمريكا واإ�س�رائيل لهذه الأمة: الموت، الموت في كل المجالت: الموت قتاًل، والموت 
ً؛ الم���وت ب���كل اأ�س���كاله المعنوية  خ�س���وًعا وا�ست�س���الًما، والم���وت عج���ًزا وانهي���اًرا وذلًّ

والحقيقية.
ج���اء ه���ذا ال�س���عار ليعلمن���ا كيف نك���ون تجاه ه���ذا العدو ال���ذي ل يج���وز لأحد اأن 
ا، هذا العدو الذي  يواليه ول اأن يكون عمياًل له، هذا العدو الذي يجب اأن نتخذه عدًوّ
يميت الأمة، يقتل الأمة، يميت ثقافة الأمة، عزة الأمة، مجد الأمة، ي�س���تهدف الأمة 
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بكل اأ�س���كال ال�س���تهداف اأمريكا واإ�س����رائيل اأن نتخذهم اأعداء، واأن نقول: الموت لهم، 
واأن ننادي بعدائنا واأن نظهر �سخطنا تجاه ما يعملون، اأن نعبر عن عزتنا، عن اإبائنا، 
عن اإح�سا�سنا، عن م�ساعرنا، عن وجودنا، عن ح�سورنا، عن اأّنا اأمة تعادي من عاداها، 
وتقف بوجه من ي�ستهدفها، ول�سنا اأمة م�ستباحة تترك المجال لالآخرين ليفعلوا بها 

ما ي�ساوؤون ويريدون، ول يكون لها موقف ول �سوت ول حركة وكاأنها ميتة.

)اللعنة على اليهود(:
ج���اءت عب���ارة: )اللعن���ة على اليه���ود( في مرحل���ة يحر�س اليه���ود وكل عمالئهم 
ف���ي الدني���ا اأن يقدم���وا اليهود الذين هم المف�س���دون في الأر�س، الذين ي�س���عون فيها 
ف�س���اًدا وهم منبع ال�س����ر والف�س���اد والطغيان والإجرام والتاآمر في كل العالم، يريدون 
اأن يقدموهم في كل العالم على اأنهم هم الأخيار، واأنهم الأبرار، واأنهم دعاة الحرية، 

واأنهم من �سينقذ العالم، واأنهم مالئكة الب�س�ر.
ج���اءت عب���ارة: )اللعنة على اليهود( لتكون موقًفا ولتقدم روؤية، ولتقدم روؤية عن 
اأولئك اأنهم: ملعونون، ل هم اأخيار ول هم اأبرار، بل هم منبع ال�س�ر، هم منبع التاآمر 
ف���ي كل الدني���ا، منب���ع الف�س���اد ف���ي كل الأر�س، منبع الطغي���ان والإج���رام، منبع المكر 
والكي���د بالب�س����رية، منب���ع ال�س����ر والطغيان ه���م، هم ملعون���ون ولي�س���وا ل باأخيار ول 
لهم على  باأبرار ول بح�ساريين ول بديمقراطيين، وكل العبارات التي تحاول اأن تجمِّ
ب�ساعتهم، واأن تقدمهم للعالم لي�سودوا العالم، ليقودوا العالم، ليهيمنوا على العالم، 

باعتبار اأنهم هم الأكبر والأكثر كفاءة لقيادة العالم.
ج���اءت عب���ارة: )اللعنة على اليهود( لتحكي موقًف���ا يعبر عن حقيقة ما هم عليه، 
اأنهم اأ�س����رار، اأن اهلل قد لعنهم لما هم عليه من �س����ر، لما هم عليه من طغيان، لما هم 
عليه من ف�س���اد، لما هم عليه من اإجرام، لما يمثلونه على الب�س����رية من خطر و�س����ر 

ومكر وكيد واإجرام وكل مظاهر ال�س�ر وكل مظاهر الطغيان.

)الن�صـر لالإ�صالم(:
ثم ختم هذا ال�س���عار بعبارة هي: )الن�س����ر لالإ�سالم( لتوؤكد حقيقة الوعد الإلهي 
ال�س���ادق بالن�س����ر له���ذا الإ�س���الم بقيم���ه المثل���ى، ه���ذا الإ�س���الم بمبادئ���ه الح���ق، هذا 
الإ�س���الم باأخالقه العظيمة، هذا الإ�س���الم بم�س����روعه العادل في الحياة، هذا الإ�سالم 
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الذي كرم الإن�س���ان والذي اأراد لالإن�س���ان اأ�س����رف دور يقوم به في ال�س���موات والأر�س، 
واأعظم م�سوؤولية، هذا الإ�سالم، لكن الإ�سالم الذي قدمه القراآن وتحرك على اأ�سا�سه 
محمد - �سلوات اهلل عليه وعلى اآله - ولي�س الإ�سالم الزائف، ]الإ�سالم[ لأن الأعداء 
يري���دون ل���ه اأن ي�س���وه، يري���دون اأن ير�س���خوا على م�س���توى الذهني���ة العالمية في كل 
الدني���ا اأن���ه دين �س����ر، ومنبع اإرهاب وف�س���اد، اأنه دين انحطاط، اأن���ه دين ل قيم له، ول 
�س�رف له، ول �سمير له، اأنه دين هزيمة، دين يكون المنتمون اإليه هم الأذل والأحط 

والأعجز في كل الدنيا.
ج���اءت ه���ذه العب���ارة لتقدم الحقيق���ة النا�س���عة: اأنه الدي���ن الذي �سينت�س����ر، هو 
الدي���ن ال���ذي �س���تحتاج اإلي���ه الب�س����رية، هو الدين ال���ذي ل خال�س للب�س����رية - ل من 
ظلم وطغيان وف�س���اد اأولئك الأ�س����رار اليهود ومن يدور في فلكهم - اإل بهذا الإ�سالم، 
بم�س����روعه الع���دل، بمبادئ���ه المثلى والعظيمة، باأخالقه، ب�س���لوكياته، بكل تفا�س���يله، 

بروحيته.
ال�س���عار.. ه���ذه بع�س ثقافته، بع����س ما يقدمه من ثقافة، م���ن روؤية من حقائق، 
ثم هو ب�سكله العام: هتاف الحرية الذي واجه حالة ال�سمت، واجه حالة ال�ست�سالم، 
واج���ه العمال���ة والنفاق، واجه م�س����روع الأعداء على كل الم�س���تويات في مدلوله وفي 
موقفه، وهو خطوة حكيمة هياأت - فعاًل - لنتقال من مرحلة اإلى مرحلة، من واقع 

اإلى اآخر، من حالة اإلى حالة اأخرى))).

ترافق مع ال�صعار  ثقافة قراآنية:
ا رافقها دعوة اإلى القراآن الكريم للتثقف  ا فيما يتعلق بهذه الخطوة اأي�سً ناأتي اأي�سً
���ا لالأمة في مواجهة اأعداء حقيقيين، وا�س���حين،  ب���ه، وكانت هي بحد ذاتها ا�ستنها�سً
مك�سوفين، ل لب�س في اأمرهم، ول غمو�س في عداوتهم لالإ�سالم والم�سلمين، لي�ست 
اأمري���كا محل �س���بهة، ول اإ�س����رائيل محل �س���بهة، ل ف���ي عداوتها لالإ�س���الم، ول في ما 
ارتكبت���ه بحق الم�س���لمين وبحق الب�س����رية -عموًما- من ظلم واإج���رام وطغيان، وقتل 
لمئات الآلف، و�سفك للدماء بطريقة وح�سية وفظيعة، وامتهان لكرامة النا�س، ونهب 
و�س����رقة لثروات الب�س����رية، واحتقار وا�س���تكبار واإلى ما هناك، لي�س���ت محل �س���بهة، لم 
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تكن اأمريكا محل �سبهة، ول اإ�س�رائيل محل �سبهة، ل على م�ستوى عداوتها لالإ�سالم 
والم�س���لمين - الإ�س���الم في كل معالمه: في نبيه وكتابه ومقد�س���اته وتفا�س���يله - ول 
على م�س���توى ا�س���تهدافها لالأمة ولأر�سها وعر�س���ها وثرواتها ووجودها كله، ول على 
م�س���توى ما هي عليه في واقعها، هل اأمريكا لها ح�س���ارة اأخالقية قائمة على العدل، 
قائمة على الحق، قائمة على الخير؟ اأم هي المتوح�سة، الأكثر وح�سية في العالم مع 
اإ�س����رائيل؟ لم تكن محل �س���بهة ولم تكن اإ�س����رائيل محل �س���بهة ولم يكن اليهود محل 
�سبهة؛ بل هم اأعداء وا�سحون بينون �س�ريحون على كل الم�ستويات بما في ذلك على 

الم�ستوى الأخالقي.
فه���و ا�س���تنه�س الأمة للتحرك �س���د هوؤلء الذي���ن يفتكون بها، الذين يمار�س���ون 
الطغي���ان عليها، والإجرام بحقها، وال�س���تهداف ال�س���امل لها مع دع���وة اإلى كتاب اهلل، 

اإلى الهتداء به، اإلى التم�سك به، اإلى التثقف به.
هل هناك اأرقى اأو اأ�س���مى اأو اأو�س���ح عدالة واأحقية من هذا الم�س����روع: "دعوة اإلى 
الق���راآن وا�س���تنها�س لالأم���ة ف���ي مواجهة �س����ر البري���ة والأع���داء الألداء المك�س���وفين 
الوا�سحين في عداوتهم واإجرامهم" م�س�روع وا�سح، ومحق، وعادل، لي�س فيه �سبهة، 
ولي�س فيه غمو�س، ولم ي�ستهدف طرًفا يكون هناك �سك في مواجهته اأو ا�ستهدافه.

ا�س���تنه�س الأمة لتدافع عن نف�س���ها، وعن دينها، وعن عر�س���ها، وعن اأر�سها، عن 
وجودها، دعوة حق وا�س���حة بينة، حق وا�س���ح، وحق بّين، وق�س���ية عادلة ل لب�س فيها 

اأبًدا.
 وم���ع كل ه���ذا الو�س���وح، مع كل هذا الح���ق، ُووِجَه هذا الم�س����روع من قبل الكثير 
ا وال�سيئ  من النا�س، هذا يدل على ماذا؟ لقد ك�سف هذا الم�س�روع الواقع الرديء جًدّ
ال���ذي و�س���لت اإلي���ه الأم���ة )اأمة الإ�س���الم( ويتح���رك من داخ���ل الأمة الت���ي تقول عن 
نف�س���ها: )اأمة الإ�س���الم(، يتحرك الكثير - عداًء �س�ري�ًحا بي�ًنا بكل وقاحة - �سد دعوة 

الرجوع اإلى القراآن. 
واجه���وا م���ن ناداهم: باأن تعالوا نتبع كتاب اهلل، تعالوا نتثقف به، تعالوا نتم�س���ك 
به، نتحرك على اأ�سا�سه، ووقفوا �سد هذه الدعوة التي كانت تمثل الدعوة التي تحرك 

بها ر�سول اهلل محمد - �سلوا ت اهلل عليه وعلى اآله - من داخل الأمة. 
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واجه���وا الق���راآن ف���ي ثقافت���ه، َوواجهوا الق���راآن في موقف���ه، َوواجه���وا القراآن في 
روؤيت���ه، َوواجه���وا القراآن ف���ي دعوته، َوواجهوا روؤي���ة القراآن وثقافة الق���راآن، وعوديت 

باأ�سد حالت العداء، ُووِجهت بكل اأ�سكال المواجهة وعلى كل الم�ستويات))).



)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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كيف كان التعامل مع هذا الم�سـروع القراآني

اأحرار تقبلوا هذا الم�صروع:
كان هن���اك الكثي���ر الذي���ن تعامل���وا م���ع ه���ذا الم�س���روع بالتقّب���ل وبدافع ال�س���عور 
بالم�س���وؤولية من الأحرار والواعين الذين كان يحدوهم دائًما ال�س���عور بالم�س���وؤولية، 
���ا ال�س���مير، ال�س���مير الُح����ّر والح���ي ال���ذي كان دائًم���ا يجعله���م  وكان يحدوه���م اأي�سً
م�ستائين من الواقع العام الذي ل يمكن اأن يرت�سيه اأي ُحّر، اأي م�سلم، اأي اإن�سان بقي 
على فطرته؛ فكان هناك فعاًل من تفاعل مع هذا الم�س���روع وتقّبله ونا�س���ره وانطلق 

في اإطاره، كم�سروٍع لالأمة كل الأمة، ولم�سلحة الأمة كل الأمة))).

مت�صرعون لم يفهموا هذا الم�صروع:
���ا م���ن ل���م يتقّبل ه���ذا الم�س���روع نتيجًة لع���دم الفه���م لجدوائيته  كان هن���اك اأي�سً
واأهميت���ه وفائدت���ه، وهذا ال�س���نف من النا�س: الكثير منهم لم يعط لنف�س���ه الفر�س���ة 
لالط���الع الكاف���ي على الخلفية الثقافية لهذا الم�س���روع، الخلفية الثقافية والفكرية 
لهذا الم�س���روع، وكان البع�س مت�س���رًعا عندما اأبدى موقفه الراف�س لهذا الم�س���روع، 
اأو المعر�س عنه، غير المبالي به، ولو اأن البع�س �سمح لنف�سه، ودفع بنف�سه واأعطاها 
الفر�س���ة الالزم���ة للتاأم���ل والتفه���م والط���الع الكافي؛ بالتاأكي���د اأن اأي من�س���ف كان 

�سيتفاعل اإيجابيًّا مع هذا الم�سروع)2).

محبطون ومهزومون تجاهلوا هذا الم�صروع:
البع�س لم يتقّبل هذا الم�سروع نتيجًة للياأ�س والإحباط والهزيمة النف�سية التي 
ق���ت ف���ي نفو����س الكثير م���ن اأبناء الأمة لالأ�س���ف نتيجة اأم���ور كثيرة،  ا�س���تحكمت وتعمَّ

منها: 
الن�س���اط التثقيف���ي غير المج���دي، غير الفاع���ل، غير النافع، الن�س���اط التعليمي 
ّب في التجاه ال�سحيح لبناء الأمة: بناًء �سحيًحا، بناًء �سليًما،  التثقيفي الذي لم َي�سُ

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 435)هـ.
)2)  نف�س الم�سدر ال�سابق.
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بن���اًء يجعله���ا في م�س���توى الم�س���وؤولية، وفي م�س���توى مواجهة التحدي���ات والأخطار، 
نتيج���ًة للح���رب الإعالمية والت�س���ليلية التي ت�س���عى اإلى تدجين الأم���ة وتعزيز حالة 

الذل والهوان وال�ست�سالم والخ�سوع.
الجهود الكبيرة التي تبذل بكل الو�سائل وكل الأ�ساليب لتركيع الأمة واإبقائها في 
حال���ة الخ�س���وع المطلق لأعدائها؛ جعل الكثير يعي�س ف���ي واقعه: حالة الياأ�س، حالة 
الإحب���اط، َفَق���َد اأملَ���ه حتى باهلل، وفقد اأمل���ه في اأمته وفي دينه وف���ي مبادئه، ويعي�س 
البع�س حالة الهزيمة النف�س���ية التي كبَّلَته واأقعدته فلم يرفع راأ�س���ه اإلى الأعلى، ولم 

يجد عند نف�سه اأي اندفاع لتحمل الم�سوؤولية، ولتخاذ الموقف.
البع����س اأو مث���ل ه���ذا الن���وع يمك���ن اأن يعال���ج واقع���ه النف�س���ي اإذا كان لديه توجه 
لذل���ك، اإذا كان لدي���ه توجه ليعالج واقعه النف�س���ي؛ فهناك م���ن الأحداث والمتغيرات 

والوقائع ما يمكن اأن يعزز الأمل، ما يمكن اأن يعيد الثقة باهلل �سبحانه وتعالى.
���ا باأن تعزز  ���ا - الجانب الثقاف���ي، الثقاف���ة القراآنية كفيلة حقًّ وم���ن خ���الل - اأي�سً

الأمل باهلل والثقة به، واأن ُتخرج الإن�سان تماًما من حالة الياأ�س والإحباط. 
اإ�س���افًة اإلى ال�س���تفادة من الوقائع: ما ح�س���ل في لبنان، ما ح�سل في فل�سطين، 
م���ا تحق���ق على ي���د الح���ركات المقاومة والمجاه���دة من نتائ���ج كبيرة؛ كل���ه يمكن اأن 
يعالج حالة الياأ�س والإحباط، ويخلِّ�س البع�س من هزيمتهم النف�سية التي اأقعدتهم 
واأذلتهم، وجعلتهم على هام�س م�س���رح الأحداث، لي�س لهم موقف، لي�س لهم ق�س���ية، 

لي�س لهم َهّم، اإنما ينتظرون ما �سيح�سل))). 

دعاة ال�صمت والتخاذل:
وق���ف الكثي���ر ليق���ول: ا�س���كتوا وا�س���متوا، وقف دع���اة ال�س���مت، دعاة ال�ست�س���الم 
ليكونوا جبهة هناك في وجه هذا الم�س�روع داعين الأمة لأن تبقى م�ست�سلمة �سامتة 
عاج���زة، محاولي���ن ب���كل جهدهم اأن يع���ززوا في الأم���ة: حالة الإحباط، حال���ة الياأ�س، 
حالة الذل، حالة الخوف والرهبة من الأعداء، حالة العجز وال�ست�س���الم، جعلوا من 
العجز ثقافة، ومن الذل روؤية، ومن ال�ست�س���الم فكرة، وجعلوا من الخ�س���وع المطلق 
والكام���ل لالأع���داء مب���داأ مقد�ًس���ا، البع����س با�س���م الدي���ن، والبع����س با�س���م ال�سيا�س���ة، 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 435)هـ.
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والبع�س با�س���م الم�س���لحة، وكل فريق األب�س توجهه الداعي اإلى ال�سمت وال�ست�سالم 
واإل���ى الخ�س���وع والعج���ز واإل���ى الرك���وع المذل المهي���ن المخ���زي لأمريكا واإ�س����رائيل 

وعمالء اأمريكا واإ�س�رائيل، اأَلَب�َسه بقناع معين.
هناك جبهة دعاة ال�س���مت وال�ست�سالم، المرجفين المخّذلين المثبطين الذين 
تحركوا لمواجهة هذا الم�س�روع، وهم ينادون الأمة بال�ست�سالم والعجز، ول يريدون 
لالأم���ة اأن ترف���ع راأ�س���ها، ول اأن ترف���ع �س���وتها، ول اأن تعت���ز بربه���ا، ول اأن تتبع ثقافة 

كتابها، ول اأن تقتدي بنبيها، ل. توجه اآخر وم�سار اآخر وحالة اأخرى))).

ا من هذا الم�صروع: قوى وقفت موقفا عدائيًّ
هن���اك ق���وى اأخ���رى كان له���ا موق���ف مختل���ف لي����س فق���ط ع���دم التقّب���ل له���ذا 
الم�س���روع، اأو التجاه���ل له���ذا الم�س���روع، بل العداء لهذا الم�س���روع، التح���رك العدائي 
ا لمواجهة هذا الم�سروع، وفي  على كل الم�س���تويات، اإعالميًّا وثقافيًّا واأمنيًّا وع�س���كريًّ
محاول���ة لفر�س حالة ال�س���مت وحالة ال�ست�س���الم عل���ى الأمة، في محاول���ة األَّ يكون 
هناك اأي �س���وت ُحّر، ول اأي موقف في مواجهة حالة الهيمنة وال�س���يطرة الأمريكية 
والإ�س���رائيلية عل���ى �س���عبنا وعلى اأمتنا كلها، وه���ذا هو الموقف الأكثر �س���لبيًة، موقف 
غي���ر مب���رر اأبًدا، كان يفتر�س مهما كان هناك من خالفات على الم�س���توى ال�سيا�س���ي 
والمذهب���ي اأن تبق���ى الأ�س����س الت���ي ل يمكن لأح���د اأن يجاهر برف�س���ها اأو انتقادها، اأو 
الخ���روج عليه���ا، كان يفتر�س اأن تبقى منطلًقا للجميع ومرجًع���ا للجميع، نحن كاأمة 
م�س���لمة كان بالإم���كان اأن نرج���ع اإل���ى الق���راآن الكريم جميًع���ا، القوى الت���ي تحاول اأن 
تفر�س حالة ال�سمت وال�ست�سالم وتحاول اأن تقف بوجه اأي تحرٍك جاد، والم�سوؤولية 
���ا من خالل الأ�س���ياء  كان يمكن اأن نتحاكم جميًعا اإلى القراآن الكريم، كان يمكن اأي�سً
، واأن تكون  الثابتة التي ل يمكن الجحود بها، ومنها: �سرورة اأن يكون �سعبنا م�ستقالًّ
اأمتنا م�ستقلة وُحّرًة لها قرارها و�سيادتها، كان يمكن اأن يكون هذا قاعدة ننطلق منها 

جميًعا لمناق�سة هذا الموقف)2).

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
)2)  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 435)هـ.
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جبهة العمالة والنفاق:
وجبهة اأخرى هي: جبهة العمالة والنفاق التي نادت بكل و�سوح بالعمالة لأمريكا 
واإ�س����رائيل، بالمنا�س�رة لأمريكا واإ�س�رائيل، بالولء لأمريكا واإ�س�رائيل، وتحركت بكل 
و�س���وح لخدمة الم�س���اريع والموؤامرات والخطط والمكائد الت���ي قدمتها لهم اأمريكا 
واإ�س�رائيل، جبهتان وقفتا بوجه هذا الم�س�روع، كل منهما فعلت فعلها: جبهة ال�سمت، 
دع���اة ال�س���مت، دعاة ال�ست�س���الم، دعاة الخ�س���وع، دع���اة الركوع لأعداء الإ�س���الم، دعاة 
العجز، دعاة ال�س���عف، المرجفون. والذين وقفوا في عمالتهم بكل و�س���وح، هذا على 

م�ستوى الحكومة.
الحكومة وقفت - وبع�س القوى ال�سيا�س���ية معها - في عمالة وا�س���حة مك�س���وفة 
لأمريكا، ومنا�س����رة لم�ساريع اأمريكا وموؤامراتها ومخططاتها ل�س�رب الأمة، حملت 
راية اأمريكا، دخلت تحت عنوان التحالف مع اأمريكا بكل و�سوح وتحركت على الأر�س 

تطبيًقا لذلك))).

ا لأي م�سلم لم يكن م�سروًعا ا�ستفزازيًّ
الم�س���روع الذي تحرك به ال�س���يد ح�سين - ر�س���وان اهلل عليه - هو بدافع ال�سعور 
بالم�سوؤولية اأوًل، ومن واقٍع وا�سح يحتِّم على الأمة اأن يكون لها م�س�روع في مواجهة 
تحدي���ات واأخط���ار كبي���رة وحقيقي���ة، ول يمك���ن لأح���د اأن يجحدها اأو ينكره���ا، وهكذا 
هو الم�س���روع: م�س���روع الم�س���يرة القراآنية ب�س���عاره، بالمقاطعة للب�س���ائع الأمريكية 
والإ�س���رائيلية، بن�س���ر الوع���ي ب���كل م���ا ت�س���منه ه���ذا الم�س���روع؛ ليتح���رك ف���ي م�س���اٍر 
نه�س���وي يه���دف اإلى العمل عل���ى الحفاظ على ا�س���تقالل الأمة وكرامته���ا، والحفاظ 
عل���ى مقدراته���ا، ومواجه���ة اأعدائها، ومواجهة الأخطار الكب���رى عليها، لم يكن عماًل 
ا�س���تفزازيًّا موجًها �س���د اأي اأحٍد من داخل الأمة، ولم يكن المق�س���ود به ا�س���تهداف اأي 
جه���ة، ول���م يك���ن من منطل���ق طائفي ول مناطق���ي اأب���ًدا؛ ولذلك كان ينبغ���ي اأن تكون 

النظرة اإليه والموقف منه من الجميع نظرًة اإيجابيًة وموقًفا �سليًما.
الم�س���روع ه���و لالأمة، من اأجل الأمة، للدفاع عن الأم���ة، لبناء الأمة في مواجهة 

)))   من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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اأعدائه���ا، وهو �س���د اأعدائها الحقيقيين الوا�س���حين الذين األحق���وا بها الذل والهوان 
وا�س���تباحوا فيه���ا كل �س���يء: ال���دم والمال والعر����س والأر�س وال�س����رف، ودا�س���وا على 
الكرامة، ولم يتحا�سوا من فعل اأي �سيء بالأمة مهما كان بالغ الأذى، ومهما كان بالغ 

ال�سوء، ومهما كان في منتهى ال�سر ومنتهى الق�سوة ومنتهى الطغيان))).    

الخطر المحدق بالجميع كان يمكن اأن يمثل قا�سًما م�سترًكا
الخطر الوا�س���ح على الجميع بال ا�س���تثناء؛ كان يمكن اأن ي�َس���كِّل قا�س���ًما م�سترًكا 
ولكن كان هناك تجاهل لكل القوا�س���م الم�س���تركة ولكل الأ�س����س التي كان يفتر�س اأن 
تكون منطلًقا للجميع، ل ا�س���تقالل البلد، ل الأ�س����س الثقافية والفكرية والتي يمكن 
اأن يك���ون اأ�سا�س���ها واأ�س���ها الق���راآن الكري���م، ول م�س���األة الخط���ر الداهم عل���ى الجميع، 
كل ه���ذا تجاهل���وه واتجه���وا لي����س لديه���م اأي خي���ار بدي���ل، اأي خي���ار ول اأي بدي���ل ول 
اأي م�س���روع ول اأي فك���رة، �س���وى اأنه���م يريدون اأن ن�س���كت.! ]اأن ن�س���كت فح�س���ب[. هل 
هناك م�س���روع لديهم لدفع الخطر الحقيقي عن �س���عبنا واأمتنا.؟ هل هناك اأي بديل 
ف يمكن الرهان عليه.؟ . ل. المطلوب هو اأمٌر واحد: هو ال�س���مت وال�ست�سالم  م�س���رِّ
وال�س���كوت واأن تبقى �س���احتنا - على م�س���توى �س���عبنا وبلدنا اليمني واأمتنا من حولنا 
ف���ي المنطق���ة العربي���ة وغيرها - �س���احًة مفتوحًة لالأع���داء يفعلون فيها ما ي�س���اوؤون 
ويري���دون، ويفر�س���ون كل ما ي�س���اوؤونه ويريدونه م���ن موؤامراته���م ومكائدهم في ما 

ّب في م�سلحتهم وي�سرب الأمة، هذا هو المطلوب.!  َي�سُ
اأن يكون اليمن كما هي المنطقة العربية، كما هو حال معظم العالم الإ�سالمي: 
ه  �ساحة م�ستباحة مفتوحة للعدو بدون اأي موقف، بدون اأي �سوٍت ُحّر، بدون اأي توجُّ
يعار�س اأو يمانع اأو يناه�س الهيمنة الغربية الأمريكية الإ�سرائيلية على بلدنا وعلى 
اأمتن���ا وعل���ى �س���عوب منطقتن���ا، كان هذا ه���و المطلوب، يعن���ي موقف غير مَب���َرر، غير 
���ّب فقط  �س���ليم، غير �س���حيح، ول ي�س���تند اإل���ى مبادئ ول اإل���ى حقائق اأبًدا، موقف َي�سُ

وفقط في م�سلحة الأعداء)2).

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 435)هـ.
)2)  نف�س الم�سدر ال�سابق.
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موقف ال�سلطة وا�ستر�ساوؤها لأمريكا
ا م���ن بع�س القوى ف���ي مقدمتها ال�س���لطة، وحاولت  ُووِج���َه ه���ذا الم�س���روع عدائيًّ
التودد وال�ستر�س���اء لأمريكا، التودد اإلى اأمريكا وا�ستر�س���ائها بهجمتها التي لم تكن 
حتى في م�س���توى محدود، كانت فعاًل حالًة عدائية مفرطة، وطغياًنا كبيًرا ووا�سًحا، 
���ا، ا�س���تبيح في���ه كل م���ن يتحركون ف���ي اإطار هذا الم�س���روع،  وعدواًن���ا ظالًم���ا واإجراميًّ
ل���م ُت���رع له���م حرمة انتمائهم لالإ�س���الم، والم�س���لم دمه ح���رام، وماله حرام، وعر�س���ه 
حرام، كل هذه الحرمات انتهكت لماذا.؟ طالما اأنك تقول: )الموت لأمريكا.. الموت 
ر منزلك، في اأن  لإ�س���رائيل( اأ�س���بحت الم�ساألة عندهم كافية في اأن ُتقتل، في اأن ُيدمَّ
ُتقتل اأ�سرتك في اأن ُينتهب مالك، في اأن ُي�ستباح عر�سك، كاٍف لديهم، حرمة الوطن 
اأنن���ا اأبناء وطٍن واحد، ويفتر�س اأن تجمعنا القوا�س���م الم�س���تركة والتعاي�س ال�س���لمي، 
كل هذه ذهبت اأدراج الرياح، فال احترموك كم�س���لم ول راعوا حرمتك كمواطن، وهم 
دائًم���ا ينادون بالوط���ن والوطنية ليل نهار، واأدبياتهم طافحة وممتلئة بهذه العبارات 
وال�س���عارات، ولكن �س���رعان ما ا�سُترِخ�س المواطن، و�س���رعان ما ا�سُترخ�س البلد كله، 
فاأي قيمة، اأي �س���رف، اأي كرامة اأبقوها للمواطن وللوطن؟! الوطن باعوا ا�ستقالله، 

فتحوه لالأجانب لي�ستبيحوه كيفما �ساوؤوا واأرادوا.
في البداية: ال�س���جون، ثم الف�سل من الوظائف والطرد منها، وتكثفت وتزايدت 
حالة العتقالت، و�سوًل اإلى الحروب العدوانية الهمجية على مراحل �ست، وجولت 
�س���ت �س���هيرة ومعروفة، اإ�س���افة اإلى ما تخللها ول يزال حتى الآن من حروب متفرقة 
هن���ا وهن���اك، ه���ذه الحال���ة العدائي���ة في ا�س���تهداف هذا الم�س���روع لي�س له���ا اإل هدف 
���بُّ فق���ط وفقط في م�س���لحة العدو، وترم���ي اإلى فر�س حالة ال�ست�س���الم  واح���د، َي�سُ

وال�سمت على الجميع كي ل يتحرك اأحد، ول يتخذ اأحد اأي موقف اأبًدا))).

ل يوجد اأي مبرر ل�ستهداف هذا الم�سروع
عندم���ا نعود اإلى اأ�س���ل هذا الم�س���روع في منطلقه، في م�س���اره، ف���ي اأهدافه، نراه 
ا، ل نرى هناك اأي مبرر لأن ُيواَجه بتلك العدائية، ]نحن نتفهم  م�سروًعا عادًل محقًّ

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 435)هـ.
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موق���ف البع����س مم���ن لم يتقبلوا هذا الم�س���روع لع���دم فهمهم لجدوائيت���ه اأو لعوامل 
نف�س���ية عائ���دة اإل���ى خوفهم اأو ما �س���ابه[ لكن ما ل يمك���ن اأن ُيقبل وم���ا لي�س منطقيًّا 
ول من�س���ًفا هو: الموقف العدائي، الموقف العدائي ال�س���ديد من البع�س - لالأ�س���ف 
- وقف���وا بكل �س���دة، بكل ق�س���وة: نف����س الموقف الذي كان يفتر����س منهم في مواجهة 
���ا  اأع���داء الأم���ة وجهوه اإلى الداخل، عداوًة �س���ديدة، وحقًدا �س���ديًدا، وتاأليًبا وتحري�سً
ل يتوقف اأبًدا وي�س���تخدم كل العناوين، كل الو�س���ائل التي يمكن اأن ت�س���اعد على حالة 

التحري�س والعداوة والبغ�ساء. 
نح���ن - بغ����س النظ���ر ع���ن تفا�س���يل ه���ذا الم�س���روع - عندم���ا نع���ود اإل���ى واقعن���ا 
كم�س���لمين، كع���رب، كيمنيي���ن، نجد اأننا م�س���تهدفون وهن���اك اأخطار كبي���رة وحقيقية 
معلوم���ة ومعروف���ة: بلدن���ا م�س���تباح، دماوؤن���ا م�س���تباحة، ولي����س هن���اك م���ن يمك���ن اأن 
يتح���رك بالنياب���ة عنا، ]ه���ذا الخطر[ الطائ���رات الأمريكية التي تتحرك بال�س���ربات 
الجوية، وتتنقل من محافظة اإلى اأخرى لتقتل هناك، ثم تقتل هناك، هل اأحد يتخذ 
موقًفا على الم�ستوى الر�سمي؟. لي�س هناك ول في الحد الأدنى - حتى على م�ستوى 
ال�سجب والتنديد اأو ال�ستنكار - لي�س هناك اأي موقف اأ�سال.! تركوا البلد م�ستباًحا، 
يقت���ل الأمريكي���ون من �س���اوؤوا، متى �س���اوؤوا، اأينما �س���اوؤوا، ولي�س هناك حتى م�س���توى 
العترا����س باأب�س���ط الم�س���تويات: تندي���د اأو �س���جب اأو ا�س���تنكار - ه���ذا على الم�س���توى 
الر�سمي - بل هناك قوى ترحب وتحاول بالتودد، اأن تتودد اأكثر من خالل اأن ت�سجع 

الأمريكيين على القيام بما هو اأكثر، لم يكفهم ما و�سل البلد اإليه. 
هذا ال�ستهداف وهذه المخاطر الحقيقية على حياتنا، على هويتنا، على اأر�سنا، 
على عر�س���نا، على مقدراتنا، على اأمننا، على وجودنا الح�س���اري، هل يمكن اأن ننظر 
اإليه���ا منظ���ر المتف���رج؟ هل هذا موقف �س���ليم؟ اأو يكفي اأن نتجاهلها لت�س���ل بنا اأينما 

و�سلت؟ هذا لي�س موقًفا ل حكيًما ول �سليًما ول ين�سجم مع الفطرة بحال))).

ديننا يفر�ض علينا التحرك 
ث���م عندم���ا نع���ود اإلى م�س���األة اأخ���رى، ه���ي: اأنَّن���ا م�س���لمون - وانتماوؤنا لالإ�س���الم 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 435)هـ.
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ه���و انتم���اء اإلى مب���ادئ، وانتماء اإلى قيم، اإل���ى منظومة متكاملة م���ن المبادئ والقيم 
والأخالق - يفر�س علينا هذا النتماء اأن نكون اأمًة ُحّرًة وعزيزًة، لها كرامة ولها اإرادة 
ولها قرار؛ ل يمكن اأبًدا اأن ين�س���جم بحال من الأحوال: النتماء اإلى مبادئ الإ�س���الم 

وقيم الإ�سالم واأخالق الإ�سالم مع الر�سا بالهوان والإذلل وال�ستعباد والقهر. 
ل يمك���ن اأب���ًدا اأن نرت�س���ي لأنف�س���نا اأن نك���ون اأم���ًة م�س���تباحة، ُنقت���ل، ُنه���ان، ُنذل، 
ُن�ستعبد، ُنقهر، دون اأن يكون لنا موقف، ودون اأن يكون لنا اأي �سوت، ودون اأن نتحرك 
- اأي تح���رك - لدف���ع ه���ذا ال�س���ر وه���ذا ال�س���وء عن اأنف�س���نا، هذا غير مقب���ول عند اهلل 

�سبحانه وتعالى.
انتماوؤنا لالإ�س���الم ُيحتِّم علينا ويفر�س علينا اأن نتحرك بم�س���وؤولية، نحن الأمة 

الت���ي م���ن اأهم القيم التي تنتمي اإليها الع���دل، العدل نث ٻ  پ  پ  پ  
پمث -( هك���ذا يخاطبن���ا اهلل، وهك���ذا يري���د لن���ا اأن نك���ون، ل اأن نكون نح���ن الأمة التي 
تر�س���ى من الظلم وال�س���يم بما ل تر�س���ى به اأي اأمة من الأمم الأخرى على الأر�س، 
نحن الأمة التي اأراد اهلل لها اأن تكون اأمة العدل، واأن تقيم العدل في واقعها، وتنطلق 
تحمل العدل كم�س���روع تن�س���ره في اأقطار الأر�س، فكيف نقبل لأنف�سنا اأن نكون الأمة 
التي ُتظلم وتتقبل اأن ُتظلم وُتهان، وت�س���مت وت�س���كت وت�ست�سلم ولديها كل المقومات 
وكل المقدرات التي ت�ستطيع من خاللها اأن تدفع عن نف�سها الظلم وال�سيم والهوان 

والذل!.
ولك���ن اأ�س���حاب ثقافة العج���ز وثقافة ال�ست�س���الم والمدِجنون لالأم���ة هم الذين 
ي�ستغلون في الم�سار غير ال�سحيح، نحن الأمة الذين بانتمائنا لالإيمان يخاطبنا اهلل 
م لنا قيمًة من اأهم القيم على الإطالق، قيمًة تحقق لالإن�س���ان كرامته، واآدميته  ويقدِّ
حينما يقول اهلل �سبحانه وتعالى نث گ  گ    ڳ  ڳمث )المنافقون:8( 
به���ذه القي���م، بهذه المب���ادئ نث ی  ی  ی  ی             جئ    حئ  مث )ال�س���ف:14(المبادئ 
والقي���م الإلهي���ة العظيمة، ُيحتِّم علينا هذا اأن نتحرك في اإطار الم�س���وؤولية فال نقبل 
اأب���ًدا بال�س���يم والقهر والإذلل وال�س���تعباد والهوان، فيكون لن���ا موقف، ولذلك نحن 
نق���ول م���ن العدل، من الإن�س���اف: اأن م�س���روًعا ينطلق من هذا المنطل���ق ل ينبغي اأن 
���ه الل���وم لأهله، من يتحرك من هذا المنطلق في هذا الم�س���ار على هذا الأ�س���ا�س  يوجَّ
لم���اذا يوجه اإليه الل���وم والنقد غير البناء؟ والحالة الفظيعة من العداء والبغ�س���اء؟ 
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وُينادى بالحرب عليه؟ وُيهتف بالعداوة له ليل نهار لماذا؟! لأنه يتبنى موقًفا منطلًقا 
م���ن ه���ذا المنطلق من واقع ال�س���عور بالم�س���وؤولية لمواجهة اأخط���ار حقيقية، موقف 
ين�س���جم مع النتماء للمنظومة الإ�س���المية من القيم والمبادئ والأخالق، لي�س من 
َه اللوم لمن ي�سرخ في وجه الظالمين والم�ستكبرين،  الإن�ساف ول من العدل اأن ُيَوجَّ
ه اللوم والعتاب والنقد لمن يتحرك  بل الموقف ال�سحيح، الموقف العادل هو اأن يوجَّ

في التجاه الآخر في م�سار العمالة والرتهان لالأعداء.
ولذل���ك نح���ن نن���ادي الآخرين اأن يراجع���وا مواقفهم وح�س���اباتهم وم���ن منطلق 
الم�س���وؤولية اأمام اهلل �س���بحانه وتعالى، واأن ُيعطوا لأنف�س���هم الفر�سة الالزمة للتاأمل 
والتفه���م، لي����س هن���اك مب���رر لمواجه���ة هذا الم�س���روع بكل ه���ذه العدائي���ة، وبكل هذا 
الحقد لدرجة اأن الكثير ت�ستباح دماوؤهم حتى في مناطق متعددة، في بع�س المناطق 
هن���اك م�س���اكل لماذا؟ البع�س ُقتل وا�س���تبيح دمه لم���اذا؟ قالوا: هتف بال�س���عار، يعني 
م���ن يهت���ف بهذا ال�س���عار حكمه الإع���دام! باأي �س���رع.؟ باأي �س���ريعة؟ باأي قان���ون؟ باأي 
د�س���تور؟ ف���ي اأي نظ���ام؟ ف���ي اأي ملَّة يمكن اأن يقال هكذا؟ من يهتف بال�س���عار ي�س���تباح 

.((( دمه وُيقتل؟! ُيقتل حتى بدٍم بارد! هذا ظلم هذا خطاأ

من اأخطر ما تعاني منه الأمة �سيا�سة التدجين
نح���ن نوؤك���د اأن من اأخطر ما يعاني منه �س���عبنا وتعاني منه اأمتنا الإ�س���المية في 
منطقتن���ا العربي���ة وفي كثير من اأقطار العالم الإ�س���المي هو حال���ة التدجين، الدور 
ال�س���لبي ال���ذي تمار�س���ه بع����س الق���وى في تدجي���ن الأمة، وفر����س حالة ال�ست�س���الم، 
���ل حال���ة الهيمنة من جانب الأعداء وا�ست�س���اغتها - بما لذلك من عواقب �س���يئة  وَتَقبُّ
ا والذي ي�س���يء  عل���ى النا����س ف���ي دنياهم وفي اآخرتهم - ه���ذا هو الخطاأ، المخطئ حقًّ
اإلى اأبناء دينه واإلى اأمته واإلى نف�س���ه من يمار�س دور التدجين، هو الدور الهدام غير 
المقب���ول، غي���ر المن�س���جم ل مع هوي���ة الأمة ول مع م�س���لحة الأمة، ل ين�س���جم هذا 

الدور التدجيني ل مع م�سلحة الأمة، ول مع هوية الأمة.
اأّما هذا الم�سار الممانع، هذا الم�سار النه�سوي، هذا الم�سار الُح�ّر، الذي ين�سجم 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ال�سرخة 435)هـ.
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مع هوية الأمة، وين�سجم مع م�سلحة الأمة؛ فهو الم�سار ال�سليم وال�سحيح، ومن له 
م�سروع في هذا ال�سياق فلياأت به ولنتناق�س عليه))).

هذا الم�سـروع القراآني ك�سف واقع الأمة 
ُووجه هذا الم�س����روع بكل حقد، وك�س���ف واقع هذه الأمة، من كان يتوقع اأن يكون 
داخ���ل ه���ذه الأم���ة من يحارُب - بكل و�س���وٍح - ثقافَة كت���اب اهلل، والمواقف التي يدعو 
اإليه���ا كت���اب اهلل، يقف بوقاحة ف���ي وجه القراآن، في وجه روؤية القراآن، �س���د المواقف 
الت���ي يدع���و اإليها الق���راآن؟ من كان يتوقع اأن م�س���ل�ًما ينتمي اإلى الإ�س���الم ويقول: اأنا 
م�س���لم، ولكن���ه يق���ف ف���ي الوقت نف�س���ه م���ع الأمريكيين وهم ي�س���يئون اإلى ر�س���ول اهلل 
محمد - �سلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى اآله - ويحرقون الم�ساحف، وي�سعون كتاب 

اهلل داخل المراحي�س في الحمامات! هل كان يتوقع اأحد هكذا؟!. 
والبع�س يتباهى باإ�سالمه، البع�س يقول في الوقت نف�سه: اإنه هو وحده الم�سلم، 
ا ]اإ�سالم  واإن كل من يعادي اأمريكا كافر، التكفيريون يتظاهرون باأنهم الم�سلمون جًدّ
ب�س���دة[ في الوقت نف�س���ه كل من يعادي اأمريكا واإ�س����رائيل فهو عندهم كافر، عجيب! 
ا في المقايي�س والمعايير وحتى الم�سطلحات  حالة غريبة من الختالل الرهيب جًدّ

والم�سميات!.
ناأتي اإلى هذه الفئات التي تعّرت بهذا الم�س����روع، هذا الم�س����روع من فوائده اأنه: 

ك�سف واقع الأمة، واأحدث فرًزا حقيقًيّا وغربلة حقيقية في واقع الأمة نث ک  ک  
ک  گ  گ  مث)الأنف���ال:37( م���ن م���ع الق���راآن في مواق���ف القراآن وثقاف���ة القراآن، 
ومن مع اأعداء هذا القراآن، من مع ر�سول اهلل محمد ومن مع من ي�سيئون اإلى ر�سول 
اهلل محمد اأ�س���د الإ�س���اءات واأبلغ الإ�س���اءات، من هو مع هذه الأمة �سادًقا منا�س�ًرا لها 
لدف���ع ال�س���يم عنه���ا، لإعزازها، لبنائها في مواجهة اأعدائها، وم���ن هو في واقع الأمر 
مع اأعدائها، متاآمر عليها، ي�س����ربها، ي�س���عى لإذللها، لقهرها، لفر�س حالة الخ�سوع 

وال�ست�سالم عليها، والقبول بهيمنة اأعدائها عليها. 
فكان من ثمرات هذه الخطوة اأنها ك�سفت الواقع الحقيقي الرديء الذي و�سلت 

)))  نف�س الم�سدر ال�سابق.
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اإلي���ه الأم���ة، وتميز الأحرار وال�س����رفاء والأع���زاء الأوفياء من هذه الأم���ة، الذين كان 
موقفهم الموقف ال�سليم لتقبل دعوة القراآن الكريم في التم�سك بثقافته وروؤيته، في 
الموقف ال�سليم من اأعداء الإ�سالم واأعداء الأمة واأعداء الب�س�رية، هذا كان جانًبا))).

قوى النفاق والعمالة تقف في مواجهة هذا الم�سـروع 
ا�س���تمرت حالة ال�س����راع وبداأت جبهة النفاق والعمالة حربها على هذا الم�س����روع 
ب���دًءا بالعتق���الت، ب���دًءا بف�س���ل الموظفين وقط���ع مرتب���ات البع�س منهم، واأ�س���كال 
متع���ددة م���ن ال�س���تهداف وال�س���غوط في مواجه���ة هذا الم�س����روع؛ لكنهم ف�س���لوا في 
الق�س���اء عليه وف�س���لوا في اإ�سكاته، فتوجهوا للعدوان وال�س���تهداف، ال�ستهداف لهذا 

الم�س�روع با�ستهداف حملته وفي مقدمتهم ال�سيد القائد ال�سهيد ر�سوان اهلل عليه.
بجيو�س���هم  والفتاك���ة،  المدم���رة  الع�س���كرية  باآلته���م  جبروته���م،  ب���كل  خرج���وا 
ان لح�سار مران ومن  وا�ستنه�سوا معهم المرتزقة من كل المناطق وتحركوا اإلى َمرَّ
َثَمّ ا�س���تهداف ال�س���يد - ر�س���وان اهلل عليه - ولم يكن ال�س���يد وحده م�س���تهدًفا في هذا 
العدوان اأو مران وحدها؛ بل كان ال�س���تهداف كما اأ�س���ار هو في بع�س مقابالته حيث 
ق���ال فيه���ا: "قلن���ا باأن الق�س���ية من جانبهم هي ق�س���ية اأن ي�س����ربوا مناط���ق معروفة 
بن�ساطها المناه�س لأمريكا واإ�س�رائيل على اأ�سا�س القراآن، الحملة كانت هذه الحرب 
ان ومناطق اأخرى في َخْولن وعلى َهْمدان ومنطقة �س���َحار ومنطقة  على منطقة َمرَّ
ة، لي�ست  �َسْحيان في ِج�ماعة، وحمالت اأخرى �سغيرة على راِزح وعلى مناطق في َحجَّ
���ا لأحد  الق�س���ية ق�س���ية �س���خ�س معي���ن، اأن���ا بالن�س���بة لي �سخ�س���يًّا: ل���و اأنَّ عندي حقًّ

لتجاوبت بدون اأْن يح�سل اأي �س�يء، من دون اأْن يطالبني اأحد." 
ولقد كان ال�س���تهداف له: ا�س���تهداًفا للحق الذي حمله، ا�س���تهداًفا للقراآن الذي 
ثقف الأمة به ودعاها اإلى اتباعه ودعاها اإلى التم�سك به ودعاها اإلى الوقوف بمواقفه. 
ا�س���تهداًفا لل�س���وت القراآن���ي والموق���ف القراآن���ي والروحي���ة القراآني���ة والأخالق 
القراآنية، ا�ستهداًفا للقراآن في موقع العمل، وا�ستهداًفا للقراآن في موقع الم�سوؤولية، 
وا�س���تهداًفا للق���راآن ف���ي موقع التباع؛ لأنه���م اأرادوا اأن يكون الق���راآن فقط حبًرا على 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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الورق، و�س���وًتا يردد في اأ�س����رطة الكا�س���يت، اأّم���ا اأْن يكون روؤيًة ُتتب���ع وموقًفا ُيعمل به 
ومنهًج���ا للحي���اة فهذا ما لم يكونوا يريدون ال�س���ماح به ول القبول ب���ه اأبًدا: اأْن يكون 

منهًجا للثقافة، منهًجا لالتباع، منهًجا للعمل، اأ�سا�ًسا للموقف، فال. 
ه���م اأع���داء لهذا القراآن عندما يكون على هذا النحو، وهم مع قراآن محمد كحبر 
على ورق، وك�س���وت في اأ�س����رطة كا�س���يت ل ُيعقل، ل ُيفهم، ل ُيعتمد عليه، ل ُيتبع، ل 
ُيتثقف به، ل تقف الأمة في مواقفها على اأ�سا�س���ه؛ فتحركوا ل�س���تهدافه: ا�س���تهداًفا 
ب���الإذلل  الم�س���تحكمة  الو�س���عية  ل�س���تمرار  لالأم���ة، محاول���ة  ا�س���تهداًفا  للحري���ة، 

والطغيان والقهر، وبكل اإجرام وبكل ب�ساعة))).

و�سعية المجتمع الذي واجه العدوان
 نحن ن�ستذكر اأيام الحرب الأولى: الكل ممن تحركوا اآنذاك في مقارعة الطغيان 
ومواجهة البغي والعدوان تحركوا بالإمكانيات المتوا�س���عة، الن�س���اء كن يبْعَن ذهبهنَّ 
م���ن الحل���ي التي يمتلكنه���ا، وكان البع�س يبيع من ممتلكاته المتوا�س���عة حتى يتوفر 
ا مما يل���زم، ومما يحت���اج اإليه  ا ج���دًّ الممك���ن والمتي�س����ر م���ن الأ�س���ياء المح���دودة ج���دًّ

لمواجهة العدوان. 
لق���د تحرك���وا ولي����س هن���اك ف���ي الواق���ع، ول هن���اك ف���ي طبيع���ة الظ���روف الت���ي 
يتحرك���ون فيه���ا اأي مجال لأطماع، لي�س هناك مكافاآت مادي���ة، ول ترغيب في )َفْيد( 
�س���ون اأ�س���اًل لأن ُيقتلوا،  مثلم���ا كان يعم���ل الآخرون، لي�س هناك وظائف بل الكل ُمَعرَّ
���ر منازلهم، وتح���َرق مزارعهم اإن كان لهم مزارع، اأو تتلف متاجرهم اإن كان  ولأن ُتدمَّ

لهم متاجر، ويف�سلوا من وظائفهم اإن كان لهم وظائف.
كان الف���رد يتح���رك ف���ي الوقت الذي ه���و معر�س في نف�س���ه لل�س���هادة، وفي ماله 
للتلف، حيث كان كل �س����يء م�س���تهدًفا فكان التحرك تحرًكا قائًما على اأ�س���ا�س العطاء 
]كل العط���اء[ ب���دون ح���دود ول قي���ود فل���م يك���ن هن���اك اأي اأطم���اع اأبًدا، ب���ل كان هناك 
اأخطار وتحديات ومظالم كبيرة وَعَمل من قبل الآخرين على ال�ستئ�س���ال التام لهذا 
الن�س���ان الذي ينتمي اإلى هذه الم�س���يرة، ويحمل هذا الم�س�روع، ا�ستئ�ساله في حياته 

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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���ا منهم األَّ يبقوا له  وفي وجوده بكل اأ�س���كاله، قتله وقتل اأ�س����رته وتدمير منزله حر�سً
باقية اأبًدا.

ا لوجه اهلل �سبحانه وتعالى، قائًما على اأ�س�س �سحيحة اأوًل:  فكان التحرك خال�سً
م���ن منطل���ق الم�س���وؤولية اأمام اهلل �س���بحانه وتعالى فكانوا رجال اإيم���ان، رجال مبادئ 
لي�س���وا اأنا�ًس���ا همجيين حملوا ال�س���الح ل لق�س���ية ولي�س في اإطار م�س����روع وبطريقة 
همجي���ة اأو عدواني���ة، كال! ب���ل كان���وا يدرك���ون اأنه���م اأ�س���حاب ق�س���ية عادل���ة وموق���ف 
م�س����روع، وبالتالي كانوا ي�ست�س���عرون م�س���وؤوليتهم اأمام اهلل اأن يقفوا في مواجهة بغي 

وعدوان ل مبرر له ول ي�ستند اإلى م�س�روعية اأبًدا. 
عدوان ظالم غا�س���م متجبر م�ستكبر ا�س���تهدف هذه الأمة وبطريقة اإجرامية لم 

يفرق بين كبير و�سغير، يحاول اأن ي�ستهدف الجميع.
فه���م عندم���ا تحرك���وا لمواجهة بغي كهذا وع���دوان بتلك الوح�س���ية؛ هم تحركوا 
من منطلق ال�س���عور بالم�س���وؤولية اأمام اهلل، موؤمنين م�ستجيبين هلل �سبحانه وتعالى، 
يع���ون ويعرف���ون ويفهم���ون اأنَّ ِم���ن م�س���وؤولياتهم الديني���ة اأن يتحركوا �س���د العدوان 
و�س���د الظلم و�س���د البغي و�سد المجرمين والظالمين ا�س���تجابة هلل �سبحانه وتعالى 

الذي قال في كتابه الكريم: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    
ڀ  ڀ  مث )الن�ساء:75(.

ف���اهلل �س���بحانه وتعالى يفر����س على عباده الموؤمنين: األَّ يخ�س���عوا وي�ست�س���لموا 
للظالمين ليرتكبوا بحقهم اأب�س���ع الجرائم، واألَّ يقدموا اأعناقهم لُيقتلوا وُي�ستاأ�سلوا 
بدون اأي مبرر وبدون اأي م�س�روعية؛ فكان حافز الم�سوؤولية ودافع الم�سوؤولية عاماًل 

اأوًل واأ�سا�سيًّا في انطالقتهم وتحركهم؛ فهم كانوا رجال م�سوؤولية.
ا من منطلق القيم، القيم الإيمانية والدينية التي كانوا يحملونها  انطلقوا اأي�سً
وكانوا مت�سبعين بها وفي مقدمتها: الإباء والعزة، العزة هي من اأهم القيم الإيمانية، 
اهلل �س���بحانه وتعالى ق���ال: نث گ  گ    ڳ  ڳ  مث)المنافقون:8(  وهم 
كانوا اأعزاء عندما تحرك الظالمون با�ستكبار وطغيان وتعاٍل واإجراٍم م�ستفيدين من 
غطاء �سيا�س�ي عالمي واإقليمي ومحلي ومطمئنين على اأنهم �سيفعلون كل ما يريدون 
وكل م���ا يحل���و له���م به���وؤلء النا����س واأنه م���ا من اأح���د �س���يتكلم اأو يحتج اأو يقف �س���نًدا 

لهوؤلء النا�س. 
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وؤُوا وا�س���تكبروا وَعَتوا؛  هك���ذا راهنوا وعلى هذا الأ�س���ا�س تحرك���وا واطماأنوا وتجرَّ
وبالتال���ي كان الجب���روت الذي مار�س���وه بحق النا�س الم�ست�س���عفين كان كبيًرا، وكانوا 

يعلقون عليه الأمل في اأنه ما من اأحد �سيتجراأ للوقوف بوجههم.
عندم���ا حرك���وا الجي�س وحرك���وا معه كل الإمكانيات الع�س���كرية بدون ا�س���تثناء - 
الطائ���رات، الدباب���ات، ال�س���واريخ، كل ما يمتلكون من اآلة ع�س���كرية مدم���رة، واأتو بها 
اإلى القرى والنا�س في قراهم: هذا في م�سجده، وهذا في مدر�سته، وهذا في منزله، 
ا - لم يكن هناك اأي حالة ع�سكرية  وهذا في مزرعته؛ يعني اأنا�س يعي�سون و�سًعا عاديًّ

قائمة في مقابل ما �سياأتي من عدوان. 
كان الو�س���ع طبيعيًّا، و�س���ع مواطنين عاديين لديهم م�س����روع معروف يتحركون 
فيه بطريقة �س���لمية ح�س���ارية لي�س هناك اأي مبرر: ل �س�رًعا ول قانوًنا ول هناك اأي 

مبرر د�ستوري ول اأي م�ستند م�س�روع ل�ستهدافهم. 
نحن نذكر كيف كان الو�س���ع ما قبل الحرب الأولى و�س���لت الحمالت الع�سكرية، 
و�سل ع�س�رات الآلف من الجنود بكل الآليات الع�سكرية وهّب النا�ُس، هذا تحرك من 

مزرعته، وهذا تحرك من منزله، والآخر تحرك من مدر�سته.
ه���ذا كان مدر�ًس���ا يدّر����س، والآخ���ر كان عالًم���ا يعّل���م، والآخ���ر كان ف���ي متج���ره اأو 
بقالته، والآخر كان عاماًل ي�ستغل هنا اأو هناك، وهكذا عدوان على اأمة ل تعي�س و�سًعا 

ا  جاهًزا لمواجهة عدوان بذلك الم�ستوى. ع�سكريًّ
فكان اأولئك يراهنون على اأن هوؤلء الذين في مثل هذه الو�سعية معروفين باأنه 
ل اإمكاني���ات لديه���م، ول قدرات ع�س���كرية لديهم، ول عتاد حربي يع���ّول عليه لديهم؛ 
فكان الجبارون والظالمون والنظام الظالم يراهن على اأنه �سيتمكن بكل ب�ساطة من 
�س���حقهم ومحوهم وال�س���يطرة عليهم، واأن روح الهزيمة وا�ست�س���عار ال�س���عف والعجز 
�س����رعان م���ا ي�س���اعد عل���ى اأن يتحط���م كل ه���وؤلء وينه���اروا وبالتال���ي: ل يثبت���ون ول 
ي�س���مدون و�س���يجدهم في النتيجة فري�س���ة �سهله يقتلها بكل ب�س���اطة ويعبث بالدماء 

بدون كلفة، هكذا كان يت�سور.
وفعاًل لو اعتمدنا مقايي�س مادية بعيًدا عن القيم وبعيًدا عن المبادئ فعاًل لكان 

الو�سع بهذا ال�سكل وعلى هذا النحو. 
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لقد كانوا اأنا�ًس���ا م�ست�س���عفين، وو�س���عهم الم���ادي واإمكانياتهم الع�س���كرية وعدم 
ال�ستفادة من اأي خبرة قتالية �س�يء وا�سح.

نح���ن نع���رف الكثير ممن تحركوا وواجهوا العدوان لم يكونوا يمتلكون اأي خبرة 
ا، لم يكن هناك ا�س���تعدادات م�س���بقة: ل على م�س���توى التدريب، ول على  قتالية نهائيًّ
م�ستوى الح�سول على اأ�سلحة معينة مفيدة محتاج اإليها لمواجهة الدروع اأو لمواجهة 
بع�س الآليات الع�س���كرية والإمكانيات الع�س���كرية التي ت�ستخدم ل�س�رب النا�س، ولكن 

كان هناك عامل اآخر، عامل قوة مهم هو القيم.
ه���وؤلء واإن كان���وا م�ست�س���عفين، واإن كان���ت اإمكانياته���م متوا�س���عة، وكان���ت بداية 
الح���ال، ف���ي بداية الأم���ر اأعدادهم قليل���ة لكنهم كان���وا يحملون الق���وة المعنوية وفي 

مقدمتها العزة.
فمهم���ا كان���ت الو�س���عية، مهما كان���ت الظ���روف، مهما قلَّ���ت الإمكاني���ات، كل هذا 
ل يمك���ن اأن يكون �س���بًبا في اإخ�س���اع اإن�س���ان موؤم���ن، يحمل قيًما ف���ي مقدمتها: العزة 

والإباء، العزة والإباء.
كان اإباوؤه���م وكان���ت عزته���م وكان اإيمانه���م ياأب���ى له���م اأن يك���ون حج���م الع���دوان 
واإمكاني���ات البغ���اة المعتدي���ن �س���بًبا لأن يخ�س���عوا واأن ي�ست�س���لموا واأن يعج���زوا واألَّ 
ي�س���مدوا واألَّ يثبتوا، فبالعك�س: الكل �س���مد والكل ثبت، وكان هذا فعاًل م�س���اهًما اإلى 
ح���د م���ا عل���ى التقليل من كلفة الخ�س���ائر، على التقلي���ل من كلفة الت�س���حية؛ لأنه لم 
ا بدم بارد؛  يك���ن هن���اك اأي ت���ورع لأن ترتك���ب جرائ���م اإبادة جماعي���ة هائلة وكبيرة ج���دًّ
لأن النظ���ام كان يطمئ���ن لأن���ه ي�س���تند اإلى غطاء �سيا�س����ي دولي واإقليمي، كان ي�س���تند 
اإل���ى غط���اء دول���ي مع���روف فالعال���م كله وف���ي مقدمت���ه الدول الكب���رى كانت ت�س���نده 
وكانت تمنحه الغطاء ال�سيا�س�ي الالزم ليفعل كل ما ي�ساء ويريد، اإ�سافة اإلى التعتيم 

الإعالمي الكبير.
وفور و�سول الآلف من الجنود واإمكانياتهم الع�سكرية بَدوؤُوا وبا�س�روا بالق�سف 
ب���كل اأن���واع ال�س���الح الذي يمتلكون���ه، فما اإن و�س���لت راجمات ال�س���واريخ اإل���ى منطقة 
الَمالِحي���ط، واأو�س���لوا المدفعي���ة الثقيل���ة، واأو�س���لوا الدباب���ات حتى ب���داأت من بداية 
الع���دوان  مبا�س����رة تق�س���ف القرى الآهل���ة بالآلف من ال�س���كان، با�س����رت تلك القرى 

بالق�سف العنيف وال�سديد م�ستهدفة القرى ب�سكل عام. 
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لم تكن ت�ستهدف اأهداًفا ع�سكرية بحيث كانت هناك اأهداف ع�سكرية ت�ستهدفها، 
ل. ب���ل عمدت راأ�ًس���ا اإلى ا�س���تهداف الُقرى وفيه���ا الأطفال وفيها الن�س���اء وفيها الكبار 

وفيها ال�سغار.  
وقد اأتى - �سمن الجي�س نف�سه و�سمن الملي�سيات الحزبية والقبلية التي وقفت 
اإل���ى جان���ب الجي�س - وعاٌظ يهدرون دماء النا�س على خلفية طائفية، لي�س لأن هناك 

اإ�سكالية اأمنية، لي�س لأن هناك تحرًكا م�سبًقا يبيح لهم ذلك.
ف���كان الت�س���دي لع���دوان بذلك الم�س���توى، ع���دوان من نظ���ام ظالم ابتداأ اأ�سا�ًس���ا، 
وبا�س����ر عدوان���ه ب���دون مقدم���ات وب���دون مب���رر وب���دون حق، كان الت�س���دي ل���ه موقًفا 

ا، اهلل �س���بحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: نث ۋ  ۋ      ۅ   م�س����روًعا مح�قًّ
ۅ  مث مظل���وم، ُظِلَم فتحرك لينت�س����ر في مواجه���ة الظلم الذي يعاني منه والذي 
ي�س���تهدفه: نث ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  مث)ال�س���ورى:41( لي�س 

عليهم من �سبيل ول من حجة، هم في موقف محق وعادل.
اهلل �س���بحانه وتعالى قال: نث ى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ق���ال  وتعال���ى  �س���بحانه  اهلل  )ال�س���ورى(   مث  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ      

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳمث  نث  الكري���م:  كتاب���ه  ف���ي 
)البق���رة:194(  ونح���ن واجهن���ا عدواًن���ا علين���ا عل���ى �س���عبنا على اأبن���اء مناطقن���ا، عدواًنا 

ي�س���تهدف كل �س����يء؛ وبالتال���ي كان التح���رك لمواجهة ه���ذا العدوان والت�س���دي له 
موقًفا م�س����روًعا ي�س���تند اإلى �س����رعية قراآنية، ومعروف في كل الدنيا اأن الدفاع عن 

النف�س حق م�س�روع.
هذه الم�س���األة ل نقا�س فيها ول جدال فيها: اأن الدفاع عن النف�س حق م�س����روع، 

يقول اهلل �سبحانه وتعالى: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  مث )الحج(.

ث���م العدالة للق�س���ية التي ننتم���ي اإليها ونحملها، الق�س���ية المتمثلة بالم�س����روع 
القراآن���ي النه�س���وي المنادي بالوقوف في وج���ه التحديات والأخط���ار الكبرى، علينا 
جميًعا - كم�سلمين وكعرب - �س�رورة تحمل الم�سوؤولية من الجميع، و�س�رورة ال�سعي 
لتغيي���ر الواق���ع ال�س����يء ال���ذي نعي�س���ه وتعي�س���ه اأمتن���ا، والذي هي���اأ الفر�س���ة لأعدائنا 
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كم�س���لمين واأعدائن���ا كع���رب لأن يطمع���وا ويتحركوا طامعي���ن بنزعتهم ال�س���تكبارية 
ال�ستعمارية ل�ستهدافنا وال�سيطرة علينا وعلى مقدراتنا.)))

حجم العدوان ك�سف حجم العمالة لأمريكا
حجم العدوان، اأخالقياتهم وممار�ساتهم اأثناء العدوان في الحرب الأولى ك�سف 
حقيقتهم، وك�سف م�ستوى انحرافهم وفظاعة ما و�سلوا اإليه، لقد و�سلوا اإلى م�ستوى 
ا، �س���اروا ب�س���عين، ثمرة ارتباطهم باأمريكا واإ�س�رائيل، ثمرة ولئهم لليهود  فظيع جًدّ
اأفقدتهم كل معاني الإن�س���انية، وفرغتهم من كل اإن�س���انيتهم، فرغتهم وعطلتهم من 
اأخالق الإ�سالم ومن الأخالق الإن�سانية والقيم الإن�سانية الفطرية، حاربوا بدون اأي 

قيم ول اأخالق ول رحمة، كانوا متوح�سين ل يتورعون عن اأي �س�يء. 
ي�س���تهدفون الطف���ل كم���ا كان فرع���ون ي�س���تهدف الأطف���ال، ي�س���تهدفون الم���راأة، 
ي�ستهدفون ال�سغير، ي�ستهدفون الكبير، يق�سفون ب�سكل عام َمن ُقِتل ُيْقَتل، ومن بقي 
يبقى، لي�س عندهم م�س���كلة في اأن يقتل اأي اإن�س���ان، ا�س���ترخا�س لدم الإن�س���ان اليمني 
ًّ���ا كان، لي�س عندهم م�س���كلة ف���ي اأن يقتل ولو اأبناء مناط���ق باأكملها، المهم  الم�س���لم اأي�
عندهم اأن يقدموا مواقف ي�ستر�سون بها اأمريكا واإ�س�رائيل ويتوددون بها اإلى اليهود، 

كان هذا هو مرامهم وما ح�سل يح�سل)2).

ان في وجه التوح�ض والحقد َمرَّ
قت���ل، وتدمي���ر، وح�س���ار، حتى حاولوا اأن يمنعوا دخ���ول اأي حبة قمح اأو حبة دواء 
اإلى مران، وحا�س�روا مران من كل الجهات، وتحرك عدد هائل من الجنود من ثمانية 
ا، الآلف من الجنود، اأربعة ع�س�ر األًفا من المرتزقة، اإلى جانب  وع�س�رين لواًء ع�سكرًيّ
الآلف م���ن الجي����س، اأكثر م���ن ثالثين األف مقاتل من الجي�س اليمني، واأربعة ع�س����ر 
األ�ًفا من المرتزقة، طّوقوا مران، وا�س���تهدفوها بكل عتادهم الع�س���كري، بكل ما فيها، 

ا عندهم. بما فيها: الطفل، الكبير، ال�سغير، المراأة، الرجل، لي�س مهًمّ

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.

)2)  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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كل الآلة الع�سكرية �سّخروها في قتل اأولئك النا�س الموؤمنين الأبرياء ال�سالحين 
ب���دون اأي ذن���ب اإل اأن يوؤمن���وا باهلل العزيز الحميد، اإل اأن قال���وا ربنا اهلل، اإل اأن عبَّدوا 

اأنف�سهم هلل واتبعوا كتابه))).

 الق�ساء على ال�سيد ح�سين والم�سـروع القراآني 
كان هدف المعتدين

ا�ستهدف ذلك الرجل الذي نادى ب�سوت الحق، ودعا الأمة اإلى الحق، وكان غيوًرا 
على اأمته يريد لها الخال�س، ا�س���تهداف بكل وح�س���ية، ليل نهار لم تكن ت�س���كت اآلتهم 
الع�س���كرية: الدباب���ات، الطائرات، كل اأنواع العتاد الع�س���كري، في نهاية المطاف حتى 
الغ���ازات ب���كل اأنواعها الت���ي توفرت لهم، حتى محاولة حرق النا����س بالنار كما فعل ذو 

نوا�س الحميري اليهودي يوم اأحرق الموؤمنين في نجران.
تخلق���وا باأخالق اأولئك الذين يتولونهم، راأينا فيهم وح�س���ية اأمريكا واإ�س����رائيل، 
راأينا فيهم: في ممار�س���اتهم، في �س���لوكهم، في طغيانهم وه���م يقتلون حتى الأطفال، 
وهم يقتلون الأ�س�رى، وهم يحاولون حرق النا�س بالبنزين في داخل الجروف طغيان 

اأمريكا واإ�س�رائيل واأخالق اليهود.
بل دفعت بهم اأمريكا واإ�س�رائيل اإلى اأن يقدموا اأنف�سهم وبالوح�سية تلك. وبذلك 
الأ�سلوب والطريقة وال�سلوك الإجرامي ا�ستمروا في حربهم وطغيانهم حتى �سيطروا 
عل���ى م���ران، وو�س���لوا اإلى ذلك الرج���ل العظيم في اليوم الذي و�س���لوا اإلي���ه فيه، يوم 
ال�ساد�س والع�س�رين من �سهر رجب لعام 1425ه� الموافق العا�س�ر من �سبتمبر 2004م.
و�س���لوا اإلي���ه مثخًن���ا بجراح���ه، و�س���لوا اإليه مزم���اًل بدمائه، و�س���لوا اإلي���ه منه�ًكا 
ب���كل م���ا فيه من جراح: جراح القلب على و�س���عية هذه الأمة، وجراح الج�س���د العليل، 
و�س���لوا اإليه م�س���تهدفين له بقتله، يريدون بذلك اإ�سكات �سوت الحق، يريدون بذلك 
ال���ذل لالأم���ة والهوان لالأمة، يريدون بذلك اأن يجعلوا منه قرباًنا اإلى من؟ اأرادوا اأن 

يجعلوا من قرين القراآن قرباًنا اإلى اأمريكا واإ�س�رائيل)2).

)))  نف�س الم�سدر ال�سابق.
)2)  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
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ال�سيد ح�سين قربان يقدمه العمالء لأمريكا 
اأول م���ا حر�س���وا علي���ه بعد ما ارتكب���وا اأكبر جريم���ة بعدوانهم عل���ى ذلك الرجل 
العظيم، اأول ما حر�س���وا عليه اأن قال علي عبد اهلل �س���الح: بلغوا ال�س���فير الأمريكي 
اأننا قد قتلناه، بلغوا ال�س���فير الأمريك���ي، هكذا عمل اأعداء اهلل بذلك الرجل العظيم: 
رجل المرحلة، رجل الم�س���وؤولية، قرين القراآن، ذلك الرجل الطاهر ، قدموه قرباًنا 

اإلى اأ�س�رِّ عباد اهلل، )بلغوا ال�سفير الأمريكي اأننا قتلناه(، هكذا قال!.)))

ال�سيد ح�سين يقدم اأروع درو�ض ال�سجاعة والثبات
اأما ما تجلت عنه في مقابل وح�سية اأولئك واإجرامهم في الحرب الأولى: تجلى 
���ا ما كان عليه هذا الرجل العظيم ال�س���يد ح�س���ين - ر�س���وان اهلل عليه - من ثبات  اأي�سً
عظيم ومن ثقة عظيمة باهلل �سبحانه وتعالى تذكرنا بها ثقة واأخالق وثبات الأنبياء 

والعظماء باهلل والأولياء، لقد كان رجاًل موؤمًنا على اأعلى درجات الإيمان.
كان في و�س���ط ذلك، في و�س���ط تلك المعمعة، وذلك الطغيان، وذلك ال�س���تهداف 
بحجمه الكبير، مع تخاذل كبير، مع قلة في العدد، قلة في الأن�سار، قلة في الثابتين 

وقف �سامًخا وثابًتا واثًقا من ربه ل يتزعزع ول يتراجع عن مبدئه.
لقد ج�ّس���د فعاًل في مواقعه وفي مواقفه وفي ثباته، ج�ّس���د اأخالق الإ�سالم وعزة 
الإيمان واقًعا و�سلوًكا، فلقي اهلل �سامًخا ثابًتا، كان اآخر ما قاله وقبل اأن ي�سبوا عليه 
كل ر�سا�س���هم وه���و جريح وه���و عليل على الأر�س: »اللهــم ثبتني بالقول الثابت« 

هكذا قال، وهكذا لقي اهلل ثابًتا.)2)

ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد لهذه الم�سيرة القراآنية 
لق���د كان م���ا ح�س���ل لل�س���يد ح�س���ين - ر�س���وان اهلل علي���ه - يمثل جريمة وح�س���ية 
رهيبة؛ لأنَّ َقْتَل الآمرين بالق�سط من النا�س جريمة قدمها القراآن الكريم مت�ساوية 
ا، جريمة بح���ق الأمة، بح���ق الإن�س���انية، بحق  م���ع قت���ل الأنبي���اء، جريم���ة فظيعة ج���ًدّ

الإ�سالم، بحق القراآن.

)))  من كالم ال�سيد عبدالملك في ذكرى ا�ست�سهاد ال�سهيد القائد 434)هـ.
)2)  نف�س الم�سدر ال�سابق.
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وبعد تلك الجريمة الوح�سية الرهيبة ظنوا اأن هذا الم�س�روع �سينتهي، واأن اأمره 
ق���د زال، وابتهج���وا وفرحوا، وظنوا اأنهم �س���يحظون بذلك قرًبا ومكانًة عند �س���يدتهم 

اأمريكا. 
فم���اذا كان علي���ه الواق���ع؟ لقد خيب اهلل اآمالهم، وت�س���حيات ذلك الرجل العظيم 
وم���ن معه من ال�س���هداء العظم���اء والثابتين جعل اهلل منها وق���وًدا لهذه الأمة، وحقق 
اهلل له���ا النتائ���ج العظيم���ة؛ لأن هذه الدع���وة: دعوة القراآن، هذا النه���ج هو: نهج اهلل، 

هو نور اهلل الذي قال عنه: نث پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
ٺمث )التوبة( وياأبى اهلل اإل اأن يتم نوره، مهما حاولوا اأن يطفئوه فلن ي�ستطيعوا. 

ا�ستمر هذا الم�س�روع القراآني رغًما عنهم وعن اأ�سيادهم وهياأ اهلل - بف�سله ومّنه 
ورحمته ولطفه -  لهذه الم�سيرة العظيمة قائًدا اآخر هو ال�سيد عبد الملك بدر الدين 
الحوث���ي ال���ذي ق���اد هذه الم�س���يرة القراآني���ة - بكل كف���اءة واقتدار - فتح���رك بجدية 
عالية على اأ�سا�س المنهج القراآني الذي قدمه و�سحى من اأجله ال�سيد ال�سهيد القائد 
ح�س���ين بدر الدين الحوثي - ر�س���وان اهلل عليه -  وفي الطريق التي �س���لكها، موا�ساًل 
درب الجه���اد والت�س���حية في مواجهة المعتدي���ن والظالمين الذين ل يريدون الخير 

والعزة والنجاة والفالح لهذه الأمة.   
وبع���د مواجه���ات عدي���دة وحروب �س���ارية و�س����راع م�س���تمر ب���كل األوانه واأ�س���كاله 
خا�س���ها مع قوى النف���اق والعمالة، مع قوى الطغيان والف�س���اد المدعومين من اأئمة 
الكف���ر والطغي���ان وعل���ى راأ�س���هم: اأمريكا واإ�س����رائيل تح���ول الواقع عل���ى النحو الذي 
نح���ن عليه اليوم: حقق اهلل النت�س���ارات واأخ���زى اأولئك المجرمين واأذلهم، واأين هم 
الآن؟ اأين هم الآن؟ تخلى عنهم حتى اأولئك الذين تقربوا اإليهم، اأذلهم اهلل واأخزاهم 
وخيب اآمالهم كلها، اآمالهم في اأن اأمرهم �سي�س���تحكم واأن �س���يطرتهم �س���تتحقق على 

النحو الذي ياأملونه.
فمن بعد تلك الجريمة لم ي�س���تقر لهم حال، ولم ي�س���تقر لهم و�سع، وبداأ اأمرهم 
ف���ي انح���دار ]في انحدار، في انحدار[ و�سي�س���تمر ف���ي انحدار اإلى اأن ي�س���لوا اإلى قعر 
جهن���م وبئ�س الم�س���ير؛ لأنها جريمة فظيعة وب�س���عة ارتكبوها بح���ق الأمة كلها حيث 

خ�س����رت رج���اًل عظيًما بهذا الحجم في وقت هي اأح���وج ما تكون اإليه. نث ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی   مث)ال�سعراء(.
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���ة  �َس ال�ّس���اعر �س���يف اهلل الدريب تل���ك المرحلة في لفتة بعنوان )ِق�سَّ وق���د َل�خَّ
الإِْعدام( تقول:

ِعْنَدما اأَْعلَْنُت للَباري 
وعي .  ُخ�سُ

َلْم َتِف�ْس ِلْلَخْلِق اآلمي
َفَقْد كانوا َيعاُفون ُدُموعي .

َر )الوالي(  َق�رَّ
ُلوعي . ِباأَْن َيْبَقى اأَِنيني في �سُ

ِبْعُت َنْف�ِس�ي ِمْن اإَِلهي
راجًيا ِرْبَح المبيِع .

ْوتي  َظلَّ �سَ
ْمِت ِمْن اأَْرما�ِس�ِه باِع�ًثا لل�سَّ
ْنيا ُطُلوعي . وازداَد في الدُّ

َفَتّ�َس )الوالي( ُحُروفي 
َفَراأَى ِفيها )ُح�َسْي�ًنا(

في َرِب�يِع الَوْعِي 
َي�ْسُمو بي اإلى �َساأٍْو َرِف�يِع . 

خاَف اأْن تنمو ُف�ُروعي .
خاَف ميالًدا جديًدا 

قد َت�راَءى في �ُسُطوِعي .
اأَ�ْسَعَل )الوالي( َفِتيَل الَحْرِب

كي يحظى ِبَبْع�ٍس ِمْن ُرُكوعي .
َغْي�َر اأَنِّ�ي 

ُت الَكْبَت والإذلَل َقْد َرَف�سْ
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َمْهما طاَل ُجوعي .
غاِري اأَْحَرَق )الوالي( �سِ

ِحيَن َردَّدُت �ِسعاِري
َر )الوالي( ِدياِري َفجَّ

ُدوعي. ْلُت �سُ ِحيَن َوا�سَ
َجنََّد )الوالي( ُح�ُسوًدا 

ما والأَْر�َس َعبَّاها ُجُنوًدا وال�سَّ
�ُروني  حا�سَ

اأَْعَدُموني 
�ْرُتُهْم  َغْي�َر اأَنِّ�ي ُكْنُت َقْد َحا�سَ

ُبوِع. بالَهْدِي في ُكلِّ الرُّ
ُدوا الإِْعداَم َجدَّ
َفاْزداَد اْنِت�ساري

ا َوَدمي َظلَّ َطِريًّ
كا�ِس�ًرا َقْيَد الُخُنوِع.
ُمْنِقًذا ُكلَّ الُجُموِع.

�ْرَختي  �سَ
َظلَّْت هي الأَْقَوى

َواأَْمِريكا َتَهاَوْت
ُروِع.))) َرْغَم اآلِف الدُّ



ماء، �س 06) . )))  ديوان: كيف تنت�سر الدِّ
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الحرب الإعالمية التي �سنت على ال�سيد ح�سين )ر�سوان اهلل عليه(
ل���م تك���ن الح���رب الظالمة التي �س���نتها ال�س���لطة اليمني���ة عام 2004م على ال�س���يد 
ح�سين - ر�سوان اهلل عليه - واأن�سار وموؤيدي الم�سيرة القراآنية مقت�س�رًة على الجانب 
الع�س���كري، واإنم���ا كان له���ا وج���وٌه مختلفة، فمن الح�س���ار القت�س���ادي اإل���ى الدعايات 
الكاذب���ة والت�س���ليل الإعالم���ي اإلى محاربة و�س���ائل الإعالم ومنعها من الو�س���ول اإلى 
المنطق���ة لتكت�س���ف ما يج���ري من ظلم وعدوان، كل ذلك ليت�س���نى لهم الق�س���اء على 

ال�سيد ح�سين وعلى الموؤمنين معه في ظل تكتم اإعالمي وتواطوؤ عالمي رهيب. 
ورغ���م ذل���ك اإل اأن اهلل هي���اأ بع����س و�س���ائل الإعالم التي ا�س���تطاعت التوا�س���ل مع 
ا نظًرا لحجم  ا جدًّ ال�سيد ح�سين ومعرفة ما يجري هناك، ورغم اأنها كانت قليلة جدًّ
العدوان وب�س���اعة المظلومية اإل اأن ال�س���يد ح�س���ين ا�س���تطاع باإيجاز اأن يقدم ال�س���ورة 
كاملة لمن يريد اأن يعرف ما يجري وما يدور هناك في جبل مران من اعتداء وظلم، 
وا�س���تطاع ال�سيد اأن يف�سح ال�سلطة واأبواقها الإعالمية ويك�سف كذب وزيف منظمات 
حقوق الإن�سان، ويبين زيف الحرية والديمقراطية التي تت�سدق بها ال�سلطة و�سيدها 

الأمريكي.
وهذه مقابالت ال�س���يد ح�س���ين - ر�س���وان اهلل عليه - التي اأجراها خالل الحرب 

الأولى:     

اأوًل: مقابلة ال�صيد ح�صين بدر الدين الحوثي مع اإذاعة الـ )بي بي 
�صي "BBC"( في الحرب الأولى بتاريخ يونيو 2004م

ن�ص المقابلة:

هل ميكن اأن ت�سف لنا ما يجري؟ �س- 
الحرب م�س���تمرة في الليل وفي النهار، �س����رب بالطائرات بال�س���واريخ بالمدافع  ج-  
بالدباب���ات بالر�سا�س���ات، بمختلف اأنواع الأ�س���لحة، وب�س���كل مكثف ف���ي الليل وفي 

النهار، الحرب م�ستمرة، الح�سار م�ستمر.



 128ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدصمرلاهللل..لا منهجلوا يقمدة

هل ميكن اأن تو�سح لنا حجم اخل�سائر الب�سـرية من الطرفني؟.   �س- 
ا، وبالن�س���بة لنا الحمد  ا جًدّ اأم���ا بالن�س���بة للجي�س يبلغنا عنه خ�س���ائر كبي���رة جًدّ ج-  
ا، اأقل بكثير من واحد في المائة بالن�س���بة للخ�س���ائر في  هلل الخ�س���ارة ن���ادرة ج���ًدّ
ا ناأ�سف فعاًل؛ لأننا ُنعتبر اأبناء وطن واحد، ولكْن هذا �س�يء  الجي�س، ونحن اأي�سً
ُفر����س علين���ا، هذه حرب بتوجيهات اأمريكية، �س���نوها علين���ا بتوجيهات اأمريكية 

ورغبة اأمريكية وا�ستر�ساء اأمريكي من جانب ال�سلطة.

هناك اأنباء عن م�ساٍع حثيثة حلل الأزمة فهل هذا �سحيح؟.  �س- 
ه���ذا غي���ر �س���حيح ... ولم يحاول���وا ُهْم اأْن يحل���وا الأزمة، حل الأزم���ة يتمثل في  ج- 
اأْن ي�س���حبوا الحملة الع�س���كرية، يوقفوا الحرب، يعني بالن�س���بة لنا نحن ُمْعَتَدى 
علينا، يعني الحل من جانبهم هم، اأن يرفعوا الحملة الع�سكرية، وما ِمْن جانبنا 

اأّي �س�يء، نحن لم نعتِد �سابًقا..

ولكنكـــم اتُّهمتم يف اأكرث من تهمة يعنـــي: اتهمتم يف التحري�س، اتهمتم يف  �س- 
ادعاء الإمامة، واتهمتم باإقامة عالقات مع اأطراف اأجنبية؟.

ي���ا اأختي هذا كله ت�س���ليل، هذا كل���ه كذب، الحرب هذه علينا ه���ي امتداد، امتداد  ج- 
وا�س���تمرار لمحاربته���م لن���ا كتوج���ه مناه����س لأمري���كا واإ�س����رائيل يق���وم عل���ى 
اأ�س���ا�س القراآن، هم منذ �س���نتين .. الحرب هذه التي �س���نوها علينا هي ا�س���تمرار 
وامتداد لمحاربة منذ �س���نتين، بداأت ب�س���كل �سجون م�ستمرة كل جمعة لدينا في 
ال�س���جون نحو 800 �س���خ�س على الأقل في �سجونهم ب�سبب الهتاف ب�سعار: )اهلل 
اأكبر، الموت لأمريكا، الموت لإ�س����رائيل، اللعنة على اليهود، الن�س����ر لالإ�س���الم( 
فالحرب هذه هي تتويج لما عملوه �س���ابًقا من �س���جون، م���ن اإيقاف مرتبات، من 
ف�سل موظفين، من ف�سل طالب، من معاملة �سيئة، هي لي�ست جديدة، الحرب 
هذه لي�س���ت جديدة، ومعروف لدينا هنا في اليمن اأن هذه الحملة التي �س���نوها 
علينا هي ب�س���بب مناه�ستنا لأمريكا واإ�س�رائيل المتمثلة: بالهتاف بهذا ال�سعار، 

ومقاطعة الب�سائع، وتذكير النا�س بالقراآن الكريم، هذا كل ما نعمله. 
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ا لإجـــراء مفاو�سات من عام  �ـــس- ولكن الرئي�ـــس اليمني اأر�سل وراءك �سخ�سًيّ
تقريًبا، ملاذا رف�ست الذهاب اإليه؟. 

لم يح�س���ل هذا، ح�س���ل قبل الحملة الع�س���كرية هذه بنحو �س���هرين اأْن اأر�سَل اإليَّ  ج- 
���ا يق���ول ل���ي ب���اأن نتوقف ع���ن رفع هذا ال�س���عار، ع���ن الهتاف بهذا ال�س���عار  �سخ��سً
واإل ف�سي�س���لط علين���ا م���ن ل يرحمن���ا، هذا الذي ح�س���ل، من بعد لم ير�س���لوا اأي 
�سخ�س يفاو�س، بعد ما بداأت الحرب بنحو خم�سة اأيام اأر�سل اأ�سخا�س�ًا عبارة عن 
)ُر�َس���اَلء( ولي�سوا مفاو�سين، )ر�س���الء( من جانبه... يعني: َجاِوْب، يعني ماذا ؟ 

.. اأْن ن�سير.. اأْن ن�سير. 
قلن���ا ه���ذا )اإي����س(؟ معناه �س���جون، معن���اه اأ�س���ياء رهيب���ة، معناه يالحق���ون بقية   
ال�سخ�سيات في المنطقة وفي غير المنطقة في المحافظة، نعرف هذا تماًما.  

لكن القا�ســــي حمود بداأ املفاو�سات واأنت كنت ع�ســـًوا يف املجل�س النيابي  �س- 
وهو ع�سو يف املجل�س النيابي، من الذي اأف�سل املفاو�سات؟. 

ل���م ي�س���ل اإلين���ا اأحد يا اأختي، نحن قابلون للمفاو�س���ات وللح���وار من قبل، ومن  ج- 
بع���د؛ لأن المو�س���وع ال���ذي نتح���رك في���ه ه���و مو�س���وع فك���ري اأ�سا�ًس���ا، تثقي���ف، 
ومواق���ف طبيعي���ة و�س���لمية تتمثل في �س���عارات وفي مقاطعة الب�س���ائع، وتذكير 
تثقيف���ي للنا����س بالق���راآن الكري���م؛ هذا كل ما نعمل���ه. نحن نحب اأن اأي �س���خ�س 
فه على الق�سية هذه التي نتبناها، التي تقوم على اأ�سا�س القراآن  ياأتي اإلينا؛ لنعرِّ
الكريم، تذكير للنا�س بمواجهة العدوان الأمريكي الإ�س����رائيلي على الأمة هذه، 
فلم ي�س���ل اإلينا اأبًدا مفاو�س���ون، لم ي�س���ل اإلينا مفاو�س���ون، واإنما كانوا ير�سلون 
)ر�س���الء( اأْن نج���اوب، ن�س���ير اإل���ى الرئي����س اإلى �س���نعاء، ومع هذا قلن���ا لهم باأني 
م�س���تعد، يعني في اأي وقت منا�س���ب ناأتي اإلى �سنعاء، عندما قال نتوقف عن هذا 
ال�س���عار واإل ف�سي�س���لط علينا من ل يرحمنا؛ قلنا: اأنا ل�س���ت رئي�س حزب، ول�س���ت 
رئي�س جمهورية. هو الرئي�س، هو باإمكانه اأن يخطب في الإذاعة والتلفزيون اإذا 
اأراد اأن يمن���ع ويخاط���ب النا����س. اأنا ل اأفر�س هذا ال�س���عار عل���ى اأحد، نحن ندعو 
اإلى رفع هذا ال�س���عار، ول نفر�س���ه، ول ن�سدر اأحكاًما تكفيرية ول تف�سيقية على 

من ل يرفعونه.



 130ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدصمرلاهللل..لا منهجلوا يقمدة

اإًذا افهمي هذه، كلما ح�س���ل من دعايات كلها جاءت من بعد الحرب، من بعد ما   
���ا لم  بدوؤوا بالحرب؛ للت�س���ليل، لت�س���ليل الراأي العام، ولكن بحمد اهلل كلها اأي�سً
)تنف���ق())) وخا�س���ة لدينا ف���ي اليمن النا����س يعرفوننا؛ لأن عملن���ا لي�س جديًدا، 

عملنا منذ �سنتين ون�سف؛ ولذلك يعرفون باأن ال�سلطات... 

ولكن يقال اإنكم تنتمون اإىل حزب حمظور.  �س- 
لي�س لدينا حزب، لي�س لدينا تنظيم �سيا�س�ي، نحن عبارة عن مجاميع م�سلمين  ج- 
هكذا، لي�س لدينا اأي تنظيم �سيا�سي، لي�س لدينا تنظيم، مع اأن التنظيم الحزبي 
وال�سيا�س����ي والتنظيم���ات الحزبي���ة م�س���موح به���ا لدين���ا عل���ى ن�س الد�س���تور، مع 
ه���ذا نحن ل�س���نا حزبيين، ولي�س لدين���ا الآن، لي�س لدين���ا اأي تركيبة حزبية على 
الإطالق، ول تنظيم حزبي على الإطالق، لي�س لدينا �س�يء من هذا، مع اأنَّ هذا 
�س����يء طبيعي لو عملناه؛ فكل ما قالوه )ق�س���ية انتمائنا اإلى قوى اأجنبية( هذا 
غير �س���حيح، ونحن نبراأ اإلى اهلل من هذا، نحن قلنا من بداية الحرب هذه: اإنَّ 
ه���ذه الحرب ُهْم �س���نوها علين���ا بتوجيهات اأمريكي���ة ورغبة اأمريكية وا�ستر�س���اء 
من جانبهم لأمريكا، َفُهْم ُهْم الذين لهم عالقة بالأجانب وباأمريكا بالتحديد، 
ول نقول اإنه عبارة عن جهات اأخرى، هم ينفذون توجيهات اأمريكا، هذه الحرب 
�سنوها علينا يا اأختي ب�سكل... نحن قلنا باأننا كنا ن�ساهد في الف�سائيات ال�س�رب 
على بغداد، ما �س����ربوه علينا في يوم واحد في يوم الخمي�س قبل الما�س����ي اأكثر 
مما �ساهدناه مما �س�ربه الأمريكيون على حي من اأحياء بغداد اأو على الفلوجة، 
الطائرات اأكثر من خم�س���ين طلع���ة بالطائرات الحربية وطائرات "الهيلوكبتر" 
وقاذف���ات ال�س���واريخ م���ن كل التجاه���ات والمدافع والر�سا�س���ات يعني ب�س���كل... 
ب�س���كل اأكث���ر بكثي���ر مما �س���اهدنا الأمريكيين �س���بوه على بغداد وعل���ى الفلوجة، 
وليعل���م النا����س الم�س���تمعون، ليعل���م الم�س���تمعون لإذاعتكم باأن الح���رب ما تزال 
م�س���تمرة، واأنه���م يحاول���ون اأن تك���ون �س����ربة قا�س���ية لنا في ظل �س���مت، �س���مت 
وتكت���م متعمد اإعالم���ي وعالمي، فحتى )التلفونات( ه���م يقطعونها علينا، لي�س 
لدين���ا اأّي و�س���ائل ات�س���ال اإل )التلفون( ه���ذا، لي�س لدينا �س���حيفة ول اإذاعة ول 

تلفزيون. 

)))  لم َتْنُفْق: لم َتـِجـْد َرواًجا . 
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�سيـــخ ح�ســـني ولكن يف ظل كل هـــذه ال�سعوبات التـــي تواجهونها الآن يعني  �س- 
اأنتـــم حما�سـرون وتتعر�سون لهجمات �سديـــدة، اإًذا ما هي اخلطوة التالية 

بالن�سبة لكم؟ هل تقاتلون حتى النهاية؟!. 
يا اأختي نحن بحمد اهلل نرى تاأييًدا اإله�يًّا كبيًرا، تاأييًدا اإله�يًّا كبيًرا، هم ي�س�ربون  ج- 
المواقع التي فيها اأ�س���حابنا الذين يواجهون هوؤلء الجي�س وهم باأعداد كبيرة، 
بالن�س���بة للجي����س يق�س���فون عل���ى المواق���ع ول ت�س���يب اأح���ًدا، تفهمي���ن ه���ذه؟ 
بالطائ���رات بال�س���واريخ بالمداف���ع والقنابل من الجو وبالر�س���ا�س من الجو من 
طائرات )الهيلوكبتر( وال�س���واريخ من قاذفات ال�سواريخ والمدافع والر�سا�سات 
م���ن الأر����س، ومع ه���ذا بحمد اهلل يقوم مقاتلونا �س���ليمين؛ هذه اآي���ة اإلهية، واإل 
ل���كان يوم واحد يكفي لإبادتنا، وكانوا يخطط���ون لإبادتنا، هذه الحرب اأرادوا اأن 
ل على اأّي منظمات  تكون حرب اإبادة في ظل �سمت متعمد عالمي مع اأننا ل نعوِّ
اإقليمية ول دولية ول �س�يء، نحن نعّول على اعتمادنا على اهلل �سبحانه وتعالى، 
بحمد اهلل لم يوؤثر علينا الح�سار، وبحمد اهلل النا�س هنا ما يزالون اأقوى بكثير 

من ال�سابق، وما نزال اأقوى بكثير من ال�سابق. 

ولكن ملاذا ل ت�سلم نف�سك وترحم هذه املنطقة من القتال؟.  �س- 
اإنَّ الق�سية لي�ست ق�سية �سخ�س يا اأختي، افهمي هذه؛ لأنهم هاجموا محافظة،  ج- 
ار، منطقة َه�ْمدان، منطقة  ان، وَوَلد َعيَّا�س، وَوَلد َنوَّ منطقة خولن، وبالذات َم�رَّ
�َس���َحار، منطق���ة �َس���ْحَيان ف���ي ِج�ماع���ة؛ لأن المق�س���ود ه���و اإ�س���كات هذا ال�س���وت 
المناه�س لأمريكا واإ�س����رائيل وكل من يهتفون بال�س���عار �سد اأمريكا واإ�س�رائيل، 

لي�س المق�سود  �سخ�س معين. اأما بالن�سبة لي لي�س عندي ...
الق�سية من جانبهم، هي ق�سية اأْن ي�س�ربوا مناطق معروفة بن�ساطها المناه�س   
لأمري���كا واإ�س����رائيل على اأ�س���ا�س القراآن، الحملة كانت ه���ذه الحرب على منطقة 
مران ومناطق اأخرى في خولن وعلى همدان ومنطقة �سحار ومنطقة �سحيان 
ف���ي ِج�ماع���ة وحم���الت اأخرى �س���غيرة عل���ى رازح وعلى مناطق في حجة، لي�س���ت 
ا لأحد  الق�س���ية ق�س���ية �س���خ�س معين اأنا بالن�سبة لي �سخ�س���يًّا لو اأنَّ عندي ح�قًّ

لتجاوبت بدون اأن يح�سل اأي �س�يء من دون اأن يطالبني اأحد .
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هل �ست�سلم نف�سك؟. �س- 
م�ساألة الت�سلم هذه ق�سية غير واردة غير واردة، موقفنا موقف ديني، ماذا يعني  ج-  
�ُذ توجيهات اأمريكا واإ�س����رائيل؟! لمن  اأْن اأت�س���لم؟! ِل�َم�ْن؟! للمعتدي؟! لمن ُي�َن�فِّ
ي�س����ربنا من اأجل اأن ي�ستر�س�ي اأمريكا؟! موقفنا موقف دين �سنقاتل، و�سندافع 

حتى ياأذن اهلل بالن�س�ر .. 

هنا ورد �سوؤال عن �سغوطات اأمريكية؛ فاأجاب: �س -  
الق�سية لي�ست ق�سية �سغوط؛ لأنَّ عملنا اأ�سا�ًسا من�سجم مع التوجه الديمقراطي   
في بالدنا، زيادة على اأنه من�س���جم مع الدين: رفع ال�س���عارات في و�س���عية اأو في 
بل���د يحكم���ه نظام ديمقراطي ق�س���ية طبيعية. هذا ال�س���عار ُيرفع في الم�س���اجد 
وبطريقة �سلمية، نحن ل نقوم بالمظاهرات في ال�سوارع ونك�س�ر �سيارات وننهب 
محالت تجارية، نحن نرفع ال�سعار في م�ساجدنا .. نعم .. ُهْم لي�سوا محرجين 
م���ع اأمري���كا، ولك���ن هكذا �سيا�س���ة الكثير من زعم���اء العرب وحكوم���ات العرب اأن 
ت�ستر�س����ي اأمريكا ا�ستر�س���اء، طاعة، �س���مًعا وطاعة لأمريكا، ا�ستر�ساء لأمريكا، 

وهم ل يعرفون اأن اهلل قال:  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پمث 
)البق���رة:120( ل���ن تر�س����ى عنهم حتى لو فكروا باأنهم ي�س���تطيعون اأن ينهونا؛ فاإنما 

اأزال���وا عقب���ة في وجه اأمري���كا من طريق اإبادته���م ُهْم، الم�س���تهدف هي الأنظمة 
اإ�س���افة اإلى ا�س���تهداف ال�س���عوب، ونحن انطلقنا على اأ�سا�س م�سوؤولية دينية على 
اأ�س���ا�س القراآن الكريم وخوف من اهلل؛ ولعلمنا باأن هذه الأنظمة لم تعد ت�س���ّكل 

اأي و�سيلة دفاع ل�سعوبها في مواجهة عدوان اأمريكا واإ�س�رائيل.. 

�س- هنا ورد �سوؤال عن عالقته باأطراف خارجية؛ فاأجاب:
اأق�س���م ي���ا اأختي، اأق�س���م ل���ك وللم�س���تمعين باأنه لي����س لنا عالقة ب���اأي طرف على   
الإط���الق ل عرب���ي ول م�س���لم ول اأجنب���ي اإل باهلل �س���بحانه وتعال���ى، نحن ثقتنا 

باهلل.. \

�س- هنا �ُسئل عن �سـر ال�سمود يف مواجهة اجلي�س اليمني؛ فاأجاب:
هذا تاأييد اهلل، تاأييد اهلل .. تاأييد اهلل ..  تاأييد اهلل، يا اأختي، تفهمين هذه؟  
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هنا �سوؤال عما تدعيه ال�سلطة من دعم خارجي؛ فاأجاب:  �س- 
اأر�س���لوا، اأر�س���لوا اأنتم نحن نقول لل�س���حفيين للموؤ�س�س���ات الإعالمية اأن ير�سلوا   
�س���حفيين اإل���ى هن���ا؛ لي�س���اهدوا الواق���ع، لي�س���اهدوا ه���وؤلء النا����س، وي�س���اهدوا 
و�س���عيتنا، و�سيلم�س���ون اإْن كان هناك دعم اأو لي�س هناك دعم، �سيلم�س���ون الواقع، 
ولك���ن ال�س���لطة ه���ي الت���ي تمنع ال�س���حفيين م���ن اأن ي�س���لوا المنطق���ة، يمنعون 
مرا�س���لي القنوات مرا�س���لي ال�س���حف نف�سها اأْن ي�س���لوا للمنطقة، حتى ال�سحف 

المحلية..

هنا �ُسئل عن م�ساحة املنطقة التي يتواجد فيها؛ فاأجاب: �س- 
المنطق���ة ي���ا اأختي ه���ي قد يكون طولها نحو خم�س���ة كيلو مترات، عر�س���ها نحو   
�س���تة كيل���و مت���رات، هذا الجبل.. ث���م اأريد اأن تفهم���ي اأنِت والم�س���تمعون باأن هذا 
الجب���ل لي����س كجبال )تورا بورا( ه���ذا جبل َمِليء بال�س���ّكان بالُقرى، يعني: جبل 
اآِه���ل بالُق���رى المليئ���ة بال�س���ّكان، ويعتبر جبل م���ران من اأكثر مناط���ق محافظة 
�س���عدة كثافة �س���كانية، �س���ّكان جبل مران ل يقلون عن خم�س���ة ع�س����ر األف ن�س���مة 

تفهمين هذه؟ ..
ل ي�س���وروا للنا�س اأنهم يحا�س����روننا في كهوف وجبال اأ�س���به �س�يء بجبال )تورا   
ب���ورا( ف���ي اأفغان�س���تان؛ ه���م يحا�س����رون منطق���ة اآهلة بال�س���كان مليئ���ة بالقرى، 
كثيفة ال�س���كان، �س���كانها ل يقلون عن خم�س���ة ع�س�ر األف ن�س���مة، ويمنعون و�سول 
اأي اإم���دادات، حت���ى ل يوجد لدينا ل �س���ليب اأحمر دول���ي ول هالل اأحمر محلي 
ول عرب���ي ول غي���ره، ول يوجد لدينا طبيب واحد في المنطقة، نحن نتعالج اإذا 
ا،  ا وب�س���يطة جًدّ ح�س���ل جراح���ات  بالأع�س���اب؛ وبحمد اهلل جراح���ات طفيفة جًدّ
نتعالج بالأع�ساب، في المنطقة يمنعون حتى و�سول الإمدادات الغذائية، المواد 

الغذائية ممنوعة، اأّي �سخ�س من المنطقة يخرج ممنوع، تفهمين هذه؟..

�س- هنا �ُسئل عن امل�ساريع اخلدمية يف املنطقة وتاأثرها باحلرب؛ فاأجاب:
بالن�سبة للماء، المنطقة هذه تعي�س على مياه الأمطار، لديهم خزانات ي�سلحها   
النا����س ما لدينا م�س���اريع مي���اه، الكهرباء لي�س لدينا م�س����روع كهرباء، ل كهرباء 
ول م���اء، ه���ذا �س����يء طبيع���ي عندن���ا، اأي نحن الآن و�س���عيتنا في اليم���ن ومعظم 
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مناط���ق اليمن كو�س���ع العراق بعد الحرب، تفهمين ه���ذه؟ معظم مناطق اليمن 
ل يوج���د فيه���ا ماء، ول يوجد فيها كهرباء، ول يوجد فيها خطوط اأ�س���به �س����يء 
بو�سع العراق بعد الحرب هذه الحالة طبيعية لدينا نحن ل نحتاج اإلى كهرباء، 

يعني متعودين على هذه..

هنـــا �ســـوؤال عن �سحـــة ما يقال اإنـــه يحتمـــي باملدنيني من اأبنـــاء املنطقة؛  �س- 
فاأجاب:

الذي���ن يقاتل���ون ويدافعون هم اأبناء المنطقة، اأبن���اء المنطقة هم الذين يقفون   
ق بالمنطقة من كل جهة بالمدافع  في وجه الجي�س وبوجه هذا الح�سار المطوِّ
والر�سا�س���ات وقاذف���ات ال�س���واريخ، تفهمي���ن؟ م���ن الجه���ات الأرب���ع، ه���م اأبن���اء 
المنطق���ة، ول نحتم���ي بالمدنيين، نحن في ُقرانا، نح���ن في بالدنا، والنا�س في 
بالده���م، ويقاتلون هوؤلء على م�س���ارف بالدهم، ويواجه���ون الجنود هوؤلء على 
م�س���ارف بالده���م وقراه���م، م���ا معنى نحتم���ي؟! نحتم���ي بمن؟ يعني ل���و كنا في 

منطقة اأخرى يمكن يقولوا هذه ..

هنا �سوؤال عما تدعيه ال�سلطة من اأ�سباب لعدوانها؛ فاأجاب: �س- 
ه���م الذين جاوؤوا واعتدوا علينا، واعت���دوا علينا اإلى بالدنا، اإلى داخل بالدنا مع  ج-  
اأننا من قبل، ونتحداهم اأن يجدوا لدينا اأي جريمة قد عملناها طلقة ر�س���ا�س 
�س���د اأجنبيين اأو �س���د طرف في ال�س���لطة اأو اأي �س����يء من هذه، لم نقم باأي عمل 
م���ن ه���ذه الأعمال، ه���م اعتدوا علينا؛ لأننا نهتف �س���د اأمريكا و�س���د اإ�س����رائيل، 
ولأنن���ا نتح���رك عل���ى اأ�س���ا�س الق���راآن؛ لنذّك���ر النا����س بالم�س���وؤولية اأم���ام اهلل في 
مواجهة اأمريكا واإ�س����رائيل، وال�سفير الأمريكي في اليمن يتحرك يجوب اليمن 
���ا؛ يمه���د لالحتالل، ول يطلِّع���ون كلمة واحدة مع���ه، وقد اعترفوا  ط���وًل وعر�سً
هم، �سحف الموؤتمر، الحزب الحاكم اعترفت باأن ال�سفير الأمريكي يتحرك في 
اليم���ن كما لو كان مندوًبا �س���امًيا، ومجل�س النواب �س���ج من ه���ذا، والنا�س لدينا 
يعرفون اأن ال�س���فير الأمريكي يعمل على تجميع الأ�س���لحة من اأيدي اليمنيين؛ 
تمهي���ًدا لالحت���الل، والمنظمات الأمريكي���ة تعمل في اليمن في قطاع ال�س���حة 
���ا، عم���ل ن���زول اإل���ى المجتم���ع؛ تمهيد مك�س���وف  والتعلي���م وغي���ره عم���اًل ميدان�يًّ
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ووا�س���ح لحت���الل اليم���ن، ومع ه���ذا ل يتعر�س���ون لهذا ال�س���فير ب���اأي كلمة، ول 
يتعر�س���ون اإل لم���ن يناه�س���ون اأمريكا ب�س���كل موقف وموقف ب�س���يط يتمثل في 

�سعار، ومع هذا نقول: نحن م�ستمرون في عملنا هذا باإذن اهلل.

هنا ورد �سوؤال عن عدد �سكان املنطقة؛ فاأجاب: �س- 
المنطق���ة �س���كانها كم���ا قل���ُت لِك �س���ابًقا ل يقّلون عن خم�س���ة ع�س����ر األف ن�س���مة،   
والنا�س الذين هم في هذا التوجه بحمد اهلل هم كثير في محافظة �سعدة وفي 
غير محافظة �س���عدة، والنا�س الذين لم�س���وا من بعد هذه الحرب عدوانية هذه 
���ا، هناك نا�س تاأثروا كثي���ًرا - كما بلغنا - في مناطق اأخرى، الحرب  الح���رب اأي�سً
هذه كانت نتيجتها �س���يئة على ال�س���لطة، النتيجة ال�سيئة كانت على ال�سلطة، اأما 
ا من �س����رورهم ومن اأ�س���لحتهم  ا جًدّ نحن بحمد اهلل، اهلل كفانا اأ�س���ياء كثيرة جًدّ
الثقيلة هذه؛ لهذا ال�سحايا لدينا يا اأختي ب�سدق ل ت�ساوي 1% بل هي اأقل من 
واحد في المائة من الخ�س���ائر على ح�س���ب ما بلغنا في اأو�ساط الجنود. وافهمي 
باأنهم في حربهم هذه ل يراعون اأي قيم ل اإ�س���المية ل عربية ل قوانين دولية 

في حربهم على الإطالق..

ما هي ر�سالتك للحكومة اليمنية؟ �س- 
ر�س���التي للحكوم���ة اليمني���ة: اأول اأْن يتق���وا اهلل، اأْن يعرف���وا باأنه���م يهاجم���ون  ج-  
ج���زًءا م���ن اليم���ن )من الجمهوري���ة اليمنية( م���ن اأبناء اليمن م�س���لمين ل ذنب 
له���م اإل اأنه���م يعمل���ون بكتاب اهلل فيعملون م���ا با�س���تطاعتهم اأن يعملوه في قول 
اهلل: نثۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث )الأنف���ال:60(  نح���ن ننظ���ر اإلى اأمريكا 
واإ�س�رائيل اأنها هي العدو الخطير والكبير الذي ي�سكل خطورة كبيرة على الأمة 
حكوماٍت و�سعوًبا، ونحن نناديهم باأن يقفوا اإلى جانبنا؛ لن�سير جمي�ًعا على كتاب 
اهلل لمواجه���ة الع���دو الكبي���ر لالأمة اأمريكا واإ�س����رائيل، اأما �س����رُبهم لنا حتى لو 
فك���روا ب���اأن با�س���تطاعتهم اأْن ُيْنُهون���ا))) فه���ذا ل ينفعهم، ل ينفعهم عن���د اأمريكا، 
ول يقّربه���م ل���دى اأمريكا؛ اإنما يكونون قد اأزالوا حج���ر عثرة من طريق اأمريكا 
�سدهم، وليفهم اليمنيون باأن ال�سلطة تكذب علينا، ال�سلطة تكذب علينا، وكثير 

)))  اأْن ُيْنُهونا: اأْن ُيِبيُدونا . 
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مم���ا �س���معناه من كالم الرئي�س نف�س���ه غير �س���حيح، ه���و قال باأننا ن�س���ّلم))) مائة 
دولر لل�سخ�س الواحد لي�سير اإلى الجامع الكبير.. 

اأنا اأريد اأن اأقول لك باأن ما قاله الرئي�س عنا غير �سحيح في خطاباته التي قد   
�سمعناها لحد الآن غير �سحيح على الإطالق. و�سكًرا.

ثانًيا: المقابلة التي اأجراها ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي مع الأ�ستاذ ح�سن زيد

هنا �سوؤال عما يجري يف منطقة مران؛ فاأجاب: �س- 
ف بالمروحيات وبالطائرات الحربية، �س�رب بالر�سا�سات، و�س�رب بال�سواريخ  َق�سْ  
قاذفات ال�س���واريخ من الجهات الأربع المحيطة بنا، المدافع الثقيلة، الدبابات، 

الر�سا�سات، بكل و�سائل الحرب المعروفة.
َع�َرْفت؟.   

هنا �سئل عن املنطقة؛ فاأجاب: �س- 
المنطقة هذه التي نحن فيها هي منطقة اآهلة بال�سكان، جبل مالن بالقرى من   
ا، هي جب���ال مليئة بالُقرى، جب���ل مران جبل مالن  اأكث���ف مناطق �س���عدة �س���كان�ًيّ
ا،  بالق���رى المتج���اورة والبي���وت الكثيفة، يعتبر من اأكثف مناطق �س���عدة �س���كان�ًيّ
�س���كانه ل يقلون عن خم�س���ة ع�س����ر األف ن�سمة، �س���كان جبل مران يعني ل تت�سور 
اأنه���ا جبال فا�س���ية مثل جبال )تورا بورا( التي نراه���ا في التلفزيون، هذه جبال 

مليئة بال�سكان، مليئة بالقرى. 

هنا حديث عن حجم القوة التي خرجت للعدوان؛ فاأجاب: �س- 
واهلل - يا �سيدي - قوة اهلل اأعظم من قوتنا وقوة المعتدين هوؤلء علينا، قوة اهلل   

اأعظم يا اأخ ح�سن. 
هذا ال�س����يء ُفر�س علينا من جانب هوؤلء الذين اعتدوا علينا، ول بد اأن ندافع،   
ل ب���د اأن نداف���ع، م���ا لدينا اأي ح���ق لهم على الإط���الق، هم اعتدوا علينا ب�س���ورة 
مفاجئ���ة، وفاَجوؤُون���ا بال�س����رب ه���م، تع���رْف؟ دون اأي �س����يء، م���ا لدينا اأي �س����يء، 

)))  ن�سّلم: ندفع اأو نعطي. 
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ل���م نق���م بالعت���داء على اأح���د، َعَمُلنا كل���ه يتمثل في رف���ع ال�س���عارات، في اإطالق 
ال�سعارات هذه، �سعار: 

)اهلل اأكب���ر، الم���وت لأمري���كا، الم���وت لإ�س����رائيل، اللعن���ة عل���ى اليه���ود، الن�س����ر   
لالإ�س���الم( ويت���ردد في الم�س���اجد، في ع�س����رات الم�س���اجد في �س���عدة، وفي غير 

�سعدة، نذّكر النا�س.

هل هذا كل ما تعملونه؟ . �س- 
ه���ذا موؤك���د ترديدنا )اهلل اأكب���ر، الموت لأمري���كا، الموت لإ�س����رائيل، اللعنة على  ج-  
اليهود، الن�س�ر لالإ�سالم( خم�س فقرات، اإ�سافة اإلى الحث على مقاطعة الب�سائع 
الأمريكية والإ�س����رائيلية، تذكير النا�س بالق���راآن، تثقيف النا�س بمعارف القراآن 
في مواجهة الحملة الثقافية الأمريكية لت�س���ويه الإ�س���الم، لت�سويه القراآن، هذا 
���ا، الحملة الع�س���كرية ه���ذه، َعَرْفَت؟  كل م���ا نعم���ل يا اأخ���ي وفاَجوؤُونا بحملة اأي�سً
ا، يعني ت�س���ّوْر اأنه في بع�س الأيام طلعات الطائرة ت�س���ل  ا جًدّ حمل���ة مكثف���ة جًدّ
اإل���ى خم�س���ين طلعة ت�س����رب فيه���ا، َعَرْفَت؟ قاذفات ال�س���واريخ تق���ذف بالجملة، 

يعني ما كفاهم واحد، واحد، بمختلف اأحجامها تقذف ..

هنا �سوؤال عن اإمكانية و�سول �سحفيني؛ فاأجاب: �س- 
ي���ا اأخ���ي نح���ن كن���ا ق���د اتفقن���ا اأن ياأت���ي �س���حفيون، اأن ياأت���ي مرا�س���لو القن���وات   
الف�س���ائية اإل���ى هنا اإلى المنطق���ة، ولكنهم منعوا الكل، منعوا مرا�س���ل قناة )اأبو 

ظبي(، ومنعوا �سحفيين اآخرين. 

هنا �سئل عن �سحة ما يقال عنه؛ فاأجاب: �س- 
ي���ا اأخ���ي كل م���ا قالوه هو عبارة عن ت�س���ليل لل���راأي العام، غطاء، غط���اء للحملة   
الت���ي ُرتِّب���ْت لتق�س����ي تماًم���ا علينا، تفه���م هذه؟ ف���ي منطقة مران وف���ي منطقة 
هم���دان وفي �س���حار وفي منطقة �س���حيان في ِج�ماعة يعني ف���ي عدة مناطق في 
محافظة �س���عدة، المناطق التي تن�س���ط ب�س���كل كبير في ه���ذا التوجه والذي هو 

توجه مناه�س لأمريكا واإ�س�رائيل.. تعرف؟. 
الق�س���ية: نحن لدينا اعتقاد، لدينا يقين على ح�س���ب الو�س���ع، و�س���عيتنا و�سعنا   
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الآن العالم���ي والإقليم���ي اأن ه���ذه الحمل���ة �س���نوها علين���ا بتوجيه���ات اأمريكي���ة، 
وطاعة من ال�س���لطة لأمريكا، وا�ستر�س���اء من ال�سلطة لأمريكا، وت�سحية باأبناء 

اليمن من اأجل �سواد عين اأمريكا.. تعرف؟. 
ي���ا اأخي نحن منذ �س���نتين ُنَواَج���ُه بحرب متعددة، هذه الحملة الع�س���كرية تتويج   
فقط لحرب ا�س���تمرت نحو �س���نتين بداأت بال�س���جون، �س���جون في �سنعاء و�سعدة 
خذوا من الم�س���اجد بدون تهمة  وحجة وعمران اأكثر من 800 �س���خ�س �ُس���جنوا، اأُ
يعن���ي م���ا هن���اك اأي تهمة �س���وى اأنهم يهتفون بال�س���عار. الجامع الكبير ب�س���نعاء 
كان���وا يم�س���كونهم ويكمم���ون اأفواههم عندم���ا يهتفون بهذا ال�س���عار، ويقودونهم 

اإلى �سجون )الأمن(. 
�س���نعاء و�س���عدة وحجة وعمران ال�س���جون فيها ما ل يقل عن 800 �س���جين على   
���ا هن���اك - ي���ا اأخ ح�س���ن - هن���اك معامل���ة �س���يئة للموظفي���ن  م���دى �س���نتين، اأي�سً
للطالب باإيقاف مرتبات، ف�س���ل من الوظيفة، ف�س���ل طالب على مدى �س���نتين، 

ُجوا كل هذا بهذه الحرب...  وفي الأخير َتوَّ
عموًم���ا قل���ت لك: ه���ذا التي���ار الذي يتح���رك مناه�س لأمري���كا واإ�س����رائيل على   
اأ�س���ا�س القراآن، ويتحرك على اأ�س���ا�س ن�س����ر هذا ال�س���عار، ودع���وة المواطنين اإلى 

الهتاف بهذا ال�سعار، ومقاطعة الب�سائع الأمريكية والإ�س�رائيلية، تفهم؟ ..
800 �سجين في ال�سجون والحملة الع�سكرية هذه هي لي�ست جديدة في المو�سوع   

الحملة الع�سكرية هي عبارة عن تتويج.

هنا ح�سل �سوؤال عن ال�سحايا؛ فاأجاب: �س- 
ا، يعني ب�س���كل ل تكاد ت�س���دقه،  ا جًدّ واهلل ال�س���حايا بحم���د اهلل لدين���ا قلي���ل ج���ًدّ  
عرف���ت؟ لكن لو ياأتي اأحد، لو ياأتي ال�س���حفيون ل���راأوا الحقيقة والتقوا بالنا�س 
قون فلتاأتوا اإلينا اإلى  جميًعا، نحن لم�س���نا يا اأخ ح�س���ن ب�س���دق، واإْن كنتم ل ت�سدِّ

المنطقة، بالدنا اآمنة من جانبنا ل�سنا اأنا�ًسا متوح�سين، يمكن اأن تاأتوا اإلينا.. 
ا، تفه���ْم؟ المواقع  ي���ا اأخ���ي هن���اك تاأيي���د اإله���ي كبي���ر، ورعاية اإلهي���ة كبي���رة ج���ًدّ  
الت���ي فيها مقاتلون مدافعون من اأ�س���حابنا كان تق�س���فهم الطائ���رات والمدافع 
وال�س���واريخ ف���ي اآٍن واحد، واأق�س���م لك كانوا يقوم���ون ِمْن َبْين الغب���ار، ويهتفون 
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به���ذا ال�س���عار �س���ليمين، ويق�س���فون الجنود عندما كان���وا يحاول���ون اأْن يْطلعوا.. 
وي�س���قط الجنود بالمئات، يعني خ�س���ائرنا ل ت�ساوي واحد في المائة من خ�سائر 

الجي�س، تفهْم هذه؟..
ا بالن�سبة للبالد كانت تنزل ال�سواريخ والمدافع لدينا، المدافع تنزل ب�سكل  اأي�سً  
رهي���ب ومكثف عل���ى البالد فال توؤثر على البيوت، والبيوت ما تزال �س���ليمة، نادر 
ا اآثار، اآثار ل تكاد تذكر، عرفت ؟ ولول رعاية اهلل، اأقول لك اأنت يا ح�سن وَمْن  جًدّ
ي�س���مع: لول رعاية اهلل، لول ف�س���ل اهلل لكانت بالدنا هذه ولكنا في خبر كان في 
يومين فقط؛ لأنهم ق�س���فوا علينا في بع�س الأيام باأكثر مما َق�َسَف الأمريكيون 
على اأّي حّي من اأحياء بغداد حتى على حي المن�س���ورة. تفهْم ؟ في يوم الخمي�س 
قبل الما�س����ي ق�سفوا البالد ق�س���ًفا رهي�ًبا رهي�ًبا من الجو ومن قذائف �سواريخ 
ومن المدافع ب�سكل ع�سوائي وب�سكل مكثف لم نجد له مثياًل في ما قد راأينا من 

ق�سف في بغداد على بغداد وعلى الفلُّوجة، ومن اأي حرب �ساهدناها.
هنا �سوؤال عما هو الحل؛ فاأجاب:  -

الح���ل؟ الح���ل يعني... طي���ب ماذا نقول نح���ن ُمْعَت���َدى علينا، ُه���ْم باإمكانهم هم   
قون للمنطقة من الجهات الأربع  اأْن يرفعوا الحملة الع�س���كرية هذه، هم المطوِّ
بالجي����س بقاذف���ات ال�س���واريخ بالمداف���ع بالر�سا�س���ات بالطائ���رات، قب���ل خم����س 
دقائ���ق هن���اك طلع���ة جوية. عرف���ت؟ يمك���ن �س����ربت الآن، فالحل لديه���م هم اأْن 
يرفع���وا الحمل���ة ه���ذه، م���ا لدين���ا ق�س���ية، نحن لي����س لدينا ف���ي ال�س���ابق خالف 
م���ع ال�س���لطة، نح���ن تحّملن���ا �س���جوًنا متتابع���ة وتكمي�ًم���ا لالأف���واه، و�س����رًبا لمن 
يهتف���ون به���ذا ال�س���عار، وكانوا يقول���ون لنا هم، كان���وا يقولون لنا عبر ال�س���جناء 
عب���ر من اأطلقوهم من الم�س���جونين كان���وا يقولون لهم: اإن ذلك كان بتوجيهات 
م���ن ال�س���فير الأمريك���ي؛ عندم���ا كان���وا يم�س���كون النا����س ف���ي الجوام���ع وعندما 
ي�س����ربونهم. وتحّملن���ا ه���ذه، تحّملناه���ا، ولم نقم باأي رد فع���ل. عرفت؟ نحن لم 
نعم���ل اأي عم���ل �س���د هذه ال�س���لطة، ولم نعم���ل اأي عمل �س���د اأي �س���خ�س اأجنبي 
ل اأمريك���ي ول غي���ره. َعَمُلن���ا كله هو يتمث���ل في الهتاف بهذا ال�س���عار، ومقاطعة 
الب�سائع الأمريكية والإ�س�رائيلية، وتذكير النا�س بكتاب اهلل على اأ�سا�س اأننا في 

فتنة ل مخرج منها اإل كتاب اهلل.. 
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هنا �سوؤال عن حملة الدعايات التي تتبناها ال�سلطة؛ فاأجاب: �س- 
غير �سحيح يا اأخي هذا كله هذا يا اأخ ح�سن قلت لك باأن هذه كلها اإنما جاءت من   
بعد ال�س�ربة الع�سكرية هذه. عرفت؟ لكن اأنتم تابعوا الأحداث، وكيف اأن و�سائل 
الإعالم تتكتم مع اأنَّ لديها مرا�سلين في �سنعاء. كان كل يوم جمعة يم�سكون ما 
بين ع�س�رين اإلى ثالثين اإلى خم�سة ع�س�ر �ساًبّا ممن يهتفون بهذا ال�سعار، وفي 
نف����س الوق���ت عندما راأوا اأنَّ ال�س���جون لم ُت�ْج�ِد في اإ�س���كات هذا ال�س���وت خططوا 
ل�س�ربة تكون قا�سية تنهي هذا ال�سوت تماًما في خولن وفي همدان وفي �سحار 

وفي ِج�ماعة وحمالت �سغيرة اأخرى على مناطق في حجة وفي رازح.
نعم؟ فهذه الدعايات التي قالوها من بعد..  

يعني اأنكم مل تعتدوا كما يقولون؟   -
غي���ر �س���حيح ي���ا اأخي غير �س���حيح، اأنت ا�س���األهم هل ل���دى هوؤلء النا�س �س���وابق  ج- 
لديكم؟ هل قاموا بتفجيرات؟ هل قاموا باعتداءات قبل اأن ت�سنوا هذه الحملة؟ 
اأما عندما �س���نوا علينا الحملة فنحن فعاًل �س����رْبنا هنا، و�س����ربنا في �س���عدة في 
المحافظ���ة ف���ي المدين���ة، و�س����ربنا مع�س���كرات عرفت، واأ�س���بحنا ن�س����رب اأينما 
تمكنا، ن�س�رب فقط في الجي�س في القوات الم�سلحة هذا الذي عملناه. عرفت؟ 
اأم���ا هن���ا فنج���زر بالمئات، نجزر بالمئ���ات، فعاًل، وكلها بتاأيي���د اهلل، واإل - واهلل - 
قوتن���ا م���ا كان���ت تكفي اأن نق���ف اأمامه���م، ول اأ�س���بوًعا واحًدا، ولكن اهلل �س���بحانه 
وتعال���ى ه���و ال���ذي اأيد.. عرفت؟ فالم�س���األة دعاي���ة، اأنا اأريد اأن اأق���ول لك: اإن كل 
الدعايات التي قالوها اإنما قالوها من بعد الحملة؛ للت�س���ليل، لي�س���نعوا غطاًء، 
لي�س����ربونا تح���ت ه���ذا الغط���اء، واإل فالحملة هي امتداد لما عملوه من �س���جون 
ومعامالت �س���يئة من اأجل اإ�س���كات اأي �س���وت مناه�س لأمريكا واإ�س�رائيل، هوؤلء 
ه���م مم���ن يعب���دون اأمريكا يا اأخي، هوؤلء ممن ي�ستر�س���ون اأمري���كا كغيرهم من 
زعم���اء الع���رب وغيرهم م���ن الكثير من زعم���اء العرب والحكوم���ات العربية، هم 
هك���ذا، ه���ذا مع���روف عن���د الع���رب الآن ا�ستر�س���اء اأمري���كا، التقرب اإل���ى اأمريكا؛ 
ليقدم���وا �س���عوبهم، وليقدم���وا دم���اء �س���عوبهم قرباًن���ا عل���ى المعب���د الأمريكي؛ 

لتر�س�ى عنهم اأمريكا، معروف هذا..
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ا عن الدعايات؛ فاأجاب:  هنا �سوؤال اأي�سً �س- 
قلت اأنا اأقل لك: اأنا اأنفي كل ما قالوه، واأطالب و�سائل الإعالم، واأطالب ال�سحفيين   
اأن ي�سلوا اإلى المنطقة ليعرفوا الحقيقة، تعرف يا اأخي لديهم هنا ق�سم �س�رطة، 
لدينا ق�س���م �س����رطة تابع للمحافظة، لالأمن ق�س���م �س�رطة لدينا في المنطقة اإنما 
هم �س���حبوه بعدما بَدوؤُوا الحرب، �س���حبوا مدير هذا الق�سم بعد ما بدوؤوا الحرب، 
هم منعوا ال�سحفيين، منعوا اأي طبيب ياأتي اإلينا، منعوا اأي بعثة للهالل الأحمر 
اأن تاأت���ي اإلين���ا، منع���وا كل �س����يء، منع���وا حتى و�س���ول الدقيق حتى و�س���ول المواد 
الغذائية حتى و�س���ول الأدوية، كلها منعوها، ح�س���ار ل تعمله اإ�س����رائيل، هوؤلء يا 

اأخي طلعوا اأ�سواأ، اأ�سواأ، طلعوا اأ�سواأ من الجي�س الإ�س�رائيلي .. تعرف؟.
ف���ي معاملته���م لي����س لديه���م اأي قي���م ل من دي���ن ول من �س���هامة عربية ول من   
قواني���ن دولي���ة ول محلي���ة ول �س����يء ل يهتم���ون ب���اأي �س����يء، ولك���ن اهلل حط���م 

كبرياءهم، اهلل حطم كبرياءهم فعاًل، الحمد هلل ... 
ما لدينا �س�يء، ما َعِمْلنا �سيًئا، خال�سة المو�سوع اأننا ما عملنا �سيًئا، ومنطقتنا   
ان هي تقريًب���ا قد تكون طول الجبل ه���ذا قد يكون حوالي  ه���ذه الت���ي ُت�س���مى َم�رَّ
خم�س���ة كيلو مترات عر�س���ه قد يكون �س���تة كيل���و مترات.. عرفت؟ وجبل �س���اهق 
ا، تعرف؟ ما لدينا م���ا عملنا ما  م���الن بالق���رى م���ن اأكثف مناطق �س���عدة �س���كانًيّ
قمنا باأي �س����يء، مدير ق�س���م ال�س����رطة ما راح اإل بعد الحملة الع�س���كرية، بعد ما 
فر�س���وا الحرب، و�س���جنه المحافظ؛ لأنه لم يرفع تقارير كما يريد المحافظ، 

هكذا بلغنا فعاًل .. عرفت؟.

هنا �سئل عن موقفه من ال�سلطة بعد العدوان؛ فاأجاب: �س- 
اأعترف باأنها �س���لطة طاغية �س���لطة معتدية �سلطة ظالمة �سلطة مخالفة للدين   

ومخالفة للد�ستور ومخالفة للقانون.. تعرف؟.
ال�س���لطة ه���ذه �س���لطة عل���ي عب���د اهلل �س���الح �س���لطة مخالف���ة للدي���ن، مخالف���ة   
للد�س���تور، مخالفة للقانون، طاغية ظالم���ة معتدية، تتقرب اإلى اأمريكا، تتقرب 
بدماء اأبنائها، بدماء اأبناء هذا ال�سعب. لم نقم، ولم نعمل �س�يًئا، ما عملنا �س�يًئا، 

ة)))... يا اأخي ِمْن َم�رَّ

ة: نهائيًّا.  )))  ِمْن َمـرَّ
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بماذا اأعترف ؟! يعني اأعترف بمعتدي؟! بماذا اأعترف؟ يا اأخي نحن في المنطقة   
ه���ذه: المرك���ز النتخابي هنا في منطقة مران كانت من اأكثر مناطق المحافظة 
ت�سوي�ًتا لعلي عبد اهلل �سالح، في النتخابات الرئا�سية اأربعة اآلف �سوت انتخابي 
طلع لعلي عبد اهلل في منطقتنا، هذه المنطقة هذه هي المنطقة الوحيدة التي 
���ا )يحيى بدر الدين( اأخي هو ع�س���و في الموؤتمر  طّلع���ت للموؤتمر ع�س���ًوا مجان�يًّ
ال�س���عبي وب���دون اأْن ناأخ���ذ من الموؤتم���ر ول رياًل واح���ًدا في النتخاب���ات، تفهم؟ 
فعاًل اأخي يحيى هو ع�س���و في الموؤتمر ال�س���عبي، في الحزب الحاكم. والمنطقة 
هذه ن�سبة كبيرة من �سكانها هم اأع�ساء في الموؤتمر ال�سعبي، وفيها ق�سم �س�رطة، 
و�سوتوا باأغلبية لعلي عبد اهلل �سالح في النتخابات الرئا�سية اأكثر من اأي مركز 
انتخاب���ي ف���ي بالد خولن، هذا بل ربما ف���ي المحافظة كلها تفهم ؟ لكن بعد هذا 
العتداء نظرتنا اختلفت، نحن نرى علي عبد اهلل اإن�س���اًنا طاغية، اإن�س���اًنا جباًرا، 
اإن�س���اًنا لم يعد له �س����رعية اأن يبقى في ال�س���لطة ل دينية ول ديمقراطية، �سعارنا 
عب���ارة عن ممار�س���ة للديمقراطي���ة، كمم اأفواهن���ا وحاول اأن ي�س���كتنا، تعرف؟ هو 
الآن طاغي���ة ظال���م معتدي غا�س���م، يتقرب بدماء اأبنائه لأمريكا واإ�س����رائيل، هذه 
الخال�سة، هو ومن معه في ال�سلطة هذه، هذا خال�سة المو�سوع، قل لي يا اأخي 
ق���ل ل���ي اأن���ت في اأي دين ف���ي اأي قانون في اأي �س����رع تريد من �س���خ�س اأن يعترف 

بمعتدي واأن يرى باأن عليه اأن يطيع معتدًيا غا�سًما بهذا ال�سكل ؟!.
ي���ا اأخ���ي من الجي�س تق���رب من الجي�س ليج���زروا، مئات، مئ���ات، الآلف، الآلف   

يجزرون.. تعرف ؟ هذا غير ال�سحايا من داخلنا. 
وحملة يا اأخي قبل، قبل الحملة الع�سكرية حاول اأن ي�سدر قراًرا باإيقاف المراكز   
ال�س���حية والم�ست�س���فيات الخا�س���ة والم�ستو�س���فات الخا�س���ة؛ لئال يبقى هناك 
اأم���ام م���ن يجرح ول �س���خ�س واحد، وفع���اًل نحن في المنطقة نتعالج بالأع�س���اب 
لأي �س���خ�س يجرح بالأع�س���اب الطبية، لي�س لدينا عالجات ول يوجد لدينا ول 

طبيب واحد في المنطقة هذه..

�س- هنا �سوؤال حول علي عبد اهلل �سالح؛ فاأجاب:
�سوؤالك غريب اأول �سوؤال اأنك تريد اأن اأقبِّل يد علي عبد اهلل في اأن اأقبِّل يده بعد   
ما عمل هذا العمل؟! ما ثقافتك يا اأخ ح�سن ؟! ثقافتك اإي�س؟! ثقافتك بالمعنى 
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الذي يقول: �سياأتي من بعدي ولة ل يهتدون بهدي ول ي�ستنون ب�سنة! هو هذا 
النوع ل يهتدي بهدي ول ي�س���تن ب�س���نة.. على مذهب ال�سنية، وهذا حديث نحن 
نعتق���د اأن���ه مكذوب على ر�س���ول اهلل. قال اأطع الأمير واإن ق�س���م ظهرك. هو هذا 

ال�سخ�س، هو ل يهتدي بهدي ول ي�ستن ب�سنة. 
نع���م ثقافتنا ل تقول بهذا ال�س����يء.. تع���رف؟ نحن ثقافتنا، ثقافتنا الدينية يا اأخ   
ح�س���ن ثقافتن���ا الديني���ة ومعتقداتنا الدينية ب���اأن ال�س���خ�س واإن كان اإماًما عادًل 
���ا واحًدا لبطلت وليته ما لم ين�س���فه  َطلَع ببيعة من الم�س���لمين ثم ظلم �سخ�سً
ويتوب اإلى اهلل. اأما هذا ظلم ع�س����رات الآلف من ال�س���كان في بالد خولن وفي 

همدان وفي �سحار وفي جماعة بحملة اأرادوا اأن تكون اإبادة بحملة مفاجئة. 

هنا حتدث عن اإر�سال و�ساطة فاأجاب: �س- 
���ا عبارة عن و�س���يط،  م���ا هن���اك و�س���اطة ي���ا اأخ ح�س���ن اأق�س���م لك لم ير�س���ل �سخ�سً  
واإنم���ا فق���ط كم���ا قلت ل���ك يا اأخ���ي قلنا: الم�س���الة كل م���ن ياأتي اإلين���ا عبارة عن 
)ُر�َس���الء( من الرئي�س هذا؛ باأْن اأ�س���ير، اأ�س���ير، اأجاوب اإلى عنده، واأنا اأعرف ماذا 
���ا، اأنا اأعرف عل���ي عبد اهلل،  يعن���ي اأج���اوب، بع���د ر�س���الة تهديد منه، اأنا ل�س���ت غبيًّ
واأع���رف طبيعت���ه، واأعرف ما�س���يه، واأعرف �س���لوكه .. تعرف؟ قلنا له���م قلنا: اأنا 
يمك���ن اأْن اأقاب���ل عندم���ا اأرى الوقت منا�س���ًبا اأْن اآتي اإلى عنده، اإذا كان المق�س���ود 
مج���رد مقابل���ة عندما تكون الأج���واء طبيعية، وعندم���ا اأكون اآم�ًن���ا في الطريق، 
ا ليعرف ق�سيتنا  ���ا مفاو�سً اأما بالن�س���بة للمفاو�س���ات اأنا طلبت باأن ير�سل �سخ�سً
ويعرف ما لدينا، لم ياأت لنا �سخ�س واحد واإنما كان ير�سل )ر�سالء( ليقولوا لي 

باأن اأطلع اإلى الرئي�س اإلى �سنعاء، هذه الخال�سة..

هنا �سئل عن دور الو�ساطات التي يدعيها الرئي�س؛ فاأجاب: �س- 
ُر�َسالء كلهم، ُر�َسالء كلهم، لم يكن اأحد منهم عبارة عن مفاو�س على الإطالق،   
ا يثق به عبارة عن مفاو�س يتفاو�س  واأنا طالبت اأنا من البداية باأن ير�سل �سخ�سً
معن���ا، ويع���رف م���ا لدينا، ويفهم م���ا لدينا، ويع���ود اإليه لينقل ما لدين���ا. لكن ل، 
بكبريائه وطغيانه فقط كان ير�س���ل ر�س���الء وكاأننا عبيد. خال�س���ة المو�سوع لم 
ير�س���ل اإلينا مفاو�س���ين على الإطالق، اأر�س���ل اإليَّ اأخي ع�سو مجل�س النواب قبل 
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الحمل���ة ب�س���هرين. ا�س���مع الكالم هذا، وق���ال: قل لأخيك اأْن يوقفوا هذا ال�س���عار 
واإل �َسُن�َسلِّط عليهم َمْن ل يرحمهم. اأنا اأراهن على هذه العبارة، اأخي يحيى بدر 
ا اإلى عندي اأن يقول لي به���ذه العبارة: اأن وقفوا  الدي���ن اأر�س���له الرئي�س �سخ�س���ًيّ

هذه ال�سعار. وهذا ال�سعار هو هذا: 
اهلل اأكبر، الموت لأمريكا، الموت لإ�س�رائيل، اللعنة على اليهود، الن�س�ر لالإ�سالم.  
قال )واإل �سن�سلط عليكم من ل يرحمكم(، هذه العبارة القا�سية قالها فعاًل قلنا   
لهم. واأنا )رديت( بماذا ؟ قلنا ل�س���ت رئي�س جمهورية ول رئي�س تنظيم �سيا�س����ي 
ول رئي����س ح���زب اإذا كان ه���ذا ال�س���عار ل يعجبه باإمكانه ه���و اأن يخطب ويطالب 
النا����س ب���اأن يمتنع���وا عنه، واأن���ا ل اأفر�س هذا ال�س���عار على النا�س، اأنا ل اأفر�س���ه 
حتى على اأخي، اأنا فقط اأدعو اإلى الهتاف بهذا ال�سعار، اأنا اأقول باأنه موقف اأقل 

موقف نعمله، يجب اأن نعمله على اأ�سا�س القراآن؛ لأن اهلل يقول: نث ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  مث)الأنفال:60(  اأقل موقف اأمام اهلل اأن نقول كلمة على الأقل 
نعبر فيها عن �سخطنا اأمام هذه  ال�سيا�سة الرهيبة من جانب اأمريكا واإ�س�رائيل 
�س���د الإ�س���الم والم�س���لمين. وقلن���ا ه���و رئي�س جمهوري���ة باإمكان���ه اأن يخطب هو 
باإمكان���ه ه���و اأن يوجه، اأنا ل�س���ت رئي����س جمهورية ول رئي�س تنظي���م ول باإمكاني 
عل���ى الإط���الق اأن اأقول للنا�س اأن يتوقفوا عن �س����يء اأن���ا اأعتقد اأنه يجب علي اأن 
اأعمل فيه وهو هذا ال�سعار واأنا في نف�س الوقت ل اأفر�سه على اأحد، ول اأكّفر من 

ل يرفعه، ول اأف�ّسقه ول اأقل �س�يء. 

هنا �سئل ال�سيد ح�سني عن: ما هو احلل؟ فاأجاب: �س- 
اهلل اأعل���م اأن���ا اأت�س���ور يا اأخ ح�س���ن اأن الأزمة الآن لم تعد بي���دي ول بيد علي عبد   
اهلل، الأزمة الآن بيد اهلل، بيد اهلل. تفهم ؟ اأما ال�سلطة واهلل اإنهم تورطوا ورطة 

ما قد ح�سلت لهم في ما�سيهم كله.. عرفت؟
اأن���ا م���ا بيدي حل يا اأخي، ما بيدي حل، اأنا ُمحا�س����ر اأن���ا والمنطقة هذه الكثيفة   
بال�س���كان والقرى هي المحا�س����رة، الح���ل لديهم هم: اأْن ي�س���حبوا الحملة هذه، 
ويطلق���وا المعتقلي���ن من ال�س���جون، ه���م المعتدون، ه���م الظالم���ون، كيف، كيف 

تطالب؟!
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هنا دار احلديث عن امل�ساجني، فاأجاب:  �س- 
اأنهم يرف�سون اإطالق �س�راح هوؤلء الذين اعتقلوهم بدون ذنب اإل اأنهم يهتفون   
ب�س���عار: الم���وت لأمريكا، الموت لإ�س����رائيل، وبطريقة �س���لمية داخل الم�س���اجد، 

بطريقة �سلمية لي�س فيها اأي �س�يء من اأعمال ال�سغب..
800 �سجين على الأقل غير الذين اعتقلوهم من بعد، من بعد الحملة هذه، من   
قب���ل الحمل���ة ما ل يقل عن 800 �س���جين، واعتقلوا بعد ه���ذه الحملة من مناطق 
���ا م���ا اأدري  اأخ���رى م���ن كان���وا خ���ارج المنطق���ة وم���ن مناطق اأخ���رى اعتقلوا اأي�سً
بالتحدي���د ك���م ؟ المطلوب: اأْن يطلق���وا هوؤلء المعتقلين؛ لأنه���م اعتقلوا بدون 
اأي ذن���ب. واإذا كان���وا يريدون الحل هم، الح���ل عندهم هم، اأما اأنا ماذا تريد مني 
اأن اأق���ول؟ م���اذا اأعمل؟ هل نقفل كتاب اهلل وخال�س ل نذّكر النا�س بكتاب اهلل ؟! 

هل اأ�سكت عما تعمله اأمريكا واإ�س�رائيل ؟!.
نعم.. األوه.. الحل يا اأخي اأن تقول لل�سلطة اأن تقول للرئي�س: لماذا هذه الحملة   
الع�س���كرية؟! ارفع���وا ه���ذه الحملة الع�س���كرية. لم���اذا تحا�س����رون المواطنين؟! 
لم���اذا تمنع���ون كل �س����يء عنه���م حتى ل يوج���د طبي���ب ول اأدوية ت�س���ل ول مواد 
غذائية ول �س����يء؟! عرفت؟ هذا اإذا كانوا يريدون الحل، اأما اأنا يا اأخ ح�س���ن اأما 
اأنا والنا�س هنا نحن لم�سنا من تاأييد اهلل ما يجعلنا مطمئنين، وغير مبالين.  

ثالًثا: مقابلة ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي مع قناة )اأبوظبي(:

هنا �سئل عن �سبب احلرب؛ فاأجاب: �س- 
نحن من البداية متوجهون على اأ�سا�س العمل بكتاب اهلل القراآن الكريم بعيدين   
ا عن مو�سوع التكفير والتف�سيق، نحن بعيدون عن اإ�سدار اأحكام تكفيرية اأو  جًدّ

تف�سيقية، هذا �س�يء. 
الدعاءات هي غير �سحيحة يا اأخي هذه كلها محاولة لت�سليل الراأي العام �سواء   
ف���ي الداخ���ل اأو في الخ���ارج لتتمكن ال�س���لطة من تنفي���ذ مهمته���ا الأمريكية، اأنا 
اأق���ول بهذه العبارة ال�س����ريحة ه���م ينفذون رغبة اأمريكي���ة وتوجيهات اأمريكية، 

عملنا من البداية كله.
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هنا قاطعه املذيع: عالقة احلرب باأمريكا؛ فاأجاب: �س- 
ه���ذه رغب���ة اأمريكي���ة .. ه���وؤلء ه���م اأع���داء وه���م �س���دنا ي���ا اأخ���ي .. يا اأخ���ي نحن   
معروف���ون م���ن �س���نتين ون�س���ف عملنا يتمث���ل في تذكي���ر النا�س بكت���اب اهلل اأمام 
الهجمة الرهيبة من اأمريكا واإ�س����رائيل �س���د الإ�س���الم والم�سلمين .. الم�سلمون 

عليهم م�س���وؤولية كبيرة اأم���ام اهلل .. اهلل يقول: نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  مث)الأنفال:60(ويقول في اآيات كثيرة كلها تحث الم�سلمين على اأن يكون لديهم 

تاأهب لمواجهة اأعدائه واأعدائهم.. عرفت؟.
الإن�س���ان اإذا كان لدي���ه معرف���ة بالبين���ات واله���دى فعلي���ه م�س���وؤولية كبي���رة اهلل   

يق���ول: نثڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  مث )البق���رة(  نح���ن اأعتق���د اأنَّ 
لدين���ا معرفة - بف�س���ل اهلل -  بالبينات واله���دى؛ فمن واجبنا نحو اهلل - ونحن 
يجب األَّ نخاف اإل اهلل - اأْن نبين للنا�س، نحن ب�ّي�نا للنا�س اأنَّ هذه المرحلة التي 
نحن فيها ونقولها الآن للجميع ولكل من ي�سمع قناتكم العزيزة: اإن الم�سلمين 
ا ح�س���ب م���ا اأعتقد، مرحل���ة موؤاخذة  الي���وم ه���م ف���ي مواجهة مرحلة خطيرة جًدّ
اإلهي���ة، مرحل���ة ت�س���ليط اإلهي، اإذا ل���م يعودوا اإلي���ه ويعودوا اإلى كتابه ب�س���كل جاد 
�سي�س���لط عليهم اأعداوؤهم هذه الق�س���ية نذّكر النا�س بها، فنحن ننطلق من هذه 
الم�س���وؤولية الإلهية في القراآن بالتبيين للنا�س؛ هذا هو ال�س����ي الذي اأخذه اهلل 

على من لديهم معرفة نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       
ڀ  ڀ  مث )اآل عم���ران:187( كثي���ر من العلماء حتى هنا عندنا في اليمن يوّدون 
اأّن باإمكانهم اأْن يبّينوا، لكن هناك َمْن ي�سغط عليهم، هناك من يجبرهم على األَّ 
يتفوهوا بكلمة على اأ�س���ا�س القراآن والتبيين الكامل والتبيين ال�س���حيح للقراآن 

الكريم .. 
فنح���ن ي���ا اأخي ه���ذا هو عملنا من البداي���ة: تذكير النا�س بالق���راآن ومن منطلق   

قول اهلل تعالى لر�س���وله �س���لوات اهلل عليه وعلى اآله  نث ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  
ۉ  مث  نح���ن نذّك���ر؛ َفَم���ْن َقِبَل ف���ال باأ�س، والذي ل يقب���ل ل نجبره على ذلك ل 

قه.  ره ل نف�سِّ نفر�س عليه اأن يقبل توجهنا ل نكفِّ
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ر اأح���ًدا يا اأخي  ال�س���خ�س ال���ذي �س���معته قبل قليل ه���و يكذب علينا نح���ن لم نكفِّ  
ب�س����رف النظ���ر هل هو ينتمي اإل���ى توجهنا اأو لم يقبل توجهن���ا نحن نقول: اهلل 

نث ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   نث  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ مث  يق���ول: 
چچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ مث)يون����س:108( نح���ن نذّك���ر النا����س والتذكي���ر، 
ا فقط بل يجب اأن تكون هناك  التذكير لي�س معناه مجرد اأن تذكر اأن هناك عدوًّ

روؤية تقدم للنا�س روؤية عملية  ليتحركوا فيها. 
على هذا الأ�س���ا�س كان اأمامنا ق�س���يتان: رفع �س���عار: )اهلل اأكبر، الموت لأمريكا،   
الم���وت لإ�س����رائيل، اللعن���ة عل���ى اليه���ود، الن�س����ر لالإ�س���الم) والق�س���ية الثانية: 
مقاطعة الب�س���ائع الأمريكية والإ�س����رائيلية والحث عليه���ا كواجب؛ لأن اأموالنا 
هذه التي ن�س���تهلك الب�س���ائع الأمريكية بدفعها تعتبر اإعانة لهم على الإ�س���الم،  

وعلى اأبناء الإ�سالم؛ هذا الذي نعمله نتحرك على هذا الأ�سا�س.
األوه األوه )ُقطعت المكالمة(.    

و�سلى اهلل على �سيدنا محمد وعلى اآله الطاهرين
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