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بٌان صحفً

تهدٌدات عبد الملك الحوثً بشأن استهداف "كٌان ٌهود" لالستهالك المحلً
ألقى عبد الملك الحوثً ٌوم السبت 9910/11/90م خطابا متلفزا مطول أمام جموعه المحتشدة
لالحتفال فً مٌدان السبعٌن بذكرى المولد النبوي جاء فٌه " ..وإذا تورط العدو (اإلسرائٌلً) فً أي
حماقة ضد شعبنا ،فإن شعبنا لن ٌتردد فً إعالن الجهاد فً سبٌل هللا ضد هذا العدو ،كما لن نتردد فً
توجٌه أقسى الضربات الممكنة لستهداف األهداف الحساسة جدا على كٌان العدو (اإلسرائٌلً)".
لقد كان شعار المسٌرة القرآنٌة المنطلقة من صعدة فً 9912م "تحرٌر المسجد األقصى" من دنس
ٌهود ،فما الذي غٌرها ،وجعلها تنتظر حتى ٌقوم كٌان ٌهود بالهجوم علٌها ،لترد باستهداف بعض
األهداف الحساسة فقط ،دون أن تأتً علٌه لتدمره بالكامل؟ ! ولطالما تردد فً خطابات السٌاسٌٌن
الحوثٌٌن الصغار منهم والكبار ،عن مشاركة كٌان ٌهود فً تحالف الحرب على الٌمن .إن تحرٌر
األقصى لٌس سوى شعار إلغراء األتباع بشحذ الهمة فً تصفٌة من ٌحولون دون وصولهم إلى
األقصى بحسب زعمهم .أما وقد شعر األتباع بتغٌٌر المسٌرة القرآنٌة عن هدفها بصنعاء ،فما بالك إذا
خرجت خارج الٌمن؟ ل شك أنها ستلتحق بمحور الممانعة ،فهو كفٌل بتدمٌر كٌان ٌهود بالكالم!
إن مثل هذه التهدٌدات سواء أكانت لعبد الملك الحوثً أو غٌره من الزعامات الورقٌة إنما ٌقصد
بها الستهالك المحلً فقط ،وتلمٌعه ورفع أسهمه ل غٌر ،فقد بدأ التروٌج لهذه التهدٌدات إعالمٌا
فحسب من لٌلة إلقاء الخطاب بجلب المحللٌن السٌاسٌٌن لتفسٌر مكنونات التصرٌح وخباٌاه ،ثم فً الٌوم
التالً عبر صفحات الجرائد وهكذا دوالٌك ،انتهاء باألتباع المساكٌن الذٌن ٌتلقون تلك التصرٌحات على
أنها حقٌقٌة .والعجٌب أنه حتى الٌهود اشتركوا فً اللعبة ،وقد تصنع له أمرٌكا ما ٌلمعه من بطولت
إضافٌة ل تضر بكٌان ٌهود.
القصد من هذه الحملة اإلعالمٌة هو تلمٌع عبد الملك وإظهاره فً ثوب "محرر األقصى" وهو
لٌس أهله ول لبسه ،فانظروا إلى األشهر المقبلة كٌف سٌستهلك اإلعالم تهدٌدات عبد الملك لٌصنع منه
بطال من دون المساس بشعرة من كٌان ٌهود.
قول واحدا كٌان ٌهود ل تزٌله مجرد تهدٌدات ،وإنما جٌوش المسلمٌن تحت راٌة العقاب مصداقا
ِي
ِي اٌا ُم ْسلِ ُم ه ااذا اٌ ُهود ٌّ
اءهُ ا ْل اٌ ُهود ُّ
اع ُة اح َّتى ُت اقاتِلُوا ا ْل اٌ ُهودا اح َّتى اٌقُولا ا ْل اح اج ُر او ار ا
س ا
لقوله  « :اال اتقُو ُم ال َّ
او ارائًِ افا ْق ُت ْل ُه» وهذا لن ٌكون إل فً ظل دولة الخالفة الراشدة الثانٌة .قال ُ ...« :ث َّم ات ُكونُ خ اِال اف ٌة
اج ال ُّن ُب َّو ِة».
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