
ــة إىل  ــة القرآني ــي إىل الثقاف ــرش الوع ــاج إىل ن نحت
ــؤولية وهذا خيار صحيح وخيار سليم،  التحرك بمس
ــد منها هو  ــرى واح ــارات األخ ــرشوع، الخي ــار م وخي
ــأ عنه تبعية  ــة الوالء ألمريكا، الوالء الذي ينش العمال
ــاة عىل ما تريد،  ــري يف هذه الحي مطلقة ألمريكا والس
ــان يعيش حالة التبعية املطلقة، ينتظر  يصبح اإلنس
ــات التعليمات األوامر  ــكا كل يشء التوجيه ــن أمري م

ويتحرك عىل ضوء ذلك.
ــارعون فيهم)  ــن يف قلوبهم مرض يس ــرتى الذي (ف
ــار العمالة،  ــف يتجه أصحاب هذا الخيار، خي ولألس
ــرآن الكريم، يتجهون يف هذا  ــار املنافقني بنص الق خي
ــاٍن وببذل لكل  ــارعة وبجد عجيب وبتف االتجاه بمس
ــعودي؟! أال  ــدى النظام الس ــذا ل ــاهد ه يشء، أال نش
ــاهده يف كل  ــي؟! أال نش ــام اإلمارات ــاهده يف النظ نش
ــا يف كل  ــل؟! يف كل بقاعن ــكا وإرسائي ــني ألمري املتول
ــارعون مسارعة ينطلقون يف كل املجاالت،  بلداننا يس
ــاء  الخطب ــن  م ــض  والبع ــني  اإلعالمي ــن  م ــض  البع
ــن الثقافيني  ــوء والبعض م ــن علماء الس ــض م والبع
ــة،  ــذه األم ــاف ه ــن كل أصن ــض م ــني والبع الظالمي
ــا فيه خدمة  ــم يكتب أو ينطق بم ــرك كبوق وكقل يتح
ــع من  ــاتهم، فريق واس ــع سياس ــق م ــا يتواف ــم بم له
ــغل لهم وال عمل  ــة اتجه هذا االتجاه، ال ش أبناء األم
ــعي لتدجني األمة  ــم إال التدجني والس ــم وال هم له له
ــة ولتزييف  ــم باطل ــيخ مفاهي ــع مفاهيم وترس ولصن
الحقائق والوقائع ولتوجيه اللوم بكل ما يستطيعون 
ــيطرة األمريكية  ــذه الس ــل به ــم يقب ــن ل ــاه كل م تج
ــذه التبعية يوجه  ــة وكل من يتحرر من ه واإلرسائيلي
ــم  ــاك من يفتي ضده فتاوى باس ــد اللوم، هن إليه أش
ــا خارجا  ــاال منحرف ــقه يعتربه ض ــره يفس ــن يكف الدي
ــالم جملًة وتفصيال ملاذا؟؟ ألنه لم يقبل بأن  عن اإلس
ــن بالتبعية  ــل لم يذع ــاً ألمريكا وإرسائي ــون موالي يك
ــاً ومجرَّماً  ــح مدان ــل يصب ــكا وإرسائي ــة ألمري املطلق
ــرب جريمة عىل  ــاً بنظرهم ألك ــم، ومرتكب ــاً لديه ومذنب
ــكال اللوم  اإلطالق يف هذا العالم يوجهون إليه كل أش
ــيئة إليه واملضللة  ــارات واملصطلحات املس وكل العب
ــيض وملحد  ــه مجويس وراف ــه يقال عن ــه واملكفرة ل ل
ومرشك وفاسق وفاجر وضال وباغي ومتمرد ومنقلب 
ــه كل العناوين  ــاظ ويوجهون إلي ــون كل األلف ويطلق
ــع أيضاً من اإلعالميني  ــيئة، فريق واس ــيئة واملس الس
ــات  التلفزيون ــات  ــىل شاش ــون ع يتناوب ــار  نه ــل  لي
ــة ويكتبون يف الصحف  ــك يف املحطات الفضائي وكذل
ــل االجتماعي، متفننون  ــالت ويف مواقع التواص واملج
ــيل ال ينتهي من السب والشتم  ومتفرغون إلطالق س
ــاليب وعبارات  ــل وكل أس ــان والدج ــرتاء والبهت واالف
ــزاً وال لقبا وال  ــون نب ــويه ، ال يرتك ــات التش ومصطلح
ــتم إال وأطلقوها  ــاءة أو ش ــب أو إس أي عبارة فيها س
ــا مصداق  ــذا العرص رأين ــن ويف ه ــذا الزم ــن يف ه ونح
ــبحانه وتعاىل عن عباده املؤمنني الثابتني  قول الله س
ــم ودينهم ونبيهم  ــن األوفياء لنهجهم وأمته الصامدي
ــم"، ألننا لم نَر ولم  ــه تعاىل "وال يخافون لومة الئ لقول
نقرأ عن زمن مىض يف التاريخ يوجه فيه اللوم عىل من 
ــن يرفض التبعية  ــكا وإرسائيل م ــى الخنوع ألمري يأب
ــن أهل  ــق الرش م ــني وفري ــة واملضل ــود الصهاين لليه
ــتوى اللوم الذي يوجه يف  ــاب لم نَر أبداً مثل مس الكت
ــن، امتلكوا فيه ما لم  ــذا العرص الالئمون يف هذا الزم ه
ــون واملبطلون  ــالل والباطل واملضل تمتلكه قوى الض

عىل مر التاريخ.
 اليوم وسائل اإلعالم الوسائل التي توصل الصوت 
ــات الفضائية  ــرية، املحط ــام كث ــرأي الع ــر يف ال أو تؤث
ــب واملناهج  ــف الورقية الكت ــت الصح ــو اإلنرتن الرادي
ــواع متعددة،  ــوان وأن ــرية بأل ــطة كث ــات أنش والدراس
ــه اللوم  ــاه توجي ــن تصب يف اتج ــذا الزم ــا يف ه أكرثه
ــت كل العناوين ضد  ــارات تح ــواع بكل العب ــكل األن ب
ــة ألمريكا وإرسائيل يصبح أكرب من  من يرفض التبعي
يجرم وأكرب مخطئ وأكرث ما يتوجه يف وسائل اإلعالم 
ــي تتوجه  ــائل الت ــرى وكل الوس ــائل األخ وكل الوس
ــوم تجاه  ــا تحمل الل ــة الناس كله ــري عىل ذهني للتأث
ــن يقف املوقف الحق املوقف الصحيح، أيضا الذين  م
اتجهوا اتجاه الخنوع واالستسالم والتقبل للسيطرة 
ــك ال يختلفون عن  ــم كذل ــة ه ــة واإلرسائيلي األمريكي
أولئك، ألنهم بسكوتهم بجمودهم يف حالة من القابلية 
ــحوا املجال  ــة واإلرسائيلية وأفس ــيطرة األمريكي للس
ــكا وإرسائيل  ــيطر أمري ــهم بأن تس ورضوا عىل أنفس
ــد الخانع هو يجعل  ــاكت الصامت القاعد الجام الس
ــن التبعية والتقبل لتلك  ــه جاهزا لهذه الحالة م نفس
السيطرة ليس هو يف موقف ليس هو يف منعة، ليس يف 
حالة نقول عنه أنه ممانع لهذه السيطرة عليه ثم هو 
ــا يوجه اللوم والنقد  ــاً ال يكتفي بذلك بل كثريا م أيض
ملن؟ ملن يتحركون يف االتجاه الصحيح ملن لهم موقف 
ــا عليهم  ــؤولية التي فرضه ــوا املس ــرشف ملن تحمل م
ــه إليهم اللوم  ــق فيها بالفطرة، يوج ــم ولهم الح دينه
ــكوته وتجاهله لكل  ليربر قعوده وجموده وصمته وس
ــار الصحيح  ــار وكل هذه التحديات، املس هذه األخط
الذي ينسجم مع القرآن الكريم الذي يمثل استجابة 
ــبحانه وتعاىل  ــات الله س ــة لتوجيه ــة وصادق حقيقي
ــكل  ــجم بش ــه املباركة وتنس ــم يف آيات ــه الكري يف كتاب
ــق، مع أخالقه مع  ــالم الح واضح مع مبادئ هذا اإلس
ــول  ــداًء حقيقيا وصادقا برس ــل أيضا اقت قيمه وتمث
ــه ألن نتحرك  ــوات الله عليه وعىل آل ــه محمد صل الل
ــتهدفنا يف  ــدو الذي يس ــا، هذا الع ــادي عدون بأن نع
ــكريا ويستهدفنا اقتصاديا  كل يشء، يستهدفنا عس
ــتهدفنا إعالميا ويستهدفنا  ويستهدفنا ثقافيا ويس
ــتهداف،  ــاليب االس ــتهداف، وأس ــائل االس ــكل وس ب
ــدة علينا يف كل يشء يف  ــل خطورة حقيقية مؤك ويمث
ــتقبلنا يف  ــا يف الدنيا ويف مس ــا ودنيانا يف حياتن دينن
ــن بالرباءة منه وأن  ــرة، التحرك الصحيح أن نعل اآلخ
ــاالت ويف كل  ــه يف كل املج ــا للتصدي ل ــعى عملي نس
ــداوة الصادقة، من يقول أنه  ــات من واقع الع االتجاه

ــداء ويختزنه يف داخله  ــه يخفي هذا الع يعادي ولكن
ــف وال بعمل وال  ــاً ال بكالم وال بموق ــه عملي وال يرتجم
ــا نعادي  ــا أخي إحن ــول لك: ي ــو كاذب، يق ــرصف ه ت
ــتي ال شعارات وال  أمريكا ونعادي إرسائيل بس مانش

مواقف وال أعمال إحنا خبينا هذه العداوة هنا. 
ــه تربير ضعيف  ــاس ل ــرد كالم فارغ ال أس ــذا مج ه
ــقط عنهم  ــا وال أن يس ــون مقنع ــداً أن يك ــن أب ال يمك
ــط وعصيان لله  ــن تفري ــا هم عليه م ــؤولية فيم املس
سبحانه وتعاىل أمرنا الله سبحانه وتعاىل أن نقول وأن 
ــبحانه وتعاىل أن نجاهد، الجهاد  نفعل وأمرنا الله س
ضد من هو؟! ضد أعدائنا املستهدفني لنا املعادين لنا 
ــتهدفني لنا يف ديننا ودنيانا ويف  املتآمرين علينا املس
ــا ويف قيمنا  ــا ويف رشفنا ويف كرامتن ــا ويف عرضن أرضن
ــا حريتنا  ــلبوا من ــعون ليس ــن يس ــا، الذي ويف أخالقن
ــتعبدونا،  ــوا بنا وأن يس ــا وان يتحكم ــا وقرارن وإرادتن
ــتعبادنا من  ــعى إىل اس أن نكفر بالطاغوت الذي يس
ــوت يتمثل يف هذا  ــاىل والطاغ ــبحانه وتع دون الله س
ــذو حذو أمريكا  ــكا وإرسائيل ومن يح العرص يف أمري
ــذا، (ومن  ــوت يف زمننا ه ــو الطاغ ــذا ه ــل، ه وإرسائي
ــك بالعروة  يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمس
ــا نكفر بهذا الطاغوت  ــى ال انفصام لها)، البد م الوثق
ــل  ــه وأن ال نقب ــن مع ــىل تباي ــون ع ــتكرب وأن نك املس
ــعون  ــع كل عمالئه الذين يس ــدا بالتبعية له، وال م أب
ــاق، تلك التبعية هي التي عرب عنها  لخدمته، ذلك نف
ــن يتولهم منكم فإنه منهم)،  القرآن بقوله تعاىل : (وم
أما االتجاه الصحيح فالله يقول (يا أيها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم 
ــىل الكافرين  ــزة ع ــني أع ــىل املؤمن ــة ع ــه أذل ويحبون
ــون لومة الئم ذلك  ــبيل الله وال يخاف يجاهدون يف س
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) هل هذه 
الصفات تنطبق عىل النظام السعودي أو عىل النظام 
ــدور يف فلكهم من  ــي؟ أو عىل من هو معهم وي اإلمارات
التبعية املطلقة ألمريكا واتخاذ إرسائيل وليا وصديقا 
ــل تنطبق عليهم هذه الصفات؟!  وحليفا وحميما؟ ه
ــداد عن الدين يف مبادئه  ــق عليهم حالة االرت ال، تنطب
ــن الدين يف قيمه عن الدين يف أخالقه واالتباع لقيم  ع
ــت قيماً مثىل أبداً، صفات سيئة، مسارات  أخرى ليس
ــكا  ــم أمري ــمتها له ــة رس ــات منحرف ــة، توجه خاطئ
ــل وُدفعوا إليها فاندفعوا بغرور  وحددتها لهم إرسائي
ــار املنافقني يف العمالة  ــارعة، خيار اآلخرين خي ومس
ــئ  ــار الخاط ــو الخي ــل ه ــكا وإرسائي ــة ألمري والتبعي
ــًة  ــاً وخيان ــل نفاق ــذي يمث ــرف وال ــي واملنح والخيان
ــوم ويتقلدون عارا وخزيا  ــا، يتوجه إليهم الل وانحراف
نعوذ بالله منه يلقون الله يوم القيامة بسواد الوجوه، 
ــالم  ــه يوم القيامة هؤالء الذين انتموا إىل هذا اإلس ألن
ــوم القيامة  ــاىل ي ــبحانه وتع ــى الله س ــم من يلق منه
ــواد وجهه،  ــى الله بس ــن يلق ــه ومنهم م ــاض وج ببي
ــلخ  ــه كخائن ومرتاجع ومنس ــه ويكون وجه يلقى الل
ــة واألخالقية  ــن وقيمه اإليماني ــذا الدي ــن مبادئ ه ع
ــواد  ــود الوجه، س والعملية يلقى الله يوم القيامة أس
ــوا أمتهم  ــن خان ــة الذي ــة للخون ــوم القيام ــوه ي الوج
ــداء هذه األمة  ــوا بالتبعية ألع ــوا دينهم واتجه وخان
ــوا البرشية بكلها، من يرتبط  فظلموا هذه األمة وظلم
ــة ويظلم أيضاً البرشية بكلها  بأعداء األمة يظلم األم
ــذي يقود اليوم  ــرش اللوبي الصهيوني ال ألن فريق ال
أمريكا ويتحرك أيضا يف دول أخرى من العالم وتبعه 
وضمنه إرسائيل، هذا اللوبي هو فريق الرش اليوم من 
ــكل خطورة كبرية عىل البرشية  أهل الكتاب الذي يش
بكلها، وعىل األمن والسلم يف العالم برمته وليس فقط 
ــة مرتكزاً  ــو أراد املنطقة العربي ــة ه ــة العربي يف املنطق
ــعوب عىل بقية  ــيطرة يف بقية األرض يف بقية الش للس
ــارات  البلدان، الجريمة كبرية واالنحراف خطري واملس
ــط  ــة وترتب ــة ومهم ــية وفاصل ــارات رئيس ــوم مس الي
ــالم  ــه من اإلس ــا وثيقا باملوقف من الدين نفس ارتباط
ــه من القرآن نفسه من الرسول نفسه، التبسيط  نفس
ــذج واملغفلني  ــألة هو الذي خدع الكثري من الس للمس
ــكا  ــوالء ألمري ــتهانوا بال ــة واس ــطوا العمال فاستبس
ــه يمكن لك أن  ــألة طبيعية وكأن ــل وكأن املس وإرسائي
ــلما صالحا من أهل الجنة ويف نفس الوقت  تبقى مس
مواليا ألمريكا ومصادٌق إلرسائيل، هذه مسخرة، هذه 

سخافة.
ــة وأول ما تعيه أين  ــوم عىل األمة أن تكون واعي الي
ــو الخيار الصحيح  ــارها؟ وكيف ه يجب أن يكون مس
ــذه الثالث  ــن ه ــة ضم ــه األم ــي تعيش ــع الت ألن الواق
ــة  ــة واضح ــة وتبعي ــة واضح ــار عمال ــارات مس املس
ــالم وخنوع وتدجني  ــار استس ألمريكا وإرسائيل مس
وقبول فعيل للسيطرة األمريكية واإلرسائيلية، وقبول 
ــار آخر هو املسار  باالنقياد وقت أن يصل الدور، ومس
ــار الصادق  ــار الرشيف املس ــذه األمة املس ــر يف ه الح
ــالم  ــالم وقيم هذا اإلس ــار الويف ملبادئ هذا اإلس املس
ــه يف كتابه الكريم  ــالم وتعليمات الل وأخالق هذا اإلس
ــم واملباينة لهم،  ــة، والرباءة منه ــاداة ألعداء األم باملع
ــن ينكرها أو  ــرآن، كل م ــية يف الق ــألة أساس ــذه مس ه
ــذب بآيات الله الواضحة الرصيحة  يكذب بها فهو يك
ــورة  ــورة براءة ويف س ــم يف س ــرآن الكري ــة يف الق البين
ــرآن كلها  ــات الق ــدة، إن آي ــورة املائ ــران ويف س آل عم
ــة وفارقة يتحدد  ــألة مفصلي ــألة مس تجعل هذه املس
ــألة  ــان يف الدنيا ويوم القيامة، املس ــار اإلنس بها مس
ــطها  ــس فيها مزاح، ومهما بس ــزاج، ولي ــس فيها م لي
ــيط االرتهان ألعداء  ــويغ العمالة وتبس اآلخرون بتس
ــل فهم بذلك  ــة ألمريكا وإرسائي ــويغ التبعي الله وتس
ــة بكلها من  ــهم ويجنون عىل األم ــون عىل أنفس يجن
ــن واإليمان والقرآن  ــألة إىل جانب الدي حولهم، واملس
ــه عليه  ــه صلوات الل ــول الل ــداء لرس ــاع واالقت واالتب
وعىل آله، املسألة أيضا مرتبطة بمصلحتنا الحقيقية 
ــي ال بد منها  ــالمية، إن العاقبة اليقينية الت ــة إس كأم
ــاق والعمالة والتبعية  ــار النف ــكل الذين اختاروا مس ل
ــوا خارسين  ــرسان، أن يصبح ــي الخ ــداء األمة ه ألع

ــد عليها القرآن  ــوا نادمني، هذه حقيقة أك وأن يصبح
ــري ممن  ــوم يف كث ــت إىل الي ــدة، وتحقق ــورة املائ يف س
ــوا هذا االتجاه، ويلحق بهم الباقون، يلحق بهم  اتجه
ــون، واحد تلو اآلخر، ال يكملون الدور إال ووقعوا  الباق
ــها، لكن خيار موقف الرباءة واملباينة  يف النتيجة نفس
ــم الهدامة  ــعي للتصدي ملؤامراته ــداء األمة والس ألع
ــع القرآن،  ــجام م ــرضة باألمة هو انس ــة وامل والتدمريي
ــذا الدين ومبادئه  ــالم، ثبات عىل ه ــجام مع اإلس انس
ــا، أن  ــذه األمة حريته ــظ له ــه، ويحف ــه وأخالق وقيم
تكون أمة حرة مستقلة متحررة من التبعية ألعدائها 
ويحفظ لها مصالحها الحقيقية، يدفع عنها اإلذالل 
ــتغالل،  واالس ــرتخاص  واالس ــتعباد  واالس ــر  والقه
ويحفظ لها هويتها وثروتها وأرضها وعرضها ورشفها 
ــألة مهمة جدا وعواقبها حميدة،  وكرامتها، وهذه مس
ــالم  ــا إيجابية، أما عواقب االرتهان واالستس وعواقبه
ــة قبل أن تخرس  ــة والعمالة والتبعي ــوع والضع والخن
ــرس كل ما بيدك  ــك وأن تخ ــرس حيات ــك وأن تخ نفس
ــذا الجميل ولن  ــذي لن يرعى لك ه ــح عدوك ال لصال

يقدر لك ذلك ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
اليوم شعبنا اليمني العزيز وهو يتصدى للعدوان 
األمريكي السعودي، هذا العدوان ما الذي يريده منا؟ 
ما هدفه منا؟ بال شك أن الهدف كما قلنا مرارا وتكرارا 
ــانا،  ــيطرة عىل اليمن إنس ــا، الس ــيطرة علين هو الس
ــال ال يبقى لك يف  ــت مقات ــان إن كن ــح أنت كإنس تصب
ــم، تذهب للقتال معهم  ــذه الحياة إال أن تقاتل معه ه
ــه لك، ويف أي معركة يوجهونك  يف أي ميدان يحددون
ــان، اعتداء، تذهب يف أي ميدان  لها، باطل ظلم، طغي
ــم، تضحي بحياتك فداًء  ــة، لتكون فداًء له يف أي جه
ــي وللضابط  ــعودي وللضابط األمريك ــط الس للضاب
ــدة قطاع  ــك وظيفة واح ــيا ل ــي، تكون سياس اإلمارات
ــربر عدوانهم،  ــاد لكل ما ي ــعي عميل ج ــم وس عدوانه
ــك ببهتانهم  ــون في ــم ينفخ ــح بوقا له ــي تصب إعالم
ــذا يف أي مجال تصبح لهم، ما  وباطلهم وزورهم، وهك
ــربات أو طاقات أو مواهب  ــن قدرات أو خ كان لديك م
ــم، وتتحمل بذلك  ــا لخدمته ــتغل به ــات تش أو إمكان
ــارة يف الدنيا  ــة والذنب والخس ــوزر واإلثم واملعصي ال
ــدت حريتك لم تعد حرا،  ــرة، إضافة إىل أنك فق واآلخ
ــلطتهم عليك  ــرار لك، ال أمر لك، س ــم تعد حرا، ال ق ل
ــك  ــم عليك فوق إرادتك لنفس ــك وقراره ــم علي وأمره
ــك فقدت  ــوق إرادتك لنفس ــك، وف وفوق قرارك لنفس
ــان مفرغ  ــانيتك، تتحول إىل إنس حريتك، فقدت إنس
ــٍرت، دجال،  ــم، خانع، مف ــد لئي ــانيته، إىل عب ــن إنس م
مجرم، مستكرب جاحد للحقائق، متنكر للقيم، متنكر 
ــرك الله  ــك التي فط ــى لفطرت ــر حت ــادئ، متنك للمب
ــا، وتصبح رشيكا لهم يف كل ما هم عليه، ويف كل  عليه
ــم، واآلثام،  ــا يرتكبونه من الجرائ ــا فعلوه، ويف كل م م
ــا ويف عقوباتها يف الدنيا  رشيك لهم يف عارها يف الدني
ــب، خائن،  ــدت كل يشء، خارس، خائ ــرة، فق ويف اآلخ

مدنس لنفسك، تتحمل وزرا كبريا.
أما يف خيار كل الرشفاء يف هذا البلد، كل األحرار يف 
ــذا العدوان، ورفض هذه  ــذا البلد، خيار التصدي له ه
ــي وال لعمالئه وعبيده  ــيطرة، أن ال نقبل لألمريك الس
ــني واملنافقني،  ــاء والضال ــني واألغبي ــني والخانع األذل
ــعب  ــيطروا علينا، ألننا ش ــأن يس ــم ب ــل له أن ال نقب
ــادئ والقيم  ــك املب ــازف بتل ــدا أن نج ــن أب أوال ال يمك
ــا بها إيمانا، هي صلة ما  ــي ننتمي إليها، ألننا آمن الت
ــكال  ــا لله ورفضنا لكل أش ــني الله، عبوديتن ــا وب بينن
العبودية لكل طواغيت العالم، مسألة إيمانية ودينية 
ــا نموت،  ــا نحيا وعليه ــن عليها، عليه ــة، نح ويقيني
ــة ونلقى الله  ــه يوم القيام ــاء الل ــا نبعث إن ش وعليه
ــألة  ــه وبفضله وبكرمه ببياض وجه، فهي مس بتوفيق
ــة، وأيضا لدينا  ــان والحكمة يماني ــان، اإليمان يم إيم
ــي ولدينا إرادة، نحن نمتلك الحرص واإلرادة عىل  وع

ــا أن نكون  ــرارا ومن حقن ــذه الحياة أح ــون يف ه أن نك
ــتقال  ــعبا حرا وبلدا مس أحرارا، من حقنا أن نكون ش
ال يعيش حالة الوصاية وال العبودية وال اإلذعان ألي 
ــتكرب، ال لألمريكي وال لإلرسائييل وال ألي  طاغوت مس
من عمالئه يف املنطقة، ال النظام السعودي وال النظام 
ــون أحرارا وأن  ــا هذا، حقنا أن نك ــي، من حقن اإلمارات
ــألة إيمانية  ــتقلني، هذه مس نكون يف هذه الحياة مس
ــراف الدولية،  ــق واألع ــول يف املواثي ــة وحق مكف ديني
ــق أهل األرض،  ــماء وبمواثي حق مكفول برشيعة الس
ــك أي طاغية وال  ــرارا، ال يمتل ــا أن نكون أح من حقن
ــن املنطقة من اإلقليم، أو  ــرم من أي بلد أتى م أي مج
ــه  ــارات الدنيا حق أن يفرض نفس ــى من قارة من ق أت
علينا أو يتحكم بنا، أن يفرض إرادته علينا ومن واقع 
ــداوة، فمعركتنا اليوم ونحن  ــداوة لنا، من واقع الع الع
نتصدى لهذا العدوان معركة حرية واستقالل وكرامة، 
ــب، وأكاذيب ال  ــي أكاذي ــي يطلقونها ه ــن الت العناوي
ــألة  ــت املس ــربر لهم عدوانهم يف نفس الوقت، وليس ت
ــه الحق،  ــعب اليمني يف موقف ــة للش ــة، الرشعي رشعي
ــق، ال رشعية لباطل، ال رشعية  والرشعية ترتبط بالح
ــان، ال رشعية لطاغوت  ــاد وطغي لظلم، ال رشعية لفس
ــعب  ــدا، الرشعية هي لهذا الش ــتكرب، ال رشعية أب مس
ــعيه املحق ألن  ــق، يف إرادته املحقة وس ــه الح يف موقف
ــكه بمبادئه  ــتقال، يف تمس ــعبا حرا وبلدا مس يكون ش
ــة الحقيقية، ووالله  ــه وأخالقه، هذه هي الرشعي وقيم
لو قبلنا ألنفسنا أن نكون أدوات وعبيد وخدام مثلما 
فعل اآلخرون لغريوا هذا العنوان، ولكن لو فعلنا ذلك 
ــاومونا عىل  ــرة، وكم س ــا اآلخ ــا وخرسن ــا الدني خرسن
ــك، ولكن يأبى الله  ــوا فينا لنقبل بذل ــك، وكم حاول ذل
ــوله لنا ويأبى قرآنه لنا، وتأبى نفوس يف  لنا ويأبى رس
ــن كل أبنائه من الرجال  ــعب م هذا البلد ويف هذا الش
ــن كل أطيافه حل  ــار، م ــن الكبار والصغ ــاء، م والنس
ــذة وعزة  ــوا ل ــوا وعاش ــم نور اإليمان وأحس يف قلوبه
ــة هذا اإليمان،  ــان ورشف هذا اإليمان وكرام هذا اإليم
ــة لغريه،  ــذل والعبودي ــوا بال ــم أن يقبل ــه له ــى الل يأب
ــاحة ويف  ــذه معركتنا معهم يف كل جزء، ويف كل مس ه
ــة باتت فيها  ــور، ويف كل منطق ــاه ويف كل مح كل اتج
ــات الرشقية أو يف جهات  ــواء يف الجه اليوم معركة، س
الحدود أو يف الساحل الغربي أو يف املناطق الوسطى 
ــة اآلخرين معنا  ــق الجنوبية، معرك ــة املناط أو يف جه
ــكا والطاعة  ــة ألمري ــع التبعي ــن واق ــم م ــا ه يقودونه
ــكا والتودد إلرسائيل من واقع الخيانة، من جزء  ألمري
ــة ونحن نتجه  ــم يف املنطق ــاريعهم وأجندته ــن مش م
ــع الثبات عىل مبادئنا وقيمنا  من هذا املوقع، من موق
ــول يف الحرية  ــا ومن واقع حقنا املكف وديننا وأخالقن
واالستقالل، ألننا نريد أن نكون أحرارا ومستقلني وال 
ــتعبدنا اآلخرون وهذا حق لنا، اليوم يتجه العدو  يس
ــع أنه يصعد  ــاحل الغربي م ــي بكل ثقله يف الس ليلق
ــا يف محاور كثرية من محاور القتال، ويلقي بثقل  أيض

كبري يف معركة الساحل الغربي.
ــن جانب الجيش  ــود مرشفة وعظيمة م هناك جه
ــوا إىل هناك  ــد والذين نزل ــذا البل ــرار ه ــان وأح واللج
ــرار تهامة،  ــذا املوقف أح ــل، ويف طليعة ه ــن القبائ م
ــة، حجم املعركة  ــدرة وعظيمة ومهم ــذه الجهود مق ه
ــد أيضا من  ــيد، املزي ــاك يتطلب املزيد من التحش هن
ــرتك الجميع  ــات ويش ــن املحافظ ــواء م ــج س التفوي
ــون وجاهات  ــيد، علماء مثقف ــذا التحش ــع له يف الدف
ــيد لهذه  ــائخ، الكل معنيون بالتحش ــة، مش اجتماعي
ــكل ثقله،  ــاول أن يلقي فيها ب ــدو يح ــة ألن الع املعرك
ــن اخرتاقات هناك  ــن نؤكد عىل أنه مهما حقق م ونح
ــول وأؤكد وقلت  ــة، وأنا أق ــة املعرك ــي أبدا نهاي ال تعن
ــابقا، أن ميدان تهامة هو ميدان مناسب لتكبيدهم  س
ــني، وإلحاق  ــزاة وأولئك املجرم ــائر، أولئك الغ الخس
ــدان مالئم  ــم، والتنكيل بهم، مي ــائر الكبرية به الخس

ــيلء بالقرى، ميلء  ــيلء باملدن م ــري جدا، م ميدان كب
ــب ميدان  ــن وأنس ــجار والوديان، أحس ــزارع األش بامل
ــون لقوة كبرية  ــة إىل أنهم يحتاج ــون فيه، إضاف يغرق
ــتت، ال  ــاج إىل أن تتش ــذه القوة، تحت ــت ه وهي تتش
ــاحة تهامة أبدا، يحتاج  ــتطيع أن يغطي لك مس يس
ــتت، قد يكتل أحيانا قوته فيحدث اخرتاقا  إىل أن يتش
ــذه القوة  ــتت ه ــة يحتاج أن يش ــه يف النهاي ــا، لكن هن
ــا والقضاء عليها، مئات قتلوا  وتواتي الفرصة لرضبه
ــداد أرسوا  ــم وأع ــم وخونته ــم وجنوده ــن مرتزقته م
ــا يجب أن  ــرت، وهذا م ــن آلياتهم دم ــداد كبرية م وأع
ــتمر، تدمري كل ما أدخلوه إىل  ــكل مس ــعى له بش نس
ــاك ميدان مالئم  ــوة، وندرك أن امليدان هن هناك من ق
ــائر  ــم والتنكيل بهم وإلحاق الخس ــب لرضبه ومناس
ــية التي يجب أن نركز عليها يف  ــألة الرئيس بهم، املس
ــاحل الغربي هي االستمرار يف التحشيد،  معركة الس
ــا وكان النزول يف  ــا برشي ــب زخم ــة يتطل ــع املعرك واق
ــهم بشكل  ــهر رمضان املبارك نزوال كبريا وأس آخر ش
ــن إيقاف أكرب  ــق الله ومعونته م ــل ومبارش بتوفي فاع
ــلوا، تلك  ــوم نفذوه وأعدوا له عدة كبرية ولكن فش هج
ــري والتحرك  ــك النزول الكب ــة وتلك الهبة وذل النهض
الواسع بتوفيق الله ومعونته أسهم يف إيقاف وإفشال 
هجومهم وكانت مشكلة كبرية عليهم، ألن خطتهم يف 
ــاس حسم املعركة بشكل رسيع  املعركة كانت عىل أس
ــول املعركة يكبدهم الكثري  ــل وهم يدركون أن ط وعاج
ــم، يؤثر عىل  ــر عليه ــتنزفهم يؤث ــائر، يس ــن الخس م
ــانية بالسكان يف  ــمعتهم بما ألحقوه من نكبة إنس س
ــيد  ــتمرار يف التحش املدن هناك، ولذلك مطلوب االس
ــعي  ــرتاق وعدم القلق، والس ــام أي اخ ــك أم والتماس
ــزل هناك  ــعي لرضب ما ن ــات والس ــواء االخرتاق الحت
ــاحل  ــا جلبوه إىل هناك من قوة حتى يتحول الس وم
ــه وإىل مقربة،  ــون في ــتنقع يغرق ــرب مس ــي إىل أك الغرب
ــي علينا أن  ــا ينبغ ــذا م ــم، ه ــوت وهالك له ــربة م مق
ــبة لنا معركتنا معركة حرية  نركز عليه، ونحن بالنس
ــاك يشء يمكن  ــني، يعني ليس هن ــة ودين ويق وكرام
ــا وال أن يغري  ــا وال أن يوهن من عزمن ــرس إرادتن أن يك
ــف ثابت  ــىل موقفنا، موق ــا وال أن يؤثر ع ــن قناعتن م
ــخ، وموقف نرى بفضل الله  موقف مبدئي موقف راس
ومعونة الله التوفيق والتيسري والنرص والتأييد ونحن 
ــمت  نعرف أنه لوال التأييد اإللهي لكانت املعركة حس
ــيطروا عىل اليمن بكله،  يف بداية العدوان وانتهت وس
ــات الكبرية  ــه والتضحي ــون الل ــة الله وع ــن رعاي ولك
ــتجابة الواعية واإليمانية والصادقة من أحرار  واالس
ــهام يف أن نكون  ــهمت هذا اإلس ــاء هذا البلد أس ورشف
ــموخ وعزة وكرامة وموقف  يف موقف ثبات وصمود وش
ــائر الهائلة  ــد ومؤثر ومكبد لألعداء الخس فعال ومج
ــل عليهم وكم  ــدة والجنود، كم قت ــدا يف العتاد والع ج
ــات هائلة، وهذا  ــرت عليهم؟ وكم خرسوا من إمكان دم

حالنا وحالهم سيستمر إىل أن يحكم الله.
ــلمية  ــاحل عىل حلول س ــل يف معركة الس ال تعوي
ــي أتى إىل  ــدة، املبعوث األمم ــم املتح ــن جانب األم م
ــاء، تفاعلنا معها  ــدم مبادرة بخصوص املين اليمن، ق
ــن قبل يف  ــد قدمت م ــادرة كانت ق ــذه املب ــا، ه إيجابي
ــدو يربر  ــاء عىل أن الع ــي أنه بن ــيخ، وه ــام ولد الش أي
ــتهدافه ملحافظة الحديدة بمسألة امليناء، ويزعم  اس
ــخ تأتي من  ــا وكذبا أن الصواري ــرتاًء ودجال وبهتان اف
ــواء اإلماراتي  ــو يدرك س ــرب امليناء، وه ــران إلينا ع إي
ــريه أنه يكذب  ــي يدرك قبل غ ــعودي أواألمريك أو الس
ــل ألنها ال تدخل  ــرتي وأن كالمه بهتان وباط ــه يف وأن
ــفينة إال بعد ترخيصهم  ــاس إىل امليناء أي س يف األس
ــم  ــد قطعه ــن عن ــم، م ــن عنده ــور م ــم وبالعب وإذنه
ــاحل، وبرتخيص  ــة املتواجدة يف محاذاة الس البحري
ــة تفتيش وآلية األمم املتحدة  من األمم املتحدة وبآلي
ــراءات التي تنفذها  ــبيهة تماما باإلج وآلية رقابية ش
ــاع غزة، ومواد محدودة  إرسائيل يف حصارها عىل قط
وأشياء يسمحون بإدخالها إىل امليناء، وأكرث من 400 
ــا عرب امليناء  ــابقا ممنوع دخوله ــف كما ذكرت س صن
ــيطة ومحدودة  ــياء بس ــي حصار، أش ــد، يعن إىل البل
ــاة برتخيص  ــات الحي ــن رضوري ــا م ــمح بدخوله يس
ــك قبلنا  ــرية، مع ذل ــراءات كث ــش بإج ــة، بتفتي برقاب
ــي يف نفس امليناء  ــدة دور رقاب ــأن يكون لألمم املتح ب
ــاء،  ــل املين ــاعد يف عم ــتي ومس ــي ولوجس ودور فن
ــادرة بعد أن  ــة األعداء رفضوا هذه املب ــن يف النهاي ولك
ــا، أضف إىل  ــم رفضوه ــي إليه ــوث األمم ــا املبع قدمه
ــألة اإليرادات، أن  ذلك الذريعة األخرى املتعلقة بمس
اإليرادات التي تأتي من امليناء بزعمهم يستفاد منها 
ــد ويف التصدي للعدوان، نحن  ــاع عن هذا البل يف الدف
ــرادات التي تأتي  ــع اإلي ــع عندنا أن تجم ــا ال مان قلن
ــرادات التي  ــاف إليها اإلي ــرادات الحديدة يض ــن إي م
ــرادات النفط  ــعب اليمني، إي ــتحق للش هي حق مس
ــبوة وحرضموت إيرادات  يف مأرب، والنفط والغاز يف ش
املوانئ األخرى واملنافذ األخرى، األموال التي طبعت 
يف روسيا وهي حق مستحق للشعب اليمني ورسقها 
ــذه األموال وتخصص  ــالء واملرتزقة، تجمع كل ه العم
ــع اإليرادات  ــات وتجم ــع املرتب ــات، وتدف ــع املرتب لدف
الوافية ملا يلزم من املرتبات يف مناطقنا الحرة التي لم 
ــك املركزي يف صنعاء  ــا األعداء، ُتجمع يف البن يحتله
ــم املتحدة للتأكد أنها ُجمعت  وُترصف برقابة من األم

للمرتبات وُرصفت للمرتبات.
ــت إال تعّلالت  ــألة ليس ــاف ألن املس ــة املط يف نهاي
ــم يعرفون  ــاءات فارغة من جانبهم ه ــل وإدع وأباطي
ــهر ألربعة أشهر أحياناً  أن اإليرادات ُتجمع لثالثة أش
ــا أيضاً  ــب يّوفر منه ــرصف كنصف رات ــهرين ثم ُت لش
ــات الدولة  ــفيات ما يشغل مؤسس ــغل مستش ما يش
نفقات تشغيلية متواضعة هم يعرفون ذلك، يف األخري 
تهّربوا مع أن أعذارهم الواهية وإدعاءاتهم الكاذبة قد 

ُقطعت بقبولنا ملبادرة املبعوث األممي.
ــاً آخر  ــوا كالم ــون أن يقدم ــوا وُيحاول ــاك تهّرب هن
ــألة كما قلنا من  ومبادرات ثانية ومطالب أخرى، املس

ــت إال أكاذيب إدعاءات  تعّلالت تربيرات  البداية ليس
ــذا البلد ويف  ــيطرة عىل ه ــة، الهدف الس ــة وزائف واهي
ــة  ــق املهم ــاحل املناط ــزر الس ــئ الج ــة املوان املقدم

لحصار هذا الشعب لإلرضار بأبناء هذا البلد.
ــا أو هناك،  ــن هن ــول م ــىل حل ــل ع ــإذن ال تعوي ف
ــطني  ــا كما الوضع يف فلس ــداث كما غريه ــذه األح وه
ــة لحقت  ــا كل نكب ــابقاً يف العراق كم ــع س ــا الوض كم
ــوح أنه ال  ــعوب أمتنا يتجىل بوض ــعٍب من ش ــأي ش ب
العالم الغربي - الذي يأتي ليتحدث كثرياً عن حقوق 
ــن الحرية وعن وعن،  ــان وعن الديمقراطية وع اإلنس
ــي لها كما ُيقال  ــن كثرية - وال األمم املتحدة الت عناوي
ــت إال كالماً  ــا مواثيق ولها قوانني ولها مبادئ ليس له
ــتضعف،  ــعب مس ال ُيّنفذ حينما تكون النكبة عىل ش
ــذا العالم يمكن  ــرف يف ه ــن وال أي ط ــس األم وال مجل
ــعب من شعوب أمتنا  أن ُيعّول عليه، أبداً، إذا ُنكب ش
ــه وال يثق إال  ــىل الل ــول إال ع ــم ال يع ــتهدف وًظل واس
ــؤوليته هو  بالله وال يتوكل إال عىل الله، ويتحّمل مس

بنفسه ويتحرك.
ــرة  ــدان الح البل ــن  ــري م ــه كث ــذا مافعلت ــوم ه الي
والشعوب الحرة، اليوم عندما نشاهد ماعليه املقاومة 
اإلسالمية حزب الله يف لبنان أو املقاومة الفلسطينية 
ــراق، أو نرى  ــوريا والع ــرى األحرار يف س ــزة، أو ن يف غ
ــران من عزة  ــالمية يف إي ــا تنعم به الجمهورية اإلس م
وكرامة وحرية واستقالل، الكل تحركوا ليكونوا أحراراً 
ــوا  ــدوا وحارب ــوا وجاه ــؤوليتهم، كافح ــوا مس تحمل
وناضلوا وواجهوا وضحوا وفعلوا كل يشء وقدموا كل 

يشء، كانوا عىل ماكانوا عليه من حرية.
ــذه التي تنعم  ــاء مناطقنا ه ــا إىل اليوم بق صمودن
ــاء واقعنا عىل هذا  ــتقالل والكرامة بق بالحرية واالس
ــا يف هذه املناطق  ــنا أحراراً وعرضن ــو نرى أنفس النح

ُمصان ورشفنا ُمصان، ملاذا؟ 
ــاد عىل  ــه باالعتم ــه بالثقة بالل ــىل الل ــوكل ع بالت
ــؤولية بالتضحية بالجهاد باملوقف  الله بتحّمل املس
ــل بالقتال بالثبات، هذا الذي ُيجدي هذا الذي  بالعم
ــؤولة  ــتجابة واعية ومس ــل اس ــذا الذي يمث ــد، ه ُيفي
ــننه  ــبحانه وتعاىل ولس وصحيحة لتوجيهات الله س
ــبحانه وتعاىل هو  ــه يف هذه الحياة، إن الله س وقوانين
ــؤوليتهم،  ــرار الذين يتحملون مس ــري عباده األح نص
من يتجه لينرص نفسه مستنرصاً بالله متمسكاً بالله 
معتصماً بالله واثقاً بالله معتمداً عىل الله فالله معه 
وا الَلَّه َيْنُرصُْكْم ) النرص  ( َيا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا إِْن َتْنُرصُ
ــؤولية  ــن الله يأتي مع العمل مع التضحية مع املس م
مع املوقف مع االستجابة العملية مع التحرك الجاد، 
َنّ الَلُّه َمن َينُرصُُه ) مع  ــي التأييد اإللهي ( َوَلَينُرصَ يأت
ــذي ُيبنى عليه  ــادق اإليمان ال ــي الص ــان الواع اإليم
ــان الذي  ــل اإليم ــذي يرتجمه عم ــان ال ــف اإليم موق
ــْرصُ اْلُمْؤِمِننَي )  ا َعَلْيَنا َن ــة ( َوَكاَن َحًقّ ــه تضحي تجلي
ــار وهذا االتجاه هو االتجاه الصحيح والذي  هذا املس
ــاحل  ــرار يف تهامة يف الس ــهداؤنا األب ــه ش ــىض علي م
ــة الله عليه،  ــس الصماد رحم ــهيد الرئي الغربي الش
ــة عمران وبطل  ــل فارس محافظ ــهيد البط واألخ الش
ــلطان عويدين  ــهيد العزيز س ــران الش ــة عم محافظ
ــذي نزل  ــهم ال ــيخ الش ــاه ذلك الش ــة الله تغش رحم
ــي الله ببياض  ــويل عظيم لق ــاً ويف موقٍف بط مقتحم
ــح عويدين هذا  ــن محمد صال ــلطان عويدي وجه، س
ــهداء  ــجله التاريخ هو وكل الش ــذي سيس ــل ال الرج
ــاحل الغربي الذين حذوا حذو الشهيد  األبرار يف الس
ــي أمانتهم  ــاحل الغرب ــاد، واليوم الس ــس الصم الرئي
ــاً  ــون جميع ــا ومعني ــرار يف بلدن ــد األح ــا وعن عندن
ــذا العدوان  ــذا الخيار للتصدي له ــرك ضمن ه بالتح
ــانية  ــؤولية الدينية واإليمانية واإلنس ــن موقع املس م
ــن، نجمع  ــا إال خائ ــي ال ينحرف عنه ــة الت والفطري
صفنا نوحد كلمتنا نتحرك عىل هذا األساس تتضافر 

يف هذا االتجاه الجهود الرسمية والشعبية.
ــة املواضيع  ــن بقي ــت للحديث ع ــعني الوق ال يس
ــتوى  ــىل املس ــيل أو ع ــتوى املح ــىل املس ــائل ع واملس
ــا جنباً إىل  ــن جديد أنَّن ــي أؤكد هنا م ــي، لكن اإلقليم
جنب مع شعبنا الفلسطيني يف مساره التحرري ويف 
ــاره املسؤول يف الدفاع عن املقدسات وعن األرض  مس
ــماة  ــرية املس ــرة الكب ــدي للمؤام ــرض ويف التص والع
ــعودي  ــهم فيها النظام الس ــة القرن والتي يس بصفق
ــة  ــح وخدم ــكا ولصال ــح أمري ــارشاً لصال ــهاماً مب إس

إرسائيل.
ــعودي واإلماراتي  ــام الس ــوم مع النظ ــا الي رصاعن
ــة خيار  ــار الحري ــار، خي ــذا الخي ــا يف ه ــا اتجهن ألنن
ــدي  والتص ــة  األم ــداء  ألع ــداء  الع ــار  خي ــة  املقاوم
ــا  ــا بكله ــر أمتن ــعي لتحري ــة والس ــم الظامل ملؤامراته

وأوطاننا بأجمعها.
ــرار  ــكر إىل كل أح ــه بالش ــد أتوج ــن جدي ــوم م الي
ــيد املقاومة والجهاد  ــة املتضامنني معنا بدءاً بس األم
ــيد حسن نرص  ــماحة األمني العام لحزب الله الس س
الله الذي نتوجه إليه بالشكر والتقدير واإلعزاز الذي 
تضامن وقّدم أعظم الكالم من موقعه العظيم والعايل، 
ــن نتوجه إليه  ــه العظيم والعايل، نح ــن مقامه مقام م
ــه إىل كل أحرار األمة يف  ــدداً إىل حزب الل ــكر مج بالش
العراق ويف سائر بلدان املنطقة إىل تونس التي يصلنا 
ــانية  ــاء والتضامن املعربة عن إنس ــائل الوف منها رس
ــرار يف بقية  ــة األح ــم، كذلك بقي ــالق عن قي ــن أخ وع

البلدان ال يتسع الوقت للحديث عن ذلك.
ــاىل أن  ــبحانه وتع ــه س ــه إىل الل ــري نتوج يف األخ
ــا بنرصه أن ينرص كل أمتنا يف معركة التحرر يف  ينرصن
ــة الحق يف مواجهة قوى النفاق وقوى الطاغوت  معرك
ــفي  ــهداءنا األبرار وأن يش ــتكبار، وأن يرحم ش واالس

جرحانا ويفّرج عن أرسانا إنه سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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سگرتريو التحرير

0303 متابعات

ــك بدرالدين  ــيد عبداملل ــة الس ــص كلم ن
ــة يف  ــنوية للرصخ ــرى الس ــي يف الذك الحوث

وجه املستكربين 1439هـ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم
ــهد أن ال إله  ــه رب العاملني وأش ــد لل الحم
ــيدنا  ــهد أن س إال الله امللك الحق املبني وأش

محمدا عبده ورسوله خاتم النبيني.
ــىل آل محمد  ــىل محمد وع ــم صل ع  الله
ــا  ــد كم ــىل آل محم ــد وع ــىل محم ــارك ع وب
صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم 
ــاك  ــم برض ــد، وارض الله ــد مجي ــك حمي إن
ــائر  ــن أصحابه األخيار املنتجبني وعن س ع

عبادك الصالحني.
ــز اإلخوة  ــلم العزي ــي املس ــعبنا اليمن ش
ــرية  ــور يف هذه الفعالية واملس األعزاء الحض

الحاشدة، السالم،
 عليكم ورحمة الله وبركاته:

ــبة  ــي مناس ــارك نحي ــوم املب ــذا الي يف ه
الرصخة يف وجه املستكربين وهتاف الحرية 
والرباءة الذي أطلقه السيد حسني بدر الدين 
الحوثي رضوان الله تعاىل عليه بتاريخ 17/ 
ــام الهادي عليه  ــة اإلم 1/ 2002م من مدرس
ــرب، املوت  ــه أك ــة (الل ــران، رصخ ــالم بم الس
ألمريكا، املوت إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود، 
ــالم)، هذه الرصخة التي أطلقها  النرص لإلس
ــرية قرآنية  ــعاٍر ملس ــه كش ــه علي ــوان الل رض
ــيل لتصحيح واقع األمة  وكعنوان ملرشوع عم
ــا ملواجهة التحديات واألخطار  والنهوض به
ــة وفعالة  ــوة عملية حكيم ــة وكخط املصريي
ــع  ــن التطوي ــلم م ــع املس ــني املجتم لتحص
ــتكربين وعىل رأسهم  والتدجني ألعدائه املس
ــلم  ــكا وإرسائيل ولحماية املجتمع املس أمري
ــه  وعداوات ــه  والءات يف  ــِه  ب ــراف  االنح ــن  م
ــرباءة أيضا موقف  ــح أعدائه، وهتاف ال لصال
ــال كثري من الخطوات املعادية  فعال يف إفش
ــن الداخل لهدف  ــة إىل اخرتاق األمة م الرامي
ــو  وه ــتغاللها  واس ــا  وتضليله ــادها  إفس
ــه ثقافة  ــيل وخلف ــار عم ــن مس ــف ضم موق
ــوات  ــه خط ــرشوع وبجانب ــة وم ــه رؤي وخلف
ــة البضائع األمريكية  عملية أخرى كمقاطع
واإلرسائيلية وبناء األمة عىل كل املستويات 
ــا  وثقافي ــا  واقتصادي ــكريا  وعس ــياً  سياس
ــتوى  ــون يف مس ــى تك ــاالت حت ويف كل املج
ــة  ــتوى مواجه ــؤولية وبمس ــل للمس التحم
ــف  ــا موق ــو أيض ــات، وه ــار والتحدي األخط
ــليم هو مرشوع يف ظرف حساس  طبيعي وس
ــة فيها  ــىل األم ــرية يتوجب ع ــة خط ومرحل
ــاد والتحمل  ــي والتحرك الج اليقظة والوع
ــة  ــة األمريكي ــل الهجم ــؤولية يف مقاب للمس
ــاملة وغري املسبوقة حيث  واإلرسائيلية الش
ــذ ما بعد أحداث الحادي  دخلت املنطقة من
ــعت فيها  ــبتمرب مرحلة جديد س عرش من س
ــكا ومعها إرسائيل ومن يتحالفون معها  أمري
ــىل أمتنا  ــة ع ــاملة والتام ــيطرة الش إىل الس
ــاناً وأرضا ومقدرات وموقعا  ــالمية إنس اإلس
ــتعماري وبدافع أيضا  ــا، وبدافع اس جغرافي
ــيطرة عىل ما  عدائي وليس فقط بهدف الس
ــوارد اقتصادية، هناك  ــذه املنطقة من م يف ه
ــايف إىل باقي  ــذه األمة وهو دافع إض عداء له
ــتهداف هذه األمة  ــع إضايف الس األطماع داف
والسعي للسيطرة الشاملة عليها، والتحرك 
ــيطرة  ــيل يف اتجاه الس ــة واإلرسائي األمريكي
عىل األمة ليس فقط تحركا عسكريا، بل هو 
ــامل اتجه ليس فقط الحتالل  ــتهداف ش اس
ــيطرة  ــالل النفوس والس ــا الحت األرض وإنم
ــه  ورأي ــه  وثقافت ــره  فك يف  ــان  اإلنس ــىل  ع
ــارات  ــان يف مس ــىل هذا اإلنس ــيطرة ع والس
ــيطرة  ــكل كامل الس ــه بش ــه ويف وضع حيات
عىل الوضع السيايس يف منطقتنا والسيطرة 
ــيطرة يف  ــيطرة إعالميا والس اقتصاديا والس
ــيطرة  ــات وس ــاالت ويف كل االتجاه كل املج
ــدف إرادة الخري  ــيطرة به ــت س معادية ليس
ــه مصلحة هذه  ــا في ــعي مل ــذه األمة والس له
ــىل عدوه  ــيطرة العدو ع ــي س ــة، إنما ه األم
وعدٌو يف نفس الوقت حاقد ومستكرب ومجرد 
من كل القيم اإلنسانية واألخالقية والدينية، 
ــيطرة العسكرية بشكل  عدٌو يسعى إىل الس
ــذه التي تحتل  ــول منطقتنا ه ــام وأن تتح ت
ــتوى  ــا جغرافيا مهماً عىل مس ــوأ موقع وتتب
العالم أن تكون أهم املناطق فيها وأهم املواقع 
ــا جنوده  ــكرية يجعل فيه ــا قواعد عس فيه

ويسيطر من خالل ذلك سيطرة تامة.
إىل  ــيايس  الس ــتوى  املس ــىل  ع ــعى  يس
ــالمية يف  ــاملة علينا كأمة إس ــيطرة الش الس
ــة األوىل ويف  ــة بالدرج ــة العربي ــذه املنطق ه
ــائر العالم اإلسالمي وليس ليهتم بنا عىل  س
ــم بواقعنا  ــا يتحك ــيايس حينم ــع الس الوض
السيايس يعمل عىل هندسة هذا الواقع بكل 
ــيطرة التامة علينا االنتقام  ما يضمن له الس
ــا والتصميم  ــلمة واإلذالل لن ــة مس ــا كأم من
ــيايس فيما يضمن  ــا الس ــة لواقعن والهندس
ــُه إضعافنا والوصول بنا إىل حافة االنهيار،  ل
ــيايس يصنع واقًعا  كيف يهندس واقعنا الس
ــاكل غارقا يف  ــا باملش ــا مليًئ ــيا مأزوًم سياس
ــش القوى فيه واملكونات حالة  النزاعات تعي

من التباين الشديد والتنازع عىل كل املسائل 
ــات  واألزم ــاخنة  الس ــات  والخالف ــور  واألم
ــى نتحول إىل أمة مأزومة تعيش  املعقدة حت
دائما املشاكل املتفاقمة يف واقعها السيايس 
ــض وال أن تبني  ــى ال تتمكن أبدا أن تنه حت
ــها وواقعها، يشجع االنقسامات يغذي  نفس
ــد منها  ــالق املزي ــىل اخت ــل ع ــاكل يعم املش
يوسع دائرة االنقسامات تحت كل العناوين 
ــرثة  لبع ــه  ويتج ــات  الرصاع ــىل  ع ــجع  يش
ــتوى الثقايف  ــا عىل املس ــذه األمة وتفكيكه ه
ــيطرة  ــعى إىل الس ــي يس ــري واإلعالم والفك
التامة عىل اإلعالم عىل املدارس والجامعات 
ــعى إىل السيطرة حتى عىل  يف مناهجها يس

الخطاب الديني.
أن  إىل  ــعى  يس ــي  اإلعالم ــب  الجان يف 
ــيطر عىل كل النشاط اإلعالمي يف داخل  يس
ــم  ــهم يف أدائه ــني أنفس ــىل اإلعالمي ــة ع األم
ــون إىل أقالم يف ما  ــي فيتحول يتحول اإلعالم
ــه، كل ما يربر  ــون تخط له كل ما يخدم يكتب
ــاراته العملية،  ــاته ومس ــه وسياس ــه مواقف ل
ــتغالل األمة وعىل  ــىل اس ــاعده ع ــا يس كل م
ــيطرة عىل األمة، كل  ــني األمة وعىل الس تدج
ــوة يخطوها لرضب  ــع كل خط ــق م ــا يتواف م
ــذه األمة ويغطي  ــذه األمة، كل ما يضلل ه ه
ــع عىل  ــىل الوقائ ــف ع ــق ويزي ــىل الحقائ ع
مستوى اإلعالميني يف نشاطهم اإلعالمي يف 
التحليالت يف املقاالت يف الطرح اإلعالمي يف 
ــطة اإلعالمية أن يتحول  ــج واألنش كل الربام
ــا  ــخ فيه ــواق ينف ــة إىل أب ــذه األم ــو ه إعالمي
فتكون صوًتا له تتكلم بما يخدمه، يما يخدع 
ــة مغلوطة يف  ــع رؤي ــام، بما يصن ــرأي الع ال
ــاط األمة ونظرة خاطئة وغبية تجاه كل  أوس
تحركات هذا العدو، بما يقلب الحقائق التي 
ــة والخداع  ــرية وحقائق مهم ــي حقائق كب ه
ــات كبرية يف  ــل فيها لُه تداعي ــا والتضلي فيه
ــىل تكبيل  ــاعده ع ــة، كل ما يس ــف األم مواق
ــاراتها  ــا عن مس ــراف به ــة واالنح ــذه األم ه
ــاريعها العملية  الصحيحة يف مواقفها ومش
ــه ويخضعها له يف  ــا فيدجنها ل واهتماماته
ــتوى املناهج  ــىل مس ــج ع ــدارس يف املناه امل
ــية والجامعية وعىل مستوى أيضا ما  املدرس
يحمله املدرسون من آراء وأفكار وما يقدمونه 
ــني  للمدرس ــل  التضلي ــالب  والط ــذ  للتالمي
ــوا آراء  ــعي ألن يحمل ــم والس ــري عليه والتأث
ــلبية  ــات مغلوطة ومفاهيم س خاطئة وثقاف
ــىل  ع ــي  األمريك ــيطرة  س يف  ــهم  تس ــا  كله
ــيل ويف صالح  ــة اإلرسائي ــا ويف خدم منطقتن
السياسات األمريكية واإلرسائيلية، واالتجاه 
ــىل  ــئتهم ع ــك لتنش ــالب كذل ــا إىل الط أيض
ــخ فيهم الوالء بإخالص ألمريكا  مفاهيم ترس
والنظرة بإيجابية إىل العدو اإلرسائييل نظرة 
ــاد عن كل ما  ــرة مغلوطة واالبتع خاطئة نظ
ــذه األمة  ــع وعيا ونورا له ــأنه أن يصن من ش
ــاه واقعها  ــة تج ــذه األم ــا صحيحا له وفهم

وتجاه أعدائها.
ــعى  ــاب الديني يس ــتوى الخط عىل مس
ــيطرة عليه فتكون هناك أقالم  العدو إىل الس
ــوء  ــطة لعلماء س وكتابات وأيضا هناك أنش
ــاء البالط من  ــالطني من علم من علماء الس
علماء الضالل الذين يعملون لصالح العدو، 
ــة ألعدائها  ــذه األم ــاوى تدجن ه ــدر فت تص
ــعى أيضا بالدفع يف األمة إىل  ولعمالئهم تس
كل ما يتوافق مع نفس السياسات األمريكية 
يف  ــف  املوق يف  ــداء  الع يف  ــة  واإلرسائيلي
الترصفات يف تربير السياسات واملواقف كما 
نشاهده اليوم يف هيئة كبار علماء السعودية 
ــطر كل فرتة الفتوى التي  يف مفتيها وهو يس
ــب السلطة العملية ألمريكا والتي تربر  تناس
ــياق الذي  ــذي يتجه يف نفس الس ــف ال املوق
رسمته أمريكا وأرادته إرسائيل، وهكذا سعي 
ــيطرة تهدف  ــاملة وهذه الس ــيطرة الش للس
ــزاع كل عنارص  ــكل رئييس إىل انت أيضا وبش
ــة  ــذه األم ــاء ه ــاهم يف بن ــا يس ــوة وكل م الق

لتواجه هذا العدو.
ــاملة  ــيطرة الش ــلوب خطري جدا للس  أس
ــيطرة  والكاملة أخطر من االقتصار عىل الس
ــي  األمريك ــه  التوج كان  ــو  ل ــكرية  العس
ــكريا بحتا ليس إىل  واإلرسائييل توجها عس
ــارات واالتجاهات  ــعي يف كل املس ــه س جانب
ليس إىل جانبه سيطرة فكرية ثقافية نفسية 
ــم بما يحول  ــان بما يعبده له صياغة لإلنس
دوره يف هذه الحياة يف كل اهتماماته وطاقاته 
ــارص  ــالت وعن ــن مؤه ــه م ــا يمتلك ويف كل م
ــكريا فحسب  لخدمتهم لو كان التحرك عس
ــيطة ولكنه تحرٌك  ــألة هينة وبس لكانت املس
ــرك مدروس  ــيطاني وتح ــامل وتحرك ش ش
ــذه األمة عن فهم  ــتغل حالة الغفلة يف ه يس
ــرصاع وطبيعة وما تحتاج إليه  طبيعة هذا ال
ــلوبه  ــب طبيعة هذا الرصاع وأس األمة بحس

ومساراته واتجاهاته ومجاالته. 
ــادي  االقتص ــتوى  املس ــىل  ع ــيطرة  الس
حتى تتحول كل ثروات وإمكانات هذه األمة 
ــواًء البرتول أو غريه  وبالذات املواد الخام، س
ــام يف منطقتنا تتحول لصالح  من املواد الخ
ــا االقتصادي  ــدو ونتحول نحن يف واقعن الع
ــتهلك  ــتهالكية وأمة تس ــوق اس إىل مجرد س

ــا  ــادا حقيقي ــا اقتص ــي له ــج وال تبن وال تنت
ــتغالل  ــت يف داخلها اإلنتاج واالس أمة عطل
ــا وثرواتها، فرثواتها  ــتفادة من خرياته واالس
ــتغلها  ــه لصالح العدو يس ــام تتج كمواد خ
ــا بعضا منها  ــتفيد منها ويصدر إلين هو يس
ــظ جدا  ــا بثمن باه ــه قيمته ــع ل ــلع ندف كس
ــن األزمة  ــة م ــة دائم ــك نعيش حال ــع ذل وم
ــاكل االقتصادية واملحنة  ــة واملش االقتصادي
ــرية  ــة فق ــا أم ــل من ــي تجع ــة الت االقتصادي
ــقية وأمة تعيش الكثري  ومعانية وبائسة وش
ــاكل واألزمات تفرض عليها  والكثري من املش
سياسات اقتصادية تعتمد عىل الربا تعتمد 
ــكل تام وتعطيل اإلنتاج  ــترياد بش عىل االس
ــات  ــادي تعتمد عىل سياس ــاء االقتص والبن
ــك بطالة  ــدا ينتج عن ذل ــة ج ــة خاطئ إداري
ــن الضياع  ــٍش وحالة م ــع ومتف ــكل واس بش
ــديد الذي  ــكل كبري والبؤس والعناء الش بش
يساهم يف نشوء مشاكل اجتماعية ومشاكل 
ــالق  ــع لألخ ــري وبي ــع للضم ــة وبي اقتصادي
ــع للمواقف  ــاء وبيع للوالءات وبي وبيع للوف
وارتهان وخنوع لصالح األعداء. وهكذا يف كل 
ــعي لسيطرة  املجاالت ويف كل االتجاهات س
ــارات  ــاملة يف كل واقع حياتنا ويف كل مس ش
ــا  ــاة أراد لن ــذه الحي ــاطنا يف ه ــا ونش عملن
ــي واإلرسائييل أن نكون نحن وكل ما  األمريك
ــذه الحياة لُه  ــعى له يف ه بأيدينا وكل ما نس
ــيطرتهم تحت تحكمهم وأن يكونوا  تحت س
ــؤون حياتنا ويف كل  ــم املتحكمني يف كل ش ه
ــدون منا أن  ــل ما يري ــا نفع ــارات أعمالن مس
ــف يف املوقف الذي يريدون  نفعل نقف املوق
ــا أن نوايل  ــن يريدون لن ــه نوايل م ــا أن نقف لن
ونعادي من يريدون منا أن نعادي وما مؤدى 
ــلمنا أمرنا  ــة إذا قبلنا بها وإذا س هذه الحال
ــالم لهم  لهم وقبلنا بالخضوع لهم واالستس
ــة علينا وقررنا  ــيطرة التام ومكناهم من الس
ــب  ــؤون حياتنا عىل حس ــري يف كل ش أن نس
ــررون هل  ــون وما يق ــا يفرض ــا يريدون وم م
ــهلة؟ ال، مؤدى هذا كارثي علينا  ــألة س املس
ــارة يف  ــه الكلمة خس ــكل ما تعني ــارة ب وخس
ــارة فظيعة  ــارة يف اآلخرة وخس الدنيا وخس
ــك عندما تضحي بكل  ــنيعة ألن وقبيحة وش
ــدوك يف  ــة ع ــدوك يف خدم ــح ع يشء لصال
ــدو املجرم  ــدو الحاقد الع ــدوك الع ــة ع طاع
ــرك بأجندة  ــذي يتح ــيطاني ال ــدو الش الع
ــتحق منك أن  ــدو الذي ال يس ــيطانية الع ش
تقدم إليه أي جميل وال أن تفعل له أو تحقق 
ــع  ــك بداف ــل مع ــو يتعام ــة ه ــه أي مصلح ل
ــدوان  ــتكبار والع ــتهتار واالس ــد واالس الحق
ــرك بكل ما  ــو يحتق ــرام وه ــان واإلج والطغي
ــه أعمالك  ــل بأن تكون ل ــه الكلمة فتقب تعني
ــتوى حياة  ترصفاتك حياتك حتى عىل مس
ــذه األمة  ــن أبناء ه ــد أن يجند م ــاس يري الن
ــم يكونون هم  ــدر ممكن من املقاتلني ث أكرب ق
ــم ودمائهم لجنوده  ــداء بأرواحهم وحياته ف
ــو أن يخوضها  ــون يف أي معركة يريد ه يقتل
ــم يف أي معرتك مع أي طرف يف هذا العالم  به
ــد  ــا وض ــع أحراره ــة م ــل األم ــواء يف داخ س
ــا كما يفعل اليوم  رجالها ورشفائها وأخياره
ــن البلدان أو  ــن األقطار ويف كثري م يف كثري م
ــاحة العاملية  ــة له يف الس ضد أي قوة منافس
ــايض يف معركته مع  ــل يف امل ــواًء مثلما فع س
ــرب  ــا بع ــي خاضه ــوفيتي الت ــاد الس االتح
ــات اآلالف فداًء  ــم مئ ــل منه ــلمني فقت ومس
ــدل من أن  ــني ب ــود األمريكي ــاط والجن للضب
ــي أو ضابط أمريكي  يقتل أي جندي أمريك
فخاض معركته مع االتحاد السوفيتي آنذاك 
ــاء األمة من كل  ــن من أبن ــني ومجندي بمقاتل

ــعوبها وبأموال مدفوعة من ثروة  بلدانها وش
ــذاك أنظمة عربية عىل  هذه األمة دفعتها آن
رأسها النظام السعودي أليست هذه خسارة 
ــول ثروتنا إىل تمويل لألمريكي نحن  أن تتح
ــة عربية تتحول  ــلمة نحن كمنطق كأمة مس
ــروات هذه املنطقة إىل ثروة لألمريكي يرغد  ث
ــاكله االقتصادية يحل بها  بها يحل بها مش
ــي امليزانية  ــكا تنم ــة يف أمري ــكلة البطال مش
ــا لتمويل  ــتفيد منها أيض ــة ثم يس األمريكي
ــاكله يف داخل أمتنا  حروبه واعتداءاته ومش
ــارج أمتنا ضد  ــا ويف خ ــرار يف أمتن ضد األح
ــة األخرى ويخطط  ــة واملناوئ القوى املنافس
مستقبال ملعركة مع الصني من هذا النوع وهو 
ــاحة هي  ــوم يخوض معارك كثرية يف الس الي
ــو أنها تمول بمال عربي ومال  معركته هو ول
ــالمية ويقاتل فيها ويضحى فيها  األمة اإلس
ــرشات اآلالف من العرب فداًء له  بالعرب وبع
ــى ال يخرس جنديا  ــوده ولضباطه حت ولجن
ــا أمريكيا إال عند الرضورة  أمريكيا أو ضابط
ــه مؤدى هذه  ــعى ل ــوى، هذا الذي يس القص
العمالة مؤدى القبول بهذه السيطرة مؤدى 
أي خيارات لالستسالم أو للعمالة هو مؤدى 
ــة بكل ما  ــارة الرهيب ــة إىل الخس يصل باألم
ــالس عىل كل  ــارة واإلف ــه الكلمة الخس تعني

املستويات. 
ــة تنفق  ــايل تخرس األم ــتوى امل ــىل املس ع
ــتنزف يف  ــا وتس ــن أمواله ــري م ــري والكث الكث
مواردها االقتصادية وتصل إىل حافة اإلفالس 
ــعودي  ــوم كٌل من النظام الس ــه الي ــا علي كم
ــي كٌل منهما وصل اليوم إىل  والنظام اإلمارات
ــري يف امليزانية يحتاج لإليفاء  درجة عجز كب
به ولتوفريه إىل االستدانة، النظام السعودي 
اليوم يتدين يفرتض والنظام اإلماراتي كذلك 
ــارات إىل الخزينة  ــات امللي ــا يقدمون مئ فيم
ــتفيد  ــني ويس ــح األمريكي ــة ولصال األمريكي
ــا يقدمونه لألمريكي إن  اإلرسائييل من كل م
ــون له أيضا ما يخصه، كارثة  لم يكونوا يقدم
ــتوى االقتصادي  ــارة عىل املس مصيبة خس
ــارة  ــيايس خس ــتوى الس ــارة عىل املس خس
ــارة  ــة يف كل يشء خس ــا تعنيه الكلم ــكل م ب
ــارة  ــارة يف اآلخرة خس ــذه الحياة وخس يف ه
ــيطرة  يف هذه الحياة ألن مؤدى اإلذعان للس
ــة أن ينتج عنها واقع بئيس وكارثي  األمريكي
ــات  ــات واملخطط ــريي ألن كل السياس وتدم
واملؤامرات األمريكية واإلرسائيلية التي تقدم 
ــلمة  إلينا كأمة وتفرض عىل واقعنا كأمة مس
يف املنطقة العربية بالدرجة األوىل ويف غريها 
ــرات لتدمرينا كلها مؤامرات  كذلك كلها مؤام
ــدة ومعادية  ــرات حاق ــارتنا كلها مؤام لخس

تؤدي بنا إىل االنهيار. 
ــلم إذا  ــتوى واقعنا كمجتمع مس عىل مس
ــيطرة التامة علينا  ــن األمريكي من الس تمك
ــول إىل مجتمع  ــك؟ نتح ــن ذل ــاذا ينتج ع م
ــاكل  باملش ــيلء  م ــع  مجتم ــيئ  وس ــارس  خ
ــة ومفكك،  ــات االقتصادي ــية واألزم السياس
كل  ــت  تح ــاكل  مش ــأ  تنش ــرث  ومبع ــكك  مف
ــه عىل  ــىل بعرثت ــا ع ــاعد كله ــن تس العناوي
ــي عناوين  ــيجه االجتماع تمزيق حتى نس
ــن طائفية عناوين عنرصية  مناطقية عناوي
ــزق املجتمع  ــن التي تم ــن كل العناوي عناوي
ــات والنزاعات  ــزز التباين ــرث املجتمع تع تبع
ــا تنزل  ــاء املجتمع كله ــات بني أبن والرصاع
ــك  ــات تل ــك السياس ــن تل ــزل ضم ــا تن كله
ــتغل عليها  ــطة تلك الربامج التي يش األنش
ــم  ث ــا  منطقتن يف  ــيل  واإلرسائي ــي  األمريك
نتحول إىل مجتمع ميلء باألزمات والعاهات 
ــارق يف املخدرات يف  ــع غ ــة مجتم االجتماعي

الفساد األخالقي يف التميع وخرسان الرشف 
ــوء  ــيلء وموب ــع م ــم مجتم والقي ــري  والضم
ــاكل الصحية واآلفات الرهيبة  باإليدز واملش
والفظيعة يف كل يشء مجتمع محطم فقد كل 
ــارص القوة كل عنارص املنعة كل العنارص  عن
ــاهم يف بناء  ــاهم والعوامل التي تس التي تس
ــه يف النهوض به  ــه يف تقويته يف حمايت واقع
ــرد منها فيتحول إىل مجتمع بئيس  كلها يج
ــاالت الوعي، مجتمع  ــع فاقد لكل ح ومجتم
غبي مجتمع ضال مجتمع منحرف مجتمع 
ــد يطغى  منحل مجتمع متميع مجتمع فاس
ــده  ــا تري ــذا م ــاد يف كل يشء، ه ــه الفس علي
ــه أمريكا  ــعى ل ــكا وإرسائيل هذا ما تس أمري
ــه الكثري  ــن أجل ــا تعمل م ــذا م ــل ه وإرسائي
والكثري من الخطط واألنشطة والربامج التي 
تدخل إىل ساحتنا العربية واإلسالمية تحت 
ــميات مخادعة وكلها  عناوين مخادعة ومس
ــن وراءه  ــداع عنوان براق لك ــل والخ للتضلي
أنشطة تدمريية وهدامة ومفسدة وتأتي تلك 
العناوين يروج لها يف هذه الساحة، الساحة 
ــيون ومسؤولون  ــالمية سياس العربية واإلس
ــة أو  ــك الحكوم ــؤولية يف تل ــع املس ــن موق م
ــون  ــك وإعالمي تل أو  ــة  الدول ــك  تل ــك يف  تل
ــتغلون  ــون أغبياء يش ــوء ومثقف ــاء س وعلم
ــرث يروجون  ــرون كرث وك ــدو وآخ ــح الع لصال
لعنوان معني أو لنشاط معني أو ملوقف معني 
ــد واقع  ــه تدمريية كارثية تفس ولكن خلفيات
ــعى له  ــه وهذا ما يس ــع وتحطم ــذا املجتم ه

األمريكي وما يعمل من أجله اإلرسائييل.
مؤدى هذه السيطرة أن يفصلنا األمريكي 
واإلرسائييل عن انتمائنا وهويتنا اإلسالمية 
وهذه مسالة من أخطر املسائل عىل اإلطالق 
ــن أبناء  ــدى الكثري م ــى تجاهًال كبريا ل وتلق
ــث عن الخطر  ــة وتهمش يف الحدي ــذه األم ه
ــي نقطة جوهرية  ــي واإلرسائييل وه األمريك
ــن  يمك ال  ــة  األهمي ــة  غاي ويف  ــة  وحساس
لإلنسان أبدا أبدا أبدا أن يكون عميال ألمريكا 
ــتلما وخاضعا  وإرسائيل أو يكون خانعاً مس
ومسلما للسيطرة األمريكية واإلرسائييل إال 
ــالم وقيم  ــك وينفصل عن مبادئ اإلس وينف
اإلسالم وأخالق اإلسالم ألن مبادئ اإلسالم 
ــه وأخالقه الكريمة ومرشوعه  العظيمة وقيم
ــجم بأي حال من األحوال  يف الحياة ال ينس
ــعى له إرسائيل،  مع ما تريده أمريكا وما تس
ــار والطريق الذي يدفعك فيه األمريكي  املس
ــه  ــرك في ــيل وتتح ــوه اإلرسائي ــك نح ويدفع
مسارعا السرتضائهم والتودد إليهم والتقرب 
ــن املبادئ  ــل كليا ع ــار ينفص إليهم هو مس
ــالمه العظيم  اإللهية عن تعاليم الله عن إس
إسالمه األصيل إسالمه الحقيقي الذي جاء 
ــد الله صلوات  ــول الله محمد ابن عب به رس
ــرآن الكريم،  ــىل آله وأتى يف الق ــه عليه وع الل
ــالم تعرض  ــر إس ــن نوع آخ ــالم م ــاك إس هن
ــن التزييف  ــرض لحالة م ــرية تع ــة كث لربمج
ــالم الحقيقي بقي  ــو اإلس ــري ليس ه والتغي
ــت فيه كثري  ــكليات وحرف فيه بعض من الش
ــون توليفة  ــارف وقدم ليك ــن املفاهيم واملع م
ــالم  ــالم يف حقيقته، اإلس ــة عن اإلس مختلف
ــا كان عليه  ــالم كم ــو يف القرآن، واإلس كما ه
رسول الله خاتم النبيني محمد صلوات الله 

وسالمه عليه وعىل آله.
ــب  ــعودي هو توليفة تتناس ــالم الس اإلس
مع ما تريده أمريكا وما مع تريده وتسعى له 
ــد واملزيد من  ــل ويخضع دائما للمزي إرسائي
ــات التغيري ومن عمليات الربمجة التي  عملي
تحذف وتعدل وتضيف وتقرر وتزيد وتنقص 
ــالم يدجن  ــوع آخر إس ــالم من ن ــذا، إس وهك

ــه واالتباع  ــليم لل ــس يف التس ــاء األمة لي أبن
ــرآن الكريم، االتباع  ــول الله واالتباع للق لرس
لرتامب ونتنياهو، ألمريكا وإرسائيل، الخنوع 
والطاعة ألمريكا وإرسائيل، والوالء والتبعية 

املطلقة ألمريكا.
هذا هو اإلسالم اآلخر ليس إسالم محمد 
ــه الحق،  ــن الل ــو دي ــالم الذي ه ــس اإلس لي
ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــي  األمريك ــالم  اإلس
ــوذج النفاقي، هو  ــو النم ــوذج مختلف ه نم
ــالم يف  ــالم وليس من اإلس النفاق وليس اإلس
ــكليات) أما  ــم وبعض الش ــو االس يشء، (ه
ــار فهو  ــاس واملس ــر واملضمون واألس الجوه
ــكا وإرسائيل،  ــة أمري ــاق يف خدم ــار النف مس
ــكا وإرسائيل،  ــوالء ألمري ــؤدى العمالة وال م
ــول  والقب ــوع  والخن ــالم  االستس ــؤدى  وم
ــىل  ع ــة  واإلرسائيلي ــة  األمريكي ــيطرة  بالس
األمة، البد وأن ينفصل باإلنسان عن مبادئ 
اإلسالم، فالذي ترسمه أمريكا والذي تسعى 
ــري عليه، إما  ــه إرسائيل وتدفعنا نحوه لنس ل
ــلوك إما  ــل إما كموقف إما كوالء إما كس كعم
كسياسة إما كترصف يف أي شكل من أشكال 
ــمونه، كل ما  ــاني، كل ما يرس التحرك اإلنس
ــري فيه  يقررونه، كل ما يدفعون الناس باملس

هو ينطلق من خالل ما هم عليه.
ــه هي  ــي علي ــاس ماه ــم للن ــكا ترس أمري
ــتكبارية الشيطانية  بدوافعها العدائية االس
ــاد، ما هو ضعة، ما  ــم للناس ما هو إفس ترس

هو سقوط، ما نهايته خسارة.
يف  ــق  تنطل ــل  إرسائي ــل  وه ــكا  أمري ــل  ه
ــالمية  ــة إس ــن كأم ــا نح ــاتها تجاهن سياس
ــن منطلق قيم؟!  ــة تنطلق م وكمنطقة عربي

مبادئ عظيمة؟! خري؟
ــك القيم  ــن هي تل ــك الخري أي ــن هو ذل أي
ــا تفعله  ــل فيم ــادئ ؟! ه ــك املب ــن هي تل أي
ــتعباد وإذالل  ــم واس ــن جرائ ــطني م يف فلس
ــطو  ــيطرة وس ــب وس ــل ونه ــاد وقت واضطه
ــتهداف  واس ــات  للمقدس ــتهداف  واس
ــطني  ــا ألطفال فلس ــل يف قتله ــان؟ ه لإلنس
ــاء فلسطني  ــطني ونس ــعب فلس ورجال وش
ــطني؟!  فلس يف  ــات  للمقدس ــتهدافها  واس
ــيطرتها  ــون يف س الزيت ــجار  ــا ألش قلعه يف 
ــوت؟!  ــىل البي ــزارع ع ــىل امل ــىل األرايض ع ع
ــدي  أي ــن  م ــا  ونزعه ــم  عليه ــتحواذها  واس

أصحابها ومالكيها؟!
ــاد  ــاد أخالقي فس هل فيما تنرشه من فس
ــاد للحياة  ــاد اقتصادي؟! إفس ــيايس فس س
ــاالت الحياة  ــاة ويف كل مج ــا يف الحي بكل م

وشؤون الحياة؟!
ــت كل  ــراق وفعل ــه يف الع ــا فعلت ــل يف م ه
ــجن  ــا يف ذلك ما فعلته يف س ــاك بم يشء هن
ــه يف  ــه وتفعل ــا فعلت ــل يف م ــب؟! ه ــو غري أب
ــه ورعته  ــت ل ــتان؟! هل فيما هندس أفغانس
ــعب  لش ــتهدافها  اس يف  ــل  ه ــوريا؟!  س يف 
ــا تفعله يف مختلف  ــان العزيز؟! هل يف م لبن
ــالمي؟!  ــار املنطقة العربية والعالم اإلس أقط
ــوم وترعاه من  ــه الي ــه وتفعل ــل يف ما تفعل ه
ــية وارتكاب  ــادة وحش ــة وإب ــازر جماعي مج
ــعبنا اليمني  لكل أصناف الجرائم يف حق ش
ــا يفعلونه  ــز؟! ال، أولئك كل م ــلم العزي املس
ــاد طغيان،  ــاد إجرام فس ــمونه رش فس ويرس
ــة، الرذيلة،  ــاد، الجريم فهذه العناوين الفس
ــقوط  ــاء، الضعة، الهوان، الس املنكر، الفحش
ــي  القيم ــالس  اإلف ــي،  واألخالق ــاني  اإلنس
ــطتهم  أنش ــكل  ل ــج  النات ــي  ه ــي،  واملبدئ
وسياساتهم ومؤامراتهم وما يسعون لدفعنا 
ــارع يف خدمة  ــك كل من يس ــه، ولذل كأمة في
أمريكا ويف الوالء ألمريكا ويف التبعية ألمريكا 
وإرسائيل، كلما خطا خطوة يف ذلك االتجاه 
ــافات وأميال عن  ــوة مس ــد بتلك الخط ابتع
قيمه، عن أخالقه، عن مبادئه، بحكم انتمائه 

لإلسالم.
ــالم الذي تنتمي إليه، ال تنطلق  هذا اإلس
ــكا والتبعية  ــارعة بالوالء ألمري خطوة باملس
ــوالء إلرسائيل، إال وأنت ابتعدت  ألمريكا، وال
ــن مبادئك  ــت بها ع ــوة و خرج ــذه الخط به
ــرآن أكد  ــلم والق ــك كمس ــن قيم ــلم وع كمس
ــبحانه وتعاىل  ــال الله س ــىل ذلك حينما ق ع
ــن آمنوا ال  ــا الذي ــا أيه ــم: ( ي ــه الكري يف كتاب
ــاء بعضهم  ــود والنصارى أولي ــذوا اليه تتخ
ــم فإنه منهم  ــن يتولهم منك ــاء بعض وم أولي
ــري العجيب واملهم  ــذا التعب ــه منهم، به ) فإن
ــة وهداية مهمة  ــذي يحوي هداية عظيم وال
ــم ومهم،  ــت زاجر كبري وعظي ــس الوق ويف نف
ــألة وما يرتتب عليها،  يدل عىل خطورة املس
ــم) انخلع  ــه منه ــذه الحقيقة (فإن ــد ه يؤك
وانسلخ وخرج عن مبادئ قيمه عن انتمائه 

عن هويته. 
ــه وعن  فهو يف الوقت الذي يعرب عن نفس
انتمائه بأنه مسلم، وأحياًنا بأنه حامل الراية 
ــالمية، كما يفعل النظام السعودي، هو  اإلس
ــارعة يف  يف واقعه وحينما خطا خطوات املس
ــكا وإرسائيل، هو خرج  الوالء والتبعية ألمري
ــح من أولئك،  ــالم وأصب عن مبادئ هذا اإلس
ــموه له هو  من أولئك، ويف طريقهم الذي رس
يف مسارهم الذي حددوه له، وهو منفصل كل 
ــالم  االنفصال وبعيد كل البعد عن هذا اإلس

الحق عن ديننا العظيم. 
ــل,  وإرسائي ــكا  ألمري ــوالء  وال ــة  فالتبعي
ــيطرة علينا كأمة  ــتحكام الس ــة اس وإمكاني
ــا تعنيه الكلمة - هذه  ــالمية يهدد -بكل م إس
األمة يف انتمائها اإلسالمي الحق ويف هويتها 

اإلسالمية الصحيحة والصادقة.
ــوخة،  تتحول هذه الهوية إىل هوية ممس
ــكل،  ــالم ش ــاق، اإلس ــه نف ــن تحت ــالم لك إس
ــم يعد له  ــه واقع ل ــم يعد ل ــوان ل ــالم عن اإلس
ــه منهم)  ــه تعاىل (فإن ــون كما قال الل مضم
ــألة أو يتحول الواقع هكذا  تتحول هذه املس
ــبحانه  بمثل ما حكاه، ووفق ما حكاه الله س
ــوم الظاملني)  ــدي الق ــه ال يه ــاىل (إن الل وتع
تصبح يف طريق الظلم وأي ظلم أكرب من ظلم 
ــم األمريكيني؟! هل يف  اليهود الصهاينة وظل
ــاحة العاملية بكلها أظلم  العالم ويف هذه الس
ــذو حذو  ــل؟ إال من يح ــكا وإرسائي من أمري
أمريكا وإرسائيل من يوايل أمريكا وإرسائيل، 
ــش حتى ولو  ــان متوح تراه يتحول إىل إنس
ــتهرت  ــان مس ــالم، إىل إنس ــي لإلس كان ينتم
ــورع من  ــان ال يت ــالق، إىل إنس ــم واألخ بالقي
ــع االنتهاكات  ــم وأفظ ــع الجرائ ارتكاب أبش

وممارسة أقذر السلوكيات.
ــق هذا  ــاهدنا مصادي ــك، ش ــاهدنا ذل وش
ــع الحياة يف  ــه يف واق ــي وواقع ــص القرآن الن
ــعودي، يف سلوك النظام  سلوك النظام الس
ــلوك الدواعش والتكفرييني،  اإلماراتي، يف س
ــدات  وأجن ــاريع  بمش ــون  يرتبط ــن  الذي
ــل،  ــكا وإرسائي ــرات أمري ــات ومؤام ومخطط
ــن من قيم  ــو متجردي ــىل هذا النح ــروا ع ظه
ــالق  ــن أخ ــالم م ــادئ اإلس ــن مب ــالم م اإلس
ــالم، وأصبحوا متوحشني بكل ما تعنيه  اإلس
الكلمة يف سلوكهم اإلجرامي الذي ال يختلف 
ــلوك اإلماراتي،  عن السلوك األمريكي والس
ــتباحة للدماء بما يف ذلك قتل األطفال  االس
ــرتخاص وتجويز  ــتباحة واس ــاء باس والنس
ــاس حتى يف  ــل الجماعي للن ــويغ القت وتس
املدن والقرى واألسواق واملساجد والطرقات 
ــتباحة عامة لدم اإلنسان،  ويف أي مكان، اس
ــج األمريكي  ــو النه ــان، هذا ه ــاة اإلنس لحي
ــة االغتصاب  ــتباحة ملمارس واإلرسائييل، اس
ــية للناس سواء  وجرائم االستباحة الجنس
ــلوك  ــاء واألطفال هذا هو س ــال والنس الرج
ــو غريب  ــجن أب ــه يف س ــا فعلت ــكا مثلم أمري

وغريه .
ــوال، ترى  ــىل نفس املن ــرى الدواعش ع ت
النظام اإلماراتي يحذو حذوهم يف ذلك حذو 
ــذو اليهود  ــن، ح ــل يف هذا الزم ــي إرسائي بن
الصهاينة يف هذا العرص، حذو األمريكيني ثم 
ترى النظام السعودي يحذو حذوهم كذلك.

ــه  والئ يف  ــه  تبعيت يف  ــان  اإلنس ــرد  يتج
ألمريكا وإرسائيل وهي حالة غري سليمة وال 
صحيحة، مخالفة لإلسالم ومخالفة للفطرة 
ــاه، ولذلك  ــان هذا االتج عندما يتجه اإلنس
ــرشوع القرآني، وهذه  ــذا امل ــن نقول إن ه نح
ــا  ــعارها يف مرشوعه ــة يف ش ــرية القرآني املس
ــذي يدخل فيه  ــع، ال ــري والواس ــيل الكب العم
مسارات عملية يف كل املجاالت عىل املستوى 
ــيايس واالقتصادي والثقايف واإلعالمي،  الس
ــتوى املوقف  ــؤون الحياة عىل مس ويف كل ش
ــعي ملقاطعة البضائع األمريكية  املهم يف الس
ــتوى السعي الدؤوب  واإلرسائيلية، عىل مس
ــي  بوع ــة  األم ــتنهاض  واس ــي،  الوع ــرش  لن
ــتنهاضها لتحمل  ــر أعدائها واس تجاه خط
املسؤولية بوعي وبفهم، وعىل أساس العودة 
ــة القرآن  ــك بثقاف ــرآن الكريم والتمس إىل الق
ــم والوقوف يف املواقف التي وجهنا الله  الكري
ــعي  ــتوى الس بها يف القرآن الكريم، عىل مس
ــن جديد  ــة م ــذه األم ــط ه ــىل رب ــدؤوب ع ال
ــول الله صلوات الله  بالقرآن وباالقتداء برس
عليه وعىل آله، وبالعودة العملية التباع هذا 
القرآن، وتصحيح واقعها عىل أساس ثقافته 

ونوره وهديه. 
ــتوى الوعي لديها  ــىل رفع مس والعمل ع
ــة  ــك الهجم ــن تل ــة م ــون محصن ــى تك حت
ــدا لتضليلها وخداعها،  الهائلة جدا جدا ج
ــة تضليلية عىل  ــة إعالمية هائلة هجم هجم
املستوى الثقايف والفكري كبرية جدا، هجمة 
ــادها  ــوان (الحرب الناعمة) إلفس تحت عن
وتمييعها وتضليلها وتدنيسها، هذه الهجمة 

الهائلة يحمينا منها مرشوع قرآني.
ــة وكثقافة  ــة عملي ــرآن كرؤي ــودة للق  الع
نتثقف بها تحصننا من التضليل وتزكو بها 
ــاد،  ــاعي اإلفس ــنا يف مواجهة كل مس نفوس
هذه مسألة تحتاج إليها األمة يف مقابل تلك 
ــاملة،  ــة واإلرسائيلية الش ــة األمريكي الهجم
ــب، نحتاج  ــكرية فحس ــت عس ــي ليس والت
ــرآن الكريم كتاب الله  فيها إىل العودة إىل الق
ــور، يخرجنا  ــو ن ــه الذي ه ــاب الل ــق كت الح
ــات أولئك  ــف كل ظلم ــات ويكش ــن الظلم م
ــني  ــني واإلرسائيلي ــن األمريكي ــني م الظالمي
ــت كل  ــون تح ــن يتحرك ــم، الذي وكل عمالئه
ــا يفعل  ــن دينية كم ــا عناوي ــن ومنه العناوي
ــون التابعون  ــل املفت ــا يفع ــون وكم التكفريي
ــام  بالنظ ــون  واملرتبط ــعودي  الس ــام  للنظ

اإلماراتي.

قائد الثورة: الصرخة في وجه المستكبرين قائد الثورة: الصرخة في وجه المستكبرين 
مشروع مشروع عملي للنهوض بواقع األمة لمواجهة التحدياتعملي للنهوض بواقع األمة لمواجهة التحديات

ــــويــــة لـــلـــصـــرخـــة ــــســــن ـــة الــــــذكــــــرى ال ـــب ـــاس ـــن ـــم ـــة مـــتـــلـــفـــزة ب ـــم ـــل ــــويــــة لـــلـــصـــرخـــةفــــــي ك ــــســــن ـــة الــــــذكــــــرى ال ـــب ـــاس ـــن ـــم ـــة مـــتـــلـــفـــزة ب ـــم ـــل فــــــي ك

هتاف البراءة موقف فعال في إفشال كثير من الخطوات المعادية الرامية الختراق األمة من الداخل بهدف إفسادهاهتاف البراءة موقف فعال في إفشال كثير من الخطوات المعادية الرامية الختراق األمة من الداخل بهدف إفسادها

ذلــك رفــضــوا  واألعــــــداء  ــدة  ــدي ــح ال مــيــنــاء  فــي  ولــوجــســتــي  فــنــي  دور  الــمــتــحــدة  ــم  ــألم ل ــون  ــك ي ـــأن  ب ذلــكقبلنا  رفــضــوا  واألعــــــداء  ــدة  ــدي ــح ال مــيــنــاء  فــي  ولــوجــســتــي  فــنــي  دور  الــمــتــحــدة  ــم  ــألم ل ــون  ــك ي ـــأن  ب قبلنا 
المشروع األمريكي واإلسرائيلي في اتجاه السيطرة على األمة هو استهداف شامل وعلى األمة اإلسالمية التحرك الجاد لمواجهتهالمشروع األمريكي واإلسرائيلي في اتجاه السيطرة على األمة هو استهداف شامل وعلى األمة اإلسالمية التحرك الجاد لمواجهته
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التأكيد على أهمية التحشيد والتماسك أمام أي اخرتاق وضرب قوى الغزاة وتحويل الساحل إىل مستنقع ومقربة للغزاة
أبناء الشعب اليمني يمتلكون الحرص واإلرادة على أن يكونوا أحرارًا وبلدهم مستق ال يعيش الوصاية والعبودية
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