
الصرخة
املنطلقات واألهداف

1



2

الصرخة  املنطلقات واألهداف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحم���د هلل رب العالمي���ن، واأ�س���هد اأن ال اإل���ه اإال اهلل 
المل���ك الحق المبين، واأ�س���هد اأن �س���يدنا محم���داً عبده 
ور�سوله خاتم النبيين، �سلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى 
اآل���ه الطاهري���ن، ور�س���ي اهلل ع���ن �سحب���ه المنتجبي���ن. 

وبعد
ال �س���ك باأن لل�سعارات اأهميتها في هذه المرحلة، بل 
�س���ارت ا�ستراتيجي���ة مهمة حتى لدى اأع���داء هذه االأمة 
بالرغ���م م���ن اإمكانياته���م الكبي���رة المادي���ة والع�سكرية 
فنج���د باأنهم يتحركون الحتالل ال�سعوب تحت �سعارات 
متع���ددة ومختلفة؛ الأنهم يعرفون اأهميتها، وال يقولون 

كما نقول نحن: ما هي قيمة هذه ال�سعارات؟. 
 وب��م��ن��ا���س��ب��ة ذك������رى )ال�������س���رخ���ة( ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا 
الم�ستكبرين  ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه في وجه 
ال بد من معرفة الدوافع واالأ�سباب التي اأدت اإلى مثل 



3

الصرخة  املنطلقات واألهداف

هذا العمل الذي عنوانه هذه ال�سرخة وما حققه على 
ت��ح��دث عنها  اأم����ور   وال��خ��ارج��ي،  ال��داخ��ل��ي  الم�ستوى 
ال�سهيد القائد ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي واأخوه 
ر�سوان  الحوثي  الدين  بدر  الملك  عبد  القائد  ال�سيد 
وخطاباتهما  محا�س�راتهما  من  كثير  في  عليهما  اهلل 
���س��ن��ورد ب��ع�����س��اً م��ن��ه��ا ف��ي ه���ذه ال���م���ادة ال��ث��ق��اف��ي��ة بهذه 

المنا�سبة العزيزة.
واهلل الموفق
•••
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كيف كانت بداية انطالقة الصرخة؟ 
يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين  الحوثي في خطابه 

بمنا�سبة ال�سرخة:
ف���ي الجمع���ة االأخي���رة من �سه���ر �سوال  ُهِت���َف بهذا 
ف���ي م�ساج���د مح���دودة، وفيم���ا قب���ل  ابت���داًء  ال�سع���ار 
ه���ذا اليوم ف���ي محا�س���رة ي���وم الخمي�س اأعل���ن ال�سيد 
ال�سهي���د القائد/ح�سين بدر الدي���ن الحوثي )ر�سوان 
اهلل علي���ه( انطالق���ة ه���ذا الم�س���روع القراآن���ي بما فيه 
م���ن مواقف، بدايته���ا واأولها وعلى راأ�سه���ا هذا ال�سعار 
المه���م، �سعار الب���راءة من اأعداء االإ�س���الم واالأمة، من 
اأع���داء االإن�ساني���ة والب�سري���ة )اأمري���كا واإ�سرائي���ل( هذ 

ال�سعار المعروف:
الله أكبر - الموت ألمريكا / الموت إلسرائيل/ 

اللعنة على اليهود - النصر لإلسالم
وف���ي محا�سرته ال�سهيرة المعنَون���ة )بال�سرخة في 
وج���ه الم�ستكبري���ن( اأعل���ن ه���ذا الموق���ف ليك���ون بدايًة 
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النطالق���ة م�س���روٍع قراآن���يٍّ تنوي���ريٍّ بناٍء عظي���م، يخرج 
االأم���ة من حال���ة الغفلة، ومن حالة ال�سم���ت وال�سكوت، 
وم���ن حالة التدجين والخن���وع والخ�سوع الأعدائها اإلى 
الموق���ف، اإل���ى اأن تتح���رك عملي���اً وبجٍد كم���ا ينبغي لها 
اأن تك���ون تج���اه االأخط���ار الكبرى الت���ي تتهددها في كل 
�س���يء. وفي محا�سرت���ه تلك وقبل اأن يعل���ن ال�سعار قال 

ر�سوان اهلل عليه:
عندم���ا نتح���دث اأي�س���اً هو لنع���رف حقيقة اأنن���ا اأمام 
واقع ال نخلوا فيه من حالتين، كل منهما تفر�س علينا 

اأن يكون لنا موقف: 
َمِهْين���ة: ذل،  اأم���ام و�سعي���ة  الحال���ة االأول���ى: نح���ن 
وخ���زي، وع���ار، ا�ست�سع���اف، اإهان���ة، اإذالل، نح���ن تح���ت 
كم�سلمي���ن  كع���رب  نح���ن  والن�س���ارى،  اليه���ود  رحم���ة 
اأ�سبحن���ا فعاًل تحت اأقدام اإ�سرائيل، تحت اأقدام اليهود، 
هل هذه تكفي اإن كنا ال نزال عرباً، اإن كان ال يزال لدينا 
�سهامة العربي واإب���اوؤه وَنْخَوته ونجدته لتدفعنا اإلى اأن 

يكون لنا موقف.
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الحال����ة الثاني����ة: ه����ي م����ا يفر�س����ه علين����ا دينن����ا، م����ا 
يفر�سه علينا كتابنا القراآن الكريم من اأنه ال بد اأن يكون 
لن����ا موق����ف م����ن منطل����ق ال�سع����ور بالم�سئولي����ة اأمام اهلل 
�سبحان����ه وتعالى، نح����ن لو ر�سين����ا - اأو اأو�سلنا االآخرون 
اإلى اأن نر�سى - باأن نقبل هذه الو�سعية التي نحن عليها 
كم�سلمين، اأن نر�سى بالذل اأن نر�سى بالقهر، اأن نر�سى 
َع����ة، اأن نر�س����ى باأن نعي�س في هذا العالم على فتات  بال�سَّ
االآخرين وبقايا موائد االآخرين، لكن هل ير�سى اهلل لنا 
عندم����ا نقف بين يدي����ه ال�سكوت من منطل����ق اأننا ر�سينا 
وقبلن����ا وال اإ�سكال فيما نحن فيه �سن�سبر و�سنقبل؟ فاإذا 
م����ا وقفن����ا بين ي����دي اهلل �سبحان����ه وتعالى ي����وم القيامة، 
ه����ل �سنق����ول:  )نح����ن ف����ي الدنيا كنا ق����د ر�سين����ا بما كنا 
عليه؟(  هل �سُيْعفينا ذلك عن اأن يقال لنا: األم ناأمركم؟ 
 {�أََل��ْم َتُكْن �آَياِت��ي ُتْتَلى َعَلْيُك��ْم} )المؤمنون: م�ن اآلية105(؟ 
َناِت} )غافر: من اآلية50(؟.  ِتيُكْم ُر�ُس��ُلُكْم ِباْلَبيِّ {�أََوَلْم َتُك َتاأْ
َه��ا �لَِّذي��َن �آَمُنو�  األ����م ت�سمع����وا مث����ل قول����ه تعال����ى {َيا �أَيُّ
ُق��و� �هلَل َحقَّ ُتَقاِتِه َول َتُموُتنَّ �إِلَّ َو�أَْنُتْم ُم�ْس��ِلُموَن،   �تَّ
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ُقو�} )آل عمران:  ُم��و� ِبَحْبِل �هلِل َجِميع��ًا َول َتَفرَّ َو�ْعَت�سِ
ٌة َيْدُعوَن  من اآلية103( ومثل قوله تعالى {َوْلَتُكْن ِمْنُكْم �أُمَّ

ُم��ُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَه��ْوَن َعِن �ْلُمْنَكِر  �إَِل��ى �ْلَخْيِر َوَياأْ
َو�أُوَلِئ��َك ُه��ُم �ْلُمْفِلُح��وَن )104(  َول َتُكوُن��و� َكالَِّذيَن 
َناُت َو�أُوَلِئَك  ُقو� َو�ْخَتَلُفو� ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم �ْلَبيِّ َتَفرَّ
َلُه��ْم َعَذ�ٌب َعِظي��ٌم )105( َيْوَم َتْبَي���ضُّ ُوُجوٌه َوَت�ْسَودُّ 
ْت ُوُجوُهُه��ْم �أََكَفْرُت��ْم َبْعَد  ��ا �لَِّذي��َن ��ْس��َودَّ ُوُج��وٌه َفاأَمَّ
�إِيَماِنُك��ْم َفُذوُق��و� �ْلَعَذ�َب ِبَما ُكْنُت��ْم َتْكُفُروَن )106( 
��ْت ُوُجوُهُه��ْم َفِفي َرْحَم��ِة �هلِل ُهْم  ��ا �لَِّذي��َن �ْبَي�سَّ َو�أَمَّ
ِفيَه��ا َخاِل��ُدوَن )107(} )آل عم�ران(  األي�ست ه����ذه االآيات 

تخاطبنا نحن؟ األي�ست تحملنا م�سئولية؟.
ْخِرَجْت  ��ٍة �أُ األ���م يق���ل الق���راآن لن���ا: {ُكْنُتْم َخْي��َر �أُمَّ
ا���ِض َتاأُْم��ُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َع��ِن �ْلُمْنَكِر} )آل  ِللنَّ
َه��ا �لَِّذيَن  عم�ران: م�ن اآلي�ة110(؟. األ���م يق���ل اهلل لنا {َي��ا �أَيُّ

اَر �هلِل} )الصف: من اآلية14(؟. �آَمُنو� ُكوُنو� �أَْن�سَ
فاإذا ر�سينا بما نحن عليه واأ�سبحت �سمائرنا ميتة، 
ال يحركها ما ت�سمع وال ما تح�س به من الذلة والهوان، 
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فاأعفين���ا اأنف�سن���ا هنا في الدنيا فاإننا ل���ن ُنعفى اأمام اهلل 
ي���وم القيامة، الُبّد للنا�س م���ن موقف، اأو فلينتظروا ذاًل 
ف���ي الدني���ا وخزي���اً في الدني���ا وعذاب���اً في االآخ���رة، هذا 
ه���و منط���ق الق���راآن الكري���م، الحقيقة القراآني���ة التي ال 
َل ِلَكِلَماِت��ِه} )األنعام:م�ن اآلي�ة115( {َول  تتخل���ف {َل ُمَب��دِّ
ُل �ْلَقْوُل  َل ِلَكِلَماِت �هلِل} )األنعام:من اآلية34( {َما ُيَبدَّ ُمَب��دِّ

ٍم ِلْلَعِبيِد} )ّق:29( . َلَديَّ َوَما �أََنا ِبَظلَّ

•••
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املنطلقات 
انطلق هذا ال�سعار من عدة عوامل:

1ـ من واقع ال�سع�ر بالم�س�ؤولية 
يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين  الحوثي:

واالإب���اء(  الحري���ة  )هت���اف  الموق���ف  ه���ذا  انطل���ق 
وانطل���ق مع���ه الم�س���روع القراآن���ي العظي���م والمه���م من 
واق���ع ال�سع���ور بالم�سوؤولي���ة اأم���ام اهلل، وف���ي واق���ٍع �سيٍئ 
ومري���ٍر ومخ���ٍز وُمِهي���ن تعي�س���ه اأمتن���ا االإ�سالمي���ة ف���ي 
المنطق���ة العربي���ة والعال���م عموماً! ف���ي و�سعيٍة خ�سع 
فيه���ا الم�سلم���ون لهيمنٍة مطلق���ٍة الأمريكا وم���ع اأمريكا 
اإ�سرائي���ل! وه���ذه الهيمن���ة الت���ي له���ا نتائجه���ا ال�سلبي���ة 
ج���داً في واق���ع الم�سلمين، هذه الهيمنة الت���ي من اأُوَلى 
دينه���ا،  االأم���ة، وطم����س معال���م  نتائجه���ا م�س���خ هوي���ة 
والتاأثي���ر عل���ى اأخالقه���ا، من نتائج ه���ذه الهيمنة وهذه 
ال�سيط���رة وهذا اال�ستهداف اأن تفق���د االأمة ا�ستقاللها، 
واأن تخ�سر كرامتها، واأن تخ�سر هويتها اأي�ساً، ا�ستهداف 
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كبي���ر و�سامل، وهيمنة مذلة ومهينة، وا�ستحكام وتحكم 
وتدخ���ل غي���ر م�سب���وق في �س���وؤون ه���ذه االأم���ة، اإ�سعاف 
واإذالل واإهان���ة وقهر وا�ستعباد، واقع ال يمكن القبول به 
اإذا كن���ا ال زلن���ا نحمل ح�ّسن���ا االإن�ساني، قيمن���ا الفطرية 
الت���ي فطرن���ا اهلل عليه���ا، اإذا كان ال ي���زال فين���ا اإح�سا����ٌس 
بالكرام���ة االإن�ساني���ة، واإح�سا����ٌس بالع���ز واالإب���اء في مثل 
ه���ذا الح���ال مع هذه القي���م الفطرية ال يمك���ن اأن يقبل 
االإن�س���ان اأن يعي�س ف���ي واقع هذه الحياة ذلياًل مهاناً، ال 
حرم���ة ل���ه، وال كرامة ل���ه، وال قيمة له، ه���ذا هو الواقع 

العربي اأمام التحدي االأمريكي واالإ�سرائيلي.
ف���ي ظ���ل اال�سته���داف االأمريك���ي واالإ�سرائيلي لهذه 
وف���ي كل مناطقه���ا وبلدانه���ا  �سعوبه���ا،  ف���ي كل  االأم���ة 
واأقطاره���ا تتح���رك اأمريكا واإ�سرائي���ل وال تتحا�سى اأبداً 
م���ن فع���ل اأي �سيٍء به���ذه االأمة، مهم���ا كان ظالماً، مهما 
كان طغيان���اً، مهما كان ب�سعاً، مهما كان �سيئاً، مهما كان 
مهين���اً، الأن الع���داء االأمريكي واالإ�سرائيل���ي لهذه االأمة 
ع���داء �سديد، وع���داء حقيقي، وبالتال���ي: يتحركون من 
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تل���ك الحال���ة العدائية في موق���ٍف عدائي ولك���ن تحركاً 
مقوم���ات  كل  ف���ي  االأم���ة  ي�سته���دف  وتح���ركاً  �سام���اًل، 
بنائه���ا، وف���ي كل عوام���ل قوته���ا، ا�سته���داف ف���ي القي���م 
ف���ي االأخ���الق، وا�سته���داف اأي�س���اً لالإن�س���ان، ولالأر����س، 
وللث���روة، وللمقدرات، ا�سته���داف �سامل ال ي�ستثني �سيئاً 
وال ينح�سر في اتجاه معين اأو ينطلق من زاويٍة معينة 
فح�س���ب "ال" ا�سته���داف ي�سم���ل كل �س���يء، وا�سته���داف 

كبير وخطير".
 واالأخط���ر م���ن ذلك كل���ه اأنهم ي�ستفي���دون بالدرجة 
االأول���ى م���ن الواق���ع الداخل���ي لالأم���ة، الواق���ع المهي���اأ 
ل�سالح اأعدائها، الواقع المطمع الذي جعلهم يطمعون 
ب�سكٍل كبير في اأن موؤامراتهم ومخططاتهم ومكائدهم 
عل���ى هذه االأمة يمكن اأن تنجح في ظل الحالة ال�سائدة 
ف���ي واقع االأمة، م���ن �سعف الوعي اإلى حٍد كبير، انعدام 

ال�سعور بالم�سئولية اإلى حٍد كبير. 
العظي���م  القراآن���ي  الم�س���روع  ه���ذا  تح���رك  ولذل���ك 
ب�سع���اره وبم���ا فيه م���ن مواق���ف، وفيما فيه م���ن تب�سير 
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الق���راآن الكري���م، ون�س���ٍر للثقاف���ة  وتوعي���ة م���ن خ���الل 
القراآني���ة الت���ي ت�س���يء الطري���ق لالأم���ة، والت���ي ت�سن���ع 
الوع���ي لالأمة، والتي يمكن اأن ن�ستر�سد بها في ال�سراع 
م���ع اأعدائن���ا مهم���ا كان حجم هذا ال�س���راع ومهما كانت 

اإمكانيات االأعداء.
2ـ  انطلق من واقع المعاناة

يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي:
لقد انطلق هذا الم�سروع القراآني من واقٍع معروف 
)واق���ع المعان���اة( فه���و م�س���روع اأ�سي���ل، ل���م ي���اأت كترف 
فك���ري، اأو عم���ل هام�س���ي، اأو خط���وة لي����س هن���اك حاجة 
اإليه���ا "ال" انطلق ف���ي مرحلة االأمة بحاجة اإلى موقف، 
ال ب���د للنا����س من موق���ف، البديل عن الموق���ف ما هو؟ 
حال���ة الالموقف، التي تعني اال�ست�سالم، تعني ال�سمت، 
تعن���ي الخ�سوع، تعن���ي اأن نترك المجال ل�سالح االأعداء 
ليعمل���وا ه���م كل م���ا ي�س���اوؤون ويري���دون، يعن���ي اإف���راغ 
ال�ساح���ة من اأي م�سروٍع يناه�س موؤامراتهم ومكائدهم 

وهذا بال�سبط هو ما يريدونه. 
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ه���م اأرادوا لن���ا كاأم���ٍة م�سلم���ة اأن يكون واقعن���ا هكذا، 
ويناه����س  يناه�سه���م  م�س���روع  اأي  م���ن  فارغ���اً  واقع���اً 
مكائده���م، اأرادوا ل�ساحتن���ا العربية ل�ساحتنا االإ�سالمية 
واال�ست�س���الم،  ال�سم���ت،  ي�سوده���ا  �ساح���ًة  تك���ون  اأن 
والخ�س���وع، واأرادوا لن���ا كاأمٍة م�سلمة - وه���ي اأمة كبيرة 
ج���داً، مئات الماليين م���ن الم�سلمين - اأن نكون قطيعاً 
وياأ�س���رون،  وي�ستعب���دون،  من���ا،  يقتل���ون  كالحيوان���ات، 
وي�سفكون الدماء، ويمررون الموؤامرات تلو الموؤامرات، 
ويفعل���ون بن���ا ما ي�س���اوؤون ويريدون وه���م مطمئنون كل 
االطمئن���ان اأنهم لن ُيَقاَبل���وا بموقف، واأن حالة ال�سمت 
واال�ست�س���الم وال�سك���وت والتدجي���ن ل�سالحه���م �ستبقى 
ه���ي الحال���ة القائمة في واق���ع االأم���ة، والم�سيطرة على 

االأمة، والمتغلبة في واقع االأمة. 
وله���ذا كان هذا الم�س���روع القراآني مهم���اً، و�سرورياً 
بحك���م الواق���ع، بحكم الظ���روف، بحكم االأخط���ار، بحكم 
التحدي���ات، و�سرورياً من منطل���ق القيم والمبادئ التي 
ننتم���ي اإليه���ا كم�سلمي���ن، اأن ديننا ال ي�سم���ح لنا حتى لو 
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ر�سين���ا الأنف�سن���ا اأن نعي����س حال���ة ال���ذل، وحال���ة القهر، 
وحال���ة اله���وان، وحال���ة اال�ست�س���الم، وفتحن���ا المج���ال 
الأعدائن���ا! وقلن���ا له���م تف�سل���وا، فافعل���وا بنا م���ا �سئتم! 
اقتلوا من �سئتم! واأ�سروا من �سئتم! واهتكوا االأعرا�س! 
كل  والمق���درات  الث���روات  وانهب���وا  البل���دان!  ودم���روا 
ه���ذا لك���م! ل���ن يعفين���ا ذل���ك م���ن الم�سوؤولية اأم���ام اهلل، 
�سنحا�س���ب ون�س���األ الأن موقف���اً كه���ذا موق���ف قائ���م على 
اأ�سا����س اال�ست�س���الم والخن���وع والخ�س���وع ل�سال���ح اأعداء 
االإن�ساني���ة والب�سرية، موقف كهذا هو موقف ال ين�سجم 
ب���اأي حاٍل م���ن االأحوال مع مب���ادئ االإ�س���الم وقيمه، مع 
توجيه���ات اهلل وتعليمات���ه واأوام���ره المهم���ة والعظيم���ة 

والمقد�سة في كتابه الكريم. 
االأم���ة،  تعي�سه���ا  الت���ي  الظ���روف  واق���ع  م���ن  لذل���ك 
وه���ي اأم���ة اأبناوؤه���ا كب�س���ر له���م اإح�سا����س، له���م معان���اة، 
له���م واقع موؤ�س���ف، يفر�س عليه���م اأن يتحركوا. الحالة 
االإن�ساني���ة، االإح�سا����س بالكرامة، االإن�ساني���ة التي ُهِدرت 
والت���ي ا�ستبيحت، االإح�سا�س بال���ذل والهوان، االإح�سا�س 
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باال�سته���داف الممنهج وال�سامل يفر�س علينا من واقع 
ح�سن���ا االإن�سان���ي اأن ال نقبل بذل���ك، واأن ال ن�سمت تجاه 
ذل���ك، واأن ال نخ�س���ع اإزاء ذلك، وكذلك موقفنا الديني، 
انتماوؤنا الدين���ي، قيمنا الدينية، اأخالقنا الدينية، وفي 

مقدمتها العزة. 
م���ن اأه���م االأخ���الق ف���ي االإ�س���الم والقي���م االأ�سيل���ة 
والمهمة التي يجب اأن تحافظ عليها االأمة هي: )العزة( 
 اهلل �سبحان���ه وتعال���ى قال ف���ي كتابه الكري���م والمجيد: 
ِمِني��َن} )المنافق�ون8(، اهلل  ُة َوِلَر�ُسوِل��ِه َوِلْلُموؤْ ِ �ْلِع��زَّ {َوهلِلَّ
�سبحان���ه وتعال���ى وه���و العزي���ز يري���د لعب���اده اأن يكونوا 
اأع���زاء، اأراد له���م اأي�ساً اأن يعي�س���وا بكرامة، وكرم بني اآدم 
واأراد له���م الكرام���ة، وعاملهم بكرامة، وقدم اإليهم حتى 
دينه بكرامة، وقدم تعليماته واإر�ساداته وتوجيهاته لهم 
بكرامة، وفيما يحقق لهم الكرامة في الدنيا واالآخرة. 

3ـ من منطلق {واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من ق�ة}
بالع���ودة اإل���ى مقابل���ة ال�سي���د ح�سي���ن - ر�س���وان اهلل 
علي���ه - م���ع قناة )اأبو ظبي( نجد اأنه اأوجز الحديث عن 
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ه���ذا الم�س�روع ودوافعه وعن الخطوة العملية المتمثلة 
في ال�سعار والمقاطعة بقوله: 

ون�س���ف  �سنتي���ن  م���ن  معروف���ون  نح���ن  اأخ���ي  "ي���ا 
اأم���ام  اهلل  بكت���اب  النا����س  تذكي���ر  ف���ي  يتمث���ل  عملن���ا 
الهجم���ة الرهيبة م���ن اأمري���كا واإ�س�رائيل �س���د االإ�سالم 
والم�سلمي���ن. الم�سلم���ون عليه���م م�سوؤولية كبي���رة اأمام 
ٍة}  و� َلُهْم َم��ا ��ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ اهلل، اهلل يق���ول: {َو�أَِعدُّ
)األنف�ال:60( ويقول في اآيات كثي���رة كلها تحث الم�سلمين 

على اأن يكون لديهم تاأهب لمواجهة اأعدائه واأعدائهم. 
واله���دى  بالبين���ات  اإذا كان لدي���ه معرف���ة  االإن�س���ان 
فعلي���ه م�سوؤولية كبيرة، اهلل يقول: {�إِنَّ �لَِّذيَن َيْكُتُموَن 
ا�ِض  اُه ِللنَّ نَّ َناِت َو�ْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّ َم��ا �أَنَزْلَنا ِمْن �ْلَبيِّ
ْوَلِئ��َك َيْلَعُنُهْم �هلُل َوَيْلَعُنُه��ْم �للَِّعُنوَن}  ِف��ي �ْلِكَتاِب �أُ
)البق�رة:159( نح���ن اأعتق���د اأن لدين���ا معرف���ة -بف�س���ل اهلل 

- بالبين���ات واله���دى فم���ن واجبن���ا نح���و اهلل - ونح���ن 
يج���ب اأالَّ نخ���اف اإال اهلل - اأن نبي���ن للنا����س، فنح���ن بيَّنَّا 
للنا����س اأن ه���ذه المرحل���ة التي نحن فيه���ا ونقولها االآن 
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للجمي���ع ولكل من ي�سمع قناتك���م العزيزة اأن الم�سلمين 
الي���وم ه���م ف���ي مواجهة مرحل���ة خطيرة ج���داً ح�سب ما 
اأعتقد، مرحلة موؤاخذة اإلهية، مرحلة ت�سليط اإلهي؛ اإذا 
ل���م يع���ودوا اإليه ويع���ودوا اإلى كتابه ب�سكل ج���اد �سُي�سّلط 
عليه���م اأعداءهم. هذه الق�سية نذّكر النا�س بها؛ فنحن 
ننطلق من هذه الم�سوؤولية االإلهية في القراآن بالتبيين 
للنا����س، هذا ه���و ال�س�يء الذي اأخذه اهلل على من لديهم 
معرف���ة{َو�إِْذ �أََخ��َذ �هلُل ِميَث��اَق �لَِّذي��َن �أُوُت��و� �ْلِكَتاَب 
ا���ِض َوَل َتْكُتُموَنُه} )آل عمران:187( كثير من  ُه ِللنَّ ُننَّ َلُتَبيِّ
العلم���اء، حتى هنا عندنا ف���ي اليمن يوّدون اأنَّ باإمكانهم 
اأْن يبّين���وا، لك���ن هن���اك م���ن ي�سغ���ط عليه���م، هناك من 
يجبره���م عل���ى اأالَّ يتفّوه���وا بكلم���ة عل���ى اأ�سا����س القراآن 

والتبيين الكامل والتبيين ال�سحيح للقراآن الكريم.
فنح���ن ي���ا اأخي هذا ه���و عملنا م���ن البداي���ة: تذكير 
النا����س بالق���راآن ومن منطلق ق���ول اهلل تعال���ى لر�سوله 
��ْر �إِنََّم��ا �أَْن��َت  - �سل���وات اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه -: {َفَذكِّ
ٌر})الغاش�ية:21( نح���ن نذك���ر َفَم���ْن َقِب���َل ف���ال باأ����س،  ُمَذكِّ
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وال���ذي ال يقب���ل ال نجبره على ذل���ك، ال نفر�س عليه اأْن 
َهنا، ال نكّفره، وال نف�ّسقه. يقبل توجُّ

ا   والتذكير لي�س معناه مجرد اأن تذكر اأن هناك عدًوّ
فق���ط، بل يجب اأن تكون هن���اك روؤية تقدم للنا�س، روؤية 

عملية ليتحركوا فيها. 
عل���ى ه���ذا االأ�سا����س كان اأمامنا ق�سيت���ان: رفع �سعار 
)الله أكبر - الموت ألمريكا / الموت إلسرائيل/ 
اللعنة على اليهود - النصر لإلسللالم( والق�سية 
الثاني���ة: مقاطع���ة الب�سائ���ع االأمريكي���ة واالإ�س�رائيلية، 
والح���ث عليه���ا كواجب؛ الأن اأموالنا ه���ذه التي ن�ستهلك 
الب�سائ���ع االأمريكي���ة بدفعه���ا تعتب���ر اإعان���ة له���م عل���ى 
االإ�س���الم  وعلى اأبناء االإ�سالم. هذا الذي نعمله نتحرك 

على هذا االأ�سا�س".
4ـ من منطلق {يا اأيها الذين اآمن�ا ك�ن�ا اأن�سار اهلل} 
يق���ول ال�سيد ح�سين ر�س���وان اهلل عليه في محا�سرة 

)ا�ستروا باآيات اهلل ثمناً قلياًل(:
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ونح���ن نق���ول: مهم���ا كان���ت الوع���ود، مهم���ا حاول���وا 
اأن ن�سم���ت فل���ن ن�سم���ت، األي�س كذل���ك؟ واإذا ما �سمتنا، 
�سهدن���ا عل���ى اأنف�سنا باأننا م���ن المعر�سين عن كتاب اهلل 
اَر  َها �لَِّذي��َن �آَمُن��و� ُكوُن��و� �أَْن�سَ ال���ذي ق���ال لن���ا: {َي��ا �أَيُّ
�هلِل} )الص�ف: م�ن اآلي�ة14( اأف���ال نكون من اأن�س���ار اهلل ولو 
بكلم���ة؟! �سنن�س���ر دي���ن اهلل، واإذا ل���م نن�س���ر اهلل ودين���ه 
اأم���ام اليه���ود، في مواجه���ة اليهود فاأمام م���ن نن�سره؟! 
اإذا �سكتن���ا ف���ي اأو�ساع كهذه فمتى �سنتكلم؟ متى �سنتكلم 
اإذا �سكتن���ا وهناك من ياأمرنا بال�سمت؟ �سنتكلم، ويجب 
اأن نك���رر دائم���ا �سع���ار: الله أكبر - الموت ألمريكا / 
الموت إلسرائيل/ اللعنة على اليهود - النصر 

لإلسالم في كل جمعة وفي كل اجتماع.
درو����س  م���ن  والع�س�ري���ن  الثان���ي  الدر����س  ف���ي  ويق���ول 

رم�سان:
"االإن�س����ان ال����ذي هو يعتبر مجاه����ًدا يجب اأن يبذل 
جه����ده ف����ي �سبي����ل اهلل، ويع����رف م����اذا ينبغ����ي اأن يعم����ل،  
واأعتق����د فعاًل اأن رف����ع ال�سعار، والمقاطع����ة االقت�سادية، 
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تعتب����ر م����ن الجه����اد ف����ي �سبي����ل اهلل، وله����ا اأثره����ا المه����م 
فع����اًل، ب����ل قد يكون ه����ذا الجه����اد اأ�سد عل����ى االأمريكيين 
ى لهم ونقتلهم فعاًل، اأنا اأعتقد  مما لو كنا ع�سابات نتلقَّ
ه����ذا: اأن اأث����ره عليه����م اأ�سد م����ن هذا، يوؤث����ر عليهم ب�سكل 
كبي����ر من الناحي����ة المعنوية والنف�سي����ة بال�سكل الذي ال 
ي�ستطيعون اأن يواجهوه باأي مقولة من مقوالتهم، على 
ا،  م����دى �سنتين لم ي�ستطيع����وا اأن يقولوا: اإرهابين نهائ�ًيّ
لم ي�ستطيعوا اأن يوقفوه باأي طريقة اأبًدا، وال ا�ستطاعوا 
اأن يل�سق����وا ب����ه �سيًئ����ا يعتب����ر ذريع����ة، وف����ي نف�����س الوق����ت 
يعرفون اأنه ي�س�ربهم �س�ربات نف�سيَّة ومعنويَّة رهيبة".

5ـ من منطلق البراءة من اأعداء اهلل 
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه في )ال�سعار �سالح 

وموقف(:
����ب، فيفهم االإن�س����ان باأنه عندما يعار�س عماًل من  طيِّ
ه����ذا الن����وع فاإنه ي�س����د عن �سبي����ل اهلل، والذي يق����ول: اإن 
ه����ذا ال�سع����ار ال ي�سح في الم�سجد! نق����ول له: عملك اأنت  
ه����و ال����ذي هو �سٌد ع����ن �سبيل اهلل، هو ال����ذي ال يجوز في 
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الم�سج����د، الذين رفع����وا ال�سعار اأنت تعل����م اأن هذا ال�سعار 
�س����د اأمريكا واإ�سرائيل، واأقل ما فيه اأنه اإعالن براءة من 
هوؤالء االأعداء، وعمل �سالح. العمل ال�سيئ هو اأن تنطلق 
اأنت في الم�سجد ت�سد عن هذا العمل. كيف تبيح لنف�سك 
اأن تعار�س م�سلماً في موقفه �سد يهود؟! اأمام عمله وهو 
يرفع �سعار �سد اليه����ود �سد االأمريكيين واالإ�سرائيليين 

وتعتبر اأنه ال يجوز لم�سلم اأن يعار�س يهوداً.
فما الذي يجوز والذي ال يجوز من هذا؟ الذي ي�سد 
ع���ن �سبيل اهلل من داخل الم�سجد هو الذي ال يجوز له، 
وهو الذي يرتكب قبيحاً ويرتكب جريمة؛ الأنك اأنت ما 
دخل���ك في هذا عل���ى اأقل تقدير؟ اإذا اأن���ت ل�ست منطلقاً 
ف���ي ه���ذا المو�س���وع فا�سكت ال تح���اول اأن تثبط اآخرين، 
ال تحاول اأن تعار�س اآخرين، ال يجوز لك هذا، ال يجوز 

لك حتى لو عندك باأنه )لي�س له فائدة(.
قال اهلل �سبحانه وتعالى عن �سرورة البراءة من اأعداء 
ْبَر�ِهيَم َو�لَِّذيَن  اهلل: {َق��ْد َكاَنْت َلُكْم �أُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِفي �إِ
��ا َتْعُبُدوَن  ْذ َقاُل��و� ِلَقْوِمِه��ْم �إِنَّ��ا ُبَر�ء ِمنُك��ْم َوِممَّ َمَع��ُه �إِ
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ِم��ن ُدوِن �هلِل َكَفْرَن��ا ِبُكْم َوَب��َد� َبْيَنَنا َوَبْيَنُك��ُم �ْلَعَد�َوُة 
ِمُنو� ِباهلِل َوْحَدُه} )الممتحنة4(. اء �أََبدً� َحتَّى ُتوؤْ َو�ْلَبْغ�سَ

ِمُنوَن  ويق���ول �سبحان���ه وتعال���ى: {َل َتِجُد َقْوم��ًا ُيوؤْ
وَن َمْن َحادَّ �هلَل َوَر�ُسوَلُه َوَلْو  ِباهلِل َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر ُيَو�دُّ
ْو َع�ِس��يَرَتُهْم  ْخَو�َنُهْم �أَ َكاُن��و� �آَباءُه��ْم �أَْو �أَْبَناءُهْم �أَْو �إِ
ْنُه  َدُهم ِبُروٍح مِّ يَم��اَن َو�أَيَّ �أُْوَلِئ��َك َكَتَب ِف��ي ُقُلوِبِهُم �ْلإِ
اٍت َتْج��ِري ِمن َتْحِتَها �ْلأَْنَه��اُر َخاِلِديَن  َوُيْدِخُلُه��ْم َجنَّ
ْوَلِئَك ِحْزُب �هلِل  ��و� َعْنُه �أُ ��َي �هلُل َعْنُهْم َوَر�سُ ِفيَها َر�سِ

�أََل �إِنَّ ِحْزَب �هلِل ُهُم �ْلُمْفِلُحوَن} )المجادلة22(.
وف���ي حدي���ث خطير ومهم يق���ول الر�س���ول )�سلوات 
اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه(: ))ل��و �أن عبدً� قام ليله، و�س��ام 
نه��اره، و�أنف��ق ماله في �س��بيل �هلل ِعْلقًا ِعْلق��ًا  وَعَبَد 
ك��ن و�لمق��ام حتى يك��ون �آخ��ُر ذلك �أن  �هلل بي��ن �لرُّ
��ِعَد �إلى �هلل  ُيذَب��ح بين �لركن و�لمقام مظلومًا َلَما �سَ
من عمل��ه وزن ذرة، حتى ُيظِهَر �لمحبة لأولياء �هلل 

و�لعد�وة لأعد�ء �هلل((.
•••
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ما تدل عليه وحتمله مفردات الشعار
يق���ول ال�سي���د ح�سين في )الدر����س ال�ساد�س( من درو�س 

رم�سان عند قول اهلل تعالى:
ْن َمَنَع َم�َس��اِجَد �هلِل �أَْن ُيْذَكَر ِفيَها  ْظَلُم ِممَّ {َوَم��ْن �أَ
��ْس��ُمُه} م�ساأل���ة ذك���ر ا�سمه لي����س فقط مج���رد اأن اأحداً 

يقول: اهلل اأكبر، واإنما: اهلل اأكبر بفاعلية فعاًل.
وله���ذا انظ���ر الفارق األي����س الم�سل���ون يقولون: اهلل 
اأكب���ر؟ عندما يق���ول ال�سب���اب:)اهلل اأكب���ر...( هل يوجد 
زي���ادة على ما يقولونه ه���م: اهلل اأكبر؟ فلماذا ينطلقون 

بقوة عليهم ويم�سكونهم وي�سجنونهم؟!.
ه���ذه مواق���ف تنطلق من اإعط���اء النف�س حيوية على 
اأ�سا����س اإعط���اء م���اذا؟ ذك���ر اهلل حيوي���ة، )اهلل اأكبر( هذه 
معناه���ا ه���ام جداً ج���داً يعني اإذا كنت فع���اًل اعرف معنى 
ا�س���م اهلل ال���ذي اأذكره به فهو يعطين���ي انطالقة هامة: 
ال اأخ�س���ى غي���ره، فعندما اأقول: )اهلل اأكبر( هو اأكبر من 
اأمري���كا واأكب���ر م���ن اإ�سرائي���ل اأكب���ر م���ن اأي ط���رف اآخر، 
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اإذاً فاأنطل���ق الأرف���ع �سع���اراً �سده���م واأق���ول: الم���وت لهم 
)الم���وت الأمري���كا الم���وت الإ�سرائي���ل( األي�س���ت ه���ذه من 
قيمة ذكر اهلل بمعناه الحقيقي؟ اأي اإعطاء ا�سمه فاعلية، 
والتعام���ل معها باإيجابية بحيوية، واإال فهناك كثير من 
النا����س من يقولون: {�آمنا} هكذا مجرد الكالم {َوَلِئْن 
ْلَتُهْم َم��ْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُل��نَّ �هلُل} )الزخرف: م�ن اآلية87(  �َس��اأَ
مج���رد ال���كالم ال يكفي لوح���ده، ال بد اأن يك���ون بال�سكل 
ال���ذي يعط���ي فاعلية يعطي اأث���راً من�سجماً مع م�سمون 
اال�س���م االإلهي: )اهلل اأكبر( التي هي من اأبرز الكالم في 
الم�سجد يدعى بها اإلى ال�سالة. )اهلل اأكبر اهلل اأكبر( في 
اأول االأذان، وتفتت���ح بها ال�س���الة، وتتكرر داخل ال�سالة، 
م�سمون هذا اال�سم يجب اأن يكون بال�سكل الذي اإذا اأنت 
ترفع���ه وتعمل على رفعه فيج���ب اأن يكون بال�سكل الذي 
يت���رك م�سمون���ه اأث���راً لديك يتمثل ف���ي مواقف تنطلق 
فيه���ا واإال ف�سيبق���ى مجرد كالم مثل كلم���ة الم�سركين: 
)اهلل( {َوَلِئْن �َساأَْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ �هلُل} )الزخرف: 
من اآلية87( لكن هل انطلقوا على م�سمون هذه ليوحدوه 

ويتركوا االآلهة االأخرى؟ ال.
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معاني مفردات الشعار
ال�سي���د عب���د الملك ب���در الدين الحوث���ي تحدث عن 
ثقاف���ة ال�سع���ار ف���ي خطاب���ه ف���ي تاأبي���ن ال�سهي���د القائد 

ال�سيد ح�سين - ر�سوان اهلل عليه - بقوله: 
"ال�سع���ار حق���ق نتائ���ج كبي���رة على م�ست���وى تقديم 
الثقاف���ة ال�سحيح���ة لمواجه���ة غ���زو فك���ري و�سيا�س����ي 
وثقاف���ي لالأم���ة، لو ناأتي حتى اإلى مف���ردات هذا ال�سعار 
وراء كل مفردة ثقافة تواجه ثقافة من ال�سالل والبغي 
الت���ي يتحرك من خاللها اأعداء االإ�سالم لل�سيطرة على 

االأمة".
)اهلل اأكبر(

لق���د ب���داأ ه���ذا ال�سع���ار بعب���ارة التكبي���ر، التكبير هلل، 
)اهلل اأكب���ر(، ب���داأ ه���ذا ال�سع���ار به���ذه العب���ارة ليقدمه���ا 
ثقافة، لير�سخها اإيماًنا واعًيا واث�ًقا في مرحلة حر�ست 
فيه���ا اأمري���كا واإ�س�رائيل ومن مع اأمري���كا واإ�س�رائيل من 
قوى النفاق والعمالة على اأن ير�سخوا في قلوب النا�س، 
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ف���ي قل���وب وم�ساع���ر وواقع ه���ذه االأم���ة اأن اأمري���كا اأكبر 
م���ن كل �س����يء، واأن���ه يج���ب اأن يرهبه���ا النا����س ف���وق كل 
�س����يء، واأن يخافه���ا النا����س فوق كل �س����يء، واأن ي�ست�سلم 
له���ا النا�س ويرون فيها االأكبر ال���ذي يجب اأن يخ�سعوا 
ل���ه، واالأكبر الذي يجب اأن ي�ست�سلموا له، واالأكبر الذي 
يج���ب اأن يطيع���وه، واالأكب���ر الذي يرى النا����س نفو�سهم 
في مواجهته اأنهم االأ�سغر واالأهون واالأ�سعف واالأعجز 

وبالتالي الم�ست�سلم.
لك���ن عب���ارة: )اهلل اأكب���ر( في ه���ذا الموقع ف���ي اإطار 
ه���ذا الموق���ف ر�سخ���ت قناع���ة ر�سخ���ت اإيماًن���ا وعقي���دًة 
ومب���دًءا وفك���ًرا وثقاف���ًة اأن اهلل العظي���م مل���ك ال�سموات 
واالأر����س رب العالمي���ن ه���و االأكب���ر،  واأن اأولئك الطغاة 
الم�ستكبري���ن ه���م ال �س����يء اأمام جب���روت اهلل وقدرة اهلل 

وكبرياء اهلل. 
ه���و االأكب���ر فلنثق به، ه���و االأكبر فلنت���وكل عليه، هو 
االأكب���ر فلنعتمد علي���ه، هو االأكبر فلن�ستن�س�ر به ولن�س�ر 
في الطري���ق التي وعدنا فيها بالن�س�ر، هو االأكبر الذي 
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يج���ب اأن نخ�س���اه ف���ال نق�س����ر، ه���و االأكب���ر ال���ذي يجب 
اأن نخ���اف من���ه ف���ال نهم���ل وال نتراج���ع وال ن�سعف، هو 
االأكب���ر ال���ذي يج���ب اأن نعتز به في مواجه���ة كل الطغاة 

والم�ستكبرين. 
ه���و االأكب���ر الذي يجب اأن نطمئ���ن واأن ن�سعر بالثقة 
واالأم���ل عندما نت���وكل عليه ون�سير ف���ي طريقه ونعتمد 
علي���ه، ه���و االأكب���ر ال���ذي يج���ب اأن تمتلئ قلوبن���ا خ�سية 
منه، اإجالاًل له، تعظيًما له، اإكباًرا له حتى ي�سغر كل ما 

�سواه في اأعيننا، هو االأكبر. 
ا التي قدمها ه���ذا ال�سعار  ه���ذه الثقافة المهمة ج���ًدّ
ف���ي مواجهة كل اأ�سوات ال�سوء، اأ�سوات الباطل، اأ�سوات 
ودع���وات وكتابات واأقوال وفت���اوى المرجفين والعمالء 
والمتخاذلي���ن والمنافقي���ن الذين يري���دون اأن ير�سخوا 
في نفو�س االأمة اأن اأمريكا هي االأكبر وبالتالي هي التي 
يج���ب اأن ُتخاف واأن ُتعبد من دون اهلل �سبحانه وتعالى، 
فيكون اأمرها هو النافذ وكلمتها هي العليا وتوجيهاتها 

هي المطاعة و�سيا�ساتها هي المعتمدة.
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)الم�ت لأمريكا الم�ت لإ�سـرائيل(
ف���ي ال�سع���ار نف�س���ه ج���اءت الفق���رة الثاني���ة والثالث���ة 
لتق���ول: )الموت الأمريكا الموت الإ�س�رائيل( في مرحلة 
واأولياوؤه���ا  المنافق���ون  وعمالوؤه���ا  اأمري���كا  من���ا  اأرادت 
المرجف���ون هي واإ�س�رائيل اأن نقد����س اأمريكا اأن نخ�سع 
الأمري���كا اأن نت���رك الأمري���كا المجال لتفعل بن���ا ما ت�ساء 
وتري���د، لتقت���ل وتميت دون اأن يكون لن���ا موقف، دون اأن 

نقول �سيًئا ودون اأن نعمل �سيًئا.
ف���ي مرحل���ة اأرادت فيه���ا اأمري���كا واإ�س�رائي���ل واأولياء 
اأمريكا واإ�س�رائيل وعمالء اأمريكا واإ�س�رائيل لهذه االأمة 
الم���وت، الموت ف���ي كل المجاالت، الم���وت قتاًل والموت 
خ�سوًعا وا�ست�سالًما والموت عجًزا وانهياًرا وذالاًّ الموت 

بكل اأ�سكاله المعنوية والحقيقية.
ج���اء هذا ال�سعار ليعلمنا كيف نكون تجاه هذا العدو 
ال���ذي ال يجوز الأح���د اأن يواليه وال اأن يك���ون عمياًل له، 
ا، هذا العدو الذي  هذا العدو الذي يجب اأن نتخذه عدًوّ
يميت االأمة، يقتل االأمة، يميت ثقافة االأمة، عزة االأمة، 
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مج���د االأم���ة، ي�سته���دف االأمة ب���كل اأ�س���كال اال�ستهداف 
اأمري���كا واإ�س�رائيل اأن نتخذهم اأعداء، واأن نقول: الموت 
له���م، واأن نن���ادي بعدائن���ا واأن نظه���ر �سخطن���ا تج���اه ما 
يعمل���ون، اأن نعب���ر عن عزتن���ا، عن اإبائنا، ع���ن اإح�سا�سنا، 
ع���ن م�ساعرن���ا، ع���ن وجودنا، ع���ن ح�سورنا، ع���ن اأنا اأمة 
تع���ادي من عاداه���ا، وتقف بوجه م���ن ي�ستهدفها، ول�سنا 
اأم���ة م�ستباح���ة تترك المجال لالآخري���ن ليفعلوا بها ما 
ي�س���اوؤون ويري���دون وال يك���ون له���ا موق���ف وال �سوت وال 

حركة وكاأنها ميتة.
 )اللعنة على اليه�د(

ج����اءت عب����ارة: )اللعن����ة عل����ى اليه����ود( ف����ي مرحل����ة 
يحر�����س اليه����ود وكل عمالئه����م ف����ي الدني����ا اأن يقدم����وا 
اليه����ود الذين هم المف�سدون في االأر�س، الذين ي�سعون 
فيها ف�ساًدا وهم منبع ال�س�ر والف�ساد والطغيان واالإجرام 
والتاآم����ر ف����ي كل العال����م، يري����دون اأن يقدموه����م في كل 
العال����م عل����ى اأنهم ه����م االأخيار واأنهم االأب����رار واأنهم دعاة 
الحرية واأنهم من �سينقذ العالم، واأنهم مالئكة الب�س�ر.
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ج���اءت عب���ارة: )اللعن���ة على اليه���ود( لتك���ون موقًفا 
ولتق���دم روؤي���ة عن اأولئ���ك اأنه���م ملعونون، ال ه���م اأخيار 
وال ه���م اأب���رار، بل هم منب���ع ال�س�ر، هم منب���ع التاآمر في 
كل الدني���ا، منبع الف�ساد ف���ي كل االأر�س، منبع الطغيان 
واالإج���رام، منبع المك���ر والكيد بالب�س�ري���ة، منبع ال�س�ر 
والطغيان هم، هم ملعونون ولي�سوا ال باأخيار وال باأبرار 
وال بح�ساريي���ن وال بديمقراطيي���ن وكل العب���ارات التي 
تح���اول اأن تجمله���م على ب�ساعته���م واأن تقدمهم للعالم 
العال���م،  ليق���ودوا  العال���م،  لي�س���ودوا  العال���م،  لي�س���ودوا 
ليهيمن���وا عل���ى العالم، باعتبار اأنهم ه���م االأكبر واالأكثر 

كفاءة لقيادة العالم.
ج���اءت عب���ارة: )اللعنة عل���ى اليهود( لتحك���ي موقًفا 
يعب���ر ع���ن حقيق���ة ما هم علي���ه، اأنهم اأ�س����رار، اأن اهلل قد 
لعنه���م لما ه���م عليه من �س�ر، لما ه���م عليه من طغيان، 
لم���ا ه���م علي���ه من ف�س���اد، لما هم علي���ه من اإج���رام، لما 
يمثلون���ه عل���ى الب�س�ري���ة م���ن خط���ر و�س����ر ومك���ر وكي���د 

واإجرام وكل مظاهر ال�س�ر وكل مظاهر الطغيان.
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)الن�سـر لالإ�سالم(
ثم ختم ه���ذا ال�سعار بعبارة هي: )الن�س�ر لالإ�سالم( 
لتوؤك���د حقيق���ة الوع���د االإله���ي ال�س���ادق بالن�س����ر له���ذا 
االإ�س���الم بقيم���ه المثلى، ه���ذا االإ�سالم بمبادئ���ه الحقة، 
هذا االإ�سالم باأخالقه العظيمة، هذا االإ�سالم بم�س�روعه 
الع���ادل ف���ي الحي���اة، ه���ذا االإ�س���الم ال���ذي ك���رم االإن�سان 
وال���ذي اأراد لالإن�س���ان اأ�س�رف دور يقوم ب���ه في ال�سموات 
واالأر����س، واأعظم م�سوؤولية، هذا االإ�سالم، لكن االإ�سالم 
الذي قدمه القراآن وتحرك على اأ�سا�سه محمد -�سلوات 
اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه - ولي�س االإ�س���الم الزائ���ف، الن�سر 
لالإ�س���الم الأن االأعداء يريدون ل���ه اأن ي�سوه، يريدون اأن 
ير�سخ���وا على م�ستوى الذهني���ة العالمية في كل الدنيا 
اأن���ه دي���ن �س����ر ومنبع اإره���اب وف�ساد، اأنه دي���ن انحطاط، 
اأن���ه دي���ن ال قيم له وال �س�رف ل���ه وال �سمير له، اأنه دين 
هزيم���ة، دي���ن يك���ون المنتمون اإلي���ه ه���م االأذل واالأحط 

واالأعجز في كل الدنيا.
جاءت هذه العبارة لتقدم الحقيقة النا�سعة اأنه الدين 
ال���ذي �سينت�س�ر، هو الدين الذي �ستحت���اج اإليه الب�س�رية، 
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ه���و الدين الذي ال خال�س للب�س�رية ال من ظلم وطغيان 
وف�س���اد اأولئ���ك االأ�س����رار اليه���ود وم���ن ي���دور ف���ي فلكه���م 
اإال به���ذا االإ�س���الم بم�س�روع���ه الع���ادل، بمبادئ���ه المثل���ى 
والعظيمة، باأخالقه، ب�سلوكياته بكل تفا�سيله، بروحيته.

كانت هذه الخط�ة في م�اجهة اأعداء حقيقيين  
يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل:

دع���وة  رافقه���ا  ���ا  اأي�سً الخط���وة  به���ذه  يتعل���ق  فيم���ا 
اإل���ى الق���راآن الكري���م للتثقف ب���ه، وكانت ه���ي بحد ذاتها 
ا لالأمة في مواجهة اأعداء حقيقيين وا�سحين  ا�ستنها�سً
مك�سوفي���ن ال لب�س في اأمرهم وال غمو�س في عداوتهم 
لالإ�س���الم والم�سلمي���ن، لي�س���ت اأمري���كا مح���ل �سبهة وال 
اإ�س�رائي���ل مح���ل �سبه���ة ال في عداوته���ا لالإ�سالم وال في 
م���ا ارتكبت���ه بح���ق الم�سلمي���ن وبح���ق الب�س�ري���ة عموًم���ا 
م���ن ظلم واإجرام وطغيان، وقت���ل لمئات االآالف، و�سفك 
للدم���اء بطريق���ة وح�سي���ة وفظيع���ة، وامته���ان لكرام���ة 
واحتق���ار  الب�س�ري���ة،  لث���روات  و�س�رق���ة  ونه���ب  النا����س، 
وا�ستكب���ار واإل���ى م���ا هناك، لي�س���ت محل �سبه���ة، لم تكن 
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اأمري���كا مح���ل �سبه���ة، وال اإ�س�رائيل مح���ل �سبهة، ال على 
م�ستوى عداوتها لالإ�سالم والم�سلمين، االإ�سالم في كل 
معالمه: في نبيه وكتابه ومقد�ساته وتفا�سيله، وال على 
م�ست���وى ا�ستهدافها لالأمة والأر�سها وعر�سها وثرواتها 
ووجودها كله، وال على م�ستوى ما هي عليه في واقعها.
ه����ل اأمري����كا لها ح�س����ارة اأخالقية قائم����ة على العدل 
قائم����ة على الح����ق قائمة على الخير؟ اأم ه����ي المتوح�سة 
االأكث����ر وح�سي����ة ف����ي العالم م����ع اإ�س�رائيل؟ ل����م تكن محل 
�سبه����ة ول����م تك����ن اإ�س�رائيل مح����ل �سبهة ولم يك����ن اليهود 
محل �سبهة، بل هم اأعداء وا�سحون بينون �س�ريحون على 

كل الم�ستويات بما في ذلك على الم�ستوى االأخالقي.
فه���و ا�ستنه����س االأم���ة للتح���رك �س���د ه���وؤالء الذين 
يفتك���ون بها، الذين يمار�س���ون الطغيان عليها واالإجرام 
بحقها واال�ستهداف ال�سامل لها مع دعوة اإلى كتاب اهلل، 

اإلى االهتداء به اإلى التم�سك به، اإلى التثقف به.
هل هناك اأرقى اأو اأ�سمى اأو اأو�سح عدالة واأحقية من هذا 
الم�س�روع، دعوة اإلى القراآن وا�ستنها�س لالأمة في مواجهة 
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�س����ر البرية واالأع���داء االألداء المك�سوفي���ن الوا�سحين في 
عداوته���م واإجرامهم، م�س�روع وا�سح، ومحق، وعادل، لي�س 
في���ه �سبهة، ولي�س فيه غمو����س، ولم ي�ستهدف طرًفا يكون 

هناك �سك في مواجهته اأو ا�ستهدافه.
ا�ستنه�س االأمة لتدافع عن نف�سها، وعن دينها، وعن 
عر�سه���ا، وع���ن اأر�سها، عن وجودها، دع���وة حق وا�سحة 
بينة، حق وا�سح، وحق بّين، وق�سية عادلة ال لب�س فيها 
اأب���ًدا، وم���ع كل ه���ذا الو�سوح، م���ع كل هذا الح���ق، ُووِجَه 
هذا الم�س�روع من قبل الكثير من النا�س، هذا يدل على 
ا  م���اذا؟ لق���د ك�سف ه���ذا الم�س����روع الواق���ع ال���رديء جًدّ
وال�سيئ الذي و�سلت اإليه االأمة، اأمة االإ�سالم، ويتحرك 
م���ن داخ���ل االأم���ة الت���ي تقول ع���ن نف�سه���ا اأم���ة االإ�سالم 
يتح���رك الكثي���ر ع���داًء �س�ري�ًح���ا بي�ًن���ا ب���كل وقاح���ة �سد 

دعوة الرجوع اإلى القراآن. 
واجهوا من ناداهم باأن تعالوا نتبع كتاب اهلل، تعالوا 
نتثق���ف ب���ه، تعال���وا نتم�س���ك ب���ه، نتح���رك عل���ى اأ�سا�س���ه، 
ووقف���وا �سد هذه الدعوة الت���ي كانت تمثل الدعوة التي 
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تح���رك بها ر�س���ول اهلل محمد - �سلوا ت اهلل عليه وعلى 
اآله - من داخل االأمة. 

واجه���وا الق���راآن ف���ي ثقافت���ه، َوواجه���وا الق���راآن في 
موقفه، َوواجهوا القراآن في روؤيته، َوواجهوا القراآن في 
دعوت���ه، َوواجه���وا روؤية القراآن وثقاف���ة القراآن وعوديت 
باأ�س���د ح���االت الع���داء، ُووِجه���ت ب���كل اأ�س���كال المواجه���ة 

وعلى كل الم�ستويات.
عل���ى العموم ه���ذا الم�سروع القراآن���ي بهتافه و�سعاره 
للب�سائ���ع  بالمقاطع���ة  المتعل���ق  االآخ���ر  وم�سروع���ه 
اإلي���ه  نحت���اج  م�س���روع  ه���و  واالإ�سرائيلي���ة  االأمريكي���ة 
كم�سلمي���ن، الأن بقاءن���ا ب���ال م�س���روع يعن���ي البق���اء ف���ي 
حال���ة م���ن اال�ست�س���الم وال�سم���ت الت���ي تخ���دم االأعداء، 
وه���و م�سروع متن���ور الأن الثقافة القراآنية تت�سمن روؤية 
�سامل���ة متكاملة، تتن���اول الواقع وتتن���اول م�ساكل االأمة 
وتتن���اول االأح���داث وطبيع���ة ال�س���راع وم���ا تحت���اج اإلي���ه 

االأمة في مواجهة هذا.  
•••
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األهداف اليت حتققت من اهلتاف بالشعار 
يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل:

اأم���ام ه���ذا الواق���ع الخطر ج���داً الذي تعي�س���ه االأمة، 
وال���ذي ي���وؤذن بمرحلة متقدم���ة، ولي�س���ت اأول الطريقة 
بالن�سب���ة لالأمريكيي���ن، ولي�ست اأول الخط���وات بالن�سبة 
الأمري���كا واإ�سرائيل ومن ي���دور في فلكهم، ال. هي حلقة 

من حلقات، خطوة من خطوات، مرحلة من مراحل.
ف���ي ه���ذا الواق���ع وتزامن���اً م���ع تل���ك المرحل���ة وتلك 
الظ���روف، اأطل���ق ال�سي���د ح�سي���ن ب���در الدي���ن الحوث���ي 
ر�سوان اهلل عليه ال�سرخة في وجه الم�ستكبرين، هتاف 
الحرية والبراءة، �سعار )الله أكبر - الموت ألمريكا 
/ الم��وت إلس��رائيل/ اللعنة عل��ى اليهود - 
النصر لإلسللالم(، واأعل���ن بذل���ك انطالق���ة الم�سروع 
القراآن���ي، وذل���ك بتاريخ 2002/1/17م، �س���ادف ذلك في 

اآخر جمعة من �سهر �سوال في ذلك العام.
ه���ذا الم�س���روع القراآن���ي ال���ذي ه���ذا �سع���اره، يه���دف 
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اإل���ى ا�ستنها����س االأم���ة لمواجه���ة التحدي���ات الكب���رى، 
نتيج���ة  وجوده���ا؛  ته���دد  الت���ي  الج�سيم���ة  والمخاط���ر 
الم�سبوق���ة،  غي���ر  واالإ�سرائيلي���ة  االأمريكي���ة  الهجم���ة 
واإل���ى ت�سحي���ح و�سع االأمة بالعودة اإل���ى القراآن الكريم، 
والتثق���ف بثقافته، واالهتداء ب���ه، واإلى التحرك العملي 
وفق خطوات متعددة، كان من بينها ال�سعار، ومن بينها 
ون�س���ر  واالإ�سرائيلي���ة،  االأمريكي���ة  الب�سائ���ع  مقاطع���ة 

الوعي في اأو�ساط االأمة.
ه���ذا الم�س���روع ركز ب�س���كل كبير عل���ى ال�سرخة بهذا 
ال�سع���ار والهت���اف، رك���ز ب�س���كل كبي���ر عل���ى التحري����س 
لمقاطعة الب�سائع االأمريكي���ة واالإ�سرائيلية، لما تمثله 
هذه الم�ساألة من اأهمية كبيرة جداً في مواجهة اأمريكا 
ومواجه���ة اإ�سرائي���ل الت���ي عم���اد قوته���ا ه���و اإمكاناته���ا 
االقت�سادي���ة، العناي���ة بالثقاف���ة القراآني���ة ون�س���ر الوعي 
م���ن خاللها والتح���رك عملياً على �سوئه���ا في مواجهة 
المج���االت،  كل  ف���ي  واإ�سرائي���ل،  اأمري���كا  موؤام���رات 

والت�سدي لهجمتهم ال�سر�سة ال�ساملة على االأمة.
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وهكذا حقق هذا ال�سعار العديد من النتائج المهمة منها:
1ـ حقق نقلة نف�سية ومعن�ية وواقعية وعملية  

�َل ال�سعار في االتج���اه العملي بداية حكيمة  فق���د مَثّ
ودقيق���ة ومدرو�س���ة للدف���ع بالنا����س وتحقي���ق نقل���ة من 
واقع ال�سم���ت وواقع اال�ست�سالم وواقع الخ�سوع وحالة 
الالموق���ف اإلى الموق���ف اإلى الكالم، اإل���ى التحرك اإلى 
الفع���ل، اإل���ى الم�سوؤولي���ة، وكانت بداي���ة مدرو�سة؛ الأنها 
ل���كل واح���د، كل م���ن كان  اأواًل م�ساأل���ة �سهل���ة ومتاح���ة 
ف�سيًح���ا غي���ر اأخر�س، من لم يكن اأبك���م يمكنه اأن يهتف 
به���ذه الخم�س الكلمات، اأي: خط���وة �سهلة؛ لكنها مهمة 
وفاعلة وموؤثرة ولها اأهداف ولها نتائج، وبداية ممكنة.

ا عليهم  ل���م ياأت ليدف���ع باالأمة اإلى موقف كبي���ر جًدّ
ب���ل  اإلي���ه،  اًّ���ا لالنتق���ال  ���ا وال معنوي� نف�سًيّ يتهي���وؤوا  ل���م 
انتق���ال متدرج، انتق���ال بتدرج، خطوة مفيدة، خروج من 
حال���ة ال�سم���ت وحال���ة الالموق���ف وحال���ة التن�س���ل عن 
الم�سوؤولي���ة اإل���ى الموق���ف وموق���ف متاح، موق���ف �سهل، 

موقف ممكن. 
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هذا الموقف حقق نتائج اأواًل على م�ستوى الهاتفين 
ا كبيًرا ف���ي اأنف�سهم هذا  بال�سع���ار، لقد ت���رك اأثًرا معنوًيّ
عل���ى م�ست���وى الذي���ن هتف���وا بال�سع���ار وانطلق���وا، غّي����َر 
واقعه���م تماًم���ا، اأحي���ا فيهم ال�سع���ور بالم�سوؤولي���ة، اأحيا 
فيه���م ال�سع���ور بالعزة، اأحي���ا فيهم ال�سع���ور بالقوة، اأحيا 
فيه���م اأنهم اأ�سبحوا في موقع الم�سوؤولية وبالتالي راأوا 
اأنف�سه���م بحاج���ة اإل���ى االلتج���اء اإل���ى اهلل، راأوا نفو�سه���م 
راأوا  موق���ف،  ف���ي  اأنف�سه���م  راأوا  جهادي���ة،  حال���ة  ف���ي 
اأنف�سه���م اأ�سبح���وا ف���ي مباين���ة للظالمي���ن والمجرمين 
والم�ستكبري���ن، اأ�سبح لهم موق���ف، اأ�سبح لهم م�س�روع، 

 . اأ�سبحوا في مواجهة تحٍدّ
فحقق نقلة نف�سية ومعنوية وواقعية وعملية، وترك 
اًّ���ا تراف���ق مع���ه الن�س���اط التثقيف���ي الم�ستمر  اأث���ًرا تربوي�
الذي كان يقوم به ال�سيد - ر�سوان اهلل عليه - في الليل 
والنه���ار يتح���رك دائ�ًما بتعبئ���ة اإيمانية وتثقي���ف قراآني 
يع���زز ال���روح المعنوي���ة، فترك اأثره العظي���م في وجدان 
الذي���ن  المنطلقي���ن  المتحركي���ن  بال�سع���ار  الهاتفي���ن 
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ا�ستجاب���وا وتحركوا في اإطار هذا الم�س�روع مع الن�ساط 
الم�ستم���رة،  االإيماني���ة  والتعبئ���ة  الم�ستم���ر  التثقيف���ي 
فوجدوا اأنف�سهم في حالة ارتقاء معنوي اإيماني و�سعور 
بالع���زة يتزاي���د، الع���زة االإيماني���ة، وتعزيز لحال���ة الثقة 
ب���اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، م���ع كل اأ�سب���وع م���ع كل ظ���رف، 
كلم���ا تزاي���د الوق���ت، �سع���روا اأكث���ر واأكث���ر بثقته���م باهلل 
واعتماده���م عل���ى اهلل واحتقارهم ل���كل اأولئك الطاغين 

والم�ستكبرين.
2ـ حطم جدار ال�سمت

م جدار ال�سمت، واأخرج االأمة من  فه���ذا الهتاف حطَّ
حال���ة ال�سك���وت اإلى الموق���ف، من حال���ة الالموقف اإلى 
الموق���ف، وه���ذه خطوة مهمة في واق���ع االأمة، بداًل من 
اأن تبق���ى االأم���ة �سامتة! ال موقف له���ا! وال تحرك لها! 
وتبقى على النحو الذي يريده اأعداوؤها منها "ال" يجب 
اأن تتح���رك االأم���ة، واأن تعبر عن حالة �سخطها وعدائها 
الأولئك الظالمين والعابثين والم�ستكبرين في االأر�س، 
ه���ذه م�ساأل���ة مهمة، ه���ذه تواج���ه حالة معين���ة، م�سروع 
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معي���ن تعم���ل علي���ه اأمريكا وتتح���رك اأي�ساً عل���ى اأ�سا�سه 
اإ�سرائيل. 

فهو كذلك م�سروع ا�ستنها�س لالأمة للتحرك عملياً 
ف���ي مواجهة االأخط���ار الحقيقي���ة؛ الأن الكثير من اأبناء 
االأم���ة، وف���ي اأو�ساط االأم���ة عموماً م�ست���اء بالتاأكيد من 
اأمري���كا، وم�ستاء م���ن اإ�سرائيل، وله موق���ف مختزن في 
داخل���ه يعب���ر ع���ن ه���ذا اال�ستي���اء، ويحمل ه���ذا اال�ستياء 
لكن���ه ال يترجم عملياً، حال���ة الجمود والغفلة وال�سكوت 
والقعود يجعل من االأمة �سحية وفري�سة �سهلة الأعدائها 
ويجع���ل منه���ا اأي�س���اً �ساحة مفتوح���ة لال�ستقط���اب الأن 

هذه الفئة ال�ساكتة الجامدة التي ت�سكل اأغلبية االأمة.
اأغلبي���ة االأم���ة ه���ي قابل���ة الأن ي�سمح���ل ف���ي واقعها 
ه���ذا اال�ستي���اء ه���ي قابل���ة الأن تك���ون �ساح���ة مفتوح���ة 
لال�ستقط���اب و�ساح���ة اأي�س���اً مفتوح���ة ومي���دان مفت���وح 
كذل���ك للت�سلي���ل واالإغ���واء يعن���ي لي����س لديه���ا ح�سانة 
معنوي���ة ثقافي���ة فكري���ة تحميها من ذل���ك كان من اأهم 
اأه���داف ه���ذه ال�سرخة وه���ذا الم�س���روع مواجهة فر�س 
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حال���ة ال�سمت وال�سكوت التي واكبت التحرك االأمريكي 
واالإ�سرائيل���ي الأن ال���ذي كان يج���ري ف���ي مقاب���ل ه���ذا 
التح���رك الكبي���ر لالأمريكيي���ن وهذه الهجم���ة ال�سر�سة 
وغير الم�سبوقة على االأمة كان الذي يواكب ذلك وكان 
يتزام���ن مع ذلك فر�س لحال���ة ال�سمت وحالة ال�سكوت 
ف���ي او�س���اط االأم���ة اأن ال اأح���د يتح���رك اأن ال اأحد يتخذ 
موقف���اً، ال اأح���د ين�سط ف���ي اأو�ساط االأم���ة ال�ستنها�سها 
ف���ي مواجهة هذا الخط���ر. وهذه الم�سال���ة �سيئة للغاية  
الأن معناها تكبيل ال�سعوب بقيود الذل والهوان وتقديم 
االأم���ة فري�س���ة �سهل���ة الأعدائه���ا وتهيئة االأم���ة ل�سيطرة 

اأعدائها دونما اأي كلفة بالن�سبة لالأمريكي.
3ـ اأوجد حالة كبيرة من ال�سخط 

يق���ول ال�سي���د ح�سين ب���در الدي���ن الحوثي ر�س���وان اهلل 
عليه في محا�سرة ) ال�سرخة(: 

اأمام هذه االأحداث لنقول: هل  " نع���ود م���ن جديد 
نح���ن م�ستع���دون اأالَّ نعم���ل �سيًئ���ا؟  ث���م اإذا قلن���ا نح���ن 
م�ستع���دون اأن نعم���ل �سيًئ���ا فم���ا ه���و الج���واب عل���ى م���ن 



43

الصرخة  املنطلقات واألهداف

يق���ول: )ماذا نعمل؟( اأق���ول لكم اأيها االإخوة: ا�س�رخوا، 
األ�ستم تملكون �س�رخة اأن تنادوا: 

الله أكبر - الموت ألمريكا / الموت إلسرائيل/ 
اللعنة على اليهود - النصر لإلسالم؟

 ه���ذه ال�س�رخ���ة األي����س كل واحد باإمكان���ه اأن يعملها 
واأن يقوله���ا؟ اإنها من وجه���ة نظر االأمريكيين - اليهود 
لنق���ل  عليه���م.  بالغ���ة  خط���ورة  ت�س���كل   - والن�س���ارى 
الأنف�سن���ا عندم���ا نق���ول: م���اذا نعم���ل؟ هكذا اعم���ل وهو 
اأ�سع���ف االإيم���ان اأن تعم���ل هك���ذا، ف���ي اجتماعاتن���ا، بعد 
�س���الة الجمع���ة، و�ستعرف���ون اأنها �س�رخ���ة موؤثرة، كيف 
�سينطلق المنافقون هنا وهناك والمرجفون هنا وهناك 

ليخوفوكم، يت�ساءلون: ما هذا؟.
اأتعرف���ون؟ المنافق���ون المرجف���ون هم الم���راآة التي 
تعك����س ل���ك فاعلية عملك �سد اليه���ود والن�سارى ؛ الأن 
المنافقي���ن هم اإخ���وان اليهود والن�س���ارى {�أََلْم َتَر �إَِلى 
�لَِّذي��َن َناَفُق��و� َيُقوُل��وَن ِلإِْخَو�ِنِه��ُم �لَِّذيَن َكَف��ُرو� ِمْن 
�أَْه��ِل �ْلِكَتاِب َلِئْن �أُْخِرْجُت��ْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َول ُنِطيُع 
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�َرنَُّكْم})الحش��ر:11(  ِفيُكْم �أََحًد� �أََبًد� َو�إِْن ُقوِتْلُتْم َلَنْن�سُ
اأث���ر �س�رختك���م  اأنت���م  وت�سمع���وا  اأنت���م،  تعرف���وا  فحت���ى 
�ست�سمع���ون المنافقين هنا وهناك عندما تغ�سبهم هذه 
ال�س�رخة، يت�ساءل���ون لماذا؟ وينطلقون ليخوفوكم من 

اأن ترددوها.
اإًذا عرفن���ا اأنَّ با�ستطاعتنا اأن نعمل، واأن باأيدينا وفي 
متناولن���ا كثيًرا م���ن االأعمال، وهذه ال�س�رخة الله أكبر 
- الموت ألمريكا / الموت إلس��رائيل/ اللعنة 
على اليهود - النصر لإلسللالم  هي �ستت���رك اأثرها 

�ستترك اأثًرا كبيًرا في نفو�س النا�س، اإن �ساء اهلل.
م���ا ه���و ه���ذا االأث���ر؟. اإن���ه ال�سخ���ط، ال�سخ���ط ال���ذي 
يتف���اداه اليه���ود ب���كل م���ا يمك���ن، ال�سخ���ط ال���ذي يعم���ل 
اليه���ود عل���ى اأن يك���ون االآخ���رون م���ن اأبن���اء االإ�سالم هم 
البدي���ل ال���ذي يق���وم بالعم���ل عنه���م ف���ي مواجه���ة اأبناء 
االإ�س���الم، يتف���ادون اأن يوجد في اأنف�سن���ا �سخط عليهم؛ 
ليترك���وا هذا الزعيم وه���ذا الرئي�س وذلك الملك وذلك 
الم�س���وؤول وتل���ك االأحزاب، تتلق���ى هي الجف���اء، وتتلقى 
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هي ال�سخ���ط، وليبقى اليهود هم اأولئك الذين يدفعون 
مبال���غ كبي���رة لبن���اء مدار����س ومراك���ز �سحي���ة وهك���ذا 

ليم�سحوا ال�سخط. 
اإنهم يدفعون المليارات من اأجل اأن يتفادوا ال�سخط 
ف���ي نفو�سن���ا، اإنه���م يعرف���ون ك���م �سيك���ون ه���ذا ال�سخط 
مكلًف���ا، كم �سيكون هذا ال�سخط مخيًفا لهم. كم �سيكون 
ا في جم���ع كلم���ة الم�سلمين  ه���ذا ال�سخ���ط عام���اًل مه�ماًّ
���ا ف���ي  �سده���م. ك���م �سيك���ون ه���ذا ال�سخ���ط عام���اًل مه�ماًّ
���ا وعلمياًّا، هم لي�سوا اأغبياء  ا وثقافياًّ بن���اء االأمة اقت�سادياًّ
مثلن���ا يقولون م���اذا نعمل؟. هم يعرف���ون كل �س�يء، من 
خاللهم ت�ستطيع اأن تعرف ماذا تعمل، اإذا كنت ال تعرف 

من خالل القراآن الكريم ماذا تعمل �سدهم؟.
والق���راآن الكري���م ه���و ال���ذي اأخبرن���ا عنه���م، وكي���ف 
نعم���ل �سدهم، فحاِول اأن تعرف جي���ًدا ما يدبره اليهود 
والن�س���ارى؛ لتلم�س في االأخي���ر اإلى اأين ي�سل ولتعرف 

في االأخير ماذا يمكن اأن تعمل.
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ويق���ول ال�سي���د عبد الملك ب���در الدي���ن الحوثي حفظه 
اهلل:

اإذاً ال�سع���ار هو يعبر عن حال���ة �سخط يجب اأن ت�سود 
االأم���ة، ال ينبغ���ي اأب���داً اأن يحل محل ه���ذا ال�سخط حالة 
ر�س���ا، الأن حال���ة الر�سا تلك هي الت���ي �ستمهد الأن تقبل 
االأم���ة بهيمنة اأولئك وباحتالله���م للبلدان و�سيطرتهم 
عل���ى المق���درات، ويمكن من خالل ذل���ك اأن تكون االأمة 
قابلة الأي �سيء ياأتي من جانبهم مهما كانت خطورته.

حال���ة ال�سخ���ط يجب اأن تكون حال���ة قائمة في واقع 
االأم���ة، ه���ي تهيئ االأم���ة لتبّني المواق���ف الالزمة، وهي 
تح�س���ن االأم���ة تجعلها متنبهة، مدرك���ة، ترُقب الو�سع، 
تر�س���د االأح���داث، تتنبه لطبيع���ة الموؤام���رات والمكائد 

وبالتالي تت�سدى لها.
للنه��ــض  مهمــًا  حافــزا   �ستكــ�ن  ال�سخــط  حالــة 

الح�ساري لالأمة
اأي�ساً �ستكون حافزاً مهماً الأن تتحرك االأمة في بناء 
واقعه���ا الداخل���ي، الأن االأمة االإ�سالمي���ة ونحن نتحدث 
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عن الحال االأغلب واإاّل هناك �سحوة في بع�س البلدان، 
اإيجاب���ي، ولكنه���ا ح���االت  واق���ع  هن���اك تح���رك، هن���اك 
ا�ستثنائي���ة ج���داً، نح���ن نتحدث ع���ن الح���ال االأغلب في 
واق���ع االمة، واقع االأمة لي�س قائماً على اأ�سا�س اأنها اأمة 
تعي����س ف���ي مواجهة اأخط���ار وتحديات وله���ا اأعداء بهذا 
الم�ست���وى، بهذا الخب���ث، بهذا المكر، وتعي�س حالة ً من 
اال�ستهداف الكبير. بالتالي: هي تعي�س حالة التدجين، 
وحال���ة الخ�سوع، وه���ذه الحالة عّطلت واق���ع االأمة من 
التوج���ه اإلى عوامل البناء، اإلى عوام���ل القوة الأن االأمة 
التي تعي�س االإدراك واالإح�سا�س بالخطر وباأن لها اأعداء 
ي�ستهدفونه���ا ه���ذا االإح�سا�س وهذا ال�سع���ور يدفعها اإلى 
اأن تبح���ث عن عوامل القوة، لتبن���ي نف�سها، لتكون قويًة 

فتتمكن من دفع االأخطار ومواجهة التحديات.
ولك���ن حينم���ا تفق���د االأم���ة ه���ذا ال�سع���ور: االإدراك 
للتح���دي، واالإح�سا����س بالخطر، ومعرف���ة من هو العدو 
ه���ذا  تفق���د  حينم���ا  اال�سته���داف،  وطبيع���ة  الحقيق���ي، 
االإح�سا�س، وه���ذا ال�سعور وتخ�سر هذا االإدراك بالتالي: 
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تتجم���د، ال تنه����س، ال تتحرك، ال تبن���ي نف�سها، ال تبني 
واقعها، تقبل بالم�ستوى الذي هي عليه من ال�سعف!.

وله���ذا حت���ى عل���ى م�ستوى النهو����س الح�س���اري االأمة 
بحاج���ة اإل���ى اأن ت���درك اأنها تعي�س تحدي���ات واأخطاراً يجب 
عليه���ا اأن تبن���ي نف�سه���ا لتك���ون قوي���ة، لتك���ون ف���ي م�ستوى 
مواجهة تلك االأخطار وتلك التحديات، لكن حالة التدجين 
لالأم���ة التي رافقها اأي�ساً حالة من تر�سيخ ال�سعور بالعجز 
وال�سع���ور بال�سع���ف وال�سع���ور باالإحباط وال�سع���ور بالياأ�س 
والنظرة اإلى االآخر اأنه مهيمن واأن هيمنته ق�ساء وقدر ال 
يمك���ن الفكاك من���ه، هذه حالة �سيئة ج���داً اأ�سهمت اإلى حٍد 
كبي���ر لم�سلحة االأع���داء اأن تزداد هيمنتهم واأن تزداد اأي�ساً 

�سيطرتهم على بلداننا ومقدراتنا و�سئوننا.
نح���ن حينم���ا نتحدث ع���ن تو�سيف الواق���ع هذه هي 
م�ساأل���ة مهم���ة ج���داً، التو�سي���ف لواقعن���ا ال���ذي نعي�س���ه 
والت�سخي����س  اأي�س���اً  والتو�سي���ف  وكم�سلمي���ن،  كع���رب 
للحال���ة التي نعي�سها، اأي�ساً التو�سيف والتحديد لمنبع 
الخط���ورة وم�س���در الخط���ورة وجه���ة الخط���ورة الت���ي 
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تتهددن���ا هذه كلها هي ركائز واقعي���ة اإذا اأدركناها اأدركنا 
وعرفنا ماذا يجب اأن نعمل؟ وماذا يجب اأن نفعله لنغير 
ُر  َ َل ُيَغيِّ هذا الواقع بدءاً من تغيير ما باأنف�سنا {�إِنَّ �هللهّ

ُروْ� َما ِباأَْنُف�ِسِهْم} )الرعد11(. َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ
فه���ذا ال�سع���ار ه���و يعب���ر ع���ن حال���ة �سخط يج���ب اأن 
تعي�سه���ا االأم���ة واأن تتنام���ى ه���ذه الحالة لتك���ون ح�سناً 
مح�سناً لالأمة من اختراق االأعداء، لتكون حافزاً لبناء 
االأم���ة اأي�ساً فيم���ا يقويها، فيما تحت���اج اإليه من عوامل 
القوة لمواجهة التحدي والخطر، واأي�ساً لت�ستفيد منه 
االأمة ب�سكل كبير كعامل مهيئ لتبني المواقف الالزمة 

واال�ستعداد للمواقف الالزمة.
في المقابل هناك من يعمل لم�سلحة االأعداء فيعزز 
ف����ي واق����ع االأم����ة اأواًل: النظ����رة االإيجابي����ة اإل����ى اأعداءه����ا 
فيجمد االأمة وتبقى على حالها واأ�سواأ، وثانياً: يحاول اأن 
يوظف ه����ذه االأمة وكل مقدرات االأمة لم�سلحة اأعدائها 
على اأ�سا�س اأنهم اأ�سدقاء في قلب للحقائق وتعكي�س لها، 
ولذلك يجب اأن ن�سعى اإلى ن�سر حالة الوعي التي تترافق 
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م����ع الموق����ف وال�سواه����د الكثي����رة والعظيم����ة والمهم����ة 
والمتج����ددة كافية في دح�����س كل زيف ينطلق من جانب 

العمالء الذين يعملون ل�سالح اأعداء االأمة.
الحظ���وا: من اأهم ما تحر�س عليه اأمريكا وتحر�س 
عليه اإ�سرائيل بالرغم من كل ما يفعلونه باأبناء االإ�سالم، 
ما يفعلون���ه بنا في المنطقة العربية وغيرها، ومما قد 
فعل���وه م���ن فظائع وجرائ���م واأم���ور رهيبة ج���داً، لكنهم 
بالرغ���م م���ن كل ذلك يحر�سون عل���ى اأن يتفادوا �سخط 
ه���ذه االأم���ة! واأن يخترقوا هذه االأم���ة، اأن يحتووا حالة 
ال�سخط في داخل هذه االأمة، بل اأن يحولوها اإلى حالة 
ر�س���ى، واإلى نظرة اإيجابي���ة نحوهم، جهود كبيرة ت�سب 
ف���ي هذا ال�سي���اق اإلى اأن يعززوا ويخلق���وا نظرًة اإيجابيًة 
تجاهه���م م���ن داخ���ل االأم���ة! وفي ه���ذا ال�سي���اق م�ساريع 
وموؤام���رات كثيرة تتحرك في داخل االأمة، لتحقيق هذا 
الهدف حت���ى ال تكون االأمة �ساخط���ًة عليهم بالم�ستوى 
وبالمقدار الذي يهيئها الأن تتبنى مواقف عدائية تجاه 

مواقفهم العدائية.
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 جه���ود كبي���رة، واهتم���ام كبي���ر، وم�ساري���ع متع���ددة، 
���ل ف���ي داخ���ل االأم���ة حت���ى ال تبقى  عملي���ة متنوع���ة ُت�َسغَّ
النظ���رة ال�سلبية قائمة في واقع االأم���ة اإليهم على اأنهم 
اأع���داء! واأنه���م ي�ستهدف���ون االأم���ة ف���ي كل �س���يء، واأنهم 
م�س���در الخط���ر، وجه���ة الخطر، ومنب���ع الخطورة على 
ه���ذه االأمة !.ث���م ا�ستغلوا بو�سائل كثيرة ج���داً، وحاولوا 
اأن يوجهوا بو�سلة العداء هناك بعيداً عنهم اإلى اأطراف 
اأخ���رى، واإلى جه���ات اأخرى، فيما حاول���وا اأن يعززوا في 
واق���ع االأمة نظ���رًة مختلف���ًة اإليه���م، و�ساهم���ت االأنظمة 
والحكوم���ات اإ�سهام���اً كبي���راً ف���ي ه���ذا المج���ال لتعزي���ز 
نظ���رة اإيجابي���ة اإل���ى االأمريكيي���ن! والبع����س حت���ى اإلى 
االإ�سرائيليي���ن!. ه���ذه ماأ�ساة يترتب عليه���ا نتائج �سلبية 
للغاي���ة، الأن االأم���ة ل���و اأ�سبح���ت نظرته���ا اإل���ى اأعدائه���ا 
نظ���رًة اإيجابي���ة فهذا �سيك���ون عاماًل مثبط���اً لالأمة عن 
تبن���ي المواق���ف الالزمة تج���اه االأخطار الت���ي تتهددها 

من جانب اأولئك.
 يجعل���ون االأم���ة غافلًة ع���ن موؤامراته���م ومكائدهم، 
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يجعل االأمة هي ذاتها متقبلًة منهم، ما يفر�سونه عليها 
فيم���ا ي�سربها ويذلها ويهينه���ا وي�سعفها ويو�سلها اإلى 
الم�ستوى الذي يريدونه ويريدون اأن ت�سل اإليه! وهذه 

ماأ�ساة، هذه كارثة، هذه م�ساألة في غاية الخطورة. 
4ـ خطــ�ة عمليــة مهمــة لم�اجهــة م�ســروع النفاق 

والعمالة والتدجين 
االأمريكي���ة  للب�سائ���ع  والمقاطع���ة  ال�سع���ار  مث���ل 
م�س����روع  لمواجه���ة  مهم���ة  عملي���ة  خط���وة  واالإ�س�رائيلي���ة 
التدجي���ن وفر�س حال���ة الوالء والت�سلي���م المطلق الأمريكا 
ع عن الم�س�روع االأمريكي  واالإذعان لها والإ�س�رائيل؛ الأنه تفرَّ
االإ�س�رائيل���ي الغرب���ي ف���ي ال�سيط���رة عل���ى االأم���ة، تفرع عنه 
م�س����روع النف���اق م���ن داخ���ل االأم���ة، االأنظم���ة والحكوم���ات 
ا  والقوى ال�سيا�سية التي حذت حذوها، والتي ارتبطت عمل�ًيّ

بالم�س�روع االأمريكي في ال�سيطرة على االأمة. 
ُفها القراآن الكري���م باأنها حالة نفاق،  ف���ي حال���ة ُيَو�سِّ
المنافق���ون م���ن داخل االأم���ة الذين يحمل���ون الم�س�روع 
ام ف���ي �س����رب االأمة م���ن الداخل، ف���ي فر�س حالة  اله���دَّ



53

الصرخة  املنطلقات واألهداف

ال���والء داخ���ل االأم���ة ل�سال���ح اأعدائه���ا، في فر����س حالة 
الت�سليم المطلق داخل االأمة الأعدائها. 

ه���ذا الم�س����روع النفاق���ي داخ���ل االأم���ة ال���ذي حمل���ه 
منافق���و االأمة م���ن حكوماتها واأنظمته���ا وبع�س القوى 
ال�سيا�سي���ة الت���ي ح���ذت حذوه���ا؛ فعمل���ت داخ���ل االأم���ة 
لتفر�س على ال�سع���وب حالة اال�ست�سالم، وحالة القبول 
بهيمن���ة اأمريكا، وحتى ع���دم االعترا�س، وَم���ْن يعتر�س 
ا  ا و�سيا�سًيّ يحاول���وا اأْن يقمعوه بعد اأْن ي�سوه���وه اإعالم�ًيّ
وي�ستهدفون���ه ب���كل و�سائ���ل اال�ستهداف؛ لتبق���ى الحالة 
ال�سائ���دة ف���ي اأو�س���اط ال�سع���وب ه���ي حال���ة اال�ست�س���الم 

واالإذعان والخ�سوع الكامل الأمريكا واإ�س�رائيل.
ه���ذا الم�س����روع م�س����روع ال�سع���ار وم�س����روع مقاطعة 
الب�سائ���ع االأمريكية واالإ�س�رائيلية وم���ا ترافق معه من 
ثقاف���ة قراآني���ة يواجه ه���ذا الم�س�روع، يواج���ه الم�س�روع 
ل االأمة في حالٍة م���ن التعبير عن العداء  النفاق���ي وُيَفعِّ
وال�سخ���ط ويهيئ االأمة الأي موقف تحت���اج اإليه بالتالي 
لمواجه���ة الع���دو، خط���وة اأ�سا�سي���ة تخرج به���ا االأمة من 
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حال���ة الالموقف اإلى الموقف، وُتمنع من حالة العمالة 
وحال���ة النف���اق وحال���ة الهيمن���ة والقب���ول بالهيمنة من 

داخل االأمة نف�سها. 
فه���و م�س����روع يواجه م�س�روعاً اآخ���ر: م�س�روع النفاق 
والعمال���ة من داخل االأمة الذي يح���اول اأن يفر�س على 
االأم���ة القبول بالهيمنة االأمريكية، والت�سليم لها، وعدم 
االعترا�س عليها، وعدم تبني اأي موقف تجاهها، يحاول 
اأن يفر�س حالة ال�سمت وحالة القبول وحالة الخ�سوع 

وحالة االإذعان وحالة اال�ست�سالم. 
فاأت���ى ه���ذا الم�س�روع ليق���ول: ال، وليدف���ع االأمة في 
االتج���اه ال�سحي���ح ليك���ون لها موق���ف، ولت�سخط وتعبر 
ع���ن �سخطه���ا ه���ذا، وليهيئها ه���ذا ال�سخ���ط الأي موقف 
���ا اإ�سافة  تحت���اج اإلي���ه ف���ي الم�ستقبل، ف���كان موقًفا مه�ًمّ
اإل���ى النتائ���ج المهم���ة لمقاطع���ة الب�سائ���ع االأمريكي���ة 
واالإ�س�رائيلي���ة عل���ى قوة االأع���داء اأنف�سه���م. كلما ات�سعت 
م�ساح���ة ه���ذا الم�س����روع كلم���ا تجلَّى اأثره ف���ي الواقع اإن 

�ساء اهلل اأكثر فاأكثر.
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5ـ ف�سح الأمريكيين في اأهم دعاياتهم 
واإجرامه���ا  طغيانه���ا  ب���كل  اأمري���كا  تحرك���ت  لق���د 
وجبروته���ا ومعه���ا كل ق���وى الكف���ر وكل ق���وى النف���اق، 
تحركت وهي ت�ستخدم اأ�سلوب الخداع لل�سعوب والدجل 
والت�سليل وكان خداعها ينطلي على الكثير من النا�س، 
عن���وان:  ومخادع���ة،  جذاب���ة  عناوي���ن  تح���ت  تحرك���ت 
الحرية، عنوان: الديمقراطية، عنوان: حقوق االإن�سان، 
م���ع اأن كل ممار�سات اأمري���كا واإ�س�رائيل ومن معهما من 
ق���وى الكفر ومن ق���وى النفاق العميل���ة كل ممار�ساتهم 
كان���ت ت�سه���د بعك����س ذل���ك، كل ممار�ساته���م االإجرامي���ة 

تف�سحهم وتك�سف حقيقتهم.
ه����ذا ال�سع����ار ك�سف حقيقته����م ك�سف حقيق����ة اأنه ال حرية 
لديه����م وال ديمقراطي����ة عنده����م وال حق����وق لالإن�س����ان ال في 
منهجهم وال ممار�ساتهم وال ت�س�رفاتهم وال �سيا�ساتهم اأبًدا.

حريته���م الت���ي يزعم���ون ويفتخرون به���ا ويخادعون 
ال�سعوب بها لم تطق ولم تتحمل الهتاف بخم�س كلمات، 
ل���م تطق حرية التعبي���ر التي يرددونها كثيًرا، لم تطقنا 
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ول���م تتحملن���ا اأن نعبر بخم�س كلمات، ل���م ي�ستطيعوا اأن 
يتحمل���وا، وديمقراطيتهم التي يتغن���ون بها لياًل ونهاراً 
كذل���ك لم تتحم���ل خم�س كلم���ات تردد بطريق���ة �سلمية 
وح�ساري���ة معروف���ة، حق���وق االإن�س���ان كلها ذهب���ت اأدراج 
الري���اح فامته���ن االإن�سان وظلم االإن�س���ان وقهر ولم يكن 

له من حقوق. 
�س�رب���ت ه���ذه العناوي���ن الت���ي ت�ستخدمه���ا اأمري���كا 
ل�س����رب المنطق���ة وا�سته���داف المنطق���ة، �سبب���ت اإرباًكا 
كبي���ًرا لم يقدروا عل���ى اأن ي�سفوا هذا ال�سعار باالإرهاب؛ 
وبالتال���ي �سب���ب لهم ه���ذا اإرب���اًكا كبيًرا: ما ه���و العنوان 

الذي يتحركون من خالله لمواجهة هذه الم�سيرة.
عل���ى م�ست���وى ق���وى النف���اق كان���ت ف���ي حال���ة كبيرة 
م���ن االإح���راج اأم���ام ه���ذا الم�س����روع اأم���ام ه���ذه الخطوة 
االأولى في ه���ذا الم�س�روع؛ الأنهم اإن تحركوا لمواجهته 
تح���ت عن���وان اإره���اب ال يمك���ن، تح���ت حال���ة م���ن القمع 
واال�سته���داف ف�سيح���ة له���م وك�س���ف لحقيق���ة اأمره���م 

وعمالتهم ونفاقهم وارتباطهم باأعداء االإ�سالم.
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6ـ ف�سح الم�سروع الأمريكي في اليمن
يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل علي���ه محا�س���رة في 

)ال�سعار �سالح وموقف(:
عندم���ا نجد االأمريكيين مثاًل ال يريدون اأن ي�ستمر 
ه���ذا العم���ل، يعن���ي اأن ه���ذا ه���و �ساه���د عل���ى اأن لديه���م 
خطط���اً لليمن نف�سه، فهو ي�سكل عائقاً اأمام خطط لهم 
ف���ي اليمن، لي�س���ت الم�ساأل���ة اأنهم ال يري���دون اأن يرتفع 
ه���ذا ال�سع���ار ولي����س لديه���م اأي فكرة ح���ول اليمن، وهم 
هناك في بالدهم، ويعتبر الكالم هذا في بلد )كم بيننا 
وبين���ه وم���ا علينا منه(. ال، اإنه يعتبر هذا نف�سه: موقفه 
م���ن ال�سعار ه���و �ساهد على ماذا؟ عل���ى اأن هناك خططاً 

لالأمريكيين في اليمن، للهيمنة على اليمن.
7ـ بنى واقعًا مح�سنًا من الختراق

يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل:
كذل���ك كان م���ن االأه���داف المهم���ة له���ذه ال�سرخة: 
تح�سي���ن االأمة من الداخل في مواجهة ما تعتمد عليه 

اأمريكا واإ�سرائيل من االختراق والتطويع.
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وللف���رد  لالأم���ة  الداخلي���ة  المنع���ة  م�ست���وى  فعل���ى 
وحمايتها من ال�سقوط في م�ستنقع العمالة واالرتهان، 
ن من االختراق، وع�سٍيّ على الهيمنة  وبناء واقٍع مح�سَّ
ف���ي مقاب���ل م���ن يحاول���ون تهيئة المج���ال واإيج���اد بيئة 
خ�سب���ة وقابلة للعمال���ة والخيانة والهيمن���ة وال�سيطرة 
العمال���ة  ت�سب���ح  عجيب���ة،  لدرج���ة  االأع���داء  لم�سلح���ة 
فيه���ا مح���ط افتخ���ار وتناف����س، و�سلعة رائجة ف���ي �سوق 
النفاق، فالمك�سب االأول من مكا�سب ال�سعار، والم�سروع 
القراآني الذي ال�سعار هو عنوانه واإال فهو م�سروع �سامل 
ومتكامل وَبنَّاء ونه�سوي يبني االأمة لتكون في م�ستوى 

مواجهة التحديات واالأخطار.
ال�سع���ار والمقاطع���ة م���ن مكا�سبه���ا االأولي���ة هو هذا 
المك�س���ب: توف���ر حالة م���ن المنعة الداخلي���ة، حالة من 
ال�سعب���ي  الداخ���ل  تحم���ي  لالأع���داء  والع���داء  ال�سخ���ط 
ل�سعبنا والأمتنا، تحميه من العمالة، عندما يكون هناك 
بيئ���ة هك���ذا بيئ���ة معادي���ة لالأع���داء لها موق���ف معروف 
منه���م، ت�سبح م�ساألة العمالة والخيان���ة م�ساألة خطيرة 
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ويح�س���ب العم���الء والخون���ة األ���ف األ���ف ح�س���اب قب���ل اأن 
يتورط���وا ف���ي ذلك، لك���ن اإذا كان هناك واق���ع مهياأ لي�س 
هن���اك اأي ن�س���اط عدائ���ي وال اأي موق���ف يك���ون حينئ���ذ 
م�سجع���اً للكثي���ر من �سعيف���ي االإيمان، م���ن الذين لي�س 
لديه���م �سمي���ر وال اإن�ساني���ة وال مب���داأ وال وطنية وال اأي 
�س���يء اآخ���ر، كل عوامل المنعة مفق���ودة لديهم يمكن اأن 
ي�ستغل���وا الفر�س���ة عندما يجدون بيئ���ة متهيئة وقابلة؛ 
�س���يء  اأي  م���ن  يتحا�س���ون  وال  العمال���ة  ف���ي  فيدخل���وا 
ويت�سابقون فيها، هذا مك�سب مهم، مك�سب مهم للغاية.

8ـ ال�سعار ارتقى بالأمة اإلى ما ه� اأكبر واأعظم 
يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل: 
ب���داأ ال�سي���د ح�سين ر�سوان اهلل علي���ه وقدم م�س�روًعا 
���ا ترافق معه ه���دى اهلل �سبحانه وتعالى والتثقيف  عمل�ًيّ
بثقاف���ة الق���راآن الكري���م، ب���داأت خط���وات ه���ذا الم�س�روع 
العمل���ي بالخطوة االأول���ى المتمثلة في هت���اف الحرية، 
�سبحان���ه  هلل  التكبي���ر  �سع���ار  المع���روف،  ال�سع���ار  ف���ي 
وتعال���ى والمناداة بالم���وت والهالك والتح���دي الأولئك 
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الم�ستكبري���ن والب���راءة منه���م والتاأكي���د وتر�سيخ ثقافة 
الن�س�ر لالإ�سالم.

ث���م على م�ست���وى التهيئة للمواق���ف االأكثر واالأكبر، 
ه���ذه الخط���وة هي���اأت الذي���ن ا�ستجاب���وا وانطلق���وا فيها 
هياأته���م نف�سًيّا لالنتقال اإلى الموقف االأكبر، اأخرجتهم 
اأواًل م���ن حال���ة ال�سم���ت اإل���ى حال���ة الموق���ف وال���كالم 
وال�س���دع بالحق والبراءة من اأع���داء اهلل والتحدي لهم 

بكل عزة وبمْلِء اأفواههم. 
ث����م حققت لهم االرتقاء اإل����ى م�ستوى اال�ستعداد الأي 
مواجه����ة واإل����ى م�ست����وى اال�ستع����داد لتقدي����م النف�س في 
�سبيل اهلل �سبحانه وتعالى وبذل المال وتقديم اأي �س�يء.
هياأته���م اإل���ى موقف هو ال�سدع بالح���ق والبراءة من 
الم�ستكبري���ن والمباينة للطغ���اة والظالمين ثم هياأتهم 
اإلى الم�ستوى االأكبر بذل المال، اإلى الم�ستوى االأعظم 
ب���ذل النف����س، ف���كان م�س�روًع���ا حكيًم���ا ارتق���ى باالأم���ة، 
وم�س�روًعا تربوياًّا حقق نقلة في النفو�س كما حقق نقلة 

في الواقع.
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كان ال�سع���ار خط���وة اأول���ى ف���ي م�س����روع عملي عظيم 
م�ستم���ر يرتق���ي باالأم���ة اإل���ى حي���ث يج���ب اأن تك���ون اأمة 
عزيزة قوي���ة متوحدة ثابتة م�ستب�س�رة واعية متما�سكة 
ثابتة في مواجهة اأعدائها وفي مواجهة كل التحديات.

البداي����ة هذه كانت بداية عجيب����ة، بداية تدل على 
الم�س�����روع كان بهداي����ة وبت�سدي����د وبتوفي����ق  ه����ذا  اأن 
م����ن اهلل رحم����ة بعب����اده، كانت خطوة متمي����زة، جمعت 
اأهداًفا كثيرة وحققت نتائج كثيرة، ولربما الكثير من 
النا�س لم يعط لنف�سه الفر�سة اأن يتعرف على اأهمية 
وعظم����ة وما تحقق م����ن نتائج لهذه الخطوة: الهتاف 

بال�سعار.
9ـ ير�سخ فينا الثقة باهلل

ه���ذا ال�سع���ار اأي�س���اً هو يق���دم ثقاف���ة ويعال���ج حالة: 
اإن���ه ير�س���خ فينا الثقة باهلل واالعتماد عل���ى اهلل واإيماننا 
ب���اأن اهلل ه���و االأكب���ر ف���ي ه���ذا الوج���ود بكل���ه، ه���و خالق 
ه���ذا الوج���ود �سبحانه وتعال���ى وهو المهيم���ن والعظيم 
والمقت���در، وحينم���ا نث���ق ب���ه ونعتم���د علي���ه يمكنن���ا اأن 
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نتح���رك ف���ي واق���ع الحي���اة وف���ي مواجهة ه���ذا التحدي 
بمعونته وبن�سره وبتاأييده واأن ن�ستر�سد بهديه العظيم 
والحكي���م والمني���ر فن�ستب�س���ر ف���ي واقعن���ا مهم���ا كان���ت 

عتمة الظلمات.
فالبع����س ل���م يتقّب���ل ه���ذا الم�س���روع ال���ذي عنوان���ه 
ال�سع���ار نتيج���ًة للياأ����س واالإحب���اط والهزيم���ة النف�سية 
قت ف���ي نفو�س الكثير م���ن اأبناء  الت���ي ا�ستحكم���ت وتعمَّ
االأم���ة لالأ�س���ف نتيجة اأم���ور كثيرة: الن�س���اط التثقيفي 
الن�س���اط  الناف���ع،  الفاع���ل، غي���ر  غي���ر المج���دي غي���ر 
ّب في االتجاه ال�سحيح  التعليمي التثقيفي الذي لم َي�سُ
لبن���اء االأمة بناًء �سحيح���اً، بناًء �سليماً، بناًء يجعلها في 
م�ست���وى الم�سوؤولية، وف���ي م�ستوى مواجهة التحديات 
واالأخط���ار، نتيجًة للحرب االإعالمية والت�سليلية التي 
ت�سع���ى اإل���ى تدجين االأم���ة وتعزيز حالة ال���ذل والهوان 
واال�ست�س���الم والخ�س���وع، الجه���ود الكبي���رة الت���ي تبذل 
ب���كل الو�سائ���ل وكل االأ�سالي���ب لتركي���ع االأم���ة واإبقائه���ا 
ف���ي حال���ة الخ�س���وع المطل���ق الأعدائه���ا جع���ل الكثي���ر 
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يعي�س في واقع���ه حالة الياأ�س حالة االإحباط فقد اأمله 
حت���ى باهلل، وفقد اأمل���ه في اأمته وفي دينه وفي مبادئه، 
ويعي����س البع����س حال���ة الهزيم���ة النف�سي���ة الت���ي كبَّلَته 
واأقعدت���ه فل���م يرف���ع راأ�س���ه اإل���ى االأعلى، ول���م يجد عند 
نف�سه اأي اندفاع لتحمل الم�سوؤولية، والتخاذ الموقف، 
مث���ل ه���ذا النوع يمك���ن اأن يعالج واقع���ه النف�سي اإذا كان 
لدي���ه توج���ه لذل���ك، اإذا كان لدي���ه توجه ليعال���ج واقعه 
النف�س���ي، فهن���اك م���ن االأح���داث والمتغي���رات والوقائع 
م���ا يمك���ن اأن يعزز االأمل، ما يمك���ن اأن يعيد الثقة باهلل 

�سبحانه وتعالى.
ومن خالل اأي�ساً الجانب الثقافي، الثقافة القراآنية 
كفيل���ة حق���اً باأن تع���زز االأمل باهلل والثقة ب���ه، واأن ُتخرج 

االإن�سان تماماً من حالة الياأ�س واالإحباط.  
10ـ  وجه ب��سلة العداء اإلى الأعداء الحقيقيين لالأمة
يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل:

الي���وم هن���اك عم���ل كبير في داخ���ل االأمة يح���اول اأن 
ل بو�سلة العداء في غي���ر االتجاه ال�سحيح، فبداًل  يح���وِّ
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من اأن تكون في مواجهة اأعداء االأمة الحقيقيين وعلى 
راأ�سه���م اأمريكا واإ�سرائيل يحولها اإلى داخل االأمة و�سد 

االأمة من خالل عدة خطوات:
اأواًل: ج���ّر االأم���ة اإلى ع���داوات اأخرى، يق���ول لك: ال، 
ال تتح���دث ع���ن اإ�سرائي���ل كع���دو، وال ع���ن اأمري���كا كعدو 
ي�س���كل خط���راً وتهدي���داً للمنطق���ة! ال، اترك ه���ذا، هذا 
كالم اإيران���ي دعك من ذلك، هناك اأعداء اآخرون، هناك 
اإي���ران، هن���اك ال�سيع���ة، هناك ف���ي اليمن م���ن ي�سمونهم 
باالنقالبيي���ن، وه���م هن���اك ف���ي الع���راق، ويعط���ون لكٍل 
ت�سميته، وهن���اك، وهناك، فهو يحاول اأن يتجه ببو�سلة 
الع���داء داخ���ل االأم���ة اإل���ى اأط���راف اأخ���رى واأن يحرفه���ا 
نهائي���اً م���ن اإ�سرائي���ل، بمعن���ى اأن ي�سط���ب داخ���ل االأم���ة 
كل  ويح���ول  يمن���ع  واأن  الإ�سرائي���ل،  معادي���ة  نظ���رة  اأي 
توج���ه معاٍد  الإ�سرائيل. اأن ال تبق���ى النظرة داخل االأمة 

الإ�سرائيل كعدو، ال، ت�سطب هذه الم�ساألة نهائياً.
فه���م ي���رون ف���ي كل �س���وت مع���اٍد  الإ�سرائي���ل، في كل 
اأن���ه ي�س���كل خط���راً م�ست���ركاً  تح���رك مع���اٍد  الإ�سرائي���ل 
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ي�سفون���ه باالإيران���ي حت���ى ل���و اأن���ت يمن���ي، اأب���وك يمني، 
واأم���ك يمني���ة، ومعروف في اليمن اأن���ك فالن بن فالن 
الفالن���ي، لك���ن لك موقف معاٍد م���ن اإ�سرائيل �سيقولون 
عن���ك اأن���ك اإيران���ي ول���و كانت لهجت���ك ودم���ك ولحمك 
و�سحم���ك وبيتك ومالب�سك يمن���ي خلقك اهلل من تربة 
اليم���ن �سيقولون لك: اأنت اإيراني اأ�سكت اأ�سمت، ال اأحد 
يتحدث عن خطر اإ�سرائيل، ال اأحد يحر�س اأو ي�ستنه�س 
االأم���ة تجاه الخطر االإ�سرائيلي، يج���ب اأن نتعاون معها 

في مواجهة الخطر الفار�سي... اإلى اآخره.
فاالتجاه الموالي الإ�سرائيل واأمريكا والماد لج�سور 
التطبي���ع معه���ا ه���و يعمل عل���ى ج���ر االأمة اإل���ى عداوات 
اأخ���رى، وم�س���اكل اأخ���رى، واإغ���راق االأمة ف���ي م�ساكل ال 

اأول لها وال اآخر حتى ين�سى الجميع اإ�سرائيل.
ثانياً: تغييب كل اأ�سكال التوعية والتعبئة لالأمة �سد 
اإ�سرائيل والخطر االإ�سرائيلي واالأمريكي ثقافياً وفكرياً 
واإعالمياً، وكل اأ�سكال الن�ساط ال�سعبي والر�سمي. وهذه 
م�ساأل���ة خطيرة جداً. اليوم المناهج الدرا�سية الر�سمية 
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في العالم العربي غابت منها مع اأنها كانت مق�سرة في 
الما�س���ي كان���ت مق�س���رة، ولك���ن هن���اك �سع���ي الأن يغيب 
منه���ا نهائي���اً كل م�سامين التوعية والتعبئ���ة، توعية اأو 
تعبئة �س���د الخطر االإ�سرائيل���ي واال�ستعماري والخطر 
االأمريك���ي اأن يغي���ب منه���ا نهائي���اً ف���ال يبق���ى اأي اإ�س���ارة 
ف���ي اأي منه���ج مدر�سي هنا اأو هناك �س���د اإ�سرائيل، فيها 
توعي���ة ع���ن اإ�سرائي���ل عن خط���ر اإ�سرائيل، ع���ن الق�سية 
الفل�سطيني���ة ع���ن المقد�س���ات اأو فيها تعبئ���ة وتحري�س 

على الم�ستوى االإعالمي كذلك.
 الي���وم القنوات البارزة لالأنظمة الموالية الإ�سرائيل 
كي���ف تتعام���ل م���ع اإ�سرائي���ل؟ و�سل���ت اإل���ى درج���ة اأنه���ا 
تجري مقابالت مع الناط���ق با�سم الجي�س االإ�سرائيلي، 
م���ع �سب���اط اإ�سرائيليي���ن، م���ع اإعالميي���ن اإ�سرائيليي���ن 
لتبري���ر ما تفعله اإ�سرائيل وللترويج الإ�سرائيل من على 
منابره���ا، اأ�سبحت منابر تخ���دم ب�سكل مبا�سر اإ�سرائيل، 
واأ�سبح���ت كثير من القنوات المعادية الإ�سرائيل ُتحاَرب 
وتحج���ب وينزلونه���ا م���ن كثير م���ن االأقم���ار ال�سناعية 
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ُتح���اَرب فيه���ا وال ت�ستقبله���ا وال ت�ست�سيفه���ا ه���ذا عل���ى 
الم�ستوى االإعالمي.

 عل���ى م�ست���وى الخط���اب الديني معظ���م المنابر في 
العال���م االإ�سالمي ف���ي الم�ساجد ف���ي المدار�س الدينية 
الخط���ر  �س���د  والتعبئ���ة  التوعي���ة  نهائي���اً  منه���ا  غ���اب 
االإ�سرائيل���ي واالأمريك���ي واتجه���ت الكثي���ر منه���ا لتعمل 
بتموي���ل من تلك االأنظمة بالذات مثل النظام ال�سعودي 
الإث���ارة م�س���اكل في داخل االأمة للتعبئ���ة �سد اأبناء االأمة 
�س���د اليمنيين و�سد االإيرانيي���ن و�سد اللبنانيين و�سد 
حركات المقاومة و�سد االأحرار في �سوريا واالأحرار في 

العراق واالأحرار في البحرين، وهكذا.

لقد أصبحت األمة خمرتقة بشكل كبري
 عندم���ا ننظ���ر اإل���ى ما يج���ري في واقعن���ا كم�سلمين 
ف���ي هذه المرحلة ياأ�س���ى االإن�سان ويتاألم ، كيف تتحرك 
اأع���داد كبي���ر االآالف م���ن النا����س فيم���ا يخ���دم اأمري���كا 
واإ�سرائيل خدمة مبا�سرة ، فيما يحقق الأولئك اأهدافهم 
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وما يرومونه، هذا اختراق كبير في واقع االأمة وتحرك 
لالأ�سف ال�سديد مح�سوب  على االإ�سالم وبا�سم االإ�سالم، 
واالإ�س���الم ب���ريء من���ه ، اإنم���ا يج�س���د فعاًل الحال���ة التي 
عليها الطغيان االأمريكي، هو يج�سد الطغيان االأمريكي 
واالإ�سرائيلي بكل ب�ساعته وقبحه، بكل ما فيه من اإجراٍم 
وع���دواٍن وبط�ٍس وجبروٍت وبكل م���ا فيه من تحلل وُبعد 
ع���ن القي���م االإن�ساني���ة والفطرية التي فط���ر اهلل النا�س 

عليها.
اأعداد كبيرة م���ن التكفيريين والقاعدة والدواع�س 
الذين هم بمجملهم �سناعة لال�ستخبارات االأمريكية، 
وه���م يتحركون في واقع االأمة تح���ت عناوين واأهداف 
وب�س���كل اإجرام���ي وب�س���ع وفظي���ع ويهدفون ف���ي المقام 
االأول اإل���ى اإله���اء االأم���ة واإ�سغاله���ا تمام���اً ع���ن اأعدائها 
الحقيقيي���ن، ع���ن اإ�سرائي���ل وعن اأمري���كا، ن�ساهد حتى 
االآن كي���ف تحرك���وا ف���ي العراق ب�س���كل كبي���ر وتحركوا 
ف���ي �سوري���ا ب�سكل كبي���ر وامتدوا اإل���ى دول هنا وهناك ، 
له���م ف���ي اليمن اأعم���ال رهيبة من خالل ه���ذا العدوان 
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اأن تحركه���م تح���رك  االجرام���ي عل���ى بلدن���ا، بمعن���ى 
ي�سته���دف المنطق���ة بكلها، واأن هن���اك اإمكانيات وقدرة 
لتفجي���ر الو�سع ون�سر االختالالت االأمنية وا�ستهداف 
البلدان في المنطقة بكلها من هذا البلد اإلى ذاك، واأن 
بو�سعه���م وباإمكانه���م اأن يتواج���دوا ف���ي تل���ك المنطقة 
اإل���ى ذلك البلد اإلى تل���ك الدولة واأن يعملوا هنا، وهنا، 

وهنا.
طبعاً لو كانوا �سادقين، لو كانوا مخل�سين، لو كانوا 
فع���اًل �سم���ن م�سروع م�ستق���ل وهم على ه���ذا الم�ستوى 
والق���درة م���ن التح���رك ف���ي المنطق���ة عموم���اً لكان���وا 
تحرك���وا ف���ي فل�سطين، اأين ه���و موقفهم م���ن العدوان 
االإ�سرائيل���ي؟ بما اأن لديهم هذه القدرة واالإمكانية اإلى 
الدخول حتى اإلى البلدان المجاورة لفل�سطين بما فيه 
�سوري���ا، لم���اذا ال يقف���ون الموقف الم�س���رف والم�سوؤول 
تج���اه الع���دو االإ�سرائيل���ي؟. ال ، ال يفعل���ون ذل���ك الأن 
م�سروعه���م لخدمة اإ�سرائي���ل اأ�ساًل ويهدف اإلى تدمير 
البني���ة الداخلي���ة لالأم���ة ب���كل ما فيه���ا عل���ى الم�ستوى 
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االجتماع���ي ، على الم�ست���وى الثقافي ، تدمير ال�سعوب 
 ، واالأخ���الق  القي���م  كل  ن�س���ف   ، الموؤ�س�س���ات  تدمي���ر   ،
تقدي���م اأب�سع �سورة عن االإ�سالم والم�سلمين والت�سويه 

لالإ�سالم والم�سلمين.
واأي�����������س�����اً ال����م����ح����اول����ة م�����ن ج����ان����ب االأم���ري���ك���ي���ي���ن 
في  ه��وؤالء  من  ي�ستفيدوا   اأن  وال��غ��رب  واالإ�سرائيليين 
تعبئتها  وف��ي  االإ���س��الم،  �سد  الغربية  ال�سعوب  تحفيز 
�سد االإ�سالم و�سد الم�سلمين، هذا ال�سيء ي�ستفيد منه 
اأولئك هناك في بلدانهم في �سعوبهم، يعني يح�سنهم 
على الم�ستوى الثقافي والفكري والعاطفي من اأي ميل 
اأولئك  يفعل  ما  وي�ساهدون  ي��رون  االإ�سالم حينما  اإل��ى 

من جرائم ف�سيعة وب�سعة للغاية.
 وبالتالي هذا االختراق الكبير يهدف اإلى االنحراف 
ببو�سل���ة الع���داء، الأن اأولئ���ك اأي�س���اً يتحدث���ون اأحيان���اً 
بم�ساري���ع طائفي���ة اأو م���ا �ساكله���ا، يعن���ي ه���م يحاول���ون 
اأن ي�سعف���وا االأم���ة اأن يدم���روا البني���ة الداخلية لالأمة، 
اأن ي�ستت���وا توج���ه االأم���ة، واأن ي�سعفوه���ا، واأن ينحرفوا 
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وتري���ده  اأمري���كا  تري���ده  حي���ث  اإل���ى  الع���داء  ببو�سل���ة 
اإ�سرائيل اأي�ساً.

 بالتال���ي نج���د لزاماً علين���ا اأن نتحرك به���ذا ال�سعار 
الله أكبر - الموت ألمريكا / الموت إلسرائيل/ 
اللعنة على اليهود - النصر لإلسالم واأن نردده في 
م�ساجدنا وفي مدار�سنا وفي كل موؤ�س�ساتنا ومنا�سباتنا 
واأن نعمم���ه واأن يتحول لدينا اإلى ثقافة وتربية؛ لتبقى 
بو�سل���ة العداء دائماً اإلى منبع الخطورة الحقيقية، اإلى 
اإ�سرائيل واإلى اأمريكا، وبالتالي لفت نظر وانتباه النا�س 
اإلى موؤامرات اأمريكا وموؤامرات اإ�سرائيل، ما تتحرك به 
اأمري���كا واإ�سرائي���ل على كل الم�ستوي���ات: على الم�ستوى 
ال�سيا�س���ي، على الم�ست���وى االقت�سادي، عل���ى الم�ستوى 
االأمني، على الم�ستوى الع�سكري، على كل الم�ستويات.

 ه���ذا �س���يء مه���م؛ الأنه���م يتحرك���ون تح���ركاً �ساماًل 
باإمكاني���ات هائل���ة وي�ستفي���دون م���ن واق���ع  وين�سط���ون 

موؤ�سف في داخل االأمة .
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11ـ ال�سعار  يهيئ للمقاطعة القت�سادية
يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل عليه: ف���ي محا�سرة 

)في ظالل دعاء مكارم االأخالق � الدر�س الثاني(:
نرفعه���ا،  اأن  نري���د  الت���ي  ال�س�رخ���ة وحده���ا  "ه���ذه 
واأن تنت�س����ر ف���ي المناط���ق االأخ���رى وحده���ا تنب���ئ ع���ن 
�سخ���ط �سديد، وم���ن يرفعونها ي�ستطيع���ون اأن ي�س�ربوا 
ا،  ا قبل اأن ت�س�ربهم ع�سكرًيّ اأمري���كا، ي�س�ربوها اقت�سادًيّ
واالقت�ساد عن���د االأمريكيين مهم يح�سبون األف ح�ساب 

للدوالر الواحد.
ه���وؤالء باإمكانهم اأن يقاطعوا المنتج���ات االأمريكية، 
اأو منتج���ات ال�س����ركات الت���ي له���ا عالق���ة باالأمريكيي���ن، 
وحينئ���ذ  نف�سه���ا،  االأمريكي���ة  بالحكوم���ة  اأو  وباليه���ود 
�سي���رون ك���م �سيخ�س�رون؛ الأن من اأ�سب���ح ممتلئاً �سخًطا 
�س���د اأمريكا و�س���د اإ�س�رائي���ل األي�س هو م���ن �سي�ستجيب 
للمقاطعة االقت�سادية؟ والمقاطعة االقت�سادية منهكة 

ا". جًدّ
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12ـ �سالح مهم في م�اجهة الحرب النف�سية 
يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل علي���ه ف���ي الدر����س 

)الرابع ع�سر من درو�س رم�سان(:
 الحرب النف�سية هي حرب وا�سعة وهم يركزون عليها 
ب�س���كل كبي���ر نح���ن نقول مث���ل مو�سوع �سع���ار ومقاطعة 
اقت�سادي���ة وتوجيه للنا����س على هذا النحو يعتبر حرباً، 
يعتبر تح�سيناً لالأمة من ماذا؟ من حربهم الحقيقية. 
لك����ن الح����ظ من العجيب عندم����ا ال يوجد روؤية بهذا 
ال�س����كل وه����ي روؤي����ة قراآنية ير�س����د اإليها الق����راآن يقولون 
)م����اذا نعمل؟!( وه����م كل واحد ي�ستطيع اأن يعمل الكثير 
)ماذا نعمل؟( و�سائل اأن تعمل كثيرة، مطبوعات متوفرة 
اأ�سرط����ة متوفرة باالأموال النا�����س باإمكانياتهم الحا�سلة 
ي�ستطيع����ون اأن يك����ون له����م حرك����ة ثقافي����ة كبي����رة حركة 
دعائي����ة �سد العدو كبيرة؛ الأنها اأ�سا�س في القراآن ف�سح 
العدو وما هو عليه ونواياه كذلك مواقف �سعارات ال�سعار 
يمث����ل حرب����اً نف�سي����ة بالن�سب����ة له����م حرب����اً نف�سي����ة الأنهم 
عندم����ا ي�سرب����ون في الع����راق وراأوا النا�س هن����ا ما �سكتوا 



74

الصرخة  املنطلقات واألهداف

م����ا يزال ال�سعار )الم����وت الأمريكا الموت الإ�سرائيل( راأوا 
اأن هوؤالء لم يتاأثروا نف�سياً هو في المقابل ينهزم نف�سياً 
ه����و، اأي: عندما يفجر هناك في االأخير ينظر هنا ينظر 
ك����م الذين قد خاف����وا؟ كيف �سيظهر باأنك خفت منه؟ اأن 
نف�سيت����ك انهزم����ت؟ عندم����ا ي����راك تراجع����ت راأى النا�س 
يرفعون �سعارات من قبل اأن ي�سرب العراق ومن بعد اأن 
�س����رب العراق واأثناء �سربه واأثناء عمله الكبير الدعائي 
االإعالمي الذي هو يمثل ماذا؟ حرباً نف�سية وجدهم لم 
يتراجع����وا يحاول ي�سجن، يحاول كذا، لم يتراجعوا، هي 
في حد ذاتها حرب نف�سية كبيرة في مواجهتهم، واإبطال 

لحرب نف�سية من عندهم.
 13ـ ال�سعار  مهم في معركة الم�سطلحات

يق���و ل ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل علي���ه ف���ي )االإرهاب 
وال�سالم(:

واإذا ما �سمعنا عن كلمة )جذور اإرهاب ومنابع اإرهاب( 
ف���اإن علين���ا اأن نتحدث دائماً عن اليه���ود والن�سارى كما 
تح���دث اهلل عنه���م ف���ي الق���راآن الكري���م من اأنه���م منابع 
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ال�س���ر، ومنابع الف�ساد من لديهم، واأنهم هم من ي�سعون 
في االأر�س ف�ساداً.

َنا  وحينئ���ٍذ �سننت�س���ر، واإن���ه لن�سر كبي���ر اإذا م���ا ُخ�سْ
معركة الم�سطلحات، نحن االآن في معركة م�سطلحات، 
اإذا �سمحن���ا له���م اأن ينت�س���روا فيه���ا فاإنن���ا �سنك���ون م���ن 
ُن�س���رب لي�س ف���ي معرك���ة الم�سطلحات بل ف���ي معركة 
النار، اإذا ما �سمحنا لهم اأن تنت�سر مفاهيمهم، وتنت�سر 

معانيهم لتتر�سخ في اأو�ساط النا�س. 
فعندم���ا نردد هذا ال�سع���ار، وعندما يقول البع�س ما 
قيمة مثل هذا ال�سعار؟ نقول له: هذا ال�سعار ال بد منه 
ف���ي تحقيق الن�سر في ه���ذه المعركة على االأقل معركة 
اأن ي�سبقنا االأمريكيون اإلى اأفكارنا واإلى اأفكار اأبناء هذا 
ال�سع���ب، واإل���ى اأفكار اأبن���اء الم�سلمين وبي���ن اأن ن�سبقهم 
نح���ن. اأن نر�س���خ ف���ي اأذه���ان الم�سلمي���ن: اأن اأمريكا هي 
االإره���اب، اأن اأمري���كا ه���ي ال�س���ر، اأن اليه���ود والن�س���ارى 
ه���م ال�س���ر حت���ى ال ي�سبقون���ا اإل���ى اأن يفه���م النا����س هذه 

الم�سطلحات بالمعاني االأمريكية. 
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فعندما نرفع هذا ال�سعار - اأيها االإخوة - نحن نرفعه 
ونج���د اأن ل����ه اأثره الكبي���ر في نفو�سنا، وف���ي نفو�س من 
ي�سمع���ون هذا ال�سع���ار، حتى من ال ي���رددون هذا ال�سعار 
فاإنن���ا بترديدن���ا لل�سع���ار م���ن حوله���م �سنت���رك اأث���راً في 
نفو�سهم، هذا االأثر هو اأن اليهود ملعونين، ونذكر مثل 
ه���ذا ال�سخ����س الذي ال يرفع ه���ذا ال�سعار بتل���ك االآيات 
القراآني���ة، وعندم���ا ي�سم���ع )ال�سع���ار( ونح���ن نهت���ف ب���ه 
ويع���ود ليقراأ )�سورة البق���رة( و)اآل عمران( و)المائدة( 
و)الن�ساء( وغيرها من ال�سور التي تحدث اهلل فيها عن 
اليه���ود والن�س���ارى، �سيفهمه���م اأكثر من قب���ل اأن ي�سمع 

هذا ال�سعار يتردد من حوله. 
ونح���ن عندما نهتف بهذا ال�سعار يترافق معه توعية 
كامل���ة، كله���ا تق���وم عل���ى اأ�سا����س اأن منابع ال�س���ر وجذور 
ال�س���ر، الف�س���اد في االأر����س، االإره���اب لعب���اد اهلل، الظلم 
لعب���اد اهلل، القهر للب�سرية كلها هم اأولئك الذين لعنهم 
اهلل ف���ي الق���راآن الكريم، ه���م اأولئك اليهود، ه���م اأمريكا 

واإ�سرائيل وكل من يدور في فلكهم. 
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14ـ ف�سح عمالء اأمريكا وفي مقدمتهم ال�هابي�ن
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه في )ال�سعار �سالح 

وموقف(:
فال�سع���ار ه���ذا اأثب���ت عندم���ا م�سح���وه، عندم���ا ت���راه 
مم�سوح���اً ه���و ي�سهد - وه���و مم�سوح - بم���اذا؟ اأنه موؤثر 
عل���ى االأمريكيي���ن، عندم���ا تراه���م يزيل���وه ي�سه���د باأن���ه 
موؤث���ر عل���ى االأمريكيين، اأي�س���اً موؤثر عل���ى الوهابيين، 
موؤث���ر عل���ى الوهابيين اأي�ساً ب�س���كل كبير، ال ندري كيف 
عمل���وا حت���ى اأ�سبح���وا هك���ذا نافري���ن منَّه، اأم���ا كان من 
المحتمل اأن يتقبل���وا ويرفعوا ال�سعار هذا؟ وخا�سة اأنه 
لي����س  مح�سوباً عليهم وهو ظهر من عند اأنا�س اآخرين، 
لم���اذا نف���روا من���ه! لم���اذا حاول���وا اأن ال يرفع���وه! حت���ى 
لماذا يحاربون���ه؟! يحاربونه حرباً، ال اأدري ماذا لديهم 

من اأهداف في هذه.
ه���و ي�سهد باأن من كان ُيع���رف عنهم اأنهم با�سم دعاة 
لالإ�س���الم، واأنه���م اأع���داء الأع���داء اهلل، واأ�سي���اء من هذه، 
اأنه���ا عب���ارة ع���ن كالم؛ الأنهم ل���و كانوا اأع���داء حقيقيين 
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الأمريكا، اأعداء الإ�سرائيل، اأعداء لليهود والن�سارى لكان 
له���م من المواق���ف اأعظم مما لنا: �سع���ارات، مظاهرات، 
ه���م االآن ف���ي ال�ساح���ة عبارة ع���ن حزب كبي���ر تحت ا�سم 
)ح���زب االإ�س���الح(، ح���زب كبي���ر، األي����س با�ستطاعت���ه اأن 
يك���ون ل���ه مظاه���رات؟ مثلم���ا يعم���ل ال�سيعة ف���ي لبنان، 
مثلم���ا يعمل ال�سيعة في اإيران، مظاه���رات �سد اأمريكا، 
مظاه���رات �سد اإ�سرائيل، يكون له���م �سعارات يرفعونها، 

يوزعونها. 
لك����ن وال كلمة وال موقف، هذا يثير ال�سك فيهم هم؛ 
اأو اأنه����م لي�سوا موفقين اإلى اأن يكون لهم موقف م�سرف 
�س����د اأع����داء اهلل، يثي����ر ال�س����ك - اأي�س����اً - ف����ي رموزهم اأن 
له����م عالق����ات، هذا ال����ذي ُك�ِسف اأخيراً عندم����ا كانوا منذ 
زم����ن ياأخذون �سباب اليم����ن ليقاتلوا في اأفغان�ستان، اأيام 
االتحاد ال�سوفيتي محتاًل الأفغان�ستان، واإذا باأمريكا هي 
الت����ي كان����ت توج����ه به����ذا وتمول����ه، واأخ����ذت ت�سريحاً من 
الرئي�����س به����ذا وغي����ره، فهي كان����ت اأوامر اأمريكي����ة تاأتي 
له����وؤالء وتوجيه����ات اأمريكي����ة وتمويل اأمريك����ي، وعندما 
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اأ�سبح الجهاد �سد اأمريكا انتهى الجهاد، وكاأنه اأقفل باب 
الجهاد �سد اأمريكا، لماذا اأما �سد االتحاد ال�سوفيتي اأنه 

م�سروع و�سد اأمريكا واإ�سرائيل لم يعد م�سروعاً؟. 
ال�س���يء االآخ���ر اأنهم ق���د يكونون - مث���اًل - يحاولون 
اأن ال يح�س���ل م���ن جانبه���م م���ا يج���رح م�ساع���ر اأمري���كا، 
ربم���ا يحتاجون الأمريكا، �سيحتاجونها في الو�سول اإلى 
ال�سلط���ة، واأ�سي���اء م���ن هذه، ف���ال يحاول���ون اأن يجرحوا 
م�ساعره���ا، معن���اه اأنه���م لي�س���وا حرك���ة ديني���ة تنطل���ق 
لخدم���ة االإ�س���الم والدف���اع ع���ن االإ�سالم، ب���ل حركة لها 
مقا�س���د اأخ���رى ممك���ن اأن ت�سح���ي باالإ�س���الم م���ن اأجل 

مقا�سدها. 
15ـ اإيقاظ ال�سع�ب وتنبيهها با�ستمرار

يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه اهلل:
اإيق���اظ ال�سعوب، وتنبيه االأمة تج���اه تحرك االأعداء 
ال�سام���ل وموؤامراته���م م�ساألة مهم���ة؛ الأن حالة الغفلة، 
وحال���ة االنخ���داع بطبيع���ة العناوي���ن الت���ي تتحرك من 
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خالله���ا اأمريكا، حالة �سائ���دة لدى الكثير من ال�سعوب، 
وخ�سو�س���اً حينم���ا ال يك���ون هن���اك تحرك كبي���ر لف�سح 
الموؤام���رات االأمريكي���ة واالإ�سرائيلي���ة. فعملية االإيقاظ 
لالأمة من حال���ة الغفلة، حالة ال�سبات التي تعي�س فيها 
تج���اه ه���ذا التح���رك الَخِطر ج���داً بكل ما تعني���ه الكلمة 

كان من اأهداف هذه ال�سرخة.

ُهْم  16- ال�سعــار من م�ساديق ق�ل اهلل تعالى: {َوُقل لَّ
ِهْم َقْ�ًل َبِليًغا} ِفي اأَنُف�سِ

قال ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه في الدر�س الع�سرين 
من درو�س رم�سان:

)االإن�س���ان الموؤم���ن علي���ه اأن ينطل���ق ويك���ون ال�سيء 
ال���ذي ي�سيط���ر على م�ساع���ره هو العم���ل هلل وفي �سبيله 
بمق���دار م���ا يك���ون كالمه بليغ���اً له اأث���ر ف���ي نف�سية هذا 
الع���دو، ول���ه اأث���ر اإيجابي في م���اذا؟ في المج���ال العملي 
لك اأن تقوله، من الكالم الذي ي�سوء اليهود والن�سارى 
ويخافون منه كلمة )الموت( "الموت الأمريكا" ال يحب 
اأن ي�سم���ع كلم���ة )موت( نهائي���اً نهائياً "الم���وت الأمريكا 
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 الم���وت الإ�سرائي���ل" وله���ذا ق���ال اهلل هن���اك ف���ي االآي���ة: 
موت���وا  ق���ل   )119 عم�ران:  ِبَغْيِظُك��ْم})آل  ُموُت��وْ�  {ُق��ْل 
بغي�سك���م، وذكره���م ه���و �سبحان���ه وتعال���ى بالم���وت ف���ي 
ْوَن �أُُجوَرُكْم  نََّما ُتَوفَّ قول���ه {ُكلُّ َنْف�ٍض َذ�آِئَقُة �ْلَم��ْوِت َو�إِ
َي��ْوَم �ْلِقَياَمِة} )آل عم�ران: 185( جاءت بعدالكالم عن بني 
اإ�سرائيل مع اأنها ال تعتبر كلمة �سيئة، لكن هي بالن�سبة 
له���م ت�سووؤه���م اأن ي�سمعوه���ا. وعندم���ا تنطل���ق يجب اأن 
ي هكذا،  تنطل���ق في اإطار عملي لي�س���ت مجرد كلمة ت�سفِّ
ب���ل كلمة له���ا تاأثيرها، كلمة تنطلق م���ن جهة هي تعمل 

لتقف في وجوههم على اأ�سا�س كتاب اهلل وباإذن اهلل. 
فهذا العمل في نف�س الوقت له اإيجابية كبيرة جداً، �سعار 
)الله أكبر - الموت ألمريكا / الموت إلس��رائيل/ 
اللعنة على اليهود - النصر لإلسللالم( كلمات هامة 
وله���ا اأث���ر كبي���ر ف���ي نف����س الوق���ت اأم���ام اأ�سي���اء كثي���رة ف���ي 
نف�سياتهم من الموؤامرات والخطط والخبث وت�سد اأمامهم 

منافذ كثيرة من التي يحاولون اأن ي�ستغلوها.
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الصرخة موقف ديين وليست عماًل حزبيًا أو طائفيًا
يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل علي���ه ف���ي محا�س���رة 

)ال�سرخة في وجه الم�ستكبرين(:
ونح���ن �سن�س���رخ - واإن كان البع����س منا داخ���ل اأحزاب 
���ا، نح���ن ال ن���زال يمنيي���ن،  متع���ددة - �سن�س���رخ اأينم���ا كنَّ
وال ن���زال ف���وق ذلك م�سلمي���ن، نحن ال ن���زال �سيعة، نحن 
ال ن���زال نحم���ل روحي���ة اأه���ل البي���ت الت���ي م���ا �سكت���ت عن 
الظالمي���ن، الت���ي لم ت�سك���ت يوم انطلق اأولئ���ك من علماء 
ال�سوء من المغفلين الذين لم يفهموا االإ�سالم فانطلقوا 
نوننا  نوا االأم���ة للظالمين، فاأ�سب���ح الظالمون يدجِّ ليدجِّ

نحن الم�سلمين لليهود. 
األي�س هذا الزمان هو زمن الحقائق؟ األي�س هو الزمن 
الذي تجلى فيه كل �سيء؟ ثم اأمام الحقائق ن�سكت؟! ومن 
يمتلكون الحقائق ي�سكتون؟! ال يجوز اأن ن�سكت، بل يجب 
اأن نك���ون �سبَّاقي���ن، واأن نطل���ب من االآخري���ن اأن ي�سرخوا 
ر كل  في كل اجتماع، في كل جمعة )الخطباء( حتى تتبخَّ
محاول���ة لتكمي���م االأفواه، كل محاول���ة الأن ي�سود ال�سمت 
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ويعي���دوا اللح���اف من جديد عل���ى اأعيننا، لق���د تجلى في 
ه���ذا الزمن اأن ُك�ِسفت االأقنعة عن الكثير، فهل ناأتي نحن 
لن�سع االأقنعة على وجوهنا ونغم�س اأعيننا بعد اأن تجلَّت 
�سف���ت االأقنعة عن وجوه االآخرين؟! ال يجوز  الحقائ���ق وُكُ

هذا ال يجوز.
ويق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل عليه ف���ي محا�سرة 

)لتحذن حذو بني اإ�سرائيل(: 
)دع���وا ال�سعب ي�سرخ ف���ي وجه االأمريكين، و�سترون 
اأمري���كا كيف �ستتلطف لكم. هي الحكم���ة. األ�سنا نقول: 
اإن االإيم���ان يمان���يٌّ والحكمة يماني���ة؟ اأين هي الحكمة؟ 
اإن م���ن يع���رف اليهود والن�س���ارى، اإن من يع���رف اأن كل 
م�سالحه���م ف���ي بالدنا. لو وقف اليم���ن لي�سرخ �سرخة 
لت  لت اأمري���كا كل منطقها، ولعدَّ ف���ي اإ�سبوع واح���د لحوَّ
كل منطقها، والأعفت اليمن عن اأن يكون فيه اإرهابيون(.
ويقوله ر�سوان اهلل عليه في الدر�س ال�ساد�س من درو�س 

رم�سان: 
)عندم����ا نلع����ن اليهود، فاليهود هم متجه����ون اإلى اأن 
يحولون����ا اإلى كفار، فاإم����ا اأن نلعنهم واإال ف�سيحولونا هم 
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اإل����ى ملعونين عند اهلل. اإذاً األي�س االأف�سل اأن نلعنهم من 
قب����ل، ومن خ����الل لعننا له����م �سنكون نلعنه����م كما لعنهم 
����ن اأنف�سن����ا م����ن م����اذا؟ م����ن اأن يحولون����ا اإل����ى  اهلل ونح�سِّ
 كف����ار. اإذا ل����م تلعنه����م �سيحول����وك اإلى كاف����ر يلعنك اهلل، 
{�إِنَّ �هلَل َلَع��َن �ْلَكاِفِري��َن َو�أََع��دَّ َلُهْم �َس��ِعيًر�} )األحزاب: 

.)64

)االإره���اب  محا�س���رة  ف���ي  علي���ه  اهلل  ر�س���وان  ويق���ول 
وال�سالم(:

واإن اأول م���ا يج���ب اأن نعمل���ه وه���و اأقل م���ا نعمله هو 
اأن ن���ردد ه���ذا ال�سع���ار واأن يتح���رك خطباوؤن���ا اأي�س���اً في 
م�ساجدن���ا ليتحدث���وا دائماً عن اليه���ود والن�سارى وفق 
م���ا تح���دث اهلل عنهم ف���ي الق���راآن الكري���م، واأن نتحدث 
دائماً عن هذه االأحداث الموؤ�سفة حتى نخلق وعياً لدى 
الم�سلمي���ن، ونخل���ق وعي���اً ف���ي نفو�سنا واأن يك���ون عملنا 
اأي�ساً كله قائماً على اأ�سا�س اأن تتوحد كلمتنا، اأن يتوحد 

قرارانا اأن تتوحد روؤيتنا لالأحداث.
ويق���ول ر�س���وان اهلل علي���ه ف���ي محا�س���رة )واإذ �سرفن���ا 

اإليك نفراً من الجن(: 
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الذي���ن ينطلق���ون لتثبي���ط االآخرين ع���ن اأن يرفعوا 
ه����ذا ال�سعار على الرغم م����ن اأنه - كما قلنا اأكثر من مرة -: 
اإن���ه اأق���ل ما يمك���ن اأن نعمل ال اأن���ه كل �سيء، اإن���ه اأقل ما 
يمك���ن اأن نعم���ل ولكنا على الرغم م���ن ذلك - واأ�سفنا اأن 
ال ن�ستطيع اإال ذلك - له اأثره الكبير فعاًل. الذي ينطلق 
���ط - واإن كان ق���د فه���م فعاًل - لكن���ه اإن�سان ال يهمه  ليثبِّ
�سيء، ال يهمه اإ�سالمه، وال تهمه اأمته، ي�سكت؛ الأنه يرى 
باأن �سالمته في اأن ي�سكت، هو يرى اأنه عندما يتجه اإلى 
ال�سكوت اأنه ال�سخ�س الحكيم الذي عرف كيف يحافظ 
على اأمنه و�سالمته! نقول: اأنت غالط على نف�سك، اأنت 

تجني على نف�سك من حيث ال ت�سعر... 
اإن م���ن َي�ْسلَ���م حقيق���ة وم���ن تر�س���ى نف�س���ه حت���ى لو 
اأ�ساب���ه �سيء هم المجاهدون ف���� {�أَنَجْيَنا �لَِّذيَن َيْنَهْوَن 
وِء}، وقال �سبحانه وتعالى في اآخرى: {َكَذِلَك  َعِن �ل�سُّ
ا َعَلْيَنا ُننِج �ْلُموؤِْمِنيَن}، الموؤمنون هم من ياأمرون  َحقًّ
بالمع���روف وينه���ون ع���ن المنكر هم م���ن يجاهدون في 
�سبي���ل اهلل ب���كل م���ا ي�ستطيعون، هوؤالء هم م���ن ي�سح اأن 
يق���ال له���م م�سلم���ون بمعن���ى الكلم���ة واالإ�س���الم هو دين 
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ال�س���الم لمن؟ دي���ن ال�سالم لمن هم م�سلم���ون حقيقة؛ 
الأنه���م م���ن يبن���ون اأنف�سه���م ليكونوا اأع���زاء اأقوي���اء، هم 
َم���ن يبنون اأنف�سهم لي�ستطيع���وا اأن يدفعوا عن اأنف�سهم 
ال�سر، ليقطعوا عن اأنف�سهم الظلم، ليدفعوا عن بلدهم 
الف�س���اد، ليدفع���وا ع���ن دينه���م الح���رب، فه���م اأق���رب اإلى 

االأمن وال�سالم في الدنيا وفي االآخرة.

ص طبيعة املؤامرات  املشروع القرآني هو شخَّ
األمريكية واإلسرائيلية   

 الم�س���روع القراآن���ي ف���ي �سعاره في دعوت���ه لمقاطعة 
الب�سائ���ع ف���ي اأن�سطت���ه العام���ة ف���ي ن�ساط���ه التثقيف���ي 
والتوع���وي فيما يرك���ز عليه من خط���وات عملية وا�سعة 
في ن�ساطه لتكوين اأمة قراآنية تحمل الم�سروع القراآني 
والروحي���ة القراآني���ة ه���و �سخ����س طبيع���ة الموؤام���رات 
االأمريكي���ة واالإ�سرائيلي���ة والت���ي هي بالتاأكي���د وا�سحة 
ل���دى الكثي���ر م���ن النا����س ورك���ز عل���ى الت�س���دي العملي 
له���ا مم���ا ال �سك فيه اأن االأمريكي يه���دف اإلى ال�سيطرة 
واحت���الل  االأم���ة  وث���روت  مق���درات  كل  عل���ى  الكامل���ة 
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بلدانها بحك���م االأطماع الرهيبة وبحكم نزعة ال�سيطرة 
واال�ستعم���ار لدي���ه. هذه م�ساألة ال �س���ك فيها اأبداً من ال 
يع���رف فهو غبي جداً وجاهل وم���ن يعرف ويتعامى عن 

ذلك فهو يعمل ل�سالح االأعداء.

األمريكي هدفه السيطرة بشكل كامل 
ومباشر على كل مقدرات األمة

االأمريك���ي هدف���ه وف���ي المقدم���ة اأن ي�سيط���ر ب�س���كل 
كام���ل عل���ى كل مق���درات وث���روات االأم���ة، ه���ذه االأم���ة لها 
اأواًل: بحك���م موقعه���ا  اأهمي���ة كبي���رة  ث���روات هائل���ة له���ا 
الجغراف���ي الح�سا�س عل���ى وجه الكرة االأر�سية، ثم ما في 
ه���ذه الرقعة الجغرافية من ث���روات هائلة: منابع النفط 
اأكب���ر احتياطي للنفط في العالم وم�سالح حيوية اأخرى، 
االأمريك���ي ال يهم���ه اأب���داً اأب���داً اأب���داً اأب���داً اأن يقت�س���ر على 
�سم���ان الح�س���ول على م�سالح بالق���در الم�سروع وبالقدر 
المعق���ول، ال، لي�س���ت الم�ساأل���ة لدي���ه اأن ي�سم���ن لنف�س���ه 
الح�س���ول عل���ى احتياجات���ه م���ن ه���ذه المنطق���ة بطريقة 
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م�سروعة، ال، هو يريد ال�سيطرة المبا�سرة عليها، هو يريد 
اال�ستئث���ار بها، هو يريد اال�ستغ���الل لها. االأمريكي طماع 
بالتاأكي���د اأطماعه كبيرة ولديه النزعة اال�ستعمارية. هذه 
م�ساألة موؤكدة ووا�سحة هو يريد اأن ي�سيطر ب�سكل كامل، 
اأن ي�ستح���وذ ب�س���كل كام���ل حت���ى عل���ى ح�ساب �سع���وب هذه 
البل���دان وه���ذه المناط���ق ال يريد فقط �سم���ان م�سالحه 
ف���ي الحد والم�ستوى الم�س���روع والمقبول يريد اأكثر من 

ذلك يريد اال�ستحواذ على الكل. 

ولذلك كان ال بد لألمة من مشروع
ولذل���ك كان ال ب���د لالأمة اأن تتح���رك �سمن م�سروع 
يخرجه���ا م���ن الم���اأزق ال���ذي ه���ي في���ه م�س���روع �سام���ل، 
واقعي، �سحيح يعالج واقعها الداخلي، ي�سحح و�سعيتها 
ُر  وجوانب الخلل لديها، الأن اهلل يقول: {�إِنَّ �هلَل َل ُيَغيِّ
ُروْ� َما ِباأَْنُف�ِس��ِهْم} )الرع�د:11( وجزء  ��ى ُيَغيِّ َم��ا ِبَقْوٍم َحتَّ
كبي���ر مما تعاني من���ه االأمة خلل داخلي خلل كبير، على 
الم�ست���وى الثقافي عل���ى م�ستوى المفاهي���م والقناعات 
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والت�س���ورات، عل���ى م�ست���وى ال�سلوكيات عل���ى م�ستويات 
كثيرة جداً.

الم�س���روع القراآن���ي م�س���روع ل���ُه كل الممي���زات الت���ي 
ُيمك���ن اأن نن�سُده���ا تجاه م�سروع بناء عظيم فعال مفيد، 
يمكن اأن تعتمد عليه االأمة بما تعنيه الكلمة، ويمكن اأن 
ي�س���كل مخرجاً لالأم���ة بما تعنيه الكلم���ة، ومعالجاً لكل 

اإ�سكاالتها بما تعنيه الكلمة. 
وه���ذا م���ا انطل���ق ب���ه ال�سهي���د القائ���د ال�سيد ح�سي���ن بدر 
الدين الحوثي ر�سوان اهلل عليه بهذا الم�سروع القراآني الذي 

عنوانه هذا ال�سعار )�سعار الحرية والعزة واالإباء( �سعار:
الله أكبر - الموت ألمريكا / الموت إلسرائيل/ 

اللعنة على اليهود - النصر لإلسالم

•••
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أخيــــــرًا
لقد اأثبت ال�سعار الذي اأطلقه ال�سيد ح�سين - ر�سوان 
اهلل علي���ه - تاأثي���ره االإيجاب���ي من���ذ انطالقت���ه ف���ي الع���ام 
2002م واإلى اليوم، واأثبتت االأحداث والمتغيرات والهجمة 
واعتداءاته���ا  المنطق���ة  عل���ى  ال�سهيوني���ة  االأمريكي���ة 
الم�ستم���رة عل���ى اأبن���اء هذه االأم���ة وما يحدث م���ن قبلهم 
ا في اليمن، كلها عّززت الحاجة اإلى  من جرائم وخ�سو�سً

رفع هذا ال�سعار والتم�سك به والتثقف بثقافته. 
وثقافت���ه  ب�سع���اره  القراآن���ي  الم�س���روع  ه���ذا  و�سيظ���ل 
ورم���وزه ي�س���ق طريقه بعون اهلل وتاأيي���ده مهما كان حجم 
ال�سعاب والظروف والتحديات واالأخطار، و�سيبقى قائماً 
وقوي���اً وكلما حورب فاإنه �سيزداد قوة، الأنه م�سروع واقعي 
�سحي���ح ت�سه���د له االأح���داث، ت�سهد ل���ه الوقائ���ع، واأولئك 
الذي���ن يتحرك���ون في الطري���ق المعاك�س لتقدي���م اأمريكا 
واإ�سرائي���ل عل���ى اأنه���ا �سديقة لالأمة اأو لتدجي���ن االأمة اأو 
ف���ي الم�ساري���ع الخطاأ الت���ي تخدم االأعداء ه���م الفا�سلون 
وهم المتراجعون اأمام واقع االأمة وهي تزداد وعياً وتدرك 
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طبيعة الخطر وتح�س بالمعاناة وتدرك حجم اال�ستهداف 
يوم���ا اإثر يوم، الأن ال�سواهد كثيرة والمتغيرات واالأحداث 
كفيل���ة ب���اأن تقدم اأي�ساً ما ي�سهد عل���ى اأحقية و�سوابية ما 

ت�سمنه هذا الم�سروع القراآني المتميز.
اأ�ساأل اهلل اأن يزيدنا واإياكم ب�سيرة ور�سداً واأن يهدينا 
بكتاب���ه حت���ى ن�ستب�س���ر ون�ستر�س���د بهدي���ه ون���وره، واأن 
يكت���ب الأمتنا العزة والفالح والن�س���ر والخير واالنعتاق 
من حالة الظلم، والتحرر من هيمنة االأعداء الظالمين 

والم�ستكبرين اإنه �سميع الدعاء.
بتاريخ 20 �سوال 1438ه�

•••
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