القضية الوطنية في خطاب قائد الثورة
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مقدمة:
تعهؼ خطابات قا٥س ايثٛض ٠ايػٝس عبدس الًدو بدسض ايدس ٜٔا دٛت ٞاغدظٓاز ْىلطتد٘
ايكض ١ٝايٛطٓٝد ١عًد ٢عدس نز َدٔ الٓطًكدات اي هطٜدٚ ١ايٓىلطٜد ١ايدم ٜٓدظىلِ َدٔ خ ٬دا
ًٝددٌ َضدداَ خطابددات قا٥ددس ايثددٛض٠

خً ٝظدد٘ العطةٝدد١ن ٚغددٓسا ٍٚةدددٖ ٞددص ٙايسضاغدد١

بٗسف تكس ِٜضٚ ١ٜ٩اضس ١ز ٍٛعسز َدٔ الػدا ٌ٥ايدم تدطتبب بطبٝعدْ ١ىلطتد٘ َٛٚاق د٘
ظا ٤ايكض ١ٝايٛطٓ١ٝ؛ ٚشيو ةد ٞطاض عدسز َدٔ ايٓكدال ايدم ْظٓدا ٍٚةٗٝدا ةًػد  ١ضٜ٩ظد٘
يًصددطاو ٚع٬قظدد٘ بايكضدد ١ٝايٛطٓٝددٚ ١طبٝعدد ١ةُٗدد١

سيٝدد ١ايصددطاو ا٫خظُدداع ٞعًدد٢

الػددظ ٣ٛايددٛطي ٚتكٝددَ ِٝهاْدد ١ايؿددع ةددد ٞخطاباتدد٘ ًٝ ٚددٌ الضدداَ ايٛطٓٝدد١
ةٗٝا ٚنصا َعطةَٗٓ ١د٘ ةد ٞقطا ٠٤ايظاضٜذ اإلْػاْٚ ٞايٛطين
َددٔ زٝددج اةً ٝدد ١ايثكاةٝدد ١ايددم بًددٛضت ٚعٝدد٘ ٜػددظٓس ايػددٝس عبددسالًو ا ددٛتٞ
ايص سات الؿدطق ١ةدد ٞايدااح ايعطبد ٞاإلغد َٞ٬تًدو ايدم تُدِدٌ ايعكدٌ  ٚدج عًد٢
ايعًِ ٚايعٌُ ٚايعسٍ ْٚصط ٠ا ل ٚالُػظضع

ن

ٜعددس ا٭غدداؽ اي هددط ٟا٭ ٍٚايددصٜٓ ٟطًددل َٓدد٘ عبددس الًددو ا ددٛت ٞةددد ٞخطاباتدد٘ ٖددٛ
اإلضح ايٓىلط ٟايدص ٟخً د٘ ايؿدٗٝس زػد ا دٛت ٞةدد ٞحماضدطات٘ (َ٬ظَد٘ٚ ،ايدصٟ
ٜكددسّ ةٝدد٘ َٓٗدداً خسٜددساً ي ٗددِ ايددٓآ ايكطالْددٚ ٞاٖ٫ظددسا ٤بدد٘ ةددد ٞا ٝدداٚ ٠شيددو ٚةكداً
لكٛيظ٘ عع عً ٢ايٛاق ٚع عً ٢ايكطالٕع  ٚدصا اإلضح ايٓىلدط( ٟايكطالْد ،ٞزٚضٌ ٖداّ
ةد ٞةظص الةام تطٛض العطة ١يس ٣ايػٝس عبس الًو ايص ٟبسٚضٜ ٙك ّٛبعًُ ١ٝتطٜٛط دصا
اإلضح ٜٚطانِ عًَٚ ٘ٝدا ٜدعاٍ اإلضح ايدص ٟخً د٘ ايؿدٗٝس زػد ا دٛت ٞإاخد١
العٜددس َددٔ ايبسددج ٚايسضاغدد ١زٝددج

ٜرخددص شيددو اإلضح زكدد٘ َددٔ ايسضاغدد ١ايعًُٝدد١

ٚايظسًٚ ٌٝايٓكس الٛضٛع ٝن
929

القض بالوطن بلنبخطاببقائدبالثورة

جباْ اإلضح ايٓىلط ٟايص ٟخً ٘ ايؿٗٝس زػ ا ٛتٜ ٞعهؼ خطدا عبدس الًدو
ا ددٛتَ ٞعدداضف خسٜددس ٠انظػددبٗا خدد ٍ٬جتطبظدد٘ ايظاضشمٝدد ١ةددد ٞتصددس ٜ٘لُٗدد ١قٝدداز٠
َكا ١َٚا ط ٚايعسٚاْ ١ٝايػت عً ٢صعس ٠ايم ؾٓظٗا ايػًطظإ ايٚ ١ُٝٓٝايػدعٛز١ٜ
ٚنددصيو خدد ٍ٬تٓىلددْ ِٝؿددال ْصدداض اا ٚضغددِ حمددسزات ع٬قددظِٗ بددا ظُ ا ددٝب
ا اٜس ٚايصسٜل ٚالُعاز ٟننن خلن ةطٛاٍ َطزً ١ا ط ٚايػدت ٚاخد٘ ايػدٝس عبدسالًو
 ةددد ٞايٛاق د  -قضدداٜا َعكددسَٚ ٠ػددظدسات تظطً د زًددٗا بططٜكددٚ ١اعٝددٚ ١تعكٝددساتُخط ٣خط ٣زًٗا ع ٜٛاً ز ٕٚختطٝب َُػبل ٚمت اغظٝعا ْظا٥دٗا ايػًب ٚ ١ٝاإلزماب١ٝن
َٝٚدددسإ ا ٝدددا ٠ا٫خظُاعٝدددٖ ١ددد ٛا دددو ايطٝ٥ػددد ٞةدددد ٞاخظبددداض ا٭ةهددداض ٚايٓىلطٜدددات
ٚتصٜٛبٗا ٚةد ٞعًُ ١ٝتطٜٛط  ٚغٓا ٤العطة ١ايبؿط١ٜن
ٕ تكسَ ١ٝاةطا ا ُعد ٞ٭ ٟقا٥دس ُٖٝ ٚظد٘ تظسدسز بكدسض ََ٬ػدٖ ١دصا اةطدا
اخات ا ظُ ةدٚ ٞضع٘ ايظاضشم ٞالعاصط يصيو اةطدا ن ٚتٓبد ُٖٝدَ ١دا ٜكسَد٘
قا٥ددس ايثدددٛض ٠ايػدددٝس عبدددس الًدددو بدددسض ايددس ٜٔا دددٛتَ ٞدددٔ َضددداَ ٚطٓٝدددَٓٚ ١اٖضددد١
ي٬غظعُاض َٔ َعطٝات ايػٝام ايظاضشم ٞايطأٖ زٝدج ٕ ايدٜ ُٔٝظعدط
ايطأٖ يظٗسٜس ٚخدٛزَ ٟدٔ

ةدد ٞايٛقدت

داي زٚيد ٞاغدظعُاض ٟتٛغدعٚ ٞتظطًد عًُٝدَٛ ١اخٗد١

شيو ايظٗسٜس ؾداع ١اغظثٓاَٚ ١ٝ٥ػٚ٪ي ١ٝعاي ٚ ١ٝميإ عُٝل بايؿدع ٚعسايد ١ايكضد١ٝ
ٚزظُ ١ٝايٓصط ٚنصا اغظعساز غري حمسٚز يًبصٍ ٚايظضس،1(١ٝن
ةدٚ ٞاق ا داٍ

تىلٗدط ؾدصد ١ٝايػدٝس عبدس الًدو ا دٛت ٞايكٝازٜد ١صدسة ً ١بدٌ

خا٤ت نظسكٝل يًضطٚض ٠ايظاضشم ١ٝاخظُاعٝاً ٚشيو ز ْضدت ايىلطٚف الٛضٛع١ٝ
ٚتطًبددت الطزًددٚ ١خددٛز ؾدصدد ١ٝةددص ٠يكٝددازَ ٠كاَٚدد ١ايعددسٚإن ٚتعددس َطزًددَٛ ١اخٗدد١
ايعسٚإ مبثابد ١اْظكداٍ ْدٛع ٞضقدَ ٢دٔ َطزًد ١قٝداز ٠ايثدٛض 11( ٠غدبظُ  ،ّ1112بدٌ
ٚمما غبكٗا َٔ َطازٌ تاضشم ١ٝظٗط ةٗٝا عبس الًو ا ٛت ٞقا٥ساً ةد ٞصعس٠ن  ٚسٜس
" - 9ما يريدونو من شعبنا الـيـمـني ىو االستسالم ،وىذا ىو المستحيل الذي ال يمكن أبداً ،يأبى لنا اهلل ،تأبى لنا فطرتنا
نتحول إلى
اإلنسـانية ،تأبى لنا قيمنا الدينية عروبتنا األصلية ،تأبى لنا أن نستسلم ألي أحد .لينتظروا المستحيل واهلل ألَن َّ

وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك األنذال المجرمين المفسدين في
أشرف لدينا وأحب إلينا
ذرات تُبعثَـ ُر في الهواء
ُ
ُ

األَرض " ،من نص كلمة السيد عبد ادللك احلوثي مبناسبة الذكرى السنوية للصرخة يف وجو ادلستكربين2396 ،م؛ متوفر على
الرابط:
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طبٝعددد ١زٚض ايكا٥دددس  ٫ميهدددٔ ٕ ٜدددظِ مبعدددعٍ عدددٔ َعطٝدددات ايٛضدد ايعددداّ ٚعدددٔ ضاز٠
ا ُدداٖري ش  ٫ميهددٔ اي صددٌ بُٗٓٝددا؛ ةايظ داضٜذ ايددصٖ ٟدد ٛجمُددٛو ْؿددط ١ا٭ةددطاز
ٚايؿدصددٝات ايعىلُٝددُٜ ٫ ١صددٓ طبك داً إلضازتٗددا ايصاتٝدد ١ةسػ د

بددٌ ٚةددل ا اخ دات

ا٫خظُاعٝدددٚ ١ا٫قظصدددازٚ ١ٜايػٝاغدددٚ ١ٝايعػدددهط ١ٜايػدددا٥س ٠بدددٌ ٕ زدددٛاؽ ٚالَددداٍ
ٚقدددسضات ايكٝدددازات تظدددرتط خدددسيٝاً بايع٬قدددات ا٫خظُاعٝدددٚ ١برٚضددداو ايٓددداؽ َٚعاْددداتِٗ
ٚتطًعددداتِٗ ٚتاغدددظِٗ ٚايٛاقدد ٖدددَ ٛدددٔ ٜطٛضٖدددا ٜٚطدددٛض ندددصيو ٖدددص ٙايؿدصددد١ٝ
ٜٚصكًٗان
يكددس ظٗددط قا٥ددس ايثددٛض ٠ةدددَ ٞطزًدد ١ايعددسٚإ ايطآٖدد ١بػددُات قٝازٜدد ١ةددص ٠بكددسض زدددِ
الٛاخٗ ١ؾدص ١ٝمتظًو زػاً عايٝداً َدٔ ا دط ٚ ٠ايثكدٚ ١قدسض ٠عًد ٢البدازضٚ ٠تكدسٜط
ايىلطٚف ٚاغظٓٗا

ا ُاٖري يًُٛاخٗ ١طٛاٍ ايػٓٛات ايث٬ح الاض١ٝن نُا ٕ تطٛض

َا ٜططز٘ زاخٌ اإلطاض ايسٜي َٔ ةهاض ْػاْٚ ١ٝتٛضٜدٚ ١طٓٝد ١تًعد زٚضاً َُّٗداً ةددٞ
تطٜٛط ٚع ٞا ُاٖري ٚمماضغدظٗا ٚشيدو لدا ٭ةهداض ايػدٝس َدٔ تدرتري عًد ٢قطاعدات
ؾعبٚ ١ٝاغع١ن
 فلسفة الصراع لدي قائد الثىرة وعالقتها تالقضية الىطنية:ٜػظٓس قا٥س ايثٛض ٠عً ٢البس اي ًػ د ٞايكا ٌ٥مب٬ظَ ١ايصطاو يًسٝا ٠ايبؿطٚ ١ٜعًد٢
(،1

غاؽ َبس زط ١ٜاإلْػإ ةد ٞاخظٝاض الٛق َٔ ايصطاو
(،1

ايكطالْ١ٝ

َػظس ً٫ةد ٞشيو باٯٜدات

ٚغاخطاً ََُِّٔ ٜظ ٕ ُٕٖٛٛا ٝاَ ٠ثايٝد ٫ ١صدطاو ةٗٝدان ٚتدبي قا٥دس ايثدٛض٠

ةد ٞخطابات٘ ٖص ٙالػا ٌ٥اي ًػ  ٫ ١ٝتبس َٔ ٚقب ٌٝايداف ايٓىلدط ٟبدٌ ٕ شيدو ٜدرتٞ
ةددد ٞغددٝام تصددس ٜ٘لُٗدد ١قٝددازَ ٠كاَٚدد ١ايعددسٚإ ا٫غددظعُاض ٟايظٛغددع ٞعًدد ٢ايددُٔٝ
يٝسٌُ شيو ايظٓىلري بُعساً ٚطٓٝاً ْضايٝاً ًَُٛغاً ٚيٝؼ ةكب بعساً ْىلطٜاًن
بظًو اي ًػ  ١ايٛاقعٜٛ ١ٝاخ٘ قا٥دس ايثدٛض ٠ايظدٓىلريات ايػٝاغد ١ٝالثايٝد ١عدٔ ايصدطاو
تًو ايم تػٚ ٤ٞت٪تط عً ٢اغظسكاقات عًَُٛ ١ٝاخٗ ١ايعسٚإن زٝدج تد ظ ٖٓدا ٖٓٚداى
" -9اإلنسان حىت يصبح ممكناً ويصبح مكلفاً ومسؤوالً يف ىذه احلياة مكن من اخلري ومكن من الشر قال اهلل سبحانو وتعاىل:
َّج َديْ ِن ) ،وقال أيضاًَ ( :ونَـ ْف ٍ
اىا)" ،نص خطاب السيد عبدادللك احلوثي يف
ورَىا َوتَـ ْق َو َ
س َوَما َس َّو َ
( َو َى َديْـنَاهُ الن ْ
اىا*فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
الذكرى السنوية للشهيد (2398م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
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ض لََّفس َد ِ
ْع اللَّ ِو النَّاس بَـ ْع َ ِ
ض" ،سورة البقرة ،اآلية رقم ()251
ت ْاأل َْر ُ
َ " -2ول َْوَال َدف ُ
َ
ض ُهم ببَـ ْع ٍ َ
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َددا ٜبددسْٗ ٚددا صددٛات َثايٝدد ١تعُددٌ عًدد ٢تثبددٝب خٗددٛز َكاَٚدد ١ايعددسٚإ ٚشيددو بددطغِ
زاْظٗا يًعسٚإ ٚخطا ُ٘٥نُا ت ظ صٛات خدط ٣تدطز غدبا ا دط

َدا تعظد ٙ

اغظ عاظاً ي٬غظعُاض قاَت ب٘ ايكد ٣ٛايٛطٓٝد ١ايُٝٓٝدٚ ١تُصدٛحلض ا دط  -تبعداً يدصيو -
عًْٗ ٢ا زسح غري َٛضٛع ٞخا ٤نطز ةعدٌ َٝهداْٝهَ ٞدٔ خداضر غدٝام َعطٝدات
ايظاضٜذ ايدطأٖ ٚبعٝدس عدٔ زكٝكد ١ايظٗاةدت ا٫غدظعُاض ٟايهدأَ ةدد ٞتًدو العطٝدات
ٚبايظدداي ٞتددط ٣تًددو اٯضا ٤الثايٝدد ٕ ١ايػدد ّ٬ممهددٔ ٕ ٜػددظظ مبدددطز قبددٚ ٍٛاق د
ا٫غدددظعُاضن ٖٚددد ٞبطٜ٩ظٗدددا تًدددو

دددا تٓ دددد ٞخسيٝددد ١ايصدددطاو ايكدددا ِ٥زددد ٍٛايٛخدددٛز

ا٫خظُدداع ٜٚ ٞضددص ةػدداز ضٜ٩ظٗددا تًددو ٚاق د ا اةىلددات ايُٝٓٝدد ١ا ٓٛبٝدد ١اةاضددع١
يٛصا١ٜ

اي ايعسٚإن نُا تٓ ددَ ٞثدٌ ٖدص ٙايدط ٣٩ا٭ططٚزدات ايكاُ٥د ١عدٔ ايٓىلداّ

ايعال ٞايػا٥س (ا٭زاز ٟايكطبٚ ،١ٝطابع٘ ايعسٚاْ ٞا٫غظعُاض/ٟاإلَ ٜاي،1(ٞن زٝج ٕ
ايطبٝعدددد ١ايعسٚاْٝدددد ١غددددظىلٌ َُ٬ظَدددد ١يًٓىلدددداّ اإلَ ٜدددداي ٞايددددص ٟتظصددددسض ٙاإلَ ٜايٝدددد١
ا٭َطٜه( ١ٝايطاع ٞا٭ ٍٚيًعسٚإ عً ٢اي،ُٔٝن
ةدد ٞايصددسز شاتدد٘ ٜعظد قا٥ددس ايثددٛض َ ٕ ٠غد ٞايصددطاو ايكددا ِ٥ةددد ٞايٛخددٛز ايبؿددطٟ
َصددسضٖا عسٚاْٝدد ١قدد ٣ٛايؿددط ٚيٝػددت قدد ٣ٛا ددل ٚايعددسٍ( ،1ايددم ميثًددٗا ةدددٚ ٞاقعٓددا
ايُٝي ايطأٖ ق ٣ٛايثٛضٚ ٠ايظسطض ايٛطين ٜ ٫ٚظدًد ٢ايصدطاو ةددَٓ ٞطدل قا٥دس ايثدٛض٠
نصطاو ةٛض ٟٛبٌ صطاو ب ق ِٝعاةريع ٚعايؿطع ٖٚد ٞيٝػدت قد ِٝجمدطز ٠ةكدب
ةد ٞا٭زَغٚ ١ايهظ الكسغٚ ١اي ًػ ات ايؿطق ١ٝايكسمي ١بٌ ٖ ٞاْعهاؽ
ايٛاق ةد ٞا٭ض

طٜات

ب َٔ ٜطٜس ٕٚاغظعباز ايٓاؽ ٚب َٔ ٜساةع ٕٛعدٔ ا طٜدٚٚ ١ةدل

شيددو ةاإلْػددإ َُدَّٝددط؛ َددا ٕ ٜهدد َ ٕٛد ٖددصا ا اْ د

 ٚشاى ٚ ٫ٚخددٛز ةددد ٞشيددو

 " -9من يتصور ىذه الحياة حياة يعمها السالم بدون أي مشاكل وال صراعات ويتخيل ىذه الحياة وىذا الوجود في الدنيا
حالم حالم ،يعني خيالي غير واقعي" ،نص خطاب السيد
وجوداً ال ّ
تحفو أي مخاطر وال تدخل فيو أي تحديات ،فهو ٌ
عبدادللك احلوثي يف الذكرى السنوية للشهيد 2398م ،موقع أنصار اهلل متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com

" -2الذي يتحمل في الواقع البشري مشكلة الصراع والنزاع وما يترتب عليو من جلب المآسي والويالت ىم قوى الشر،

قوى البغي ،قوى العدوان .وتصبح الحالة األخرى التي تتصدى لقوى الشر والعدوان ىم من ينتمون إلى مبادئ الحق

مبادئ العدل مبادئ الخير الفطرية واإلنسانية " .نص خطاب السيد عبدادللك احلوثي يف الذكرى السنوية للشهيد (2398م)،
موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
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http://www.ansarollah.com

(،1

الٛق يططف حماٜس

ةا اٜس ةدد ٞايكضداٜا ايٛطٓٝدٜ ١عدس ًَغٝداً َدٔ زػدا ايدعَٔ

ٖٚدد ٛإٝددازْ ٙكطدد ١ايضددع

 ٚعخػددط عبددٛض ا٫غددظعُاضع نُددا ٜكدد ٍٛال هددط ٚا٭ز ٜد

ايُٝي عبس اا اي ز،1(ْٞٚن
عً ٢ايطغِ َٔ زسٜج ايػٝس عٔ زظُ ١ٝايصطاو عً ٢ا٭ض

ٜ ٫ ُْ٘ ٫كسَ٘ نرَطٍ

عبثٚ ٞعدسَ ٞبدٌ ٜطبطد٘ جبٛاْد ضٚزٝد ١تُٗدص َدٔ ُُٜداضؽ ٖدصا ايصدطاو َدٔ َٛقعد٘
نصدداز قضدد،3(١ٝن ةٗدددص ٙا ٛاْدد ايكُٝٝددد ١جتعددٌ اإلْػددإ شمدددٛ

ايصددطاو بكدددِٝ

َٚؿدداعط غدداَ ١ٝتددظًُؼ البدداز ٨اإلْػدداْٚ ١ٝقددس اْعهػددت ٖددص ٙالٛخٗددات ا٭خ٬قٝدد١
بؿهٌ َدازًَُ ٟدٛؽ ةدد ٞغدًٛى ا دٝـ ٚايًددإ ايؿدعبَ ١ٝد ا٭غدطٚ ٣شيدو عًد٢
ايعهؼ َٔ ايػًٛى غري اإلْػاْ ٞايص ٟتظبع٘ ا ُاعات الػًس ١الُطتعِقد ١ايدم تكاتدٌ
َ ايعسٚإن
تًو ايٓعع ١اإلْػاْ ١ٝةد ٞخطا قا٥س ايثٛض ،2(٠ايم تدط ٣اةريٜد ١ةدد ٞاإلْػدإ ٚتبؿدط
بظطٛض ٙضٚزٝاً ٚٚخساًْ ٝا تبس ٚقطٜبً١

اي هط ا ٝدًٚ ٞاي ًػد  ١الاضنػد١ٝن ٚعًد٢

 " -9الصراع حتمي في ىذه الحياة إما أن تكون أنت في ظل وجود ىذا الصراع إما في صف أولئك الطغاة ،وإما أن تكون
حراً من تسلط الطغاة ومن االستعباد" ،من نص خطاب
متمسكاً بالحق والعدل والقيم والمبادئ المحقة اإلنسانية واإللهيةّ ،
السيد عبدادللك احلوثي يف الذكرى السنوية للشهيد (2398م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com
" -2ليس ىناك وسط بل وطنية أو ال وطنية ،ألن الوسط أصبح ملغياً يف حساب الزمن ،لتذبذبو بني إيهام الوطنيني وخدمة
احملتلني ،ونقطة الضعف ىي ،جسر عبور االستعمار اجلديد كما كانت جسر عبور االستعمار القدمي ،ال وطنية إال بنضال

االستعمار يف الوطن الصغري والوطن الكبري ،ويف العامل" ،عبد اهلل الربدوين ،قضايا يمنية ،دمشق ،دار الفكر ،ط 9996 ،5م ،ص

.442

" -0الشهيد ىو إنسان لو مشاعره ،لو عالقاتو ،لو ارتباطاتو في ىذه الحياة ،إنسان طبيعي ،إنسان سليم ،ولكن ىدفو
السامي قضيتو العادلة ىي كانت فوق كل اعتبار ،وأيضاً ىذه المشاعر واألحاسيس تتحول إلى عامل مساعد ،حتى محبتو

للناس ،حتى محبتو لـ أسرتو ،حتى محبتو ألصدقائو ،حتى محبتو ألمتو تتحول إلى عامل مساعد ومحفز على الشهادة في

سبيل اهلل تعالى نصرًة ألولئك المستضعفين ودفاعاً عنهم ودفعاً للظلم عنهم ودفعاً لالضطهاد عنهم" .من نص خطاب السيد
عبد ادللك احلوثي يف الذكرى السنوية للشهيد (2398م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com

" -4الشهيد لو مبدأ ،لو قضية ،لو أخالق ،لو أىداف وىو ينطلق على أساس من تلك القضية ،فيضحي وىو يحمل تلك
القضية ،ىذه القضية يعبر عنها في أنها قضية عادلة وفي أنها قضية مشروعة" ،نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي يف

الذكرى السنوية للشهيد (2398م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
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ايٓكٝض َٔ شيدو ةد ٕ اي ًػد  ١ايغطبٝد ١تصدٛض ايصدطاو الداز ٟبٓععد ١زٛٝاْٝدٚ ١جتدس
تعاضض د ًا َددا ب د ايكٛاعددس ا٭خ٬قٝددٚ ١ا ٝددا ٠ايٛاقعٝدد ١نٓكٝض د  ٫ميهددٔ ا ُدد
بُٗٓٝددان زٝددج تٓظؿددط يددس ٣ال هددط ٜٔايغددطب ٝايٓبدد٤ٛات ا ايهدد ١عددٔ ا٫ذمطددال
ا٭خ٬قدد ٞيًؿدصدد ١ٝاإلْػدداْ ١ٝعددٔ قػددٛتٗا ٚععيظٗددا ٚضددٝاو صددًظٗا ا٭خ٬قٝدد َ ١د
ايٓدداؽ اٯخددطٜٔن ٚتددرت ٞاي ًػ د  ١ا٭خ٬قٝدد ١ايغطبٝدد ١ايددم ت د ض ايهطاٖٝددٚ ١ايعٓصددط١ٜ
ٚا ددط ٚن ًػ د َ ١ظسعبددَ ١ساةعدد ١عددٔ َصدداا اإلَ ٜايٝدد ١ايددم تطته د ا ددطاِ٥
ٚاْ٫ظٗانات اإلْػاْ ١ٝةد ٞظٌ غعٗٝا ا ُ ّٛيًػٝطط ٠عًَ ٢كسضات ايؿعٛ

نُا

ت عٌ ةد ٞعسٚاْٗا ايطأٖ عً ٢ب٬زْان
ضُٔ ايٓٛاَٝؼ ا٫خظُاع ١ٝيًصطاو  -نػدٓٝ ١دٜ - ١دط ٣قا٥دس ايثدٛض ٠بٛخدٛز َدٓٗذ
ُٜ ٞدا

ضُٓ٘ ٖدصا ايصدطاو ا٫خظُداع ٞيٝدٓعهؼ باي ا٥دس ٠عًد ٢اإلْػدإ  ٫عًد٢

اإليددد٘ شيدددو الدددٓٗذ ٖددد ٛعغدددب ٌٝااع( ،1ايدددصُٜ ٟبعدددس ايصدددطاو ا ظُددد ٞعدددٔ اي ٛضددد١ٜٛن
ٚاْط٬قد داً َدددٔ اةً ٝددد ١اي هطٜددد ١ايعٜسٜددد ١الُعٚخددد ١ب ًػد د  ١العظعيدددٖ ( ١دددٌ ايعدددسٍ
ٚايظٛزٝددس ٜ ،د ظ ايعددسٍ نعٓددٛإ ٚاغ د َددطازف يػددب ٌٝاا ٚغددري خمظددعٍٍ يدد٘ ٚت د ظ
ا طٜددد ١الٓاةٝددد ١يًعبٛزٜددد ١نعٓدددٛإ الخدددط يػدددب ٌٝاان ٚتهُدددٔ ُٖٝدددٖ ١دددصا ايظرٜٚدددٌ
ٚتكسَٝظدد٘ ايددم تظدًدد ٢ةددد ٞخطددا قا٥ددس ايثددٛض ٠ةدددْ ٞدد٘ ٜػددظٛع ايكضدداٜا ايٛطٓٝدد١
ٚا٫خظُاعٝدد ١زٝددج ٜصددبص ايظصددس ٟي٬غددظعُاض اةدداضخٚ ٞا٫غددظبساز ايددساخً ٞزددس
ايثٛابت ايعكا٥س ١ٜالٛخٗ ١يإلْػإ ٚشيو عً ٢عهؼ الٛخٗات اْ٫ظٗاظٚ ١ٜا٭ْاْ١ٝن
َا عٓس ا سٜج عٔ اي طز الكاتٌ (ا اٖس ،الساة عٔ ايدٛطٔ ٚالػظضدع

ٜضد

قا٥س ايثٛضَ ٠باز ٨ايػُ ٛا٭خ٬ق ٞنُعاٜري متٝع ٙنُٓاضٌ ةد ٞغب ٌٝقض ١ٝعازيد١ن
(،1

نُا ٜكدسّ قا٥دس ايثدٛض ٠ةُٗد ًا تكدسًَ ٝا ل ٗد ّٛايؿدٗاز٠

ٚشيدو زد  ٜٓدد ٕ ٞتهدٕٛ

" -9سبيل اهلل ىو عنوان للطريقة التي رسمها اهلل سبحانو وتعالى ،من ارتبط في ىذه الحياة ،التزم بها سلوكاً ،التزم بها
موقفاً ،وىي مجموعة من القيم األخالقية واإلنسانية والفطرية والتعاليم العادلة والتعاليم التي ىي عدل وصدق وحق وخير

وفالح ورشد وزكاء" ،من نص خطاب السيد عبدادللك احلوثي يف الذكرى السنوية للشهيد (2398م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر

على الرابط:

http://www.ansarollah.com

 " -2من األشياء المهمة التي ينبغي أن نلحظها في موضوع الشهادة أن الشهادة ليست مجرد حالة من التضحية غير

الواعية ،يعني مثالً أن اإلنسان ضبح وتعقد خالص يشتي يخلص من ىذه الحياة ،ال .الشهادة تضحية واعية ثابتة ىادفة
بدافع إيماني ،الشهادة في سبيل اهلل ليست عملية تفاني في الدفاع عن اهلل جل شأنو ىو الغني ىو الغني ال ينالو ضر من
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ايؿددٗازَ ٠طازةدد ١يْ٬ظكدداٍ ايػددط ٜيًعددا ايػددُا ٟٚ٭خددٌ عا ددٓؼ َد ا ٛضٜددات ةدددٞ
ا ٓ١ع ةؿعاضات ا ٛضٜات ٚايسةاو عٔ زٜدٔ اا ٖدَ ٞدٔ ايؿدعاضات ايسٚغُاٝ٥د ١ايدم
تٓؿب عًٗٝا ا ُاعات ايٖٛاب ١ٝاإلضٖاب ١ٝةد ٞجتٓٝس ايؿبا ن
 جدلية االجتماعي والىطين يف خطاب قائد الثىرة:ٜ ٫ك خطا قا٥س ايثٛض ٠عٓس خسي ١ٝايصطاو ب اةدري ٚايؿدط ةدد ٞعدا ا٭ةهداض
ٚالُثُددٌ ايعًٝددا ةسػ د

بددٌ ٜظعُددل نددصيو ةددد ٞايٛخددٛز ا٫خظُدداع ٞالًُددٛؽ ٜٚعظُددس

سٜددددساً طبكٝدد داً ٚاضددددساً ةددددد ٞا ددددسٜج عددددٔ تٓاٝ٥دددد ١ايصددددطاو بدد د عالػظضددددع
ٚعالػظه ٜٔعن ٚةدٖ ٞصا ايصطاو ا٫خظُاع ٞت ظ َُٗ١

ع

طٜط اإلْػدإ َدٔ اغدظعباز

ٚاغددظغ ٍ٬خٝدد٘ اإلْػددإ نُُٗدد ١مياْٝدد،1(١ن ٖٚددصا ايٛاخد اإلميدداْٖ ٞدد ٛةددد ٞحمظددٛاٙ
ا٫خظُاع ٞايػٝاغ ٞقض ١ٝزميكطاطٜ ١ٝظسطى ايكدا ُٕٛ٥عًٝد٘ ٚ -ةدل تٛخٝد٘ ايكا٥دس -
(،1

ةدَٛ ٞاخٗ ١ا٫غظبساز ٚاي ػاز ٚا٫غظغٍ٬

ٚمتظس ٖص ٙالػٚ٪ي١ٝ

َٗداّ ايظسطٜدط

ايٛطي ٚص ٕٛايػٝاز ٠ايم ٖ ٞؾطل ضٝ٥ػ ٞيػعاز ٠ايؿع ٚزط ١ٜا ظُ ن
ٜظسسز الػظضع ٚ ٕٛايهازز ٕٛةد ٞخطدا قا٥دس ايثدٛض ٠باعظبداضِٖ غداؽ ايكد٣ٛ

أحد ( )...وال حتى مثالً عملية اإلنسان يدافع فيها عن الدين ،وإذا لم ننطلق نحن لندافع عنو خالص مات وانتهى ()...
والبعض تحت العناوين الدينية يقدم الشهادة وكأنها مجرد عملية انتقال سريع للجنة والتمتع بالحور العين ( )...الشهادة
تضحية واعية بدافع إيماني في سبيل اهلل ،تجسيد للحق والعدل وسيلة حماية للمستضعفين في مواجهة الطغاة والمفسدين

والمستكبرين والظلمة " ،من نص خطاب السيد عبدادللك احلوثي يف الذكرى السنوية للشهيد (2398م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر
على الرابط:

http://www.ansarollah.com

 " -9اهلل سبحانو وتعالى أراد لعباده ،أراد للناس أال يستعبدىم أحد من دون اهلل ،أال يكون اإلنسان عبداً ألخيو اإلنسان،

وأراد أن يحرر اإلنسان من كل أشكال االستعباد وكل أشكال االستغالل الظالم" ،من نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي

مبناسبة ذكرى اذلجرة النبوية1438 ،ه ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

" -2كل الشعب الـيـمـني ،يعاني ،يشعر أن ىناك تدىوراً مستمراً ممنهجاً  ،ىذا الحكومة بسياستها الخاطئة والفاشلة
والكارثية تسعى إلفقارنا وتجويعنا ،لم تحقق االستقرار ال السياسي وال االجتماعي" ،من نص خطاب السيد القائد عبدادللك
احلوثي مبناسبة رأس السنة اذلجرية1438 ،ه ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
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(،1

ايٛطٓ ١ٝالكا ١َٚيًعسٚإ ا٫غظعُاض ٟايظٛغع ٞايطأٖ

ٚايص ٟ - ِٖ ٜٔايهاززٕٛ

 صسا الصًس ١ةد ٞايظغٝري ايثدٛضٚ ٟا٫غدظكٍ٬ن ًٜٚعد ايٛاقد ا٫خظُداع ٞايط ٜددٞاي ٬زد ٞايددصْ ٟؿدر ةٝدد٘ ْصدداض اا ٚتٓظُد ٞيٝدد٘ ايؿددطسم ١ا٭ٚغد َددٔ مجدداٖريِٖ
زٚضاً ٖاَاً ةدْ ٞضار ا ؼ ايطبك ٞايثٛضٚ ٟايٛطي ةد ٞخطدا

ْصداض اان ٜٚضداف

شيددو ايٛاقد ا٫خظُدداع ٞايظدطبدد ١ايظاضشمٝدد ١ايددم عاؾددٗا ْصدداض اا نُىلًددَٛ
ظًٛا ٜكا َٕٛٚطٛاٍ ا ط ٚايػت ٚتًو ا ط ٚنإ ا بُعسإ زسُٖا اخظُداعٞ
زاخًٜ ٞظُثدٌ ةدد ٞزدط ايػدًط ١ا٫غدظبساز ١ٜضدس ؾدعبٗا َدا ايبُعدس اٯخدط ةدد ٞتًدو
ا ددط ٚايػددت ةٝظُثددٌ ةددد ٞايظددسخٌ ايػددعٛز ٟايددص ٟنددإ ايظصددس ٟيدد٘ مبثابددْ ١ضدداٍٍ
ٚطيٍ خاض٘ ْصاض اان ةًِ ٜهٔ َػظغطَباً شاً ٕ ٜظكسّ ْصاض اا طًٝعد ١الدٛاخٗ
يعسٚإ ايػعٛز ١ٜايطأٖ ٚايطاةض نصيو يٛصاٜظٗا؛ ةِٗ نثط َدٔ شام ٬ٜٚتٗدا
نُا ِْٗ عً ٢متاؽ َباؾط َعٗا(،1ن
ةد ٞالػظ ٣ٛايثاْ ٞيًدسي ١ٝب ايصطاو ا٫خظُداعٚ ٞايدٛطي ٜؿدري قا٥دس ايثدٛض٠
ايظٓاقضات ايساخً ١ٝايم قاّ عًٗٝا ايعسٚإ َٔ زٝج اعظباضٖا شضا٥

ٚنْٗٛا قضاٜا

تاضشم ١ٝعايك ١تػببت بٗا ق ٣ٛايٓ ٛش الػٝططَٓ ٠دص عكدٛز (قد ٣ٛزدط ،3(،ّ42ن  ٚبعدس
َٔ شيو ٜصٖ قا٥س ايثٛض٠

ا٫عااف ايؿداو برْ٘ نإ ٖٓاى تكصدري َدٔ ايكد٣ٛ

" -9الطبقة الفقيرة من أبناء ىذا الشعب كانوا األكثر صبراً واألعظم صموداً وتضحية واألقوى موقفاً واألصدق في مواجهة

العدوان" ،من نص خطاب السيد عبدادللك بدر الدين احلوثي مبناسبة مرور  9333يوم على العدوان ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على
الرابط:

http://www.ansarollah.com

 " -2نحن في طليعة ىذا الشعب ،ومن أبناء ىذا الشعب ونحن نتحرك في التصدي لهذا العدوان .نحن أبناء الصراع

نجاىد ونحارب ومتعودون على مواجهة المشاكل والتحديات مهما كان حجمها ،لسنا أبناء القصور واألرصدة في البنوك،
والشركات العمالقة ،نحن من أبناء ىذا الشعب ومن حفاتو ومن فقرائو ،ومن الكادحين فيو ،لسنا من الفئة المترفة في ىذا

البلد ،التي عاشت منذ مراحل متربعة على الكرسي ومتخمة ،وذاىبة آيبة إلى أوروبا وأمريكا" ،من نص خطاب السيد عبد
ادللك احلوثي ليلة ال ـ 93من رمضا َن2397 ،م ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

" -0لم يكن ىذا العدوان عبارة عن مشكلة داخلية نهائياً ،ىو عدوان أجنبي وظّف مشاكل داخلية ،واستغل البعض من
التائهين واألغبياء والطامعين واالنتهازيين ،واستغل بعض العناوين الداخلية ليوظفها في عدوانو" ،من نص خطاب السيد
عبدادللك احلوثي يف الذكرى السنوية للشهيد (2397م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com
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ايٛطٓٝدد ١الٓاٖضدد ١يًعددسٚإ ةدددْٗ ٞددا

تظسددطى بايؿددهٌ الطًدد ٛيعكددس َصددا ات

زاخًٚ ١ٝخطٛات تطُ ١ٝٓٝيكٚ ٣ٛؾدصدٝات غٝاغدٚ ١ٝاخظُاعٝدٚ ١عػدهط ١ٜإٝدج
عتبعسِٖ عٔ ا٫ضمتا ٤ةد ٞزضإ ايطٜا ع َد ْد٘  -ةدد ٞالكابدٌ ٜٛ ٫ -اةدل عًدٕ ٢
ته ٕٛتًو ايكضاٜا ٚاإلؾها٫ت ايساخًٝدَ ١د ضًا ٭زدس ٕ شمد ٕٛؾدعب٘ ٚبًدسٜٚ ٙظد َط
َ اةاضر ٜ٪ٜٚس َا ٜطتهب٘ العظس َٔ ٕٚخطا،1( ِ٥ن
َا ةُٝدا ٜظعًدل با دسٜج عدٔ ايكضد ١ٝا ٓٛبٝد ١ةد ٕ قا٥دس ايثدٛضٚ ٠ظعدْ ِٝصداض اا
ايددص ٟخدداَ ٤ددٔ خدداضر قدد ٣ٛزددط ٜ ّ42ػددظٛع خٝددسًا ا ددصٚض ا٫خظُاعٝدد ١يًكضدد١ٝ
ا ٓٛبٝددٚ ١ايددم ٖٝددرت ايٛاق د ا ٓددٛب ٞ٭ٕ ٜك د ةطٜػدد ١غددًٗ ١ي٬غددظعُاض ٚا٫زددظٍ٬
ا سٜس؛ زٝج ٜططح قا٥س ايثٛضَ ٠بس ايعساي ١نرغداؽ

دٌ ايكضد ١ٝا ٓٛبٝد ١عةُدا

ز ٕٚايعساي ١ظًِ َٚا ةٛقٗا ظًِع ةٗ ٛش ٜٛضص ا صٚض ا٫خظُاع ١ٝيًكض ١ٝا ٓٛب١ٝ
ٜطةض ةد ٞالكابٌ ٕ تهٖ ٕٛص ٙا صٚض غبباً َكبٜ ً٫ٛؿطو يْ٬ضُاّ
(،1

ٚيًدٝاْ ١ايٛطٓ١ٝ

دٛض ايعدسٚإ

نُا ْ٘ ٜطةض ٜضد ًا ٕ ٜدظِ زدٌ ايكضد ١ٝا ٓٛبٝد ١إًد ٍٛيدٝؼ
(،3

ا ع٬ق ١بطبٝع ١الؿهً١

ٜٚط ٣ةد ٞا ً ٍٛايظٛاةكٚ( ١ٝطٓٝاًْٗ ،ا ايططٜكد ١الُثًد٢

لعا َ ١ثٌ ٖص ٙايكضاٜان
 -9نص حوار قائد الثورة السيد عبدادللك احلوثي مع رللة مقاربات سياسية( ،العدد األول)2396 ،؛ متوفر على:
http://www.yecscs.com
" -2لي ِع كل اإلخوة يف اجلنوب ويف ادلقدمة من قبلوا حبالة االحتالل وتعاونوا مع االحتالل حلسابات سياسية أهنم لن يصلوا إىل
نتيجة أبداً ،ولن تلىب رغباهتم هنائياً ،فاحملتل لو أىدافو اخلاصة ولو أطماعو ،وإذا أعطاىم شيئاً فهو يأخذ بأكثر مما أعطى ويستفيد

بأكثر مما أفاد وينتفع أكثر مما قدم ،واخلسارة كبرية جداً دلن يقف إىل صف من حيتل بلده ويستعبد شعبو"" ،قائد الثورة السيد عبد

الملك بدر الدين الحوثي :الشرعية ىي للشعب اليمني وليست للعمالء" ،نص حوار قائد الثورة مع صحيفة  26سبتمرب
مبناسبة العيد اخلمسون لثورة  94أكتوبر2397 /93 /92 ،م؛ متوفر على الرابط:
http://www.26sep.net/news
" -0احلل للقضية اجلنوبية جيب أن يكون ضمن توافق يف البلد بني ادلكونات الرئيسية ذلذا البلد ،وحنن قلنا يف مرحلة ماضية جيب
أن يكون حل القضية اجلنوبية حالً عادالً ال يكون فوق العدل ،ال حتت العدل ،فليس من الصحيح طرح خيارات ال صلة ذلا جبوىر
ادلشكلة وتقدم كمعاجلات وحلول ،وال يناسب أيضاً أن تكون ىناك مساع لظلم اإلخوة يف اجلنوب وانتقاص من حقوقهم واإلصرار
لتجاىل جروح ادلاضي اليت حلت هبم ( )....حالة التقسيم واالنفصال لن يًتتب عليها استقرار الشعب وإمنا ىي عملية متهيدية
تؤسس دلرحلة جديدة من الصراعات" ،المرجع السابق.

907

القض بالوطن بلنبخطاببقائدبالثورة

 حمىرية الشعة يف خطاب قائد الثىرة:ٌُ ايك ٣ٛالعاز ١ٜيًثٛض ٠خطاباً ناضٜهاتٛضٜاً ةد ٞتصٜٛطٖا ٭ْصاض اا ندُاع١
خاضخ َٔ ١ايهٗٛف ٚتصٜٛطِٖ ندُاع ١زٜٝٓد ١سمهُٗدا ايهٗٓدٛت ايدصٜ ٟػدظً
ضاز ٠اإلْػإ ٚٚع٘ٝن يهدٔ ايبازدج الظبصدط ةدد ٞخطابدات قا٥دس ايثدٛضٚ ٠ظعدْ ِٝصداض
اا ايػٝس عبس الًو ا دٛت ٞغدٝدس ٕ ٖدص ٙاةطابدات
تٛضٜددٚٚ ١طٓٝدد ٚ ١ؾددعاعات تكسَٝدد ١تددسعٛ

ُدٌ َضداَ زميكطاطٝد١

طٜددط اإلْػددإ ٫

اغددظعبازٚ ٙتعطٝددٌ

ت هري ٚ ٙتًكٓٝد٘ اةٓدٛو ٚايكبد ٍٛبا٫غدظبسازن نُدا ٕ َ داٖ ِٝا طٜد ١تًدو تدٓعهؼ
ع ٜٛاً ةد ٞتصطسمات َكاتً ٞا ٝـ ٚايًدإ ايؿعب ١ٝيإلعد ّ٬ا طبدٚ ٞةدد ٞصد٬ب١
َٛاق ا٭غط ٣ةد ٞغد ٕٛق ٣ٛايعسٚإن
ٕ حمٛضٜددد ١اإلْػإ/ايؿدددع

اي اعدددٌ ةدددد ٞا٭ض

ايكدددازض عًددد ٢ايظغدددٝري اخظُاعٝد داً

ٚٚطٓ ٝداً الُسََُّددٌ ز ٜٝٓداً َػددٚ٪ي ١ٝايكٝدداّ بددصيو ايظغددٝري نُُػددظدً ةددد ٞا٭ض

تُعَددس

زددسَ ٣طتهددعات اي هددط ايددسٜي ايظكددسَ ٞايددصٜ ٟظدًدد ٢ةددد ٞخطابددات ايػددٝس ٖٚددٛ
اي هط ايص ٟطالا ََّٝع ايعٜسٚ ١ٜالعظعيٚ ١بعدض ايطدطم ايصدٛة ١ٝا اٖدس ،1(٠عدٔ بكٝد١
اي طم اإلغ ١َٝ٬ايم تط ٣اإلْػإ َُػَّٝط ٚحمه ٌّٛبايكسض عاخعٌ عدٔ

سٜدس َٛق د٘

َٚصريٙن
تػدددظٓٗض خطابدددات ايػدددٝس مجددداٖري ايؿدددع لٛاخٗددد ١ايعدددسٚإ زٝدددج تؿدددسز عًددد٢
الػٚ٪ي ١ٝاإلْػاْ ١ٝا ظُعٝد ٚ ١دج عًد ٢ا٭زٚاض ايؿدعب ١ٝايدم زمد
ةد ٞا ٝاٚ ٠ةدل َعطٝدات ةًػد  ١ايصدطاو بد الػظضدع
(،1

ٚايغعا ٠الػظعُطٜٔ

ٕ ٜكَٛدٛا بٗدا

ٚالػدظه ٚ ٜٔالكداَٚ

ٚشيو باعظباض ٕ َٛاخٗ ١ايعسٚإ تعس مبثابد ١ضدطٚض ٠اخظُاعٝد١

ٍ
كشعب يمني مظلومين مسحوقين من جهات متسلطة علينا ومستهترة بنا
" -9ليس من القدر المحتوم أن نقبل بأن نعيش

ومستب ّدة وغشومة وظالمة وناىبة ومتلصصة على ثرواتنا" ،من نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي مبناسبة مرور  9333يوم
على العدوان2397 ،م ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

" -2التحرك الشعبي مسؤولية وضرورة وحتمية ولضمان وجود البلد واالستقالل والحرية والكرامة  ،وىذه الثورة ستستمر
حتى ينعم البالد باالستقالل واالستقرار وينعم الشعب بثرواتو وخيراتو ،وحينها يُمكننا القول أن أىداف الثورة الشعبية قد
تحققت" ،من نص كلمة السيد عبد ادللك احلوثي مبناسبة الذكرى األوىل النتصار ثورة  29سبتمرب ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على
الرابط:
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http://www.ansarollah.com

ٚزظُٝدد ١تاضشمٝددَ ١ددٔ خددٌ اْ٫عظددام ايددٛطي  ٚكٝددل ا٫غددظكطاض ٚايطةددا ٙا٫خظُدداعٞن
ٚحمٛض ١ٜزٚض ايؿع ةدٞ

ٌُ ٖدص ٙالػدٚ٪ي ٫ ١ٝتدرتٚ - ٞةكداً ةطدا قا٥دس ايثدٛض– ٠
بدٌ

َٔ ٚاق ٕ ايؿع ٖ ٛصاْ ايظسد٫ٛت ٚصداز الػدٚ٪ي ١ٝةدد ٞالٛاخٗد ١ةسػد

٭ٕ ايؿددع ٜ -ض داً ٖ -دد ٛالُػددظٗسَف ايطٝ٥ػددَ ٞددٔ ايعددسٚإ ٖ ٕ ٚددسف ايعددسٚإ ٖددٛ
اغظعباز ايؿع ايُٝي َا تطٚات ايؿع  ٚضاض ٘ٝةٗ ٞيٝػت غ ٣ٛقدَ ِٝضداة١
ق ١ُٝاإلْػإ ايُٝي ايص ٟسمل يًعا

ٕ ٜظغٓ ٢بصُٛز ٙةدٚ ٞخ٘ ايعسٚإ ٚزطٜظ٘(،1ن

ٕ ميددإ قا٥ددس ايثددٛض ٠بايؿددع ٚقسضاتدد٘ ا بدداض ٠يإلْظددار ٚاإلبددساو ٜعددس مياْ داً َطًك داً
ُٜطأٖ عً ٘ٝةد ٞغدٝام َعطندَٛ ١اخٗد ١ايعدسٚإ(،1ن ٖٚدٜ ٛعدس َٛق د ًا تكدسَٝاً ةددٚ ٞاقد
ايبُٓ ١ٝايػٝاغ ١ٝاي ١ُٝٓٝعًَ ٢ػظ ٣ٛا٭زدعا ٚايٓدد ايػٝاغد ١ٝايػدا٥س ٠ايدم ةكدست
اإلميددإ ب دسٚض ايؿددع ةددد ٞايظغددٝري ايثددٛض ٚ ٟاْ٫ظكدداٍ اي دسميكطاطٞن ٚي دصيو

ٜهددٔ

َُػظغطباً ٕ تازز ايك ٣ٛايػٝاغد ١ٝايه٬غدٝه ١ٝعًدَ ٢هاتد ايػد اضات ٚتظداٖدٌ
ايؿددع

اَظددسازاً يددصات ايعكًٝدد ١ايػٝاغدد ١ٝايددم  ٫تدد َٔ٪بايؿددع ٚتددطأٖ عًدد ٢زٍٚ

ايعسٚإ  ٚا ظُ ايسٚيٞن
َٔ الٓطًدل غداي ايدصنط

ٜهدٔ َدٔ الػدظغط ٜ -ضداً ٜ٪ٜ ٕ -دس ْصداض اا

ا٫زظداخددات ايؿددعب ١ٝةددد ٞة اٜددط  ّ1111قبددٌ ترٜٝددس بكٝدد ١ايكدد ٣ٛايػٝاغدد ١ٝالعاضضدد١
الْصاى ( زعا ايًكا ٤الؿاى ٖٞٚ ،ايك ٣ٛايم صعست عً ٢نظاف تٛض ٠ا ُداٖري
بعسَا قاٜضظٗا بظػد ١ٜٛعالبدازض ٠اةًٝدٝد١ع البدازض ٠ايدم

تهدٔ نثدط َدٔ تٛغدٝ

" -9الشعب اليمني الذي أرادوه ذليالً ومستعبداً ومقهورا ىيناً وخانعاً وراكعاً وخاضعاً ومستسلماً لهم ىا ىو اليوم شعب
شامخ عزيز صامد ثابت حر بما تعنيو الكلمة ويمكن للعالم أن يتغنى بحرية الشعب اليمني وأن يفتخر بصمود الشعب
سانية بكلها أن تنظر بإكبار واعتزاز إلى ىذا الشعب" ،من نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي مبناسبة
اليمني ويمكن لإلنْ َ

مرور  9333يوم على العدوان2397 ،م ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

 " -2بعمل دؤوب في الليل والنهار وقيادة حرة وطنية مسؤولية أمكن أن نرى القوة الصاروخية ضاربة وعلى طليعة الموقف
في البلد ،أصبحت القوة الصاروخية منتجة مطورة مبدعة مبتكرة رغم الحصار ،وىذا ممكن في كل المجاالت ما علينا إال
نعمل ،أقول للجميع تحركوا اعملوا ثقوا باهلل واهلل إنها فرصة أن تحركنا فيها نبتكر نبدع ننتج نوجد البدائل نواجو كل

التحديات" ،من نص خطاب السيدُ القائد عبدادللك بدر الدين احلوثي مبناسبة رأس السنة اذلجرية9408 ،ىـ ،موقع أنصار اهلل؛

متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
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زص ١زدعا العاضضد ١تًدو ةدد ٞايػدًط١ن ة دد ٞة اٜدط  ّ1111صدسض َهظد ايػدٝس
عبس الًو ا ٛت ٞبٝاْاً مبٓاغب ١ا٫زظ اٍ بالٛيس ايٓبد ٟٛايدص ٟتصدازف  -الْدصاى َ -د
زطاى ا ُاٖري ةد ٞايٚ ُٔٝتْٛؼ َٚصط زٝج تٛخَّ٘ ايبٝإ

عُ ّٛايؿدع قداً٬٥

ععً ٢ايؿدع ايدُٝي ٕ ٜػدظغٌ اي طصد ١ةدد ٞايٛقدت ايدطأٖ يًظسدطى ا داز ايظسدطى
ايددٛاع ٞايظسددطى الػدد ٍٚ٪يظغددٝري ايٛاق د  ٚظازدد ١ايػددًط ١ا طَدد١ن ٚذمددٔ ةددد ٞطًٝعدد١
ؾعبٓا زاضط ٕٚيًكٝاّ بٛاخبٓا ةد ٞطاض ايظسطى ايؿعيب ايٛاغ ")،1ن
َددٔ ْازٝدد ١خددط ٣يع د خطددا قا٥ددس ايثددٛض ٠زٚضاً ٖاَ داً ةددد ٞعدداز ٠ا٫عظبدداض يًؿددع
ٚا ُداٖري زٝددج اْعهددؼ شيددو اةطددا ةدد ٞايددٛع ٞا٫خظُدداع ٞايػٝاغدد ٞايددٛطي
يًؿعطا ٤ايُٓٝدٝ

دصا دمدس ٕ ايعٚاَدٌ ايُٝٓٝد ١ةددَ ٞطزًد ١ايعدسٚإ تظغٓد ٢ببطد٫ٛت

ايؿع ن ٜٚظضص ترتري خطا قا٥س ايثٛض ٠ةد ٞتؿه ٌٝايصٛض ٠ايؿدعط ١ٜيدس ٣ايؿدعطا٤
ٚايددم تعًددَ ٞددٔ ؾددرٕ صددُٛز ايؿددع َٓٚاٖضددظ٘ يًعددسٚإ ٚتظٓددا ٍٚزٚض قا٥ددس ايثددٛض٠
الطتبب مبٛق ايؿع

ٚنصا ع٬قظ٘ بايؿع ضُٔ ْػٝذ ايصُٛز ٚالكا ١َٚبعٝساً

عددٔ َعدداْ ٞاةضددٛو يًكا٥ددس ٚقطٜب د ًا َددٔ َعدداْ ٞا٫يظددعاّ جتددا ٙشيددو ايكا٥ددس الػ دظعس
يًظضددسَ ١ٝددٔ خددٌ زطٜدد ١ايددٛطٔ ٚاغددظك٬ي٘ ٚنطاَدد ١ايؿددع

ا٭َددط ايددصٜ ٟظػددل َد

اةطا ايظكسَ ٞيكا٥س ايثٛض ٠ايص ٟميدس ايؿع (،1ن
 األتعاد الىطنية يف خطاب قائد الثىرة:تظػددِ خطابددات قا٥ددس ايثددٛض ٠بربعدداز ٚطٓٝدد ١عُٝكدد ١يعددٌ ُٖٗددا ايظرنٝددس عًدد ٢تاٜدد١
(،3

ٚخدددٛز ٚٚزدددس ٠ايدددٛطٔ ايدددُٝي ٚغدددٝازت٘

(،1

ٚضةدددض َؿددداض ٜايظُعٜدددل

ٚبٓددداٚ ٤طدددٔ

 -9نص البيان الصادر عن مكتب السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة االحتفاء بمولد الرسول 21ربيع أول 2341ىـ ،نشر
يف مدونة الدكتور عبد اهلل الفقيو بتاريخ  96فرباير 2399م؛ متوفر على الرابط:

http://dralfaqih.blogspot.com

 " -2حتى ىذا الرأس ،رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي ،حاضر أن يقدمو في سبيل اهلل وفداء لهذا البلد ،وفداء لهذا
الشعب " ،من نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي يف لقاء وجهاء اليمن (2397 /8 /99م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على
الرابط:

http://www.ansarollah.com

 " -0النظام الملكي السعودي يتحدث عن الجمهورية ،والجمهورية في المراحل الماضية كانت تابعة للملكية السعودية
والمستقبل حرية واستقالل اليمن" ،من نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي بعد انتهاء فتنة ديسمرب 2397م ،موقع أنصار اهلل؛

متوفر على الرابط:
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(،1

ايؿطانٚ ١ا٭خٚ ٠ٛايعسايد١

ٚصدٝاْ ١ا٫غدظك ٍ٬ايدٛطين ٖٚدص ٙالػداٖ ٌ٥د ٞخدٖٛط

ايكضدد ١ٝايٛطٓٝدد ١ايُٝٓٝدد ١ةددد ٞايعصددط ايددطأٖن ٚتد ظ ا٭بعدداز ايٛطٓٝدد ١ةددد ٞخطددا قا٥ددس
ايثٛض ٠ةدَ ٞطزً ١ايعسٚإ ايطآٖ ١ةد ٞطداض َػدريظ ُٖدا ايدسع ٠ٛيًدسةاو عدٔ ايدٛطٔ
نكض ١ٝخٗازْ ١ٜضايٚ ١ٝزع ٠ٛنٌ ايُٓٝد ٝبظٓدٛعِٗ يًدسةاو عدٔ ٚطدِٓٗ نٛاخد
ٚزل َٚػٚ٪ي،3(١ٝن ُٖٚا َػريظإ تظسكل ٚطٓ ١ٝاةطدا بظهاًَدُٗا ٚجتػدسُٖا ةددٞ
ٚاق د الُاضغدد١؛ ش ٜظٛخدد٘ قا٥ددس ايثددٛض ٠ةددد ٞخطابدد٘

عُدد ّٛايؿددع ايددُٝي مبدظًد

َصاٖبِٗ َٓٚاطكِٗ ٚقباَٚ ًِٗ٥هْٛاتِٗ ايػٝاغٜٚ ١ٝطنع ةد ٞشيو عً ٢بدطاظ ٖدصا
ايظٓٛو ٚزع ٠ٛططاة٘ ي٬رمدطال ةددَ ٞكاَٚد ١ايعدسٚإ( ،2اْط٬قداً َدٔ ندٌ ا٫عظبداضات
ايٛطٓٚ ١ٝاإلْػاْٚ ١ٝايس،5(١ٜٝٓن
http://www.ansarollah.com

" -9ىناك سعي حثيث لتقسيم بلدنا ،وما قبل  12سبتمبر كانوا قد قطعوا شوطاً كبيراً ،تبدأ كأزمة سياسية فيدخل ضمن

ىذه األزمة السياسية أنشطة متعددة لتعميق وتجذير ىذه األزمة بما يهيئ فيها لعملية التقسيم إما من خالل الجانب

المناطقي والعنوان المناطقي وأحياناً العنوان المذىبي وأحياناً العنوان العرقي .ويصور التقسيم بأنو الحل السحري لكل
المشكالت القائمة" ،من نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي مبناسبة الذكرى الثالثة لثورة  29سبتمرب وذكرى اذلجرة النبوية،
9409ه ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com

 " -2الخير ىو في أن تتجو كل قوى الداخل إلى الحوار ،إلى التفاىم على مبدأ العيش المشترك ،على مبدأ الشراكة ،على

مبدأ الحرية واالستقالل لهذا البلد" ،من نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي يف الذكرى السنوية للشهيد (2398م) ،موقع

أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
" -0ىذا عدوان على كل بلدنا ويستهدف كل شعبنا ويريد أن حيتل كل أرضنا ويريد أن يستعبدنا مجيعاً ،وىو هتديد لقيمنا
وأخالقنا ومبادئنا وحريتنا واستقاللنا وكرامتنا مجيعاً" ،المرجع السابق.

 " -4نحن ثوار ،شعبنا ثائر ،اليوم نحن ثورة في وجو العدوان واالحتالل ،وبعد الغد نحن ثورة حتى إقامة دولة عادلة ،وثورة
مستمرة من كل األحرار في ىذا البلد أيّاً كانت انتماءاتهم الحزبية أو المذىبية ،ثورة مستمرة حتى يتحقق لنا في ىذا البلد

حرية واستقالل ،ويتحقق لنا بناء دولة عادلة تقيم العدل في شعبنا ،ويتحقق لنا أمن واستقرار شامل" ،من نص خطاب السيد
عبدادللك بدر الدين احلوثي مبناسبة عيد الغدير وذكرى ثورة  21سبتمرب2396 ،م ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com

" -5األولوية التي تفرضها المسؤولية اإلنسانية والوطنية والدينية ىي في مواجهة العدوان والتصدي لو بكل الوسائل ،لما
يمثلو من خطورة قصوى على بلدنا وشعبنا المسلم في حريتو واستقاللو ،وأمنو واستقراره" ،من نص هتنئة السيد عبد ادللك

احلوثي للشعب اليمين مبناسبة الذكرى الـ  49لعيد االستقالل  03نوفمرب2396 ،م؛ متوفر على الرابط:
http://www.26sep.net
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بص ١ن عاَ ١ميهٔ ايك ٕ ٍٛايبعس ايٛطي ايصٜ ٟظدً ٢ةدد ٞخطدا قا٥دس ايثدٛض٠
ٜهٔ زبٝؼ ايظد طٜس بدٌ ٕ يد٘ جتػدٝس ٚاقعد ٞعًد ٢ا٭ض

ٜٚظضدص شيدو ةدد ٞتٓدٛو

اي ُٝٓٝايص ٜٔاغظؿعطٚا َػٚ٪ي ١ٝايسةاو عٔ ايٛطٔ ٚبؿدهٌ خدا

ةدد ٞايانٝبد١

ايٛطٓٝد ١٭بٓددا ٤ا دٝـ ٚايًدددإ ايؿدعب ١ٝايددص ٜٔزمػدس ٕٚايٛزددس ٠ايؿدعبٚ ١ٝشيددو َددٔ
خٚ ٍ٬اق اْظُاِٗ٥

َٓاطل َٚصاٖ  ٚزعا ٚقباَ ٌ٥ظعسز َٔ ٠ندٌ ضبدٛو ايدٛطٔ

ايُٝي ٚقظا ِ ةد ٞخمظًد ا بٗدات(،1ن نُدا

تصدسض عدٔ ضخداٍ ا دٝـ ٚايًددإ

ايؿددعب ١ٝطددٛاٍ غددٓٛات ايعددسٚإ ايددث٬ح الاضدد ٟ ١ٝخطابددات  ٚمماضغددات طاٝ ٥دد١؛
ةكسَٛا بصيو ٛشخ ًا ممٝعًا ٫غدظك ٍ٬اي عدٌ ايعػدهط ٟايدُٝي الكدا ّٚيًعدسٚإ عدٔ
ايؿدددطاى ايطاٝ ٥ددد ١ايدددم ٚضدددعظٗا ايدددسٚا٥ط ا٫غدددظعُاض ٚ ١ٜخدظٗدددا بدددسعُٗا يًٖٛابٝددد١
ٚتػًٗٗٝا

طن ١ا ُاعات اإلضٖاب١ٝن

زظ ٢ةد ٞالٓاغبات اةاص ١ايم ٖد ٞخدعَ ٤دٔ ايدااح ايعٜدس ٟنُٓاغدبات عاؾدٛضا٤
ٚايغسٜط ٚاغظؿٗاز اإلَاّ ظٜس  ٚةدَٓ ٞاغبات خاص ١مبهْ ٕٛصاض اا نصنط٣
اغظؿددٗاز ايػددٝس زػ د ا دٛتٚ ٞشنددط ٣اْطدد٬م ايصددطخ ١ةدددٚ ٞخدد ٙٛالػددظه ٜٔ
ٚغريٖا َٔ الٓاغدبات ايدم ترخدص طابعد ًا تٓىلُٝٝد ًا خاصد ًا برْصداض اا؛ دمدس ٕ خطدا
قا٥س ْصاض اا ةدٖ ٞص ٙالٓاغبات ٜظٛخ٘ زاُ٥اً بايظعب ١٦ص ٛايكض ١ٝايٛطٓٝد ١ايعاَد١
ةدددَٛ ٞاخٗدد ١ايعددسٚإ ٜٓ ٚددعٍ َطًك داً
َصٖ َع

زضى ايظعب٦دد ١ايطاٝ ٥ددٚ ١ايعصددب ١ٜٛضددس

َٓ ٚطكَ ١ع ٚ ١ٓٝقبَ ١ًٝع ٚ ١ٓٝغ٬يَ ١ع١ٓٝن

 قا٥س ايثٛضٚ ٠عساي ١ؾعاض عايسةاو عٔ ايٛطٔعيطالا اغظدسّ اةطا ايٛطي ةسَٖ ١ساف غري ٚطٓٚ ١ٝيطالدا ضةعدت ندثري َدٔ
ايس ٍٚؾعاض ايسةاو عٔ ايٛطٔ يظسؿٝس ا ُداٖري ٚخطٖدا
بًسإ ٚ ْٗٚاغظعباز ؾعٛ
الثك

خط٣ن ٚاغظٓازاً

زدطٚ

ٖدساةٗا ازدظٍ٬

ٖص ٙا كٝكد ١ايظاضشمٝدٜ ١طعدٔ بعدض

ةد ٞاةطا ايدٛطي يكا٥دس ايثدٛضٜٚ ٠عظ ْٚد٘ خطابد ًا خمازعداً؛ ش ٜعظد ٕ ٕٚ

ضة د قا٥ددس ايثددٛض ٠يؿددعاض ايددسةاو عددٔ ايددٛطٔ يددٝؼ غدد ٣ٛخددساو يًؿددع

ٖٚددِ بددصيو

 " -9أنصار اهلل وقفوا وليس وحدىم ،مع كل األحرار من أبناء ىذا البلد ،بصمود وبتضحيات كبيرة وبوفاء للدفاع عن ىذا
البلد ومواجهة ىذا العدوان ،حسبما تفرضو عليهم المسؤولية الدينية والوطنية واإلنسانية واألخالقية" ،من نص خطاب السيد

عبدادللك احلوثي أمام وجهاء وحكماء اليمن (2397م) ،موقع أنصار اهلل؛ متوفر على الرابط:
http://www.ansarollah.com
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ٜظددداًٖ ٕٛايٓىلددط

ايؿددطٚل الٛضددٛع ١ٝايددم جتعددٌ ٖددص ٙا ددط

 ٚتًددو ٚطٓٝددٚ ١

اغظعُاضٜ َ /١ٜاي١ٝن ٚزػ تٛص ٝقا٥س ايثٛض ٠ايبًؿد  ١ٝة٬زميدري يٝدٓ

ع شا ندإ

خددٖٛط ا ددط اي عًددٜ ٞددظًدآ ةددد ٞاإلطازدد ١بددايٓري ا٭خددٓيب ة د ٕ ا ددط تكسَٝددَ ١ددٔ
خاْ ايسٚي ١الىلً ٚ ١َٛا٭َ ١الىلًَ ١َٛدا شا ندإ خدٖٛط ا دط اي عًدٜ ٞدظًدآ
ةد ٞعاز ٠تكػ ِٝالػظعُطات ٚتكاغِ ايغٓاْٗٚ ِ٥

ضاضد ٞايغدري ةد ٕ ضؾدعاضش ايدسةاو

عٔ ايٛطٔ ةدٖ ٞص ٙا اي ١خساو نً ٞيًؿع ع(،1ن
 ٫ضٜ

ٕ ا ط ايسةاع ١ٝايم شمٛضٗا ؾعبٓا طٛاٍ َا ٜعٜدس عدٔ تد٬ح غدٓ

ٖدٞ

زط ٚطٓ ١ٝقاَت ةد ٞا٭غداؽ نسدط َضداز ٠يًعدسٚإ َٚدٔ خدٌ غدكال ايٛصدا١ٜ
ايػددعٛز ١ٜا٭َطٜهٝدد ١عًدد ٢ايدد ُٔٝنُددا ْٗددا عًُٝددَ ١سٜددسَ ٠ددٔ زطنددات مجاٖريٜدد١
ٚطٓٝدد ١٭خددٌ ايظسددطض ٚايظكددسّ ا٫خظُدداعٚ ٞايددٛطين ٚنُددا ٖددَ ٛعًدد ّٛا ددط تعددس
اَظسازاً يًػٝاغٚ ١ايػدطٖٓ ١ٜا َٔ خطا قا٥س ايثٛض ٠ايدصٜ ٟظُػدو بٛطٓٝد ١ا دط
ايددم ختٛضددٗا ايددٚ ُٔٝتصددَٓ ٝددٔ سمًُددٖ ٕٛددص ٙايكٓاعدد ١ايٛطٓٝدد ١ضددُٔ ْطاقددات
َصٖبَٓٚ ١ٝاطكٚ ١ٝغ٬ي ١ٝغري ٚطٓ١ٝ
عدٔ تكدسِٜ

ا ٜعهؼ ايعدع ايٓىلط ٟ٭ٚي٦و ايػداخطٜٔ

ًٝدٌ عًُد ٞتداضشمٚ ٞاقعدٜٛ ٞضدص خدٖٛط ا دط ن ةهٝد ْعدطف خدٖٛط

ا ددط اي عًدد ٞشاًد يكددس طددطح ة٬زميددري يٝددٓ ٖددصا ايػدد٪اٍ  ٚخددا عًٝدد٘ ةددد ٞايٛقددت
ْ ػد٘ ٚشيدو بكٛيدد٘ عزمد
 ٚزت

ا دط

ايػٝاغدد ١ٝايدم تدد٪زٟ

ٕ ْددسضؽ غٝاغدَ ١دا قبددٌ ا دط

شا ناْدت ايػٝاغدٜ َ ١ايٝد ١تددساة عدٔ َصداا ايط يداٍ الددايٞ

ٚتٓٗ ٚتضطٗس الػظعُطات ٚبًسإ ايغري ةد ٕ ا دط ايدم تدٓدِ عدٔ ٖدص ٙايػٝاغد١
ٖدد ٞنددصيو ز دط

طضٜدد ٟ ١شا ناْددت

َ ٜايٝدد ٚ ١شا ناْددت ايػٝاغددٚ ١طٓٝدد١

تعددط عددٔ زطندد ١مجاٖريٜدد ١ضددس ايددٓري ايكدد َٞٛةد ٕ ا ددط ايددم تددٓدِ عددٔ غٝاغدد١
نٗص ٖٞ ٙزط ٚطٓ١ٝ

طض١ٜع(،1ن

ةددد ٞايٛاق د ايددُٝي َددٔ ايٛاضددص ٕ ايػٝاغدد ١ايددم زت

ٖددص ٙا ددط َددٔ طددطف

ايد - ُٔٝنسٚيددَ ١ىلًَٛدَ ١ضددطَٗسٖ ٠د ٞغٝاغدد ١ايثدٛض ٠ايؿددعب ١ٝالكاَٚد ١ي٬غددظبساز
ٚايٛصددا ١ٜا٭خٓبٝددٖٚ ١دد ٞغٝاغدد ١تٛضٜددٚ ١طٓٝددَ ١ػددظُط ٠تٗددسف

ايظسددطض ايددٛطي

 -9فالدميري لينني ،المختارات باللغة العربية ،موسكو ،دار التقدم ،اجمللد السادس ،ص  ،959الطبعة األوىل – 9978م.
-2المرجع السابق ،ص 963
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ٚاغددظُطاضٖا ٜعطدد ٞزطبٓددا ايسةاعٝدد ١ايُٝٓٝدد ١خٖٛطٖددا ايددٛطي ةدددَٛ ٞاخٗدد ١ا ددط
اإلَ ٜاي ١ٝايدم تؿدٓٗا ز ٍٚايعدسٚإ الساةعد ١عدٔ َصداا ايط يايٝد ١ايعالٝد ١ايطاَعد١
بثددطٚات ايددٚ ُٔٝةدددَٛ ٞاخٗدد ١ايددس ٍٚايظٛغددع ١ٝاةًٝدٝدد ١ايػدداع١ٝ
ٚ

تكػدد ِٝايددُٔٝ

اقٗددا مبُايهٗددان َ ٕ ٚددا سمددسح ةددد ٞا اةىلددات ا ٓٛبٝددٚ ١ايؿددطق ١ٝايُٝٓٝدد ١خددري

ؾاٖس عًٖ ٢ص ٙايػٝاغ ١ا٫غظعُاض ١ٜايم متاضغٗا ق ٣ٛايعسٚإن
ةد ٞزٛاض ي٘ َ صس 12 ١ ٝغدبظُ
زت

زًدٌ قا٥دس ايثدٛض ٠بؿدهٌ عًُد ٞايػٝاغد ١ايدم

ٖددص ٙا ددط بؿددك ٞتًددو ايػٝاغدد ١ايٛطٓٝدد ١ايُٝٓٝددٚ ١اإلَ ٜايٝدد ١ايعسٚاْٝدد١

ٚشيددو بكٛيدد٘ عتددٛض 11 ٠غددبظُ صددسٝص ْٗددا ضةعددت عٓدداَ ٜٔٚطًبٝددٚ ١يهٓٗددا ةدددٞ
خٖٛطٖا ٚةد ٞزكٝكظٗا تٛض٠

طض ٚ ١ٜصا نإ ةدَ ٞكسَٚ َٔ ١ق ضس ٖص ٙايثدٛض٠

َٓٚص ايًسىلات ا٭ ٚغ طا ٤ايس ٍٚايعؿط ٚةددٚ ٞاقد ا داٍ ةد ٕ َدا تد 11 ٬غدبظُ
َٔ تطٛضات  ٚزدساح نًد٘ ٜؿدٗس برْٗدا تدٛض٠
ْٗدددا تدددٛض٠

طضٜدَ ٕ ٚ ١ؿدهً ١اةداضر َعٗدا ٖدٛ

دددطض ايؿدددع ايدددُٝي َدددٔ ايٛصدددا ١ٜاةاضخٝدددٚ ١تػدددظعٝس يؿدددعبٓا ايكدددطاض

ايػٝاغٚ ٞتظدٝص اي طصد ١يًكد ٣ٛايػٝاغد ١ٝايساخًٝدٚ ١تٗٝد ٧الٓدار لعا د ١الؿدانٌ
ايػٝاغ ١ٝبطٚح ٚطٓٚ ١ٝبعٝساً عٔ ايظبع ١ٝيًداضرع(،1ن
عًد ٢الػدظ ٣ٛايدٛطي تكد ايدَ ُٔٝدٔ خدٌ ايظسدطض ةددَٛ ٞاخٗد ١ايٛصدا ١ٜايػدعٛز١ٜ
ا٭َطٜهٚ ١ٝا٫زظ ٍ٬اإلَاضاتٚ ٞعً ٢الػظ ٣ٛا ً ٞتك ق ٣ٛتدٛض 11 ٠ة اٜدط 11ٚ
غبظُ ٚمجٛو ايؿع ضس ايك ٣ٛالعاز ١ٜيًثدٛض ٠تًدو ايكد ٣ٛالػدٝطط ٠ايكسميد ١ايدم
تددداضت عًٗٝدددا ا ُددداٖري نددددعاً٥م (ا٭تدددط(ٚ ،صدددااٚ ،نبددداض ايضدددبال ٚايؿدددٛٝر
اإلقطدداع ٝايددطخعٚ ٝايبريٚقددطاط ٝالددسْ ٝالظسدداي

َعٗددِ ٚايظددابع يإلَدداضات

ٚايػعٛز١ٜن ٚق ٣ٛايثٛض ٠الضاز ٠تًو تك اي َ ّٛٝايعسٚإ ا٫غظعُاضَ ٟا  ٜٓدد ٞعدٔ
زطبٗددا َ ٟضددُٚ ٕٛطددي ةددد ٞزدد

ظهددط شيددو الضددُ ٕٛايددٛطي نددٌ ايكدد٣ٛ

ا ُاٖريٜددد ١ايدددم تكاتدددٌ َدددٔ خدددٌ ايػدددٝازَٚ ٠دددٔ خدددٌ غدددكال ايٛصدددا ١ٜاإلَ ٜايٝددد١
ٚاةًٝد ١ٝعٔ ا ُٗٛض ١ٜاي١ُٝٓٝن
" -9قائد الثورة السيد عبدادللك بدر الدين احلوثي :الشرعية ىي للشعب اليمين وليست للعمالء" ،نص حوار قائد الثورة مع
صحيفة  26سبتمرب مبناسبة العيد اخلمسون لثورة  94أكتوبر ،مرجع سابق
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 التجرتة التارخيية والقضية الىطنية:ٜػددظٓس قا٥ددس ايثددٛض ٠عًدد ٢ايظدطبدد ١ايظاضشمٝدد ١ايبؿددطٚ ،1(١ٜايٛطٓٝدد ١ايُٝٓٝدد ،1(١نرزددس
الٓطًكات ا

ع ٠يًثٛضَٛٚ ٠اخٗ ١ا٫غظعُاض زٝج ٜعظ قا٥س ايثٛضْ ٕ ٠صط ايؿعٛ

زظُ ٞشا َا

طنت ةدَٛ ٞاخٗ ١ايظسسٜات ا٭خٓبٝد ١مياْد ًا َٓد٘ بايؿدع ةددٚ ٞقدت

ُصددٝبت بدد٘ ايكٝددازات ايعظٝكدد ١يهددثري َددٔ ا٭زددعا باْ٫هػدداض ٚةكددست ا٭َددٌ ةدددٞ
ايؿددع ن ٚإػدد تعدددبري قا٥دددس ايثدددٛض ٠عَددا
اغظك ٬ا ٚزطٜظٗا  ٫بظضسٚ ١ٝص
ٚاق ا ٝا ٫ٚ ٠ةد ٞا٭ض

ككدددت عسايددد ١ةدددد ٞا٭ض

ْ ٫ٚايدددت َددد١

ٖصا ؾد ٤ٞبدسٖ ٜٞٗدصا ؾد ٤ٞيدٝؼ غطٜبداً ةددٞ

ٖصا َعً ّٛتاضشمٝاً َٚعً ّٛةد ٞايػٓٔ َعً ّٛةد ٞاغظكطا٤

ٚضاو ايبؿدط ٚا ظُعدات اإلْػداْ١ٝع (،0ن ٚةدد ٞا اْد الكابدٌ ةكا٥دس ايثدٛضٜ ٠عظد
الظٛاط َ ٦ا٭خٓيب ةد ٞخمظًد اي داات ايظاضشمٝد١

ٕ

ٜػددًِٗ ايظداضٜذ  ٫ندْٛد١

َٚطتعق،2(١ن ٚيكا٥س ايثٛضْ ٠ىلطَٛ ٠ضٛع ١ٝيًظاضٜذ ٚضبب ص ٙايظداض ايظاضشم ١ٝبٛاق
ايٚ ّٛٝاغظٓبال ايػٓٔ ٚايكٛاْ ا٫خظُاعَٗٓ ١ٝان
نُا ٜكسّ قا٥س ايثٛض٠

ً ً٬ٝعًُٝاً يًثٛضات نىلاٖط ٠اخظُاع ١ٝة د ٞزٛاض يد٘ َد

صس 12 ١ ٝغبظُ مبٓاغب ١ايٛٝب ٌٝايدصٖيب يثدٛض 12 ٠نظدٛبط ا ٝدس ٠قداٍ ةدد ٞضزٙ
عًدد ٢غدد٪اٍ عددٔ ت ػددري قا٥ددس ايثددٛض ٠يًددطٚابب بدد ايثددٛضات ايُٝٓٝدد 12 ١غددبظُ 12ٚ
" -9كل الشعوب يف األرض اليت حتررت ،اليت كافحت وناضلت ،يف النهاية انتصرت مهما كانت القوة الغازية ،مهما كانت قواهتا
وإمكانياهتا ،ومهما كانت ثرواهتا"  ،من نص حوار قائد الثورة السيد عبدادللك احلوثي مع رللة مقاربات سياسية (العدد األول،
 ،)2396مرجع سابق.

" -2المستعمر البريطاني كان قويّاً حينذاك وكان لو الكثير من العمالء والمرتزقة الذين اشتراىم إضافة إلى أنو تمكن من
احتالل أجزاء واسعة في البلد ومع ذلك كان عندما تحرك الشعب بجد وصدق واىتمام كان النصر حليف ىذا الشعب

وكان المستعمر مهيأً للهزيمة وتحررت البلد" ،من نص خطاب السيد عبدادللك احلوثي مبناسبة ذكرى اذلجرة النبوية وذكرى ثورة
الرابع عشر من أكتوبر2396 ،م؛ متوفر على الرابط:

http://www.zaidiah.com
 -0نص خطاب السيد عبد دللك احلوثي يف الذكرى األوىل لثورة  29سبتمرب2395 ،م؛ متوفر على الرابط:
http://www.sabanews.net

" -4بكل المقاييس في الدنيا وكل المجتمعات من يقف مع العدو ضد بلده يسمى خائنا ،ىذا متعارف عليو ،إنما المعتدي
يسميو مقاوماً وىذا استنتاج عجيب!" ،من نص خطاب السيد عبدادللك احلوثي مبناسبة ذكرى اذلجرة النبوية9409 ،ىـ؛ متوفر

على الرابط:

http://www.ansarollah.com
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نظٛبط  11ٚغبظُ

عايثٛضات ٖ ٞعباض ٠عٔ

طى ؾعيب ت طض٘ ايضطٚض ٠اإلْػداْ١ٝ

ةد ٞالكسَٚ ١بايٓػب ١يًؿع ٛشات ايكَ ِٝثٌ ؾعبٓا ايُٝي ايصٜٓ ٟظُ ٞيإلغد ّ٬ةٗدٛ
ٜٓطًدل ٜضداً ةددد ٞتٛضاتدد٘ اْط٬قداً َدٔ قُٝدد٘ َٚباز٥دد٘ ضدداةً١
ايضاغط ١ايم ٜعاَْٗٓ ٞا ايؿع ةٝضطط

ايىلددطٚف الٛضددٛع١ٝ

ٕ ٜثٛضن ناْدت تدٛض 12 ٠نظدٛبط ضدس

ا ظٌ اي ٜطاْ ٞايص ٟاغظعُط خع٤اً نبرياً َٔ بًسْا عًَ ٢س ٣نثط َدٔ  111عاَداً؛
ناْددت

ٕ

طن داً ضددطٚضً ٜا  ٫بددس َٓدد٘ ٖٚددص ٙالػ دريَ ١ددٔ ٖددِ الػددا ٌ٥ايددم زم د

تػظٛعبٗا ؾعٛبٓا ٚةد ٞالكسَ ١ؾعبٓا ايُٝي الػًِ ايععٜع ٕ زاي ١ا٫زظٖ ٍ٬د ٞزايد١
ٜضطط  ٟؾع لٛاخٗظٗا  ٫ٚميهدٔ ايظعداٜـ َعٗدا ٭ْٗدا زايد ٜ ١كدس َعٗدا  ٟؾدع
حمظٌ نطاَظ٘ ٚاغظك٬ي٘ ٚزطٜظ٘ن ٚايبس ٌٜعدٔ شيدو ٖد ٛاَ٫ظٗدإ ٚايىلًدِ ٚا٫ضدطٗاز
ٚايكٗددط ٚاإلشٚ ٍ٫ا٫غددظعباز قددس تظُدداٖ ٢بعددض اي ٦ددات بعددض ايؿدصددٝات ٚقددس
تػدداِٖ زٚاض بعددض ا ٗددات إلخضدداو ايؿددع ٛةدددَ ٞطازددٌ َعٓٝدد١
ٚيهٔ ٜصٌ ا ُٝد ةدد ٞايٓٗاٜد١

ايدد ١ا٫زددظٍ٬

قٓاعد ١ضاغدد ١بضدطٚض ٠ايظسدطض ٚضدطٚض ٠ايثدٛض٠

ايظسطض ايصٜ ٫ ٟرت َٔ ٫ ٞخ ٍ٬تٛض٠ع(،1ن
ةد ٞتٓاٚي٘ يًظاضٜذ ايٛطي ٜطنع قا٥س ايثٛض ٠عً ٢تٛض 12 ٠نظٛبط َٔ زٝج نْٗٛا
تٛض٠

طض ١ٜتظ ل َ َٗاّ الطزً ١ايطآٖ ١ةدَٛ ٞاخٗ ١ا٫غظعُاض ٜٚعظد

ٕ عشندط٣

تددٛض 12 ٠نظددٛبط ٖدد ٞشنددط ٣عددع ٚنطاَدد ١يًؿددع ايددُٝي ٚذمددٔ إاخدد١

ٖددصٙ

الٓاغبٚ ١زضٚغٗا ٚذمدٔ ْٛاخد٘ ايعدسٚإ ٚقد ٣ٛايغدعٚ ٚةددَ ٞكدسَظٗا َطٜهدا ٚايٓىلداّ
ايػعٛز ِٖ َٔٚ ٟز٫٫ت ٖص ٙايصنطَُٗ ْ٘ ٣ا ناْت ُٖد ١ٝالعظسَ ٚ ٟهاْات٘
ٚقبضظ٘ ة ٕ َٔ الُهٔ

ام ا عمي ١ب٘ ٚططزٙع(.(2

نُددا ٕ َددٓٗذ قا٥ددس ايثددٛض ٚ ٠زا ٙ٩سمددانِ ايٓاصددطٚ ٜا٫ؾدداان ٝعًدد ٢ضدد٤ٛ
ايطصٝس ايٓضاي ٞايظاضشم ٞيظٝاض ايٝػاض ٜ ٚسٜٛيٛخٝظ٘ الٓاٖض ١ي٬غظعُاض ٚشيو بعدس
ٕ صبص قا٥س ايثٛض ٠ةد ٞشات الٛق ايص ٟتصدسض ٙايٝػداض ا٫ؾداانٚ ٞايكَٝٛد ٕٛةددٞ

" -9قائد الثورة السيد عبد ادللك بدر الدين احلوثي :الشرعية ىي للشعب اليمين وليست للعمالء" ،نص حوار قائد الثورة مع
صحيفة  26سبتمرب مبناسبة العيد اخلمسون لثورة  94أكتوبر ،مرجع سابق.

 -2نص خطاب السيد عبد ادللك احلوثي مبناسبة ثورة  94أكتوبر والعام اذلجري اجلديد9407 ،ه؛ متوفر على الرابط:
http://www.alhakk.net
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َٛاخٗد ١ا٫غدظعُاض اإلَ ٜداي ٞا٭َطٜهددٚ ٞايظٛغد اةًٝدد ٞايطخعدد ٞةددَ ٞطزًدَ ١ددٔ
الطازددددٌن زٝددددج ٜٛخدددد٘ قا٥ددددس ايثددددٛض ٠خطابدددد٘ ذمدددد ٛايكٝددددازات ايػٝاغدددد ١ٝيٮزددددعا
ٚايؿدصددٝات العطٚةدد ١ايددم التددطت ا ٝدداز  ٚتٛاطددرت َ د ايعددسٚإ ش ٕ نددثرياً َددٔ
قٛاعس ٖص ٙا٭زعا  -نػا٥ط ايؿع  -تك ةدٚ ٞخ٘ ايعسٚإ نُا ٕ نثرياً َٔ
ايؿدصددٝات ايكٝازٜدد ١يٮزددعا ايٝػدداضٚ ١ٜايكَٝٛددَ ١ددا ظايددت َظُػدده ١مبٛق ٗددا َددٔ
ا٫غظعُاض(،1ن
خامتة:
تًع ايضطٚض ٠ايظاضشمٝد ١ايضداغط ١زٚضاً ٖاَداً ةددْ ٞضدار الٛقد ايعًُدٚ ٞاي هدطٟ
٭ْصداض اا ٚتػدظدٝ

ددا قٝدازْ ٠صدداضاا عًد ٢ذمدد ٛعُٝدل َظطددٛض َٛٚاند لٗدداّ

العطندد ١ايٛطٓٝدد ١ةدددَٛ ٞاخٗدد ١ايعددسٚإ ا٫غددظعُاض ٟايغطبدد ٞا٭َطٜهددٚ ٞايظٛغددعٞ
اةًٝد ٞة دد ٞخطابدات قا٥دس ايثدٛض ٠ايؿدعب ١ٝايػدٝس عبدس الًدو ا دٛتٜ ٞظدًدٖ ٢دصا
ايظطددٛض اي هددط ٟ٭ْصدداض اا ٚتددٓعهؼ َٛاقد

ْصدداض اا زدد ٍٛخمظًد ايكضدداٜا

ايٛطٓ َٔ ١ٝزٝج ٕ ٖصا الٛق ايٛطي ٭ْصاض اا َٔ خمظً ايكضاٜا ايٛطٓٝد١
ٜعس َٛق اً ْىلطٜاً ٚجتطٜسٜاً نُا ناْت ةد ٞض٩اِٖ ل٪متط ا ٛاض ايٛطي ايؿاٌَ بٌ
صبص ٖصا الٛقد ايػٝاغد ٞالعطةدد ٞنثدط ًَُٛغدٚ ١ٝعُكد ًا َدٔ بعدس اْظصداض ايثدٛض٠
" -9البعض كان بحكم انتمائو لالشتراكي أو الشيوعي كان يتحدث لسنوات طويلة عن اإلمبريالية األمريكية واليوم وال كلمة
ال إمبريالية وال ىم يحزنون ،مع احترامنا لمن لم يغيروا مواقفهم" ،من نص كلمة السيد عبد ادللك احلوثي يف مناسبة ذكرى

اذلجرة النبوية9408 ،ىـ؛ متوفر على الرابط:
وكذلك:

http://www.zaidiah.com

يوصف لدى كل القوى القومية في منطقتنا العربية بالقوى الرجعية والمتخلفة ،ىذا الرجعي
"النظام السعودي والذي كان ّ
اليوم يقود اليوم الكثير ممن يعتبرون أنفسهم ناصريين وقوميين واشتراكيين وإلى آخره ،ىذه الرجعية تعطيهم شويو من
الفلوس وتجندوا جنوداً لها وىي تتحرك ضمن أمريكا ،ضمن من كانت تقول بعض تلك القوى عنها اإلمبريالية .والقوى
القومية في المنطقة العربية كان حديثها على الدوام عن التصدي لالستعمار اإلمبريالي الغربي ،كان عنواناً رئيسياً ،ولكن ال

يزال ىناك بعض القوى القومية متحررة نحن ال نعني الجميع وال نعمم حتى من االشتراكيين ال يزال ىناك أحرار حتى من
الناصريين ال يزال ىناك أحرار " ،نص خطاب السيد مبناسبة انطالق الصرخة يف وجو ادلستكربين2397 ،م ،موقع أنصار اهلل؛

متوفر على الرابط:

http://www.ansarollah.com
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القض بالوطن بلنبخطاببقائدبالثورة

ايؿددعبٚ ١ٝتصددسض ْصدداض اا َعطنددَٛ ١اخٗدد ١ايعددسٚإ ٚتاٜدد ١ايددٛطٔ َددٔ ايظ هددو
َٛٚاخٗدد ١الدططدددات العازٜدد ١ايدددم بددطظت نثدددٛضَ ٠ضددازٚ ٠ضز ةعدددٌ عددسٚاَْ ٞكددداّٚ
يظطًعددات ايؿددع ةددد ٞا٫غددظكٚ ٍ٬ا طٜددٚ ١ايعسايدد ١ا٫خظُاعٝدد١ن نُددا ٕ ٫خددظ٬ل
ْصاض اا بؿهٌ ٚغ َ مجداٖري ايؿدع ايدُٝي بظٓدٛعِٗ ٚايظعاَدٌ َعٗدِ ٚتٛخٝد٘
طاقاتِٗ ةدَٛ ٞاخٗ ١ايعسٚإ نٌ ٖصا َٓص ْصاض اا خ  ٠عًُ ١ٝنُدا َدٓسِٗ عًد٢
صعٝس اي هط َعطةٚ ١غ ز ٍٛايظعاٌَ َ ا ظُ ايُٝي ٚقٛا ٙايػٝاغد ١ٝالدظً د١
َٚطاعددا ٠ايكضدداٜا ايٛطٓٝدد ١ايعسٜددس ٠ايددم تٗددِ ايكطاعددات ايؿددعبٚ ١ٝايكدد ٣ٛا٫خظُاعٝدد١
ٚايك ٣ٛايػٝاغ ١ٝاي ٚ ١ُٝٓٝعطْ ٢صاض اا مياْاً ند بدسٚض ايؿدع ٚقسضتد٘ عًد٢
ايظس ٌٜٛا٫خظُاع ٞايص ٟبات ٚاضساً ةد ٞالًُٛؽ ايظاضشم ٞايطأٖن
ٜرخص ايظطٛض اي هط ٟ٭ْصاض اا ٚاغدظٝعاب٘ يًكضد ١ٝايٛطٓٝد ١ايُٝٓٝد- ١نُدا ٜظدًد٢
ةددد ٞخطابددات قا٥ددس ايثددٛض -٠طابع داً َُُٝددعاً عددٔ الٛق د
خطابات ايك ٣ٛايكٚ ١َٝٛايٝػاض َٔ ١ٜمخػٝٓٝات

ايددٛطي ايعًُدداْ ٞايددصَٝ ٟددع
مثاْٝٓٝات ايكطٕ الاض ٞزٝدج

ٜظطٛض اةطا ايٛطي ٭ْصداض اا ٚطٓٝداً َُعدعظاً ٚغٓٝداً بدا ظ ٣ٛايطٚزدٚ ٞايعكا٥دسٟ
اإلغددٚ َٞ٬الػددٚ٪ي ١ٝا٫مياْٝدد ١ةددد ٞا ٗدداز َددٔ خددٌ تطددٛض ا ظُ د ٚايددٛطٔ ايددُٝي
ٚتاَ ١ٜهظػبات٘ زظ ٢يُٝصبص ا ٗاز ايثدٛض ٟايدٛطي ةدد ٞايعصدط ايدطأٖ ٚةدل ٖدصا
اي ِٗ اإلغ َٞ٬باعظباض ٙخع٤اً َٔ خعٝ٥ات عسٜس ٠ت٪ي عغب ٌٝااع ايص ٟب تباع٘ خري
اْ٫ػاْ١ٝن
ٖٚصا ايبعس ايطٚز ٞالٛخ٘ يًػًٛى ٚش ٚايػط ٠ٛعًد ٢ايدٓ ؼ اإلْػداْ ١ٝالطدٛحلض ي اعًٝد١
مماضغظٗا الازٜدٚ ١الٗدص ٚعالْ٪ػِدٔع يٓؿداطٗا ٖدصا ايبُعدس ايطٚزد ٞجتاًٖظد٘ ايكد٣ٛ
ايٝػددداض ١ٜايكَٝٛددد ١ايُٝٓٝددد ١ةدددد ٞالطازدددٌ ايٓضددداي ١ٝايػدددابك ١ةاذمطةدددت ةدددد ٞبعدددض
مماضغاتٗا

اي اؾٚ ١ٝايكػ ٚ ٠ٛاصطسَت بايكٓاعات ايس ١ٜٝٓا٫خظُاع ١ٝةٛخدست

صعٛب ١ةد ٞايظغًغٌ
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ٚغال ا ُاٖري ٜ ٚصاٍ ايكض ١ٝايٛطٓ ١ٝيٚ ِٗٝتطغٝدٗان

