
  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــم الحكيم  للشؤون المالية والموارد البشرية ــيد - إبراهي ــاس الس عب
عبدامللك الشرعبي

علي الشرجي - معني النجري
 منصور شايع - وديع العبسي

WWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

أحمد نعمان عبيدنبيهة الحيدري الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

WWW.ALTHAWRANEWS.NETمدير التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

سگرتريو التحرير

0303
في كلمته بمناسبة ذكرى الشهيد القائد:في كلمته بمناسبة ذكرى الشهيد القائد:

السيد:مشروع الشهيد القائد ليس مكبال بقيود مذهبية أو طائفية أو جغرافيةالسيد:مشروع الشهيد القائد ليس مكبال بقيود مذهبية أو طائفية أو جغرافية

  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــم الحكيم  للشؤون المالية والموارد البشرية ــيد - إبراهي ــاس الس عب
عبدامللك الشرعبي

علي الشرجي - معني النجري
 منصور شايع - وديع العبسي

WWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

أحمد نعمان عبيدنبيهة الحيدري الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

WWW.ALTHAWRANEWS.NETمدير التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

سگرتريو التحرير

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــيدنا  ــهد أن س ــهد أن ال إله إال الله امللك الحق املبني وأش وأش
ــىل محمد  ــم صل ع ــني، الله ــم النبي ــوله خات ــده ورس ــًدا عب محم
ــد كما صليت  ــىل آل محم ــارك عىل محمد وع ــد وب ــىل آل محم وع
ــد مجيد، وارض  ــىل آل إبراهيم إنك حمي ــت عىل إبراهيم وع وبارك
ــائر عبادك  ــم برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبني وعن س الله

الصالحني..
ــه وبركاته،  ــالم عليكم ورحمة الل ــوة واألخوات، الس ــا اإلخ  أيه
ــران وعلم  ــىل قرين الق ــوان والربكات ع ــة والرض ــالم والرحم والس
ــيد  ــوت الحق قائدنا العظيم الس ــز الحرية واإلباء ص ــدى ورم اله
ــه، ويف ذكراه  ــي رضوان الله علي ــني بدر الدين الحوث املقدس حس
ــَعت  ــىل مدى أربعة عرش عاماً َس ــيدي ع ــنوية نقول له: يا س الس
ــتكبار والرش عىل إزاحتك وإزاحة مرشوعك الحق  فيها قوى االس
ــاحة، ها أنت اليوم األكرث حضوراً واألعظم أثرا يف وجداننا  من الس
ــدان موقفاً، ويف  ــوراً، ويف املي ــا وثقافتنا ن ــاً، ويف فكرن ــا إيمان وقلوبن
ــم التفت حوله  ــا هادياً، ومرشوعك العظي ــاحة مرشوعاً قرآني الس
ــرضورة، الذي  ــق، واملرشوع ال ــه املرشوع الح ــوم لتجد في ــة الي األم

تتحرك به يف مواجهة التحديات واألخطار.
ــتذكار لظروف   أيها اإلخوة واألخوات، اليوم عندما نعود لالس
ــني بن بدر الدين  ــيد حس ــأة هذا املرشوع القرآني، وتحرك الس نش
ــرك، نعي اليوم كم  ــا قبل هذا التح ــوان الله عليه، وم ــي رض الحوث
كان هذا املرشوع مهماً جداً، ورضورة ملحة، عندما نستذكر ما بعد 
ــعت أمريكا لتوظيفها  ــبتمرب، التي س أحداث الحادي عرش من س
ــكل رهيب الستهداف  ــتغاللها الرهيب بش توظيفاً كبرياً جداً، واس

هذه األمة.
ــدى فئة  ــدام الوعي ل ــدى انع ــتغلت م ــديد اس ــف الش  ولألس
واسعة من أبناء األمة تجاه األهداف الحقيقية للهجمة األمريكية 
ــاط بني الدور  ــدرك مدى االرتب ــن املهم جداً أن ن ــة، وم واإلرسائيلي
ــي وما بني إرسائيل، لذلك يجب أن نربط إرسائيل بطبيعة  األمريك
ــة،  ــة األمريكي ــاً للهجم ــك مالزم ــار ذل ــة، باعتب ــة األمريكي الهجم
ــدور األمريكي  ــان لعملة واحدة، وال ــل هما وجه ــكا وإرسائي فأمري
ــدور  ــه ال ــك عن ــه وال ينف ــل عن ــا ال ينفص ــتهدف أمتن ــذي يس ال

اإلرسائييل.
إرسائيل مرتبطة تماماً باألجندة األمريكية واملرشوع األمريكي 
ــة األمريكية  ــتهدف أمتنا. الهجم ــذي يس ــرك األمريكي، ال والتح
التي اتجهت بشكل غري مسبوق ما بعد أحداث الحادي عرش من 
سبتمرب، كان لها أهداف تمثل خطورة بالغة عىل أمتنا اإلسالمية. 
ــداف، وكان  ــذه األه ــل عن حقيقة ه ــاء أمتنا غاف ــن أبن ــري م والكث
ــرك من خاللها  ــرات األمريكية التي تتح ــدق العناوين والتربي يص
ــاحة، فريى يف تلك األحداث أحداثاً عابرة  أمريكا وإرسائيل يف الس
ــا كان العنوان  ــدودة، مثال عندم ــدودة وألهداف مح ــة ومح وجزئي
ــألة ال تتجاوز  ــتان كان البعض يرى أن املس ــوم عىل أفغانس الهج
ــىل العراق، البعض  ــم حينما أتى عنوان الهجوم ع ــذا العنوان، ث ه
ــألة ال تتعدى العراق، بينما األهداف الحقيقية  كذلك رأى أن املس
ــبتمرب هي  ــداث الحادي عرش من س ــي صنعت من خاللها أح الت
ــىل منطقتنا  ــيطرة التامة ع ــل والس ــكل كام ــتهداف أمتنا بش اس
اإلسالمية، ويف املقدمة منها املنطقة العربية بشكل تام والسيطرة 
ــرتاتيجية التي اعتمدت  ــكل كامل أيضا واالس عىل أبناء األمة بش
ــل يف هذه الهجمة هي الهجمة التي يرتافق  عليها أمريكا و إرسائي
ــدف أن تتم  ــاد، واله ــن أي تحرك مض ــذه األمة ع ــا تكبيل له معه
ــىل مقدراتها وعىل  ــا وع ــة وعىل أرضه ــيطرة عىل األم ــة الس عملي
ــة ومن دون  ــل كلف ــا بأق ــجرها وكل مقدراته ــا وش ــا وحجره برشه
ــعي كبري جدا  ــة كبرية ، فكان هناك س ــرية ومن دون كلف ــات كب تبع
ــيطانية يتم من خاللها استغالل  ــات خطرية وخبيثة وش وسياس
ــق  ــىل تحقي ــاعد ع ــا يس ــة فيم ــدرات األم ــف كل مق ــة وتوظي األم
ــيطرة  ــق هذا الهدف الكبري الس ــعي لتحقي ــذه األهداف ويف الس ه
ــعوبها وعىل مقدراتها  ــذه املنطقة وعىل ش ــة والكاملة عىل ه التام
ــيطانية ومؤثرة سيما أن الحالة السائدة  ــتخدمت أساليب ش ، اس
ــداف، يف مقدمتها  ــاعدة عىل نجاح تلك األه ــاط األمة مس يف أوس
ــتغالل لهذه األمة  ــز عىل اخرتاق األمة من الداخل بغية االس الرتكي
بنفسها يف رضب نفسها وبغية التسهيل بشكل كبري لهذه الهجمة 
ــات كبرية إىل الوصول  ــن من دون عوائق كبرية من دون مطب لتتمك

إىل كل أهدافها.
ــلوبا رئيسياً يف هذه الهجمة، وبناًء عىل  االخرتاق لألمة كان أس
ــائل متعددة  هذا، تحت هذا العنوان االخرتاق لألمة، كان هناك وس
منها صناعة الذرائع التي يمكن أن تنطيل عىل الكثري من الحمقى 
ــي والغافلني عن العدو،  ــني والكثري أيضاً من منعدمي الوع واملغفل
ــة املتحكمة يف  ــن األنظم ــة لم تك ــن مرحلة ماضي ــتفيدين م ومس
ــعوب تجاه األخطار  ــاً لتوعية هذه الش ــعوب أمتنا تعري اهتمام ش
ــيطانية وما  ــاليبهم الش ــداء يف كل أس ــد وتجاه األع ــاه املكائ وتج

يريدونه يف هذه األمة وبهذه األمة.
صناعة الذرائع أسلوب أو وسيلة رئيسية اعتمد عليها األعداء 
اعتمد عليها األمريكي بشكل كبري وهو يدرك أن هذا أسلوب فعال 
ــعة من أبناء األمة  ــيلة مؤثرة ويمكن أن تنخدع بها فئات واس ووس
ــي بالتأكيد صناعة  ــة القاعدة، وه ــاءت ذريعة اإلرهاب، ذريع فج
ــا هو الحال يف  ــة أحداث معينة، مثل م ــة إضافة إىل صناع أمريكي
ــني، هذه  ــتهداف الربج ــبتمرب يف اس ــرش من س ــادي ع ــة الح حادث
ــتغل وتوظف إىل أقىص  حادثة ُصنعت خصيصا لتكون ذريعة تس
ــتهداف هذه األمة ويف  ــكا لتجعل منها مربرا يف اس ــد وتأتي أمري ح
ــيطرة  ــكل س ــبوق بش ــكل غري مس ــاحة بش الدخول إىل هذه الس
ــال يف املايض من مجرد  ــول مختلف عنما كان عليه الح تامة، دخ
ــية، هيمنة اقتصادية،  ــري مبارشة، هيمنة سياس هيمنة بطريقة غ
ــة إعالمية، هيمنة ثقافية وفكرية، مطلوب االنتقال من حالة  هيمن

الهيمنة غري مبارشة إىل السيطرة املبارشة التامة والكاملة .
ــن خاللها  ــتغل م ــات تش ــن ومصطلح ــف عناوي ــا توظي أيض
ــًال عنوان  ــى مث ــتفزة فأت ــري مس ــون غ ــرص إىل أن تك ــكا وتح أمري
ــوم عنوان يف  ــراق، مثل ما هو الي ــة االحتالل للع ــر يف عملي التحري
ــىل بلدنا، يف اليمن عنوان التحرير، عنوان مثًال عناوين  الهجوم ع
ــان، عنوان مكافحة اإلرهاب،  الديموقراطية، عناوين حقوق اإلنس
ــات تحركت  ــن العناوين واملصطلح ــة م ــوان الحرية، مجموع عن
ــوان مكافحة اإلرهاب وركزوا عىل توظيف  أمريكا تحتها أبرزها عن
هذه العناوين والتحرك من خاللها وهذه طريقة أرادوا من خاللها 
ــتفزوا األمة.. لو أتى توجههم نحو املنطقة واحتاللهم لهذه  أال يس
ــالمية  ــوان رصيح وواضح أنه "يا أيها األمة اإلس البلدان تحت عن
ــيطرة  ــن آتون الحتالل أرضكم والس ــا املنطقة العربية نح ــا أيته ي

عليكم ومصادرة ثرواتكم ومقدراتكم واالستهداف لكم يف دينكم ويف 
ــتقاللكم" هذه عناوين  عرضكم ويف أرضكم ومصادرة حريتكم واس
ــتفزة يمكن أن تسهم هي بحد ذاتها يف استنفار األمة للتحرك  مس
ــوا هذه األمة  ــة.. ولكن ال.. هم عرف ــة لهذه الهجم ــاد واملواجه املض
ــطاء الذين لم يحظوا يف  ــذاجة الكبرية لكثري من أبنائها البس والس
ــاليبه،  ــأي عملية توعية تجاه العدو وتجاه أس ــل املاضية ب املراح
ــذه املنطقة حالة من  ــة يف كثري من بلدان ه ــت املراحل املاضي وكان
ــهمت فيما  ــلطة، وأس التدجني، تدجني للحكومات الجائرة واملتس
ــيطرة عىل  ــدو الخارجي واألجنبي القادم للس ــد بالتدجني للع بع

هذه املنطقة وهذه األمة.
ــاطة  ــتغل البس ــهمت إىل حد كبري يف أن تس فهذه العناوين أس
ــاط الكثري من أبناء األمة فصدقوا البعض.. صدق  السائدة يف أوس
ــة.. وال إرسائييل حتى.. إال  ــذه الهجم ــه ما من هدف أمريكي له أن
ــد أحيانا  ــيطة كانت تع ــاب؟! هناك فئة بس ــة اإلره ــرد مكافح ملج
ــي أو الدولة  ــد الفالن ــم يقولون البل ــا باألقل ه ــرشات وأحيان بالع
ــد اآلخر فيه ثالثة  ــة من تنظيم القاعدة والبل ــة فيها خمس الفالني
ــن تنظيم القاعدة،  ــدة، والبلد اآلخر فيه عرشة م ــن تنظيم القاع م
ــد اآلخر احتمال أن يذهب إليه أحد عنارص تنظيم القاعدة!!  والبل
ــاطة يصدق هذا الكالم عند البعض، وتتقبله الحكومات  وبكل بس
ــون تحت القيادة  ــل يف التزامات واتفاقات بأن تك ــة وتدخ واألنظم
ــة يف معظم هذه املنطقة  ــة.. واتجهت بالتايل هذه األنظم األمريكي
ــع أمريكا  ــات للتحالف م ــدة خاضعة اللتزام ــون جنوداً مجن لتك
ــة أمام أي تحرك أمريكي تحت هذا  ــت قيادتها ويف فتح املنطق تح

العنوان .
ــف أصبح  ــذي رأينا كي ــة ال ــة واملهزل ــوان األضحوك ــذا العن وه
ــوفة فإذا بالحالة تتنامى يعني بلد معني فيه  لعبة واضحة ومكش
ــيطرة عليه  ــة من القاعدة واملطلوب أن تتحرك أمريكا للس خمس
ــاً إعالمياً، وبكل  ــياً اقتصادي ــكريا أمنياً سياس ــل فيه عس والتدخ
ــكرية  ــا مناطق أو قواعد عس ــاليب وأن تجعل له ــائل واألس الوس
ــج التعليمية  ــف واملناه ــات واملواق ــم يف السياس ــذ وتتحك وأن تنف
ــوان .. وهل  ــذا العن ــري ذلك تحت ه ــة إىل غ ــات اإلعالمي والسياس
ــكل جدية وبكل  ــال تحركوا معها ب ــك؟! فتحوا لها املج يجدي ذل
ــل إىل نتيجة  ــألة لم تص ــإذا باملس ــا كل يشء ف ــوا له ــام وفعل اهتم
ــألة تنتهي  ــكلة وتعاظمت، املس ــم تحتل تفاقمت املش ــكلة ل واملش
ــبعة أو  ــة عنارص من تنظيم القاعدة أو س ــن مجرد وجود خمس م
ــال أن يأتي أحد أو يدخل  ــرشة أو نحو ذلك أو يف حاالت االحتم ع
أحد من تنظيم القاعدة، بمسألة أنهم يأتون وينشئون ويصنعون 
ــم القاعدة، ويطورون الحالة هذه من حالة أمنية  اآلالف من تنظي
ــألة أنهم يصنعون ويهيئون الظروف  إىل حالة عسكرية، هي املس
ألن تتوفر، أو تتواجد اآلالف املؤلفة من تنظيم القاعدة، وأن تمكن 
ــألة تتطور إىل إنشاء  ــاحات شاسعة، ثم إذا باملس من احتالل مس
ــم داعش، الذي  ــمى بتنظيم الدولة، بتنظي ــمع بما يس دول، فنس
ــع رقعة سيطرته يف  أرادوا له وهيأوا له الظروف ألن يتمدد وأن تتس
هذه الساحة العربية، والساحة اإلسالمية، بالتايل يكرب هذا املربر، 
ــرب هذه الذريعة، ألنهم أرادوا لها أن تكرب، أرادوا لها أن تتعاظم،  وتك
ــتمرة يف ساحة األمة، وحالة كبرية يف  أرادوا لها أن تصبح حالة مس
واقع األمة، ليكرب معها تدخلهم، وتعظم معها سيطرتهم، ولتتفاقم 
ــائل واألساليب يف  ــاليبهم وتدخالتهم بشتى الوس معها أيضا أس

هذه الساحة.
ــا توفر، أو  ــداً إذا م ــك ينزعجون ج ــذي يحصل، ولذل ــذا ال وه
ــه بجدية لرضب  ــة يتج ــاء هذه األم ــد من أبن ــدث أن أح ــا ح إذا م
ــدا، فيظهرون  ــربرات، ينزعجون ج ــة، وإزاحة هذه امل ــذه الذريع ه
ــاعدة  ــاعدة القاعدة، ملس يف تحالف مبارش، ويف تدخل مبارش ملس
ــكيالت، التي أطلقوا ملكافحتها عنوان  داعش، ملساعدة تلك التش

مكافحة اإلرهاب.
ــات التي تحركوا بها يف داخل األمة كثرية  العناوين واملصطلح
ــة، أبرزها هو عنوان مكافحة اإلرهاب، إضافة إىل  ومتعددة ومتنوع
ــاكل بني أبناء األمة، أي مشاكل سياسية،  ــتغالل املش ــلوب اس أس
ــت أي عنوان، توجهوا  ــات، أي خالفات، أي رصاعات تح أي نزاع
ــل أدوات تعمل لهم من  ــكل كبري، إضافة إىل تفعي ــتغاللها بش الس

داخل األمة.
ــا األمريكي  ــي اعتمد عليه ــية الت ــرتاتيجية الرئيس ــإذاً االس ف
ــي االخرتاق  ــتهداف أمتنا كانت ه ــا اإلرسائييل الس ــد عليه واعتم
ــت مصطلحات  ــوا تحت عناوين، تح ــن هنا تحرك ــذه األمة، وم له
ــل كل يشء من  ــىل تفعي ــاعد ع ــرتاق وتس ــذا االخ ــاعد عىل ه تس
ــاعدتهم يف داخلنا كأمة  ــكلتنا التي س داخل هذه األمة، كانت مش
ــن املنتمني  ــاحتنا، م ــا أيضا ويف داخل س ــح عندن ــالمية. أصب إس
ــة، أنظمة،  ــو دول معين ــات، منها ما ه ــوى، كيان ــات، ق ــا، فئ ألمتن
ــا هو فئات ونخب، النخب  ــلطات، منها ما هو جماعات، منها م س
ــاء األمة، من  ــن مختلف أبن ــة، م ــة واألكاديمي ــة والثقافي اإلعالمي
ــكرياً، من  ــرك معهم عس ــاليب، من يتح ــم بكل األس ــرك معه يتح
ــاً، من يتحرك معهم  ــاً، من يتحرك معهم ثقافي ــرك معهم امني يتح
إعالمياً، من يتحرك معهم يف الساحة االقتصادية، يف كل املجاالت 
ــة تتحرك  ــن داخل األم ــكيالت وقوى م ــات وتش ــاك فئ ــح هن أصب
ــكل رصيح يف أكرثها، وبشكل  لصالح أمريكا وخدمة إرسائيل، وبش

مبارش وإن كان تحت عناوين أخرى لبعضها.
ــاة كبرية،  ــة، واملعان ــذه األم ــداً عىل ه ــكلة كبرية ج ــت املش كان
ــكلة وبقيت  ــذه املش ــلمنا ه ــري، ألننا لو س ــري وخط ــدي كب والتح
ــكل مبارش مع  ــة بش ــة هذه األم ــارش، مواجه ــكل مب ــة بش املواجه
األمريكي، بشكل مبارش مع اإلرسائييل، من دون أن تبىل األمة بمن 
ــه أمريكا، ممن  ــرتس الذي تترتس ب ــون هو امل ــل كأدوات ليك يتدخ
ــتخدمه أمريكا لرضب  يكون هناك من يتحرك كأدوات ألمريكا، تس
ــكلة مبارشة مع  ــل، وكانت املواجهة مبارشة، واملش األمة من الداخ
ــدى، ولكنا يف  ــون وأج ــط وأه ــيل، لكانت أبس ــي واإلرسائي األمريك
ــكلة  مواجهة مريحة بكل ما تعنيه الكلمة، لكن املحنة كبرية، واملش

كبرية، واملأساة بكل ما تعنيه الكلمة املأساة كبرية جداً.
وفعًال األمريكيون واإلرسائيليون أذكياء عندما استخدموا هذا 
ــلوب االخرتاق لألمة، وتوظيف رصاعاتها ومشاكلها،  األسلوب، أس
ــاليب مخادعة، والتوظيف  والتحرك تحت عناوين مخادعة، وأس

ألدوات، والتفعيل لقوى وكيانات تشتغل وتعمل ملصلحتها.
ــذا وفر لألمريكيني الكثري، أوًال وفر لهم العنرص البرشي، بدًال   ه
ــا ال تتحمله  ــود األمريكيني، وهذا م ــل اآلالف من الجن ــن أن يقت م
أمريكا وال تتحمله إرسائيل، هذا اليشء معروف، ال األمريكيني وال 
ــيمة ورهيبة يف  ــون أن يقدموا تضحيات جس اإلرسائيليني يتحمل
ــال منهم عرشات اآلالف من  ــروب مبارشة مع األمة، وأن يقتل مث ح
ــذا أمر ال يطيقه ال األمريكيون وال اإلرسائيليون، نلحظ  الجنود، ه

ــراق، يف الحاالت التي  ــالل املبارش األمريكي يف الع ــال أيام االحت مث
ــون، عندما وصل أعداد الجنود املقتولني  يقتل فيها جنود أمريكي
ــراق ملئات اهتزت أمريكا، الرأي العام األمريكي بات معارضا  يف الع
للوجود املبارش العسكري األمريكي يف العراق بتلك الطريقة التي 
ــم، املقاومة  ــوم يقتل منه ــة، أصبح يف كل ي ــائر يومي ــم خس تكبده
ــوم  ــوا يف كل ي ــراق أصبح ــدون يف الع ــلة، واملجاه ــة الباس العراقي
ــوم يقتل جنود أمريكيون  ــتهدفون األمريكيني، وأصبح كل يف ي يس
ــذا، فصارت هناك ضجة يف  ــراق، بالتايل لم تتحمل أمريكا ه يف الع
ــة وال ُمطاقة وال  ــري مقبول ــألة غ ــرتاض، وأصبحت املس ــكا، اع أمري
ــود اإلرسائيليني مثال يف جنوب  ــابقة للجن يتحملونها، الحالة الس
ــتهدفوهم  ــرك حزب الله واملقاومة اللبنانية واس لبنان، عندما تح
ــائر الجسيمة  بعمليات مبارشة ورضبات متتالية وكبدوهم الخس
ــم ال يتحملون  ــإذا به ــبه يومي، ف ــا أو ش ــون يومي ــوا يقتل وأصبح
ــة يف االنتخابات  ــان، أصبح دعاي ــحاب من لبن ــك، فإذا باالنس ذل
ــا، وإذا بالهروب  ــوزون به ــا أصحابها ويف ــح به ــة ينج اإلرسائيلي
ــبة  ــيلة ملحة بالنس ــح وس ــان، أصب ــوب لبن ــن جن ــيل م اإلرسائي
ــذي يدفعونه  ــذا الثمن ال ــة للتخلص من ه ــم، وطريقة رضوري له
ــون التكاليف باهظة  ــي واٍإلرسائييل ال يريد أن تك يوميا، فاألمريك
ــفك دماؤهم  ــوده، يف ضباطه، وأن تس ــيمة يف جن ــائر جس والخس
ــد أن يأتي من  ــو يري ــداد كبرية جدا، ه ــارشة بأع ــات مب يف مواجه
ــات، تنزل إىل  ــه، بالنيابة عنه، جيوش، جماع ــل بالوكالة عن يقات
ــدى له، كل  ــه، كل من يتص ــن يعرتض علي ــه كل م ــاحة، تواج الس
ــيطرته عىل األمة، ونجح يف هذا،  من يعارض احتالله للمنطقة وس
ــكيالت،  ــي بالتايل حضوره تابعا ووراء أولئك، تأتي تلك التش ويأت
ــا، فتكون  ــة، ويأتي خلفه ــي تحارب بالوكال ــك القوى الت تأتي تل
ــا، محمية بالعرب  ــة بها، ومحمية به ــده خلفها وتكون مؤمن قواع
ــا فيكونون هم  ــات، يتحلقون حوله ــرب كجماع ــوش، أو بالع كجي
ــرتس والحصن الذي يتحصن به األمريكي والذراع التي يبطش  امل
ــتفاد من هذا كثريا، وهذا أمر مؤسف  بها ويحارب بها اآلخرين، اس

جدا، استفاد أيضا يف تفادي الكلفة املالية واالقتصادية.
ــريا، مليارات  ــراق كث ــزوه للع ــه غ ــراق كلف ــزوه للع ــة غ  يف بداي
ــأذى يف وضعه االقتصادي ويترضر يف وضعه  ــدوالرات فإذا به يت ال
ــادي، ويضغط عليه ذلك يف وضعه االقتصادي، يف النهاية  االقتص
رأى أن يف أسلوب الدفع باآلخرين ليقاتلوا بالنيابة عنه، وبطريقة 
ــيئا، بل عىل العكس  ــة ممتازة، ال يكلفه ذلك ش ــبة له طريق بالنس
ــون له املال، يكون أيضا من َيدفع له،  ــون بالوكالة عنه ويدفع يقاتل
ــع ليس فقط بالوكالة عنه، وإنما يَدفع له بالوكالة عنه، يعني  َيدف

أمر عجيب، هذه الحالة الرهيبة الفظيعة.
 من الغباء العربي قدم خدمات لم يكن يحلم بها األمريكي، ولم 
يكن يحلم بها اإلرسائييل وربما لم تكن تخطر له عىل بال، ُيدفع له 
ــال، وتصبح عملية تنفيذ أجندته يف املنطقة، والتحرك لخدمته  امل
ــك كل هذه الفنت  ــن أجله يف املنطقة، وتحري ــة والقتال م يف املنطق
واملآيس والنكبات يف املنطقة من أجله ويف خدمته ولتنفيذ أجندته 
ــواال هائلة وطائلة  ــبه أم ــىل نحو أيضا يدر له دخال هائال ويكس ع
ــذي يدفعون له كل هذه األموال  ــا أولئك العمالء األغبياء ال يقدمه
ــبة له مريحة مفيدة،  ــة جدا، فأصبحت أيضا طريقة بالنس الهائل
ــب سياسية،  ــب، مكاس ــكال املكاس ــب كثرية، كل أش توفر له مكاس
ــب لنجاح مؤامرته الكبرية يف رضب هذه  ــب اقتصادية، مكاس مكاس
ــول بها إىل حالة االنهيار  ــة، ألنه يرى رضب هذه األمة، والوص األم
ــية تمكنه من استحكام سيطرته  ــيلة أساس التام، يرى يف هذا وس
عليها، كيف يسيطر بشكل تام عىل هذه األمة، ال بد أن يرضب هذه 
ــيطر  األمة أوال، ال بد أن يصل بها إىل االنهيار التام أوال، حينها يس
عليها بكل راحة بال، وتصبح هذه األمة يف ثروتها البرشية وثروتها 
ــة وموقعها الجغرايف غنيمة، غنيمة كاملة ملن؟  االقتصادية واملادي
ــخرين وخدما، خوال،  ــيل، برشها جنودا ومس ــي واإلرسائي لألمريك
ــا له وموقعها الجغرايف له، هذا الذي يريده األمريكي، كيف  وثروته
ــتوى  يرضب هذه األمة رضبة كبرية، رضبة قاضية تصل بها إىل مس
ــار، هل يدخل معها يف حرب مبارشة، يف صدام مبارش، تحت  االنهي
ــيكلفه الكثري جدا،  ــوفة، هذا س ــن واضحة ورصيحة ومكش عناوي
ــة،  ــتكون النتيجة معاكس هو لن يصل يف النهاية إىل نتيجة، بل س
ــتفز هذه األمة، وسيدفعها إىل التحرك الجاد ملواجهته، وإىل  سيس

الدفاع عن نفسها وعن أرضها وثرواتها ومقدراتها.
ــة،  ــات املخادع ــن واملصطلح ــداع، العناوي ــلوب الخ  إذن أس
ــل هذه األمة  ــغلها ويفعلها من داخ ــخرها ويش ــي يس األدوات الت
ــرشف عىل  ــو يدير، ي ــى ه ــة، ويبق ــة فعال ــة، طريق ــة ناجح طريق
ــتغل عليها، من  ــذه اللعبة ويش ــب يخطط، ويدير ه ــة، يرت العملي
ــتهدف األحرار والرشفاء يف هذه األمة الذين يحملون  جهة هو يس
ــون،  ــا يتحل ــة، وأيض ــه الحقيقي ــه وأهداف ــاه مؤامرات ــي تج الوع
ــادة والصادقة يف  ــاإلرادة الج ــة ويتحلون أيضا ب ــون الحري يحمل
ــىل هذه األمة وعىل  ــؤولية يف الحفاظ ع ــاظ، ويتحملون املس الحف
استقاللها وعىل مقدراتها وعىل كرامتها، ويستهدفوهم ويرضبهم 
ــتنزف  ــبني لهذه األمة، ويس ــاء املنتس ــالل اآلخرين األغبي ــن خ م
ــتنزفهم يف قدراتهم  ــا، يس ــتنزفهم اقتصادي ــاء، يس ــك األغبي أولئ
ــل بالطريفني إىل  ــة، حتى كما يخطط هو يص ــكرية والبرشي العس
ــداء، عىل الخصوم عىل الواعني  ــة االنهيار، أو يقيض عىل األع حال
بحقيقة أهدافه، وأولئك لن يواجه صعوبة أبدا يف السيطرة التامة 
ــيطرته، يمكن أن يرضبهم  ــا تحت س عليهم ألنهم أصبحوا أساس
أيضا رضبات قاضية، ويطوعهم أكرث فيبقون يف حالة من الضعف 
ــذه الهجمة يف  ــاطة، إذا أدركنا ه ــكل بس ــذا يمكن له ب ــديد، ه الش
ــا وصلت إليه  ــائلها ورأينا م ــاليبها ويف وس ــرتاتيجيتها ويف أس اس
ــت الحقائق عىل  ــالمية وقد تجل ــاحتنا العربية واإلس ــوم يف س الي
ــواء كجماعات مثلما هو  ــها س نحو كبري، مثال باتت األدوات نفس
ــكيالت املتفرعة عنها من  ــدة وكل التش ــدة وغري القاع حال القاع
ــكل  ــميات وعناوين كثرية أو كيانات بش ــش وغري داعش، مس داع
ــام اإلماراتي  ــعودي، النظ ــام الس ــال النظ ــا هو ح ــة مثل م أنظم
ونحوهما، باتت ارتباطاتهم بالدور األمريكي، بالهجمة األمريكية، 

بالسعي لتنفيذ األجندة األمريكية باتت واضحة ومكشوفة بشكل 
ــذه الهجمة  ــي أن نتحرك ملواجهة ه ــف ينبغ ــري اليوم، نعي كي كب
ــغل  ــرتاتيجية يف االخرتاق لألمة والش ــتخدمت هذه االس ــي اس الت
ــن داخل هذه األمة، والعمل من داخل هذه األمة، كيف ينبغي أن  م

يكون موقفنا، طبعا خالل املرحلة املاضية.
 وبالتأكيد يف بداية الهجمة األمريكية كان هناك أيضا أنشطة 
ــة، يعني كان الكثري  ــني لهذه األمة وللخداع لهذه األم كثرية للتدج
ــؤولية تجاه هذه  ــه يتعامل بال مس ــاس دائما ال يكتفي بأن ــن الن م
ــون له موقف  ــرك بجدية ليك ــات، وبأنه ال يتح ــار والتحدي األخط
ــات، ال يكتفي بجموده  ــذه األخطار والتحدي ــادق يف مواجهة ه ص
ــي ولصالح  ــل لصالح األمريك ــي أيضا ليعم ــا يأت ــوده، إنم وال بقع
ــياق ما  ــألة هي يف س ــيل يف خداع أبناء هذه األمة، أن املس اإلرسائي
ــاب، ليس هناك  ــه اإلرسائييل، مكافحة إره ــه األمريكي ويقول يقول
ــور، الغش  ــيط األم ــيطة، تبس ــألة بس أخطار عىل هذه األمة، مس
ــرك، العمل عىل أن  ــم، التكبيل لهم عن أي تح ــاس والخداع له للن
ــؤولية يف داخل  ــتمر حالة الالوعي يف واقع األمة، حالة الالمس تس
ــكل  ــتغل عىل هذا كثريا، وعمل عليه كثريا، وبش ــة، البعض اش األم
ــة اليأس  ــوا أن يزرعوا حال ــا حاول ــلبي، والبعض أيض ــري وس خط
والروح االنهزامية داخل األمة، يف ظل هذه الهجمة التي تستخدم 
ــاحة العربية كانت فيها بعض القوى الحرة،  ــاليب، الس هذه األس
ــطني، كان فيها  ــال يف قوى املقاومة يف لبنان يف فلس ــا هو الح مثلم
ــتقلة كما هو حال الجمهورية  بعض الكيانات والدول الحرة واملس
ــيطرة  ــاق الس ــن نط ــة ع ــي خارج ــي ه ــة الت ــالمية اإليراني اإلس
األمريكية، لها موقفها لها رؤيتها لها وعيها، تجاه الدور األمريكي 
ــاء هذه املنطقة،  ــعوب، بقية أبن ــيل، لكن هناك بقية الش واإلرسائي
املساحة األوسع يف الساحة العربية واإلسالمية، ساحة هل تبقى 
ضحية لهذه الهجمة؟ وهل تبقى أيضا يف حالة من انعدام الوعي، 

وتكبيل أي تحرك يف مواجهة هذه الهجمة.
 هناك أيضا اليمن، أتى املرشوع القرآني ليتحرك كنتاج لحالة 
ــي عميق، وعي عظيم بطبيعة هذه األخطار  ووعي، وعي كبري وع
ــذي يقوده  ــي العظيم ال ــرشوع القرآن ــذا امل ــى ه ــات، وأت والتحدي
ــني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وله مميزاته  ــيد حس الس
ــزة من ميزاته أنه  ــرية واملهمة جدا، أتى وله أول مي ــة والكب العظيم
ــا  ــي رضورة حقيقية ومؤكدة، لم يكن مرشوعا عبثيا وال طائش يلب
ــة عىل أمتنا  ــكالت آتية وقادم ــكلة، ال، املش ــرد صناعة مش وال ملج
ــكلة  ــذه األمة، فلم يكن هو املش ــم وقادمة عىل ه ــودة وتتعاظ موج
ــاكل والفنت،  ــة باملش ــة بالتحديات، مليئ ــاحة مليئ ــام س ــدا، أم أب
ــف قابلة ألن يلعب فيها العدو كل أالعيبه لصناعة  ــاحة لألس وس
ــرشوع، هذا  ــي تخدمه، م ــاكل والفنت الت ــن املش ــري م ــري والكث الكث
ــكت،  ــي رضورة، ألن اآلخرين الذين يقولون لنا أن نس ــرشوع يلب م
وأن نبقى مكبيل األيدي، أن ال نفعل شيئا وأن ال نصنع شيئا تجاه 
ــم كانوا صادقني  ــم نصحونا وال ه ــار والتحديات، ال ه هذه األخط
معنا وال هم يمكن أن ينفعوا األمة بيشء، بل هم يجنون عىل األمة، 
ــكت، أن تصمت، أن تبقى مكبلة، أن  ألن الذي يقولونه لألمة أن تس
ــيئا، أن ال تتحرك، وأن تبقى خانعة  ــيئا، أن ال تفعل ش ال تقول ش
ــات، ولتكون  ــد والتحدي ــداث واملكائ ــحقها األح ــلمة لتس مستس
ــدون أن ال تواجه  ــي يري ــة جدا الت ــة الرهيب ــذه الهجم ــة له ضحي
بيشء، وأن ال تقابل بيشء، وأن نبقى هكذا خانعني ومنتظرين أين 
ــش كبري لألمة، غش كبري، هذا  ــن أن تصل بنا األحداث، هذا غ يمك
ــري وال من إرادة الخري  ــل ذرة من النصح وال من الخ ــق ال يحم منط

لهذه األمة، وال من الحكمة وال من املصلحة أبدا.
ــداث هذه،  ــحقها األح ــا وأمرها عندما تس ــة منتهى حاله األم
ــوف تصل إىل رضورة أن  ــا باهظا ومكلفا جدا، س ــا تدفع ثمن عندم
ــة؟ هل املطلوب  ــذا الوعي منذ البداي ــاذا ال تحمل ه ــرك، فلم تتح
ــل مطلوب أن يتمكن األمريكي  ــل األمة إىل نقطة الصفر؟ ه أن تص
ــكل تام؟ وأن  ــه %100؟ وأن تنهار هذه األمة بش ــن تحقيق أهداف م
ــدون موقف؟ ليس يف  ــاء هذه األمة وب ــفك دماء املاليني من أبن تس
ــس؟ ال. يف  ــاع عن النف ــياق الدف ــف الحر؟ ليس يف س ــياق املوق س
ــياق تلك األالعيب والفوىض التي تسحق األمة وتعبث بدمائها  س
حتى تصل إىل مستوى االنهيار التام، ثم يسيطر األمريكي بشكل 

تام، ثم بعد ذلك يصيح الناس؟ ال.
ــالم  ــبحانه وتعاىل، واإلس ــذي هو نور الله س ــرآن الكريم ال الق
ــتحمار  ــس دين اس ــه، لي ــي إلي ــذي ننتم ــن ال ــذا الدي ــم، ه العظي
ــيئا وال تتنبه  ــيئا وال تدرك ش ــي ش ــن الحمري، ال تع ــع أمة م يصن
ــار، وتحيط  ــم عليها األخط ــار، وتهج ــف بها األخط ــيشء، تعص ل
ــي، ال عن تلك األخطار  ــم ال تحمل ذرة من الوع ــا التحديات، ث به
ــك  تل ــة  ــها يف مواجه ــي نفس ــف تحم ــن كي ــات، وال ع والتحدي

التحديات واألخطار، هذه حالة من "الحمرية".
ــاس لهذا  ــرآن الكريم الذي هو األس ــن عظيم، والق ــالم دي اإلس
ــور، نتيجته ثمرته فائدته أن يصنع أمة عىل درجة  الدين هو كله ن

عالية من الوعي والفهم، الوعي عن الواقع، الوعي بأعدائها.
ــه تتحدث عن العدو، من  ــاحة كبرية جدا من القرآن الكريم مس
ــاليب هذا العدو؟  هو العدو؟ ما هي خطورة هذا العدو؟ ما هي أس
ــاط ضعف ونقاط القوة التي  ــائل هذا العدو؟ ما هي نق ما هي وس
ــتغل عليها هذا العدو يف جانبه أو يف جانب األمة؟ أن  يمكن أن يش
تكون أمة تنتمي لهذا الدين ولهذا القرآن، منعدمة الوعي، عن هذا 
ــار التي تواجهها،  ــن التحديات واألخط ــدو وعن خطورته، وع الع
ــك. معناه أنها أمة بعيدة كل البعد، عن  منعدمة الوعي عن كل ذل
ــاع بهذا النور، معناه أنها  ــتفادة من هذا االنتماء، وعن االنتف االس

اتخذت القرآن وراءها ظهريا.
ــوان الله عليه  ــدر الدين الحوثي - رض ــيد ب ولذلك حرص الس
ــرآن الكريم،  ــرك من خالل الق ــرشوع القرآني أن يتح ــار امل - يف إط
ــرك بهذا النص القرآني  ــي فعال من خالل النص القرآني ليتح وأت
ــالمية، وينطلق وفق أفق هذا النص القرآني، هذا  ــاحة اإلس يف الس
ــة، وال طائفية، وال  ــال بقيود مذهبي ــع والرحب، ال مكب ــق الواس األف
ــاط األمة  ــية، كان املطلوب حركة تتجه بأوس ــة، وال سياس جغرافي

ــاحتنا ولم  ــة، ألن األمريكي أتى ليعمل يف س ــالمية غري مكبل اإلس
يكبل نفسه، ال باالعتبارات الجغرافية، وال السياسية، وال الدينية، 
ــاحة بكلها،  ــح الس ــه فيه، أتى ليكتس ــوان يؤطر نفس ــأي عن وال ب
ــو مثال يف اليمن  ــه املعني األول يف كل بلد، فه ــه أن أتى ليقدم نفس
ــه عىل أنه املعني األوىل بالشؤون اليمنية، املعني األول  يقدم نفس
ــة، املعني  ــؤون الخليجي ــورية، املعني األول بالش ــؤون الس بالش
األول بالشؤون يف الشام، سواء يف سوريا أو يف فلسطني أو يف لبنان 
ــاحتنا  ــؤون دول املغرب العربي، س أو يف األردن، املعني األول يف ش
ــبة  ــت بالنس ــام أصبح ــكل ع ــالمية بش ــاحتنا اإلس ــة، س العربي
لألمريكي ساحة يقدم نفسه فيها بأنه املعني األول بكل شؤونها، 
ــية، وكل التفاصيل،  ــؤون السياس ــور، يف الش ــل يف كل األم ويتدخ
ــع  ــم يواجه هذا التحرك الواس ــر، وإذا ل ــه بأي أط ــم يؤطر نفس ول
ــوان غري مكبل  ــم يواجه بعن ــا، إذا ل ــاحة بكله ــى إىل الس ــذي أت ال
ــي جزأ فيها  ــتفيد من هذه الحالة الت ــد فهو يس ــر وال مقي وال مؤط
ــل هذه األمة  ــرك كل فريق أو كل فئة داخ ــتفيد أن يتح ــة، مس األم
ــتوى إطار معني، إطارها الجغرايف،  إذا تحركت وهي تتحرك يف مس
ــري معني ال  ــي بما هناك، غ ــيايس، واليمني غري معن ــا الس إطاره
ــأن اللبناني وال بالشأن السوري،  ــطيني، وال بالش بالشأن الفلس
ــأن الخليجي، وال بالشأن املرصي،  ــأن العراقي، وال بالش وال بالش
ــذه األمة يعيش هذا  ــخ. وكل من أبناء ه ــأن املغربي، ...إل وال بالش
ــا، ويحدث هناك،  ــري معني بما يحصل هن ــه غ الظرف، يرى نفس
ــيا يوم  ــرية لألمريكي، كان هذا هدفا أساس ــذا أمر قدم خدمة كب ه
قام الغرب بتجزئة منطقتنا، وتقسيمها، وحتى عمليات التقسيم 
ــتمرة، وتحت عناوين متعددة، هي تهدف إىل إال تتحرك هذه  املس
ــة يف إطار واحد، وتحت عنوان واحد، أن تبقى مجزأة ومبعرثة،  األم
ــتفرد بهؤالء هنا وهؤالء هناك، حتى  ــتفرد بها العدو، فيس وأن يس

يقيض عىل الجميع.
ــه عليه تحرك  ــوان الل ــني بدر الدين الحوثي رض ــيد حس الس
ــي، الذي هو  ــالل املرشوع القرآن ــص القرآني، من خ ــن خالل الن م
ــع لكل األمة، لكل املسلمني، لكل أبناء األمة،  مرشوع يمكن أن يتس
ــذي ال يمكن أن يرتقي أي  ــواء، ال وهو املرشوع الحق، والكلمة الس
ــن أي طريقة  ــو بحثنا ع ــتوى القرآن، ل ــر ليكون بمس ــرشوع آخ م
ــرى، مهما كانت، ال  ــرشوع آخر، عن أي فكرة أخ ــرى، عن أي م أخ
ــتوى القرآن  يمكن ألي مرشوع وال ألي فكرة أن ترتقي لتكون بمس
ــتفهام كبرية جدا، نحن  ــؤال كبري وعالمة اس الكريم، ثم إنه برز س
ــالمنا  ــا نعتمد عليه يف إس ــالم، وأعظم م ــي لإلس ــلمني ننتم كمس
ــرآن الكريم.  ــة، ومرجعية تنويرية هو الق ــة ثقافية وديني كمرجعي
ــتفيد منه؟ وأن نعتمد  ــرآن الكريم ما يمكن أن نس ــد يف الق أال يوج
ــات واألخطار؟ أال يوجد فيما يمكن  ــه يف مواجهة هذه التحدي علي
ــي الالزم الذي  ــتفيد منه الوع ــبة لنا نورا وأن نس ــون بالنس أن يك
نحن يف أمس الحاجة إليه تجاه هذه التحديات واألخطار؟ عالمة 
ــكل تام، عن الرجوع إليه يف  ــتفهام كبرية؟ ملاذا غيب القرآن بش اس

ظل هذه العواصف واألخطار والتحديات الكبرية؟
ــة، وأدق رؤية، تتناول  ــف بأنه أرقى رؤي ــرشوع القرآني يتص امل
ــاحة اإلسالمية من الداخل، ألن أكرب أهم  هذا الواقع، وتحصن الس
ــاحة  أعظم ما تحتاج إليه أمتنا يف هذه املواجهة، هو تحصني الس
ــة لألمة، وما هو أعظم  ــاحة الداخلي الداخلية، كيف تتحصن الس
ما يمكن أن يحصنها؟ كثري من العناوين يمكن أن يستغلها العدو 
ــا كعناوين  ــتفيد منه ــاحة الداخلية يس ــن أن تحصن الس ــدال م ب
ــف البعض منها  ــن أيضا يمكن أن يوظ ــزأة، ومبعرثة، وكعناوي مج
إلحداث رصاع، ما بالك أن تحمي األمة يف واقع ساحتها الداخلية، 
ــه من خالل  ــداث يتج ــس هذه األح ــذي يالم ــي ال ــرشوع القرآن امل
ــاه العدو، عىل  ــاحتنا الداخلية وتج ــع يف س ــذا الواق ــرآن إىل ه الق
ــذه القاعدة املهمة  ــرآن وعني عىل األحداث، ه ــدة عني عىل الق قاع
جدا تصنع وعيا عاليا يف واقع األمة، تساعد عىل صناعة حصانة 
ــاد دافع وحافز كبري  ــاحة الداخلية لألمة، وعىل إيج ــرية يف الس كب
ــاج إليهما  ــان أهم ما تحت ــؤولية، وهذان الجانب ــو تحمل املس نح

األمة، وعي ومسؤولية.
ــاويه أي يشء آخر يف صناعة  القرآن الكريم ال يضاهيه وال يس
الوعي، وال يساويه وال يضاهيه أي يشء آخر يف صناعة املسؤولية، 
ــؤولية، ويف إيجاد دافع كبري، لتحمل  ــاس باملس ــيخ اإلحس يف ترس
ــار والتحديات، وإذا  ــؤولية والتحرك يف التصدي لهذه األخط املس
توفر الوعي الكبري لألمة، وتحلت بهذا الوعي، وحملت اإلحساس 
ــرك يف مواجهة هذه  ــؤولية، وتوفر الدافع الكبري للتح ــري باملس الكب
ــة أهم عوامل القوة التي تحتاج  التحديات واألخطار، توفرت لألم
ــكل  ــري، وهذا ما نحتاج إليه بش ــدي لهذا الخطر الكب ــا للتص إليه

كبري، وهذا من أهم اإليجابيات يف املرشوع القرآني.
ــع للحديث عن املوضوع بشكل كبري، يبقى لنا أن  املقام ال يتس
نقول أننا اليوم بربكة هذا املرشوع القرآني وبالرغم من كل ما واجه 
ــتهداف كبري جدا من  ــي من يومه األول من اس ــذا املرشوع القرآن ه
ــة ولم يكن هناك ما  ــليمة وصحيح يومه األول وهو بدأ بطريقة س
يربر ال للسلطة يف بلدنا وال للقوى اإلقليمية التي وقفت معها ضد 
ــتهداف  ــم يكن هناك ما يربر لهم ذلك االس ــذا املرشوع القرآني ل ه
ــلمي  ــاط س ــريتنا القرآنية العظيمة من خالل نش ــال بدأت مس مث
طبيعي يف إطار ما يسمح به الدستور يف بلدنا والقانون الذي كان 
ــاط كبري توعوي  ــلمي حرية التعبري نش يكفل حرية التحرك الس
ــة القرآنية وتصحيحي  ــم من خالل الثقاف ــن خالل القرآن الكري م
ــح الكثري من املفاهيم املغلوطة ألن وراء ما وصلت إليه أمتنا  يصح
ــالمية من سقوط وانحطاط وضعف وخلل كبري جدا وتخلف  اإلس
ــت األمة إىل  ــاكل هذه األمة ما وصل ــدا وتفرق كبري كل مش ــري ج كب
ــف إال لخلل ثقايف  ــتات وفرقة وتخل ــا وصلت إليه من ضعف وش م
ــه لم تكن  ــة إىل ما وصلت إلي ــكار أوصلت األم ــم أف ــات مفاهي قناع
ــالمية هكذا أمة ضعيفة من أول لحظة ال.. كانت يف يوم  أمتنا اإلس
ــقطت واتجهت نحو السقوط  من األيام أمة عظيمة كبرية قوية س
ــا وصلت  ــت إىل م ــوم حتى وصل ــر ي ــوم إث ــتات ي ــف والش والضع
ــتعمار  ــخ معروفة من االس ــات يف التاري ــا محط ــت به ــه ووصل إلي
ــاس مشكلة ثقافية  ــتهداف األجنبي، ولكن املشكلة يف األس واالس
ــان دائما يف مواقفه  ــكلة مفاهيم قناعات تصورات أفكار اإلنس مش
يف سياساته يف ترصفاته هو ينطلق من قناعات ومفاهيم وأفكار إن 
ــكل  ــكل صحيح إن كانت فعالة اتجه بش كانت صحيحة اتجه بش
فعال إن كانت سيئة و سلبية كانت النتيجة يف ترصفاته يف اتجاهه 
ــرشوع القرآني  ــا، فامل ــة لها ثمرة له ــىل ضوئها نتيج ــاة ع يف الحي
ــليمة يقدم  ــدأ بحركة صحيحة طبيعية س ــريتنا القرآنية ب يف مس
ــاحة  ــعار يحصن الس الثقافة القرآنية بطريقة توعوية هتاف بش
ــن موقف  ــل ويعلن ع ــكا وإرسائي ــن العمالة ألمري ــل م ــن الداخ م
ــكا وإرسائيل ويعرب عن نبض عن  ــوي فاعل يف الرباءة من أمري حي
ــه أمريكا  ــف تجاه ما تفعل ــور عن موق ــن وجود عن حض ــاة ع حي
ــي واإلرسائييل واملوقف  ــل، يجذر الوعي بالخطر األمريك وإرسائي
ــعى  ــؤولية، يربط األمة بقضاياها الكربى التي يس والتحمل للمس
ــبة للقضية  ــال بالنس ــا مثلما هو الح ــا عنه ــرون إىل إبعاده اآلخ
ــع الحديث لذلك ولكن  ــطينية واملقدسات إىل آخرة، ال يتس الفلس
ووجه بحرب رشسة جدا حروب تلو حروب عداوة شديدة حمالت 
ــيايس عملية تشويه غري  رهيبة من التضليل اإلعالمي والكيد الس
ــالمية ويف املنطقة  ــاحة اإلس ــرف مرشوعا يف الس ــبوقة، وال أع مس
ــداء كبري  ــة وبع ــالت رهيب ــديدة وبحم ــداوة ش ــه بع ــة ووج العربي
ــتهداف بكل أشكال االستهداف مثلما  ــتهداف عسكري واس وباس
ــتوى االستضعاف  ــرية القرآنية وبالرغم من مس واجهته هذه املس
ــاء فتعاظم وتنامى  ــباب البقاء والنم ــذا املرشوع حمل أس إال أن ه
ــدر ما ووجه وهاهو اليوم حارض  ــتد بقدر ما حورب وبق وقوي واش
ــالمية حضوره القوي حضوره املميز يحمل إرادة  يف الساحة اإلس
ــربى يمد يد  ــط بقضايا األمة الك ــاء كل األمة يرتب ــري تجاه أبن الخ
ــا واعتصامها بحبل  ــة كله ــدة أبناء هذه األم ــري وينادي بوح الخ

ــاعد يف  ــواء واملحقة وس الله جميعا، يتحرك من خالل الكلمة الس
ــكيل نواة صلبة يف ساحتنا الداخلية يف اليمن عندما أتى هذا  تش
ــن يف حالة من الغفلة ويف حالة نوم أتى هذا  ــدوان لم يأتي ونح الع
العدوان عىل بلدنا وهناك أمة متيقظة داخل هذا البلد أمة تحمل 
ــؤولية أمة تثقفت بثقافة القرآن واكتسبت  الوعي أمة تتحىل باملس
منها النور والوعي والبصرية وحملت منها أعظم إرادة يف الصمود 
ــة للتحديات واألخطار والتف  ــات والتصدي للعدو واملواجه والثب
ــم واليوم  ــي العظي ــعبنا اليمن ــاء ش ــن أبن ــرار م ــة األح ــا بقي معه
ــتمرة يف الطريق أربعة  ــريتنا القرآنية مس ــا القرآني ومس مرشوعن
ــتمرة والهجمات اإلعالمية  ــرش عاما من الحروب املتوالية واملس ع
ــي ازداد تألقا وعظم  ــرشوع القرآن ــىل امل ــن القضاء ع ــم تتمكن م ل
ــت الذين أرادوا أن  ــع وانترش ألنه يلبي رضورة أولئك كما قل وتوس
يدجنونا ألمريكا وإرسائيل ولعمالء أمريكا وإرسائيل اكتشفوا هم 
اتضحوا هم أنهم هم املخطئون من كانوا يرون موقفهم هو الحكمة 
ــو الترصف الصحيح اتضح أن موقفهم هو الخاطئ  هو الصواب ه
ــا إال أن تحمل الوعي  ــا تعنيه الكلمة، لن يجدي اليوم أمتن بكل م
ــؤولية ولن يكون لها أي مصدر يصنع لها الوعي  وأن تتحىل باملس
ــاوي القرآن الكريم وال أي مصدر تتحىل من خالله باملسؤولية  يس
ــتوى  ــه مس ــن خالل ــل م ــذي تتحم ــم ال ــع العظي ــا الداف ويعطيه
ــتوى كافة األخطار مثلما هو القرآن الكريم  التحديات وتواجه مس

وهو الذي ينسجم مع هويتها اإلسالمية.
ــن هذا املنطلق  ــذا العدوان ننطلق م ــوم نحن يف مواجهة ه الي
نرى إيجابية ثمرته العظيمة والكبرية واملهمة جدا، ونرى أيضا أنه 
ــي واقعنا أكرث فأكرث فأكرث هذه جملة  ــاعدنا عىل أن نبن ال يزال يس
ــبة يبقى  ــدث عنه بهذه املناس ــن املوضوع الذي نتح ــرصة ع مخت
ــة فيما يتعلق  ــن املرحلة الراهن ــار كبري ع ــا أن نتحدث باختص لن

بالعدوان األمريكي السعودي عىل بلدنا.
ــاراته  ــد لديه مس ــح نحو التصعي ــكل واض ــه بش ــدوان يتج  ع
ــذات فيما  ــكل كبري بال ــدف إىل التصعيد بش ــي يه ــكرية الت العس
ــد لله رب  ــات الحم ــدود وبعض املحافظ ــاحل والح ــق بالس يتعل
ــدرة فيما يتعلق بتفعيل  ــني أن القدرة الصاروخية وأيضا الق العامل
ــوم أكرث من أي وقت مىض هذا  ــرية باتت واضحة الي الطائرات املس
ــل إحباطا لهذا العدوان الذي قال يف أول ليلة من عدوانه قبل  يمث
ــنوات أنه قد نجح يف رضب قدراتنا العسكرية يف هذا البلد  ثالث س

وأنها أصيبت بالشلل التام وخالص أصبح مطمئنا.
 قدراتنا العسكرية كلما استمر العدوان تتعاظم وتكرب وتتطور 
ــدا أن تعيه جيدا  ــب أن يعيه تعيه قوى العدوان جي ــذا الذي يج ه
ــكرية هي إىل  ــتمر العدوان فليتأكدوا أن قدراتنا العس أنه كلما اس
ــاء إىل مزيد من الزخم  ــد أيضا من االرتق ــد من التطور إىل مزي مزي
ــتمر املستمر  ــتية اليوم يف حالة من الزخم املس الصواريخ الباليس
ــهرين  ــهر وأحيانا بأكرث من ش ــتوى الش ــايض كانت عىل مس يف امل
ــتية والحمد  ــف بالصواريخ الباليس ــبوع القص ثالثة اليوم كل أس
ــتمر  ــرية إنتاجها املحيل عىل نحوا جيد ومس ــه، الطائرات املس لل
ــنا  ــكل كبري هذا حقنا الطبيعي يف الدفاع عن أنفس ــتفعل بش وس
ــق عدوان  ــدوان علينا بغري ح ــة ع ــا ويف مواجه ــن بلدن ــاً ع ودفاع
ــو اليمن ولن نألوا جهدا  ــتقل حر ه أجنبي بغري حق عىل بلد مس
يف تطوير هذه القدرات إن شاء الله ويف تفعيلها حتى تكون فعالة 
ــكل كبري يف االستهداف ونوعية إن شاء الله يف االستهداف بما  بش
ــاء الله وهدفنا هو دفع هذا العدوان عن  يحقق الردع املأمول إن ش

بلدنا.
ــتوى الجبهات من شعبنا العزيز االستمرار   املطلوب عىل مس
ــع عملية التجنيد  ــمي التجاوب الكبري م ــة التجنيد الرس يف علمي
ــال يف املناطق  ــا آل إليه الح ــعبنا العزيز م ــوم يا ش ــا نرى الي ألنن
ــي يف أن يدفعنا إىل أقىص حد للتصدي لهذا  املحتلة هناك ما يكف
ــاته اإلجرامية  ــكل واضح يف كل ممارس ــدوان احتالل هناك بش الع
وصل إىل درجة انتهاك األعراض وصل إىل درجة انتهاك األعراض، 
ــت يف الخوخة حصلت  ــا حصل ــاء مثلم ــاالت االغتصاب للنس ح
ــتمر  ــكل مس ــا وحصلت قبل ذلك وتحصل بش ــك يف املخ ــل ذل قب
ــات  ــوة يف املحافظ ــض اإلخ ــاك بع ــة وهن ــات الجنوبي يف املحافظ
ــن حكايات  ــوا عن قصص وع ــن هذا وتحدث ــة تحدثوا ع الجنوبي
ــدا، العرض اليمني  ــفة ج مؤملة جدا وعن جرائم مؤملة جدا ومؤس
مستباح من ال يغتار لذلك من ال يغضب لذلك من ال ينفعل لذلك 
أصبح ديوثا يف مصطلح الرشع اإلسالمي من ال يبايل حتى عندما 
ينتهك العرض عندما ينتهك عرضه وعرض كل يمنية هو عرضك 
ــداء ينتهكون األعراض  ــلم، إذا أنت واألع ــا كل يمني ويا كل مس ي
ــال مثلما حصل يف حيس  ــاء ويغتصبون األطف ويغتصبون النس
ــو من قد  ــن ال ينفعل فه ــن ال يغضب م ــل هناك م ــاب لطف اغتص
ــح ديوثا أصبح  ــه وغريته وأصب ــانيته ومروءت ــت نخوته وإنس ذهب
ــة وال أي رشف وال مثقال ذرة ال من  ــانا تافها ال يحمل أي قيم إنس
ــض ظهروا عىل  ــف البع ــن رشف وال من وطنية ولألس ــة وال م قبيل
ــروا عىل هذا النحو يقفون مع  ــذا النحو، البعض من املرتزقة ظه ه
ــألة  ــطون املس املعتدي ويربرون له حتى جرائم االغتصاب ويبس
ــيشء الذي  ــيطة هذا هو ال ــت بس ــهلة ليس ــت س ويهونونها ليس

يحصل يف ظل االحتالل.
ــك االحتالل معناه أن تخرس  ــالل معناه أن تخرس حريت  االحت
ــتباح كرامتك ال  ــاه ان تخرس عرضك أن تس ــك االحتالل معن أرض
يظن الناس أن مسألة االحتالل يشء طبيعي ال االحتالل ال يبقى 
حرية ال يبقى كرامة ال يبقى أرض ال يبقى عرض تصبح أنت عبدا 
ــكرية ينهب  لذلك املحتل األجنبي وأرضك وثرواتك له قواعد عس

ما يشاء منها يأخذ ما يريد منها.
ــآت النفطية يف  ــة يف حرضموت واملنش ــآت النفطي  اليوم املنش
ــبوة من املسيطر عليها أليس هو اإلماراتي أوليس هو اليوم من  ش
ــتغالل لها ثم تكون أنت كمواطن يمني يف  يسعى لتشغيلها واالس
ــىل الهامش عىل الهامش يمكن أن يعطيك البعض  تلك املناطق ع
ــك  ــك أن تبيع منه نفس من املال لكن مقابل ماذا أن تبيع منه نفس
هذه عملية استعباد هو يشرتيك تصبح له عبدا وتذهب إىل امليدان 
ــك فتقتل ليتمكن من  ــعى أنت لتضحي بنفس ــل وتفديه تس لتقات
ــبيله تمكنه من  ــك يف س ــت بتضحيت ــن أن ــه ولتمك ــت احتالل تثبي
ــارة أفدح  ــيطرة عىل بلدك هناك غباء أكرث من هذا هناك خس الس
ــف جدا فنحن اليوم نواجه  ــارة ال أمر فضيع ومؤس من هذه الخس
ــرض ويمتهن الكرامة  ــذي يمتهن الع ــزو وهذا االحتالل ال هذا الغ
ويغتصب النساء لنحمي أنفسنا لنحمي أعراضنا لنحمي رشفنا 
ــل نكون ال يشء نكون ال يشء ال نحكي  ــي كرامتنا لو لم نفع لنحم
ــالم وال بيشء  ــنا ال بكرامة وال بوطنية وال بقبيلة وال بإس عن أنفس
ــا وأعظم ثباتا وأكرث عزما يف  ــوٌب اليوم منا أن نكون أكرث وعي فمطل
ــباب إىل الجبهات ملواجهة  التصدي لهذا العدوان وأن يتحرك الش
ــع الجرائم كل يوم  ــي ترتكب يوميا أبش ــوى الغزو واالحتالل الت ق
ــح كل يشء  ــاج إىل التوضي ــاء ال نحت ــل األطفال والنس ــي تقت وه
واضح كل يشء واضح وكلنا يعرف ماذا تفعله تلك القوى املعتدية 
وماهي أهدافها لن يبقى إال أن نتحمل املسؤولية وأن نتحرك بجد 
ــة املواضيع يمكن أن  ــري من الكالم حول بقي ــع الوقت للكث وال يتس

نتحدث عنها يف كلمات قادمة إن شاء الله.
ــيد  ــري يف التحش ــم كب ــاك زخ ــون هن ــه أن يك ــاء الل ــل إن ش آم
للجبهات يف التجنيد للدفاع عن أنفسنا عن كرامتنا عن أعراضنا 
عن أرضنا عن رشفنا وأسأل الله سبحانه وتعاىل أن يرحم شهداءنا 
ــفي جرحانا وأن يفرج عن أرسانا وأن ينرصنا بنرصة  األبرار أن يش

إنه سميع الدعاء والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

أخباروتقارير

لم تشهد المنطقة العربية واالسالمية مشروعا تم محاربته كالمشروع القرآني الذي يحمل بداخله أسباب البقاءلم تشهد المنطقة العربية واالسالمية مشروعا تم محاربته كالمشروع القرآني الذي يحمل بداخله أسباب البقاء

ــــا بــحــكــم الـــشـــرع ــــوث ــــن ال يـــبـــالـــي بـــانـــتـــهـــاك األعـــــــــراض يــصــبــح دي ــــا بــحــكــم الـــشـــرعم ــــوث ــــن ال يـــبـــالـــي بـــانـــتـــهـــاك األعـــــــــراض يــصــبــح دي م
األغبياء من العرب قدموا المنطقة غنيمة لالمريكي واالسرائيلي دون أن يخسر شيئااألغبياء من العرب قدموا المنطقة غنيمة لالمريكي واالسرائيلي دون أن يخسر شيئا
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أكد قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي أن قدرات اليمن 
ــتمر  ــك .. وقال" كلما اس ــدو أن يعي ذل ــىل الع ــور وع ــكرية تتط العس

العدوان فقدراتنا العسكرية سوف تكرب وتتطور وتتعاظم".
ــرية محلياً  ــد عىل أن إنتاج الطائرات املس ــدد قائد الثورة التأكي وج

هو حق طبيعي لليمن وسيتم تفعيلها بشكل كبري ونوعي.
وأضاف السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف كلمة له أمس الجمعة 
ــني  ــيد حس ــوم" مرشوع الس ــد الي ــهيد القائ ــنوية للش ــرى الس بالذك
ــرضوري ملواجهة  ــه املرشوع الحق وال ــن الحوثي وجدنا في بدر الدي

األخطار". ويف ما ييل نص الكلمة:


