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السيد  الله  لحزب  العام  األمين 
حسن نصر الله: الشعب اليمني 
تللجللسلليللد حللقلليللقللي لللكللربللاء 
من  أن نصرته  ونؤمن  الحسين 

أوجب الواجبات

قائُد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بذكرى استشهاد اإلمام الحسين )ع(

اخل���ط���ر  م����ص����در  وع����م����اؤه����م  و”إسرائيل”  أم����ري����ك����ا 
امل��ع��اص��ر ول���ن ن��أل��َو ج��ه��دًا ف��ي ال��ت��ص��دي مل��ؤام��رات��ه��ں

■ على الشعب اليمني أن يكون في استعداد دائم وجهوزية كاملة للتصدي لألعداء في أي محاوالت غادرة للهدنة

■ األعداء يحاولون إفساد المفاهيم الدينية لألمة حتى ال تقف عائقًا أمام سيطرتهم عليها
■ المساعي الرئيسية لألعداء هي ما يتحركون به تحت عنوان التطبيع لجعله توجيهات رسمية

■ التوجه األمريكي اإلسرائيلي هو توجه شيطاني يهدف إلى إفساد المجتمع البشري 
وفي مقدمته اإلسامي

"قادم����ون بجحاف��������������������������ل جي������شن�������ا"
عروض عسكرية مهيبة تترجم وعد القائد وتسند الجبهات بآالف من األبطال المدربين

إحياًء لذكرى عاشوراء ونصرة لفلسطين..
اليمنيون يخرجون بمسيرات جماهيرية حاشلدة 

فلللي أمانة العاصملللة والمحافظلللللات



االربعاء 10/  8 /  2022م الموافق 12 محرم 1444هـ العدد )441(2 www.alhagigah.net

عق���دت وزارة حقوق اإلنس���ان، امس الثالثاء، مؤتمًرا 
صحفًي���ا ل���ردا على م���ا واردة في تقري���ر األمين العام 

لألمم المتحدة حول أوضاع أطفال اليمن.
وق���ال القائ���م بأعم���ال وزارة حق���وق االنس���ان عل���ي 
الديلم���ي: مصدومون مما ورد في تقرير األمين العام 
لألم���م المتح���دة عن االنته���اكات بحق أطف���ال اليمن، 
مش���يرا إل���ى أن التقري���ر تضم���ن مغالط���ات كبي���رة و 

واضحة.

وأشار الديلمي إلى أن تقرير األمين العام تعّمد تجاهل 
كثير من األطراف المعتدية وتحاشا ذكرها، باإلضافة 
إل���ى أن آلي���ات الرصد واإلب���الغ التي اعتمده���ا التقرير 
مجهولة غير واضحة وال تستند إلى أدلة مشار إليها.
ولف���ت إلى أن تقرير األمي���ن العام تحّدث عن أطراف 
متع���ّددة وتجاهل في الغال���ب جرائم طيران العدوان 

والتي هي السبب الرئيس لمآسي أطفال اليمن.
وأض���اف وزير حقوق اإلنس���ان إن: األم���م المتحدة ال 

تتفاعل إال مع ال���دول التي تمتلك المال والدوالر وهنا 
مكم���ن المش���كلة، مردف���ا نتحدث عن أكث���ر من ٨ ألف 

طفل لم يرد ذكرهم في التقرير.
وتابع: إن التقرير وضع الجرائم في سلة واحدة دون 
تس���مية الجناة وهي أساليب وأالعيب اعتمدوها في 
تقاريرهم ذات المعايير المزدوجة، منوها إلى تجاهل 
التقري���ر جرائم حرمان األطفال م���ن التعليم وضحايا 

الحصار التي تؤكدها أصال تقارير األمم المتحدة.

رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

محليات

س���قط العش���رات م���ن منافق���ي تحال���ف الع���دوان األمريك���ي 
الس���عودي اإلماراتي بين قتيل وجريح وذلك في المواجهات 
الت���ي تفج���رت بينه���م ي���وم االثنين 10 مح���رم ف���ي مدينة عتق 

المركز اإلداري لمحافظة شبوة بالجنوب المحتل.
وقال���ت مصادر محلي���ة إن المواجهات المس���لحة اندلعت بين 
ق���وات األم���ن الخاصة التي تمثلها مليش���يا اإلصالح المدعومة 
من الس���عودية وما تس���مى بقوات دفاع ش���بوة المدعومة من 
اإلمارات في مدينة عتق في محاولة من الطرفين للس���يطرة 

على المدينة والمحافظة األمر الذي تسبب بمقتل خمسة عشر 

ش���خصًا من المليش���يات وجرح نحو 35 آخري���ن من الطرفين 

بينه���م قيادات ع���رف منهم القيادي س���عيد عب���دهللا الخليفي 

وقائ���د كتيب���ة الط���وارئ في “مح���ور عتق”، لش���قم العولقي .. 

وتضرر الكثير من المنازل والمقار الحكومية ..

وأش���ارت المصادر إلى أن األجواء ما تزال متوترة للغاية في 

المدينة وسط نزوح العشرات من األسر ..

50 قتياً وجريحًا جراء المواجهات المسلحة بين منافقي العدوان في شبوة

وزارة حقوق اإلنسللان تعلق على تقرير األمم المتحدة حول أوضاع أطفال اليمن: مصدومون مما ورد من 
مغالطات كبيرة وواضحة ال تتفاعل إال مع الدول التي تمتلك المال والدوالر

احتفت المنطقة العسكرية السادسة بتخرج 
دفع���ة جدي���دة من منتس���بيها، تح���ت عنوان 

»إنا من المجرمين منتقمون«.
وفي الحفل أش���اد عضو المجلس الس���ياسي 
األعل���ى محمد عل���ي الحوثي بجه���ود قيادة 
وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية السادسة، 
وما لمسه خالل العرض العسكري الذي أظهر 
مدى الق���وة والجاهزي���ة العليا ل���دى الجيش 

واللجان الشعبية.
»به���ؤالء  الع���دوان  ق���وى  مخاطب���ًا  وق���ال 
األبط���ال واألس���ود رجال الرابعة والخامس���ة 
والسادس���ة والمركزية وحرس الحدود وكل 
المناطق العسكرية سنواجهكم وسنتحداكم 

ألنكم زمر للشر وقوات للطغيان«.
يأت���وا  ل���م  األبط���ال  »ه���ؤالء  وأض���اف 
ليس���تعرضوا في الحفل وإنما جاءوا إلعالن 

الجهوزية واالستعداد للدفاع عن شعبهم«.
وتابع عضو السياسي األعلى، موجهًا حديثه 
لقوى العدوان »س���ُتغلبون وسُتقهرون و كل 
م���ا أنفقتم���وه وم���ا قدمتم���وه س���يكون وباال 

عليكم« .
ومض���ى س���اخرًا »هانحن نش���اهد مدرعاتكم 
تس���تعرض أمامنا وليس���ت إال جزءًا بس���يطًا 
مختل���ف  ف���ي  المجاه���دون  اغتنم���ه  مم���ا 

الجبهات«.
واستطرد »أتتحدون قومًا القدس بوصلتهم 
ويريدون أن يحرروا األقصى الشريف فكيف 

تتحدون مثل هؤالء الرجال األبطال«.

وأشار عضو السياسي األعلى الحوثي، إلى أن 
»هؤالء األبطال يتذكرون ش���موخ وشجاعة 
الحس���ين ف���ي واقع���ة كربالء، وس���يتذكرون 
ال���دروس من كل الش���هداء بمافيهم الش���هيد 
القائد حس���ين بدر الدين الحوث���ي والرئيس 

الشهيد صالح الصماد«.
وثم���ن مواق���ف القبيل���ة اليمني���ة الت���ي أثبتت 
أصالته���ا وش���موخها وعزها وإباءه���ا وقوتها 
اليمني���ة  القبيل���ة  أن  مؤك���دًا  المي���دان،  ف���ي 

اتحدت لتواجه العدو المتغطرس.
تخلل���ت الحف���ل كلم���ة الخريجي���ن وع���رض 
عس���كري مهيب عكس مهارات وفنون عالية 
اكتس���بها الخريج���ون تحاك���ي اس���تعدادهم 

العالي للمستجدات الميدانية القادمة.
حض���ر الحف���ل نائبا رئي���س الوزراء لش���ؤون 
األمن والدفاع الفريق الركن جالل الرويشان 
والش���ؤون االقتصادية وزير المالية الدكتور 
الل���واء  الدف���اع  ووزراء  لح���وم  أب���و  رش���يد 
الركن محمد ناصر العاطفي والتعليم العالي 
والبح���ث العلم���ي حس���ين ح���ازب والصح���ة 
الدكت���ور ط���ه المت���وكل ونائب رئي���س هيئة 
األركان العام���ة اللواء الركن علي الموش���كي 
ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية اللواء 
عب���دهللا الحاكم ورئيس الهيئة العامة للزكاة 
الش���يخ شمسان أبو نش���طان وقائدا المنطقة 
العس���كرية الخامس���ة اللواء يوسف المداني 
والمنطقة العس���كرية السادسة اللواء جميل 

زرعة.

ا ِمَن المجرمين ُمنَتِقُموَن ( وعضو المجلس السياسي  المنطقة العسكرية السادسة تحتفي بتخرج دفعة ) إِنَّ
األعلى محمد علي الحوثي مخاطبًا تحالف العدوان : مدرعاتكم تستعرض أمامنا
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قراءة في خطاب السيد

من وحي خطاب السيد القائد 
بمناسبة ذكرى عاشوراء

زيد أحمد الغرسي

ركز خطاب الس���يد القائد يوم أمس، حول ربط أس���باب حادثة عاش���وراء 
وأحداثه���ا بعصرن���ا الحاض���ر، وذلك بهدف التوضيح أن عاش���وراء ليس���ت 
حادث���ة تاريخي���ة وانته���ى األمر كما يظ���ن البعض، بل هي تعطينا دروس���ًا 

هامة في واقعنا اليوم ويجب أن نستفيد منها …
الس���يد تح���دث أن يزي���د يمثل خ���ط الباط���ل وأن أمري���كا وإس���رائيل هما 
امت���داد لذل���ك الخط، ولذلك حرص الس���يد أن يقدم مقارن���ة بين يزيد في 
ذل���ك الوق���ت وأمريكا وإس���رائيل في وقتنا، وقدم بع���ض األمثلة من كالم 
اإلمام الحس���ين الذي وصف يزي���د وأفعاله وأنها نفس األفعال واألوصاف 

والتحركات التي تقوم بها أمريكا وإسرائيل والمنافقون اليوم ..
ثم تطرق إلى حديث رسول هللا عن بني أمية وتحركاتهم
َخُذوا ِدْيَن اللَِّه َدَغاًل، َوِعَباَد اللَِّه َخَواًل، َوَماَل اللَِّه ُدَواًل( )اتَّ

ث���م ش���رحها بنف���س المقارن���ة كي���ف كان يعمل يزي���د وكيف تعم���ل أمريكا 
وإسرائيل اليوم بنفس التحركات واألفعال واألوصاف …

م أيضًا موقف اإلمام الحسين وأنه ينبغي لألمة  م هذه الصورة قدَّ وكما قدَّ
أن يك���ون موقفها كموقف اإلمام الحس���ين وأكد عل���ى مواقفه الثابتة في 
مواجه���ة أمري���كا بنفس تعبيرات اإلمام الحس���ين، حيث أش���ار إلى أننا لن 
نعطيه���م بيدن���ا إعطاء الذليل وعندما يتم تخييرنا بين الس���لة والذلة فلن 
نختار إال الحرية والعزة والكرامة وأننا سنتصدى للمؤامرات التي تستهدف 

األمة من أعدائها …
وفي هذا السياق ركز السيد على نقطة هامة وهي أن بني أمية استهدفوا 
اإلس���الم وأن األمة اإلس���المية اليوم تتعرض لنفس االس���تهداف من قبل 
أمري���كا وإس���رائيل وبنفس األس���اليب والوس���ائل بل أكثر وأح���دث، وذكر 
وسائل االستهداف التي مارسها بنو أمية في ذلك العصر وتمارسها أمريكا 
وإس���رائيل الي���وم مث���ل االس���تهداف العقائدي والفك���ري والثقافي ونش���ر 

الفساد والرذيلة ومحاولة إبعاد األمة عن مبادئ اإلسالم الصحيحة …
وف���ي ه���ذه النقط���ة الهام���ة قال أن أه���م نقطة يس���تهدفون به���ا األمة هي 
االنح���راف بهذه األمة في والءاتها لتك���ون مطيعة ألعدائها تحت عناوين 

دينية وفكرية وغيرها ..
وهن���ا تط���رق إل���ى التطبي���ع وكي���ف تح���اول أمري���كا تطويع الش���عوب عبر 
المناه���ج واإلع���الم ومع���اداة م���ن يع���ادي إس���رائيل وض���رب أمثل���ة حول 
تحركاتهم كتعيين خطيب للحج مجاهر بالوالء إلسرائيل ويدعو للتطبيع 
م���ع كيان العدو ووصول صحفيين إس���رائيليين إل���ى مكة والمدينة وفتح 
أجواء الس���عودية بم���ا فيها الحرمين إلس���رائيل، والمس���ارعة في التطبيع 

حيث نالحظ كل يوم مستجدات وإجراءات في هذا المسار ..
ث���م أكد على رفض هذه الخط���وات والتصدي لها وهو نفس موقف اإلمام 
الحس���ين علي���ه الس���الم ضد يزي���د، وقال أن لدين���ا عناصر ق���وة مهمة في 

مواجهتهم وهي معية هللا والوعي والبصيرة والموقف الحق …
وبعد الشرح الكافي لخطورة التطبيع كواحدة من شواهد حالة االنحراف 
الت���ي تقوده���ا أمري���كا اليوم ف���ي أوس���اط األمة، انتقل الس���يد إل���ى تقديم 
الح���ل لمواجهة حالة االنح���راف وتحركات أمريكا وإس���رائيل والمنافقين 
والتصدي لها، وذلك من خالل “الجهاد في سبيل هللا” وشرح معنى الجهاد، 
وهو بذل كل ما يس���تطيع اإلنس���ان فعله بيده ولسانه ومواقفه وتحركاته 
وووالخ، ثم تطرق لمواصفات من س���يواجهون اليهود والنصارى “يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين” وهنا قدم معادلة هامة 

وثابتة مكونة من عنصرين وهي:
“الجه���اد مقاب���ل التطبي���ع” و”حالة الثبات ف���ي موقف الح���ق مقابل حالة 

االرتداد” وهذه المعادلة ينبغي أن نرسخها اليوم في أوساط األمة …
ث���م خت���م خطاب���ه بالحدي���ث ع���ن آخ���ر المس���تجدات، منه���ا ما ح���دث في 
فلس���طين المحتل���ة وف���ي هذا الس���ياق تط���رق لنقطة هام���ة وهي مخطط 
الع���دو اإلس���رائيلي ف���ي تفري���ق فصائل المقاومة وس���عيه الس���تهداف كل 
فصي���ل بمف���رده، ووجه نصح���ه لفصائ���ل المقاومة في فلس���طين بالتوحد 

وإفشال هذا المخطط …
كما أكد مرة أخرى على ضرورة وأهمية اإلخاء بين أحرار األمة وأننا جزء 
من محور الجهاد والمقاومة وهي رس���الة ذات أبعاد سياس���ية وعس���كرية 

لكيان العدو ومن خلفه أمريكا وأدواتهم في المنطقة …
وفيم���ا يتعلق بالش���أن اليمن���ي والهدن���ة المؤقتة نصح تحال���ف العدوان أن 
يس���تغل هذه الهدنة للخروج من مأزقه���م وإيقاف العدوان ورفع الحصار، 
كم���ا أك���د من جديد على أن هدفن���ا هو تحرير كامل البل���د وإنهاء العدوان 

وفك الحصار، ثم ختم بنقطتين هامتين:
األول���ى:- أن يبقى الش���عب ف���ي حالة اس���تعداد ويقظة تام���ة لمواجهة أي 

محاوالت غادرة أثناء الهدنة.
والثاني���ة: أن َيْح���َذَر الش���عب م���ن الطاب���ور الخام���س والمنافقي���ن الذي���ن 
يس���عون لتفكي���ك الجبهة الداخلي���ة، وهذه نقطة مهمة ألبناء الش���عب ألن 
العدوان يعمل خالل الهدنة في تحريك الطابور الخامس لنش���ر الشائعات 
والمقاي���ل  االجتماع���ي  التواص���ل  مواق���ع  ف���ي  واألكاذي���ب  والدعاي���ات 
والتجمع���ات والباص���ات وغيرها به���دف تأجيج الش���ارع وإيجاد خالفات 

إلشغالنا عن أولوية مواجهة العدوان

عبدالفتاح حيدرة 

أك���د الس���يد القائ���د - علي���ه س���الم - ف���ي 
مع���رض كلمته بمناس���بة ذكرى عاش���وراء 
ان التوج���ه القائم ألعدائن���ا هو االنحراف 
بالحق وإس���قاط قيمة الح���ق لدى الناس، 
يك���ون  لألم���ة  الس���يئة  التربي���ة  وه���ذه 
فيه���ا مستس���اغ، واألع���داء يعمل���ون بكل 
ج���د ليقب���ل الن���اس بالباط���ل ألنه���م اه���ل 
باط���ل، توج���ه أعدائن���ا ف���ي ه���ذا الزم���ن 
م���ن االمريك���ي واإلس���رائيلي وم���ن يقف 
في صفه���م، وظلمه���م وجوره���م واضح، 
يس���تحلون حرمة هللا، ويعملون في عباد 
هللا باإلثم والعدوان، واإلفساد واالضالل 
الموق���ف  نق���ف  ان  والب���د  واالس���تبعاد، 
المس���ئول بالتص���دي له���م، وق���د بي���ن لن���ا 
االمام الحسين موقف التغيير و التصدي 
ألي اس���تهداف لألمه، ألن هذا ما يقوم به 
التوج���ه االمريكي واإلس���رائيلي الذي هو 
موقف ش���يطاني، اظهروا الفساد وعطلوا 
واس���تعبدوا  الفس���اد  نش���روا  الح���دود، 
األم���ة، والخي���ار الي���وم أم���ام االمريك���ي 
واإلس���رائيلي ه���و خي���ار االمام الحس���ين 

عليه السالم أمام يزيد وزبانيته.. 
ألمري���كا  الذل���ة  غي���ر  خي���ار  ال  الي���وم 
وتدخالته���ا في كل المجاالت التي تفس���د 
األمة، او ان تقف األمة الموقف الصحيح 
ال���ذي يجس���د المصلح���ة الحقيقية لألمة، 
وهيه���ات منا الذلة وهذه ه���ي الروح التي 
ال تقب���ل الذل���ة، ألن���ه خي���ار ال يقبل���ه هللا 
ان  س���نجد  وهن���ا  والمؤمني���ن،  ورس���وله 
نفس السياس���ات الت���ي اتخذه���ا يزيد في 
انقالبه عل���ى األمة هي نفس السياس���ات 
الت���ي تس���تهدفنا في عصرنا ه���ذا، وأعداء 
العصر االمريكي واإلسرائيلي ومن معهم 
يمتلكون مختلف االمكانيات والوس���ائل، 

ويجب أن نس���توعب ذل���ك ونتحرك بكل 
عناص���ر الق���وه وأس���باب النص���ر لمواجهة 
ذلك، ولدينا عناصر وأسباب للقوة والنصر 
وأوله���ا ه���ي معي���ة هللا س���بحانه وتعالى، 
وحمل الروحية الجهادية تجاه مؤامرات 
العدو وأس���اليبه في الفس���اد واالستبداد، 
ويجب االخذ بأسباب النصر، وكلما زادت 
األمة وعيا وبصيرة وتحركت بشكل جاد، 
س���وف تتجلى النتائ���ج العظيم���ة، وحالة 
الوعي والبصيرة تشكل حالة منعه لألمة 

من اختراق األمة في الداخل.. 
يتجه العدو الصهيوني االمريكي بعنوان 
التطبي���ع كتوجه رس���مي لبع���ض االنظمة 
وهن���اك  للش���عوب،  والتحوي���ل  العربي���ة، 
عم���ل عل���ى مس���تويات الخط���اب الدين���ي 
وتغيير المناهج، ومحاوالت مس���خ لألمة 
حت���ى تفق���د قيمة الح���ق حتى تقب���ل الظلم 
والفس���اد، ونج���د الكثي���ر م���ن الخط���وات 
الت���ي يق���وم به���ا الكثي���ر م���ن االنظم���ة كما 
ح���دث وان اخت���اروا مطبع���ا ليخطب في 
موسم الحج، وسمحوا للصهاينة بدخول 
خطي���ر  انته���اك  وه���ذا  والمدين���ة،  مك���ة 
التطبي���ع  خط���وات  م���ن  وخط���وة  ج���دا، 
المتقدم���ة ، وكل خط���وات التطبي���ع ه���ي 
واس���اءة  وتج���اوز  لإلس���الم  انته���اكات 
لألم���ة، وض���د الش���عب الفلس���طيني، وهذا 
السعي لترويض األمة مشمول بانتهاكات 
النته���اج  باإلضاف���ة  المقدس���ات،  حرم���ة 
الع���داء ألحرار األم���ة، ونفس التوجه هذا 
للمطبعين هو ارتداد عن مبدأ الدين وفي 
نف���س الوقت يكش���ف ان ه���ذا االنحراف 
والخل���ل الكبي���ر ل���دى المطبعي���ن، وعلن���ا 
يعلن العداء السعودي واالماراتي ونظام 
البحرين اليوم للمجاهدين في فلس���طين 
وهذا اكب���ر مثال على مس���ارعتهم للوالء 

ألعداء االمة.. 

ه���ذه الحالة م���ن الخط���وات والتوجهات 
واالصطفاف���ات الت���ي ينتهجه���ا المطبعين 
تحتم علينا أن يكون لدينا وعي وبصيرة 
كبيري���ن ، ف���كل ما يق���وم به األع���داء هو 
اس���تهداف حقيقي وحقيق���ة الموقف من 
هذا االس���تهداف ه���و ذات طابع إيماني ال 
يمكن تجاهله، والبد ان يكون لدينا يقين 
ثابت وراس���خ مس���تمر باالنتماء االيماني 
الصادق لمواجهة هذا االستهداف بالجهاد 
بالم���ال والنفس وب���كل المواقف للتصدي 
لألعداء، وهناك مواصف���ات قرآنية مهمة 
لحالة الثبات في الموقف الحق وهم قوم 
يحبهم هللا ويحبونه ، اذلة على المؤمنين 
واع���زة عل���ى الكافري���ن، ويجاه���دون في 
س���بيل هللا ال يخافون لوم���ة الئم، وبهذه 
لن���ا ه���ي  الت���ي يرس���مها هللا  المواصف���ات 
االس���تمرار ف���ي الموقف الح���ق والتحرك 
الص���ادق في مواجهة األمة وهذا من أهم 
ال���دروس الت���ي نس���تفيد منها م���ن موقف 
س���بط رس���ول هللا االم���ام الحس���ين عليه 

السالم في عاشوراء.. 
وف���ي الخت���ام أكد الس���يد القائ���د الموقف 
اليمني من القضية الفلس���طينية حتى طرد 
المحتل اإلس���رائيلي، و واجبنا المتجدد و 
المس���تمر على مواجهة العدو الصهيوني، 
وعلى األخوة الفلس���طينيين ان يتوحدوا 
ف���ي موقفه���م وان ال يس���محوا لتكتي���ك 
اس���رائيل بمواجهة كل فصيل على حده، 
وأك���د على مب���دأ األخوة والتع���اون تجاه 
م���ا تواجه���ه األم���ة م���ن اخط���ار، ونؤك���د 
اعتزازنا إننا من محور الجهاد والمقاومة 
ونؤكد وقوفنا مع كل البلدان اإلس���المية 
المستهدفة، ثالثا ننصح دول العدوان ان 
يش���تغلوا الهدنه و يكفوا عدوانهم، وعلى 
أت���م االس���تعداد  ش���عبنا ان يك���ون عل���ى 

لمواجهة العدوان في كل وقت وحين ..

من وعي كلمة السيد القائد بمناسبة 
ذكرى عاشوراء 1444هل 

عبدالكريم الوشلي

عاش���وراء وملحمته���ا الحس���ينية الخالدة ه���ي الفداء للمب���دأ والقيمة 
اإلنس���انية الس���امية ف���ي أعل���ى مس���توياتهما وأرف���ع تجلياتهما.. هي 
التضحي���ة ف���ي س���قفها األعلى.. العط���اء األكرم واألنب���ل ألجل الحياة 
العزي���زة الكريمة التي ال يهتك حرمتها الطغيان والجور..وهي العملية 
الصياني���ة األكبر لخط الس���ير اإللهي لإلنس���ان على ظه���ر هذه األرض، 
ف���ي صيغته المحمدية القرآني���ة الخاتمة، أو المحج���ِة البيضاء..ُبعيد 
أن ألح���ق به االنح���راف الطاغوتي اليزيدي األم���وي المبكر الكثير من 

األذى..
د عبر األزمنة للشهادة العظمى أو الموت-كما  عاش���وراء الصدى المتردِّ

نسميه مجازا- ألجل الحياة..
إنه اإليثار في مس���تواه األكمل واألس���مى واألنبل وعنواِنه الحس���يني 
الُمش���ع في جبين المسار اإلنس���اني المضبوِط إيقاعا وأهدافا وغاياٍت 

على مقتضى اإلرادة اإللهية..
دات تتبل���ور الخالصة  وف���ي قلب ه���ذه المعان���ي والمضامي���ن والمحدِّ
الثوري���ة اإلبائي���ة الُمحق���ة لموقف اإلمام الحس���ين)ع( وم���ن معه في 
ف ،مرفرف���ة بأجنحة صيحة الحرية الخالدة ونداء الروح  كربالء الطَّ

المنصهرة في بوتقة العالقة الوثقى بربها : “هيهات منا الذلة«..
���ص ل���كل حيثي���ات وجواه���ر الملحم���ة الحس���ينية  ه���ذا الن���داء الملخِّ
الخالدة..لي���س رع���دا مدوي���ا ف���ي حناج���ر ومه���ج األح���رار ، ومزل���زال 

لع���روش الطغ���اة ومجرم���ي التس���لط ف���ي كل زمان ومكان فحس���ب ، 
وال ش���عارا محلق���ا بأجنحة م���ن نور ونار في آف���اق التواريخ واألزمنة 
من���ذ ميالده الحس���يني العاش���ورائي األغر قبل نحو1500ع���ام فقط…بل 
إنه طاقة معنوية إيمانية جهادية هائلة ومتجددة باس���تمرار ، وروُح 
إباء ش���امخ عصي على الموت واالندثار ..روٌح يغطي أش���واق الحرية 
اإلنس���انية بمساحتها العريضة الشاس���عة ، ويمنحها قدرات السير في 
أوع���ر الدروب وأخطر المس���ارات وأوحش المس���الك..ويحقنها بيقين 
النص���ر في كل مواجه���ة مع الجبروت المتفرعن عل���ى امتداد العصور 

واألمكنة..
إن���ه ف���والذ اإلرادة والموق���ف لدى كل مؤم���ن مقارع لش���رور الطغيان 

المستبد.. الفوالذ الذي ال ينكسر.
ه���ذا هو أحق وأدق الوصوف الممكنة لن���داء }هيهات منا الذلة{ الذي 
م���ن الجلي-وفق هذه الحيثيات والمعطيات-أنه أكبر وأعمق من دوي 
حناجرن���ا ب���ه في كل مناس���بة عاش���ورائية س���نوية.. وأرح���ب من كل 
حماساتنا النظرية والشعارية! وحقه على كل األحرار المؤمنين به في 
هذه األمة تحديدا أن يكون منصهرا لكل طاقات فعلهم وممارس���تهم 

ومواقفهم وسياساتهم في كل آن وفي كل لحظة ..
وأنا أقترح أن ُيعتمد هذا النداء الخالد شعارا رسميا ويثبت في وسط 
العل���م الوطن���ي.. أليس هذا أمرا يليق بيمننا الح���ر الثائر الجديد ، يمن 
غ أنف  ق عباءة التبعية ، ومرَّ ثورة ال�٢1من س���بتمبر المباركة ،الذي مزَّ
أعتى عدوان أمريكي صهيوني طاغوتي عالمي مستكبر في الوحل ؟.

“هيهات منا الذلة« أكبر من دوي حناجرنا..!
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علي الدرواني*

من���ذ بدأ العدوان على اليمن ف���ي ٢6 آذار/ مارس ٢015، 
واإلنه���اء التام له والرفع الكام���ل للحصار هو ما يطلبه 
الشعب اليمني ويقاتل في سبيل تحقيقه، اال ان الرياض 
وواش���نطن، وم���ن معهما ف���ي تحال���ف الع���دوان، ظلوا 
يج���رون خلف األوهام والس���راب عل���ى أمل لم يتحقق 
بهزيم���ة الش���عب اليمن���ي، وإخضاع���ه، بع���د ان مارس���وا 
أبش���ع الجرائم والمجازر وانتهك���وا القوانين واألعراف 
الدولي���ة، وداس���وا على مب���ادئ حقوق االنس���ان، تحت 

صمت المجتمع الدولي وموت الضمير العالمي.
س���بع س���نوات م���رت بكل م���ا خلفته من ج���راح ومآس 
وأزمة إنس���انية هي األش���د في العالم، حسب توصيف 
األم���م المتح���دة والمنظم���ات الدولي���ة، صنعته���ا ايادي 
االجرام السعودية واألمريكية، مستخدمة أفتك أنواع 
األس���لحة، وأحدث التقنيات العس���كرية والتكنولوجيا 
الحربي���ة، صن���ع خاللها الش���عب اليمني مالح���م بطولية 
في ظل قيادته الحكيمة والشجاعة، وبسالة مجاهدي 
الجي���ش واللج���ان الش���عبية، وصمود المجتم���ع الصابر 
والمؤمن، وعدم اس���تكانة الشعب امام صلف العدوان، 
البالس���تية  بصواريخ���ه  ي���دك  ان  خالله���ا  واس���تطاع 
وطائرات���ه المس���ّيرة عم���ق الع���دو ومواقعه الحساس���ة 
ف���ي الرياض وأبو ظبي، بعدد من عمليات توازن الردع، 
وعمليات إعصار اليمن، وما بينها من عمليات عسكرية 
نوعية، كان اخرها عمليات كس���ر الحص���ار الثالثة، وما 
نتج عنه���ا من حرائق كبرى في خزان���ات أرامكو جدة، 
اس���تمرت اكثر من ٢4 س���اعة قبل ان تتمكن الس���لطات 

السعودية من اخماد الحرائق.
كانت تل���ك العملية بتوقيتها ونوعيته���ا، باإلضافة الى 
الفش���ل الس���عودي وتحالف الع���دوان وانس���داد اآلفاق 
الرب���ح،  ف���رص  وانع���دام  العس���كرية،  عمليات���ه  ام���ام 
وترجيح الخس���ارة ف���ي حربهم العدواني���ة، الى جانب 
العملية العس���كرية الروس���ية في أوكرانيا، وتداعياتها 
على أس���واق الطاقة، كانت سببا كافيا لتراجع الرياض 

حس���اباتها، وتعيد واش���نطن التفكير ف���ي دعم الحرب 
والذه���اب نحو صيغ���ة أخرى، أقل تكلفة من اس���تمرار 
التصعي���د بال أف���ق، فكانت الهدنة الت���ي اقترحتها األمم 
الخس���ائر،  لتقلي���ل  الوحي���د  المخ���رج  ه���ي  المتح���دة، 

وتجميد الهزيمة.
بالنس���بة لصنع���اء، تمث���ل الهدن���ة بش���روطها الت���ي اتفق 
عليه���ا لحظ���ة إعالنه���ا، محطة لحق���ن الدم���اء اليمنية، 
بم���ا فيه���ا دم���اء المرتزقة التي تس���يل خدمة لمش���اريع 
الوصاية الس���عودية والهيمنة االمريكية، وتس���اهم في 
تخفي���ف وط���أة الحص���ار ال���ذي وص���ل إل���ى ذروته في 
الشهور التي س���بقت الهدنة، لدرجة منعت سفن الوقود 
بشكل كامل من الوصول الى ميناء الحديدة، وفاقمت 
معان���اة اليمنيي���ن، وه���ددت المستش���فيات ومضخات 
المي���اه بالتوقف، ب���ل توقف كثير م���ن المراكز الصحية 
للمس���افرين  التنق���ل  وتأث���رت حرك���ة  واالستش���فائية، 
والبضائع، وتضاعفت أس���عار الوقود، والسلع، وهددت 
الوض���ع الصح���ي والمعيشي بكارثة كب���رى، حتى جاءت 
عملية كس���ر الحصارالثالثة، وفرضت ش���روط صنعاء، 
واعادت تدفق الوق���ود، وفتحت المحطات من جديد، 
وتحسنت حركة المواطنين والمركبات ونقل البضائع، 

وتراجعت األسعار بشكل ملموس.
قبل��ت صنع��اء بالهدن��ة وش��روطها لش��هرين فق��ط، 
بينما كانت قوى العدوان تس��عى لهدنة 6 اش��هر، اال ان 
القيادة من خالل معرفتها بتلكؤ العدوان، وعدم وفائهم 
بالتزاماتهم، وتعهداتهم، فرضت مدة ش���هرين، الختبار 
الجدي���ة، وتقيي���م مس���تويات التنفي���ذ. وبالفع���ل فق���د 
جاءت النتيجة المتوقع���ة بعدم الوفاء، والنكوص من 
قبل العدوان، وجاءت الصورة واضحة لألمم المتحدة 

والمجتمع الدولي، وقبلها للشعب اليمني.
ال تزال صنعاء عبر وفدها المفاوض، تس���عى لتحسين 
ش���روط الهدن���ة، وتضغ���ط م���ن أج���ل توس���يع فوائدها 
اإلنسانية، وانتزاع حقوق الشعب اليمني من بين أنياب 
ذئ���اب الع���دوان الخبي���ث، وق���د كان رئي���س الحكوم���ة 
الدكت���ور عب���د العزي���ز بن حبت���ور واضحا، عندما أش���ار 

ال���ى ان الموافق���ة عل���ى الهدنة ج���اء “في إط���ار الرفع 
التدريج���ي للحص���ار، وإذا ل���م تك���ن الهدن���ة مرتبط���ة 
بتحقي���ق مصال���ح مباش���رة للمواطني���ن فال حاج���ة لنا 

فيها”.
اًذا، التدري���ج في الهدنة ه���و المدخل الصحيح، ولذلك 
ج���اء الضغ���ط من قب���ل الوف���د الوطن���ي بتوجيهات من 
القي���ادة، بع���دم التمدي���د الثال���ث اال بعد اخ���ذ تعهدات 
م���ن األمم المتحدة والوس���طاء الدوليين واالقليميين، 
بتوس���يع الرح���الت الجوية، وع���دم االكتف���اء بوجههة 
واحدة ه���ي االردن، وكذلك صرف مرتبات الموظفين، 
المنقطعة منذ س���ت س���نوات، وحصل���ت الموافقة على 
ان تك���ون مدة التمديد الحالية لمناقش���ة ش���فافة لتلك 
المواضيع، لتكون جزءا من ش���روط الهدنة القادمة، ان 

صدقت نوايا العدوان بالتحديد واشنطن والرياض.
ال يمكن االس���تهانة بم���ا تحقق خالل الهدن���ة، وان كان 
طم���وح اليمنيي���ن ه���و انه���اء الع���دوان ورف���ع الحصار 
وخ���روج ق���وات الغ���زو واالحتالل م���ن الب���الد، لكن مع 
االخ���ذ بمبدأ التدرج، يبدو االم���ر منطقيا، واكثر قبوال، 
ال س���يما م���ن قب���ل ع���دو ال يستس���يغ وال يتقب���ل مرارة 
الهزيمة، اال بالتقسيط، ولو لم يكن في الهدنة اال حقن 

الدماء اليمنية، وتخفيف الحصار، وفتح المطار.
م���ا حصل م���ن ردود فع���ل وجدل م���ع التمدي���د الثالث 

للهدن���ة، بي���ن الترحي���ب والرف���ض، وان كان الترحيب 
يعب���ر ع���ن ثقة بالقي���ادة، ويتش���ارك معها وجه���ة النظر 
بالتدرج، والزام الحجة للخصم، واالستجابة للوساطة 
الُعماني���ة الصادق���ة، فان الرفض يعتب���ر امرا صحيا، بل 
على العدو ان يفهم مزاج الشعب اليمني، وانه ال يخشى 
الحرب، ومس���تعد لتقديم التضحيات، حتى إزالة غمته، 
وإعادة األمن واالس���تقرار، مهما كانت االثمان. هذا من 
جه���ة، ومن جهة أخرى، ان الش���عب ال يزال يقف خلف 
قيادت���ه عندم���ا تتخذ خي���ار فض الهدن���ة اذا لم تحقق 
أهدافها، ولم تصل الى فوائدها المرجوة، او ان تصبح 
عبئ���ا اكثر منها نفعا، ال س���يما في حال اس���تمرار العدو 
بالتكل���ؤ في تنفيذ بنودها، وهي ادنى درجات الحقوق 

اليمنية االصلية والمكتسبة.
يبق���ى هنا ان نش���ير ال���ى بع���ض ردود الفع���ل الرافضة 
للهدن���ة، والمتش���نجة، والحانق���ة، الت���ي جاءت لألس���ف 
موافق���ة لتوجه العدوان نحو خلخلة الجبهة الداخلية، 
س���واء بقص���د او بغير قصد، وخصوصا تلك المش���ككة 
ف���ي ق���رار القي���ادة، والت���ي ش���غلها الش���اغل ه���و توجيه 
الس���هام نح���و الداخ���ل. والمالح���ظ ان تل���ك األص���وات 
تمس���كها  واظه���رت  بالوطني���ة،  تدث���رت  وان  النش���از، 
بالحق���وق اليمني���ة، والس���يادة، اال انها تس���تخدم كلمة 
الح���ق به���دف الباطل، ولهذا كان الوعي الش���عبي الكبير 
عل���ى وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي والراف���ض لتل���ك 
المواق���ف واالص���وات، صخ���رة تكس���رت عليه���ا قرون 
الفنتة، كما عودنا الشعب اليمني على الوعي والبصيرة، 

الى جانب الصبر والروية، ودعم القيادة والثقة بها.
ك���رة التمدي���د الحال���ي أصبح���ت ف���ي ملع���ب المجتمع 
الع���دوان  تحال���ف  إلل���زام  المتح���دة،  واألم���م  الدول���ي 
بالت���درج ال���الزم، للوصول ال���ى وقف الع���دوان وانهاء 
الح���رب والحص���ار، وتحقي���ق الس���الم الدائ���م. وبدون 
التمدي���د  ف���ان حظ���وظ  الموظفي���ن،  ص���رف مرتب���ات 
القادمة س���تكون ف���ي ادنى مس���توياتها، وعلى تحالف 
الع���دوان ان يتحم���ل العواق���ب، ف���ي ح���ال النكوص او 
التراجع، وما يوم “بقيق” و”خريص” و”جدة” ببعيد.

تحليالت

د. محمد صادق الحسيني*

الوض���ع اليمن���ي الحالي لن يبق���ى الى ما هو 
عليه الى أمد طويل

وتخط���ئ دول الع���دوان وف���ي مقدمته���م 
س���يظالن  بانهم���ا  والري���اض  واش���نطن 
مس���تفيدين م���ن الهدنة المؤقت���ة والكاذبة 
الف���رج  ينتظ���رون  اليمنيي���ن  وان  طوي���ال 

متواكلين..!
ابدًا ليس كذلك ، انهم يس���تغلون كل ثانية 
م���ن اجل انج���از التف���وق الكبير والحاس���م 
وحس���م الح���رب الظالمة لغي���ر صالح دول 

العدوان.
خب���راء  اح���د  ي���رى  الس���ياق  ه���ذا  وف���ي 
اح���دى  ف���ي   ، البحري���ة  االس���تراتيجيات 
ل���دى  ب���أن   ، األوروبي���ة  العظم���ى  ال���دول 
الجيش اليمني واللجان الش���عبية في اليمن 
ق���درات بحرية ، تعتبر في عداد المفاجآت 

المعده لهدفين :
األول ه���و : مرحلة الحس���م االس���تراتيجي 
للعدوان الذي يش���ن على اليمن منذ ثماني 

سنوات .
بمعن���ى ان يت���م ادخ���ال الق���درات البحري���ة 
المش���ار اليه���ا اع���اله ال���ى مي���دان المعركة 

وذل���ك  اليمني���ة  الس���واحل  ط���ول  عل���ى   ،
القامة منطقة حظر بحري على االساطيل 
اليمني���ة  المي���اة  ف���ي  المنتش���رة  المعادي���ه 
والقي���ام بمناورة برية باتج���اه ميناء المخا 

وما بعد المخا .
الثاني هو : مشاركة الجيش اليمني وحركة 
، ف���ي أي ح���رب قادم���ة ض���د  انص���ار هللا 
الع���دو الصهيون���ي ، ال���ى جان���ب المقاوم���ة 
الفلس���طينية واللبناني���ة ، وذل���ك من خالل 
اغ���الق مضيق ب���اب المن���دب امام الس���فن 
الحربية والتجارية االسرائيلية والسيطرة 
االس���تراتيجية ، م���ن خ���الل ه���ذه المناورة 
البحري���ة باالس���لحة المناس���بة ، على كامل 

مساحة البحر االحمر .
بمعن���ى منع الع���دو م���ن اس���تخدامه والغاء 
مفاعي���ل الس���يطرة عل���ى جزيرت���ي تي���ران 

والصنافير واغالق ميناء ايالت .
ام���ا ع���ن طبيع���ة األس���لحة البحري���ة ، التي 
يمتلكها الش���عب اليمني ، لتحقيق االهداف 
المذكورة أع���اله ، فهي تكمن في صواريخ 
كريبتون Krypton الروسية ، والتي يطلق 
عليها اس���م KH – 31 ، وه���ي صواريخ جو 
كل  م���ن  وتطل���ق   ، للس���فن  مض���ادة  ارض 

المقاتالت الروسية .

علماً ان اجلمهورية اليمنية كانت قد اشترت 
اع���دادا كبي���رة ) ال معلوم���ات ع���ن الرق���م 
الدقي���ق ( م���ن ه���ذا النوع م���ن الصواريخ ، 
خ���الل العق���د االخي���ر م���ن القرن العش���رين 
والعقد االول من القرن الواحد والعش���رين 

ولم تستخدم حت اآلن .
وبالنظ���ر الى ان هذا النوع م���ن الصواريخ 
مصم���م بش���كل يجع���ل م���ن الس���هل ادخال 
تعديالت كثيرة عليه ، الطالقه من وسائل 
اطالق غير الطائ���رات الحربية وكذلك في 

م���ا يتعلق باالهداف التي يمكن اس���تخدامه 
ال���رادار ومراك���ز  ، مث���ل محط���ات  ضده���ا 
القيادة والسيطرة واالتصاالت وغير ذلك .
ام���ا مواصفات هذا الص���اروخ ، التي تجعله 
صاروخ���ًا تكتيكي���ًا ش���ديد الفعالي���ة ، فهي 

التالية :
– م���دى الصاروخ : مائة وس���تون كيلومترًا 

) 160 كم ( .
– سرعته : اربعة آالف كيلومتر / ساعة .

– وزن ال���رأس المتفج���ر : اربع���ة وتس���عون 

كيلو غرامًا .
الص���اروخ المش���ار الي���ه اع���اله ف���ي االصل 
ص���اروخ ج���و بح���ر ، مضاد للس���فن ، او جو 
ارض ، مضاد للرادارات ومراكز االتصاالت 
ومراك���ز القي���ادة والس���يطرة ، يطل���ق م���ن 
جمي���ع ان���واع المقات���الت الروس���يه . يعن���ي 
مصم���م عل���ى اس���اس امكاني���ة اطالقه من 
اي ن���وع م���ن ان���واع المقات���الت والقاذفات 

الروسية .
وه���و مصم���م ف���ي األص���ل بش���كل يس���مح 
بتعديل���ه بس���هولة ك���ي يطلق م���ن منصات 

اطالق صواريخ أرضية .
تمام���ا كم���ا الصواري���خ الروس���ية الجديدة 
تس���وركين ، التي س���تدخل الخدم���ة قريبًا ، 
هي في االصل صواريخ ارض بحر مضادة 
للس���فن . ج���رى تعدي���ل الص���اروخ بش���كل 

يسمح باطالقه من الطائرات ايضًا .
مس���ألة متقن���ة هندس���يا واليمني���ون س���بق 
له���م ان أج���روا تعدي���الت عل���ى صواري���خ 

سوفيتية الصنع .
انه���م يم���ن المفاج���آت الذي���ن س���يفاجئون 

الصديق والعدو في قادم االيام.
بعدنا طيبين قولوا هللا.

مفاجآت بحرية يمنية قريباً

سلليللطللرة كللاملللللة ألنللصللار الللللله علللللى بلللاب الللمللنللدب ..

اللللليللللمللللن: الللللهللللدنللللة مللللللا لللللهللللا وملللللللا عللللليللهللا
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متابعات صحفية

انتقد تقرير دولي،  السبت،  فشل 
األم���م المتحدة م���ن إدارة  الوضع 
اإلنس���اني ف���ي اليمن رغ���م المبالغ 

الضخمة التي تحصلت عليها.
واش���ار التقرير الذي نشر ه  معهد 
دراس���ات التنمية الدول���ي  واعده 
فري���ق دول���ي متخص���ص بتقيي���م 
مدى االس���تجابة اإلنسانية لألمم 
المتح���دة ف���ي اليم���ن،  إل���ى تلقي 
األمم المتحدة نحو 16 مليار دوالر 
م���ا بي���ن الفت���رة م���ن ٢015 – ٢0٢1،  
مش���يرا إل���ى أنه رغ���م ه���ذا المبلغ   

اال أن المنظم���ات األممية فش���لت 
في تحقيق أي تقديم للمساعدات  
بشكل الزم، كما لم تمنع من انهيار 

الخدمات األساسية ..
ووص���ف فري���ق التقيي���م الوض���ع 
وصف���ه  م���ن  مح���ذرا  باله���ش  

ب�”الكارثة اإلنسانية”.
وأورد التقري���ر ع���دد م���ن أس���باب 
فش���ل األم���م المتح���دة منه���ا قل���ة 
توزي���ع  المس���اعدات  ف���ي بع���ض 
ابس���ط  توفي���ر  ع���دم   ، المناط���ق 
مقومات ف���ي مخيمات النازحين،  

المع���دات  رداءة  إل���ى  إضاف���ة 
اس���تيرادها   ت���م  الت���ي  الزراعي���ة 

وسوء  المدارس التي تم بنائها..
اس���تيراد  ع���ن  التقري���ر  وكش���ف 
للمستش���فيات   معطل���ة  مع���دات 
رغ���م انها باهظة الثمن ، كما انتقد  
م���ا وصفه���ا تحصين���ات موظف���ي 
مكاتبه���م   ف���ي  المتح���دة  األم���م 
وصفه���ا  امني���ة  تدابي���ر  واتخ���اذ 
ب�”المفرطة ما حال دون االشراف 
على معايير الجودة للمس���اعدات  
او تحدي���د االحتياجات الحقيقية 

للمجتمعات.
وج���اء التقري���ر في وق���ت تحاول 
ابت���زاز  المتح���دة  األم���م  في���ه 
للمطالب���ة  الدول���ي  المجتم���ع 
بتموي���الت جدي���دة عب���ر التهديد 
بإغالق برامج جديدة للمساعدات 
رغ���م ان اكثر من نص���ف برامجها 

متوقفة فعليا.

عندم����ا تق����وم دولة بغزو دولة أخ����رى فقيرة، أو حتى 
جارته����ا، س����واًء كان����ت فقي����رة أو غير ذلك، س����رعان 
م����ا يصبح الصراع حربا وحش����ية بالوكالة.. ونتيجة 
لذل����ك تخل����ق أزم����ة إنس����انية مروعة.. ف����ي حين أن 
الكثي����ر من اهتم����ام العالم كان عل����ى أوكرانيا خالل 
األش����هر القليل����ة الماضي����ة، إال أن الحرب ف����ي اليمن 

دخلت حالي����ًا عامها الثامن 
ولم يهتم بها أحد.

ه����ذا ه����و بذات����ه مايح����دث 
في اليم����ن على مدى س����بع 
س����نوات مضت أمام صمت 
األم����م، حيث يؤك����ده موقع 
 GZERO ميدي����ا-  »جزي����رو 
اإلخب����اري   ”MEDIA
حي����ث ق����ال إن الس����عودية 

واإلم����ارات وبدعم لوجس����تي أمريكي قامتان بقيادة 
تحالف عسكري ضد القوات المسلحة اليمنية.

وأك����د أن من����ذ ذل����ك الحي����ن، تش����ن الس����عودية حربا 
وحشية تميزت بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.. 
باإلضاف����ة إلى أن حص����ار التحالف للموان����ئ اليمنية 
ق����د س����اهم ف����ي خل����ق األزم����ة اإلنس����انية وتفاقمها، 
بينم����ا أدت هجم����ات القوة الصاروخي����ة اليمنية ضد 

الس����عودية إلى توسيع الصراع إلى ما وراء الحدود 
اليمنية.

وذك����ر أن هناك أمرا واحد يثير القلق بش����كل خاص، 
وهو معركة محافظ مأرب الغنية بالنفط التي تخضع 
حاليا لسيطرة حكومة هادي الهشة.. إنها واحدة من 
المناطق القليلة التي استمر فيها العنف المتقطع حتى 

في ظل الهدنة الحالية.
وأش����ار إل����ى أن ناقلة صافر 
تعتب����ر قنبل����ة موقوت����ة في 
ل����و أن ه����ذه  البح����ر .. كم����ا 
التحديات التي تواجه اليمن 
ل����م تك����ن كافية، ف����إن ناقلة 
النف����ط المهج����ورة والعائمة 
الش����مالي  الس����احل  قبال����ة 
الغربي ته����دد باالنهيار، مما 
يؤدي إلى انسكاب أكثر من مليون برميل من النفط 

الخام في البحر األحمر.
الموق����ع رأى أن����ه حت����ى في ظ����ل الهدنة، ف����إن الوضع 
اإلنس����اني م����روع للغاية.. عالوة عل����ى أن حوالي 17 
مليون يمن����ي يكافحون من أجل العثور على الطعام 

يوميًا.

 ”Just Security قال موقع »جست سيكيورتي
إن  ألمريك���ي  القوم���ي  األم���ن  لمجل���س  التاب���ع 
الهدنة المس���تمرة ف���ي اليمن ال تمح األضرار التي 
ألحقتها الس���عودية واإلم���ارات وقوات المرتزقة 
وال  الح���رب..  س���نوات  م���دى  عل���ى  بالمدنيي���ن 
تسهم في تخفيف األعباء التي ال يزال اليمنيون 

يتحملونها.
الس���عودية  تق���وده  ال���ذي  التحال���ف  أن  وأك���د 
واإلمارات قد قطع وعودًا بتقديم المساعدة إلى 
الضحايا المدنيي���ن النتهاكاتهم.. لقد أقروا على 
األق���ل من الناحية الخطابي���ة ، بأن المدنيين هم 
الذين يعانون ويجب أن يتلقوا المساعدة ، وأن 
تقديم هذه المس���اعدة ال يمكن أن ينتظر انتهاء 

القتال.
ب���أن  اعت���راف متزاي���د  الي���وم  أن هن���اك  وأف���اد 
الضحاي���ا األف���راد لالنتهاكات الجس���يمة للقانون 
الدولي اإلنساني واالنتهاكات الجسيمة للقانون 
الدولي لحقوق اإلنس���ان لهم الحق في الحصول 

على تعويضات عن األضرار التي لحقت بهم.
وتس���اءل: م���اذا تدي���ن األط���راف المتحاربة في 
اليم���ن للضحاي���ا المدنيين؟ يس���عى تقرير جديد 
مؤل���ف م���ن 170 صفح���ة بعن���وان “الع���ودة إل���ى 
الصفر”: قضية تعويض المدنيين في اليمن إلى 

اإلجابة على هذا السؤال.
وكشف أنه تم تجاهل الضحايا المدنيين ألنواع 
أخ���رى م���ن االنته���اكات ، مث���ل التعذي���ب ، م���ن 
قبل الس���عودية واإلمارات وحلفائهم���ا.. لذا فأن 
لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة سلطة إحالة 
الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية 
وإنشاء آلية دولية للتعويضات الخاصة باليمن.

وذكر الموقع أنه يجب أن تكون التعويضات عن 
األض���رار التي لحقت بالمدنيين في اليمن أولوية 
رئيس���ية لل���دول في المس���تقبل. ع���الوة على أن 
عل���ى المجتمع الدولي أن يدعو أطرافًا متحاربة 
مح���ددة ف���ي اليم���ن ، بم���ا ف���ي ذل���ك الس���عودية 
الوف���اء  إل���ى  المرتزق���ة،  وحكوم���ة  واإلم���ارات 

بالتزاماتها بتعويضات المدنيين في اليمن.

كش���فت صحيف���ة فرنس���ية ف���ي 
تحقي���ق لها ع���ن دور باريس في 
دع���م الح���رب عل���ى اليم���ن ع���ن 
طريق الدعم اللوجستي وصفقات 
لإلم���ارات  المباع���ة  الس���الح 
ف���ي  واس���تخدامها  والس���عودية 

جرائم ضد اإلنسانية.
ك���روا”  “ال  صحيف���ة  وقال���ت 
الفرنس���ية إن���ه عل���ى الرغ���م م���ن 
ت���ورط فرنس���ا ف���ي الح���رب في 
اليم���ن إال أن قصر اإلليزيه اختار 
إنكار ضلوع أسلحته في ارتكاب 
جرائ���م ح���رب ف���ي اليم���ن، وم���ع 
ذلك فإن فرنس���ا وس���رية الدفاع 
تدوس���ان عل���ى حقوق اإلنس���ان 
وذلك من خالل مبيعات األسلحة 
الفرنسية وإنكار استخدامها في 

جرائم ضد اإلنسانية.
وذك���رت الصحيف���ة أن باحثي���ن 
وأس���اتذة في القان���ون ينتقدون 
المحيط���ة  الصارم���ة  الس���رية 
األس���لحة  تصدي���ر  بسياس���ة 
للحكوم���ة الفرنس���ية، حي���ث أن 
ف���ي أوكراني���ا كم���ا ف���ي اليم���ن، 
أثيرت مس���ألة احت���رام التزامات 

فرنسا الدولية التي تعهدت بها.
 ،٢016 ع���ام  من���ذ  أن���ه  ولفت���ت 
المرتب���ة  إل���ى  فرنس���ا  صع���دت 
البل���دان  ترتي���ب  ف���ي  الثالث���ة 
وأث���ارت  لألس���لحة،  المص���درة 
الص���ادرات العديد م���ن النزاعات 
المس���لحة التي شارك فيها زبائنها 

الس���عودية  مث���ل  الرئيس���يون، 
واإلمارات.

تل���ك  بي���ن  م���ن  أن  وأف���ادت 
الصراع���ات الح���رب عل���ى اليمن، 
الح���رب  ه���ذه  فظاع���ة  لك���ن 
والجرائ���م الدولي���ة الت���ي ارتكبت 
هن���اك ال تكفي إلقن���اع الحكومة 
سياس���تها  بتغيي���ر  الفرنس���ية 
الش���راكات  بع���ض  ومراجع���ة 

االستراتيجية.
تع���د  فرنس���ا  أن  إل���ى  وأش���ارت 
الموقع���ة  البل���دان  م���ن  واح���دة 
عل���ى معاه���دة تج���ارة األس���لحة 
المش���ترك  والموق���ف   ٢013 ع���ام 
لالتحاد األوروبي بش���أن مراقبة 
 ،٢00٨ ع���ام  األس���لحة  ص���ادرات 
وأن قصر اإلليزيه ملتزم بضمان 
عدم احتمال استخدام األسلحة 
التي يصدرها الرتكاب أو تسهيل 

انتهاك خطير لحقوق اإلنسان.
م���ع  أن  الصحيف���ة  وكش���فت 
المع���دات  بي���ع  ف���ي  االس���تمرار 
المسؤولية،  العس���كرية، وتجنب 
اختارت الحكومة الفرنسية حتى 
اآلن إن���كار ت���ورط أس���لحتها في 
ارت���كاب جرائ���م ض���د اإلنس���انية 

وجرائم حرب في اليمن.
وأوردت أن ف���ي بداية عام ٢019، 
أف���ادت “فلورانس بارلي” وزيرة 
قن���اة  عل���ى  المس���لحة  الق���وات 
فران���س إنتر أنها ليس لديها علم 
بحقيق���ة أن األس���لحة الفرنس���ية 

ه���ذا  ف���ي  مباش���رة  تس���تخدم 
الصراع.

ال كروا الفرنس���ية رأت أن في 15 
فبراي���ر ٢0٢٢، ل���م يت���ردد األخي���ر 
من اإلف���ادة أمام لجنة الش���ؤون 
الخارجية في الجمعية الوطنية 
ب���أن الق���وات الجوية الس���عودية 
كانت تقصف بش���كل أساسي من 
الجو، ومع ذلك، لم تقدم فرنس���ا 
أي مع���دات عس���كرية لس���الحها 

الجوي.
وتابع���ت أن تحقيق���ًا ق���د أثب���ت 
أن الطائ���رات الس���عودية ق���د تم 
تزويدها بالوق���ود أثناء الطيران 
م���ن  طائ���رات  بواس���طة  بالج���و 
طراز إيرب���اص إيه 330 إم آر تي 
ت���ي ، وكان ذلك بموجب رخصة 
تصدي���ر ص���ادرة ع���ن الحكوم���ة 
ب����  مجه���زة  وأنه���ا  الفرنس���ية، 
“ج���راب”  وه���و  ديموقلي���س، 
الثال���ث  الجي���ل  م���ن  اس���تهداف 

عالي األداء.
وأك���دت أن في الثاني من يونيو 
منظم���ات  ع���دة  قدم���ت   ,٢0٢٢
غي���ر حكومية ش���كوى ضد ثالث 
“داس���و  الفرنس���ية  الش���ركات 
للطي���ران” و “تالي���س” و “إم بي 
ف���ي  التواط���ؤ  بتهم���ة  إي���ه”  دي 
جرائ���م الح���رب، بس���بب تس���ليم 
األس���لحة إل���ى أعض���اء التحالف 
الس���عودي الذي���ن س���اهموا ف���ي 
مقتل مئات المدنيين اليمنيين..

اتهام دولي لألمم المتحدة بالفشل في 
إدارة الكارثة اإلنسانية في اليمن

موقع »جزيرو ميديا- GZERO MEDIA” األخباري: السعودية واإلمارات 
وبدعم لوجستي أمريكي قامتا بشن حرب وحشية تميزت 

بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.. باإلضافة إلى أن حصار 
التحالف للموانئ ساهم في خلق األزمة اإلنسانية وتفاقمها،

 :”Just Security موقع »جست سيكيورتي
الهدنة المستمرة في اليمن ال تمحو األضرار التي 

ألحقتها السعودية واإلمارات وقوات المرتزقة 
بالمدنيين على مدى سنوات الحرب.. وال تسهم في 

تخفيف األعباء التي ال يزال اليمنيون يتحملونها.

صحيفة“ال كروا” الفرنسية تثبت تورط “باريس” 
في الحرب على اليمن

وصف االتحاد االوروبي االنتش����ار الواسع لمخلفات 
الح����رب على اليمن م����ن االلغام والقناب����ل العنقودية 

بالخطر الكبير في تأثيرها على حياة المدنيين
وقال����ت إدارة الحماي����ة المدني����ة أن����ه »في مش����روع 
مراقب����ة األث����ر المدن����ي )CIMP(، س����قط ف����ي يوني����و 
وح����ده، 6٨ ضحية، من بينهم ٢1 طفال، كانت نتيجة 
انفج����ار متفج����رات مثل االلغام والقناب����ل العنقودية 

المستخدمة في العدوان على اليمن
وأضاف����ت أن����ه “ف����ي حي����ن انخف����ض ع����دد الضحايا 
المدنيين منذ بدء الهدنة التي تقودها األمم المتحدة، 
والتي بدأت في ٢ أبريل ٢0٢٢، ال يزال الوجود الواسع 

لمخلف����ات الحرب المتفجرة في اليم����ن يمثل خطرا 
كبي����را على المدنيين، وال س����يما النازحي����ن العائدين 

إلى ديارهم”.

االتحاد األوروبي : 

مخلفات الحرب على اليمن خطر كبير على المدنيين
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وبانته���اء الع���ام الس���ابع م���ن القت���ال والن���زال والصم���ود 
األس���طوري وبداي���ة العام الثام���ن من الع���دوان األمريكي 
الس���احات  ف���ي  اليمن���ي يحتش���د  الش���عب  الس���عودي كان 
والميادين تأكيدًا على مواصلة التصدي للغزاة والمحتلين 
ويط���ل قائد الثورة مفتتح العام الثامن من الصمود بقوله 
"قادم���ون ف���ي الع���ام الثامن بالت���وكل عل���ى هللا بجحافل 
جيش���نا المجاه���د الصاب���ر".. ول���م ت���أت ه���ذه المقولة على 
لس���ان س���يد الث���ورة إال إدراكا من���ه إن المعادل���ة تغي���رت 
وأن ثم���رة الصم���ود اليمان���ي دن���ى وقت حصاده���ا, وتيقنًا 
لم���آالت الع���دوان اإلجرام���ي عل���ى ش���بعنا وبلدن���ا بأنه إلى 
خسران مبين واستقراًء للمرحلة القادمة ومتطلباتها وأن 
ش���عب األنصار بات قاب قوس���ين من االنتص���ار التاريخي 
وتحرير البلد م���ن أرجس الخلق وبالتالي البد من اإلعداد 

واالستعداد للمعركة الفاصلة بإعداد ما يمكن إعداده ..
ول���م تم���ض أي���ام مع���دودة م���ن خطاب س���يد الث���ورة حتى 
طالب���ت ق���وى الع���دوان بهدن���ة خالل ش���هر رمض���ان لمدة 
ش���هرين ثم طال���ب العدو بتمديدها لش���هرين إضافيين ثم 
ش���هرين آخرين بوس���اطات دولية وف���ي المقابل لم تمض 
أربعة أشهر من خطاب السيد القائد حتى ترجمت المؤسسة 
العس���كرية اليمنية مقولة قائ���دة الثورة وامتألت صحاري 
وتس���ابقت  المدربي���ن  الح���رب  برج���ال  ووديانه���ا  اليم���ن 
المناط���ق العس���كرية والتش���كيالت القتالي���ة الس���تعراض 
قدراته���ا وما أنجزته من دروات تدريبة من خالل عروض 
عس���كرية مهيبة لم���ن تم تأهيله���م إيذان���ا بجهوزية اليمن 
لمرحلة كس���ر العدوان وتحرير كل ش���بر من بلدنا.. وإليكم 
س���رد موجز ألبرز الدفعات العس���كرية القتالية التي أنجزت 

خالل أيام الهدنة:

•دفعة "قادمون بجحافل جيشنا"  
بتاري���خ 31 مارس ٢0٢٢م نظمت هيئ���ة التدريب والتأهيل 
في وزارة الدفاع تخرج دفعة "قادمون بجحافل جيشنا" 
م���ن ط���الب الكلي���ات العس���كرية " الحربي���ة - البحري���ة - 

الطيران والدفاع الجوي"

حفل تخرج الكليات العسكرية في 
صنعاء جرى بحضور كبير لقيادات 
الدولة من سياسيين وعسكريين

•دفعة البأس الشديد
كم���ا نظم���ت المنطق���ة العس���كرية المركزية بتاري���خ ٢٨ ذو 
القع���دة 1443ه� ، حفال اس���تعراضيا بتخ���رج دفعة “البأس 
الش���ديد” لجميع التشكيالت العس���كرية بالمنطقة، برعاية 

قائد المنطقة اللواء عبدالخالق بدر الدين الحوثي.
وشهد االحتفال عروضًا عسكرية للخريجين البالغ عددهم 
ثالث���ة آالف جندي، عكس���وا فيها مهاراتهم العس���كرية التي 
تلقوه���ا واس���تعدادهم التضحي���ة في س���بيل هللا وحماية 

الدين والوطن من أطماع الغزاة والمحتلين.

•دفعة “أشداء على الكفار” 
مستويات قيادية”

أيض���ا نظمت المنطق���ة العس���كرية المركزي���ة بتاريخ 9 ذو 
الحج���ة 1443 هجري���ة. وبرعاي���ة قائ���د المنطق���ة الل���واء/ 
عبدالخال���ق بدرالدين الحوثي حفل تخرج دفعة “أش���داء 

على الكفار” مستويات قيادية “قادة مجاميع”.
و تخل���ل الحف���ل المهي���ب قصائ���د ش���عرية للخريجين من 
ال���دورات وعروض عس���كرية أقامه���ا الخريج���ون أظهروا 
فيه���ا جانب���ًا من مهاراتهم العس���كرية، مبدين اس���تعدادهم 
للتضحية في سبيل هللا وحماية الدين والوطن من أطماع 
الغزاة والمحتلين، كما جرى تكريم الطالب المشاركين في 

دورات القيادة “آمر مجموعة”.

•دائرة المدفعية تحتفل بتخرج 
دفعة تخصصية جديدة

وف���ي ي���وم 9 ذو الحج���ة 1443 هجري���ة احتفل���ت دائ���رة 
المدفعي���ة األرضي���ة بتخرج دفعة تخصصي���ة جديدة في 

مجال المدفعية.
وخالل الحفل بحضور قيادات عس���كرية، قّدم الخريجون 
عرضًا عسكريًا جسد القدرة والكفاءة واالقتدار في مجال 

التدريب والتأهيل.
إلى ذلك نفذ الخريجون مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، 
تم خاللها تدمير المواقع واألهداف العسكرية االفتراضية 
للع���دو بدق���ة عالية عكس المس���توى المتق���دم الذي وصل 
إلي���ه الخريجون.وفي الحفل ُألقيت كلمات، أش���ادت بدور 
دائ���رة المدفعية ومنتس���بيها الذين قدم���وا أدوارًا بطولية 
وهم يدافعون عن الس���يادة الوطنية ضد تحالف العدوان 
مقدمي���ن قوافل من الش���هداء. فيما ج���دد الخريجون في 
كلمتهم التأكيد على الس���ير على درب الش���هداء في الذود 
عن حمى الوطن والش���عب ضد الغزاة والمرتزقة.وجددوا 
ال���والء والعه���د لل���ه والوط���ن والش���عب والقي���ادة الثورية 
والسياسية والعسكرية العليا في تنفيذ المهام والواجبات 

المسندة إليهم بكل أمانة وإخالص.
تخلل الحفل قصائد شعرية معبرة.

•  دفعة “قادمون بجحافل جيشنا” 
 احتف���ت المنطقة التدريبية الثاني���ة بتاريخ 30 ذو الحجة 
1443 هجرية بتخرج دفعة “قادمون بجحافل جيشنا” من 
الل���واء الثامن حماية رئاس���ية بحضور نائ���ب رئيس هيئة 
التدري���ب والتأهي���ل في وزارة الدفاع وقيادات عس���كرية 

وأمنية.
وشهد الحفل اس���تعراضًا عسكريًا رمزيًا لعدد من الكتائب 
والوح���دات الت���ي تلق���ى رجاله���ا دورات قتالي���ة وتكتيكية 

خاصة في عدد من المجاالت العسكرية.
واس���تعرض الخريج���ون بع���ض م���ن الفن���ون القتالي���ة التي 
عكس���ت جانب���ًا مما اكتس���بوه من مهارات خ���الل الدورات 
التي تأتي في س���ياق البناء المؤسسي للجيش وفق الرؤية 
الوطنية لبناء الدولة والخطة التدريبية المقررة من وزارة 

الدفاع وهيئة األركان العامة للعام التدريبي 1443ه�.

• دفعة ” قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم”

 وف���ي س���ياق ترجم���ة توجيهات قائ���د الث���ورة حفظه هللا 
احتف���ت المنطق���ة العس���كرية المركزي���ة بتخ���رج دفع���ة ” 
قاتلوه���م يعذبه���م هللا بأيديك���م”، برعاي���ة قائ���د المنطق���ة 

اللواء عبدالخالق الحوثي بتاريخ  1 محرم 1444 هجرية
وش���هد الحفل عرض���ًا عس���كريًا مهيب���ًا، للخريجين، عكس 
اكتس���به  مم���ا  وجانب���ًا  والتكتيكي���ة،  القتالي���ة  مهاراته���م 
الخريج���ون م���ن مه���ارات خ���الل ال���دورات الت���ي تأتي في 
سياق البناء المؤسسي للجيش وفق الرؤية الوطنية لبناء 
الدول���ة وبن���اًء عل���ى الخط���ة التدريبي���ة المقرة م���ن وزارة 

الدفاع وهيئة األركان العامة للعام التدريبي 1443ه�.
تخل���ل الحف���ل فق���رات وكلم���ة ع���ن الخريجين، أك���د فيها 
الخريج���ون جهوزيته���م ألي توجيه���ات م���ن قائ���د الثورة 

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

• دفعة “وإن عدتم عدنا” 
-المنطقة العسكرية الرابعة 

وف���ي عرض مهي���ب احتفل���ت المنطقة العس���كرية الرابعة 
بتخ���رج دفع���ة "وإن عدت���م عدن���ا” ش���هده قائ���د الق���وات 
المس���لحة الرئي���س المش���ير مه���دي المش���اط وع���دد كبي���ر 
م���ن مس���ؤولي الدولة وف���ي الحفل ألقى الرئيس المش���اط 
كلم���ة مهم���ة خاط���ب فيه���ا الخريجي���ن قائالً” أنتم لس���تم 
ف���ي المعرك���ة وحدك���م فمعك���م ش���عب اإليم���ان والحكمة، 
ه���و ظهُركم وس���ندكم، ومعكم أيضًا ف���ي الميدان وحدات 
وقوات اإلس���ناد المتمثل بالي���د الطولى لقوتنا الصاروخية 
والطيران المسير، التي طالما أوجعت وآلمت قوى العدوان 
وأّرق���ت مضاجعه���م، معكم كل مؤسس���ات الدول���ة، معكم 

قي���ادة حكيم���ة ال تضاهيه���ا قيادة 
في هذه الدنيا متمثلة في الس���يد 

"قادم����ون بجحاف��������������������������ل جي������شن�������ا"
 إعداد: صادق البهكلي

س��بع س��نوات لم ته��دأ فيها جبه��ات الحرب ول��م تصمت 
فوهات البن��ادق وهدير المدفعية ورغ��م الفجوة الهائلة 
بين إمكانيات العدو وقدراته التسليحية والمالية وتفوقه 
العس��كري تقني��اً ولوجس��تيا وبين قدرات الجي��ش واللجان 
الش��عبية المتواضع��ة إال أن��ه بفض��ل الله وبفض��ل الدافع 
اإليمان��ي والثق��ة بالل��ه والت��وكل علي��ه وعدال��ة القضي��ة 

وحكمة القيادة تمكن أبطالنا من اإلمساك بزمام المعركة 
وظل��وا هم المس��يطرين على مس��رح الح��رب الممتد من 
نج��ران وجي��زان ش��ماالً إل��ى ب��اب المن��دب جنوب��ا، وبصمود 
أس��طوري وتضحي��ات كربالئية تمك��ن أبطالنا من اس��تنزاف 
الع��دو وتعمي��ق مأزق��ه العس��كري حت��ى اثخن��وه معنوياً 
ومادي��اً وب��ات أكث��ر إيمان��اً باس��تحالة تحقي��ق إي مكس��ب 
عس��كري أم��ام الب��الء الحس��يني الذي أب��اله جي��ش اليمن 

الباسل ولجانه الشعبية األبية..

عروض عسكرية مهيبة تترجم وعد القائد وتسند الجبهات بآالف من األبطال المدربين

يتبــــع
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"قادم����ون بجحاف��������������������������ل جي������شن�������ا"
عروض عسكرية مهيبة تترجم وعد القائد وتسند الجبهات بآالف من األبطال المدربين

"قادمللون  دفعللة  تخللرج  حفللل  مللن  صللور 

اللللواء  منتسللبي  مللن  جيشللنا"  بجحافللل 

الثامللن حمايللة رئاسللية أقامتللُه المنطقللة 

الجمعللة  اليللوم  صبللاح  الثانيللة  التدريبيللة 

٣0 ذو الحجللة 144٣هلللل  بحضللور نائللب رئيس 

هيئة التدريب والتأهيل فللي وزارة الدفاع 

وعدد مللن القيللادات العسللكرية واألمنية. 

صور ألوية جيزان
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القائد حفظه هللا وأبقاه”. ولفت رئيس المجلس السياسي 
األعل���ى، إلى أنه من يتبع قيادة كمثله ما عليه إال االرتقاء 

والشموخ، والوثوق واالستمرار في التدريب والتأهيل.
وأض���اف” ثق���وا أنن���ا س���نبذل كل م���ا بوس���عنا، م���ن أج���ل 
اس���تمرار البناء والتدريب والتأهيل والتحديث والتطوير 
لقواتنا المس���لحة، فهذه المؤسس���ة البطلة ه���ي رهاننا بعد 
هللا س���بحانه وهي رهان ش���عبنا وس���يدنا وقائدنا، التي إن 

شاء هللا ستتحطم عليها كل مؤامرات األعداء”.
كما خاطب الرئيس المش���اط الشعب اليمني قائالً” سنكون 
بمس���توى المس���ؤولية وس���نعمل على نيل حق ش���عبنا في 
عيش���ه الح���ر والكري���م ب���إذن هللا س���بحانه وه���ذا حق من 

حقوقه وسننتزعه من أشداق كل أعدائنا”.
وأش���ار إلى أن س���الح هذه المعركة ، هو الوعي والبصيرة، 
فالدعاية والزيف والتضليل، أس���لحة سيس���تخدمها العدو 
في هذه المعركة وس���الح الشعب اليمني في مواجهة هذه 

الحرب هو التحلي بالصبر والبصيرة والوعي.
وقال” نراهن بأن شعبنا قد بلغ رشده فهو متسلح بالوعي 
بفضل هللا وبفضل الجرعات الثقافية التي يتلقاها من قائد 
مس���يرتنا، فشعبنا محصن من هذه الحرب، إال أننا بحاجة 
كبيرة للتس���لح أكثر وأكثر بسالح اإليمان، الوعي، البصير، 

فهو السالح المناسب”.

حيث قامت الوحدات المتخرجة من الش���رطة العسكرية، 
وش���عبة الوح���دة الطبية، ووحدة القناص���ة، وضد الدروع، 
والكورني���د، ووح���دة الدف���اع الج���وي، وألوي���ة المدرعات، 
والطائرات المس���يرة والمدفعية وسالح الزلزال ٢ المحلي، 
والكاتيوشا بالمرور من أمام المنصة في استعراض مهيب 

عكس المستوى العالي من التدريب والتأهيل.

•دفعة الشهيد زيد علي مصلح- 
ألوية جيزان

أقام���ت ألوي���ة جيزان حفل تخرج دفعة الش���هيد زيد علي 
مصل���ح بتاري���خ 4 مح���رم 1444 هجري���ة بحض���ور محافظ 
محافظة صعدة “محمد جابر عوض” وعدد من القيادات.
واس���تعرض الخريج���ون خالل الحفل عددًا م���ن المهارات 
والفن���ون القتالي���ة المكتس���بة خ���الل الدورات العس���كرية، 
أظهروا فيها اس���تعداداهم الكبير للحفاظ على مكتس���بات 
ث���ورة الحري���ة واالس���تقالل وانت���زاع حق���وق الش���عب في 

عيشه الحر والكريم.
وتأت���ي الدورة بعد جه���ود مباركة من قيادة محور جيزان 
وقي���ادة الث���ورة ووزارة الدف���اع لرف���ع مس���توى المقاتلين 
ورف���د المح���ور بالق���وة البش���رية المتمكن���ة والمدرب���ة ف���ي 

ميادين االرتقاء وصقل المعارف.

•دفعة “وإن عدتم عدنا”  - قوات 
حرس الحدود

وف���ي ذات الس���ياق احتفت قوات حرس الح���دود بتاريخ  
م���ن  بتخ���رج دفع���ة تخصصي���ة  ٨ مح���رم 1444 هجري���ة 

منتسبيها.
وش���هد الحفل بحض���ور عض���و المجلس الس���ياسي األعلى 
محم���د علي الحوث���ي ورئيس الوزراء الدكت���ور عبدالعزيز 
بن حبتور نائب رئيس مجلس النواب عبدالس���الم هشول 
زابي���ة ووزراء الدفاع الل���واء الركن محمد ناصر العاطفي، 
والداخلي���ة الل���واء عبدالكري���م الحوث���ي، واإلع���الم ضيف 
هللا الش���امي  ورئي���س هيئ���ة األركان العامة الل���واء الركن 
محم���د عبدالكري���م الغماري ورئي���س هيئة االس���تخبارات 
الل���واء عبدهللا الحاكم ونائب رئيس هيئ���ة األركان اللواء 
الرك���ن عل���ي حمود الموش���كي وقائ���د المنطقة العس���كرية 
ال���وزراء  م���ن  وع���دد  المدان���ي.  يوس���ف  الل���واء  الرابع���ة 
ومحافظ���ي المحافظ���ات، تخلل الحفل عروضًا عس���كرية 
من قبل الخريجين، عكست فنون المهارات والخبرات التي 

اكتسبوها من الدورات العسكرية خالل فترة التدريب.

•دفعة “وإن عدتم عدنا”  - المنطقة العسكرية السادسة
وبع���رض عس���كري مهي���ب احتفل���ت المنطق���ة العس���كرية 
السادس���ة عش���ية عاش���وراء  برعاية قائده���ا اللواء جميل 
زرع���ة بتخ���رج دفع���ات قتالية جدي���دة تحت ش���عار )وإن 
عدتم عدنا( حضر العرض العس���كري ش���خصيات سياسية 

وعسكرية وجموع غفيرة من المواطنين والضيوف..
أخي���رًا ل���م يعد أم���ام قوى العدوان س���وى فرص���ة الجنوح 
للس���لم وإنه���اء عدوانه���م على الش���عب اليمن���ي وإال فما تم 
إع���داده له���م يفوق بكثي���ر ما تم عرضه خاص���ة وإن هناك 
مناطق عس���كرية كبيرة وتش���كيالت قتالية ما تزال – إلى 
لحظة كتابة هذا الخبر - تتجهز لالحتفال بتخرج دفاعتها 

العسكرية قادم األيام..
إن الهدن���ة الت���ي يح���اول الع���دو االلتف���اف م���ن خاللها على 
مطال���ب الش���عب اليمني لم تكن بالنس���بة لجيش���نا ولجاننا 
الشعبية استراحة محارب بل كانت دورة تدريبية استنفر 
إليه���ا رجال اليمن وش���بابه األبطال إلس���ناد رجال الميدان 
وس���د كل ثغ���رة واالس���تعداد للمعرك���ة الفاصل���ة إم���ا نصر 
يحقق لشعبنا اليمني كل أهدافه وحقوقه أو شهادة تحفظ 

لنا كرامة الدنيا ورضوان هللا وجنته في اآلخرة..

بمناسللبة العللام الهجللري الجديللد 1444هل وتحت 
المنطقللة  احتفللت  عدنللا"  عدتللم  "وإن  شللعار 
الدفللع  مللن  عللدد  بتخللرج  الرابعللة  العسللكرية 
العسللكرية ألكثللر مللن 5 ألللف مقاتل مللن مختلف 
المجلللس  رئيللس  بحضللور  العسللكرية،  الوحللدات 
للقللوات  األعلللى  القائللد  األعلللى  السياسللي 
المسلللحة المشللير الركن مهدي المشللاط وعدد 
والسياسللية العسللكرية  الدولللة  قيللادات  مللن 

دفعة
 أشداء

 على الكفار
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تخرج  حفل  مللن  صللور 
قاتلوهم   " دفللعللة 
يللللعللللذبللللهللللم الللللللله 
بلللللأيلللللديلللللكلللللم" مللن 
المنطقة  منتسبي 

العسكرية المركزية 

صور دفعة 
حرس 

الحدود
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ِجْيِم ْيَطاِن الرَّ َأُع��ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحْيِم ْحَم��ِن الرَّ ِبْسِم هللِا الرَّ

اْلَحْم���ُد لل���ِه َربِّ اْلَعْاَلِمْي���َن، َوَأش���َه�ُد أْن اَل ِإْل���َه إالَّ هللُا 
��ًدا َعْب�ُدُه  �َدنا ُمَحمَّ الَم�ِلُك الَح�قُّ الُمِبْين، َوَأْش���َهُد َأنَّ َسيِّ

َوَرُس��ْوُله َخاَت�ُم النبيين.
��ٍد وباِرْك على  ��ٍد وعل���ى آِل ُمَحمَّ اللَُّه���مَّ َصلِّ على ُمَحمَّ
�����ٍد، كما َصلَّْي���َت وباَرْكَت على  �����ٍد وعل���ى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ِإْب�َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإْب�َراِهْيَم إنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد.
َوْاْرَض اللَُّهمَّ ِبِرَضاَك َعْن َأْصَحاِبِه اأْلَْخَياِر الُمْنَتَجبين، 

الِحْيَن َوالُمَجاِهِدْيَن. َوَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصَّ
ها اإِلْخَوُة َواأْلََخَواُت. أيُّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه. اْلسَّ
د  ���م هللُا لن���ا ولك���م األجَر ف���ي ذكرى ُمَصاِب س���يِّ وعظَّ
 ، الشهداء، سبط رس���ول هللا: اإلَمام الُحَسين بن عليٍّ
واب���ن فاطم���ة الزهراء بنت رس���ول هللا “صلوات هللا 

وسالمه عليه وعلى آله”.

َد  واقع���ُة كرب���الء، وحادث���ُة عاش���وراء ل���م َتُك���ْن ُمَج�رَّ
َح���َدٍث تاريخيٍّ يخَت���صُّ فيما يتعلق ب���ه من ظروٍف، 
فق���ط،  بمرحلت���ه  وأس���باب، وحيثي���اٍت  ومالبس���اٍت، 
وبزمِن���ه ووقِت���ه فق���ط، ب���ل كان َحَدث���ًا َكبي���رًا ومهمًا، 
ومأس���اويًا، وأهميت���ه كبي���رٌة تتعل���ق باألم���ة بش���كٍل 
كبي���ر، وتتعلق بدينه���ا، وتتعلق بماضيه���ا وبحاضرها 

وبمستقبلها.
َث عنها رسوُل هللا  وألهمّية الواقعة فقد سبق أن تحدَّ
“صلواُت هللا وس���الُمه عليه وعل���ى آله” قبَل وقوِعها 
بزم���ٍن، وكان حديُثه عنها حديثًا مهمًا، لم يكن ُمَج�ّرَد 
إخباٍر عن َحَدٍث من األحداِث بشكٍل عادي، بل تحدث 
عنه���ا كحادث���ٍة مؤلم���ٍة وكبيرٍة وخطي���رٍة، ذات عالقٍة 
بالرس���ول والرسالة واإلس���الم، ورمٍز عظيٍم من رموز 
اإلس���الم، وله���ا دالالته���ا الكبي���رة، وأس���بابها الكبي���رة، 

��ة. وتأثيراتها الممتدة في واقع اأُلمَّ
فرس���وُل هللا “صل���واُت هللا علي���ه وعل���ى آل���ه”، وم���ا 
���اَلُم”، ُأْخِبَر عن  بعَد والدة اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
طري���ق الوح���ي م���ن هللا “س���بحاَنه وتعال���ى”، بمقتل 
���اَلُم”، واستش���هاده، وحتى  اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
ع���ن األرض الت���ي سيستش���هد فيه���ا، وكان���ت الطريقة 
الت���ي ُنِق���ل له الخبر به���ا، طريقًة تدلنا عل���ى ِعَظم هذه 
ا،  الواقع���ة، وكبر هذه الحادثة، وتأثيراتها الكبيرة ِج�دًّ
وحت���ى َتُدلَّنا وتكش���ف لنا م���دى وقعه���ا وتأثيرها حتى 
على رس���ول هللا “صل���وات هللا وس���المه عليه وعلى 

آله”.
فرسوُل هللا “صلواُت هللا عليه وعلى آله” ُأِتَي بُتربٍة، 
���اَلُم” -كما في الروايات-  أت���ى بها جبرائيُل “َعَلْيِه السَّ
اها رسول هللا: )أرض كرٍب وبالء(،  من كربالء، وس���مَّ
اَلُم” أخبره أنها أرض كرٍب  قال أنَّ جبرائيل “َعَلْيِه السَّ
وبالء، وأتى بتربٍة منها، من تلك األرض التي س���يقتل 
���اَلُم”، وتل���ك التربة  فيه���ا اإلَم���ام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
التي ُأِتَي بها إلى رسول هللا “صلوات هللا عليه وعلى 
آل���ه”، وضع���ت عن���د أم س���لمة أم المؤمني���ن “رضوان 
هللا عليه���ا”، وقال الرس���ول “صلوات هللا عليه وعلى 
آله” عن تلك التربة أنها متى غلت وس���الت دمًا عبيطًا 
فذل���ك الي���وم الذي قت���ل فيه اإلَم���ام الُحَس���ين “َعَلْيِه 
���اَلُم”، وبقي���ت تلك التربة عند أم س���لمة “رضوان  السَّ
هللا عليها”، وفعالً في يوم استش���هاد اإلَمام الُحَسين 
���اَلُم” غلت وس���الت دمًا عبيطًا، وعرفت أم  “َعَلْيِه السَّ
س���لمة “رضوان هللا عليه���ا” أنَّ ذلك الي���وم هو اليوم 

اَلُم”. الذي استشهد فيه اإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه السَّ
رس���وُل هللا “صل���وات هللا علي���ه وعل���ى آل���ه” بك���ى 

اإلَم���اَم الُحَس���يَن ف���ي محط���اٍت متع���ددة، ن���زل عليه 
الوحُي بشأن استشهاده، ومظلوميته، ومأساته، وما 
��ة من معان���اٍة كبيرة، في إطار  يواجه���ه في واقع اأُلمَّ
الموق���ف العظيم الذي س���ينهض به، اإلَمام الُحَس���ين 
ُل���ه من امتداد لإلس���الم  ���اَلُم” ب���كل ما يمثِّ “َعَلْي���ِه السَّ
األصي���ل، م���ن امتداٍد لرس���ول هللا “صلوات هللا عليه 
��ة، وإصالح  وعل���ى آل���ه”، في العمل عل���ى هداي���ة اأُلمَّ
واقعه���ا، والقيام بالعمل على إنقاذها من أعدائها، من 
المنافقي���ن، المنقلبين، المنحرفين عل���ى منهج الحق، 

وعلى الرسالة اإللهية.
رس���ول هللا “صل���وات هللا علي���ه وعلى آل���ه” حتى في 
ع اإلَماَم الُحَس���ين  أثن���اء مرضه الذي توف���ي فيه، ودَّ
���اَلُم” وداع���ًا خاصًا، ففي الرواي���ة عن ابِن  “َعَلْي���ِه السَّ
عب���اٍس رض���ي هللا عن���ه، ق���ال: ))اش���تد مرُض رس���ول 
هللا “َصلَّ���ى هللُا َع�َلْي����ِه َوَع�َلى آلِ���ِه َوَس���لَّ�َم”، فحضرته 
وق���د ض���م الحس���يَن إل���ى ص���دره، يس���يُل م���ن عرقه 
علي���ه، وه���و يجوُد بنفس���ه((، رس���وُل هللا في مرضه، 
ف���ي اللحظات األخي���رة من مرضه، وه���و يقول: ))ما 
ل���ي وليزي���د، ال بارك هللا ف���ي يزيد، الله���م العن يزيد، 
ل الحس���ين  ث���م ُغِشي عليه طوي���الً وأفاق، وجعل يقبِّ
ا إنَّ لي  وعيناه تذرفان((، يعني: بالدموع، ))ويقول: أمَّ
ولقاتل���ك مقامًا بين ي���دي هللا((، فهذا الوداع الخاص 
عه به رسول  اَلُم” الذي ودَّ باإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه السَّ
هللا “صل���واُت هللا علي���ه وعل���ى آله”، يبي���ن لنا عالقة 
الحادثة والواقعة بالرس���ول نفس���ه حتى “صلوات هللا 
علي���ه وعلى آل���ه”، وفعالً كان من األهداف الرئيس���ية 
ليزي���د لعن���ه هللا: أن ينتق���َم من رس���ول هللا “صلوات 
هللا عليه وعلى آله”، ال زالت عنده عقدة االنتقام من 
خالل الموروث الجاهلي، هو ال يزاُل يحمُل الموروَث 
َر فيه بنو  الجاهل���ي، والموق���َف الجاهل���ي، الذي تص���دَّ
أمي���ة الح���رب ض���د رس���ول هللا “صل���واُت هللا علي���ه 
وعل���ى آله” على مدى س���نواٍت طويلٍة إلى حين فتِح 

مكَة، واستسالِمهم في فتح مكة.
اَلُم”،  فيزيد بعد استش���هاد اإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه السَّ
وحي���ن وصل جن���وُده برأس اإلَم���ام الُحَس���ين “َعَلْيِه 
���اَلُم” إليه، قال شعره المش���هور الذي كانت بعُض  السَّ
أبياته ألحد ش���عراء المش���ركين، والبعض م���ن أبياته 
ل ببعض األبيات، َوَأَض�اَف إليها  من يزيد نفس���ه، فتمثَّ

أبياتًا ُأخرى، ذلك الشعُر الذي يقوُل فيه:
َج���َزَع الخزرج م���ن َوْقِع  ليت أشياخي ببدٍر شهدوا 

اأَلَسل
ثم قالوا: يا يزيد ال شلل ألهلُّوا واستهلوا فرحاً 

وأقمنا َمْيَل بدٍر فاعتدل فجزيناهم ببدٍر مثِلها 
م���ن بن���ي أحم���د م���ا كان  لسُت من عتبة إن لم أنتقم 

َفَعل
يزي���د َيعتِبُر معركَته في اأَلَس���اس معرك���ة انتقام من 
رس���ول هللا نفس���ه “صل���وات هللا علي���ه وعل���ى آل���ه”، 
بالرس���ول  عالق���ة  والواقع���ة  للحادث���ة  كان  فلذل���ك 
“صل���وات هللا عليه وعلى آله”، هي حرٌب تس���تهدفه، 
ل���ه اإلَم���ام  تس���تهدف االنتق���ام من���ه، َوَأْي�ض���ًا بم���ا يمثِّ
���اَلُم” في امت���داده بحمل الدين  الُحَس���ين “َعَلْي���ِه السَّ
��ة، واس���تمراره  اإلس���المي، وموقعه ف���ي هداي���ة اأُلمَّ
ل���ه َأْي�ضًا من صلٍة  ف���ي الحركة بالدي���ن اإللهي، ما يمثِّ
بالرس���ول “صلوات هللا عليه وعلى آله”، وبمش���روعه 

اإلسالمي العظيم، الذي هو اإلسالم بنقائه وصفائه.
له���ذه الحادثة ه���ذه األهمّية، ه���ذه األهمّي���ة الكبيرة، 
وله���ذا يعتب���ر يزيد نفس���ه منتقمًا من رس���ول هللا في 
معركة بدر، ويعتبر واقعة كربالء انتقامًا من رس���ول 
هللا تج���اه واقعة بدٍر، وغزوة بدٍر الكبرى، ويقول عن 

نفسه:
م���ن بن���ي أحم���د م���ا كان  لست من عتبة إن لم أنتقم 

َفَعل
يقص���د النب���ي “صل���وات هللا علي���ه وعلى آله وس���لم”، 
فله���ذه الواقع���ة ه���ذا الُبعد، ال���ذي يعود بن���ا إلى أصل 
الص���راع م���ا بين اإلس���الم وبين الكفر، ما بين رس���ول 
هللا “صلوات هللا عليه وعلى آله”، وما بين المشركين 
الكافرين، الذين حاربوا اإلس���الم، وعملوا على إطفاء 

نور هللا، ففشلوا وأخفقوا.
له  ث���م لهذه الواقعة عالقتها باألمة، م���ن َحيُث ما يمثِّ
�ة؛ أَلنَّ العالقة بالحسين  اَلُم” لأُلمَّ الحسين “َعَلْيِه السَّ
���اَلُم” هي عالقٌة ب���ه في موقعه في هداية  “َعَلْيِه السَّ
�����ة، ه���و رمٌز عظي���ٌم من رموز اإلس���الم، من رموز  اأُلمَّ
الهداية، من نجوم الهداية، هو من قال عنه رسول هللا 
“صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله”: ))حسين مني، 
وأنا من حس���ين، أحب هللا من أحب حس���ينًا، حسيٌن 
سبٌط من األسباط((، فمحبته من اإليَم�ان، وتوليه من 
الدين، جزٌء م���ن ديننا، من التزامنا اإليَم�اني والديني، 
وه���و ف���ي موق���ع األس���وة، وموق���ع الُق���دوة، وموق���ع 
الهداي���ة، وموق���ع االمتداد األصيل لإلس���الم ومنهجه 
الحق؛ فلذلك للمسألة عالقة باألمة في األجيال كلها، 
��ة في ُك�ّل زمن، إضافة إلى  وعل���ى امتداد تاري���خ اأُلمَّ
م���ا قاله الرس���ول “صل���وات هللا عليه وعل���ى آله” عن 
الحس���ن والحسين: ))الحس���ن والحسين سيَدا شباب 
أهل الجنة، وأبوهما خيٌر منهما((، ))الحسن والحسين 

قائُد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بذكرى استشهاد اإلمام الحسين )ع(

خطاب

حادثة كرباء لم تكن وليدة اللحظة وكللللللللللللللان لها تبعاتها وتأثيراتها الكبيرة

■ على الشعب اليمني أن يكون في استعداد دائم وجهوزية كاملة 
للتصدي لألعداء في أي محاوالت غادرة للهدنة

■ األعداء يحاولون إفساد المفاهيم الدينية لألمة حتى ال تقف عائقاً 
أمام سيطرتهم عليها

■ أمريكا و”إسرائيل” وعمالؤهم مصدر الخطر المعاصر ولن نألَو جهداً 
في التصدي لمؤامراتهم

ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال���م���س���اع���ي   ■
به  يتحركون  ما  هي  لألعداء 
لجعله  التطبيع  عنوان  تحت 

توجيهات رسمية

■ التوجه األمريكي اإلسرائيلي 
يهدف  شيطاني  توجه  ه��و 
إلى إفساد المجتمع البشري 

وفي مقدمته اإلسالمي

يعتبر  ال��س��ع��ودي  النظام   ■
أي تحرك ضد إسرائيل جريمة 

يعاقب عليها بالسجن

■ ي��ج��ب ع��ل��ى األم����ة ات��خ��اذ 
الموقف الصحيح في العداء 
الصهيوني  ال��ع��دو  ل��ك��ي��ان 
وال����س����ع����ي ل�����ط�����رده م��ن 

فلسطين

الله  ص��ل��وات  ال��ل��ه  رس���ول   ■
اإلمام  بكى  آله  وعلى  عليه 
ال���ح���س���ي���ن ف����ي م��ح��ط��ات 

متعددة

الله  ص��ل��وات  ال��ل��ه  رس���ول   ■
عليه وعلى آله حتى في أثناء 
ودع  فيه  توفي  ال��ذي  مرضه 

اإلمام الحسين وداعاُ خاصاً



11 www.alhagigah.netاالربعاء 10/  8 /  2022م الموافق 12 محرم 1444هـ العدد )441(

حادثة كرباء لم تكن وليدة اللحظة وكللللللللللللللان لها تبعاتها وتأثيراتها الكبيرة
س���يدا ش���باب أهل الجنة((، ليس ه���ذا فقط يعبر عن 
فضلهم���ا العظي���م ومنزلتهم���ا في الجنة فحس���ب، بل 
يبي���ن لنا َأْي�ض���ًا منزلتهما وموقعهما ف���ي دورهما في 
�����ة، في إطار االمتداد األصي���ل لمنهج هللا الحق،  اأُلمَّ
لإلسالم العظيم، للس���ير باألمة في طريق الجنة، في 
الهداية إلى الجن���ة، وإلى طريق الجنة، والهداية إلى 

هللا “سبحانه وتعالى”، والهداية إلى الحق المبين.
���اَلُم” َأْي�ضًا ف���ي قضيته  اإلَم���ام الُحَس���ين “َعَلْي���ِه السَّ
الت���ي تَحّرك به���ا، وتصدَّى من خ���الل تَحّركه لالنقالب 
��ة  األم���وي، الذي كان كارثًة كبي���رًة وخطيرًة على اأُلمَّ
اإلسالمية، وأتى نتاَج انحراف سابق، انحراف أوصل 
بن���ي أمي���ة إلى ما وصل���وا إليه من التمّك���ن واالنقالب 
على اإلس���الم، وعل���ى منهجه الحق، والس���يطرة على 
ت  �����ة، والتَحّرك بمش���روعهم النفاقي، بع���د أن مرَّ اأُلمَّ
مرحل���ٌة طويل���ٌة وهم يصارعون اإلس���الم، ويحاربون 
الرس���الة اإللهي���ة، م���ن موقعه���م ف���ي الش���رك والكفر، 
انتقلوا إل���ى مربع النفاق، إلى موق���ع النفاق؛ لمحاربة 
اإلس���الم م���ن الداخ���ل، م���ع أن يزي���د كان يص���رح في 
بع���ٍض من المقامات حتى بكفره، كفره بالرس���الة، مثل 
ش���عره ع���ن االنتقام م���ن رس���ول هللا، ه���ذا يعتبر من 
الكف���ر، أن يعتبر رس���ول هللا ع���دوًا له، ويعتبر نفس���ه 
في خصومه وحرب وعداء مع رس���ول هللا، ويتَحّرك 
لالنتقام من رس���ول هللا، أليس ذلك من الكفر؟ يعتبر 

ذلك من الكفر، مثل شعره َأْي�ضًا عندما قال:
خبٌر جاء وال وحيٌّ نزل لعبت هاشم بالملك فال 

تصري���ٌح واضٌح بالكفر، والجحد بنبوة النبي “صلوات 
هللا عليه وعلى آله”، وإن كان يتستر أحيانًا بالتظاهر 
باإلس���الم، لكن���ه كان يظه���ر ف���ي مواق���ف معينة، في 
مقام���ات معين���ة، في مناس���باٍت معين���ة، حقيقة كفره 

وإلحاده.
���اَلُم” تَح���ّرك فيما يعني  فاإلَم���ام الُحَس���ين “َعَلْي���ِه السَّ
��ة مهّددة، وبل���غ التهديد ذروته في عصر  �����ة، اأُلمَّ اأُلمَّ
يزي���د، من خالل س���عيه إلحي���اء الم���وروث الجاهلي، 
وطمس معالم اإلس���الم، ومن خالل ما كان يمثله من 
تهديد وخطورة بالغة على المسلمين في ُك�ّل شأنهم؛ 
أَلنَّه كان فاسدًا، مجرمًا، ظالمًا، غشومًا، فاسدًا، وكان 
مس���تهترًا، مس���تهترًا باإلس���الم، مس���تهترًا بالرس���ول 
“صلوات هللا عليه وعلى آله” مس���تهترًا بالمقدسات، 
ال ُحرمة عنده ألي شيٍء يمت إلى اإلسالم بأية صلة؛ 
ولذلك فعل األفاعيل، قتل عترة رسول هللا “صلواُت 
هللا علي���ه وعلى آله”، انتهك حرم���ة المدينة المنورة، 
واس���تباحها، واس���تباح أهلها، اس���تباح الدم���اء، فقتل 
اآلالف ف���ي مدين���ة رس���ول هللا، واس���تباح األعراض، 
فاغتص���ب جيش���ه النس���اء ف���ي مدين���ة رس���ول هللا 
“صل���وات هللا علي���ه وعل���ى آل���ه”، واس���تباح األموال 
والممتل���كات، فنهب ُك�ّل شيٍء في المدينة، حتى ُنِهبت 
المنازل والدور، ونهبت المطابخ، ونهبت ُك�ّل مقتنيات 
أه���ل المدين���ة، واس���تباح مك���ة المكرم���ة، واس���تباح 
الكعبة، واس���تباح مس���جد رس���ول هللا، وقت���ل الناس 
عل���ى قبر رس���ول هللا، حتى أغرقه بالدماء، واس���تباح 
الكعبة وأحرقها بالمنجنيق، واس���تهدف مكة، لم يكن 
عنده أي حرمٍة ألي شيٍء من مقدس���ات اإلس���الم، وال 
م���ن حرمات المس���لمين، يس���تبيح ُك�ّل ش���يء، ولذلك 
�����ة، في  ا عل���ى اأُلمَّ كان يش���كل خط���ورة رهيب���ة ِج����دًّ
دينها ودنياها، وكان يسعى الستعبادها بكل ما تعنيه 
الكلمة، بل إن قائد جيشه الذي غزى المدينة المنورة، 
مدين���ة رس���ول هللا “صل���وات هللا علي���ه وعل���ى آله”، 
واستباحها وفعل األفاعيل فيها، عندما جمع من بقي 
من الناس، ممن س���لم من القتل، أجبرهم على البيعة 
ليزيد، وكانت الصيغة التي ألزمهم بالبيعة من خاللها: 
أن يبايع���وا، أن يباي���ع ُك����ّل منه���م عل���ى أن���ه عب���ٌد ِقنٌّ 

خالٌص ليزيد بن معاوية، له أن يفعل به وبماله وأهله 
ما يشاء، يعني: استعباد بشكل صريح، بشكل صريح، 
بشكل معلن، بش���كل رسمي، وهذه كارثة، هذا تهديد 
�ة، وإذالل، وإهانة، وظلم،  �ة، اس���تعباد لأُلمَّ فظيع لأُلمَّ
وانته���اك للحرمات، وطمس لمعالم اإلس���الم، فش���كَّل 
ا، وس���عى بش���كٍل حثي���ث إلحياء  تهدي���دًا َكبي���رًا ِج����دًّ
��ة،  الموروث الجاهلي، وش���كل خطرًا َكبي���رًا على اأُلمَّ
اَلُم” للتصدي  لو لم يتَحّرك اإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه السَّ
ا، الذي يس���تحكم على  له، لكان له تأثيره الرهيب ِج�دًّ
��ة بشكٍل تام، ثم تبقى تأثيراته، ويبقى  ُك�ّل واقع اأُلمَّ
��ة بش���كٍل عام  امت���داده في االنح���راف الكلي في اأُلمَّ
بش���كٍل يس���تمر على مدى الزمن، ويؤثر على األجيال 

ا، خطيرة. الالحقة، كانت المسألة خطيرة ِج�دًّ

فالمس���ألة له���ا عالق���ٌة باألمة ف���ي ُك�ّل مراح���ل تاريخ 
��ة، من َحيُث مضمون القضية، وس���بب المش���كلة،  اأُلمَّ
 ، �ة، ما يمثله من ش���رٍّ وما يش���كله يزيد من تهديد لأُلمَّ
ا، وما كان لموقف اإلَمام  وضالل، وكارثة رهيب���ة ِج�دًّ
���اَلُم” وتضحيته وجهاده من أثٍر  الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
ا في الحد من تداعي���ات وتأثيرات  ُم�ِه����مٍّ وكبيٍر ِج����دًّ
وص���ول يزيد إل���ى موقع الس���لطة بانقالب���ه، وانقالب 
لهم إلي���ه كذلك وم���ا وصلوا  أبي���ه م���ن قبله، وم���ا وصَّ
إليه م���ن تمكين نتيج���ة االنحراف الس���ابق، ُك�لُّ ذلك 
م لنا  ���اَلُم”، ويقدِّ يحس���ُب لإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
الص���ورَة الحقيقي���َة عن تلك األح���داث، وعن عالقتها 

بنا كأمٍة مسلمة في ُك�ّل مراحل التاريخ.
ثم َأْي�ضًا لهذه الواقعة واألحداث أهميتها الكبيرة من 
َحي���ُث م���ا تحمله من ال���دروس والعب���ر، دروس وعبر 

ُم�ِه�ّمة جدًا:
منه���ا ما يتص���ل بتقيي���م الواقع، وأس���باب االنحراف، 
�����ة؛ أَلنَّ  والتأثي���ر الس���لبي لالنح���راف ف���ي واق���ع اأُلمَّ
البع���ض من الناس يتس���اهل مس���ألة االنحرافات التي 
تب���دأ متدرجة، انحرافات عملية عن منهج هللا الحق، 
ة في دين هللا  ���ة، عن تعليم���ات ُم�ِه�مَّ عن أش���ياء ُم�ِه�مَّ
“س���بحانه وتعالى”، فيتصور المس���ألة مسألة عادية، 
لكنها عادًة ما يكون لها تأثيراتها وتبعاتها، وتتعاظم، 
االنح���راف يتعاظ���م ويكب���ر، فيص���ل إلى مس���تويات 
خطي���رة ل���م تك���ن متوقع���ة، ث���م يك���ون له���ا تأثيراتها 

ا؛ أَلنَّ  ��ة، وهذا درٌس ُم�ِه�مٌّ ِج�دًّ الكبي���رة على واقع اأُلمَّ
وصول يزيد من خالل االنقالب الخطير األموي على 
اإلس���الم والمس���لمين، كان نتاج���ًا النحرافاٍت س���ابقة 
ن���وا هم بما هم  تدرج���ت وتعاظم���ت، ومنها عندما ُمكِّ
معروف���ون به س���ابًقا من عدائهم للرس���ول وللرس���الة، 
عندما ُمكِّنوا من أن يكون لهم قوة، ونفوذ، وحضور، 

وإْمَكانات، حتى أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه.
���ة، وِعَب���ٌر كثي���رة تتعل���ق بعوام���ل  أيض���ًا دروٌس ُم�ِه�مَّ
السقوط األخالقي واإلنساني؛ أَلنَّ في حادثة كربالء 
ح���االت كثيرة قدَّمت هذه النس���خة مم���ن ينحرفون، 
وممن يس���قطون إنس���انيًا وأخالقي���ًا، وينحرفون عن 
الموق���ف الحق، س���واًء ممن ينظم إل���ى صف الباطل، 
ويح���ارب الح���ق، بع���د أن ع���رف الح���ق، بع���د أن كان 
منتميًا إلى نهج الحق، وإلى موقف الحق، وإلى صف 
الح���ق وأهله، ثم يصل في ي���وٍم من األّيام إلى درجة 
االنح���راف، فيق���ف في وج���ه الح���ق معادي���ًا محاربًا، 
وه���ذه له���ا أح���داث ونماذج مذك���ورة على المس���توى 

التفصيلي في التاريخ.
أو عل���ى مس���توى التخاذل، من يتخ���اذل، من يتنصل 
ع���ن الموق���ف الحق، ال���ذي يجب أن يقف���ه كجزٍء من 
والدين���ي، وكنتيج���ة  اإليَم�ان���ي واألخالق���ي  التزام���ه 
وثمرة لما يحمله اإلنس���ان المس���لم من قيم، وأخالق، 
وروحي���ة إن بقي���ت، إن بقي���ت تمث���ل دافع���ًا نفس���يًا 
ألن يق���ف الموق���ف الصادق، الموق���ف الحق في وجه 
الباط���ل، ف���ي وج���ه الظل���م، في وج���ه الطغي���ان، في 
وجه الش���ر، فعوامل الس���قوط األخالقي واإلنس���اني، 
ة للناس  وأس���باب االنحراف، تمثل َأْي�ضًا دروسًا ُم�ِه�مَّ

في ُك�ّل زمن، وحتى لمن ينتمون إلى منهج الحق.
كذل���ك م���ا يتعل���ق بعوامل الثب���ات والتوفي���ق، عندما 
نق���رأ التفاصي���ل ف���ي األح���داث الت���ي وقع���ت م���ا قبل 
عاش���وراء، وف���ي عاش���وراء، وما بعده���ا، فنعرف عن 
عوامل التوفيق اإللهي، عن أس���باب التوفيق، أسباب 
الثبات، التي تس���اعد اإلنسان على أن يحظى بتوفيق 
هللا “س���بحانه وتعال���ى”، وأن يثبت في موقف الحق 
ف���ال ينح���رف عنه، مهم���ا كان حج���م األح���داث، مهما 
كان مس���توى األح���داث ومس���توى التضحيات، كيف 
يكون حاضرًا، ومستعدًا ألن يضحي بنفسه، بحياته، 
بروحه، وأن يثبت على الحق، وأالَّ يستزل عن طريق 

الحق ألي سبب.
كذل���ك عن خطورة التخ���اذل والتفريط، كان من أكبر 
ال���دروس والعبر فيما يتعلق بأحداث كربالء، وواقعة 
كرب���الء، العواق���ب الرهيبة للتخ���اذل والتفريط، الذي 
كان س���ابًقا في مجتمع الكوفة، س���واًء ف���ي تخاذلهم 
���اَلُم”، ث���م تخاذلهم مع  ����ام اإلم���ام عل���يٍّ “َعَلْي���ِه السَّ َأيَّ
اَلُم”، ثم تخاذلهم مع اإلَمام  اإلمام الحس���ن “َعَلْيِه السَّ
���اَلُم”، وما نتج عن ذلك التخاذل  الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
والتفريط من عواقب س���يئة وخطيرة على المستوى 

الديني، وعلى مستوى واقعهم في الحياة.
���ة، وِعَب���ٌر كثي���رة  فكله���ا دروٌس كبي���رة، ودروٌس ُم�ِه�مَّ
يحتاج إليها الناس؛ لالستفادة منها في ُك�ّل زمن وفي 
ُك����ّل مرحلة، إضاف���ة إلى التزود بالعزم، واالستش���عار 
للمس���ؤولية، وإدراك س���لبية التقصي���ر، وتفني���د ُك����ّل 

الذرائ���ع الت���ي يت���ذرع به���ا البع���ض، 
َأو وس���يلًة،  ليجعل���وا منه���ا س���ببًا، 

خطاب

يتبــــع

■ ع��ن اب��ن ع��ب��اس ق���ال: لما 
اشتد برسول الله صلى الله 
مات  ال��ذي  مرضه  وآل��ه  عليه 
الحسين  ض��م  ]وق���د[  ف��ي��ه، 
ع��ل��ي��ه ال���س���الم إل���ى ص���دره 
وهو  عليه  عرقه  من  يسيل 
يجود بنفسه، و يقول: مالي 
فيه،  ال��ل��ه  ب���ارك  ال  ول��ي��زي��د، 
غشي  ثم  يزيد،  العن  اللهم 
جعل  و  وأف���اق  طويال  عليه 
السالم  عليه  الحسين  يقبل 
أما  ويقول:  تذرفان،  وعيناه 
بين  مقاماً  ولقاتلك  لي  إن 

يدي الله عز وجل

■ يزيد اعتبر من واقعة كربالء 
واإلسالم  النبي  من  انتقاماً 
فقال:  لست من عتبة ان لم 
انتقم  من بني أحمد ما كان 

فعْل

سيدا  والحسين  )الحسن   ■
شباب أهل الجنة( ليس هذا 
فضلهما  ع��ن  ي��ع��ب��ر  ف��ق��ط 
في  ومنزلتهما  العظيم 
يبين  هذا  بل  فحسب  الجنة 
األم��ة  ف��ي  موقعهما  ل��ن��ا 

ودورهما في هداية األمة
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لتنصله���م ع���ن المس���ؤولية، وتقصيره���م، وتفريطهم، 
وإهمالهم.

ث���م عندم���ا نأتي إل���ى واقعنا ف���ي هذا العص���ر، فنحن 
ف���ي هذا الزمن، والذي���ن قد نقرأ واقعة كربالء، ونقرأ 
تفاصيلها، ثم نتألم، ثم نس���تغرب من بعض المواقف، 
وننق���د البع���ض منه���ا، ونتخ���ذ الموق���ف م���ن البع���ض 
منه���ا، يج���ب أن نع���ي أنن���ا في ه���ذا الزم���ن في نفس 
��ة  ����ة مس���تهدفة، كما كان���ت اأُلمَّ االس���تهداف، أنن���ا ُأمَّ
اَلُم”  اإلس���المية في عصر اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
مس���تهدفًة، بذل���ك المس���توى الكبير من االس���تهداف، 
ال���ذي يش���كل خط���ورة عليه���ا ف���ي دينه���ا، ودنياه���ا، 
وعزته���ا، وكرامته���ا، وحريته���ا، واس���تقاللها، وقيمها، 
ومبادئها… إلخ. فاألمة في هذا العصر هي مس���تهدفٌة 
بنف���س نوع االس���تهداف ومس���توى االس���تهداف، بل 
وفي هذا الزمن هناك من الوس���ائل واإلْمَكانات لقوى 
الطاغ���وت، والكف���ر، والنفاق، والش���ر، أكث���ر بكثير من 

اإلْمَكانات التي كان يمتلكها يزيد في عصره.
�ة مستهدفة  ولذلك عندما نأتي لتأمل واقعنا، نحن ُأمَّ
ف���ي  يمثل���ون  الذي���ن  أعداؤن���ا  يس���عى  باالس���تعباد، 
ه���ذا العص���ر االمت���داد لنهج يزي���د وتوّج����ه يزيد، من 
الكافري���ن والمنافقين، وقوى الكف���ر والنفاق يقودهم 
في عصرنا هذا أمريكا وإس���رائيل، أمريكا وإس���رائيل 
تمث���ل االمت���داد لموق���ف يزي���د، وتوّج�ه يزي���د، ونهج 
يزي���د، ومن يتجه معه���م، يقف في صفه���م، يواليهم، 
�����ة، م���ن  يؤيده���م، يعم���ل لصالحه���م م���ن داخ���ل اأُلمَّ
المنتس���بين لإلسالم، هو يقف كما وقف ابن زياد، كما 

وقف ش���مر بن ذي الجوش���ن، كما وق���ف ُأولئك الذين 
وقفوا في صف يزيد وناصروه، وأيدوه، وباشروا هم 
ارتكاب الجريمة والمأساة بحق سيد الشهداء، سبط 
اَلُم”، وأسرته،  رس���ول هللا اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ

وأنصاره.
فنح���ن في هذا العص���ر نواجه نفس التح���دي، ُأولئك 
األع���داء يس���عون إل���ى اس���تعبادنا كأمٍة مس���لمة، إلى 
تن���ا الثقافي���ة والدينية، إلى مس���خ قيمنا  مس���خ ُه��ِويَّ
وأخالقن���ا، إل���ى االنحراف بنا عن المبادئ اإلس���المية 
إل���ى  قهرن���ا،  إل���ى  إذاللن���ا،  إل���ى  يس���عون  األصيل���ة، 
اس���تعبادنا، إل���ى الس���يطرة علينا، إلى اس���تغاللنا، إلى 
التحكم بنا، ولديهم نفس العقدة من المبادئ األصيلة 
والصحيحة لإلسالم العظيم، األمريكي واإلسرائيلي 
�ة أن تكون  ي���رى في المبادئ العظيمة الت���ي تكفل لأُلمَّ
����ة ح���رًة، متخلصًة م���ن التبعية ألعدائها، مس���تقلًة  ُأمَّ
بم���ا تعني���ه الكلمة من اس���تقالل حقيق���يٍّ وتام، تتجه 
على َأَساس مبادئها وقيمها، ومنهجها اإللهي العظيم، 
فاألع���داء ه���م يس���عون إل���ى فصله���ا ع���ن ُك����ّل ذل���ك، 
��ة حتى في  وهم يس���عون إل���ى أن ينحرفوا به���ذه اأُلمَّ
والءاته���ا، وف���ي طاعته���ا، لتك���ون مطيع���ًة ألعدائه���ا، 
موالي���ًة ألعدائه���ا، خاضع���ًة ألعدائها، فمص���در الخطر 
اليزي���دي المعاصر هو أمريكا وإس���رائيل وعمالؤهم؛ 
وبالتال���ي يتحتم علين���ا أن نقف الموق���ف الذي وقفه 
���اَلُم”؛ أَلنَّه وق���ف موقفًا  اإلَم���ام الُحَس���ين “َعَلْي���ِه السَّ
يمثل فيه األس���وة والُقدوة، هو سبط رسول هللا، هو 
امتداد لرسول هللا “صلوات هللا عليه وعلى آله” في 
��ة، والحركة  ��ة، وإرشاد اأُلمَّ ��ة، وهداية اأُلمَّ قيادة اأُلمَّ

باألمة على َأَساس منهجها الحق.
اَلُم” عندما اتجه لمواجهة  اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
االنقالب األموي على اإلسالم، وعلى الرسالة اإللهية، 
بع���د أن وص���ل بنو أمي���ة إلى الذروة في اس���تهدافهم 
����ة، بما يدخل ضمن ذل���ك التوصيف الذي تحدَّث  لأُلمَّ
عنه رس���ول هللا “صلوات هللا علي���ه وعلى آله”، أنهم 
عندما يتمّكنون س���يتجهون على َأَساس���ه في طبيعة 
�����ة: ))اتخ���ذوا دي���ن هللا َدَغال،  اس���تهدافهم له���ذه اأُلمَّ
التوّج����ه  نف���س ه���ذا  ُدَوال((،  َخ���َوال، ومال���ه  وعب���اده 
��ة في ه���ذا العص���ر، أعداؤنا وعلى  ُتس���تهدف ب���ه اأُلمَّ
رأس���هم أمري���كا وإس���رائيل، وعمالؤه���م، والموال���ون 
لهم، هم يتجهون هذا التوّج�ه: يحاولون أن يفس���دوا 
�����ة؛ حتى ال تمثل  المفاهي���م الدينية إلض���الل هذه اأُلمَّ
��ة،  عائقًا أمام س���يطرتهم، أمام تغلبه���م على هذه اأُلمَّ
��ة،  ال تمث���ل عائقًا أمامه���م في الهيمنة على ه���ذه اأُلمَّ
��ة، فهم يعمل���ون من خالل علماء  والتلع���ب به���ذه اأُلمَّ
الس���وء، ومنابر الضالل، ودعاة الضالل، إلى تحريف 
المفاهيم الدينية، وإلى شرعنة ُك�ّل أشكال االنحراف 
بش���كٍل ديني، باس���م الدي���ن، والخطاب الدين���ي، وهذه 
عملية إفس���اد، إفساد للدين نفسه في فهم الناس له، 
ف���ي تص���ور الناس ل���ه، يصب���ح لديهم تصورًا فاس���دًا، 
تصورًا غير س���ليم، يبّرر ويش���رعن ح���االت االنحراف 
مته���ا: الم���واالة والتبعية  بم���ا فيه���ا المواالة، ف���ي مقدِّ
ألمريكا وإس���رائيل، وهذا ما نشاهده في هذا العصر، 
كي���ف يس���عى علماء الس���وء، الذين يقف���ون في صف 
��ة، في سعيهم لما يسمونه  المنافقين من أبناء هذه اأُلمَّ
بالتطبي���ع مع إس���رائيَل، والتبعي���ة المعلنة والواضحة 
والصريح���ة ألمري���كا، فيتجه���ون إل���ى التبري���ر تحت 
العناوين الدينية، بالخطاب الديني، بمس���مياٍت دينية، 
حتى عنوان اإلبراهيمية وما يتصل بذلك هو في هذا 
الس���ياق، وعنوان التق���ارب واالندماج تحت العناوين 
الدينية هو في هذا الس���ياق من التحريف، ومحاولة 

تحري���ف بع���ض المعاني لآليات القرآني���ة هو في هذا 
الس���ياق، فه���م يتخذون دين هللا َدَغال، وس���عيهم من 
��ة،  وراء ذل���ك هو إل���ى أن يتمّكن���وا من اس���تعباد اأُلمَّ
واس���تغاللها، عندم���ا يتمّكن���ون من االنح���راف باألمة 
ع���ن منه���ج هللا الحق، ع���ن االس���تقالل الحقيقي، عن 
��ة من  الحري���ة الحقيقي���ة، التي تخلِّصهم، تخلِّ���ص اأُلمَّ
التبعية ألعدائها؛ وبالتالي من سيطرة أعدائها، عندما 
�����ة عن ذلك، والتضليل عليها  يتمّكن���ون من فصل اأُلمَّ
ف���ي ذلك، فهو ليس���عوا من خ���الِل ذلك إلى اس���تعباِد 
�����ة، والس���يطرة عليه���ا، واس���تغاللها؛ حت���ى تتج���ه  اأُلمَّ
�����ة كأَداة بيد أعدائها، تتَح���ّرك وفق مخّططاتهم،  اأُلمَّ
تحّق���ق  الت���ي  سياس���اتهم،  وف���ق  مؤامراته���م،  وف���ق 
��ة في ُك�ّل شيء،  مصالحهم هم كأعداء، وتضرب اأُلمَّ
وتض���رُّ باألمة في ُك����ّل شيء من ش���ؤون حياتها، في 

دينها ودنياها.
��ة، ومصالح  ))ومال���ه ُدَوال((: االس���تئثار بث���روات اأُلمَّ
�����ة، واالس���تغالل له���ا كذل���ك في  �����ة، وأم���وال اأُلمَّ اأُلمَّ
ش���راء الذم���م، في ش���راء ال���والءات، ف���ي تجنيد من 
��ة األحرار  يتجن���د معهم لخدمتهم، وض���رب أبناء اأُلمَّ

الذين ال يخضعون لألعداء.
���ف ما كان عليه  ���اَلُم” وصَّ اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
يزي���د، ويس���عى م���ن خالل���ه إل���ى أن يكون مس���يطرًا 
��ة بذلك، وأن يخضع اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه  على اأُلمَّ
���اَلُم” ل���ه، وه���و عل���ى ذلك المس���توى، كم���ا وصفه  السَّ
���اَلُم” فقال: ))ويزيد فاس���ٌق، فاجٌر، ش���ارب  “َعَلْيِه السَّ
مة، معلٌن بالفسق والفجور،  الخمر، قاتل النفس المحرَّ

ومثلي ال ُيَبايع مثله((.
�����ة ألعدائها الفاس���قين، الفاجرين،  عندم���ا تخضع اأُلمَّ
الذي���ن ه���م إل���ى ه���ذا المس���توى م���ن االنح���راف: في 
م���ات، ف���ي قتل  ش���رب الخم���ر، ف���ي اس���تباحة المحرَّ
م���ة، ف���ي اإلع���الن بالفس���ق، واإلع���الن  النف���س المحرَّ
بالفج���ور، معن���اه: ليس عندهم لإلس���الم أي قيمة، أي 
احت���رام، ال لحرمات���ه، وال لمقدس���اته، وال لمبادئه، وال 
��ة، يعني: أن  لقيمه، وال ألخالقه، س���يطرتهم عل���ى اأُلمَّ
��ة، وأن يس���يروا فيها بسيرتهم الظالمة  يسوس���وا اأُلمَّ
المنحرف���ة، الت���ي هي كلها فس���ق، وفجور، واس���تهتار، 
م���ات، معناه: أن  واس���تباحة للدم���اء، وانته���اك للمحرَّ
��ة،  ��ة، أن يعبثوا باألم���ة، أن يظلموا اأُلمَّ يفس���دوا اأُلمَّ
��ة، أن ينحرفوا باألمة  ��ة، أن يقهروا اأُلمَّ أن يذل���وا اأُلمَّ
ع���ن قيمه���ا، وأخالقه���ا، ومناهجه���ا، يتحول فس���قهم 
انحرافه���م  والواض���ح،  الصري���ح  المعل���ن، فجوره���م 
الظاه���ر، يتحول هو إلى سياس���ة، إل���ى منهجية، إلى 
��ة،  مس���يرة عم���ل، إل���ى طريق���ة ف���ي إدارة واق���ع اأُلمَّ
��ة، وهذا ما يفعل���ه المنافقون في  وإدارة ش���ؤون اأُلمَّ
عصرن���ا في إط���ار تبعيته���م ألمريكا وإس���رائيل؛ أَلنَّها 
تبعية مش���روع عمل، تبعية سياسات، تبعية مواقف، 
التبعي���ة ف���ي توّج�ه���ات منحرف���ة، ه���ي توّج�هات في 
إطار التبعية للكافرين، الذين ليس عندهم أي قدٍر َأو 
قيم���ٍة َأو احت���رام للدين، ومنهجه الحق، ومقدس���اته، 

وما فيه من حالل وحرام… وغير ذلك.
))ومثلي ال ُيَباِيُع مثله((، يقول اإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه 
���اَلُم”: ))ومثل���ي((، يعني: اإلَمام الُحَس���ين في ُك�ّل  السَّ
م���ا هو عليه م���ن قيم إيَم�انية، م���ن إيَم�ان عظيم، من 
��ة،  الت���زام إيَم�ان���يٍّ عظيم، م���ن دوٍر ُم�ِه�مٍّ لهداي���ة اأُلمَّ
وموقٍع ُم�ِه�مٍّ في األس���وة والُق���دوة، ))ال ُيَبايع مثله((، 
اَلُم”  وهذا موقف يرسم به اإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه السَّ
لنا كأجيال كذلك من خالل االقتَداء والتأسي باإلَمام 
اَلُم”، أالَّ نقبَل بالخنوع والخضوع  الُحَسين “َعَلْيِه السَّ
الذي���ن  الطغ���اة،  للمجرمي���ن  للفاس���دين،  للمنافقي���ن، 

�����ة بتل���ك الس���يرة المنحرف���ة، التي  يس���يرون ف���ي اأُلمَّ
فها بتلك التوصيفات. وصَّ

اَلُم” عندما قال: ))َأاَل ترون  اإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه السَّ
إل���ى الح���ق ال ُيعَم���ل به((، ف���ي بعض الرواي���ات: ))أنَّ 
الح���ق ال ُيعَمل به((، ))وإل���ى الباطل ال يتناهى عنه((، 
��ة:  ��ة ف���ي اأُلمَّ ه���ذه منهجية يس���ير عليها أع���داء اأُلمَّ
إزاح���ة الحق م���ن واقع الحياة، الح���ق كعقيدة، الحق 
كمنهج، الحق كموقف، الحق كسيرة وسلوك، إزاحته 
م���ن واقع الحي���اة، واإلتيان بالباطل ب���دالً عنه؛ ليحل 
�ة تلبَّس ثوب الحق  م لأُلمَّ بدالً عنه، فتأتي عقائد تقدَّ
وهي باطل، مفاهيم، تصورات عن الدين نفسه، وعن 
ش���ؤون الحياة، ه���ي من الباط���ل، وإن قدِّمت باس���م 
�����ة إليها دفعًا  الح���ق، وتأت���ي َأْي�ضًا مواق���ف ُتدَفع اأُلمَّ
باإلغراء، والتضليل، والترهيب، والدعاية، واإلعالم، 

��ة إليها دفعًا. وهي مواقف من الباطل، وتدفع اأُلمَّ
وه���ذا نفس���ه ه���و التوّج����ه القائ���م ل���دى أعدائن���ا ف���ي 
ه���ذا الزم���ن، ل���دى األمريكي واإلس���رائيلي، ه���و يريد 
أن ينح���رف بأمتن���ا ع���ن الح���ق ف���ي ُك�ّل ش���يء، الحق 
على المس���توى العقائ���دي والفك���ري والثقافي، وعلى 
مس���توى المواقف والوالءات، وعلى مستوى السلوك 
وااللتزام���ات… ف���ي ُك����ّل شيء، يس���عى نفس الس���عي، 
وأن تس���قط قيم���ة الح���ق من نف���وس الن���اس؛ حتى ال 
يع���ود ش���يئًا مهمًا لدى الناس، حتى ل���و عرفوا به، فهم 
���كون  ُيعِرض���ون عنه، يتخلون عنه، يتركونه، ال يتمسَّ
به في واقع الحياة، ال كموقف: يكون همهم أن يقفوا 
موق���ف الحق، وال ك���والء، وال كالت���زام عملي… وال أي 

شيء.
ث���م تك���ون هناك من خ���الل تربي���ة الباط���ل، والتربية 
�ة، قابلية للباط���ل، الباطل في ُك�ّل شيء،  الس���يئة لأُلمَّ
الباط���ل كمفهوم، كثقاف���ة، كعقيدة، كرؤي���ة، والباطل 
كموق���ف، ك���والء، كس���لوك، الباط���ل يكون مستس���اغًا 
��ة، فال ُيَتَناهى  ��ة، مقب���والً في واقع اأُلمَّ ف���ي واقع اأُلمَّ
عنه، حتى لو ُعِرف عنه أنه باطل، وهذه حالة خطيرة، 
وأعداؤنا يسعون لفعل ذلك، ويعملون لذلك بكل جد، 
��ة  وبشكٍل ُمستمّر؛ أَلنَّهم أهل باطل، ويريدون من اأُلمَّ
أن تقبله���م، وأن تقبل بباطلهم بكله، وأن تتهيأ لذلك، 
أن تترب���ى لتقب���ل ذلك، أن تمس���خ منها ُك����ّل أخالقها، 

وقيمها، ومبادئها الفطرية؛ حتى تتقبل ذلك.
ها  ���اَلُم”: ))أيُّ عندم���ا ق���ال اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْي���ِه السَّ
الن���اس: إنَّ رس���ول هللا “َصلَّ���ى هللُا َع�َلْي����ِه َوَع�َلى آلِ���ِه 
َوَس���لَّ�َم” قال: من رأى س���لطانًا جائرًا، مس���تحالً لحرم 
هللا، ناكثًا لعهد هللا، مخالفًا لس���نَّة رس���ول هللا، يعمل 
ر عليه بفعٍل  في عب���اد هللا باإلثم والعدوان، فل���م يغيِّ
وال ق���وٍل، كان حق���ًا عل���ى هللا أن يدخل���ه ُمْدَخل���ه((، 
ه���و نف���س توّج����ه أعدائن���ا ف���ي ه���ذا الزم���ن، ونف���س 
مواصفاتهم، األمريكي واإلسرائيلي وعمالؤهم ممن 
ينتسب لإلسالم من المنافقين، ممن يقف في صفهم 
��ة، هو نفس هذا التوّج�ه، هم يس���لكون  م���ن أبناء اأُلمَّ
��ة س���لوك الجور والظلم، وجرائمهم معروفة،  في اأُلمَّ
ظلمه���م وجوره���م ب���كل أش���كاله مع���روٌف وواض���ح، 
وه���م يس���تحلون ح���رم هللا، لي���س عنده���م قيم���ة ال 
للحرمات، وال اعتبار، وال لعهد هللا، وال لس���نة رس���ول 
هللا، وه���م يعمل���ون ف���ي عب���اد هللا باإلث���م والعدوان؛ 
وبالتال���ي تتح���ّدد هذه المس���ؤولية ف���ي التغيير، في 
الوق���وف الموقف الحق، في التصدي لهم؛ أَلنَّ إثمهم، 
وعدوانهم، وظلمه���م، وانتهاكهم للحرمات، هو يتجه 
����ة، إذالل  �����ة، فيتح���ول إلى ظل���م لأُلمَّ بكل���ه إل���ى اأُلمَّ
�ة،  ����ة، إهان���ة لأُلمَّ ����ة، إض���الل لأُلمَّ ����ة، إفس���اد لأُلمَّ لأُلمَّ
�ة، كله يمثل ش���رًا  ��ة، اس���تعباد لأُلمَّ س���يطرة على اأُلمَّ

خطاب

يمثل  اإلم���ام_ال���ح���س���ي���ن   ■
ام����ت����داداً ل���إس���الم األص��ي��ل 
على  والعمل  الله  ول��رس��ول 
من  وإن��ق��اذه��ا  ب��األم��ة  القيام 

أعدائها

ن��ف��س��ه ف��ي  ي��ع��ت��ب��ر  ■ م����ن 
خصومة وعداء من رسول الله 
كان  وإن  كفر  حالة  في  فهو 
يتستر أحيانا باإلسالم ويزيد له 
مواقف واضحة كقوله .. لعبت 
هاشم بالملك فال خبر جاء وال 

وحى نزل

الله  رس��ول  عترته  قتل  يزيد   ■
آل��ه  وع��ل��ى  عليه  ال��ل��ه  ص��ل��ى 
واغتصب  المدينة  واس��ت��ب��اح 
ونهب  فيها  النساء  ج��ن��وده 
المكرمة  مكة  واسباح  أهلها 
رسول  قبر  على  الناس  وقتل 
ولم  بالدماء  أغرقه  حتى  الله 
من  ألي  ح���رم���ة  ع���ن���ده  ي��ك��ن 

مقدسات اإلسالم

جاءت  اإلمام_الحسين  ثورة   ■
لتتصدى لالنقالب األموي على 

الدين

كما  مستهدفة  أم��ة  نحن   ■
عصر  ف��ي  مستهدفة  ك��ان��ت 
اإلم��ام_ال��ح��س��ي��ن وف���ي ذات 

المستوى الكبير

■ وفيها ناحظ أسباب الثبات مهما كانت خطورة األحداث ومن عبر كرباء العواقب 
الرهيبة للتفريط والتخاذل سواء مع اإلمام علي عليه السام أو مع اإلمام الحسن 

والحسين عليهما السام

■: التزود بالعزم واالستشعار بالمسؤولية وإدراك سلبية التقصير وتفنيد كل الذرائع 
التي يتذرع بها البعض كلها من الدروس التي يستفاد منها في #كربالء
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خطاب

يتبــــع

�����ة، ال ُب�دَّ أن نقف الموقف المس���ؤول  َكبي���رًا عل���ى اأُلمَّ
في التصدي له.

���اَلُم”: ))َأاَل وإنَّ هؤالء قد لزموا  عندما قال “َعَلْيِه السَّ
طاع���َة الش���يطان، وترك���وا طاع���َة الرحم���ن، وأظهروا 
لوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا  الفس���اد، وعطَّ
ر((،  م���وا حالل هللا، وأنا أح���قُّ من َغيَّ ح���رام هللا، وحرَّ
ُك����ّل هذه التوصيفات يبين لنا اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه 
���اَلُم” حتمية الموقف منه���ا، حتمية الموقف ممن  السَّ
يتَّصف بها، الذي هو موقف التغيير، موقف التصدي، 
الموق���ف ال���ذي يق���ف ض���د ه���ذه الظاه���رة، ض���د هذا 

��ة. السلوك الذي يستهدف اأُلمَّ
))لزموا طاعة الشيطان((، يتَحّركون تَحّرك الشيطان 
��ة، في إفس���ادها، في إذاللها،  نفس���ه، في إض���الل اأُلمَّ
في االس���تعباد لها، في االس���تغالل لها، في الظلم لها، 
��ة  وه���ذا ما يفعله أعداؤنا في ه���ذا الزمن، أعداء اأُلمَّ

في هذا الزمن، هو نفس هذا التوّج�ه.
التوّج�ه األمريكي واإلس���رائيلي هو توّج�ه ش���يطانيٌّ 
ب���كل م���ا تعني���ه الكلمة، يس���تهدف المجتمع البش���ري، 
اس���تهدافًا  اإلس���المي،  المجتم���ع  مت���ه:  مقدِّ وف���ي 
لوا الحدود،  ش���يطانيًا، باإلفساد، أظهروا الفس���اد، عطَّ
ا، فكريًا، يظلمون  ��ة أخالقيًا، ثقافيًّ يسعون لمسخ اأُلمَّ
��ة بكل  �����ة، ينش���رون الفت���ن، يتآم���رون عل���ى اأُلمَّ اأُلمَّ
أش���كال المؤام���رات، ُك�ّل ه���ذه التوصيفات هي قائمة 
�ة في دينها؛  ل اس���تهدافًا لأُلمَّ ف���ي واقعه���م، وهي تمثِّ
وبالتال���ي ف���ي حياته���ا، ف���ي كرامتها، ف���ي عزتها، في 

استقاللها، في استقرارها، في صالح حياتها.
ر((، يبين مس���ؤوليته  وعندما قال: ))وأنا أحقُّ من َغيَّ
وموقعه في مس���ؤولية التغيير، وفي موقع األس���وة، 

في موقع الُقدوة.
���اَلُم” في مرحل���ٍة صعبة، في  عندم���ا ق���ال “َعَلْي���ِه السَّ
مواجه���ة تهديداته���م وخياراتهم، التي ه���ي خياٌر بين 
اإلذالل، واإلهانة، واالستسالم، والخنوع، َأو الوقوف 
موق���ف الحق، موقف التضحية، موقف االستبس���ال، 
موق���ف التفاني والجهاد في س���بيل هللا، ق���ال “َعَلْيِه 
���اَلُم”: ))ال وهللا، ال أعطيهم بي���دي إعطاء الذليل،  السَّ
وال أقرُّ إقرار العبيد((، والخيار نفس���ه هو هذا الخيار 

: في هذا الزمن، ليس هناك إالَّ
�����ة، وتعطي بيده���ا ألعدائها إعطاء  ���ا أن تقب���ل اأُلمَّ إمَّ
الذلي���ل، وتقرُّ إقرار العبيد، وتتقبل س���يطرة األعداء، 
ب���كل م���ا فيها من إفس���اد، من إضالل، م���ن إهانة، من 

إذالل وقهٍر واستعباد.
أو أن تق���ف الموق���ف اآلخ���ر ف���ي عدم القب���ول بذلك، 
والتصدي لذلك، وهو الموقف المسؤول الذي ينسجم 

مع االنتماء اإليَم�اني واإلسالمي.
اَلُم”: ))َأاَل وإنَّ الدعي بن الدعي  عندما قال “َعَلْيِه السَّ
ق���د ركز بين اثنتين: بين الس���لة وبين الذلة، وهيهات 
من���ا الذل���ة، يأبى هللا لن���ا ذلك ورس���وله والمؤمنون((، 
هي نف���س الخيارات الت���ي يواجهنا به���ا أعداؤنا، أمام 
المؤام���رات األمريكي���ة واإلس���رائيلية، واالس���تهداف 
األمريكي واإلسرائيلي ألمتنا، وهذا االستهداف الذي 
يتَح���ّرك في���ه مع أمري���كا من يتَح���ّرك م���ن المنافقين 
وغيره���م، ف���ي تحالفاته���ا الواس���عة، الت���ي تتَحّرك من 

: ��ة، ال خيار إالَّ خاللها الستهداف اأُلمَّ
ا القب���ول بالذلة، واالستس���الم، والخنوع، والطاعة  إمَّ
لم���ا  ألمري���كا، لسياس���اتها، إلمالءاته���ا، لتوجيهاته���ا، 
�����ة، وهي تتدخل في ُك�ّل ش���ؤونها:  تفرض���ه على اأُلمَّ
السياس���ية، واالقتصادي���ة، واالجتماعي���ة، والثقافية، 
�ة،  وتتدخ���ل ف���ي ُك����ّل المجاالت بم���ا فيه إفس���اد لأُلمَّ
�ة، انح���راف باألمة عن المنهج الحق، عن  إض���الل لأُلمَّ

المبادئ والقيم األصيلة في دينها.
ع���دم  ف���ي  الصحي���ح  الموق���ف  �����ة  اأُلمَّ تق���ف  أن  أو 
الخنوع، الموقف الذي ينس���جم مع انتمائها اإليَم�اني، 
���د المصلحة  واألخالقي، والديني، واإلنس���اني، ويجسِّ
����ة؛ أَلنَّ التوّج����ه َأو القب���ول بس���يطرة  الحقيقي���ة لأُلمَّ
األع���داء، هو خس���ارة بكل م���ا تعنيه الكلمة، خس���ارة 
ف���ي الدنيا واآلخرة، خس���ارة ل���كل شيء: لإلنس���انية، 
والكرام���ة، والع���زة، واالس���تقالل، والحري���ة، والدين، 

والدنيا… خسارة في ُك�ّل شيء.
���ا الذلة((،  اإلَمام الُحَس���ين عندما ق���ال: ))وهيهاَت منَّ
ه���ذه ه���ي ال���روح اإليَم�انية الت���ي يتحلى بها اإلنس���ان 
المؤمن حق���ًا، هو يحمل هذه الروحية من إباء الذلة، 
إباء الضيم، إباء الهوان، هو على المستوى النفسي ال 
يتقبل ذلك، هو على مبدٍإ ويقيٍن ووعٍي وبصيرة، وهو 
ف���ي نفس الوقت على المس���توى النفسي والش���عوري 
والوجدان���ي ال يمك���ن أن يقب���ل بذلك أب���دًا؛ أَلنَّه خيار 
يأب���اه هللا، ال يقبل���ه هللا ل���ك كمؤمن، وال رس���وله، وال 
المؤمن���ون الصادق���ون ف���ي ُك�ّل عصٍر وزم���ان، ))يأبى 

هللُا لنا ذلك ورسوله والمؤمنون((.
ونف���س  العناوي���ن،  ونف���س  التوّج�ه���ات،  فنف���س 
التوصيف���ات، ونف���س السياس���ات، الت���ي حمله���ا يزيد، 
��ة، هي نفسها  وظهر بها بنو أمية في انقالبهم في اأُلمَّ
��ة ف���ي عصرن���ا وزمننا؛  الت���ي يتَح���ّرك به���ا أع���داء اأُلمَّ
وبالتالي يتحتم علينا في انتمائنا اإليَم�اني، وانتمائنا 
اإلسالمي، الموقف الذي وقفه اإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه 
اَلُم”، هو موقف من موقع الُقدوة، وموقع األسوة،  السَّ
ويتجل���ى لن���ا ويتض���ح لن���ا األهمّي���ة الكبي���رة لواقعة 
اَلُم”،  عاش���وراء، ونهضت اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه السَّ
وما فيها من ال���دروس والعبر، التي نحتاج إليها لنقف 

الموقف الحق، الموقف الصحيح.

وفي إطار التصدي لهذا االستهداف بحجمه المعاصر، 
بم���ا يمتلكه م���ن إْمَكانات، إْمَكان���ات متنوعة على ُك�ّل 
المس���تويات، أع���داء العصر )األمريكي واإلس���رائيلي 
صفه���م(  ف���ي  ويق���ف  يواليه���م  وم���ن  معه���م،  وم���ن 
يمتلك���ون اإلْمَكانات الضخمة على مس���توى القدرات 
والدعائي���ة…  والتثقيفي���ة،  واإلعالمي���ة،  العس���كرية، 
ومختلف اإلْمَكانات والوس���ائل، في مقابل حجم هذا 
االس���تهداف، وما يش���كِّله من خطورٍة علينا أن نوقن 
به���ا، أن نس���توعبها، أن ن���درك مس���تواها؛ لك���ي ن���درك 
أهمّي���ة الموقف بالتالي في التص���دي لها، وأن نتَحّرك 
لنأخ���ذ بكل عناص���ر الق���وة، وعوامل القوة، وأس���باب 
النص���ر، ومتطلب���ات الموق���ف؛ أَلنَّن���ا ف���ي مقاب���ل م���ا 
يمتلكه األعداء من إْمَكانات وقدرات ضخمة وهائلة 
على المس���توى المادي، على مس���توى الخبرات، على 
مس���توى التقني���ات والوس���ائل، في مقاب���ل ذلك هناك 

بالنسبة لنا عناصر للقوة، أسباب وعوامل للقوة:
أوله���ا: معي���ة هللا “س���بحانه وتعال���ى”، عندما نس���عى 
ألن نك���ون م���ع هللا، وأن يك���ون هللا معن���ا، وه���و خير 
الناصرين، وهو القوي العزيز، وهو “سبحانه وتعالى” 
م���ن جعل لجهود وتضحي���ات اإلَمام الُحَس���ين “َعَلْيِه 
���اَلُم”، األث���ر العظيم، واالمت���داد الكبي���ر، والتأثير  السَّ
الُمس���تمّر عب���ر األجي���ال، وصنع من خالل���ه التحوالت 
والمتغي���رات والمواق���ف الكثي���رة، الت���ي أطاحت -في 
نهاية المطاف- بسيطرة بني أمية، والثورة التي نهضت 
لإلطاحة ببني أمية كان عنوانها الثأر لإلَمام الُحَس���ين 
���اَلُم”، بقيت التأثيرات إلى ذلك المس���توى،  “َعَلْيِه السَّ

فعناصر القوة وأسباب النصر يجب أن نأخذ بها.
عندما نعود إلى مبادئ إس���المنا، إلى قيمه، إلى حمل 
الروحي���ة الجهادية الت���ي نقتبس���ها، ونتعلمها، ونتربى 
عليه���ا من خالل القرآن الكري���م، من خالل آيات هللا، 

دنا ب���ه من البصيرة  وتعليمات���ه، وتوجيهات���ه، وما يزوِّ
والوعي، ويمنحنا من اليقين، الذي يس���اعدنا على أن 
نق���ف الموق���ف الحق، بكل ثب���ات، بدون ت���رّدد، بدون 
ش���ك، ب���دون اضطراب، ب���دون ضبابي���ٍة ف���ي الرؤية، 
ب���دون ت���رّدد تجاه حقيق���ة الموقف ال���ذي نحن عليه، 
ببصي���رة كامل���ة تجاه الموق���ف وتجاه الع���دّو، وتجاه 
الع���دّو نفس���ه، وتجاه ما يش���كِّله من خط���ورة، وتجاه 
مؤامراته وأس���اليبه المخادعة، أساليبه في اإلضالل، 
أس���اليبه في اإلفس���اد، ُك�ّل هذا يش���كِّل َمَنَعة، يكسبنا 

قوة.
إضاف���ة مع العناصر المعنوية، عناصر القوة المعنوية، 
األخذ بأسباب النصر على المستوى العملي، ثم األخذ 
بأس���باب النص���ر ف���ي ُك�ّل ما نس���تطيعه من األس���باب 
المادي���ة، ف���ي ُك�ّل ما يتوفر من الوس���ائل واألس���باب، 
�ة،  ُك�ّل هذا نحتاج إليه، وكل هذا يمكن أن يتوفر لأُلمَّ
ورأين���ا أث���ره في واقعنا، ف���ي إطار ه���ذا التوّج�ه، في 
كثيٍر م���ن البلدان التي حملت ه���ذا التوّج�ه، وتَحّركت 
على هذا اأَلَس���اس، كيف األث���ر الملموس لذلك، وكلما 
�����ة وعيًا، ويقينًا، وبصيرًة، واعتمادًا على  ازدادت اأُلمَّ
هللا “س���بحانه وتعالى”، وتوكالً على هللا جلَّ ش���أنه، 
وثق���ًة بالله “س���بحانه وتعال���ى”، وبصي���رًة، وتَحّركت 
بشكٍل جاد، تستشعر مسؤوليتها كما ينبغي؛ ستتجلى 
النتائج العظيمة واألثر الُم�ِه�ّم الذي يعزز حالة المنعة 
��ة تجاه مؤامرات األعداء؛ أَلنَّ قس���مًا  في داخ���ل اأُلمَّ

األع���داء  مؤام���رات  م���ن  َكبي���رًا 
�����ة الختراقه���ا م���ن  يس���تهدف اأُلمَّ

■ نؤكد على ثباتنا على موقفنا 
القضية  تجاه  الديني  المبدئي 
الفلسطينية مقدسات وإنساناً 
اإلسرائيلي  العدو  واعتبار  وأرض��اً 
والمسلمين  ل��إس��الم  ع����دواً 
على  خطورة  يشكل  وتهديداً 

األمة كلها 1

■ ن��ؤك��د وق��وف��ن��ا إل����ى ج��ان��ب 
شعوب أمتنا فيما تواجهه من 
و  سوريا  و  العراق  في  تحديات 

لبنان و البحرين و إيران

أن  ال���ع���دوان  ت��ح��ال��ف  ن��ن��ص��ح   ■
يستغل الهدنة وأن يكف الحصار 

والعدوان

■ األنظمة العربية تسعى إلى أن 
تحول التطبيع ليشمل الشعوب 
وهناك توجه كبير ألن تقبل هذه 
األمة ب� إسرائيل كوكيل ل� أمريكا

■ قائُد الثورة السيد عبد الملك 
خطابه  في  الحوثي  الدين  ب��در 
ب����ذك����رى اس���ت���ش���ه���اد اإلم�����ام 

الحسين: 

ال����ع����دوان  إن����ه����اء  ه���دف���ن���ا   ■
اليقظة  شعبنا  وعلى  والحصار 
غادرة  محاوالت  ألية  واالستعداد 

في الهدنة المؤقتة

فا  مستساغًا  ويكون  للباطل  هناك تقبل  لألمة يكون  السيئة  التربية  خال  من   ■
يتناهى عن حتى لو عرف عنه أنه باطل وهذه حالة خطيرة وأعدائنا يعملون على 

ذلك ألنهم أهل باطل

للظالمين  التصدي  في  الحق  بالموقف  والوقوف  بالتغيير  المسؤولية  تتحدد   ■
الطغاة لما يمثلون من شر عظيم لألمة في استباحتها وظلمها
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خطاب

الداخل، فتش���كل حال���ة الوعي، واليقي���ن، والبصيرة، 
والمنع���ة الثقافية واألخالقية، تش���كِّل تحصينًا َكبيرًا 
�ة م���ن االختراق الداخلي  ����ة، وحماي���ًة كبيرًة لأُلمَّ لأُلمَّ

الذي يستهدفها أعداؤها بها.
العن���وان الرئيسي ال���ذي يركِّز عليه األع���داء، مع أنهم 
ا، كما يحص���ل عندنا في  �����ة عس���كريًّ يس���تهدفون اأُلمَّ
اليم���ن، ويحص���ل ف���ي فلس���طين، وحصل ف���ي لبنان، 
وحص���ل ف���ي س���وريا، وحصل ف���ي الع���راق… وحصل 
في مناطق كثيرة، لكن المس���اعي الرئيس���ية لألعداء 
�����ة بكله، هو م���ا يتَحّركون  بش���كٍل عام ف���ي واقع اأُلمَّ
في���ه تحت عنوان التطبيع، كتوّج�ه رس���مي لكثيٍر من 
له إلى توّج�ه عام  األنظم���ة العربية، وتس���عى ألن تحوِّ
يش���مل الش���عوب، ويؤثِّر على الش���عوب، وتخترق به 
الش���عوب؛ ولذلك هن���اك عمل على مس���توى المناهج، 
عل���ى مس���توى اإلع���الم والدعاي���ة اإلعالمي���ة، عل���ى 
مس���توى الخط���اب الديني والتثقي���ف الديني، حتى في 
المس���اجد والمناب���ر… إلى غير ذلك، هن���اك توّج�ه كبير 
��ة  ��ة؛ أَلنَّهم يريدون أن تقبل هذه اأُلمَّ ل���دى أعداء اأُلمَّ
بأن يكون اإلسرائيلي هو من يقودها كوكيل ألمريكا، 
�ة  كوكيل ألمريكا، وهذا له متطلبات كثيرة، مسخ لأُلمَّ
ف���ي كثيٍر م���ن مبادئه���ا، وقيمه���ا، وأخالقها، وإفس���اد 
�ة؛ حتى تفقد قيمة الحق، قيمة  �ة، وتروي���ض لأُلمَّ لأُلمَّ
مقدساتها، حتى تستسيغ سيطرة أعداءها عليها، بكل 
ما هم عليه من ظلم، وفساد، ومنكر، هم ال يحتاجون 
��ة، بل  روا داخلهم هم لك���ي تقبل بهم اأُلمَّ إل���ى أن يغيِّ

��ة. ��ة لكي تقبل بهم اأُلمَّ روا في واقع اأُلمَّ أن يغيِّ
ولذل���ك نج���د هناك َكثيرًا م���ن الخطوات الت���ي يتَحّرك 

��ة، فمثالً:  فيه���ا المنافقون، ممن ينتس���بون له���ذه اأُلمَّ
م���ا حصل ف���ي الح���ج، عندم���ا اخت���اروا م���ن يخطب 
ف���ي عرف���ات ألن يكون من رم���وز التطبي���ع والخيانة 
والعمال���ة، ممن يوالي اليه���ود والًء ظاهرًا، ُيظِهر ذلك 
ويعلن���ه، فيختارونه ه���و ليكون الخطيب في عرفات 
في ش���عائر الحج، في ركٍن عظيٍم من أركان اإلسالم، 

في مقام عظيم من مقامات الحج.
وأكث���ر م���ن ذلك، وأس���وأ من ذل���ك، وأفظع م���ن ذلك، 
وأخطر من ذلك: عندما سمحوا للبعض من الصهاينة 
اليه���ود بالدخ���ول إل���ى مك���ة، والوص���ول إل���ى ق���رب 
الكعب���ة، والتصوير لتجولهم هناك، ث���م التَحّرك َأْي�ضًا 
إل���ى المدين���ة، والحالة بالنس���بة للمدين���ة المنورة هي 
حال���ة تك���ّررت، وهللا أعل���م إن كانت الحال���ة في مكة 
قد تكّررت من دون تصوير، س���يظهر ذلك الحقًا، هذا 
ا لمقدس���ات المس���لمين، لمقدس���ات  انتهاك خطير ِج�دًّ
فة، بكل ما  اإلس���الم، مك���ة المكرم���ة، والكعب���ة المش���رَّ
تمثل���ه م���ن قدس���يٍة عظيم���ة لإلس���الم والمس���لمين، 

تنتهك، هذه خطوة من خطوات التطبيع.
خطوات التطبيع كلها انتهاكات للحرمات، للمقدسات، 
�����ة، كلها تج���اوزات، كلها انته���اكات، كلها  لقضاي���ا اأُلمَّ
خ���روج عن طري���ق الحق، ُك�ّل خطوٍة فيه���ا، ُك�ّل عمٍل 
فيها، فيه مخالفة لإلسالم، فيه انتهاك للمحرمات في 
��ة، وفيه  اإلس���الم، فيه تجاوز، وفيه إس���اءة إلى اأُلمَّ
��ة  ��ة ض���د اأُلمَّ تعبي���ٌر ع���ن الموقف لصالح أع���داء اأُلمَّ
نفس���ها، وم���ن ضم���ن ذلك ض���د الش���عب الفلس���طيني، 
ورأينا كيف وصلت الحالة بعد قبول البعض من أبناء 
�����ة بالتفريط في المس���جد األقص���ى والقدس، إلى  اأُلمَّ
التقبل لالنتهاك لحرمات المقدسات اأُلخرى: في مكة 
المكرمة، في الكعبة المش���رفة، ف���ي المدينة المنورة، 

وه���ذه انتهاكات خطيرة وفظيعة، واألعداء يس���عون 
�����ة، وكي���ف حرص اليه���ود منذ  ض���وا اأُلمَّ إل���ى أن يروِّ
اللحظة األولى التي بدأت فيها مراحل التطبيع العلني، 
إلى أن يقفوا َأو أن يصلوا إلى هذه الخطوة: إلى انتهاك 
حرم���ة المقدس���ات في مك���ة والمدين���ة، وهي خطوة 
م���ة ف���ي االنتهاك لحرم���ات المس���لمين، حرمات  متقدِّ
اإلس���الم ومقدسات اإلس���الم، هذا كله في إطار ذلك 
التوّج�ه الذي يتَحّركون فيه؛ وبالتالي يشتركون فيه 
م���ع األعداء بمؤامرات كثيرة، بخطط كثيرة، تش���مل 
الجوان���ب التثقيفي���ة، الجوانب اإلعالمي���ة، الجوانب 
السياس���ية، الجوانب االقتصادية، يتحول الموضوع 
�ة  ل اس���تهدافًا لأُلمَّ إل���ى برنامج عمل ش���امل، كله يمثِّ
ف���ي قيمها، ف���ي مبادئها، في أخالقها، ف���ي أمنها، في 
اس���تقاللها، في كرامتها، في واقعها بكله، اس���تهداف 

�ة على نحٍو شامل، وعلى نحٍو واسع. لأُلمَّ
ولذلك يب���رز في مقابل تلك الخطوات التي يس���مونها 
بالتطبيع، خطوات عدائية تجاه الداخل في اإلسالم، 
��ة، تجاه من  تجاه الداخل اإلسالمي، تجاه أحرار اأُلمَّ
يعادي إسرائيل، تجاه من يتصدى للهيمنة األمريكية، 
بق���در م���ا نرى تلك األنظمة الت���ي اتجهت تحت عنوان 
التطبي���ع، والتبعي���ة والوالء ألمريكا وإس���رائيل؛ بقدر 
م���ا نرى عداءها يتنامى، يظهر، يتجلى، يزداد ألحرار 
��ة، وتجاه من يعادي إسرائيل، ومن  ��ة وأبناء اأُلمَّ اأُلمَّ
يتصدى للهيمنة األمريكية بشكٍل أكثر، وبشكٍل أكبر.

نف���س ه���ذا التوّج����ه ف���ي التطبي���ع وال���والء ألمري���كا 
وإس���رائيل، والتبعية ألمريكا، يمثل بحد ذاته ارتدادًا 
ع���ن مب���ادئ الدي���ن، ع���ن قيم���ه وأخالق���ه، ومخالف���ًة 
م ال���والء لهم، إلى  صريح���ًة للق���رآن الكريم، ال���ذي حرَّ
���ُه ِمْنُهْم{ درج���ة أن يق���ول: }َوَم���ْن َيَتَولَُّه���ْم ِمْنُك���ْم َفِإنَّ

]المائ���دة: من اآلية51[، انس���الخ عن مبادئ اإلس���الم، 
وقي���م اإلس���الم، وف���ي نف���س الوقت يكش���ف حقيقة 
ل  م���ن يتوّج����ه ذل���ك التوّج�ه المنح���رف، أنَّ ه���ذا يمثِّ
ف���ي واقعه خل���الً وانحراف���ًا َكبي���رًا، وله���ذا يقول هللا 
ف���ي القرآن الكري���م: }َفَتَرى الَِّذيَن ِف���ي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض 
ُيَس���اِرُعوَن ِفيِهْم{]المائدة: من اآلية5٢[، والحالة التي 
هي واضحة في مواقف المطبعين، في س���لوكياتهم، 
ف���ي أس���اليبهم، في مواقفه���م، هي: حالة المس���ارعة، 
حالة المسارعة، مسارعة فيهم، ولذلك تستجد الكثير 
م���ن المواق���ف، والكثير م���ن التوّج�ه���ات، والخطوات 

رون بها عن والئهم لهم. المتسارعة، التي يعبِّ
ث���م ع���ن موقفه���م الس���لبي حت���ى م���ن المجاهدي���ن في 
ونظ���ام  واإلمارات���ي،  الس���عودّي،  الع���داء  فلس���طين، 
الش���ديد،  الع���داء  المطبع���ة،  واألنظم���ة  البحري���ن، 
الواضح، الصريح، المعلن للمجاهدين في فلس���طين، 
أم���ر واض���ح وجل���ي، إل���ى درج���ة أن يق���وم النظ���ام 
البع���ض مم���ن يقوم���ون بنش���اط  الس���عودّي بس���جن 
إنس���اني، كانوا يقوم���ون به في الس���ابق بموافقة من 
النظ���ام الس���عودّي نفس���ه، فإذا ب���ه يس���جنهم، َوإَذا به 
م عملهم، فيصبح جم���ع القليل من  يحاكمه���م، ويج���رِّ
المال حتى لألطفال الفلس���طينيين، َأو ألس���ر الشهداء 
مًا عن���د النظام الس���عودّي، وفي  ف���ي فلس���طين، ُمَجرَّ
قضائ���ه، وف���ي موقف���ه، إلى درج���ة أن يس���جن عليه، 
ويعتبر أي تَحّرك عدائي ضد إس���رائيل، ضد عدوانها، 
ضد إجرامها، ضد إسرائيل وما تقوم به من مصادرة 
ل���ألرض، وانتهاك للمقدس���ات، يعتب���ره جريمًة يعاقب 
عليها بالس���جن، إلى درجة أنه في الس���عودّية يمكنك 
أن تجاهر بالوالء إلس���رائيل إعالمي���ًا، والبعض منهم 
يتواصل���ون بالقن���وات اإلس���رائيلية، ولكن ل���و تجاهر 
بموقفك المس���اند والمؤيد للمجاهدين في فلسطين؛ 
فأنت معرٌض للس���جن واالعتقال، وقد تكون معرضًا 
ألكث���ر من ذلك في بعض الح���االت، فيصل الحال من 
الع���داء الش���ديد للمجاهدين في فلس���طين، وتجريم 
الموقف من العدّو اإلسرائيلي، ومن ظلمه، وإجرامه، 
بح���ق  وجرائم���ه  للمقدس���ات،  وانتهاك���ه  واحتالل���ه، 
مًا لدى  الش���عب الفلس���طيني، يصبح الموقف هذا ُمَجرَّ

السعودّي، هذا من الوالء والتطبيع والعمالة.
ث���م فت���ح األج���واء، بم���ا ف���ي ذل���ك أج���واء الحرمين، 
وأج���واء مك���ة والمدينة أم���ام الصهاين���ة اليهود، في 
الوقت الذي تغلق فيه حتى أجواء اليمن على الشعب 
اليمن���ي، ه���ذه الحال���ة م���ن الخط���وات، والممارس���ات، 
والتوّج�ه���ات، والسياس���ات، الت���ي تبي���ن االصطفافات 
��ة، والتَحّرك مع أعداء  الواضحة في صف أعداء اأُلمَّ
��ة نفس���ها، على مس���توى ُك�ّل المواقف،  ��ة ضد اأُلمَّ اأُلمَّ
���م علينا أن  وعل���ى مس���توى ُك����ّل المج���االت، هي تحتِّ
نقف الموقف الصحيح، وأن نحمل الوعي والبصيرة.
ال يمك���ن أن نعتبر مثل ه���ذه األمور: توّج�هات أمريكا 
وإس���رائيل، وم���ن معهما من العم���الء والخونة، الذين 
يقفون بصفهم، أمورًا قابلًة للتجاهل، ولس���نا معنيين 
بها، هو استهداف لنا كأمٍة مسلمة، واستهداف شامل، 
��ة، حتى بالكثير من األنش���طة  اس���تهداف إلفس���اد اأُلمَّ
�ة بكل الوسائل: برامج، خطط، أنشطة،  المفسدة لأُلمَّ
ش���بكات للدعارة، نش���ر للفس���اد، اس���تقطاب للفس���اد… 
�����ة، حت���ى على المس���توى  وس���ائل كثي���رة إلفس���اد اأُلمَّ
األخالق���ي، فم���ا بالك ببقية المجاالت! هو اس���تهداف 
، وأمٌر قائ���م، وأمٌر واضح، مهم���ا تعامى عنه  حقيق���يٌّ
البع���ض، وحتمية الموقف منه ه���ي مرتبطة بالتزامنا 
اإليَم�ان���ي والدين���ي، إَذا كان اإلنس���ان صادق���ًا م���ع هللا 
“س���بحانه وتعال���ى” ف���ي انتمائ���ه اإليَم�ان���ي، ال ُب�دَّ أن 

الذي  األخير  الصهيوني  التصعيد   ■
الجهاد  ح��رك��ة  ب��ب��س��ال��ة  ل��ه  ت��ص��دت 
تذكرنا  لألمة  رسالة  يمثل  اإلسالمي 
بجرائمه  مستمر  ال��ع��دو  ه���ذا  أن 
وتذكرنا  الفلسطيني  الشعب  ض��د 
بواجبها تجاههم وتنبه المجاهدين 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ل��ل��ث��ب��ات ع��ل��ى 

مواقفهم ووحدتهم

والتعاون  األخ��وة  مبدأ  على  نؤكد   ■
بين أبناء األمة تجاه ما يواجه األمة من 
أخطار ونؤكد اعتزازنا بأخوتنا مع أبناء 

األمة وأننا جزء من محور المقاومة

يستغل  أن  العدوان  تحالف  ننصح   ■
الهدنة وأن يكف الحصار والعدوان

في  يكون  أن  العزيز  شعبنا  على   ■
حالة استعداد ويقظة تامة للتصدي 
في  غ��ادرة  محاوالت  أي  عند  لألعداء 

الهدنة المؤقتة

إن��ه��اء  ال��م��ن��ش��ود ه���و  ■ ه��دف��ن��ا 
بكل  األخ��ذ  وعلينا  والحصار  العدوان 
كل  من  والحذر  والقوة  النصر  أسباب 

المؤامرات

■ السيد القائد: أمريكا و إسرائيل هم 
في  يقف  ومن  يزيد  لنهج  االمتداد 
صفهم ويعمل لصالحهم من األمة 

يقف مثل ابن زياد والشمر 

■ نجد هناك كثيرا من الخطوات التي يتحرك بها المنافقون التي ينتسبون لهذه األمة مثل 
اختيار الخطيب في عرفات ليخطب في الحج وهو أحد المطبعين واألخطر من ذلك السماح 

لليهود الصهاينة الدخول للكعبة والمدينة المنورة

■ مكة المكرمة والكعبة المشرفة تنتهك من قبل الصهاينة وعمالئهم من المنافقين 
وقد يكون هناك حاالت غير مصورة قد تظهر الحقاً
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خطاب

يكون له موقف، هنا يأتي موضوع الجهاد في سبيل 
هللا بش���كٍل ش���امل، في ُك�ّل المجاالت، بناًء على هذا 
��ة تستهدف َأَساسًا، ال يمكن تجاهل  اأَلَساس؛ أَلنَّ اأُلمَّ
�ة، لو تجاهله  ما يجري؛ أَلنَّه يمثل حالة استهداف لأُلمَّ
اإلنسان ال يعاني تجاهله أن يدفع ذلك الخطر، َأو أن 
��ة ذلك  يوقف ذلك االس���تهداف، َأو أن يدف���ع عن اأُلمَّ
الشر، النتيجة في التفريط في المسؤولية، والتنصل 
عن المس���ؤولية، والتخاذل، والتجاهل، هي: التمكين 
لألع���داء من الوص���ول ل���كل أهدافهم، وه���ي أهداف 
ا على مس���توى الدين والدني���ا، على ُك�ّل  خطي���رة ِج�دًّ

المجاالت، وفي ُك�ّل المستويات.
هللا “سبحانه وتعالى” عندما قال في القرآن الكريم: 
���ِه َوَرُس���ولِِه ُثمَّ َلْم  }ِإنََّم���ا اْلُمْؤِمُن���وَن الَِّذي���َن آَمُن���وا ِباللَّ
َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبأموالِهْم َوأنفس���ِهْم ِفي َس���ِبيِل اللَِّه 
اِدُقوَن{]الحج���رات: اآلية15[، يبين لنا  ُأولئ���ك ُهُم الصَّ
أنَّ االنتماء اإليَم�اني الصادق، القائم على َأَس���اس من 
اليقين، والوعي، والبصيرة، والفهم الصحيح، الذي ال 
يستجد معه أي ريب في أي مرحلة من المراحل، وال 
تجاه أي نشاط تضليلي من أنشطة العدّو التضليلية، 
وال تجاه أية أحداث معينة، يقيٌن راسخ، يقيٌن ثابت، 
يقي���ٌن ُمس���تمّر، ومع���ه الجه���اد، }َوَجاَه���ُدوا ِبأموالِهْم 
اِدُقوَن{،  ���ِه ُأولئ���ك ُه���ُم الصَّ َوأنفس���ِهْم ِف���ي َس���ِبيِل اللَّ
فيصبح معيار الصدق في االنتماء اإليَم�اني الصادق، 
القائم على اليقين، الثابت، الراس���خ، الُمستمّر، يصبح 
ه���و معيارًا لمصداقي���ة االنتماء )االنتم���اء اإليَم�اني(، 
عندم���ا يك���ون اإلنس���ان يحم���ل ه���ذا اإليَم����ان ومع���ه 
االستشعار للمسؤولية، فتصبح مسؤولية الجهاد في 
س���بيل هللا بالم���ال والنفس، والنفس يش���مل اللس���ان 
والي���د، ويش���مل الموقف، ويش���مل ُك�ّل ما يس���تطيعه 
اإلنس���ان بنفس���ه ومال���ه، ُك����ّل موق���ف، ُك�ّل عم���ل، ُك�ّل 
تَح���ّرك مت���اح ف���ي إط���ار الموق���ف الجه���ادي الواضح 
والصري���ح، يصب���ح ج���زءًا َأَساس���يًا ف���ي مصداقي���ة 
اإلنس���ان ف���ي انتمائ���ه اإليَم�ان���ي؛ أَلنَّه ال ُب����دَّ أن نكون 
ف���ي إطار الموقف ف���ي التصدي لهجم���ة األعداء التي 
تس���تهدفنا كأمٍة مس���لمة في ديننا، ودنيانا، وأنفسنا، 
وحياتنا، وأمننا، واس���تقرارنا، واس���تقاللنا، وكرامتنا، 

وحريتنا، وعزتنا… وفي ُك�ّل شيء.
هللا “س���بحانه وتعالى” قال َأْي�ضًا في القرآن الكريم، 
في سياق اآليات التي تحدثت عن خطورة االنحراف 
َها  ��ة، قال “جلَّ ش���أنه”: }َيا َأيُّ ف���ي الوالء ألع���داء اأُلمَّ
الَِّذي���َن آَمُن���وا َمْن َيْرَت���دَّ ِمْنُكْم َع���ْن ِديِنِه{]المائدة: من 
اآلي���ة54[؛ أَلنَّ حال���ة ال���والء س���يكون ثمنه���ا -ال���والء 
��ة- ارت���داد عن مبادئ من الدين، عن قيم  ألع���داء اأُلمَّ
م���ن الدي���ن، ُك�ّل خطوة ف���ي العمالة ألع���داء هللا، ُك�ّل 
خط���وة خيانة، ُك�ّل عمل، ُك�ّل موقف خيانة، هو يمثل 
مخالفة لتوجيهات هللا، لتعليمات هللا، وانحراف عن 
مب���ادئ م���ن دي���ن هللا، وعن قي���م من دي���ن هللا، وعن 
أخالق من دي���ن هللا، وعن تعليمات من تعليمات هللا 

“سبحانه وتعالى”.
َها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَس���ْوَف  }َيا َأيُّ
وَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن  ُه���ْم َوُيِحبُّ َيْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحبُّ
ٍة َعَل���ى اْلَكاِفِري���َن ُيَجاِه���ُدوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َواَل  َأِع���زَّ
َيَخاُف���وَن َلْوَم���َة اَلِئٍم َذلَِك َفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَش���اُء 
َواللَُّه َواِس���ٌع َعِليٌم{]المائدة: اآلي���ة54[، تأتي مجموع 
ة لتبين حالة الثبات، المس���ار  ه���ذه المواصفات الُم�ِه�مَّ
ال���ذي يمث���ل مس���ار الثب���ات عل���ى الموق���ف الحق في 
اإلس���الم ه���و: بالتَح���ّرك وفق ه���ذه المواصفات، وفق 
مجم���وع هذه المواصفات، وه���ي مواصفات واضحة 

وجلية وبينة.

وَنُه{، يتجهون  ُهْم َوُيِحبُّ }َفَس���ْوَف َيْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحبُّ
في عالقتهم مع هللا “سبحانه وتعالى” ليحظوا بهذا 
الش���رف الكبير، وهذا الوس���ام العظيم، في أن يحبهم 
هللا، وأن يكون���وا محبين لل���ه، في الوقت الذي يتجه 
��ة،  ��ة، والمنافقون من أبناء اأُلمَّ الخون���ة من أبناء اأُلمَّ
وهم يحبون األعداء الذين ال يبادلونهم المحبة، قال 
وَنُكْم{]آل  وَنُه���ْم َواَل ُيِحبُّ عنه���م: }َه���ا َأْنُت���ْم ُأواَلِء ُتِحبُّ
عمران: من اآلية119[، اإلسرائيلي واألمريكي ال يحب 
الس���عودّي، وال يح���ب اإلماراتي، وال يح���ب المغربي، 
وال يح���ب آل خليفة ف���ي البحرين، ويعتبر ُك�ّل ُأولئك 
المطبعي���ن ُمَج�ّرد أدوات يس���تغلها، رخيصة، وتافهة، 
وحقي���رة، لي���س لها عن���ده أي قيمة تحظ���ى بالمحبة، 
َأو التقدي���ر، يعتبرها ُمَج�ّرد أدوات لالس���تغالل فقط، 
وَنُك���ْم{، ه���ذا ه���و ح���ال ُك����ّل م���ن  وَنُه���ْم َواَل ُيِحبُّ }ُتِحبُّ

��ة في ُك�ّل عصٍر وزماٍن ومكان. يتولى أعداء اأُلمَّ
وَنُه{، ثم يقول  ُهْم َوُيِحبُّ أما هؤالء فيقول عنهم: }ُيِحبُّ
عنهم: }َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن{، ترى ُك�ّل الذين يتجهون 
وال���والء إلس���رائيل  والخيان���ة  التطبي���ع  ف���ي مس���ار 
وأمري���كا كيف هم في مقاب���ل انبطاحهم، وخنوعهم، 
وخضوعهم، لألمريكي واإلس���رائيلي، في حالة ش���دة 
عل���ى المؤمني���ن، وتكبر عل���ى المؤمني���ن، وحقد على 
المؤمنين، وإس���اءة إل���ى المؤمنين، ومباين���ة بالعداء 
للمؤمني���ن، كيف هم عكس هذه المواصفات، بدالً من 
أن يكونوا أذلة على المؤمنين، وأعزة على الكافرين، 
يظه���رون تعززه���م، حقده���م، ش���دتهم، غلظتهم ضد 
وانبطاحه���م  وخنوعه���م  وخضوعه���م  المؤمني���ن، 
للكافرين؛ أما ه���ذه المواصفات: }َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن 
ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن{؛ أَلنَّه���م يتجهون ضمن الموقف  َأِع���زَّ
القرآن���ي، له���م موق���ف، ال يمك���ن أن تكون م���ن األعزة 
عل���ى الكافرين وأن���ت ال تتبنى أي موقف في التصدي 

لفسادهم، أي موقف صريح وواضح منهم.
}ُيَجاِهُدوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َواَل َيَخاُف���وَن َلْوَمَة اَلِئٍم{، 
الجهاد في س���بيل هللا عنوان َأَس���اس، عنواٌن َأَساسي 
وضمن هذه المواصفات الرئيس���ية، وله موقعه فيها، 
كذلك قوله: }َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم{ من أهم وأعظم 
ه���ذه المواصف���ات، وموقع ُم�ِه�ّم فيه���ا؛ أَلنَّ الكثير من 
الناس يتأثر باللوم، ما أكثر من يتأثرون باللوم، فيؤثر 
عل���ى مواقفهم، عل���ى توّج�هاتهم، عل���ى مصداقيتهم، 
عل���ى ثباتهم، يتأثر باللوم، يهزه اللوم، يجعله يتراجع 

عن كثير من المواقف، ويغير موقفه وتوّج�هاته.
���ُه َواِس���ٌع َعِلي���ٌم{ ���ِه ُيْؤِتي���ِه َم���ْن َيَش���اُء َواللَّ }َفْض���ُل اللَّ
]المائ���دة: م���ن اآلي���ة54[، له���ذا يرس���م هللا لن���ا له���ذه 
المواصف���ات الت���ي يمث���ل االلت���زام به���ا اس���تمرارًا ف���ي 
الثب���ات على الموقف الح���ق، في مقابل حالة االرتداد 
ع���ن الدين فلها ُك�ّل ه���ذه األهمّية، ون���رى فيها التزام 
بالموق���ف الح���ق، والجهاد ف���ي س���بيل هللا، والتَحّرك 
�����ة والتصدي  الص���ادق ف���ي الوق���وف ضد أع���داء اأُلمَّ
�ة في ُك�ّل المجاالت جزءًا َأَساس���يًا  الس���تهدافهم لأُلمَّ
م���ن االلتزام���ات اإليَم�اني���ة والديني���ة، وه���ذا من أهم 
ال���دروس التي نس���تفيدها من هذه الواقع���ة، من هذه 
الذكرى، ونقتدي فيها بس���يد الش���هداء، س���بط رسول 

اَلُم”. هللا اإلَمام الُحَسين “َعَلْيِه السَّ
نصل إلى النقاط الختامية في هذه الكلمة، وفي هذه 

المناسبة، وفي هذا اليوم:
ونؤّك����د أوالً: على ثباِتنا عل���ى موقفنا المبدئي الديني 
وإنس���انًا،  –مقدس���اٍت،  الفلس���طينية  القضي���ة  تج���اه 
وأرض���ًا– واعتب���ار الع���دّو اإلس���رائيلي عدوًا لإلس���الم 
��ة كلها؛  والمسلمين، وتهديدًا يشكل خطورة على اأُلمَّ
�����ة اتِّخاذ الموقف الصحيح،  وبالتال���ي يجب على اأُلمَّ

ف���ي الع���داء ل���ه، والتص���دي لمؤامراته، والس���عي إلى 
طرده من فلس���طين، ومس���اندة الش���عب الفلس���طيني 

بكل أشكال الدعم والمساندة.
م���ا حص���ل م���ن تط���ورات ف���ي ه���ذه األّي���ام، نتيج���ًة 
للعدوان اإلس���رائيلي، الذي اتج���ه نحو التصعيد، وإال 
فحالة العدوان اإلس���رائيلي على الش���عب الفلسطيني 
ه���ي حالة دائمة، حالة ُمس���تمّرة، حال���ة يومية، ولكن 
التصعيد األخير الذي تصدت له ببسالة حركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، وقدمت شهداء من قادتها 
ومن رجاله���ا المجاهدين األبطال يمثل َأْي�ضًا رس���الًة 
����ة، تذكرن���ا أن ه���ذه الع���دّو ُمس���تمرٌّ في  موقظ���ًة لأُلمَّ
طغيانه، في جرائِمه بحق الشعب الفلسطيني، تذكرنا 
بواجبن���ا المتج���دد الُمس���تمّر تج���اه مناصرة الش���عب 
الفلس���طيني والمجاهدي���ن ف���ي فلس���طين، وتنبه على 
أهمّي���ة أن يبق���ى اإلخ���وة المجاهدون في فلس���طين 
في حالة انتباٍه ويقظة ُمس���تمّرة، وأن يحافظوا على 
تعاونه���م وأخوته���م، وأن تتظافَر جهوُده���م مختلَف 
الفصائل المجاهدة في فلسطين، حتى لو استخدمت 
إسرائيل مثل هذا التكتيك األخير في هذا التصعيد، 
الذي حاولت أن تظهَر به أنها تستهدُف فصيالً محّددًا 
من فصائل المجاهدين، هو حركة الجهاد اإلس���المي، 
وأنه���ا ال تقص���د بقية الفصائ���ل، هو ُأس���ُل�وب مخادع، 
وعندما تستهدف هذه األّيام حركة الجهاد اإلسالمي 
وس���رايا القدس، فهي ستس���تهدف في مرحلة قادمة 
ه���ذا  آخ���ر، وستس���تخدم  اّتجاه���ًا  َأو  آخ���ر،  فصي���الً 
التكتي���ك بغي���ة التفريق بين اإلخ���وة المجاهدين في 

فلسطين؛ لكي تنفرد بكل فصيٍل على حدة.
الواجب اإليَم�اني، واألخالقي، واإلنساني، والمصلحة 
الحقيقي���ة لإلخ���وة المجاهدي���ن ف���ي فلس���طين ب���كل 
فصائلهم، أن يحافظوا على وحدة موقفهم وتعاونهم 
في التصدي للعدوان اإلسرائيلي في أي تصعيد، وأالَّ 
يس���محوا لهذا التكتيك اإلسرائيلي الخبيث بالنجاح؛ 
أَلنَّ���ه ال يمك���ن أن ينج���َح إال إَذا انصاع���وا ه���م له���ذا 
التكتي���ك، وترك���وا ُك�لَّ فصيل يواِج���ُه على حدٍة عند 
ا، وُأسُل�وٌب خطيٌر  أي تصعيد، هذه قضيٌة خطيرٌة ِج�دًّ
يستخدُمه العدوُّ الصهيوني، واإلخوة المجاهدون في 
فلسطين في مستوى إيَم�انهم، ووعيهم، واهتمامهم، 
ل  وتجربته���م الطويلة، في مس���توى األم���ل الذي نؤمِّ
��ة في���ه، أن يكون على  ���ل ُك����ّل أح���رار اأُلمَّ في���ه، ويؤمِّ
درج���ة عالية من الوع���ي واليقظة والح���ذر واالنتباه، 
وأن يكون في المس���توى المطلوب م���ن التعاون، من 
األخذ بأس���باب وعناصر القوة، وعوام���ل القوة، والتي 
ف���ي مقدمتها: التوحد، والتع���اون، والتآخي، وتظافر 
��ة من حولهم في أن تقف  الجهود، ثم مس���ؤولية اأُلمَّ
مساندًة لهم، داعمًة لهم بكل أشكال الدعم والتعاون.

ثاني���ًا: نؤّك����ُد على مبدأ األخ���ّوة والتع���اون بين أبناء 
��ة اإلسالمية من تحديات  ��ة، تجاه ما تواجهه اأُلمَّ اأُلمَّ
وأخط���ار، كمبدٍأ إس���المي، وتوّج�ه صحي���ٍح وحكيم، 
�ة، ويمثل عنصر قوة  ���ُد المصلحَة الحقيقية لأُلمَّ يجسِّ
ف���ي غاية األهمّي���ة، وفي هذا الس���ياق نؤّك�د اعتزازنا 
��ة، وأننا جزٌء من محور الجهاد  بإخوتنا مع أحرار اأُلمَّ
والمقاومة، وفي هذا اإلطار ال نألو جهدًا في الس���عي 
للتصدي للمؤامرات األمريكية على أمتنا اإلس���المية، 
والتص���ّدي لمس���اعي األع���داء ف���ي إخض���اع ش���عوب 
أمتن���ا للعدّو الصهيوني، كوكيٍل ألمريكا في المنطقة، 

وتحَت عنوان التطبيع.
كم���ا نؤّك����د وقوَفن���ا إل���ى جان���ِب ش���عوب أمتن���ا ف���ي 
مظلوميته���م، وم���ا يواجهون���ه م���ن التحدي���ات، ف���ي 
الع���راق، وس���وريا، ولبن���ان، والبحري���ن، والجمهوري���ة 

اإلس���المية ف���ي إي���ران، وس���ائِر البل���دان اإلس���المية 
المستهَدفة.

ثالث���ًا: ننَصُح تحاُلَف العدوان الغتن���اِم فرصِة الُهدنة، 
الظال���م،  عدوانه���م  وإنه���اء  مأزقه���م،  م���ن  للخ���روِج 
اإلجرامي الفاش���ل، على ش���عبنا اليمني المسلم العزيز، 
وإنهاء الحصار بش���كٍل كام���ل، والكف عن مؤامراتهم 

العدائية تجاه شعبنا العزيز.
كم���ا أؤّك����د عل���ى ش���عبنا العزي���ز أن يك���ون ف���ي حالة 
عالي���ة،  وجهوزي���ٍة  تام���ة،  ويقظ���ٍة  دائ���م،  اس���تعداد 
للتصدي لألعداء عند أية محاوالٍت غادرة في الُهدنة 
المؤقتة، والس���عي الُمس���تمّر والعم���ل الدائم للوصول 
إل���ى الهدف المنش���ود، في دحر الع���دوان واالحتالل، 
وإنه���اء الحص���ار، كأولوي���ة عملي���ة، وه���دف مقدس، 
واألخ���ذ بكل أس���باب النص���ر وعوامل الق���وة، والحذر 
من ُك����ّل مؤامرات األعداء، ومس���اعيهم الش���يطانية، 
عب���ر الطابور الخام���س م���ن المنافقي���ن، والمرجفين، 
والمخربي���ن، والمثبطي���ن، الذي���ن يعمل���ون على َش���قِّ 
الصف الداخلي، وصرف الُجُهود عن األولوية الُم�ِه�ّمة، 

وإزاحِة االهتمام عن التصدِّي للعدوان.
وختامًا: َنْس���أَُل هللَا “ُس���ْبَحاَنُه َوَتَعاَلى”بفضله وكرمه 
َقن���ا للس���ير ف���ي درب س���يد الش���هداء اإلم���ام  َأْن يوفِّ
الحس���ين “علي���ه الس���الم” ف���ي الثب���ات عل���ى الح���ق، 
والنهوض بالمسؤولية، واالستجابة الصادقة الواعية 
لل���ه “ُس���ْبَحاَنُه َوَتَعاَلى”، وَأْن يرَحَم ش���هداَءنا األبراَر، 
َج ع���ن أس���رانا، َوَأْن  َوَأْن يش���فَي جرحان���ا، َوَأْن يف���رِّ

َعاِء. ينُصَرنا بنصره، ِإنَُّه َسِمْيُع الدُّ
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته. َوالسَّ

■ ال���ع���داء ال��س��ع��ودي واإلم���ارات���ي 
ونظام البحرين واألنظمة المطبعة 
أم��ر  فلسطين  ف��ي  للمجاهدين 
إل��ى درج���ة أن يقوم  واض���ح وج��ل��ي 
النظام السعودي بسجن ومحاكمة 
من  القليل  بجمع  ي��ق��وم��ون  م��ن 
الفلسطينيين  ل��ألط��ف��ال  ال��م��ال 
ويعتبر أي تحرك عدائي ضد إسرائيل 

جريمة يعاقب عليها بالسجن

■ فتح األجواء بما ذلك أجواء الحرمين 
الصهيوني  العدو  ل�  والمدينة  مكة 
أجواء  فيه  تغلق  الذي  الوقت  في 
التحرك  من  ه��ذه  اليمني  الشعب 
مع أعداء األمة ضد أبناء األمة وهذا 
يحتم علينا التحرك بالتحرك الصحيح 

بالوعي والبصيرة

■ النتيجة في التفريط بالمسؤولية 
على  للسيطرة  األع��داء  تمكين  هو 

األمة

ال��والء ألع��داء األم��ة سيكون  ■ حالة 
ثمنها االرتداد عن الدين

المطبعين  كل  يعتبر  اإلسرائيلي   ■
أدوات رخيصة ووضيعه  يستغلها

■ ال يمكن أن  تكون من األعزة على 
موقف  أي  تتخذ  ال  وأن��ت  الكافرين 

ضدهم

خال  من  إسامنا  مبادئ  إلى  نعود  عندما  بها  نأخذ  أن  يجب  النصر  وأسباب  القوة  عناصر   ■
توجيهات الله وما يزودنا به من الوعي والبصيرة اتجاه الموقف واتجاه العدو وما يشكله من 

خطورة

■  لهذه الواقعة أهميتها الكبيرة من حيث الدروس والعبر ألن بعض الناس يتساهل االنحراف 
البسيط لكن عادة ما يكون لها تأثيراته وتبعاته على واقع األمة
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مناسبات

مج����ددا مع الحس����ين ث����ورة ومنهجا وش����هادة 
وانتص����ارا، وم����ع الحس����ين ال م����كان للتقاعس 
والالمب����االة، إنما مع الحس����ين إقدام واقتحام 
ومواجه����ة، وعل����ى مدى كل العص����ور واألزمنة 
كان وال يزال يمثل الحس����ين رم����ز الثورة لكل 

ثائر.
 وف����ي ي����وم االثني����ن كان لش����عبنا اليمني موعٌد 
يتجدد كل عام إلحياء ذكرى ثورٍة أشعلت من 
بعدها ثورات، ثورٌة اقتحمت أسواَر الظالمين 
وحطم����ت أغالَل المس����تبدين وزعزعت أركاَن 
المس����تكبرين، وخطت الطري����َق القويَم لنصرة 

المستضعفين.
 وبهتاف واحد كهتاف هيهات منا الذلة يتردد 
صداه في كل جنبات الدنيا إليقاظ األمة نحو 
القيام بمسؤوليتها تجاه قضية فلسطين، وأي 
فلس����طين، وقد تطاول العدو اإلس����رائيلي في 
عدوان����ه لثالث����ة أي����ام على قطاع غ����زة مرتكبا 
نح����و  بقطعان����ه  ودافع����ا  الوحش����ية،  جرائم����ه 
انته����اك حرم����ة األقص����ى، مدعوم����ا م����ن أمريكا 
ومس����نودا بالمطبعي����ن، وق����د خذل����وا القضية، 
بل طعنوه����ا من الخلف بل تقدموا على العدو 
برغبته����م الجامح����ة نح����و إنهائه����ا والتخل����ص 
منه����ا، لكنها فلس����طين تأبى إال أن تصفع العدو 
وعم����الءه كل ع����ام مرة أو مرتي����ن، وهي على 
موعد ألن توجه لهم صفعة قاتلة ماحقة بإذن 
هللا.. وبالمناسبة وإحياء لذكرى ثورة كربالء، 
وانتص����ارا لغ����زة الع����زة ولفلس����طين القضي����ة.. 

وهيهات منها الذلة.

العاصمة صنعاء 
االثني����ن  ي����وم  صنع����اء،  بالعاصم����ة  خرج����ت 
العاش����ر من ش����هر مح����رم، مس����يرة جماهيرية 
كبرى إحياء لذكرى عاش����وراء ونصرة الشعب 

الفلسطيني.

وطغت القضية الفلس����طينية بش����كل كبير في 
مسيرة عاش����وراء هذا العام، وأكد المشاركون 
التش����ابه بين القضيتين اليمنية والفلسطينية 
ومظلومية الشعبين الذين يتعرضان للعدوان 
والقت����ل والقص����ف والتدمي����ر م����ن قب����ل ق����وى 

االستكبار العالمي أمريكا والصهيونية.
األع����الم  حمل����وا  الذي����ن  المحتش����دون  وردد 
الحري����ة  وش����عارات  والفلس����طينية  اليمني����ة 
مدين����ة  هتاف����ات  رددوا  المناس����بة،  والفت����ات 
بالع����دوان على اليمن وفلس����طين وداعية إلى 

الصمود والتصدي للمعتدين
وأوض����ح مفتي الدي����ار اليمنية العالمة ش����مس 
الدين شرف الدين في كلمة له خالل المسيرة 
أن اله����دف م����ن إحي����اء ذك����رى عاش����وراء ه����و 
رب����ط األمة بأع����الم الهدى ومس����ؤوليتها تجاه 

قضاياها.
وق����ال ش����مس الدين ش����رف الدي����ن إن: أمة ال 
ماضي لها ال حاضر لها وال مستقبل لها، وعندما 
نحيي ذكرى عاشوراء فإنما نحيي كل القيم التي 
حملتها المناس����بة، مضيفا الذين فصلوا حاضر 
األم����ة ع����ن ماضيه����ا تخلوا ع����ن مس����ؤولياتهم 
وانظ����روا الي����وم إلى مواقفهم تجاه فلس����طين 

وقضايا األمة.
وتاب����ع: عندم����ا نتح����دث ع����ن اإلمام الحس����ين 
ال����ذي  اإلله����ي  المنه����ج  ع����ن  نتح����دث  فنح����ن 
كل����ف هللا به عب����اده لتتحرك األم����ة في تحمل 
اإلم����ام  دف����ع  ال����ذي  أن  مؤك����دا  المس����ؤولية، 
المس����ؤولية،  للخ����روج ه����و واج����ب  الحس����ين 
ودينن����ا قائم على أس����اس الصدق والش����جاعة 

والحضور الفاعل في الساحات.
الش����عب  اليمني����ة  الدي����ار  مفت����ق  وخاط����ب 
ش����عب  ي����ا  معك����م  نح����ن  بقول����ه:  الفلس����طيني 
فلس����طين، صفوفن����ا وأيدين����ا وكل م����ا نمل����ك 
معك����م، مضيفا يا ش����عب فلس����طين، ال تش����كوا 

ف����ي وع����د هللا الص����ادق بالنص����ر، وأنت����م ف����ي 
وقوفك����م وصمودك����م ترض����ون هللا وتدخلون 

السرور على كل حر وأبي.
وفي الختام جددت مس����يرة عاش����وراء العهد 
إلم����ام الثائرين اإلمام الحس����ين عليه الس����الم 
بأننا ماضون لمواجهة يزيد العصر وطغاة هذا 
الزم����ن أمريكا وإس����رائيل وعمالئهم حتى يأذن 

هللا بالنصر.
***

ف����ي حي����ن ش����هدت العاصم����ة صنعاء مس����يرة 
نس����ائية حاش����دة بذك����رى عاش����وراء ونص����رة 
للش����عب الفلس����طيني وقضيت����ه العادل����ة تح����ت 

شعار"هيهات منا الذلة".
ورددت المش����اركات في المس����يرة التي نظمتها 
الهيئة النس����ائية بأمانة، الهتاف����ات المتضامنة 
مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة، والمنددة 

بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأكدت المشاركات، أهمية إحياء هذه الذكرى 
الس����تلهام ال����دروس والعب����ر م����ن س����يرة ونهج 
اإلمام الحس����ين، واستذكار فاجعة كربالء في 
ترس����يخ االرتباط بس����بط النبي صلى هللا عليه 

وآله وسلم.
إل����ى أن م����ن يتول����ى هللا ورس����وله  وأش����ارت 
واإلم����ام علي وأعالم اله����دى، لن يكون إال حرا 
عزي����زا كريما ش����عاره في الحي����اة "هيهات منا 

الذلة"، مهما كانت التحديات والتضحيات.

 محافظة صعدة   

خرج����ت بمدينة صع����دة، يوم االثنين العاش����ر 
من محرم، مس����يرة جماهيرية حاش����دة إحياء 

لذكرى عاشوراء ونصرة للشعب الفلسطيني.
وألقيت في المس����يرة كلمات وقصائد ش����عرية 
وأناشيد أش����ارت إلى تضحيات سيد الشهداء 
اإلم����ام الحس����ين عليه الس����الم  وش����هادته في 
كرب����الء دفاع����ا ع����ن  كرام����ة األم����ة وصالحها، 
مؤكدة الوفاء لدماء الحس����ين الزكية والسير 

على خطاه.
الش����عب  ونص����رة  عاش����وراء  مس����يرات  بي����ان 
الفلس����طيني يؤكد للع����دوان : أيدينا على الزناد 
ونحن مس����تمرون ف����ي إعداد الق����وة لمواجهة 

عدوانكم وحصاركم وغطرستكم
شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات 
اليمنية، االثنين، مس����يرات جماهيرية حاشدة 
للش����عب  ونص����رة  عاش����وراء  لذك����رى  إحي����اًء 

الفلسطيني.
وفي المس����يرات الحاش����دة ألقي����ت العديد من 
الكلم����ات أش����ارت إل����ى ال����دالالت والعب����ر الذي 
جس����دها س����بط رس����ول هللا االم����ام الحس����ين 
علي����ه الس����الم لألمة من ش����جاعة واستبس����ال 
ف����ي س����بيل اع����الء كلم����ة الح����ق والدف����اع عن 
المظلومي����ن.. الفت����ة إلى ما تتع����رض له األمة 
و  الماض����ي  ف����ي  المؤام����رات  م����ن  االس����المية 

الحاضر.
بيان المس����يرات الحاش����دة أكد تمسك الشعب 
اليمني بموقفه المبدئي تجاه قضايا األمة وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية والمعادي للعدو 

الصهيوني والغطرس����ة األمريكية ، والتضامن 
م����ع ش����عوب األم����ة اإلس����المية .. معتب����رًا ذلك 
جزءا أساس����يا من التزام اليمنيين الديني الذي 

ال يقبل المساومة.
واستنكر البيان كل أشكال التطبيع والعالقات 
مع العدو الصهيوني بأي ش����كل من األش����كال، 

باعتبار ذلك من الوالء المحّرم شرعًا.
وأدان بش����دة الع����دوان الصهيون����ي عل����ى غزة 
واالقتحام����ات  المقاوم����ة،  ق����ادة  واس����تهداف 
م����ن  المب����ارك  األقص����ى  للمس����جد  المتك����ررة 
قب����ل قطع����ان الصهاين����ة .. مؤك����دًا دع����م الحق 
االعت����داءات  عل����ى  ال����رد  ف����ي  الفلس����طيني 

الصهيونية.
ودعا البيان، شعوب وأحرار األمة للوقوف إلى 
جانب الش����عب الفلس����طيني المظل����وم .. مؤكدًا 
موقف الش����عب اليمني مع محور المقاومة في 
مواجه����ة اليهود والصهاينة حت����ى يتم دحرهم 

وتحرير المقدسات في فلسطين.
وج����دد التأكي����د على وقوف اليم����ن إلى جانب 
لبن����ان ف����ي مواجه����ة التهدي����دات الصهيوني����ة، 
وإلى جانب المقاومة اإلسالمية ممثلة بحزب 
هللا .. الفتًا إلى أن القوة التي راكمها حزب هللا 
تمث����ل قوة ليس للبن����ان فحس����ب، وإنما لألمة 

جمعاء ورأس حربة لمحور المقاومة.
وق����ال البي����ان “في ظ����ل الهدن����ة المعلنة نقول 
لتحال����ف الع����دوان، أيدين����ا على الزن����اد ونحن 
مستمرون في إعداد القوة لمواجهة عدوانكم 
وحصاركم وغطرستكم، وموقفنا في التصدي 

إحياًء لذكرى عاشوراء ونصرة لفلسطين..

اليمنيون يخرجون بمسيرات جماهيرية حاشللللللللللللدة فلللي أمانة العاصملللة والمحافظلللللات
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مناسبات

للع����دوان عل����ى بلدن����ا ه����و موق����ف مبدئ����ي من 
منطلق هويتنا اإليمانية”.

وأض����اف “موقفن����ا تج����اه الع����دوان ه����و جهاد 
مقدس، وواجب ديني وإنس����اني ووطني، ومن 
يفرط بهذا الواجب أو يخون هذا الموقف فهو 
يخ����ون هويت����ه اإليمانية، ولن نأل����وا جهدا في 
التص����دي للعدوان مهم����ا كان حجم التحديات 

والتضحيات”.

محافظة الحديدة
ش����هدت مدين����ة الحدي����دة مس����يرة جماهيرية 
حاش����دة وفعالي����ة خطابي����ة، ألبن����اء مديريات 
مربعي المدينة والشرقي، بمناسبة ذكرى يوم 

عاشوراء، تحت شعار "هيهات منا الذلة".
المس����يرة والفعالي����ة  ف����ي  المش����اركون  ورف����ع 
الالفت����ات المعب����رة عن تأكيد الس����ير على نهج 
االم����ام الحس����ين والمض����ي على نف����س الخطى 
الت����ي مض����ى عليه����ا لمواجه����ة التحدي����ات الت����ي 

تحاول قوى االستكبار فرضها على األمة .
كم����ا نظ����م أبن����اء مديري����ات المرب����ع الجنوب����ي 
مس����يرة  االثني����ن،  ي����وم  الحدي����دة  بمحافظ����ة 
جماهيري����ة حاش����دة وفعالي����ة ثقافي����ة بذكرى 

عاشوراء.
وأش����ار البي����ان إل����ى أن أبن����اء تهام����ة ف����ي ظل 
الهدن����ة المعلن����ة مع تحال����ف العدوان م����ا تزال 
أياديه����م قابضة عل����ى الزناد ومس����تمرون في 

إعداد العدة لمواجهة العدوان والحصار.
وأك����دوا عل����ى الموق����ف الصادق ف����ي التصدي 
اإلمارات����ي  الس����عودي  األمريك����ي  للع����دوان 
الصهيون����ي عل����ى اليمن م����ن منطل����ق هويتهم 
اإليمانية، باعتباره جهادًا مقدسًا وواجبًا دينيًا 

وإنسانيًا ووطنيًا.

محافظة  حجة  

احتّش����د عش����رات اآلالف م����ن أبن����اء محافظة 
حجة في مس����يرات وفعاليات حاشدة ، بمركز 
المحافظة والمديريات إحياء لذكرى استشهاد 
اإلم����ام الحس����ين علي����ه الس����الم وتضامن����ا م����ع 

الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وردد المش����اركون في المس����يرات الجماهيرية 
والفعالي����ات الكبيرة هتاف����ات الحرية "هيهات 
من����ا الذل����ة - هيه����ات من����ا الذل����ة - هيه����ات من����ا 
اإلم����ام  درب  عل����ى  الس����ير  مؤكدي����ن  الذل����ة". 
الحسين عليه السالم في مواجهة قوى الظلم 
والبغي والتمس����ك بالمنه����ج المحمدي، رافعين 
الصهيون����ي  بالع����دوان  المناهض����ة  الش����عارات 

الظالم على قطاع غزة.
 وأك����د المحتش����دون أن إحي����اء عاش����وراء هو 
تخلي����د لن����داءات ومواق����ف اإلم����ام الحس����ين 
ب����كل عطاءات����ه االيجابي����ة وتجديد التمس����ك 
باإلس����الم والقي����م والمب����ادئ الت����ي داف����ع عنه����ا 

خامس أصحاب الكساء عليه السالم.

محافظة ريمة 
ش����هدت محافظ����ة ريم����ة فعالي����ة جماهيري����ة 
بمناس����بة ذك����رى عاش����وراء وفاجع����ة كرب����الء 
ونصرة للش����عب الفلسطيني بحضور جماهيري 

حاشد.
المش����اركون ف����ي الفعالية أك����دوا أن مظلومية 
كرب����الء ه����ي ذاته����ا مظلومي����ة الش����عب اليمني 
الذي يواجه العدوان الس����عودي األمريكي منذ 
ثماني����ة أعوام وأن الحس����ين عليه الس����الم هو 

رمز للحرية والعزة والكرامة.
وأش����ارت الكلم����ات ف����ي الفعالي����ة إل����ى أن يوم 
ذكرى عاش����وراء المظلومية الت����ي ال تنسى هي 
م����ا يجس����ده أبن����اء األمة الي����وم ف����ي مواجهة 
الكيان����ات المتطرفة وأن خ����روج الماليين في 
مختلف الس����احات هو تأكيد على مدى تمسك 

اليمنيين بنهج آل البيت عليهم السالم.
وجدد المش����اركون في الفعالية العهد بالس����ير 
ف����ي نه����ج ثورة الحس����ين عليه الس����الم كثورة 
مبدأيه في مواجهة طواغيت العصر من أتباع 
يزي����د، مش����يرين أن الثورة الحس����ينية ماضية 
ف����ي مقارعتهم وما ث����ورة الحادي والعش����رين 
م����ن س����بتمبر إال امت����داد لث����ورة الحس����ين في 

مواجهة الطواغيت والمستكبرين.

محافظة ذمار
شهدت مدينة ذمار مسيرة جماهيرية حاشدة 
الش����عب  ونص����رة  عاش����وراء  ذك����رى  إلحي����اء 
الفلس����طيني تقدمها قيادة المحافظة والسلطة 
والمكت����ب  واألمني����ة  والقضائي����ة  المحلي����ة 

التنفيذي والفعاليات والقطاعات المدنية.
ش����عارات  المس����يرة،  ف����ي  المش����اركون  ورف����ع 
ورددوا الهتاف����ات المن����ددة بجرائ����م االحتالل 
الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والمؤكدة 
عل����ى اس����تمرار ث����ورة اإلم����ام الحس����ين علي����ه 
والطغي����ان  الظالمي����ن  مواجه����ة  ف����ي  الس����الم 

والعدوان.
تخلل����ت المس����يرة بحض����ور وكالء المحافظ����ة 
إنش����ادية  فق����رة  العام����ة،  التعبئ����ة  ومس����ؤول 
وقصيدتان للش����اعرين صالح الجوفي وأحمد 

هبه.

محافظة عمران
����ْيِن)  َتْأِكي����َدا ِفي اْلُمِضيِّ َعَلى َنْهِج اإْلَماِم اْلِحسَّ
َم(، ِف����ي ُمَواَجَه����ِة ُق����َوى اْلَهْيَمَن����ِة  ����الَّ َعَلْي����ِه السُّ
ْهُيوِنيِّ  ْس����ِتْكَباِر ِبِقَياَدِة َأْمِري����َكا َواْلَعُدوِّ الصِّ َوااْلِ
����ُعوِديِّ واإلماراتي  اِميَن السُّ َوَأَدَواِتِهَما ِمَن النَّظَّ
َدُه َأِبَناَء ُمَحاَفَظَة ُعْمَراٍن ِمْن ِخاَلل  ُهَو َما َجسَّ
ِبُمْخَتِل����ِف  َأِقيَم����ْت  ِ����ي  ت الَّ ����ِة  اْلَمْرَكِزيَّ ����اِت  الِيَّ اْلَفعَّ
����اِت َوَمْرَكِز اْلُمَحاَفَظِة ِبُمَناَس����َبِة ِذْكَرى  اْلُمِديِريَّ

َعاُشوًرا . ونصرة الشعب الفلسطيني َوِشَعاَرُهْم 
َعاُشوًرا َتْضِحَيًة َوِفَداًء. 

واس����تعرضت كلم����ات الفعالي����ات  للمش����اركين  
الجب����ل  ومديري����ات  المحافظ����ة  مرك����ز  ف����ي 
وح����وث  وخم����ر  وري����دة  س����فيان   وخ����ارف 
س����ريح   وعي����ال  وث����الء   والس����ود  والس����ودة 
ومس����ور والمدان وش����هارة والعش����ة  والقفلة ، 
جوانب من مظلومية آل بيت الرس����ول عليهم 
الس����الم وأهمية ع����ودة األمة لتعزي����ز ارتباطها 
بقضاياها والس����ير على نه����ج النبوة واالقتداء 
بمنه����ج وث����ورة الحس����ين ف����ي مقارع����ة الظلم 

والطغاة والمستكبرين.
موكدي����ن أن إحي����اء ذك����رى استش����هاد اإلم����ام 
الحسين عليه السالم الذي يعد رمزًا من رموز 
االس����الم، إحياء لمب����ادئ الدي����ن الحنيف الذي 
جاء به رس����ول البشرية محمد صلى هللا عليه 

وآله وسلم.
ف����ي  المش����اركين  اش����ار  الهدن����ة  وبخص����وص 
بياناته����م ان ايديه����م م����ا زال����ت قابض����ة عل����ى 
الزناد واس����تمرارهم في اعداد القوة لمواجهة 
الع����دوان باعتب����ار ذل����ك موق����ف مبدئ����ي م����ن 
منطل����ق الهوية االيمانية وواجب ديني ووطني 
وإنس����انيًا ، ومن يفرط بهذا الواجب أو يخون 
ه����ذا الموق����ف فه����و يخ����ون هويت����ه اإليماني����ة 

ويفرط بها.

محافظة البيضاء 
ُنظمت ف����ي محافظة البيضاء فعالية خطابية 
اإلم����ام  استش����هاد  عاش����وراء  ذك����رى  إلحي����اء 

الحسين عليه السالم.
وفي الفعالية التي أقيمت في المدينة، أشارت 
الكلم����ات، إل����ى أهمي����ة إحياء ذكرى استش����هاد 
االمام الحسين عليه السالم، الستلهام دروس 
التضحي����ة والف����داء واالقتداء بنهج الحس����ين 

وأعالم الهدى في مواجهة الظلم والطغيان.
م����ن مواق����ف وحي����اة  واس����تعرضت جوان����ب 
الحس����ين علي����ه الس����الم، الت����ي تجس����د التربية 
االيمانية لسبط رسول هللا وثباته على موقف 

الحق في رفض الخضوع ومحاربة الطغاة.

محافظة إب
جماهيري����ة  مس����يرة  إب  بمحافظ����ة  ُنظم����ت 
ونص����رة  عاش����وراء  ذك����رى  إلحي����اء  حاش����دة 

الشعب الفلسطيني.
وأك����د المش����اركون ف����ي المس����يرة، أن إحي����اء 
الذكرى هو تعبير عن الحب والوالء واالرتباط 
باإلمام الحسين عليه السالم والمنهج والرؤية 

التي تحرك من أجلها.
كما شهدت مدينة يريم بمحافظة إب، مسيرة 
جماهيري����ة حاش����دة إحي����اء لذكرى عاش����وراء 
ونصرة الش����عب الفلس����طيني ش����ارك فيها أبناء 
مديري����ات المرب����ع الش����مالي ) يري����م ،الرضمة ، 

السدة ، النادرة ( .
ورددت الجماهير الحاشدة التي جابت الشارع 
الع����ام الش����عارات والهتاف����ات المؤك����دة عل����ى 
مواصلة الصم����ود والثبات والتضحية ورفض 
الذل والخنوع والتبعية ودعم ونصرة الشعب 
الفلس����طيني ومقاومت����ه الباس����لة ف����ي مواجهة 

صلف وغطرسة العدو الصهيوني المحتل .
وألقيت في المسيرة كلمات أكدت السير على 
نهج اإلمام الحسين وثباته في مقارعة الظلم 
معتب����رة  المس����تضعفين،  ونص����رة  والطغي����ان 
إحي����اء ذك����رى عاش����وراء تجس����يدا لالرتب����اط 
بسّيد الشهداء والمنهج الذي تحرك من أجله .

وجدد المحتشدون العهد لإلمام الحسين عليه 
السالم بمضي الشعب اليمني في مواجهة يزيد 
العص����ر وطغ����اة هذا الزم����ن أمريكا وإس����رائيل 

وعمالئهم حتى يأذن هللا بالنصر.

إحياًء لذكرى عاشوراء ونصرة لفلسطين..

اليمنيون يخرجون بمسيرات جماهيرية حاشللللللللللللدة فلللي أمانة العاصملللة والمحافظلللللات
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ع�������ن ك�������رب�������الء وس������ي������د ال�����ش�����ه�����داء
وع�����ن ال����ه����دى م����ن وح�����ي ع����اش����وراء
ل��م��ل��م��ت اش����ت����ات ال�����ح�����روف م��ح��دث��ا
وج���ع���ي ف���أج���ه���ش ب��ال��ق��ص��ي��د والئ����ي
ف������االرض ب���ال���ك���رب ال��ع��ظ��ي��م ت��زل��زل��ت
وم�������ن ال�����ب�����الء اح����م����ر وج�������ه س���م���اء
ع������اودت وال����ف����واج����ع  ال������ك������وارث  أم 
ت���ج���ت���اح���ن���ا م������ن ح���ق���ب���ة ال���ظ���ل���م���اء
وال����ج����اه����ل����ي����ة غ����ي����ه����ا وف����ج����وره����ا
ت����غ����ت����ال ف�����ي االس����������الم ك�����ل ض���ي���اء
 ت���ق���ف ال���ض���الل���ة وال����ه����دى وب��ن��وه��م��ا
وج�������اء أي  دون  ل������وج������ه  وج������ه������ا 
وج�����ه�����ا ل�����وج�����ه م����ث����ل ب�������در م���وق���ف
االب������������اء ص��������اغ م������واق������ف األب�����ن�����اء
ب��ل��غ ان����ح����راف ال��ش��م��س ح��دك��س��وف��ه��ا
وال�������ن�������ور ت���خ���ط���ف���ه ي������د ال����غ����رب����اء

م����ن����ذ ال����س����ق����ي����ف����ةث����م ص����ف����ي����ن ال���ت���ي
ف���ض���ح���ت س����ف����ور م���ط���ام���ع ال��ط��ل��ق��اء
ه��������ي ك�����رب�����الءن�����ت�����ي�����ج�����ة ح���ت���م���ي���ة
ل��������الن��������ق��������ي��������اد ك���������أم���������ة ع�����م�����ي�����اء
واالب�����ت�����ع�����ادع�����ن ال����ك����ت����اب وه����دي����ه
وع����������ن ال�����ن�����ب�����ي وآل�������������ه ال�����ف�����ض�����الء

*****
ه�������ي ك�������رب�������الء ج�����ري�����م�����ة ه���م���ج���ي���ة
ض���رب���ت ص��م��ي��م ال���ش���رع���ة ال��س��م��ح��اء
ي���اس���ي���د ال����ش����ه����داء ع�������ذرك م�����ن ان���ا
ف�����ي م���ج���م���ل ال����ع����ش����اق وال����ش����ع����راء
ح���ت���ى اخ������وض غ���م���ارم���ج���دك م��اع��س��ى
س��ي��ض��ي��ف ح���رف���ي ف���ي ع���ال ال��ع��ل��ي��اء
ف���ي س��ي��دي س��ب��ط ال��ن��ب��ي اب����ن ال��وص��ي
واب���������ن ال�����زك�����ي�����ة ف�����اط�����م ال������زه������راء

ف������ي ب����ض����ع����ة م������ن اح�����م�����د ب���ك���م���ال���ه
وج���������الل���������ه وج�������م�������ال�������ه ال�������وض�������اء
ف����ي ع���ل���م���ه ف����ي ح���ك���م���ه ف����ي ح��ل��م��ه
ف����ي ح���زم���ه وال����ب����أس ف����ي ال��ه��ي��ج��اء
ف�����ي ف���ض���ل���ه ف�����ي ن���ب���ل���ه ف�����ي ع���دل���ه
ف�����ي ب����ذل����ه ف�����ي ن����ص����رة ال���ض���ع���ف���اء
ف��������ي ج����������ده اص������������الح ام����������ة ج�����ده
وخ�����الص�����ه�����ا م�������ن ل�����ج�����ة اإلغ�����������واء
ق����اع����دا او  ق����ائ����م����ا  إم�����ام�����ا  ي���م���ض���ى 
ي�����������رد ال�������م�������ن�������ون ب�������ع�������زة وإب�����������اء
ف��ك��أن��م��اف��ي ال���ط���ف ع��ي��س��ى ب����ل ع��ل��ي
ب������ل ك��������ان ي����ح����ي����ى س����ي����دال����ش����ه����داء
ال���ه���دى ص���ل���ى ع���ل���ي���ه هللا م�����اع�����رف 
ق���ل���ب وس������ار ع���ل���ى ال���ح���ج���ى ال���غ���راء

*****

م����ن وح�����ي ع����اش����وراءم����ن أص���دائ���ه���ا
ت����ت����ع����ل����م ال������دن������ي������ا ب�������ال اس����ت����ث����ن����اء
ق����ي����م ال�����ت�����ح�����رر وال�����س�����م�����و وق���ي���م���ة
األن�����س�����ان ف�����ي م���دل���ول���ه���ا ال���م���ع���ط���اء
ه����ي����ه����ات م����ن����ا ال��������ذل ص����رخ����ة ث���ائ���ر
ف����ض����اء ب�����ك�����ل  م�������ب�������ادؤه�������ا  دوت 
ن�����ه�����ج ح����س����ي����ن����ي م������ح������ال ي���ن���ت���ه���ي
ف����ي ال���ط���ف ب����ل ي��م��ت��د ف����ي االرج������اء
م��������ازال ي���خ���ت���زل ال���ع���ص���ور ق��دي��م��ه��ا
وح�����دي�����ث�����ه�����اوق�����ري�����ب�����ه�����ا وال�����ن�����ائ�����ي

*****
ك����م ث������ورة ب�����دم ال���ح���س���ي���ن ت��ف��ج��رت
ض������د ال�����ط�����غ�����اة ب����ك����اف����ة األس�����م�����اء
وع���ل���ى خ���ط���اه أت����ى ح��س��ي��ن م��ج��ددا
وم������خ������ل������دا ل������م������واك������ب ال����ع����ظ����م����اء
م��س��ت��ل��ه��م��ا م���ن وح����ي ع����اش����ورا رؤى

ع��ص��ف��ت ب���أس���ق���ام ال�������رؤى ال���ش���وه���اء
ف���م���ض���ى ي����ح����ررن����ا ب���ن���ه���ج م���س�������ي���رة
ح���م���ل���ت ه�������دى ال������ق������رآن وال����ق����رن����اء
م����ن ك����رب����الء م������ران اط���ل���ق ص�����رخ��ة
ب��ل��غ��ت م�����دى ه���ي���ه���ات ف����ي األص������داء
اس��ت��ن��ه��ض��ت ع����زم����ات ش���ع���ب ص��ام��د
ف��������أج��������اب ت����ل����ب����ي����ة ل�����خ�����ي�����ر ن��������داء

*****
ه������ي ك������رب������الء ب����ك����ل ع����ص����ر إي���ن���م���ا
ش��ئ��ت ات���ج���ه واخ���ت���ر م���ن ال��خ��ص��م��اء
اخ����ت����ر »ي�����زي�����د« ف����أل����ف ال������ف م��ث��ل��ه
ف�������ي ع�����ص�����رن�����ا ب�����ض�����م�����ائ�����ر ص����م����اء
أم�����ا »ال���ح���س���ي���ن« ف����واح����د م��ت��ج��دد
»ع������ل������م« ك����ت����ب����ت والئ����������ه ب����دم����ائ����ي

*****

على مقِل الكراِمِة... كربالُء
شموٌخ... عزٌة... َأَنٌف.... إباُء

 رسالة ثائر داس المنايا
و مر كما يمر األنبياء  ُ

تقول لك طاغوت ٍ تعامى
توازيُخ الظالِم لها انتهاء ُ

دم العظماء طوفاٌن.. و أنتم
أمام سيولِِه العظمى - غثاُء

عصا موسى ستلقُف ما تراءى
فليس لظالٍم. - أبدًا-    بقاُء
ستبقى كربالُء على الثريا 
صالَة الثائريَن... و ال مراُء

نتها و ثورَة أمٍة.  ما دجَّ
يُد الطلقاِء ُمْذ بدأ العداُء

و لن تنسى- دماَء الطِف - نفٌس

بها آل الهدى - حبًا - أضاؤوا
فما قامت به كف الخطايا

و حرملٌة... يضيق به الفضاء
جريمتهم تهز الكون طرًا

و يخجل من فضاعتها اَلشقاء
لقد وقف الحسيُن بها أبيًا
منارًا.... ما لقامِتِه - انثناء
شموخ المؤمنيَن إذا تعالى
فكُل عواصِف الدنيا هباء

و من رضَع النبوَة في صباُه
فلن يثنْيِه شذاٌذ...تراؤوا

مضى نحو السماِء على براٍق
من التقوى... يشيعُه الصفاُء
و ما َقِبَل الخنوَع و قد دعاُه

دعٌي.. ناصرُتُه األدعياُء

أحالوا الدبَن ملكًا و انتقامًا
و صلى - في صفوِفهم- الرياُء
فمن) بدٍر( و ناُر الحقِد تعوي 
يغطي- صوِتها العاري- غطاء 

 ....
على آِل النبْي شهروا سيوفًا
أهذا- للنبي - هو الجزاء؟! 

ذكرتَك يا ابَن خيِر الخلِق حتى
تنهَد - في فمي المضنى - حراء

و فاضت دجلة ٌ من دمِعِ جرحي
و كُل ضفافها العطشى دماُء

رأيتك فارتوْت مقلي و رفْت
و اورق - في رماِل الروِح - ماُء
شممُت شذاَك في صنعاَء جيالً

إلى معناُه ينتسُب الوفاُء
هنا شعٌب بحبك كم تصدى

لمن عادوك.. من بالكفِر باؤوا
بال سبٍب يعادون الثريا 

كأّن عدوهم- فيها- الضياء 
أنا يا سيدي وطٌن يصلي

على آفاِقِه الخضِر- الرجاُء
معي شعٌب من اإلخالِص آٍت
صداُه الفجُر... حاديِه الوالُء
و لن نبكي الحسيَن كما بكتُه
األلى إذ ليس يجديِه البكاُء

و ما جدوى البكاِء و قد بكتُه
غداَة الطِف - في األرض ِ-السماء ُ

علينا أن نسيَر على ُخطاُه

لوعِد النصِر يحدونا احتفاُء
فكم قد أنجَبت دنيا المآسي 

يزيدًا ما- لسوأتِه - ِوجاُء
و كم من كربالٍء قد رأينا

و دّوى- للحسبِن بها- نداُء
ولم ينصْرُه في الميداِن شخٌص

كأْنْ قد غادر- الدنيا- الحياُء
ينادينا الحسيُن كفى سباتًا
متى ستثور- فينا - الكبرياُء
كأّن صداه في آفاِق عصري

أذاٌن... نام عنه من تناؤوا
أبا األحرار يا فخر المعالي

هنا وطٌن يحركه اإلباِء

ط����اف����ت ب����ق����دِس����َك ب�����ك�����رًة وأص���ي���ال 
وإل�������ي�������َك ح�������َج ض�����ي�����اؤه�����ا ت��ب��ج��ي��ال 
- مشاعٌر ي��اح��س��ي��ُن   - وع��ل��ى ص��ع��ي��دك 

وال�����ك�����ون ف����ي »ل���ب���ي���ك« ب�����ات ن��زي��ال 
»ل��ب��ي��ك« ي���اُن���ُس���َك ال���ك���م���اِل.. ط���ه���ارٌة
�����ت�����َك ع������رف������ان������ًا وأق���������������وَم ق���ي���ال  ل�����بَّ
»ل����ب����ي����ك« ي�����ا ن���������ورًا ت�����ق�����دَس س������ُرُه
ي��م��ح��و ال����ظ����الَم وُي�����زه�����ُق ال��ت��ظ��ل��ي��ال
»ل���ب���ي���ك« ي��اس��ب��ط ال���ن���ب���ي.. ت��س��اب��ق��ت
ت�����رج�����و ن���������داك ال�����ك�����ائ�����ن�����اُت ظ��ل��ي��ال
ل���ب���ي���ك.. ك��ي��ف ب���ي���وم ن���ح���رك أه�����دروا
.. وأم����ع����ن����وا ال��ت��ن��ك��ي��ال ُح���������َرَم ال����ن����ب����يِّ
ه���ل ب���اس���م دي����ن هللا - س���ب���ُط ن��ب��ي��ه -
أض��ح��ى غ��ري��ب��ًا ف���ي ال��ط��ف��وف قتيال 

أم ب���اس���م ه���ن���ٍد ق���د وص���ل���َت ب��ذب��ح��ه
- م���ن ك��ب��ِد ح���م���زَة - ي���ا دع����يُّ ف��ص��وال 

    ***        ***          ***
»أن���ا م��ن ح��س��ي��ٍن«.. ق��ال��ه��ا م��ن نطُقُه
وح�������ٌي.. وأص�������دُق م���ن ت���ح���دث قيال
»وح���س���ي���ُن م���ن���ي«.. ف��ي��ه ن����وُر م��ح��م��ٍد
ُه ت���م���ث���ي���ال ������َد ج���������������دُّ وب����������ه ت������ج������سَّ
.. ك��اله��م��ا وم����ق����اُم����ه ب���ع���د ال�������وص�������يِّ
ل ف������ي األن�����������ام ث��ق��ي��ال  ق����������وٌل ت������ن������زَّ
ن��وِر مكارٍم »أن��ا م��ن ح��س��ي��ٍن«.. فيُض 
ف���اش���ه���دوه مثيال م���ن���ي«..  »وح��س��ي��ن 
ل��ح��م��ي أك��ل��ت��م.. ف���ي ك���ؤوِس���ِك���ُم دم��ي
ص������دري وط�����أت�����م.. ت��ط��ل��ب��ون ذح����وال

رك����ز ال����دع����يُّ اب����ن ال���دع���ي س��ف��اه��ة.. 
وال������م������وُت أرغ���������ُب ل����ل����ك����رام س��ب��ي��ال 
ول������ب������در اق�����ت�����ص ال�������دع�������ّي ب���ك���رب���ال

وش�����ف�����ى ألش�����ي�����اخ ال�����ض�����الل غ��ل��ي��ال 
ب��ب��غ��ي��ه  - ال���ب���غ���يُّ   - وت���ط���ي���ب ج���دت���ه 
ن����ف����س����ًا...وُي����ش����ب����ُع ح���ق���ده���ا ت��دل��ي��ال
ث��م��ل��ْت ك����ؤوس ال��ب��غ��ي م���ن أح��ق��اده��م
ول������ه������م أق������������ام ول������ي������م������ًة وم����ق����ي����ال
أح���ف���اده  ف����ي  ال�����ذب�����ِح  ن���خ���َب  وأدار 
ل�����ي�����ك�����ون ن�����ه�����ج�����ًا ب������ع������ده ودل�����ي�����ال 

 ***          ***          ***

ه����ي����ه����اَت م���ن���ا ي����ا اب�������ُن ه����ن����َد م���ذل���ًة

أظ���ن���ن���َت ب���غ���َي���َك ي����دح����ُض ال��ت��ن��زي��ال

������ى ل���ط���رف���َك ف����ي ب���ل���وغ ش���واه���ٍق أنَّ
ع����ن����ه����ا ت�������راج�������ع خ������ائ������ب������ًا وك���ل���ي���ال
ح��اش��ا ل��ن��ور هللا - ي��ا أش��ق��ى ال����ورى -
ذل���ي���ال ي���ص���ي���ر  أن  ت������ح������اول  م���ه���م���ا 
و«ح���س���ي���ن« ف����رق����ان ي��ه��ي��م��ُن ن������وُرُه
ل�����ي�����ص�����ّدق ال���������ت���������وراة واإلن�����ج�����ي�����ال

***          ***            ***
ف��ض��ي��ل��ٍة أيُّ  ال������راي������اِت  ح����م����رَة  ي����ا   
ل���م���ن اع����ت����اله����ا ال�����ع�����اب�����رون ط���وي���ال
آب���������اؤه ف�����ت�����ى  ي�������ا  م������ج������ٍد  أيَّ  ب�������ل 
ب����ن����زاع����ه����م ُح�������ِش�������روا إل�����ي�����ه ق��ب��ي��ال 
ك����ل ي�����رى ف����ي م�����اء وج����ِه����ك م�������اَءُه

ف���اخ���ت���ر ل���ه���ن���ٍد ي����ا اب������ُن ه���ن���َد خ��ل��ي��ال 

ك�����زي�����اد ج������اء ي�����زي�����ُد ل���ع���ن���َة ف���اس���ٍق

ف���أق���م���ت ف����ي م���ج���ه���ول���ك ال��م��ج��ه��وال

وأوردت ال����ف����ج����وِر  ل���غ���ة  وت����ك����اث����رت 

ل����ل����ط����ه����ِر م����ع����ن����ًى م�����ن�����ك�����رًا ودخ����ي����ال 
 ***         ***             ***

ب��ك��رب�����������������������ال إن  ال����ط����فِّ  ك����رب����الء  ي����ا 
»م������راَن« م��ن وج����ِع ال��ح��س��ي��ِن فضوال
ف��ه��ن��ا ُح��س��ي��ُن��ك ي���ا ح��س��ي��ُن م��ص��دٌق
ه����ي����ه����اَت.. ال ي����رض����ى س�������واك ب��دي��ال
خ���رج )اب����ُن ب���در ال���دي���ن( ال أش����رًا وال
ب���ط�����������رًا.. ُي�����رت�����ُل روَح�����������ه ت��رت��ي��������������ال
رأُس���ُه مثُلك  وف��ي«ه��ي��ه��ات«..  يمضي 
ي���ه���م���ي ع���ل���ي���ه���م ب������ال������زوال رح��ي�����������ال

ونبقى مع الحسين

عاشللللللللللوراء 

ثللللللللأُر الله

حمير العزكي

امين العقاب

إبراهيم محمدالهمداني

شعر
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لم يك���ن التأييد اليمني للقضية الفلس���طينية 
يوم���ًا، ضمن ح���دود التأييد »اليتي���م« الذي 
يق���ف عن���د نط���اق الخطاب���ات والش���عارات. 
العرب���ي-  الص���راع  تاري���خ  م���دى  فعل���ى 
اإلس���رائيلي، كان���ت اليم���ن أول���ى الوجه���ات 
خاص���ة  الفلس���طينيين،  للفدائيي���ن  اآلمن���ة 
خ���الل ح���رب أكتوب���ر/ تش���رين األول 1973. 
وعل���ى الرغم م���ن محاوالت اغتي���ال الهوية 
اليمني���ة والعربي���ة، المتأصلة بمع���اداة كيان 
االحت���الل، والتي قامت به���ا األنظمة اليمنية 
التابع���ة للمعس���كر الخليجي، أع���ادت الثورة 
التي قام بها الشعب اليمني عام ٢014، البوصلة 
إل���ى وجهتها الصحيحة. وه���ذه المرة بزخم 
مق���رون بالق���درة والق���رار واإلرادة، لف���رض 
معادل���ة جدي���دة، لتلبي���ة نداء الق���دس »متى 

تطلب األمر ذلك«.
ف���ي ٢3 أي���ار/ ماي���و ع���ام ٢0٢٢، أي بعد نحو 
أس���بوعين على ب���دء معركة س���يف القدس، 
أعل���ن قائ���د حرك���ة أنص���ار هللا، الس���يد عب���د 
المل���ك الحوث���ي، ف���ي خط���اب متلف���ز لم���دة 
دقيقتين، عن الجهوزية و » االس���تعداد لكل 
االحتماالت، وتجاه كل التطورات، وبحسب 
عل���ى  انه���م  إن ش���اء هللا«، مؤك���دًا  ال���الزم 
»تنس���يٍق مس���تمٍر م���ع اإلخ���وة ف���ي حركات 

المقاوم���ة في فلس���طين، وفي إط���ار محور 
المقاوم���ة«. وداعي���ًا -رغم الحص���ار المطبق 
ألكث���ر من 7 س���نوات- لحمل���ة تبرعات كبيرة 
الفلس���طينية كخط���وة  للش���عب والمقاوم���ة 
أولى، تلته���ا تظاهرات مليونية في أكثر من 
13 ساحة في العاصمة صنعاء والمحافظات.  
خالل المعركة األخيرة التي شنتها »إسرائيل« 
على قط���اع غزة، والتي اغتال���ت خاللها قائد 
المنطقة الشمالية في سرايا القدس، الشهيد 
تيس���ير الجعبري، وقائ���د المنطقة الجنوبية، 
خالد منصور، وعددًا من الش���هداء اآلخرين 
وغالبيته���م م���ن األطف���ال والمدنيي���ن،  أك���د 
المتحدث الرس���مي باس���م القوات المسلحة 
اليمنية، العميد يحيى س���ريع، ان »كل القوى 
العس���كرية وكل الجي���ش واللجان الش���عبية 
إخوانن���ا  لمس���اندة  وحاض���رون  جاه���زون 
الفلس���طينيين إذا تطّلب األم���ر ذلك«. معلنًا 
ان »الق���وات المس���ّلحة اليمني���ة جاه���زة ألي 
توجيهات تصدرها القيادة لمساندة الشعب 
الفلس���طيني«، مش���يرًا إل���ى أن »أي اعت���داء 
على فلس���طين هو اعتداء على  اليمن وعلى 

المقاومة كلها”.
اليمن يمتلك القدرة والقرار

ه���ذا التأكيد اليمن���ي على رغبته بالمش���اركة 

ف���ي الح���رب ضد كي���ان االحت���الل، واحباط 
الش���عب  قت���ل  عل���ى  القائم���ة  مش���اريعه 
أرض���ه  واس���تباحة  وتهجي���ره  الفلس���طيني 
ومقدس���اته، ل���م ت���أت ضم���ن إط���ار الح���رب 
النفس���ية المج���ردة، بل قائم بح���د ذاته على 
أس���س عملي���ة واقعي���ة. فالجي���ش واللجان 

ق���درات  الي���وم  تمتل���ك  اليمني���ة،  الش���عبية 
عس���كرية أثبت���ت نجاعته���ا وفعاليتها خالل 
الح���رب التي ش���نها ما يس���مى ب���� “التحالف” 

بقيادة السعودية.
مطل���ع ش���هر أي���ار/ ماي���و ع���ام ٢0٢1، أص���در 
مرك���ز أبح���اث األم���ن القوم���ي اإلس���رائيلي، 

دراس���ة ح���ّذر فيه���ا، م���ن “هجم���ات حوثي���ة 
مفاجئ���ة وس���ريعة على إس���رائيل، أو ضرب 
أو  األحم���ر  البح���ر  ف���ي  إس���رائيلّية  ُس���فن 
الُمحي���ط الهن���دي”. موصي���ًا بأن���ه “ال ب���د أن 
ترّك���ز إس���رائيل َق���ْدرًا م���ن مش���اركتها ف���ي 
اليم���ن لمراقبة ق���درات حرك���ة “أنصار هللا” 
وإحباطها”، مش���يرة “بل إن نتنياهو نفس���ه 
���ر قب���ل عامين ع���ن مخاوفه م���ن “ضربة  عبَّ

يمنية محتملة”.
ايض���ًا،  بدوره���ا  مبني���ة  التقدي���رات  ه���ذه 
عل���ى احداثي���ات ومعلوم���ات اس���تخباراتية 
وتحليلية دقيقة. حيث ان القوات المسلحة 
اليمني���ة حرصت خالل عملياته���ا في العمق 
الس���عودي خاص���ة، عل���ى إظه���ار بع���ض م���ن 
قدراتها، وما كان الكشف عن الصاروخ الذي 
اس���تهدف رأس تنورة، خ���الل عملية توازن 
ال���ردع الس���ابعة، إال إليص���ال رس���الة مفادها 
“انن���ا قادرون عل���ى الوصول لعم���ق الداخل 
المحت���ل”. ف���ي حي���ن ين���درج التأكي���د م���رة 
أخ���رى في إط���ار ق���درة صنعاء عل���ى اتخاذ 
ق���رار المش���اركة الفعلي���ة فيم���ا ل���و تخط���ت 
“إس���رائيل” الخط���وط الحم���راء، ووجودها 
بصل���ب مح���ور الق���دس، أكث���ر م���ن أي وقت 

مضى.
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ج���دد األمي���ن العام لحزب هللا الس���يد 
الثالث���اء،  الي���وم  هللا،  نص���ر  حس���ن 
التضام���ن والوق���وف مع اليم���ن داعيا 

إلى وقف العدوان على اليمن.
كلم���ة  ف���ي  هللا  نص���ر  الس���يد  وق���ال 
متلف���زة خالل المس���يرة المركزية في 
ذك���رى عاش���وراء بالضاحية الجنوبية 
بالعاصم���ة اللبنانية بي���روت له: نجدد 
وقفتن���ا إلى جان���ب الش���عب المجاهد 
والمحاص���ر في اليم���ن الذين يقاتلون 
كرامته���م  ع���ن  دفاع���ًا  س���نوات  من���ذ 
االحت���الل  مواجه���ة  ف���ي  ووطنه���م 

والعدوان واإلذالل واالستكبار.
وأضاف أن  مظلومية الش���عب اليمني 

واإلب���اء  للصم���ود  حقيق���ي  تجس���يد 
وانتصار الدم على الس���يف وتجس���يد 
حقيقي لكربالء ولس���يد الشهداء أبي 

عبدهللا الحسين عليه السالم.
وق���ال الش���عب اليمن���ي يدافع���ون عن 
كرامته���م ووجوده���م ووطنه���م ف���ي 
مواجهة االحتالل والعدوان واالذالل 
وال  الكل���ل  يعرف���ون  ال  واالس���تكبار، 
عل���ى  الجبه���ات  ويمل���ؤون  المل���ل، 
امتداد الس���نوات، ويملؤون الساحات 
والميادي���ن وال يغيبون عن مناس���بات 

األمه.

أك���د المش���ير مه���دي المش���اط رئي���س 
المجلس السياسي األعلى على أهمية 
تأهي���ل م���دراء المديري���ات وقي���ادات 
الس���لطة المحلي���ة ليس���اهموا بش���كل 

فعال في خدمة المجتمع وتنميته.
وحث على إنشاء الجمعيات التعاونية 
والمديري���ات،  الع���زل  مس���توى  عل���ى 
لتس���اهم ف���ي مس���اعدة المجتم���ع في 
الزراع���ة، وتربي���ة الث���روة الحيوانية، 

وصوالً إلى االكتفاء الذاتي.
وشدد الرئيس المش���اط على ضرورة 
ودعمه���ا  المنتج���ة  باألس���ر  االهتم���ام 

لتمكينها من االعتماد على نفسها.
وفي سياق أخر أكد الرئيس المشاط، 
على ال���دور الحي���وي لمصلحة الدفاع 

المدن���ي في ظل ما يتعرض له الوطن 
عدوان واس���تهداف للمنش���آت العامة 
والخاص���ة، باإلضافة إلى التعاطي مع 
حوادث الحرائق والكوارث الطبيعية 
وكذا االس���تجابة السريعة للتعامل مع 
البالغات الخاصة باألمطار والس���يول 

وعمليات اإلنقاذ.
ولفت إلى أهمي���ة دور الدفاع المدني 
ف���ي التحذي���ر م���ن مخاط���ر الس���يول 
م���ن خ���الل مش���روع اإلن���ذار المبك���ر 
بس���ائلة صنع���اء للحفاظ على س���المة 

المواطنين.

األمين العام لحزب الله السلليد حسن نصر الله: الشعب اليمني تجسيد 
حقيقي لكرباء الحسين ونؤمن أن نصرته من أوجب الواجبات

الرئيس المشاط يؤكد على أهمية تأهيل مدراء المديريات وقيادات السلطة المحلية

وحدة الساحات: اليمن يمتلك القدرة والقرار للدفاع عن القدس


