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ال�شيد عبدامللك احلوثي يف خطاب ذكرى عا�شوراء:

املتخاذلون سيقتلهم 
العدو يف فرتات الحقة

األمريكي ال يريد لش��عبنا أن يتحرك ويريد م��ن المتخاذلين البقاء على حالتهم ليقتلهم في فترات الحقة
نوايا العدو هي احتالُل كل اليمن وتحويل كل رجل فيه إلى عبد مأمور تحت أوامر الس��عودي واألمريكي  
يجب أن يتحرك الجميع بمسؤولية كي ال نكون ضحايا البيوت وضحايا القرى

انتماؤنا لإلس��الم يفرض علينا أن ال نذعن وأن ال نس��تكين لسالطين الجور وزعماء الطغيان 
كان اإلمام الحس��ين في مقامه وحركته وثورته واستشهاده يحمل راية اإلسالم ويعبر عنه بالقول والفعل
نش��كر كل الذين وقفوا إلى جانب ش��عبنا في محنته وعلى رأسهم حزب اهلل والسيد حسن نصر اهلل

تستوجب الجريمة ردة فعل مشرفة، وإذا استكان 
البعض فلينتظر الناس المزيد من الجرائم
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ال�شواريُخ البالي�شتية ت�شِرُب الُعمق وقائمُة اأَْهَداف غري م�شبوقة:
ما بعَد مجزرة الصالة الكربى: أَْبَطاُل اليمن يحرقون األرَض تحت أقدام الجيش 

السعودي يف الحدود ومقتُل العشرات بعمليات متنوعة
  - خاص:

مناذُ وصاوِل أخباار املجازرة اليي ارتكبهاا طاريان اليمالف 
د الجيش  السادوعي األَمريكاي يف الصالاة الكربى بصندااء وتدهُّ
واللجان الشادبية ومدهام ُسّل اليمنيني بالثاأر لضمايا املجزرة، 
بدأ أَبَْطاُل اليمِن بإشادال المرائل يف الدمل السادوعي صاروخياً 
ومدخدياً وعمليات برية حققت منذ الساعات األوىل نيائج مبهرة.

أول عملياة صاروخية ثأرية لضمايا املجزرة سانت بمسايوى 
المادث عندما رضبات أول لدف عساكري يف الدمل السادوعي 
برضب قاعدة خهد الجوية يف الطائف بواساطة صاروخ برسان1، 
يف عملية عسكرية لي األوىل من نوعها من حيث الهدف ومسيوى 

الدمل.
ولام تمِض عقائُل عاى الرضبة حياى وجد الددو السادوعي 
نفساه عاجزاً عن انكارلا عندما سابقيه ساماريات املواطنني يف 
الطائاف اليي رصدت لمظة رضب الصاروخ للهدف، ممدثاً عوياً 
سبرياً ُسامع يف أرجائها، ثم رصدت الكامريات عدعاً غري مسابوٍق 
من سايارات اإلساداف ولي تهرع إىل القاعدة الجوية بما أوحى 

للجميع أن الرضبة الصاروخية قد خدلت خدالً عظيماً بالددو.
وعاى مسايوى جريمة الدادوان املروعة سانت القيااعة تدرك 
أناه ال بد أن تكاون الرضبات الياي يلمقها أَبَْطاال اليمن بالددو 
اسايثنائية وعى مسايوى يريض طموح اليمنيني امليطلدني للثأر 
خكان الهدف الصاروخي الثاني مدسكر بليالني يف منطقة نجران 
والذي اسايهدف بواساطة صااروخ زلازال3 الباليسايي ومميل 
الصناع حيث لم تمض عقائل إال واسايهدخت القاوة الصاروخية 
ألول مارة مديناة خيصال بان عبدالدزياز الدساكرية يف جيازان 
بواساطة صاروخ باليسيي من طراز قالر1 والذي أسدت وحدات 

الرصد أنه أصاب لدخه بالدقة املطلوبة.
باليزامن مع الدمليات الصاروخية سانت سايارات اإلساداف 

اليابدة للددو السادوعي تهارع إىل ممطة تولياد سهرباء جيزان 
الياي تدرضت لقصف صاروخي المل إرضاراً سبرية خيها يف وقت 
سانت املواقع الدساكرية اليي ماتزال تمت سايطرة جيش الددو 
تيدرض لقصف صاروخي ومدخداي جدل من الرشيط المدوعي 
حرائل ميصلة أشادلها أَبَْطال اليمن مان تمت اقدال جنوع الددو 

ومن خوقهم.
ومان جيزان وصلت مشاالد وصاور وزعها اإلْعااَلل المربي 
لدملية نوعية قال بها أبطال الجيش واللجان الشادبية ميمثلة يف 

سمني ممكم لطقمني عسكريني تابدني لجيش الددو السدوعي.
املشاالد أظهرت تقدل االطقم الدساكرية السدوعي يف طريل 
جبايل بينماا سانت وحادات الرصاد واإلْعااَلل المرباي يرصدان 

تقدمهما إىل منطقة وجوع عبوات ناسافة شديدة االنفجار ما أن 
المسايها إطارات االطقم الدساكرية حيى عوى انفجار واندلدت 
نريان عظيمة لم تمول الجنوع السادوعيني خقط أشالء بل حولت 
االطقام املسايهدخة إىل أجازاء تناثارت يف املنمدرات عاى جانب 

الطريل.
الدمليات الدسكرية املدعومة بيوجيهات الثأر لضمايا صنداء 
سان جنوع الجيش السدوعي األسوأ حظاً لم امليواجدين يف جيزان 
والياي نالات لماد االن النصياب األسرب مان الدملياات إىل جانب 
االسيهداف الصاروخي ملنشاآت الددو، حيث وبدد رضب ممطة 
تولياد سهرباء جيزان جاء الدور مؤسساة سهربااء صامطة اليي 

اندلدت خيها حرائل لائلة جراء قصف صاروخي مكثف.

ويف منطقاة القرن بميازان سان أحد الجنوع السادوعيني عى 
موعد مع وحدة القناصة اليابدة للجيش واللجان الشادبية اليي 
ارعتاه قييال باليزامن ماع اليصدي لدملية تقدل خاشالة ملرتزقة 
الدادوان باتجاه منفذ البقع عرب األرايض السادوعي ولناك سانت 
مذبماة حقيقاة للمرتزقة حيث توضاح املصاعر الدساكرية أن 
أَبَْطال الجيش واللجان الشادبية عمروا 6 آليات مينوعة وعبابيني 
مان طراز ابرامز، مما أعى ملرصع الدارشات ممن سانوا عى مين 

االليات.
وبماا أن جيازان حصلات لماد االن عاى النصياب األسرب من 
عمليات أَبَْطال الجيش واللجان الشادبية خإن الجنوع السدوعيني 
ساناوا لذه املرة عاى موعد مع ساقوط جماعي أماال سامريات 
اإلْعااَلل المرباي الاذي وزع مشاالد لكمني سبري اسايهدف عدة 

عوريات سدوعية.
وتظهر املشاالد عدة مدرعات وأطقم عساكرية ولي تيمرك 
يف طريل عى منمدر جبيل بني مواقع عساكرية قبل أن تيموضع 
جميدهاا خوق الدباوات الناسافة اليي وضدت مان قبل الجيش 
واللجاان الشادبية لييمول الطريال والدوريات بمان خيهما من 
الجناوع السادوعيني إىل سومات مان النريان الهائلاة اليي ابيلدت 

الدوريات والجنوع عى نمو واحد.
تسيمر يف نجران المرائل اليي لم يشهدلا الددو السدوعي من 
قبل حيث تمكن أَبَْطال الجيش واللجان الشدبية من تدمري إحراق 
طقم عساكري سدوعي يف قرية املدرسة مما أعى ملرصع من خيه 
من الجنوع السادوعيني باليزامن مع عملية قنص جندي سدوعي 
آخار يف منطقة بيت الرمااعي وقبل ذلك تمكن أَبَْطاال اليمن من 
تدماري عربة براعيل بصااروخ مضاع للدروع يف موقع املسايمدث 
الجدياد باليزامان ماع مارصع وجارح عادع مان الدساكريني 
السادوعيني بصاروخني موجهني اسايهدخا طقماني خلف موقع 

اليبّة الممراء.

  - خاص:
اسايجابًة لدعاوة قائد الثاورة السايد عبدامللك 
الموثاي إلحياء يول عاشاوراء يف الفدالية املرسزية 
بصندااء شاهدت الداصماُة صندااء عارَص أمل 
األربدااء، مساريًة جمالريياًة حاشادًة رخاع خيها 
اليمنيون الشادارات املدرّبة عن تمساكهم بمباعئ 
ونهاج سابط رساول اللاه صى اللاه عليه وسالم 
المساني بن عيل عليهما الساالل يف مواجهة الظلم 

واليضمية من أجل لذه املباعئ
وحمال املشاارسون يف الفدالية الياي أقيمت يف 
شاارع السايني الشامايل بالداصمة صندااء تمت 
شادار »أُبااة الضيام« أْعااَلل الجمهورياة اليمنية 
والالخيات املنالضة للسياسة األَمريكية يف املنطقة، 
واملندعة بالددوان األَمريكي السادوعي ومجازره يف 
حل الشادب اليمني، وساذا صوراً لجرائام الددوان 
ومرتزقيه واليي سان آخرلا مذبمة الصالة الكربى.

سما رخع املشاارسون صور األماني الدال لمزب 
اللاه السايد حسان نارص اللاه إشااعًة بمواقفاه 
اإلنَْساانية واإلْسااَلمية يف مساندة الشادب اليمني 

والوقوف مده يف مظلومييه
وأشاار اليمنياون إىل أن احيفاَلهام بذسرى يول 

عاشاورا أتاى اسايجابًة ألمر قائاد الثورة السايد 
عبدامللاك الموثي وتمثالً لنهج اإلَماال الُمَسانْي بن 
عايل عليهما الساالل، مؤسديان أن ماا ييدرض له 
الشادب اليمناي من مجازر بشادة وجرائام إباعة 
مان قبل الددوان األَمريكي السادوعي يمثل اميداعا 

ملظلومية اإلَماال الُمَسنْي وممنة سربالء
وععت المشوع املشارسة يف الفدالية جميَع أبناء 
الشادب اليمني إىل تممل ُسّل خرع ملساؤولييه تجاه 
القضية الوطنية والدخاع عن المل ومواجهة الغزاة 

املديدين عى الشدب اليمني.
وأّسد املشاارسون ألمية رخد الجبهات باملقاتلني 
وإعاالن النفري الداال للدخاع عن الوطن مشايدين 
بمواقف الجيش واللجان الشادبية وتضمياتهم يف 

جبهات الرشف والبطولة. 
األَمريكاي  الدادواَن  أن  إىل  اليمنياون  وأشاار 
السادوعي يماي عى النهاج اليزيادي يف ارتكاب 
الجرائام البشادة مماولاة إلساكات صاوت المل 

وخرض سلطة الظلم.
وخاطاب املشاارسون يف الفدالية قااعَة تمالف 
الددوان األَمريكي السادوعي ومرتزقيهم، مؤسدين 
لهم بأنه مهما بلغت بشااعة الجرائم اليي يرتكبها 
الدادواُن األَمريكي السادوعي ومرتزقياه خإنها لن 
تثناَي اليمنياني عان صموعلم وتمساكهم بالمل 

وعخاعهم عن وطنهم وسياعته.
 إىل ذلاك وّجه السايد عبدامللك الموثي خطاباً إىل 
املشاارسني يف الفدالية املرسزية وساخة أبناء الشدب 
اليمني واألمة الدربية واإلْسااَلمية بمناسبة ذسرى 
يول عاشاوراء موضماً ألمية إحيااء لذه الذسرى 

ورضورة تمثل نهج المساني بن عيل عليه الساالل 
وسذا ما يديشاه الشدب اليمني من مظلومية تمثل 

اميداعاً ملظلومية سربالء.
وقال السيد عبدامللك الموثي إن اإلَماال الُمَسنْي 
تمرك عن وعي وعن قناعة خالصة وتمرك بمرسة 

القرآن وبما يمليه عليه القرآن، مشاريا إىل أن الذنب 
الكباري الاذي يداقاب عليه لاو الهوياة واالنيماء 
واملباعئ والقيم واألخالق وأن األعداء يريدون لنا أن 
نكون عبيداً أذالء ومكساوين خاضداني ال قرار لنا 

وال حرية لنا وان يكونوا عن من يقرر علينا.
وقاال قائد الثورة: »ما يريده النظال السادوعي 
مناا اليول ضمن السياساة األَمريكية لاو ما أرعه 
يزيد يف تلك األَيَّاال لو االذالل والقهر واالسيدباع«.

وأسد السيد عبدامللك الموثي أن انيماَءنا لإلْساَلل 
يفارض عليناا سفارض عيناي أْن ال نذعان وأن ال 
نسيكني لسالطني الجور وزعماء الطغيان والفساع 
واإلْجااَرال، موضماً املبااعئ والقيم لي اليي تمثل 
الضواباط لصالباة االمة وتماساكها وأشاار قائد 
الثاورة إىل أن لاذه القيم لي القيم الياي ناعى بها 

اإلَماال الُمَسنْي عليه السالل.
إىل ذلاك رعع املشاارسون يف الفدالياة الهياخاات 
األرايض  عاى  األَمريكاي  لليواجاد  املساينكرة 
اليمنياة، مان بينها )شادُب المكماة واإليمان لن 
يرسع لألَمريكان(، )نسايلهم من عاشاوراء مدنى 
اليضمياة الكاربى(، )النرُص لنا وعد الله وحساني 
نماي يف ُخطاه(، )ما عمنا للاه رجال يأبى اللُه لنا 
اإلذالل(، )ياا نارص الله لك عرخان من شادبي يمن 

اإليمان(. 

تلبيًة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 

ساهم يف #الحملة_الوطنية_لدعم_البنك_املركزي اليمني 
بفتح حساب جاري في أحد البنوك الوطنية أو في مكاتب البريد لرفد البنك 

بالسيولة الالزمة لتعزيز االقتصاد الوطني

ا�شتجابًة لدعوة ال�شيد القائد عبدامللك احلوثي:
اليمنيون يحيون ذكرى يوم عاشوراء ويؤكدون بصوت واحد: هيهات منا الذلة
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م�شرع واإ�شابة الع�شرات من املنافقني يف زحف فا�شل
أبطاُل الجيش واللجان يدمرون 3 دبابات للعدوان و6 آليات عسكرية يف محافظتي الجوف والبقع 

مقتُل وإصابة عدد كبري من مرتِزقة العدوان وأسر 
آخرين يف منطقة ناصة بمريس الضالع

هيومن رايتس ووتش تدعو أمريكا للكّف عن 
اختالق األعذار بشأن جرائم السعودية يف اليمن

  - خاص:
حاول الددواُن األمريكي السادوعي عن طريل 
مرتزقياه خياَح جبهة جديادة يف مماخظاة البقع 
خاخييمات لهام أباواُب الجميام وعااعوا يجرون 
وراءلام أذيااَل اليازي والداار ولام مثيناون 
بجراحهام خيماا بقيات جثاث القيى تينالشاها 

الطيور الجائدة.
وماع بادء الدادوان سانات وساائل إعالمهام 
تيبالاى وتنقال األخبار باأن لؤالء قد سايطروا 

وحّققاوا تقدُّماً سبارياً يف البقع، ميناساني أن من 
خشال يف رصواح ونهم لان يمقل تقدمااً سبرياً يف 
الجباال الكبارية الوعارة وبالدخاول إىل الدمل يف 

صددة.
مصدر عساكري خّضل السايرية مان مزاعم 
وساائل إعالل الدادوان حول السايطرة عى منفذ 
البقاع من جهة نجران، عى حساب وسالة األنباء 
سبأ، مشرياً إىل أن ما تناوليه بدُض وسائل اإلعالل 
من أخبار حول سيطرة مناخقي الددوان السدوعي 
عى منفذ البقع عارية عن الصمة، وتأتي يف إطار 

مماوالت الددوان تمقيل انيصارات ولمية.
وبانّي املصادر أن لادف الددوان مان الرتويج 
لسايطرته عاى املنفاذ اليأثاري عاى الارأي الدال 
بيمقيقه انيصاراٍت ولميًة واليغطية عى الضغط 

واليسائر اليي ييكبدلا يف جبهات المدوع.
وأشاار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشدبية 
تصدوا يول أمل ملماولة تقدل خاشالة للمناخقني 
والددو السادوعي باتجااه منفذ البقاع من جهة 
نجاران بيغطياة جوية وبرياة سادوعية مكثفة 

وسبدولم خسائر سبرية يف األرواح والدياع.

وواضاٌح من خاالل اليرصياح الدساكري أن 
طريان الددوان حااول بكل إمكاناته ععم املرتزقة 
ليمقيال انيصار يف البقع لكن سل املماوالت باءت 

بالفشل.
وتمكن أبطال الجيش واللجان من تدمري سات 
آليات وعبابيي إبرامز سدوعية إثر مماولة اليقدل 
الفاشالة للمناخقني باتجاه منفاذ البقع من جهة 

نجران، سما قيل وأصيب الدرشاُت منهم.
ومع مماولة الددو اخارتاق الصفوف واليقدل 
يف أسثر من جبهة قيالية ييفاجأ بمدى االسايدداع 

والجالزياة الكبارية ألبطاال الجياش وقدرتهام 
الفائقة عى إخشال سل ميططاتهم.

 ويف سياق االنيصارات امليدانية ألبطال الجيش 
واللجاان الشادبية عمارت وحادات مان الجيش 
واللجان الشدبية يول أمل عبابة ملناخقي الددوان 
يف منطقاة اليليفاني بمديرياة خاب والشادف 

بالجوف.
واسايهدف أبطال الجياش واللجان الشادبية 
بصاروخ مضاع للادروع عبابًة للمناخقني، ما أعى 

إىل تدمريلا ومرصِع َمن سانوا عى مينها.

  - متابعات:
َع اإلعالُل المربي يول السبت املايض  وزَّ
مشاالَد لسايطرة أبطال الجيش واللجان 
الشدبية ملواقع عساكرية تابدة للمرتزقة 
يف منطقة ناصة اليابدة ملريل يف مماخظة 
الضالاع، وذلك رعاً عى اعياداءات املرتزقة 

امليكررة. 
وتمّكن أبطاال الجياش واللجان خالل 
الدملياة مان تطهاري عادع مان املواقاع 
الدسكرية املهمة يف منطقة ناصة بمريل، 
واغينال األسالمة اليي خلفهاا املرتزقة يف 

مواقدهم.
 وأسفرت سذلك عن عدع سبري من القيى 
والجرحاى يف صفوف املرتزقة ترست بدض 
الجثث يف ساحة املواجهة، سما وقع أرسى 

بيد الجيش واللجان الشدبية يف الدملية.

  - خاص:
ععات منظمة )ليومن راييل ووتاش( الواليات امليمدة 
إىل الكف عن اخيالق األعذار بشأن جرائم النظال السدوعي يف 
بالعنا.. مؤسدة أن مساعدة لذا النظال ال تدفي واشنطن من 
املسائولية عن مقيل أسثر من أربدة آالف مدني أو عن إرسال 

أسلمة بمليارات الدوالرات.
وقالات الباحثة يف قسام الطوارئ يف املنظماة المقوقية 
بريانكا موتابرثي يف تقرير لها انه رغم ترصيمات مسائول 
رخياع يف اليارجية األمريكية بان الواليات امليمدة لن تدطي 
النظال السادوعي شايكاً عى بياض لكل ما تفدله يف المرب 
عاى اليمن، اال ان المملة الدساكرية السادوعية عى اليمن 

مسيمرة بدعم أمريكي.
وأضاخت أن لذا الدعم ميمثل يف تزويد الطائرات بالوقوع 
جاواً واملسااعدة يف تمديد األلاداف عون انيقاع السادوعية 
وحلفائهاا لقصاف املدنيني بشاكل ميكارر وغاري قانوني، 

وارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب.
وأّسادت الباحثاة أن لاذا الدعام تجدل الوالياات امليمدة 
طرخاً يف المرب وربما مسئولة عن رضبات غري قانونية رغم 
االسايياء امليزايد بشاأن المصيلة الدامياة للقيى املدنيني يف 

المرب عى اليمن.

وخيماا أشاارت إىل ترصيماات املسائولني األمريكيني يف 
صميفة )واشانطن بوست( بان “أخطاء مرتبطة بالقدرات 
أو الكفاءة، وليل بسوء النية” أّعت إىل قصٍف ميكّرٍر ليمالف 

الددوان األمريكي السدوعي عى منشآت مدنية يف اليمن.
وتسااءلت الباحثُة عن سيفياة مدرخة ذلك يف الوقت الذي 
لام تُْجاَر أي تمقيقات جدياة حول الهجماات اليي وصفت 
بغري القانونية، إضاخة إىل ذلك، ساواء أسان ُممدعو األلداف 
السادوعيون ييرصخاون بساوء نياة، أو لم ببسااطة غري 
ُمدربني بشكل ساف، خالمكومة غري مدفية من مسؤولييها.

وأسدت يف لذا الصدع أن الهجمات اليي تُشاّن بدون تمييز 
بني األلداف املدنية والدسكرية، وتلك اليي توقع خسائر غري 
ميناسابة يف أرواح املدنياني ومميلكاتهام، أيضاً غري رشعية 

بموجب قوانني المرب.
وتمدثات الباحثة يف منظمة )ليومن راييل ووتش( عن 
ترصيمات للمسئولني األمريكيني يف واشنطن الصيف املايض 
بشاأن قصف اليمالف امليكرر أللداف مدنية يف اليمن واليي 
قالاوا خيها إنهام يديقدون أن السادوعيني ال ييقنون تمديَد 

األلداف خمسب.
وأسدت الباحثة ان لذا االعيقاع ييمدى املنطل.. موضمة 
ان غاارات اليمالاف رضبات بشاكل ميكارر، بماا يف ذلاك 
باسييدال أسلمة موجهة بدقة، منشآت مدنية مثل مصانع 

األعوية ومرسبات تيزين املواع الغذائية، ومسيشفيات سبل 
تمييزلاا ووّخارت منظماة )أطباء باال حادوع( إحداثياتها، 
اضاخة إىل االسايهداف بشاكل ميكرر أساواقاً خاالل النهار 

بوجوع عدع سبري من املدنيني.
وأسدت يف لذا الصدع ان االخيقار إىل الكفاءة وعدل احرتال 

حياة املدنيني بشكل ساٍف ال ييناخيان مع بدضهما البدض.
وأضاخات أن املماماني الدساكريني نظروا يف ماا تفدله 
السادوعية ورأوا أنها لم تيرتق أياة قوانني؛ ألنه يف نظرلم، 
يبادو مقيال املدنيني “غاري ميدماد”، لكّن ارتاكاب طياري 
اليمالاف وقاعة عملياته جرائم حرب ال يقيرص عى احيمال 
قيل املدنيني عمداً، خشان لجمات ميهورة قد يؤعي أيضاً إىل 

املماسمة بيهمة جرائم المرب.
وخيمات الباحثاة يف املنظمة المقوقياة باليأسيد عى ان 
املسئولني األمريكيني سيضطرون ليقديم أجوبة أخضل حول 
أعماال النظال السادوعي بدل اخيالق األعاذار أو املماطلة يف 
اإلجابة بشاأن الدور األمريكي والكيفية اليي تساييدل بها 

األسلمة األمريكية.
وأسادت بالقول “ان مسااعدة حليف قديام ال تدفي من 
املسئولية عن مقيل أسثر من أربدة آالف مدني، أو عن إرسال 
أسالمة بقيمة مليارات الدوالرات، قد تساييدل يف انيهاسات 

السنة املقبلة«.

اليدومي والعودة إىل 
األحضان األمريكية

محمد ناجي أحمد* 
يف ساياق زمني ميقااِرب، ييشاّدع رئياُل الهيئاة الدليا لا 
»اليجّمع اليمني لإلصاالح«، ممّمد اليدومي، بقوله الفصل بأن 
لوية الدولة اليمنية لي اإلساالل، مع أن الدولة ليست خرعاً، وال 
تنطل بالشاهاعتني، وليل لها جوارح تشاهد عليها يول الدين. 
ويمسام اليدومي أمار اليرشيع باأن الرشيدة اإلساالمية لي 
املصادر الوحيد، ثّم يفاّ� الرشيدة عى أنّها خهام برشي، مّما 
يجدلنا نفاّ� املصدر الوحيد لليرشيع بأخهال ومصالح الناس. 
بدده يأتي األساياذ عبد املجيد الزنداني ليمّدث الناس عن خهمه 
الوحيد للرشيدة اإلسالمية، ولو الفهم الذي سينساق له الناس 
قهاراً وطوعااً. خهو مان الدلماء املسامومة لمومهم، حساب 
مقولة ابن عسااسر، واليي اسايمّرت املدالاد الدلمية يف اليمن 

تدّرسها ليالميذلا عى أنّها حكم قطدي الداللة.
ويبادأ الفهام األّول والوحيد بأّول إبداعاتاه يف القرن الواحد 
والدرشين، ميمّدثااً عن »الرساز« أي ثروات باطن األرض، خهي 
بقياساهم خيائ أخااءه الله عليهام ومنه يكاون اليمل، ومن 
اليمال خمساه آلل البيت، وبددلا سايأتي اإلجيهااع لألربدة 
أخمااس امليبّقياة، ليكاون خمساه للمؤّلفة قلوبهام من ألل 
الشاوسة والدصبية، وخمال للداملني عليها... إلخ، وسايبقى 
الشدب مجّرع عاّمة وعلماء وسوقة ييّم اسيجالبهم يف سّل بيدة 

عاّمة لكّل سلطان يضدونه مظّلة لهم.
سأن لنااك تطميناات أمريكياة سادوعية أعااعت الياوازن 

ليطاب اليدومي
سنت قد سيبت بياريخ 27 سابيمرب 2013ل، عن حوار ممّمد 
اليدوماي يف قنااة »ساهيل«. وقيهاا، سان اليماّول ال�يع من 
بكائيّاتاه وانفداالته، بسابب ماا حدث لا«اإلخوان املسالمني« 
بمارص، غري مفهول للكثريين، ولا لي األحداث تؤّسد أن إخوان 
اليمن ييّيذون مواقفهم بنفدية وتبدية إقليمية وأمريكية. خكّل 
خطاوة ييّيذونها بمقاعيار نفدية، خاملباعئ والقيام تيمثّل بما 

ييدمهم ويراسم من مصالمهم.
يف حواره املنشور يف صميفة »الصموة«، يف سبيمرب 2013ل، 
نقالً عن قناة »ساهيل«، ظهر ممّمد عبد اللاه اليدومي، رئيل 
الهيئة الدلياا لا«اليجّمع اليمناي لإلصالح«، لاعئااً ومطمئنّاً، 
عاى عكال مقاَلياه اللذين نرشلماا يف صميفاة »الصموة«، 
بلغاة منفدلة، وبراء واضاح تجاه املييلفاني، ووالء ليصّورات 
جماعياه. أصبح، لنا، يف لذا الموار، ييمّدث عن تفالمات مع 
الموثاي ورغبة يف الرشاساة عاخل »اللقاء املشارتك«، بضّمه إىل 
جوار توأمهم حزب »الرشااع«. ومع أنّه تمّدث عن لّوية عينية 
للدولة اليمنية، ومصدر وحيد لليرشيع لو الرشيدة اإلسالمية، 
إاّل أنّاه أرعف موضمااً أن الرشيداة اإلساالمية خهام برشي، يف 
رساالة لآلخرين بأن املصدر الوحيد لليرشيع لو الفهم البرشي 

واملصالح البرشية.
لناا، يصباح اليمّساك بالصياغة ليسات أسثر مان توظيف 
واسايثمار شادبوي، لطاملا بنوا رأسامالهم الرمزي من خالله 

سشدار والخية شدبوية وتجييشية.
وعان موقفاه مان ععاوات رضب ساوريا من قبال الغرب 
والا«ناتو«، سانت إجابيه قريبة من موقف »اإلخوان املسالمني« 
يف سوريا، ولو اسييدل يف ذلك لغة مليبسة، بأنّه ليل مع رضبة 
تصيب الشادب الساوري، أي أنّه مع رضبة تنهاي قّوة الجيش 
الساوري. وعن عالقيهم بالواليات امليّمدة األمريكية، قال إنّهم 
»جا� يدرب عليه الشادب اليمني إىل اآلخر، ويدارب اآلخر عليه 
إىل الشادب اليمني...«. من لنا، يصبح تساليم عرع »اإلصالح« 
للسافري األمريكي املنيهية والييه تدبرياً عن شاكل من أشاكال 
اليجسري، ولو يف لذا يجدلني أسيديد من الذاسرة سياباً أصدره، 
بداية اليسادينيّات، الدسيور سادد الدين إبراليم، عن تجساري 
الفجاوة باني املثّقاف واألماري، واليدوماي لنا يجا� الفجوة 
بني الشادب اليمني والوالياات امليّمدة األمريكياة! وسأن لناك 
تطمينات أمريكية سادوعية أعاعت الياوازن ليطاب اليدومي، 
وأقنديه بأن اليمن ليست مرص، وأن املياه سيدوع إىل مجاريها.

* نقاًل عن موقع العربي
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لُوا تَبِْدياًل { }ِمَن الُْمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَيِْه َفِمنُْهم  ن يَنتَِظُر َوَما بَدَّ ن َقَضى نَْحَبُه َوِمنُْهم مَّ مَّ
^

نتقدم بأصدق آيات التعازي واملواساة القلبية 
 آلل العزي 

وكل أبناء شعبنا اليمني العزيز 
يف استشهاد الزميل العزيز املجاهد 

األستاذ/ صالح العزي
عضو الهيئة اإلعالمية ألنصار اهلل ورأس حربة الجبهة اإلعالمية ملواجهة العدوان

 لقد كان الشهيد بحق مثاالً ونموذجاً لإلعالمي املجاهد الوطني الواعي الذي جعل أولويته 
 خالل هذه املرحلة مواجهة العدوان انطالقاً من الشعور باملسؤولية أمام اهلل سبحانه وتعاىل ، 

 ومهما أثنينا على الشهيد فلن نوفَيه حقه ، ولكن اهلل أوفى وأحق ، 
وقد ارتقى إليه ضيفاً كريماً ووافدًا عزيزًا وغاليًا

عّظم اهلل أجر الجميع ، وال حول وال قوة إال باهلل ، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أسرة تحرير صحيفة صدى املسرية
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مشايُخ خوالن الطيال لـ »صدى املسرية«: لن ننسى قصف 
القاعة الكربى والرد سيكوُن قاسياً على آل سعود

الشيخ القيري: 
سننتقُم لشهداء 
خوالن وشهداء 

اليمن بشكل عام 
واألَيَّـاُم القادمة 

ستثبت ذلك

الشيخ الصوفي: 
ما حدث يُدلُّ على 
إفالس العدوان 
وتجاوزه لكل 

المبادئ واألخالق 
والقيم اإلْنَسانية 

الشيخ طعيمان: 
خوالُن الطيال ستتخذ 
موقفًا قويًا وموّحدًا 

تجاه العدوان اآلثم

المهندس جبير: 
على ُكّل القبائل 

األحرار رّص الصفوف 
وتوحيد الرأي وتلقين 
األعداء دروسًا في 

الشجاعة والقتال

الشيخ الطاهري: 
آل سعود خنجٌر 

مسموٌم في خاصرة 
األمة العربية 

واإلْنَسانية وهم 
يخدمون أسياَدهم 
اأَلمريكان والصهاينة

الشيخ التام: 
القبائل مجّهزة 

بعتادها وُعّدتها 
لمواجهة العدوان 
األعمى الذي لم 

يسلم منه أي شيء 

  - محمد القيري:
ش�يّع أهايل خ�والن الطي�ال جثامنَي ش�هدائهم 
خ�الل األَيَّ��ام املاضي�ة.. دموع ح�رة وأىس عىل 
األحب�ة واألصدق�اء الذين رحل�وا بدمائه�م الزكية 
دون أن يقرتف�وا ذنباً.. لكن َهْوَل ما حدث والقصف 
الوحيش الربري للقاعة الك�رى بصنعاء لن يجعل 
الذاك�رة اليمنية تنىس ما حص�ل، ويف مقدمة هؤالء 

خوالن الطيال.
املواق�ُف االنفرادية من البع�ض ال مكان لها هنا 
بني قبائل وَمَشايخ خوالن الطيال، واملوقف الواضح 
والب�ارز واملعلن والجيل هو »س�نأخذ الث�أر من آل 

سعود، يف جبهاتنا الداخلية أَْو عىل الحدود«.
وبأىًس كبرٍي قال الشيخ عيل مهيوب القريي الذي 
ترحم عىل الش�هداء ودعا بالشفاء العاجل للجرحى: 
إن م�ا ح�دث يف القاع�ة الك�رى جريم�ة ال يمكن 
وصفها، فهي بش�عة بشعة بشعة، مشرياً إىل أن هذا 
االستهداف جاء متزامناً مع محاولة املبعوث األممي 

إسماعيل ولد الشيخ إحياء املفاوضات من جديد
كما جاءت بعد يوم واحد من تلّقي قوات العدوان 
والغ�زو رضبة موجعة يف رصواح ومقتل العديد من 
ق�ادة املرتزقة والضب�اط الس�عوديني واإلماراتيني، 
وبع�د أن منيت الس�عودية وأَمري�كا وحلفاؤهم من 
املرتزقة هزيمة كبرية، وفشلوا يف تحقيق أَْهَدافهم يف 

إذالل وتركيع الشعب اليمني.
وأضاف الش�يخ الق�ريي ل�� »صدى املس�رية« 
بالقول: »العدو لجأ إىل ُكّل يشء واس�تخدم ُكّل يشء 
إلذالل وتركيع الش�عب اليمني، وخطط وتآمر، لكن 
ُكّل تلك املحاوالت باءت بالفش�ل أمام صمود وثبات 

ووعي وتالحم الشعب اليمني بكل فئاته«.
ويرى الشيخ القريي أن استهداف خوالن الطيال 
وقبائلها وَمَش�ايخها هو ج�زء ال يتجزأ من مرشوع 
التآمر عىل الش�عب اليمني، فخ�والن كان يف مقدمة 
الرافض�ني للع�دوان ول�م تنج�ر إىل ص�ف العمالة 
واالرت�زاق، ووق�ف الغ�زاة عاجزي�ن فاش�لني ولم 
يتمكنوا من تجاوز مديري�ة رصواح خالل أَْكثَر من 
عام وثمانية أشهر، األمر الذي أصاب العدو بالهوس 

والجنون.
ويؤكد الش�يخ القريي أن موق�َف خوالن الطيال 
وكل أبنائه�ا الرشف�اء مما ح�دث يف القاعة الكرى 
واس�تهداف ع�زاء آل الرويش�ان ه�و واضح وجيل 
وثاب�ت، وأن الرد س�يكون قاس�ياً عىل الس�عودية 
وعمالئها، وخوالن س�وف تنتقم لش�هدائها وشهداء 

اليمن بشكل عام واألَيَّ�ام القادمة ستثبت ذلك.

نتداَرُس الرد
من جانبه كش�ف الشيخ عيل بن عبدالله الصويف 
ع�ن اجتماع مرتَقب لكافة َمَش�ايخ خ�والن الطيال 
بُقبُِلها الس�بع، لتدارس كيفية الرد واالنتقام من آل 

سعود والعدوان األَمريكي السعودي عىل بالدنا.
وقال الصويف ل� »صدى املس�رية« إن ما حدث يف 
القاع�ة الكرى بصنعاء هو خ�ارج عن قيم ومبادئ 
الدين واألخالق وش�يم وقيم اإلنَْس�انية جمعاء، كما 
يع�ر ع�ن إف�الس الع�دوان يف املواجهة س�واء عىل 

الحدود أَْو يف الجبهات الداخلية.
وأوض�ح أن إقدام العدوان الس�عودي األَمريكي 
عىل هذا القص�ف الوحيش قد تج�اوز ُكّل الخطوط 
املحرمة، فهو يستهدف األماكن املدنية التي يحرمها 
ال�رشع والقانون واألعراف والقوانني الدولية، ويدل 
ع�ىل عنجهي�ة املعتدين وإفالس�هم، ولي�س لديهم 

أخ�الق الحروب واملواثي�ق اإلنَْس�انية والدولية؛ ألن 
ه�ذا االعتداء عىل اليمن ال يحمل فيه أّي هدف ولكنه 
تنفيذٌ ملرشوعات خارجية تستهدف املنطقة العربية 

بشكل عام.
وقال إن اس�تهداف القاعة الكرى هو استهداٌف 
ألبن�اء اليمن ويف مقدمتهم خوالن الطيال الصامدين 
املواجه�ني يف جبه�ات القت�ال واملتمس�كني بحب�ل 
الل�ه وعزته وكرامت�ه والرافضني للعمال�ة والخيانة 
واملصممني يف الدفاع عن الوطن لنيل العزة والكرامة 

واالستقالل بقراره السيادي.
أما موقُف قبائل وَمَشايخ خوالن -فيقول الشيخ 
الص�ويف- إن�ه س�يحدد يف االجتماع املرتق�ب الذي 
يجري التحضري له، مؤكداً أن ُكّل قبائل اليمن ستثأر 

لش�هدائها وللجرح�ى وس�وف تتص�دى للمعتدين 
الذين تمادوا يف إْج�َرامهم واستباحوا ُكّل الحرمات، 
وس�يلقون آل سعود دروساً قاس�ية هم ومن معهم 

من الغزاة.

عمٌل إْجـَرامي ووحشي وجبان 
الش�يخ محمد ع�يل طعيمان من جهت�ه قال إن 
اس�تهداَف قاعة ع�زاء يف صنعاء من قب�ل العدوان 
املتغطرس يأتي يف س�ياق الهدف الكبري آلل سعود 
يف اس�تهداف أبناء الش�عب اليمني، لك�ن ما حدث 
يف القاع�ة الكرى دلي�ل عىل أن الع�دوان األَمريكي 

السعودي قد تجرد من ُكّل القيم واألخالق.

وأضاف طعيمان ل� »صدى املسرية«: إن خوالن 
الطيال موقفها واضح من هذه الجريمة، وس�تتخذ 

موقفاً قوياً وموحداً تجاه هذا العدوان اآلثم.
م�ن جانبه ق�ال املهن�دس عيل محم�د جبري إن 
اس�تهداف صال�ة العزاء عم�ل إْج�َرام�ي ووحيش 
وجب�ان ال يقره دي�ن وال قانون، وه�و عمل موّجه 
لرجال خوالن خاصة وعامة لكبار اليمن من قيادات 

مَدنية وعسكرية وسياسية وشخصيات اجتماعية.
وأض�اف جبري قائ�الً: »يعتر ه�ذا العمل كنوع 
من االنتقام من خوالن ملواقفهم الش�جاعة الرافضة 
للتعامل م�ع العدوان وحلفائه ودفاعهم عن وطنهم 

ودينهم وأرسهم ورشفهم وعزتهم«.
وبالنسبة ملوقف خوالن الطيال مما حدث واصل 

جب�ري قائالً: »بعد اس�تهداف صالة الع�زاء يتوجب 
عىل الجميع رص الصف�وف وتوحيد الرأي للوقوف 
يف وج�ه الع�دوان وتلقينهم أقىس ال�دروس والعر 
واالنتق�ام ألرواح الش�هداء ورضب أروع األمثل�ة يف 
مس�ألة وش�جاعة خوالن يف قت�ال الع�دو يف جميع 

الجبهات الداخلية أَْو يف األرايض اليمنية املحتلة«.

انحطاط إْنَساني وأخالقي
الش�يخ أحمد صالح الطاهري من جانبه قال إن 
استهداف القاعة الكرى بصنعاء هو امتداد لجرائم 
آل س�عود الس�ابقة التي ارتكبوها يف حق الش�عب 
اليمني ككل وما يحصل منهم من اعتداء عىل شعوب 

املنطقة وعىل األمة اإلْساَلمية.
وما حص�ل من قصف وحيش ع�ىل صالة العزاء 
هو انحطاط إنَْساني وأخالقي وخارج عن ُكّل القيم 
األخالقية واإلنَْس�انية وما حصل ويحصل عىل اليمن 
م�ن اعتداء من آل س�عود ي�دل عىل م�دى اإلفالس 

اإلنَْساني واألخالقي آلل سعود.
وأض�اف الش�يخ الطاهري ل� »صدى املس�رية« 
بالقول: »آل س�عود هم خنجر مس�موم يف خارصة 
األمة العربية واإلْس�اَلمية بل واإلنَْس�انية بشكل عام 
وه�م يس�عون إىل تفتيت وتمزيق األم�ة وإضعافها 
والصهاين�ة، وه�م  األَمري�كان  خدم�ة ألس�يادهم 
يخدمون أجندة أعداء األمة وباسم اإلْساَلم وهم ضد 
األمة اإلْس�اَلمية وضد األخالق والقيم، وما حصل يف 

صالة العزاء يعجز اإلنَْسان عن وصف بشاعته.
وواص�ل الق�ول: »أم�ا بالنس�بة ملوق�ف خوالن 
الطي�ال فنح�ن بصدد اجتم�اع ألبناء خ�والن كافة 
خ�والن،  قبيل�ة  م�ن  موّح�د  بموق�ف  والخ�روج 
وبالتنس�يق مع قبائل اليمن بشكل عام، وسيعلم به 
القايص والداني وسيكون رداً عىل ما حصل يف اليمن 
من اعتداء وارتكاب الجرائم البشعة بحق املدنيني يف 
املناسبات واألس�واق واملخيمات وغريها من الجرائم 
التي سفكت دماء اليمنيني، فدماء اليمن غالية علينا 
وال تق�ارن بأي ثمن، وقد تم�ادى الغزاة واملعتدون 
ومرتزقتهم يف س�فك ال�دم اليمني، وس�يكون الرد 
قاسياً واألَيَّ�ام القادمة ستثبت ذلك، فقد تطاولوا يف 
غيهم وأحرقوا قلوَب ُكّل يمني ونحن لن نسكت بعد 
اآلن، عىل ه�ذا التمادي والتطاول عىل أبناء الش�عب 

اليمني«.
أما الشيخ يحيى التام الذي يعرتيه األلم والحزن 
الش�ديد عىل الش�هداء الذين قَضوا يف القاعة الكرى 
فيقول ل� »صدى املس�رية« إن م�ا حدث هو جريمة 
لم يش�هد التأريخ لها مثيالً، وما يق�وم به العدوان 
الس�عودي اليوم من ارتكاب املج�ازر املرّوعة بحق 
املدنيني الع�زل يجعلن�ا وكل أبناء الش�عب اليمني 
العظي�م نقف صفاً واح�داً يف جبه�ات القتال ألخذ 
الث�أر لألبرياء والع�زل الذين طالته�م أيادي الغدر 

والخيانة واالرتزاق.
وأش�ار الش�يخ التام إىل أن قبائل خوالن الطيال 
مجهزة بعتادها وعدتها ملواجهة هذا العدوان األعمى 
الذي لم يس�لم منه البرش وال الش�جر وال الحجر وال 

الطفل وال املرأة وال العزل.
وأضاف الش�يخ التام: »ونحن الي�وم نعاهد الله 
بأننا س�وف نأخذ ثأرنا لش�هدائنا عر توجهنا نحو 
جبه�ات القتال داخل أراضينا املحتلة، واس�تهداف 
صالة عزاء آل الرويشان سيوحد موقف قبيلة خوالن 
وكل ُقبُ�ل اليمن ألن يكونوا صف�اً واحداً يف مواجهة 

املعتدين واملرتزقة والعمالء«.

#مجزرة_الصالة_الكبرى

اإلداناُت املحليُة تتواصل ضد جريمة قصف القاعة الكربى بصنعاء
  - خاص:

تواصلات الرعوُع اململيُة املندعة بجريمة قصف طاريان الددوان األَمريكي 
السدوعية للقاعة الكربى بالداصمة صنداء عرص السبت املايض.

وأعانات وزارة الصناعة واليجارة جريمَة اإلبااعة الجماعية اليي ارتكبها 
طاريان الددوان السادوعي األَمريكاي يف الصالاة الكربى بصندااء وأعت إىل 

اسيشهاع وجرح املئات من املواطنني األبرياء. 
وأوضمات الاوزارة يف بياان أن الداصمة صنداء شاهدت أبشاع جريمة 
ومجازرة بمال املدنيني وعارّبت عن الساقوط األخالقي واإلنَْسااني للنظال 
السادوعي وأعواته مان املرتزقاة واليونة، مبينااً أن لذه الجريمة سايظل 

وصمة عار تالحل لؤالء القيلة واملجرمني عى مدى اليأريخ.
ولفات البيان إىل أن لذه الجريماة املوثقة تؤسد ازعواجية مدايري املجيمع 
الادويل امليواطئ والرشياك بصميه عن لاذه الجرائم امليوالية بمل الشادب 
اليمني املظلول، مؤسداً غياب الضمري اإلنَْسااني واإلْساَلمي وتاليش الشهامة 

الدربية بدد أن باتت عماء اليمنيني تباع وتشرتى يف سوق النياسة الدولية.
وععاا البياان املجيمع الدويل إىل مراجدة مواقفه مان الددوان عى اليمن، 
مهيبااً بالشادوب الدربياة والدلمااء والناشاطني المقوقياني إىل اليمارك 
واالنيصار ملظلومية الشادب اليمني عون الرضوخ لسياساات الرتليب اليي 
تقول بها مملكة الرش واليي تدخع بالدالم إىل قانون الغاب الذي ال مكان خيه 

لقضية عاعلة أَْو إنَْسانية.

سما ععا البيان املنظمات والجهات املدنية بالشؤون االقيصاعية يف الدالم 
إىل الدمال عى رخع المصار االقيصاعي عن اليمن، وحث جميع أحرار الدالم 
عى االليمال بالشأن اليمني ورصد تفاعالته األمنية واإلنَْسانية واالقيصاعية 

وسشف جرائم الددوان بمل اليمن واإلنَْسانية جمداء.
منيادى اليمنيات من جهيه أعان لذه املذبمة، مؤسداً أنها سساائر املجازر 
اليي ييذوقها الشادب اليمني، ولكن ما حدث يف الصالة الكربى أشد إْجاَراماً 

وأبشع منظراً وأَْسثَر وحشية.
وأشاار املنيادى يف بياان إىل أن ما حصل عرص السابت املاايض لن يكون 
بالطبيدي وال باالعيياعي ولكنه أشادل نريان الغضب والشاجب واالسينكار 
حيث وأن الددوان السادوعي ال يفرق بني مدني وعسكري طفل وامرأة سبري 

وصغري.
منظمة األرسة املميزة لي األُْخاَرى أعانت الجريمة النكراء يف حل املدنيني 
بالصالاة الكاربى بصندااء، مؤسدة يف بيان أنهاا تقوُل بيوثيل لاذه املجزرة 
واليمقيال يف تفاصيلهاا، وسايكون حاارضة يف ساخة االنيهااسات لمقوق 

اإلنَْسان سواء عى املسيوى الداخيل ال عى مسيوى اليارجي.
وععات املنظمُة ساخاة املنظمات والهيئاات المقوقية إىل تشاكيل رابطة 
مييصة خقط باملجاازر اليي طالت املدنيني وتفديال اآللية واإلجراءات اليي 
من شاأنها اليياطاب والرتاخع الدويل بما يف ذلك الدمال اإلْعاَلمي الذي يؤمل 
صنع رأي عال عاملي منارص ملظلومية الشدب اليمني منيرصاً لإلنَْسانية اليي 

ُعقرت عى طاولة حقوق اإلنَْسان وجامدة الدرب وعلاليز األَُمام امليمدة.
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زيد البعوة
لناك مقولة مشاهورة تقوُل »ُسّل يول عاشوراء وسل 
أرض سرباالء«.. لذه املقولة تنطبل عى الشادب اليمني 
اليول يف ظال الددوان السادوعي األَمريكي عى الشادب 
اليمناي الذي يديش يول عاشاوراء عى مادى 570 يوماً 
ويدياُش سرباالء باكل تفاصيلها رغام الفاارق الزمني 
واخياالف جغراخياة األرض إاّل أن سرباالء اليمن تييلُف 
قليالً عن سربالء الدراق، خاإلَماال الُمَسنْي سالل الله عليه 
سان يشكَو من قلة األنصار وقلة الوعي إاّل أن المسني يف 
اليمن يمظى بأنصار ُسثْر ييميدون بوعي عاٍل اسيمدوه 
من ثقاخة الُقْرآن الكريم تييلف نفسياتهم عن نفسيات 
ألال الدراق يف ذلك الزمان ونفسايات ألل الشاال يف تلك 
األياال عاشاوراء اليول يف اليمن بمفيد المساني السايد 
عبدامللك الذي ال يزال يزأر ساألسد ييطب يف الناس بنفل 
أسالوب جده المساني بل وبنفال الدباارات اليي سان 
يرععلا المسني عى أصمابه ويف وجوه الطغاة من أبناء 

أبو سفيان وعبيد الله بن زياع وشمر بن ذي الجوشن.
وسما يقول البدض إن حاعثَة سربالء، إن ثورة المسني 
)عليه الساالل( حدث تسايطيع أن تربطاه بأي حدث يف 
لاذه الدنيا، تسايطيع أن تسايلهم منه الدارب والدروس 
أماال أيٍّ من امليغاريات واألحداث يف لاذه الدنيا؛ لذا سان 
مدرساة، سان مدرساًة مليئة بالدرب، مليئًة بالدروس ملن 
يدياربون، ملن يفقهون، ملن يدلمون وخدالً حاعثة سربالء 
وثاورة اإلَمااال الُمَسانْي لام تنيهاي ولان تيوقف حيى 
وإن اسيشاهد اإلَماال الُمَسانْي وإن ظل يزيد وابن زياع 
يمكمون رقاب املسالمني إاّل أن املنهج واألَْلَداف اليي ثار 
من أجلها اإلَماال الُمَسانْي ال تزال باقية خهي مسيوحاٌة 
من الُقْرآن الكريم ومن سارية الرساول مممد صى الله 
عليه وآله يهيئُ الله املؤمنني يف مييلف األوطان واألزمان 
تمات قياعة رجل من آل البيت عليهم الساالل من احفاع 
المسني ليقوع الناس للثورة ضد الطغيان والفساع ولذا 
من أبرز ما تيميز به ثورة اإلَماال الُمَسنْي أنها لكل زمان 

ومكان.
خلو تأملنا قليالً يف أَْلَداف الثورة القرآنية اليي أّسسها 

السايد الشاهيد حساني بدر الدين الموثي يف جبال مران 
أنها مسايوحاة من ثاورة اإلَماال الُمَسانْي وتنطلل من 
نفال املبااعئ الياي انطلقات منهاا ثورة المساني من 
الُقْرآن الكريم ومن سارية الرسول مممد صى الله عليه 
وآله ومن سارية ألل البيت عليهم الساالل وعى رأساهم 
اإلمال عيل واإلَماال الُمَسانْي واإلمال زيد عليهم الساالل 
وسل أحفاعلام املجالديان من ألل البيات إىل يومنا لذا 
إىل السايد عبدامللك بدر الدين الموثي وأنصار الله من ُسّل 
املناطل اليمنية من أبناء الشادب اليمني املسلم الثائر يف 

وجه الفساع والطغيان الداملي.
وسرباالء اليمان اليول ال تييلف عن سرباالء الدراق يف 
زماان يزياد واإلَمااال الُمَسانْي خاألعداء نفال األعداء 
واألَْلاَداف نفال األَْلاَداف والقيااعة نفال القيااعة إاّل 
أن اإلَمااال الُمَسانْي سان يف مواجهاة ماع الطواغيات 
املمساوبني عى اإلْسااَلل يف الدصاور األوىل من اإلْسااَلل 
والشدب اليمني اليول يواجه الطغاة واملفسدين يف األرض 
بمييلف انيماءاتهم وأطياخهم وجنسياتهم املييلفة من 
األعراب املمساوبني عى اإلْسااَلل يف الجزيرة الدربية من 

آل سادوع وحكال الدرب ومن اليهاوع والنصارى أَمريكا 
وإرسائيال وحيى مان بالع أوروبا من بريطانيا وخرنساا 
عادوان عاملي عاى ثورة الشادب اليمني املسالم بقياعة 
حفيد اإلَماال الُمَسانْي السيد عبدامللك الذي يممل ثقاخة 

الُقْرآن الكريم وثقاخة الجهاع واالسيشهاع.
وسماا واجه يزيد وابن زياع سابط رساول الله لكي ال 
يمكم اإلْسااَلل المقيقي وال تنيرش ثقاخة الُقْرآن يواجُه 
الشادب اليمني الياول بنفل الطريقاة يرتكب املديدون 
الجرائام الفظيدة بمل املسالمني اليمنيني بمل األَْطَفال 
والنسااء يمزقونهم إىل أشاالء سما خدل الشامر وحرملة 
وعمر بن سدد بمل المسني وأنصاره يدمل قاعة الددوان 
عاى اليمان نفل ذلاك اإلْجااَرال ولكان بطريقاة أَْسثَر 
وحشية جرائم جماعية بالطائرات ليست ليول واحد سما 
حصل يف يول عاشاوراء، بل عى مدى ما يقارب الدامني، 
وسما حارصوا اإلَماال الُمَسنْي من املاء والزاع يمارصون 
الشادَب اليمني بنفل األسلوب وبنفل الطريقة، ولكن 
سما انيرص الدل عى السايف يف سربالء المسني سينيرص 

الدل عى السيف يف سربالء اليمن بإذن الله.

  - إبراهيم السراجي:
يبقى قراُر منع ساقوط جريمة الددوان يف 
الصالاة الكربى بصنداء قراراً يمنياً، شادبياً، 
وعساكرياً، وَقبَليااً، باعيبار أن )ياد الددالة( 
مكبّلاة ومشارتاه باملاال السادوعية والنفوذ 
األَمريكاي، أما يُد القصااص خهي يد يمنية ال 

يمكن ألحد منها من الثأر للضمايا.
يمنيااً،  الثاأر للضماياا واجبااً  وإذا سان 
خإن ذلاك يمثل جانباً من الهادف وليل سله، 
خالجاناب اآلخر من ألداف الثاأر ليلك الدماء 
اليي سالت يف صنداء لو أنه يسهم يف اليقليل 
مان احيماالت وقوع مجاازر أُْخاَرى، أي أنها 
عملياة انقااذ ألرواح أُْخاَرى تميااج ليأعيب 
لاذا الددو الاذي اسارتخص عمااء اليمنيني 
وال اساينفد ُسّل الوساائل وضيع ُسّل الفرص 
ليظهار بأنه عدوان يديمد عاى نظرية القيل 
الجماعي ومدها ال تنفع سوى مداعلة الرعع.

وعملياة الثاأر للضماياا لام تداد خطاة 
وحسب، بل بدأت برتجمة عملية سان قوامها 
مقيل 25 جندياً سادوعياً يف المدوع وصاروخ 
باليسايي رضب ألول مرة لدف عساكري يف 

عمل الدمل السدوعي بالطائف.
من جانب آخر وبديداً عن الفدل ورع الفدل 
أَْو الجريمة والثأر، خاإن املجزرة املروعة اليي 
ارتكبها الددوان يف صنداء السابت املايض قد 
مارت بددة مراحل سان الساائد خيهاا ارتباك 
عول الددوان وأما االسينياجات خكانت سثرية 
وساخياة إلثباات أنه عدوان أَمريكي سادوعي 
يديمد عى القيل واإلرلاب ويوظف الجماعات 

اإلرلابية وخل صلة مبارشة.
حارص اساينياجات الجريماة الددوانياة 
يمكن مان خالل تليياص مراحلهاا الزمنية 
خيما يياص مواقف عول الدادوان واملجيمع 
الدويل وربط تناقضاات تلك املراحل اليي سان 

يأسل بدضها بدضا.
وتيمثل ألم تلك املراحل عى النمو اليايل:

قصف الصالة الكربى بالداصمة   -
ونرش اليرب إعالميا وخل توجهات مييلفة

إنكار الددوان الرتكاب املجزرة   -
املوقف األَمريكي   -

إقرار الددوان بارتكاب الجريمة   -

• الجريمُة الوحشية واإلعالمية.. 
خطٌة متكاملٌة مع سبق اإلصرار

ليسات املجزرُة خريدًة من نوعها بالنسابة 
للدادوان إال أن حجمهاا وُرمزييهاا وماكان 
وزماان وقوعها سانات سلها عواماَل منميها 
خصوصياة واضماة عاى املسايويني املميل 
والدويل. وعى مسيوى عول الددوان بما يف ذلك 
الواليات امليمدة لم يكن لناك خوف من اثبات 
اليورط يف الجريمة؛ ألن من خلف أسثر من 10 
آالف شاهيد، بمسب األمم امليمدة، لن ييوانى 
عان إضاخة ألف شاهيد آخار، ولذلاك انصّب 
اليمال الدادوان اإلعالمي عى تمييع القضية 

بيطاة جالازة؛ أماالً يف اميصااص الصدمة 
اللمظياة للجريمة بدد ذلك لن يكون مهماً أن 
تيضح المقيَقة وتنضامُّ للمئات من الجرائم 
اليي ييسارتُ عليها الدالم وتمنمهاا الواليات 

امليمدة غطاء أمميا.
سانت اليطة املددة سلفاً تقي بأن تيبنى 
عاعش الدملية ولذا ما حصل وأصدر الينظيم 
اإلرلاباي بياناً عى غرار بياناته بل أنه اخيلل 
اسم شايص يدعى »أبو المسن الصنداني« 
باعيبااره عنارصاً يف الينظيام قاال بيفجاري 

نفسه يف الصالة الكربى بصنداء. 
بدد لفات النظر عن الددوان وإن لم ينجح 
يف ذلك غري أن اليطة سانت تقي باسايثمار 
الجريماة وليل خقاط الينصل منهاا ولناك 
سان واضماً مسايوى اليجهياز لهذه اليطوة 
حيث اميألت وساائل اإلْعاَلل املييلفة ساواء 
اليابدة للدادوان أَْو مرتِزقياه ، بأخبار تروج 
باأن الجريماة ارتكبها أنصاُر اللاه أَْو املؤتمر 
عرب قصاف القاعاة بصوارياخ الكاتيوشاا، 
وأخذت الرواية تلك مساحًة سبرية من اليداول 
يف صفماات اليواصال االجيماعي وصفمات 
)الناشاطني( املمولني سادوعياً بشكل يوحي 
تلاك  ُسّل  انهاا خطاة مرتباة؛ ألن  بوضاوح 
اليمليالت واالساينياجات سانت تيوارع بينما 
ماا تزال الصالة تمارتق، وبينما أصماب تلك 

الروايات أبدد ما يمكن عن صنداء بكلها.

• بياُن االنكار.. وتواطؤ اإلعالم 
الدولي 

اعيماد تمالف الددوان عاى تواطؤ اإلعالل 
الادويل ووساالت األنبااء يف بااعئ األمر عندما 

أصادر بيانااً ينكر تنفياذ أيَّة عملياات جوية 
لطائراتاه يف صنداء ياول الجريماة، وأصبح 
ذلاك البيان طاغياً عى تغطياة اإلْعاَلل الدويل، 
خمثالً سانت أخبار وسالة رويرتز والفرنساية 
املدلوماات  تينااول  األَمريكياة  والاوساالت 
الصااعرة عان وزارة الصماة يف صندااء أَْو 
املدلومات األُْخاَرى حول الجريمة وتقول إنها 
صاعرة عان الجهاة أَْو الوزارة اليي يسايطر 
عليهاا الموثياني وسأنهاا تنبيه للقاارئ بأن 
يضَع تلك املدلومات والصور يف موضع الشاك 
ثم تفارح املسااحة األسارب بشاكل ميواصل 
لبيان اليمالف السادوعي الاذي ينكر ارتكاب 
الجريماة بال أن تلاك الوساائل تماشات مع 
اللدباة اإلعالمية للدادوان وأصبمت الجريمة 
تقادل للمياباع بأنها »تفجاري« وليل قصفا 

جويا.

• املوقف اأَلمريكي: االعرتاُف 
ُل واملغالطة  والتنصُّ

سان املوقاُف األَمريكاي رصيمااً بيمميل 
السادوعية مساؤولية الجريماة واحادة من 
الدوامل اليي عخدت األخرية لالعرتاف يف نهاية 
املطااف بالجريمة، غري أن املوقاف األَمريكي 
عاى قدر ما حمال اعرتاخاً واضمااً بالرشاسة 
يف ارتاكاب الجريماة إال أن املوقف برميه ظل 
ساملواقف السابقة ال يمكن ألحد مدرخة ما إذَا 

سان األَمريكي قد نفذ ما أعلن.
امليمادث باسام مجلال األمان القوماي 
األمريكاي نيد برايل قال إن   ”اليداون األمني 
األمريكاي ماع السادوعية ليال شايكا عى 
بياض” . مشارياً إىل أنه “يف ضوء لذا الماعث 

وحواعث أخرى وقدت يف اآلونة األخرية باعرنا 
بمراجداة خورياة لدعمنا الذي ُقلص بشاكل 
سبري بالفدل لليمالف الذي تقوعه السدوعية.”

اإلعالُن األَمريكي بيقليص الدعم للسدوعية 
عاى خلفية املجازرة اعارتاف بالرشاسة خيها 
لكان واشانطن سابل وأعلنات أنهاا قلصت 
ععمهاا لليمالف السادوعي، غاري أن ال أحدا 
بإمكانه اليمقل مان تقليص لذا الدعم، بما 
يؤسد أن موقف واشنطن سان بغرض الينصل 
من الجريمة وحرش النظال السادوعي وحده 
يف زاوياة الجريماة امداناا يف إذاللاه وعخداه 

لالسيسالل أمال قانون جاسيا.
املغالطة األَمريكية لام تنطيل عى منظمة 
ليومان راييال ووتش اليي أصادرت تقريرا 
شاديد اللهجة يضع الوالياات امليمدة يف قلب 
اليمالاف باعيبااره طرخا مباارشا يف الددوان 

عى اليمن. 
وقالت املنظمة يف تقرير أنه “رغم االسيياء 
امليزايد حاول المصيلة الدامية للقيى املدنيني 
يف حرب اليمن، ال يبادو عى اإلعارة األَمريكية 
أنها سايقطع مع أخدال حليفيها السادوعية 
الياي تقاوع تمالفا من 9 عول ضد املسالمني 

الموثيني، أَْو أنها تماول سبمها«.
ولاجمات املنظماة املوقاف الاذي أعلنت 
واشانطن بيفاض ععمهاا للسادوعية عاى 
خلفية مجازرة صندااء األخرية قائلاة “بأن 
الوالياات امليمدة مسايددة ليربير مساؤولية 
السادوعية عن انيهااسات قوانني المرب اليي 
شاهدتها المملة الدساكرية الدائارة منذ 19 
شاهرا، باإلضاخة إىل تقليص الادور األَمريكي 

يف النزاع”.

وأضاف اليقرير أن »الواليات امليمدة تدعم 
المملة الدساكرية بقياعة السادوعية بيزويد 
الطائارات بالوقاوع جواً واملسااعدة يف تمديد 
األلاداف، عون انيقااع السادوعية وحلفائها 
لقصف املدنيني بشاكل ميكرر وغري قانوني، 

وارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب”.
وتابدات املنظماة مؤسادة أن “طبيدة لذا 
الدعام تجدل الواليات امليمادة طرخاً يف النزاع 
املسالح، وربماا مساؤولة عن رضباات غري 

قانونية«.

• االعرتاُف بالجريمة: الرذيلة 
السعودية

سان ملموظااً أن حجاَم االعاناات الداملية 
واألُممياة سبارياً وواساداً وسان لنااك تدمد 
ملماارصة اليمالف السادوعي وعدل االسرتاث 
بإناكاره للجريماة خمدظم املواقاف الداملية 
حمليه مساؤولية الجريمة وأسادت البيانات 
أن الجريماة وقدات بقصاف جاوي. ولناا 
لام تكان املواقاف ماع الشادب اليمناي أَْو 
الضماياا، بال إن الظروف الزمنياة لي اليي 
خدلات ذلاك ألن الجريماة جاءت بداد صدور 
قانون جاسايا األَمريكي الذي يييح مقاضاة 
النظال السادوعي يف املماسام األَمريكية. ولو 
أن الجريماة وقدات قبل لاذا اليماول لكان 
النظال السدوعي حصل عى ذات الغطاء الذي 
سامح له بقيل أسثر مان 10 آالف يمني وخل 
احصائيات األمم امليمادة اليي ساخأت النظال 
السادوعي بإخراجاه مان القائمة الساوعاء 
ومنمه رئاساة مجلل حقوق االنسان اليابع 
لها يف أسثار ممطات املنظمة األممية ساواعاً 

عى مر تأرييها امللطخ بدماء الشدوب. 
يف نهاياة املطااف سشافت قنااة باي بي 
يس الربيطانياة وقنااة المارة األَمريكياة أن 
السادوعية اعرتخت يف رساالة لرئيل مجلل 

األمن بارتكابها للجريمة.
وقالت بي بي يس إنها علمت أن السدوعية 
أقرت بشاكل غاري مدلن بأن إحادى طائرات 
اليمالاف الدساكري الياي تقوعلاا قصفت 

مجلل الدزاء يف صنداء.
لذا االعرتاف لام يكن ما ينيظره اليمنيون 
الذيان سانوا عى يقاني ولديهم أعلاة بوقوف 
الددوان وراء املجزرة املروعة غري أنها سشفت 
للكثرييان يف الدالم حجام االجارال الددواني 
والدالقة بني النظال السدوعي وتنظيم عاعش 
اإلرلاباي الذي ساارع ليبني الدملية بشاكل 
يوضاح بماا ال يادع مجااالً للشاك االرتباط 
والنظاال  الينظيام  باني  املباارش  الدضاوي 
السادوعي، سما أن االعرتاف أيضاً عّرى أولئك 
الذين حولوا أقالمهام واصواتهم إىل صواريخ 
ساالمت يف قيال الضماياا بالصالاة الكربى 
عندما انربوا ليمييع الجريمة ونرش مدلومات 
مضللاة عن الجريماة وتربئة الدادوان منها، 
حيى أنهم ما يزالون يقومون بهذا الدور رغم 

اعرتاف الددوان بالجرل.

كربالُء يف اليمن؟!

مجزرة الصالة الكربى: إقرار بالجريمة.. واالرتباط املباشر بني النظام السعودي وداعش 
#مجزرة_الصالة_الكبرى
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ال�شيد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف خطاٍب مبنا�شبة ذكرى عا�شوراء 1438هــ: :

العدو لديه اليوم مؤامراٌت جديدٌة، ولديه أيضاً محاور عسكرية 
جديدة يريد أن يفتَحها وهو مستمر يف جرائمه ليل نهار

 الشكُر لحزب اهلل وألمينه العام السيد حسن نصر اهلل حفظه اهلل، الذي كان له 
الموقف البارز والمتميز والتضامن األخوي اإلنساني المبدئي مع اليمن

 ما يسعى له 
األمريكي والسعودي 
هو شراُء المزيد من 
العمالء للدفع بهم 

إلى الهاوية إلى ميدان 
الحرب ليكونوا هم 

وقوَدها.

 الشعُب اليمني يواجه 
اليوم الطغيان اليزيدي 

المتمثل في النظام 
السعودي وفي اإلدارة 
األمريكية التي تشرف 

على هذا العدوان.

 ما غربت شمس يوم 
وال شرقت إال وقد قتل 

العدو منا في هذا البلد 
من رجالنا ونسائنا، أفال 

يكون ذلك حافزًا لنا في 
التحرك؟.

 بعد ُكّل هذا الذي حدث 
بنا ُيفتَرُض بنا أن نتحرك 
بصالبة َوأن نكسَب من 

عزم الحسين -عليه السالم- 
اإلرادة التي ال تنكسَر أبدًا 

مهما بلغ الجبروت ومهما 
بلغ حجم الطغيان.

وخيما ييل نص اليطاب:

يَْطااِن الرَِّجااايْاِم أَُعااْوذُ باللِه ِمان الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

 الَمْمااُد لله َربِّ الداملني، وأشاَهُد أن ال إلَه إاّل اللُه 
داً عبُده  امَلَلاُك الَمالُّ املبني، وأْشاَهُد أَْن َسايَِّدنا ُمَممَّ
ااٍد وعى  ورسولُه خاتُم النبيني.. الّلهم َصلِّ عى ُمَممَّ
ااٍد،  اااٍد وعى آل ُمَممَّ اااٍد وباِرْك عى ُمَممَّ آِل ُمَممَّ
سماا صليَت وبارساَت عى إبراليَم وعاى آِل إبراليَم 
إنك حميٌد مجياٌد، وارَض اللهم برضاك عن أصمابه 

األخيار املنيَجبني وعن سائِر عباِعَك الصالمني.
اااَلُل َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة  أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: السَّ
اللاِه َوبََرَساتُاُه.. وعّظَم اللُه لنا ولكام األجَر يف ِذْسَرى 
اد،  مصاب سايد الشهداء سابط َرُسااْول الله ُمَممَّ
المساني بن عيل بن أبي طالب وابن خاطمة الزلراء 
ااد خاتم النبياني صى الله  بنات َرُسااْول الله ُمَممَّ

وسلم عليه وعى آله الطالرين.
 إن شادبَنا اليمناي الياوَل يف سثارٍي مان املناطال 

يُمياي لذه الذِّْسَرى ولو يدياُش يف واقِده املظلومية 
اليي لاي اميداٌع ملظلومة اإلَِماال الُمَساانْي -َعَلايِْه 
اة يف  اااَلُل- وامياداٌع للمدانااة اليي عانيهاا األُمَّ السَّ
ُسّل مراحال تأرييها من الطغيان اليزيدي واإلْجاَرال 

اليزيدي.
 ،  شادبُنا اليمناي الياول ُمدياَدى عليه بغاري حلٍّ
اُكه بمريياه بمقه يف  اُكه بمباعئه، تمسُّ ذنبُاه تمسُّ
االسايقالل، ذنباه ِقيَُمه الياي أبى إال الثبااَت عليها 
واليي أبت له إال أن يكوَن شدباً ُحاّراً سريماً وعزيزاً.

 شادبُنا اليمني الياول يديُش ممناة سربالء ولو 
مظلاوٌل، يُقيَاُل أبناؤه رجااالً ونسااًء وأَْطَفاالً ولو 
يسايهدف بكل أشاكال االسايهداف بدون قيوع وال 
حادوع وال ضواباط يليزل بهاا املديادون أَْو يراعيها 

أولئك الطغاة املجرمون.

الشعُب اليمني.. ارتباٌط وثيٌق باإلمام الحسني
 شادبُنا اليمناي يف لاذه الذِّْساَرى يف لاذا الواقع 
الذي يديُشاه بالظروف اليي يديشاها لهاا ألمييها 
البالغة؛ ألنّها ِذْسَرى بواقٍع يديُشاه، يديُش أجواَءه، 

يديش ممنياه، ولو أَيْضاً بمكم ُلوييه اإِلْسااَلمية 
وانيمائه لإِلْسااَلل الدظيم شدٌب حمل وسال الرشف 
ااد َصىَّ اللُه  األعاى حينما قال عنه الرَُّسااْول ُمَممَّ
َعَليِْه َوَعَى آِلِه َوَسلََّم خيما روي عنه: »اإليَْماان يمان 
والمكمة يمانية«.. لل يمكن لشدب يمِمُل اإليَْماان 
وينيِساُب لإليَْماان ونال لذا الوساال وسال الرشف 
الرخياع والداايل إال أن يكاوَن عى الادوال يف مواقفه 
يف انيمائاه يف مباعئاه يف قيماه يف توجهاته إال يف لذا 
املساار ويف لذا الطريل ميمساكاً باإِلْسااَلل الدظيم 
اإِلْسااَلل بمباعئه المّل اإِلْسااَلل بنقائه وصفائه من 
ُسّل الشوائب، اإِلْساَلل الدظيم بقيمه املهمة القرآنية، 
ادي األصيل الذي سان اإلَِماال الُمَسانْي  اإِلْساَلل امُلَممَّ
اااَلُل- خيه رمزاً َعظيمااً من رموزه وال  -َعَلايْاِه السَّ
اة إَلاى ياول القياماة يف ُسّل أجيالها الذي  يازال لألُمَّ
اااَلُل- يف مقامه  سان اإلَِمااُل الُمَساانْي -َعَلايِْه السَّ
ويف موقفاه ويف حرسياه ويف ثورتاه ويف جهااعه ويف 
اسيشهاعه وتضمييه يممل راية لذا اإِلْساَلل، يمثل 
لاذا اإِلْسااَلل بمال، يدرب عن لاذا اإِلْسااَلل بالقول 
وبالفدل وباملوقف، خشدبنا اليمني اليول بمكم لذا 

االنيماء بمكم لذه الُهوية لاه ارتباٌط وثيٌل واميداٌع 
ااَلُل-، اإلَِماال  أصيٌل باإلَِماال الُمَساانْي -َعَلايِْه السَّ
الُمَساانْي يف مقامه الدظيم رمٌز َعظيٌم وَعَلُم لداية 
من أعاالل الُهدى يف لاذا الديان، اإلَِماال الُمَساانْي 
اااَلُل- وريٌث لجده املصطفى يممل راية  -َعَلايِْه السَّ
اإِلْسااَلل، وريٌث وقريٌن للقرآن الكريم، من مهامه يف 
اة أناه يف موقع الهداياة ويف موقع القياعة  لاذه األُمَّ
ااة ضمن ُلوييها  ويف املوقع الاذي ييمّرك خيه باألُمَّ
اإِلْسااَلمية بقيمها اإِلْسااَلمية بمباعئها اإِلْسااَلمية 

المّقة.
 شادبنا اليمناي اليول يارى يف اإلَِماال الُمَساانْي 
ااَلُل- األساوَة والقدوَة وَعَلَم الُهدى الذي  -َعَلايِْه السَّ
نميذي به سمسالمني سمؤمنني، نقيادي به، نيأىس 
به، نسري يف عربه، نيداطى يف واقع المياة، ونيداطى 
ماع املسائولية ونيفاعل ماع األحاداث باملنطلقات 
نفساها باملباعئ نفساها بالقيم نفسها اليي حملها 
ااَلُل- واليي تمّسك بها  اإلَِماال الُمَسانْي -َعَلايِْه السَّ
ااَلُل- واليي تمّرك عى  اإلَِمااُل الُمَسانْي -َعَلايِْه السَّ
ااَلُل-؛ ألنها  أََساساها اإلَِمااُل الُمَساانْي -َعَلايِْه السَّ

جّدد قائُد الثورة الشعبية السيُد عبُدالملك بدر الدين الحوثي دعوَته للشعب اليمني للتحّرك في مواجهة العدوان 
األمريكي والسعودي، مشيرًا إلى أن الناَس إذا تعاملوا بفتور فإن العدو سيرتكُب المزيَد والمزيد من الجرائم كالتي 

حدثت في القاعة الكبرى.
وقال السيد عبُدالملك الحوثي في خطاٍب له بمناسبة ذكرى عاشوراء للعام 1438ه� إن العدوَّ لديه اليوم مؤامرات 

جديدة، ولديه أيضًا محاور عسكرية جديدة يريد أن يفتَحها وهو مستمر في جرائمه ليل نهار.
وتقّدم السيُد الحوثي بالشكر الكبيِر لحزب اهلل وألمينه العام سماحة السيد حسن نصر اهلل –حفظه اهلل- لمواقفه 

المتميزة واإلنسانية مع الشعب اليمني. 

خطاب السيد
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ليسات إال حقيقة اإِلْسااَلل وإال جولر اإِلْسااَلل وإال 
اإِلْسااَلل بنقائه بمقيقيه باميداعه األصيل الصميح 

والسليم اليول.
 شادبُنا اليمني الدظيم يسايفيُد من لذه الذِّْسَرى 
لييزّوَع منها قاوَة اإلَراَعة وقوة الدزل وصالبة املوقف 
والثباات الدائم والثبات املبدئي الثبات املسايِند إَلاى 
جولار اإِلْسااَلل وإىل قيماه، الثباات املسايند إَلااى 

اإليَْماان بمقيقيه.
 شادبُنا اليمناي الياول يداناي حقيقاًة ويديُش 
الواقاَع الكربالئاي خدالً وحالة يومياة، ولكن ذلك ال 
يزياده إال ارتباطاً وثيقااً، وإال اليزامااً حقيقياً وإال 

قناعة راسية.
 إنناا يف لاذا الياول نسايذسُر اإلَِماااَل الُمَساانْي 
اة  اااَلُل- بكل ماا يمثله يف موقفه يف األُمَّ -َعَلايِْه السَّ
أوالً يف مقاماه الدظيام مقاماه الدظيام ساويل للاه 
ُسابَْمانَُه َوتََداىَل من أولياء الله من ساعة امليقني من 
اااَلُل-  أعالل الهداية، اإلَِماال الُمَساانْي -َعَلايِْه السَّ
الذي قاال عنه الرَُّسااْول َصىَّ اللاُه َعَليِْه َوَعاَى آِلِه 
َوَسالََّم وعن أخيه المسان أنهما سايدا شاباِب ألل 
الجناة، له لذا املوقع، له لاذا املقال الدظيم والدايل، 
سيد شاباب ألل الجنة بمدية أخيه المسن عليهما 
الساالل بكل ما يدنيه، ذلك أنه يف مسارية اإِلْساَلل يف 
موقاع اليقاوى واإليَْماان يف موقع القدوة واألساوة 
يف مكانياه يف الدين اإِلْسااَلمي له لاذا املوقف، ننظر 
إَلااى عليائه يف لذا املكان ويف لاذا املقال لل يمكن 
إال أن ننظار إليه أنه ندم األُساوة وندام القدوة وأنه 
علام لداية، نيطلع إَلاى خطواتاه ومواقفه لنهيدَي 

بها ونقيبل منها وسذلك إَلاى موقده يف املسئولية.

الحسنُي عليه السالم.. سّيُد املتقني
ااَلُل- مجّرع  لم يكن اإلَِمااُل الُمَسانْي -َعَلايِْه السَّ
مؤماٍن عاعيٍّ وحالُه حاُل ساائر امليقني يف مسايوى 
خضلهم ومقامهم مع عظمياه وألمييه ولكنه سان 
سايداً للميقاني، سان يف موقداه يف املسائولية وريثاً 
اة مؤتمناً عاى أمة جده،  للهادى مدنياً بقيااعة األُمَّ
وبالياايل خما سان ييبناه من مواقف وما سان ييمّرك 
خياه وماا سان يمثله لاو سان يف لاذا املوقف يف لذا 
اة،  ااة لاعياً لألُمَّ املوقع ويف لذا املسايوى قائداً لألُمَّ
ااة مدنية أََساسااً يف عينها يف مباعئهاا أن تليزَل  األُمَّ
بقياعتاه، أن تهيادَي به أن تمذَو حاذَوه، أن تيمّرك 

وتليف حوله.
ااَلُل- ولذه   لذا لو اإلَِماال الُمَسانْي -َعَلايِْه السَّ
لي نظرتنا املبدئية تجاه اإلَِماال الُمَساانْي -َعَلايِْه 
اااَلُل- خما الذي حادث؟، اليأريخ حكى تفاصيَل  السَّ
واقداة سربالء ونمان الياول مدنياون بيوصيف ما 
حادث وليل بذسر اليفاصيل، خاملكان ال ييساع لها، 
اااَلُل-  ماا الذي عخاع اإلَِماال الُمَساانْي -َعَلايِْه السَّ
اد صى الله عليه وعى آله  سابَط َرُسااْول الله ُمَممَّ
عَلام الهادى وقرين القارآن إَلاى ذلك اليماّرك الذي 
ضمى خيه بنفساه وضّمى خياه بأرسته وألل بييه 
وضّماى خيه بالبقياة الباقية من ألال الوخاء الذين 
سانوا أوخياء مده؟، ما لو ذلك اليمّدي؟، ما لي تلك 
األخطاار؟، ما لي تلك األحاداث؟.. إننا حينما ندوع 
اة نجاد أن االنمراخاات الكربى يف  إَلااى تأرياخ األُمَّ
اة نيج  اة وأن امليغريات اليي عصفت باألُمَّ واقاع األُمَّ
عنهاا أمر خطاري للغاية نيج عنها وصول شايص 
مجارل ظالم مسايكرب طاغية مسايهرت باإِلْسااَلل 
جملة وتفصيالً ال قيمة عنده ليشء يف اإِلْساَلل وال من 
اإِلْساَلل مسيهرتاً حيى بَرُساْول اإِلْساَلل بني اإِلْساَلل، 
اة اإِلْسااَلمية  حياى بالقرآن الكريم، مسايهرت باألُمَّ
اة اليي  سلها، يرى خيها الرعية الدبيد، يرى خيها األُمَّ
يرياد أن يرسدهاا لاه أن ييضدها له أن يسايبددلا 
باكل ما تدنياه الكلمة، وصول لاذا الطاغية نييجة 
االنمراخات الساابقة إَلاى موقاع القرار إَلاى موقع 
اة قائداً  السالطة إَلاى موقاع المكم أمرياً عاى األُمَّ
اة سان يمثل  اة ُسالطاناً عاى األُمَّ اة زعيماً لألُمَّ لألُمَّ
ااة يف ُسّل يشء ابيداًء يف  خطاورًة سبرية جداً عى األُمَّ
ُلوييها اإِلْسااَلمية ومباعئها وقيمها وأَْخاَلقها يمثّل 
خطورة حقيقية عى اإِلْسااَلل سلاه ُجملة وتفصيالً؛ 
ولذلك سانت املساألة خطرية جداً يرتتب عليها نيائُج 
ااة يرتتب عليها لادٌل حقيقي  سارثياة يف واقع األُمَّ
لكل الجهوع اليي سان قد بذلها وقدمها َرُسااْوُل الله 
ااٌد َصاىَّ اللُه َعَليْاِه َوَعَى آِلِه َوَسالََّم ومن مده  ُمَممَّ
ِمان املؤمنني، وذلااٌب لكل تلاك اليضميات ُساَدًى 
واسايئناٌف للجاللية بشكل أبشع وأسوء مما سانت 
اة من جديد؛ خلذلك  عليه وبشاكل خظيع يف واقع األُمَّ

اااَلُل- سان ببصريته  اإلَِماااُل الُمَساانْيُ -َعَلايِْه السَّ
الدالياة بدلماه بفهمه الصميح ولاو قرين القرآن 
الكريم شاّيص حقيقاة اليطر ومسايوى اليطر، 
وبالياايل اتيذ قاراره يف طبيدة املوقاف، خيمّرك، لم 
يقبال أباداً بالبيدة ليزياد ولم يقبال أباداً بالينوع 
والساكوت والجموع؛ ألنه يدرك مادى خطورة ذلك، 
سان إيَْمااناه وسانات عزتاه وسانت قيمه نفساييه 
الدظيمة اليي تشابّدت باإليَْماان بكل ما يف اإليَْماان 
وباالرتبااط الوثيال باللاه ُسابَْمانَُه َوتََدااىَل، سانت 
تأباى له أن يساُكَت أَْو أن ييضع أَْو أن يسيسالم أَْو 
أن ييقبل بهذا الواقع اليسِء، وسانت مسائولييه من 
موقده باملسئولية تجاه أمة َجّده تفرُض عليه أَيْضاً 
اة وأن يناعي بأعى الصوت  أن ييمّرك يف أَْوَساط األُمَّ
ااة إَلاى  وباكل قاوة باملوقف الماّل وأن يدعاَو األُمَّ
اليماّرك الصميح لرخض ُسّل ذلك الباطِل اليسء الذي 
يراع لاه أن يُفَرَض عليها وأن ييمكام بها، خاإلَِماال 
اااَلُل- تمّرك عان وعي عن  الُمَساانْي -َعَلايْاِه السَّ
بصرية عن قناعة راساية تمّرك بمرسة القرآن بما 
يملياه عليه القرآن بما تمليه عليه لوييه اإليَْماانية 
وارتباطه الوثيل وبما تفرضه عليه املسئولية تمّرك 
باكل عز وبكل إباء وبكل شاموخ، ولو يقول ويزيد 
خاسال خاجر شاارب اليمار قاتل النفال املمرمة 

مدلن بالفسل والفجور »َومثيل ال يبايع مثَله«.

يزيُد بثوبه األموي.. االنحراُف باألمة
اة ويف  المالة الجديدة اليي قد سااعت يف واقع األُمَّ
اة بكل ما تمثّله من خطورة رليبة عى  أَْوَسااط األُمَّ
اة يرى أن لناك شاكالً جديداً لإِلْسااَلل ليل لو  األُمَّ
ادي وال اإِلْسااَلل القرآني، لو اإِلْساَلل  اإِلْسااَلل امُلَممَّ
بلباساه األماوي بثوبه األموي الجدياد، ثوب النفاق 
اة،  ثاوب الضالل الاذي يريد أن يساوَع يف واقاع األُمَّ
إِْسااَلٌل ال يبقى منه إال شاكليات مجارّية بما ييدل 
الظاملني مجرّية خيما يفيُدلم ويدعم موقفهم، تبقى 
املسااجد ليدميهم واملنابار ليدميهم َواملاال الدال 
ليدميهم وبداض الدناوين الدينياة اليي تفرَّغ من 
ُن بممياوى آخر لو  مميوالاا المقيقي، ثام تَُضمَّ
باطال لو ضاالل لو خسااع، يبقى الدناوان عنواناً 
إِْساَلمياً واملضمون مضموناً أموياً نفاقياً سله ضالل 
اة.. يرى لذا الواقع  وسله طغيان وسله انمراف باألُمَّ

امُلر، لذا الواقع املأسااوي الذي عارّب عنه بقوله لو 
اة: »أال تََرون أن الملَّ ال يُدَمُل  يناعي يف أَْوَسااط األُمَّ
باه وأن الباطل ال يُينالى عنه«، المل يزاح من واقع 
، أي إِْساَلل لذا الذي  المياة يبقى اإِلْسااَلل بدون حلٍّ
أزياح مناه المال؟!، المل باكل تفاصيلاه المل يف 
اة  اة المل يف سياسة األُمَّ اة يف ثقاخة األُمَّ عقيدة األُمَّ
المال يف الدمل والمال يف املوقف والمل يف السالوك 
المل يزاح من واقع المياة يبقى اإِلْساَلل حينئذ وقد 
أزيح عنه المل مجرع عناوين شكلية مجرّية لصالح 
الطغاة ولصالح املسايكربين، أماا الباطُل خهو الذي 
، خيمت الغطاء له عناوين إِْساَلمية،  يساوع ويمرُضُ
تمياه الباطال بكل ماا خياه الباطل باكل تفاصيله 
الباطال ظلٌم، الباطل خسااع، الباطال منكر، الباطل 
بكل ما يشمل وييضمن، حينئذ تكون الدملية عملية 
اة وعملية تفريغ للدين اإِلْساَلل ;له  مسح لهوية األُمَّ
مان مميواه الفاعل والميوي واملهام والبنّاء واملفيد 
يف واقع المياة، لذا الذي رأينا آثاره السايئة يف واقع 
ااة عى مدى تأرييها وإىل ماا وصلت إليه اليول  األُمَّ

ولو واقٌع مأساوي ومرير.
اة  اااَلُل- قال لألُمَّ  اإلَِمااُل الُمَساانْيُ -َعَلايِْه السَّ
اٌد صلاوات الله عليه وعى  خيما قاله َرُسااْولُنا ُمَممَّ
آله: »أيها الناس إن َرُساْوَل الله قال من رأى سلطاناً 
جائراً مسايمالً لُماَرِل الله ناسثاً لدهاد الله ميالفاً 
لُسنة َرُساْول الله، يدمُل يف عباع الله باإلثم والددوان 
خلام يغرّي عليه بفدل وال قاوٍل سان حقاً عى الله أن 
يدخله مدخله«، وإذاً خانيماؤنا لإِلْساَلل انيماؤنا نمن 
املسالمني لهذا اإِلْسااَلل يفرض عليناا سفرض عيني 
ومسائولية عينياة أن ال نذعان وأن ال نسايكني وأن 
ال نيناَع لساالطني الجور لزعمااء الطغيان والظلم 
اة  والفسااع واإلْجاَرال، حينما يكاون َمن يمكم األُمَّ
من لو يف موقع الزعامة والقرار والسالطة سلطاناً 
جائراً ال يليزل بالددل يديمُد عى الجور يف ممارساته 
اة ثم لو مسايمل ملا  وُحكمه ومواقفه وإعارته لألُمَّ
حاّرل الله ليل عنده ضوابط وال قيوع أبداً وال حرمة 
اَة سافَك  لُمَرِل الله، وُحَرُل الله لي اليي تصوُن األُمَّ
ااة بكلها  الدمااء بغري حال، لي من حارل الله األُمَّ
اإلنَْساان بكراميه اإلنَْسان بكراميه وحقه يف المياة، 
ااة ويسايباح  إذا اسايملت مدنااه أن تسايباح األُمَّ
ااة ُسّل يشء، ُسّل يشء يسايباح، ولذه  يف واقاع األُمَّ

النمااذج لي الياي نرالا الياول ماثلاًة أمامنا ولي 
النمااذج اليي الياول تديدي عى بلدناا، وبلدنا اليول 
يراع لاه أن ينزلَل من ُسّل لذه املبااعئ والقيم؛ ألنها 
لي الياي تمثّل ضمانة بيماساكه ولثباته ولصالبة 
اة وما يمكن  موقفه، اليول ما يمكان أن يمفظ األُمَّ
ااة وماا يمكن أن  أن يكاون ضماناة ليماساك األُمَّ
ااة لنيل حرييها واسايقاللها لي  تديماَد عليها األُمَّ
لذه املباعئ، مباعئ اإِلْساَلل المقيقي اليي ناعى بها 
، االسايفاعة من اإلَِماال الُمَسانْي  اإلَِمااُل الُمَساانْيُ
ااَلُل- قدوة وأسوة ومن أصمابه األوخياء  -َعَلايِْه السَّ

والصامدين والثابيني.

يزيديو العصر.. أمريكا والنظاُم السعودي
اليول شادبُنا اليمني يواِجُه الطغيااَن اليزيدي يف 
النظال السدوعي يف اإلَعاَرة األَمريكية اليي ترشُف عى 
لذا الددوان وتدير لذا الددوان بكل تفاصيله، اليول 
شادبُنا اليمني الدزيز ذنبه الكبري الذي يداقب عليه 
من جانب أولئك لو الهوياة لو االنيماء لو املباعئ 
لو القيم لاو األَْخاَلق؛ أِلَنَّ الذي يريده منا أولئك، ما 
يريده منا النظال السادوعي اليول ضمن السياساة 
األَمريكية واليوجيه األَمريكي واليدبري األَمريكي لو 
اة، االسايدباع اإلذالل،  ماا أراعه يزيد آنذاك مان األُمَّ
القهار، اإللانة، لذا لو الاذي يريدونه منا، يريدون 
منا أن نيدطال تََماماً من ُسّل مباعئناا من ُسّل قيمنا 
وأن نُيِضاَع أنفَسانا باملطلل إلراعتهام وتوجهاتهم 
وسياساتهم وإمالءاتهم وأن نجدَل من أنفسنا عبيداً 
اَة آنذاك سما خرض عليها ولو  سما اسيدبد يزيد األُمَّ
اد  يقاتلهاا ويديادي عليها يف مدينة الرَُّسااْول ُمَممَّ
صلوات الله عليه وعى آله أن يبايع سلٌّ منهم عى أنه 
عبد قان ليزيد بن مداوية، اليول لاذا الذي يريدونه 
منا، أن نكون عبيدا أذالء مقهورين خاندني خاضدني 
مسايكينني ال قرار لنا وال إَراَعة لنا وال حرية لنا، وأن 
يكونوا لم من يقررون ما يشاءون ويريدون علينا، 
ال يريدون لشادبنا اليمني أن يكون ُحاّراً يف أي يشء 
أبداً، ال يف من يمكمه وال يف سياساته وال يف توجهاته 
وال أن يكاون له أبداً حل اتياذ القارار، بل أن يكون 
لو سشادب وأن يكون البلد سبلد واملنطقة سمنطقة 
والجغراخيا سجغراخيا والثروة سثروة ُسّل ذلك خاضداً 
لهام وخاضدااً إلراعتهام، لل يمكان منّاا أن نقبل 
بذلك؟!، إذا قبلنا بذلك مدناه الهوان يف الدنيا واآلخرة 
مدناه اليا�ان، مدناه أن نكون يف حاال قد خقدنا 
خيه حيى إنَْساانيينا، من ال يقبل بالمرية وييمساك 
بالمرية ويقبل بالدبوعية ملجرمني طغاة ملسيكربين 
خاسادين ظاملني سايئني، مدنااه أنه قد تفاّرغ من 
إنَْساانييه تََماماً حيى َقِبَل بذلك وحيى اسيساغ ذلك 
وحياى ريض لنفِساه بذلك، ومدناه أناه خ� الدنيا 
واآلخرة، مدناه أنه انسالخ من مباعئ اإِلْساَلل وقيم 

اإِلْساَلل ومن أَْخاَلق اإِلْساَلل اليي من ألمها الدزة..
 إن اإِلْسااَلل أتى عين ليمررنا، لاذا من ألم ما يف 
اإِلْسااَلل، وبدون ذلك لو إِْساَلل ال حقيقة له ال أصل 
غ، إِْساَلٌل للطغاة للمجرمني واملجرمني  له، إِْساَلل مفرَّ
واملسايكربين، من ألام ما يف اإِلْسااَلل لو لاذا أنه 
يمررنا من الدبوعية لكل أحد إال لله رب الداملني، إنه 
عياٌن إلقامة الددل يف المياة وأولئاك جدلوه عناوين 
يمارساون من خاللها ُسّل أشاكال الظلام وسل أنوع 
الجرائام وأخظع الجرائم، والدياذ باللاه أولئك أراعوا 
لإِلْساَلل أن يكوَن قناعاً للطغاة واملجرمني واملفسدين 
وأن يكون ثوباً، لهم منه لونه، أما المقيقة خمفرغة 
تََماماً مناه.. نمن بمكم قيمنا بمكم خطرتنا بمكم 
مباعئنا وأَْخاَلقنا ال يمكان عى اإلطالق أن نقبل بأن 
نيا� الدنيا واآلخرة بأن نسابّب ألنفسانا سايَط 
اللاه تداىل يف مقابل االسارتضاء واإلذعاان والينوع 

والدبوعية للمجرمني الطغاة املفسدين املسيكربين.

القَتلة مكشوفون.. التصّدي لهم هو الحّل
ال يمكاُن أبداً، وال يمكُن باأي حال من األحوال أن 
نُذِعاَن وأن نينَع مَلان ارتكب أبشاع الجرائم بمقنا 
سشادب يمني مسالم بالِغارية اإلنَْساانية بالفطرة 
اإلنَْسانية، قيلوا منا سشدب يمني اآلالَف من أَْطَفالنا 
ونسائنا وسبارنا وصغارنا، وأَْسثَر القبائل اليول أَْسثَر 
املناطل اليول لها مقابر شاهداء قيلولم بالطائرات، 
وقيلوناا يف ُسّل ماكان قيلوناا يف بيوتناا قيلوناا يف 
مسااجدنا قيلوناا يف أَْساَواقنا، قيلوناا يف طرقاتنا، 
قيلاوا الياجر وقيلاوا الفاالح وقيلوا الدامال وقيلوا 
املصيل وقيلوا الطبيب واملريض يف املسيشافى وقيلوا 
الكباري والصغري لم يرعاوا أّي ُحرمة، واسايباحونا 

خطاب السيد

 اليوَم شعُبنا يعيُش محنة كربالء وهو مظلوٌم، ُيقَتُل أبناؤه رجاالً ونساء 
وأطفاالً وهو يستهَدُف بكل أشكال االستهداف بدون قيود وال حدود وال ضوابط 

يلتزم بها المعتدون أو يراعيها أولئك الطغاة المجرمون.

ـة ويحمل   اليوَم يحمُل النظام السعودي قرن الشيطان رايَة النفاق في اأُلمَّ
ـة والذي يهدمه  بيديه وكلتاهما شمال معوال هدم يهدم بهما في داخل اأُلمَّ
قبل المباني وقبل المنشآت وقبل الجسور والطرقات وقبل المدن والقرى، يهدم 

ـة وفي داخلها ويهدم القيم. المبادئ في هذه اأُلمَّ
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باكل أشاكال االسايباحة وباكل احيقاار وطغيان 
وتكاربُّ وتداٍل، بدد ُسّل لذا وبداد ُسّل الذي خدلوه بنا 
لال يمكن إاّل أن نزعاَع ثباتااً وقناعًة يف موقفنا، لل 
يمكان إاّل أن نكوَن اليول أَْسثَر قناعة وإيَْمااناً وأَْسثَر 
وعيااً وبصارية يف رضورة اليصادي لهام؛ ألنهم قد 
سشافوا عن حقيقيهم لنا بكل ما لم عليه، سشافوا 
عن حقيقيهم السايئة جداً والقبيماة جداً عن أنهم 
ظاملاون مجرماون ميكاربون ميغطرساون وأنهم 
ال يجدلاون لهذا الشادب باكل أه أبنائاي حرمة وال 
أي قادر وال أي اعيبار أبداً، االسايهيار بهذا الشادب 
بلاغ منيهاه، لاذه حقيقاة واضمة، ُسّل الشاوالد 
عليها عامغاة وبيّنة وال اليباس أباداً يف ذلك، بدد ُسّل 
لاذا الاذي يُفارتَُض بنا سشادب نقول عن أنفسانا 
ونفيير بما قاله الرَُّسااْول خينا إنناا يمن اإليَْماان، 
أن نيماّرك بصالباة، أن نكساب مان عزل المساني 
ااَلُل- عزماً قوياً حيى نممل اإلَراَعة اليي  -َعَلايِْه السَّ
ال تنكا� أبداً مهما بلغ الجاربوت ومهما بلغ حجم 
الطغيان والظلام مهما خدلوا ومهماا عملوا، بمكم 
لاذا اإليَْماان علينا أن نكوَن عند قول الله ُسابَْمانَُه 
ْؤِمِننَي«،  َوتََداىَل: »َخاَل تََياُخوُلْم َوَخاُخاوِن إِن ُسنيُم مُّ
إن سناا مؤمناني خهذا الذي يجاب أن نكون عليه، أن 
ال نيااف منهام َوأن ال نبايل بهام وال بجربوتهم َوأن 
ال نكارتث لهم أبداً َوأن نيماّرك بكل جدية وبكل إباء 
وبكل عزل وبكل اسيبساال يف مواجهيهم؛ ألننا بذلك 
نداخاع عن مباعئنا عن قيمنا عن أَْخاَلقنا عن حريينا 
عن إنَْساانيينا عن سرامينا عن عزتناا وإاّل لو نذعن 
لو نينع لو نسيسالم لو نيهاون حينها نكون قوماً 
باال سراماة قوماً باال رشف قومااً بال عازة قوماً ال 
خري خيهم رضوا ألنفساهم بالدونية رضوا ألنفسهم 
لالسيسالل رضوا ألنفساهم بالدجز رضوا ألنفسهم 

بالذل.
إن انيماءنا لإليَْماان وبما شهد به الرَُّساْوُل َصىَّ 
اللاُه َعَليْاِه َوآَلُه َوَسالََّم ولذا الوساال الذي لو بمل 
وسال رشف »اإليَْماان يمان« يفرض علينا أن نكون 
يف ُسّل الظروف ويف ُسّل االعيبارات ويف ُسّل املياعين ويف 
ُسّل املواقف أَعّزاء بدزة لذا اإليَْماان الذي نممله، ملن 
ال يزال يممله، أَعاّزاء ورشخاء وسرماء بهذا االنيماء 
الدظيام بهذا الرشف الكباري ولله الدزة ولَرُسااْوله 
وللمؤمناني، مقاال الدزة لاو يف مواجهاة اليمدي، 
مقال الكراماة لو يف مواجهة اليمادي الواقع الذي 
ليال خياه اليمدياات والظاروف الياي ليال خيها 
أخطاار والواقع الذي ليسات خيه مساؤولية سبرية 
وعظيماة لها ثمن ولها تضمية لاو واقع ال سرامة 
لإلنَْساان خيه ال أََلميّاة لدور اإلنَْساان خيه األحداث 
واليمدياات لي اليي تّشاكُل اخيبااراً حقيقياً يبني 
حقيقَة اإلنَْساان وحيى مدى صدقه يف انيمائه، وقد 
ُسِيَب لنا يا شادَب اليمن يا شادبنا املسالم يا شدب 
اإليَْمااان والمكمة ُسيب لناا اليول أن نكاون أََماال 
اخيبااٍر، اخيباار إلهي أََماال اللاه ُسابَْمانَُه َوتََداىَل، 
»بسم الله الرحمن الرحيم، ألم )1( أََحِسَب النَّاُس أَن 
يرُْتَُساوا أَن يَُقولُوا آَمنَّا َوُلْم اَل يُْفيَنُوَن )2( َوَلَقْد َخيَنَّا 
الَِّذيَن ِمن َقبِْلِهْم َخَليَْدَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َوَليَْدَلَمنَّ 
اْلَكاِذِبنَي«، »بسام الله الرحمان الرحيم، َما َساَن اللَُّه 
ِليَاذََر اْلُمْؤِمِننَي َعَى َما أَنْيُاْم َعَليِْه َحيَّى يَِميَز اْلَيِبيَث 
ِمَن الطَّيِِّب«، »بسام الله الرحمن الرحيم، أَْل َحِسبْيُْم 
ثَُل الَِّذياَن َخَلْوا ِمن  اا يَأِْتُكم مَّ أَن تَْدُخلُاوا اْلَجنَّاَة َوَلمَّ
اُء َوُزْلِزلُوا َحيَّٰى يَُقوَل  َّ ايُْهُم اْلبَأَْساُء َوالرضَّ سَّ َقبِْلُكم مَّ
الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَدُه َميَٰى نرَْصُ اللَِّه أاََل إِنَّ نرَْصَ 
اللَِّه َقِريٌب«، »بسام الله الرحمن الرحيم، أَْل َحِسبْيُْم 
ا يَْدَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَلُدوا ِمنُكْم  أَن تَْدُخلُاوا اْلَجنََّة َوَلمَّ
اِبِرياَن«، »بسام اللاه الرحمان الرحيم،  َويَْدَلاَم الصَّ
اِبِريَن  َوَلنَبْلَُونَُّكْم َحيَّٰى نَْدَلاَم اْلُمَجاِلِديَن ِمنُكْم َوالصَّ

َونَبْلَُو أَْخبَاَرُسْم«.

النظاُم السعودي.. لديه معوالن للهدم
يا شادبَنا املسالم نمن اليول أََماال لاذا االخيبار 
ليَبني الصاعُق والكاذب يف لذا الشادب، َمن الذي لو 
صااعٌق يف إيَْماانه؟، ولل يمكن إاّل أن يكوَن الصاعق 
يف إيَْمااناه عزيازاً ال يقبل بالذل أباداً ووخياً مع الله 
وإنَْسااناً غياوراً وحاراً وسريماً ال يقبل بأن يساكت 
أََمااال ُسّل لذا الظلم، أََمااال ُسّل لذا الددوان، أََماال 
ُسّل لاذا الطغياان، نمن الياول أََمااال اخيبار ييبني 
الصااعق من الكاذب، ييبني الاذي لو خدالً عند لذه 
الهوية عند لذا االنيماء بمسيوى لذا الرشف، والذي 
لو ساذٌب منسالخ خاسد النفل، ونمن اليول نواجه 
يف لذا الددوان عى أََسااس من مباعئنا وعى أََساس 

من قيمنا سما اآلخرون أَيْضاً املديدون قرن الشيطان 
النظال السادوعي ييمّرك ولو قبل أن يسايهدخنا يف 
حياتناا، قيٌل وسافك لدمائنا ولادل ملنازلنا وتدمري 
اة  ملنشاآتنا، لو قبل ذلك يسايهدخنا ويسيهدف األُمَّ
مان حولناا يف املباعئ والقيام، اليول يممال النظال 
اة  السادوعي قارن الشايطان راياة النفااق يف األُمَّ
ويممال بيدياه وسليالما شامال مدوال لادل يهدل 
اة والذي يهدمه قبل املباني وقبل  بهما يف عاخال األُمَّ
املنشآت وقبل الجسور والطرقات وقبل املدن والقرى 
اة ويف عاخلها ويهدل القيم  يهدل املبااعئ يف لذه األُمَّ
ييمّرك بمداويَل لدل، واحٌد من لذه املداول يلبساه 
لبااَس الدين ولو عرب النشااط اليكفريي النشااط 
اليكفريي واليمّرك اليكفريي يف أَْوَساط األمة، مدول 
لدل ييمّرك به النظال السادوعي تمت إَعاَرة أَمريكا 
وارشاف أَمرياكا ورعاياة أَمرياكا وتوجياه أَمريكا، 
ااة يساليها وييرجها من  مداول لدل يضلال األُمَّ
مباعئها المقيقية، ينارش الضالل ويماول أن يدمم 
ظالماه يف ُسّل أَْوَسااط االمه، لو مداول لدل مدول 
لاد لألخكار للبصائر لألَْخاَلق للقيم، أما مدوُل الهدل 
اآلخر باليد األُْخَرى وسليالما سما قلنا شمال، مدول 
الهدل اآلخر لو مماولة االخسااع اخسااع النفسيات 
اليملال من األَْخااَلق والقيم، وبغري الدناوان الديني 
طبدااً جانب انمااليل، جانب آخر جاناب غلو وعيو 
وتزيياف للدين بدناويان الدين وبمساميات الدين، 
اا الدناوان اآلخار خياروٌج وانساالخ رصيح عن  أَمَّ
الديان يف مباعئاه عن اإِلْسااَلل يف قيماه يف أَْخاَلقه يف 
عوره المضااري يف الميااة، حالة االنمالل االخسااع 
للنفسايات، أن يمولاك إَلاى إنَْساان ليل عندك من 
اإِلْساَلل أي يشء مهم، ال إنَْسان مبدئي ال تنيمي ألي 
مبااعئ وال تبايل بأي مباعئ ألباداً وال أَْخاَلق وال قيم 
ال يمفظاك يشء ال يصونك يشء ال يبددك ويمصنك 
من االسايدباع لك ومن االسايغالل لاك أي يشء؛ أِلَنَّ 
ألم ما يمصن اإلنَْساان وما يممي لذا اإلنَْسان من 
االسايدباع واالسايغالل لي املباعئ والقيام، بدد أن 
يفارغ منها يصباح جالزاً تماماً لالسايغالل، اليول 
نارى سياف يدمل عاى إخسااع النفوس وتدنيساها 
ليموَل الناس إَلاى سالدة رخيصة، ولألسف الكثري 
يرضاون ألنفساهم أن يكونوا مجّرع سالع رخيصة 
تبااع وتشارتى أحيانااً بالنقاد السادوعي وأحياناً 
بالادوالر وأحيانااً بالنقاد اإلماراتاي، مان أراع لاه 

األَمريكي أن يدخع عخع، أما السالدة خهي الكثري من 
الناس الذين انساليوا خدالً عن القيم عن اإلنَْسانية 
عان الكرامة عن الدازة، الذين يقدمون أنفساهم يف 
أَْساَواق الطاغاوت ويف مازاعات املجرماني والطغاة 
مدروضاني للبيع من يدخع أَْسثَار وأحياناً حيى بأقل 
ثمان يبيداون أنفساهم، مدااول الهدل نارى لها يف 
النشااط الذي يمارسه قرن الشيطان أشكاالً سثرية، 
اذلاب إَلاى الجانب اإلعالمي لارتى له وصال ولرتى 
له قناة المدث أَْو قناة الدربية، جانب لناك باللمية 
بالثوب القصري باليزمت وباملسواك وبيلك الشكليات 
وبالغلاو وباليكفري وبدناوين عينياة، ولناك المالة 
األَمريكية والغربية تماماً، وال سأنك تشالد من يمثّل 
بزعمه بدعواه اإِلْسااَلل وقيم اإِلْسااَلل ويديرب نفسه 
أنه لو املدني قبل غريه بيمثيل االساالل واملسالمني 
ثم نأتي إَلاى نشااطه بكل أشاكاله تجده ينمو لذا 
اة ويف واقع  املنمى ولذه لي مأسااة يف حقيقة األُمَّ
االماه، ولذلك نمان اليول مدنياون بمكام انيمائنا 
بُمكم لويينا وبما يرتبط به لذا االنيماء من منهج 
من تدليماات من مباعئ من قيم من أَْخاَلق.. برموز 
اإِلْسااَلل الذين قدموا الصورة المقيقياة خيما قالوا 
وخيما خدلوا ويف سالوسهم ويف مواقفهم عن اإِلْساَلل 
اد َصىَّ اللُه َعَليِْه َوَعَى آِلِه َوَسالََّم  َرُسااْول الله ُمَممَّ
ااة الذيان  وورثياه المقيقياني الُهاداة يف لاذه األُمَّ
يمثلاون جولاَر اإِلْسااَلل وحقيقة اإِلْسااَلل، ومنهم 
اااَلُل- الذي قال عنه  اإلَِمااال الُمَساانْي -َعَلايِْه السَّ
الرَُّساْول َصىَّ اللُه َعَليِْه َوَعَى آِلِه َوَسلََّم: حسني مني 
وأنا من حساني أحب الله من أحب حسايناً، حسنٌي 

سبط من األسباط.
 اإلَِمااال الُمَساانْي عليهام الساالل حينما وقف 
الَّة وباني الذِّلَّة قال  يف املقاال الاذي خرّي خيه بني السِّ
اااَلُل-: أاَل وإّن الَدِعيَّ ابَن الَدِعيِّ قْد َرَسَز  -َعَلايِْه السَّ
الَِّة والذِّلَِّة، وليهاَت منّاا الذِّلَُّة،  بنَي اثنَيَانِي: بنَي السِّ
يأبَى اللُه َلنَا ذلَك وَرُساولُُه واملؤِمنوَن، وأُنُوٌف َحِميٌَّة 
ونُُفاوٌس أِبيٌَّة ِمْن أْن نْؤِثاَر طاَعَة اللِّئاِل عى مصاِرِع 

الِكَراِل.
لن تفرض علينا الظروف ولن تضغطنا اليمديات 
ولان تؤثر عليناا الوقائع لرتسدناا أَْو تمملنا لطاعة 
اللئاال؛ أِلَنَّ طاعاة اللئال لؤٌل خساة انمطاط تجرٌُّع 
من اإلنَْسانية خروٌج عن نهج المل خ�اٌن يف الدنيا 
وخا�ان يف اآلخرة، طاعة اللئال يف مااذا؟، ما الذي 

يرياده منا اللئاال أن نطيدهم خياه؟، ُسّل ما يريدون 
أن نطيدهام خيه لو مدصية للاه، لو انمطاط من 
الكراماة، لو خاروج ونزول عن الدازة، لؤل بكل ما 
تدنيه الكلمة، شادبُنا اليول يمن اإليَْماان يسايمي 
ولو بالمياء من َرُسااْول الله ياول القيامة أن يلقاه 
بطاعاة اللئاال َوأن ييلاع ثاوَب اإليَْمااان ووساال 
الرشف لييموَل عبداً خانداً لقرن الشيطان الرَُّساْول 
لم يادُع بالربسة ألُولئك، ععا بالربساة، نمن خينا ألل 
اليمن ويف ألل الشال اليول نرى لذا الربسة وآثار لذه 
الربسة يف مدى االليزال باملواقاف يف األَْخاَلق الكريمة 
يف االنيمااء الصااعق يف المفااظ عاى الهوية، نمن 
اليول ويف لذا املكان وخيما نواجهه من تََمدٍّ سشادب 
مسالم مضطَهاد مظلاول ننطلال، ومنطلقناا لي 
ذات املنطلقاات اليي انطلل منها اإلَِماال الُمَساانْي 
اااَلُل- منطلقااُت مباعئ وقيم ليسات  -َعَلايْاِه السَّ
مساألة قائمة عى أََسااس املراوغات السياسية وال 
املزايدات السياساية وال املكاسب السياسية املجرعة 

اليي ال ارتباط لها ال بمباعئ وال بقيم ال.

العدواُن وّزع جرائَمه على ُكّل املحافظات
مدرسيُناا لي مدرسُة مباعئ قبل أي يشء، ولوية 
وانيمااء، ونمن نداي ذَلك وندرك ما يدنياه ذلك لنا، 
وباليايل شاالدنا مناذ بداية الدادوان سيف سان لذا 
املديادي مااذا خدل بنا، قاّدل بكل ممارسااته وبكل 
جرائماه الفظيدة جاداً اليي عشانالا يف واقدنا ويف 
عماول مناطقنا من صندااء يف األماناة واملماخظة 
إَلااى عمران إَلاى الجوف إَلاى ماأرب، واذلب إَلاى 
ُسّل املماخظات إَلاى تدز إَلاى إب إَلاى المديَدة إَلاى 
صددة إَلااى ُسّل املماخظات، ما من مماخظة يمنية 
إاّل وقاد قيال خيها مان أَْطَفالها ونساائها ورجالها 
وعّمار خيها املنازل وعاث خيها خسااعاً، رأى الجميع 
وسامع الجميع، ال لبال وال غموض لام يبَل يف ما 
يؤثار عاى البداض مان امليياذلاني مان املينّصلني 
عان املساؤولية إاّل ضدُف اإليَْمااان إاّل نقُص الوعي 
والبصارية، أماا اللبل والغموض خهاي أحداث بينة 
وواضمة، إَضاَخة إَلاى الادور األَمريكي واإلرسائييل 
يف لاذه األحداث ولو يرعالا ولو رأساها ومدبّرلا 
أَْو يف الذين آثاروا االنضمال إَلاى صف املديدي عبّدوا 
أنفسهم اشرتالم بفلوس، سانوا لينني لهذه الدرجة 
وساناوا رخيصاني لهاذه الدرجاة لم يقبلاوا برَشف 
اإليَْمااان وال برشف املباعئ وال بالكرامة وال بالدزة، 
باعاوا ُسّل ذلك باعاوا الدزة باعاوا اإليَْمااان، باعوا 
الرشف باعوا الكرامة باعوا البلد باعوا الشدب باعوا 
الروابط اإلنَْساانية واالخوية واإِلْسااَلمية والوطنية 
باعاوا ُسّل يشء يف مازاع آل سادوع وباعوا أنفساهم 
ليكوناوا أعاًة، والبداض منهم يقيل بدد أن يُشارتى 
يُرسال إَلاى جبهات القياال ويُقيل لنااك، لذا أمر 
مؤساف، والجريماة اليول سبرية عاى بدض القوى 
السياساية اليي سان لها عوُر الداّلل يف لذا الساوق، 
عور الادالل الاذي يمارش اآلخرين وييادع اآلخرين 
ويساوغ للرخاص الذين أرخصوا نفوساهم، يصوغ 
لهم ما يقدمون عليه من بيع النفوس وبيع املواقف 
وبياع القيم وبني املبااعئ وبيع البلد وبيع الشادب، 
حزب االصالح الييار املنمرف خيه لدب عور أََساايس 
يف مااذا، بدض القوى األُْخاَرى البدُض منها الجميع 
مدروخون ومكشوخون واخيضموا وخشلوا واخفقوا 
إنَْسانياً وأَْخاَلقياً ومباعئياً ووطنياً يف مرحلة تأرييية 
عخع بهم الغروُر، عخع بهم اللجاج يف اليصومة شأن 
املناخقاني وإذا خاصام خجار أن يذلباوا إَلاى صّف 
الشيطان مع قرن الشيطان َوأن يربروا ليطبّلوا لكل 
ماا يفدله أولئك بشادبهم وببلدلم، لاذا لو المال 
والواقاع ولكن اليياار الذي اخيااره ُسّل الرشخاء يف 
لذا.. ُسّل األَْحاَرار يف لذا البلد ُسّل الذين حاخظوا عى 
أصاليهام عى قيمهم عى إنَْساانييهم عى سراميهم 
سان لاو املوقاف املارّشف ساناوا إنَْساانيني وسانوا 
مبدئياني وسانوا رشخاء وساناوا أَْحاَراراً لم تمملهم 
الوقائاع واألحداث وال الجربوت وال الطغيان لريسدوا 
أَْو يينداوا يأبى اللاه لنا ذلك وَرُسااْوله واملؤمنون، 
لن نكاوَن إاّل حيث يريد لنا الله أن نكون وأراع لنا أن 
نكون أَعّزاء، لن نكون إاّل حيث يفرض علينا انيماؤنا 
لإِلْسااَلل وانيماؤناا لإليَْمااان أن نكاون وأراع لنا أن 
نكون أَعاّزاء ولله الدازة ولَرُسااْوله وللمؤمنني أّما 
اليضمية خمارضون لليضمياة؛ أِلَنَّ أولئك املديدين 
ومن يف صفهم يدخدون ثمن عدوانهم أَيْضاً يدخدون 
ثماَن عدوانهم غالياً وبالضاً وسبارياً ومثقالً، ُقيلوا، 
الكثري مان قاعتهم ُقيال والكثري مان أخراعلم ُقيل، 
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سذلاك عى املسايوى االقيصاعي لم الياول يدانون، 
وأَْسثََر مان ذلك اخيضموا، بانات حقيقيهم رغم ُسّل 
ساديهم لليغطية عى حقيقة ما لام عليه، وصوالً 
إَلااى الجريمة األخارية الفظيدة الكبارية يف مجزرة 
الدادوان بطائراته يف القاَعاة الكربى بصنداء، ولي 
سما قلنا خيما سبل ضمن سلسلة سبرية من الجرائم 
الفضياة واالنيهاسات الفظيدة لام تكن حدثاً جديداً 
وغريبااً عاى سالوسهم وال عاى ممارسااتهم.. لو 
نأتي إَلاى ُسّل ما قد خدلوا، لو بشاكل سبري وبأرقال 
سبارية، سم قيلوا من أعاداع جماعياة يف األخراح ويف 
األحزان ويف األَْساَواق، يف اليجمدات السلمية، الكثري 
منهاا مداروف، والكثري منهاا وثّال بالفيديو ونرُش 
وعرف بها الجمياع، لم يكن ما حدث من جانبهم يف 
القاَعاة الكربى بطائراتهم، لم يكان حدثاً جديداً وال 
مفاجئاً وال غريباً عى ممارسااتهم وعى سالوسهم 
أبداً، لكن المال أنّه ملا سانت لذه الجريمة بمسايوى 
أخظع من ساابقاتها وبدديد أَْسثَر من الضمايا وعى 
نفل مكشوف أَْسثَر، وطالت الكثري من الشيصيات 
الباارزة عاى املسايوى السايايس وعاى املسايوى 
الشدبي، حينها تمّرج األَمريكي من ذلك لمساباته، 
األَمريكاي سما قلنا خيما سابل منذ بداياة الددوان، 
ولو أسالوٌب وسياساة يديمدلا يف ُسّل املنطقة ويف 
ُسّل البلدان اليي اسيهدخها حيى يف أخغانسيان وحيى 

يف الدراق.

األمريكي بوجهني
األَمريكي يقيُُل ويرتِكُب أبشاَع الجرائم ثم يماول 
أن يقدل نفَسه أنه بكل ما يفدل أنه مجرع منقذ وأنه 
ميفّضل وأنه أتى ملسااعدة الشادوب، األَمريكي من 
سياسااته األََساسية اليي يديمُد عليها يف املنطقة أن 
يماول بكل طريقة، بكل أسالوب أن ييفاعى سيَط 
الشادوب، حيى ييدرلاا وحيى يواصَل ماا يريد أن 
يفدلاه بها ولي يف حالاة تيدير حياى ال تنهَض ال 
تيمّرك ملواجهيه وال لالنيقال منه وال لدخع أخطاره، 
عمل عاى لذا األََسااس يف أخغانسايان، عمال بهذا 
األسالوب يف الداراق، ووصال باه المال أياال غزوه 
ألخغانسايان أناه سان يف بدض األوقاات يلقي خيها 
مئااٍت مان القنابل والصواريخ عى روؤس الشادب 
األخغاناي، سانات تذلاُب يف بداض األحياان بدض 
طائراته ليطلاَل أطناناً من املواع الغذائية عى بدض 
املناطال، بدد أن يكوَن قد ألقاى املئات أَْو اآلالف من 
أطنان امليفجرات عى روؤس الشادب األخغاني، ملاذا 
سان يفدال ذلك؟ ألنه يريد حالاة الييدير، لو يدرك 
أن الجرائاَم الفظيدة جداً والبشادة جداً والشااملة 
يف اسايهداخها للمجيمدات تسايفزُّ الناس، وباليايل 
تيلل رعة خدال، وتمّرك املجيمع وتدخده للدخاع عن 
نفساه، ومواَجهة األخطار، ولذلاك لو يمرُص عى 
تيدير الشدوب، عى مماولة خرض حالة االسيكانة 
والجموع عليها، ويماول َعائماً أن يسييدَل األسلوَب 
اإلعالمي يف لذا الجانب، وأحياناً األسلوب اإلنَْساني، 
تقديام بداض املسااعدات، وتقديم بدض األشاياء 
ليغطاَي بها عى الكثاري والفظيع والايسء جداً من 
جرائماه، ولو بهذا يساييفُّ بالشادوب، لو يديرب 
الشادوب قطدان مان المماري واألغبيااء، الذين ال 
يفهماون، والذين يمكان أن تلقي عليهام َسثرياً من 
القنابال خيقيال منهام اآلالف وتدمر مان منازلهم 
ومساجدلم ومنشاآتهم يف المياة الكثري الكثري، ما 
يقادر باملليارات، ثم تقدل اليساريَ اليساري أَْو تربيراً 
إعالميااً، أَْو جدالً بأسالوب مدني، وتماول أن تضيع 
ُسّل يشء، مان ييقبال ذلك، مان ييأثر بذلاك خهو يف 
املوقع الذي يرى األَمريكي خيه، األَمريكي يفدل ذلك؛ 
ألنه يرى يف من يسايجيبون له، يف مان ييأثرون به، 
يف من ييقبلون أسالوبه، يرى خيهام حمرياً وأغبياء، 
يسيممرلم، يرى خيهم أغبياًء بكل ما تدنيه الكلمة، 
وخدالً مان ييأثر بذلك لو جدياٌر أِلَنَّ يكون يف غبائه 

أَْسثََر غباء حيى من الممار.
نمن خيما ييدلل بماعثة وبجريمة القاعة الكربى 
الياي ارتكبها املديدي بطائرته يف وضح النهار، وذلك 
موثال بالفيديو وأماال مشاالد اآلالف يف الداصمة 
صنداء، نمن نقول إن ُسّل مماوالت الينصل الناتجة 
عان المارج األَمريكي إنماا لي مماولة اسايهيار، 
إنماا لي مماولة إلهااء الناس عان اليفاعل مع ما 
حادث ومسايوى ماا حدث ولاو خظيع يسايوجب 
إنَْساانياً وخطريااً وعينياً ومبدئيااً رعة خدل مرّشخة، 
موقفاً بمسايوى ما حادث، وإال إذا لم يكن ثمة من 
تمارُّك وخناع البدض واسايكان البداُض وتجالل 

البدض ماا قد جارى خلينيظر الناس املزياد واملزيد 
مان الجرائام الفظيدة مان جانب أولئاك املجرمني 
ثام أن يكرروا نفَل األسالوب يف اليربيار وغري ذلك، 
ثام إنها خدالً لاي حالة عناءة، حالاة انمطاط، من 
ييداطى وييفاعل وييقبال ما يقدمه الددو املديدي، 
واملديدي ليل سماعثة أولية، حالة ضمن اآلالف من 
الجرائام خدلها وارتكبها، وسلنا يدلام أنه من خدلها 
وارتكبها، الجبناء واللئال خقط من يمكن أن ييقبلوا 
مماولاة الددو الينصل عن لذه الجريمة، أَْو تضييع 
خدلياه لذه، أمال الرشخااء واألَْحاَرار والدقالء وَمن 
لم يميمروا أنفساهم، خلن يكونوا إَلاى يف مسايوى 
الرشف والرجولاة والدزة والكرامة، الله املسايدان، 
ال يجاوز ألي أحاد يديرب نفساه أنه ما يزال إنَْسااناً 
أن يقبل لنفساه أن يكون حماراً للسادوعي، حماراً 
لألَمريكاي، غبيااً تاخهااً، ييداطاى مع ماا يقولون 
مان اخارتاءات ومماولاة تنصل، لام اتجهاوا إَلاى 
مماولة احيواء املوقف، وتمويل املسألة إَلاى مسألة 
جدلية، لل املساألة صااروخ، لل املساألة حقيبة، 
لال لي طالعاة انفجرت لل لي حالاة عاعية، لل 
لاي بطاطاة انفجرت، لال لي لل لاي لل لي؟ 
لذه ساياخة لاذه وقاحة لذه نذالاة، لذا لو عنُي 
االسايهيار بالناس وبالمقائل الواضمة املشاهوعة 
املوثقة املدروخاة، ثم مع إثارة الجدل حول املساألة 
خيماا لاي وماذا حادث وَمن خدل، ماع وضوح ذلك 
سلاه، حاولاوا َعائمااً أن يثاريوا املزياَد مان الجادال 
والنقاش والضوضاء والصيااح لنا ولناك، ُسّل ذلك 
ليضييع القضية، األَمريكاي ييمّرج من تبدات لذه 
القضية، من أثرلا يف اندخاع الناس، األَمريكي ال يريُد 
لشدبنا اليمني أن ييمّرك، يريد للكثري من امليياذلني 
البقاء عى حاليهام، وطبداً ليُقيلوا يف خرتات الحقة، 
يُقيلاوا وبداد ُسّل قيلة وسل جريمة إصادار تربيرات 
أَْو إثاارة ضجياج أَْو جدل، وأنا أقول لألساف الكثري 
والكثري قد قيلوا خيما سابل يف جرائَم سثرية ولم من 
امليياذلني ولم من الذين رَضوا ألنفساهم أن يكونوا 
سماا يقولون عن أنفساهم حياعيني، لكان علينا أن 
نداي سشادب يمناي أن خياَرنا الصميح املنساجم 
مع إنَْساانيينا مع رشخناا مع سرامينا ماع انيمائنا 
الديناي وُلوييناا الدينية وانيمائناا الوطني، لو أن 
نيماّرك ملواجهة لاذا الدادوان، وال نرالن عى يشء 
آخر سايوقف لذا الددوان، ال أمام ميمدة يمكن أن 

تيمّرك لوقف لذا الدادوان أبداً، وسلنا ندرف ما سان 
عور األمم امليمادة خيما مىض، لي عجزت حيى عن 
إعاعة وخد خرج بضمانيها وبناء عى وعوعلا وبناء 
عاى مساوؤلييها، ييارج ليفااوض ومن ثام يدوع 
إَلااى وطنه، عجزت عان إعاعته إَلااى وطنه خالل 
ُسّل املرحلة اليي قد مضت، ولي ال تسايطيع إال بدد 
أن ياأذن األَمريكاي وباليايل السادوعي، ثام ما سان 
موقفهاا تجاه ُسّل الجرائم الياي سلنا يدلم بها وسلنا 
موجاوٌع بها ولها ارتبااط بنا يف حياتناا ويف واقدنا 
االجيماعاي، يدناي الكثاري الكثاري أصباح مرتبطاً 
باألحداث، باأن أباه قيل أَْو أخاه اسيشاهد أَْو قريبه 
أَْو ابان أخيه أَْو ابن قبيلياه، سلنا أصبح صاحَب ثأر، 
سلنا له ثأٌر اليول يف مواجهة لذا الددوان، إما قريبك، 
إماا ابان قبيلياك أَْو يف النهاية ابن وطناك ابن عينك، 
اإلنَْسان الذي تربطك به مسؤولية، شئت أن تجدَلها 
مسؤولية وطنية عولة واحدة، وطن واحد، بلد واحد، 
أَْو بُهوييك اإِلْسااَلمية أَْو بارتباطك وانيمائك القبيل، 
أصبح لناك ثاأٌر للجميع ومساؤولية عى الجميع، 
وواجٌب عى الجميع، خالددو املديدي لو يسدى بكل 
الوساائل واألسااليب إعالمياً وتضليلياً إَلاى اليداع 

واالسيمرار يف الددوان.

.. ال رهاَن على أحد العدواُن مستمرٌّ
طبقااً للمدطياات القائماة، ما من نواياا لوقف 
الدادوان حالياً، وال رلان ال عى أمم ميمدة، وال عى 
مجيماع غربي يرى يف اسايمرار لاذه المرب تدخقاً 
للمزيد مان املليارات، من البارتوعوالر إَلاى خزائنه، 
أماا األَمريكي خريى يف املساألة مصلماة اقيصاعية 
مسايمرة له، ويرى خيها تنفياذاً ألجندته الييريبية 
يف املنطقاة، خهاو ماع اسايمرارلا وإن تبالى بأنه 
يريُد السالل، الددوان مسيمر، النوايا لي احيالل ُسّل 
اليمن، واسيدباع الشادب اليمني، وتمويل ُسّل رجل 
يف لذا البلد سواء أسان زعيماً سياسياً أَْو شيَخ قبيلة 
)زعيماً عشاائرياً( أَْو بأي مسيوى سان، ُسّل رجل يف 
لاذا البلد إَلاى عباد مأمور بأوامر السادوعي تمت 
أوامر األَمريكي، ولذا لو حال الدمالء اليول، لل لم 
إال مأماورون تمت إمرة السادوعي ولو تمت إمرة 
األَمريكاي، يدناي أن ني� اسايقاللنا، وأن ني� 
لوييناا وأن ني� سرامينا، وأن نيا� عزتنا، من 
يريد أن يرىض لنفسه بهذا خدونه ذلك، لو حّر نفسه 

لكناه أوبقهاا وعبّدلا وباعهاا وخ�لا وبااع ُسّل 
يشء، وبااع وطنه وباع عرضه وبااع سراميه وبثمن 
بيال، واللِه بثمن بيال ورخيص، ولكان الييار 
القائام اليول لدى ُسّل األَْحاَرار والرشخاء يف لذا البلد، 
لو الذي تفرُضه علينا املساؤولية أن نيمّرَك بجدية، 
ال يجوز اليياذُُل وال يجاوز اليداطي الفاتر والبارع، 
املطلوُب لاو اليداطي بجدياة لنرعَع لاذا الددوان، 
وسلماا سان لديناا اليداطاي الاالزل سانكوُن أقرَب 
إَلااى نرص الله ألنّا، سما قلت يف اليطاب الساابل يف 
الكلمة الساابقة، لن يكوَن اللُه مدنا إال إذا سنا نمن 
مع أنفسانا، نيممال املساؤولية ونؤعي ماا علينا، 
ل  اليقصريُ يف املساؤولية اليهاون يف املسؤولية الينصُّ
عن املسؤولية، اليداطي الهاميش واملمدوع لو الذي 
ييادل الددو ولو الذي سايكون سابباً يف إطالة أمد 
الددوان أَْو حدوث تداعيات سلبية إضاخية عى البلد، 
الدادو يسايمر يف الجرائام ولو يريد أن يسايمر، يف 
القيل اليومي، ولو يفدل ذلك بأبناء شدبنا، ما غربت 
شمُل يول وال رشقت يف صبح ليل إال وقد قيل منّا يف 
لذا البلد من رجالنا ونساائنا، أخال يكون ذلك حاخزاً 
لناا يف اليماّرك، أال يلقاي ذلك علينا مساؤولية أمال 
اللاه يف رّعة الفدل ويف املوقف، الذي ندخع به ُطغيانه 
وخسااعه؛ ألنها ُسانة الله، »َوَلاْواَل َعْخُع اللَّاِه النَّاَس 
بَْدَضُهم ِببَْدٍض لََّفَسَدِت اأْلَْرُض«، ما تمرر شدب، وال 
نال اسيقالله وال نال سراميه، إال بيضمية إال بموقف 
ا  ل للمساؤولية، إال بيمّرك جاع، أمَّ إال بدمل، إال بيممُّ
اليياذل والجموع واالنيظاُر للمجهول خلن يفيَد، اللُه 
مدناا، وقد ثبت لناا أنه مدنا يف ُسّل ماا تمّرسنا خيه، 
رأيناا نرصه، ورأيناا عونه ورأينا رعاييه بأشاكالها 
يف امليادان، ولكنناا مدنيون اليول أن نيماّرَك بجدية 
أَْسارَب لرعع لذا الدادوان وإيقاف لاذا الددوان ولو 
الذي ييشااه الددو اليول، ما يسادى لاه األَمريكي 
وما يسادى له عمالؤه وعى رأساهم السادوعي لو 
تيديُر الشادب اليمني، واشارتاء املزياد منه، ليدخع 
بهام لم، يدخع بهم إَلاى الهاوية إَلاى ميدان المرب 
ليكوناوا لام وقوَعلا، ويكونون لام ضمييها، لذا 
لو الذي يسادى إليه أولئك، اليول علينا مسؤوليُة أن 
نيمّرك بشكل أَْسرَب وعى ُسّل املسيويات، وبصرب؛ أِلَنَّ 
الله مع الصابرين، ويماب الصابرين، وسيب النرص 
للصابرين، وبيضمية واليمال وبيداٍط جاع وبوعي 
عاٍل وبصرية عالية، لذه مسؤوليينا اليول؛ أِلَنَّ الددو 
لدياه اليول مؤامارات جديادة، ولديه أَيْضااً مماور 
عساكرية جديدة يرياد أن يفيمها ولو مسايمر يف 
جرائماه ليَل نهااَر، خدلينا املساؤولية، ونمن اليول 
نشايُد بكل األَْحاَرار والرشخااء الذين لام يف امليدان 
صامدون صابرون أَعّزاء، يقاتلون وييمّرسون أَيْضاً 
يف ُسّل املجااالت األخارى، ونأمال أن يادرَك الجمياع 
مسؤولييهم، وأن يدَي الجميع مسؤولييهم، حيى ال 
نكون َعائماً ضمايا البيوت وضمايا القرى وضمايا 
املناطل، بل نكون شاهداء راخدني رؤوسنا يف امليدان 
ه  خيما يفارُض عى الددو وْقَف عدواناه ووقف تكربُّ

وتجربه.
 إنناا يف خيال لاذه الكلمة نيوّجُه أَيْضاً بالشاكر 
واليقديار واإلعازاز لاكل الذيان وقفوا إَلااى جانِب 
شدبنا يف ممنيه ومظلومييه، وعى رأسهم حزب الله 
وساماحة أمينه الدال السيد حسن نرص الله حفظه 
اللاه، الذي سان لاه املوقُف الباارُز وامليميز اليضاُمن 
األخاوي اإلنَْسااني املبدئي، ولم جديارون بكل لذا 
الرَشف، ولم بميث ُلم يف مباعئهم يف قيمهم أَْخاَلقهم 
يف تمرُّسهم يف وعيهم يف نهوِضهم باملساؤولية، أملنا 
أن يكيَب الله لهم األجَر وخريَ الجزاء عى ذلك، ونمن 
اة ويف  يف واقاع الماال ماع ُسّل الرشخاء يف لاذه األُمَّ
طليديهاا قاوى املقاومة نديربُ أنفسانا أماًة واحدًة 
وتمت راية واحدة يف مواَجهة الطاغوت ويف مواجهة 
اإلْجااَرال ويف مواجهاة اليمّدياات اليي تسايهدخنا 
اة وبكل أذرعها وقوالا، ساواء  َجميدااً يف لاذه األُمَّ
األَمريكي أو اإلرسائيايل أَْو اليكفرييني وَمن يرعالم 
ومن ييمّرك خلفهم وعى رأساهم النظال السدوعي 

امليكرب املفسد قرن الشيطان.
يف اليياِل أتوّجَه إَلاى الله ُسبَْمانَُه َوتََداىَل بالدعاء 
أن يرَحاَم شاهداَءنا وأن يُدايل مقامهام، وأن يكيَُب 
بدمائهم النرص لشادبنا املظلول وأن يشفَي جرحانا 

وأن يدينَنا بالنهوض بمسؤوليينا وأن يفكَّ أرسانا.
والساالُل عى المسني الشهيد سابِْط َرُساْول الله 

صلواُت الله عليه وعى آله.
اااَلُل َعَلايُْكْم أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت َوَرْحاَمُة   السَّ

اللِه َوبََرَساتُُه.

خطاب السيد

 في ُكّل مكان قتلونا في بيوتنا قتلونا في مساجدنا قتلونا في 
أسواقنا قتلونا في طرقاتنا، قتلوا التاجر وقتلوا الفالح، وقتلوا العامل 

وقتلوا المصلي وقتلوا الطبيب والمريض في المستشفى، وقتلوا الكبير 
والصغير، لم يرعوا أّي حرمة، واستباحونا بكل أشكال االستباحة وبكل 

. احتقار وطغيان وتكبُّر وَتَعالٍّ

 االستهتاُر بهذا الشعب بلغ منتهاه، هذه حقيقة واضحة ُكّل الشواهد 
عليها دامغة وبّينة وال التباس أبدًا في ذلك.
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يتعّرون ليسرتوا سلمان!

عاشوراُء كربالء َوحسنُي العصر 

من وحي خطاب السيد 

داعش الكربى تضرب القاعة الكربى

عباس السيد
البياُن املشاكوُك خيه آلل الرويشان الذي يطالب 
با »الرتيث« وانيظار تمقيل األمم امليمدة، ييناقله 
الناشاطون املرتزقة يف وسائل اليواصل االجيماعي 

مثل إعالن ممول. 
 الكثري من أولئك الناشاطني سانوا يظهرون يف 
ُسّل مواقفهم طيلة السانوات املاضية سنيبة ذات 
مسايوى عال من الاذساء واالطاالع والقدرة عى 
تمليل السياساات واسايرشاف اآلخاق، وسان ُسّل 
مان يييلف مدهام يوصف بأنه ال يفهام أَْو جزء 
من القطيع وال يسايمل أن يضيدون وقيهم للرع 

عليه. 
لكنهام أمال بياان آل الرويشاان أظهروا عكل 
ذلك تماًما، ضاع ذسائهم وحذقهم، وذابت ثقاخيهم 
القانونياة ووعيهام السايايس، وتداملاوا ماع آل 

الرويشاان ساا »أوليااء عل« ولهم الكلماة الفصل 
والسالطان، وعلينا أن نصمت. مع أن البيان موقع 
مان أحد أخاراع الدائلة ويقيم يف اإلَمااَرات وبيأريخ 

سابل للجريمة بشهر. 
لقد سانت املناسبة خاصة بآل الرويشان، وسان 
نصيبهام من الفاجداة لو األسرب مان حيث عدع 
الضماياا الذي وصل إىل ثالثني شايصا، لكن لذا 
ال يدني أنهم املدنياون بالثأر أَْو الدفو. خالجريمة 
سبرية والضمايا سثر، ومن يجب عليهم أن يليزموا 
الصمت لم آل الرويشاان الذي تمولت مناسبيهم 
إىل خخ ساقط خيه املئات من القياعات والضباط يف 

أجهزة األمن والدخاع. 
لذا ليل اتهاماً آلل الرويشاان الكرال، لكنهم 
ييمملاون أخالقياة يف عادل تقدير حجام اليطر 
والظاروف األمنياة وتجارع الدادو مان ُسّل القيم 
واألخالق سما شاهدت بذلك املجاازر اليي ارتكبها 
من قبل واسايهدخت خيها حفالت أعراس ومراسم 

عزاء يف أَْسثَر من مماخظة. 
المدياث عن لجناة عولياة ممايادة لليمقيل 
يف مجازرة صالاة الدازاء، لي مجارع خطة ذسية 
الميصاص الغضاب والميلولة عون تدزيز الجبهة 
الداخلياة يف مواجهاة الغازو والدادوان. وال شاك 
باأن األصوات الدولياة امليممساة لليمقيل تدمل 
بينسيل سادوعي وخطة مدروسة. ومن يروجون 
لبيان آل الرويشاان يدملون يف نفل السياق، لذا 

أوال. 
ثانياا: الدعوات لليمقيل وانيظاار نيائجه، لي 
غماز وإتهال لجهات مملياة بضلوعها يف الدملية، 
وقد سثف الناشاطون املرتزقة مان غمزلم لمرف 
اليهمة عن السادوعية، رغم أن السادوعية أوشكت 
عى االعارتاف بجريميها يف رسااليها ملجلل األمن 
وخيماا نرش عان حديث جون سريي ماع مممد بن 
سالمان بداد الجريمة. لكان البدض مان القطيع 
والناشاطني عى اسايدداع لليدري ليسرتوا عورات 

آل سدوع. 
إتهاُل جهاات مملية بالضلوع يف الجريمة يأتي 
أيضا يف ساياق الفجور يف اليصومة، ولوٌ اتهال ال 
يصدقه إال األغبيااء، خجريمة بهذا المجم، ال يقول 
بهاا إال مجارل سبري، مجارل بمجم عولاة عظمى 
أَْو يارى أن عولياه سذلاك، وأنه بديد عن املسااءلة. 
لاذه جريمة ال يمكان ألي طرف ممايل أن يغامر 
باقرتاخها؛ ألنها سايؤعي إىل نهاييه سواء سان حزبا 

أَْو جماعة أَْو شيصا. 
عليناا أْن ال ندول عاى أي تمقيل. تدزيز جبهة 
مواجهة الددوان لو السبيل لمماية عماء اليمنيني 
وأرضهم، والهدف الرئييس لليشويش عى الجريمة 
ساواء بالبياان أَْو الصاور املفربساة الياي يجاري 
تداولهاا لجرحى تم تصفييُهم يف املسيشافيات، أَْو 
بمزاعام قياال البداض بيجريف ما�ح الجريمة 
وممو اآلثار، تهدف إىل تشييت املواقف وعدل تدزيز 

الجبهة الداخلية ملواجهة الددوان والغزو.

نوح جاّلس
بدد أن سانت األمة تييبط يف خبوٍت مظلمة جاء 
ناور الهداية سي ييء لها طريقهاا اليي يجب أن 
تسلكه وجدلها خري األَُمام، ولم يرحل إال وقد أوسل 
قياعتهاا إىل رجاٍل سفيلني بأن يواصلوا املشاوار بها 
حياى ترتقي أعى وأعى، ولكان عندما تيلت األمة 
عن أولئك الرجاال الدظماء عاعت إىل تلك الظلمات، 
وسالمت زمامها إىل أيااعي الطغااة الذين جدلولا 
تغوص أسافل وأسافل حيى صارت عالقًة يف حفٍر 

مليئة باألشباح ويسوعلا ظالُل الدار.
ولكن عاع أحد مصابياح الهداية سي ينري لألمة 
طريقها من جديد، خقال وتمرك عندما سان الجميع 
قد سالم ناصييه للباغي يزياد، وعندما أَصبح الكل 
عن مساؤولييه بديد، خجمع ألله وخرج قائالً: )لم 
أخرج أرِشاً وال بَِطاراً، وإنما خرجت أطلب اإلصالح 
يف أماة جادي(، عندلاا سانت لذه اليطاوة نقطة 
تماول يف تأريخ األمة، حياث علميها مدنى المرية 

واليروج ضد الظلم والطغيان وس� ُسّل القيوع.
ولكان إرصار أولئاك القاول عاى البقااء تمت 

جربوت الطغياان والديش يف ظل االسايدباع والذل 
جدال ثاورة أول ثائار يف اليأرياخ سأعظام حاعثة 
مأسااوية يف تأريخ األمة؛ وذلاك مما لمل بآل بيت 
رساول اللاه من ظلٍم لم يسابل له مثيال؛ خالطفل 
الرضياع والصباي والفيية والنسااء والرجال القوا 
من الظلم ما جدلهم يرتقون إىل بارئهم مساطرين 
بذلك أعظم ملمماٍة ضد الطغيان، وأخظع مأسااٍة 

أبكت اليأريخ.
خثورة »المسني« سانت منهجاً لألمة سي تدرف 
سيف تيارج ليك� قيوع الذل والهوان؛ ولكن األمة 
مان بدده تيلوا عن لذا املنهج حيى ظّلت تديساًة 

عى شاسلة من حكمولا وتولوا أمرلا.
ولكان لذا املنهاج ال يسايوعبه ويدرسه إال من 
يبمث عان المرية والدزة والكراماة، حيث أن أحد 
ثاوار الدارص ولاو »غانادي« حصل عاى المرية 
واالسيقالل بفضل تمساكه بروحية المسني عليه 
الساالل خهناك مقولة شهرية له قال خيها: )تدلمت 

من المسني سيف أخرج وأسقط خأنيرَص(.
ولكان عندما لام تادرك األمة وتسايوعب ثورة 
المساني وتجناي ثمارلاا، حصادت الويال حيى 

عاشت يف جميٍم اسيمر من ذاك الوقت اليول.

ولكن الياول عاع لنا ثائٌر آخر، وعاع لنا حساني 
لذا الدرص، عاع علٌم آخر من أعالل الهداية سي ينقذ 
األمة من الجميم الذي تديشه، خمسني لذا الزمان 
قد جااء واألمة خاضدًة ألحفاع يزياد، الذين لم يف 
أنفساهم قاد أَصبماوا راسدني خاضداني خاندني 
ألعداء لذه األمة سالدبيد، خجاء سي يجدلها عزيزة 

سريمة من جديد.
خيارج مده من ألله الطفال الرضيع والصبية 
والرجاال والنسااء وتدرضوا لذاك البالء، وساطروا 
ملمماًة شاملت الدظمة واملأسااة اليي ساطرلا 

المسني يف سربالء.
خثورة حساني البادر لم تييلف َسثارياً عن ثورة 
حساني السابط، خطغاة ذاك الزمن عااع أحفاعلم 
ومدهام املرياث الذي تمساكوا به يف القيال والذبح 

والظلم واالسيبداع.
خقاد تدارض حساني البادر وبدناه الطالر ملا 
تدرض له حساني السابط يف يول عاشاوراء، خمن 
سرباالء إىل مّران حكاياة تفوح من عبَال اليأريخ، 
ومدرساٌة سايدلم األجيال جياالً بدد جيال إىل يول 

القيامة.
ولكان لناك خرٌق شاساٌع بني لاتاني الثورتني 

الدظيمياني، لاو أن الذين خذلوا حساني السابط 
حصادوا الدار واليازي والويال، أما الثاوار الذين 
أنجبيهم ثورة حساني البدر لام ييذلوه ولم يرتسوا 

عمائه تذلب لدراً.
وماا نراه الياول يف بالعناا من شاوالد عظيمة 
أجاربت اليأرياخ سي يقاف عندلا وجدلات الدالم 
ينظار إليها، ورصنا نرى لذه األماة الدظيمة اليي 
أرغمت الطغاة سي يمشدوا عليها، ولكن لكذا لي 
مدرساة المساني، تيضمن املآيس يف حال األطفال 
الشاباب والشايوخ والرجاال  اع ويف حال  والُرضَّ

والنساء، ولكنها تيضمن الدزة والشموخ واإلباء.
خأين أنيام أيها الثائران الدظيماان؟ سي تنظرا 
إىل الرجال الذيان ربييمولم سيف يصارعون الدالم 
يف مواقاف أذلهات ُسّل مان يدياش يف لاذا الدرص، 
ولينظاروا سياف ساينيرص األماة الياي تسالمت 

بالسالح الذي حمليموه.
خمن عاشاوراء سربالء إىل حسني عرصنا حكايٌة 
أبكات اليأرياخ وصادرت املجاد وصندات المرية 
وعلمات األجيال وسا�ت القيوع ونكسات الطغاة 
وخلادت ُسّل من يمي يف عربها، وساطرت املالحم 

اليي لن ينسالا اليأريخ عى مدى األزمان.

علي السراجي
قصاف الدازاء يف القاعاة الكاربى يف صنداء ما 
لو إال مجرع جل نباض للمجيمع اليمني بجميع 
مكوناته الشادبية والسياساية والثقاخية، سما إنه 
مجارع مقياس لارع الفدل اليمني ومقادار اليمرك 
املضااع واملداسال املقااول واملنالاض واملواجاه 
للددوان واملجازر اليي يرتكبها منذ أسثر من ثمانية 
عرش شاهرا، إنها مجرع مقدماة ملجازر أسرب وأسثر 
خيكاً وتدمرياً للجميع عون اسيثناء وعون تمرج ويف 

ُسّل مكان وموقع.
سوناوا عى علم أننا جميع ساوف ندخع ثمن أي 

تياذل مسيقبيل يف مواجهة ومقاومة لذا الددوان، 
خاليهرب عن تممل مسائولية اليمشايد للمقاتلني 
مان رجال القبائال ورجال الجياش وسذلك اليهرب 
عان رخد الجبهات وععمها بقواخال الدطاء والكرل 
سيكون عاقبيه وخيمه عى الجميع عون اسيثناء.

إن مجزرة صالة الدزاء قد رضبت مفهول المياع 
يف مقيال وأثبيت أن ال حياع يف املدارك املصريية وان 
لاذه املفاليم إنما لي مجرع وسايلة يساييدمها 
الدادو لارضب حالاة اليوحاد املجيمداي ملواجهة 
عدواناه وأثبيت لاذه املجزرة أن الدادو الذي يقيل 
أخااك اليمناي يف الجبهات واملنازل واملسيشافيات 
واملراساز والطرقاات والجهاات املييلفاة لو عى 
أتم االسايدداع والجهوزية لقيلاك عون مراعاة ألي 

اعيبار أَْو قيم وأنك بالنسابة لاه مجرع رقم حياعي 
سايقول بدخع تدويض رقمي لليهرب من أثر قيلك 
ليكون مجرع ممر َووسايله اتيذلا الددو لليمكني 

من شدبك َوأرضك.
أخرياً أي مكون أَْو حزب سايايس صغري أَْو سبري 
ال يازال يديقد أن السادوعية تنظر إليه من املنظور 
السايايس وأنها تديرب وجوعه وتمرساته سياساية 
َووطنياه خهاو ميطئ، وماا مجزرة صالاة الدزاء 
واسايهداف الكثاري مان الرماوز السياساية خيها 
وساابقاً عرب قصف وتدمري منزلهام إال عليل يؤسد 
أن السادوعي يديربك عدوا وخطرا ويسدى للقضاء 
عليك سلياً ولن ييأخر يف ذلك ميى ما شادر بماجيه 

وملل منكم اليضوع واالسيسالل. 

سماا أن أي قبيلة يمنياة ال زالت تديقد أن الددو 

السادوعي ساييدامل مدها بنفل طريقاة اللجنة 

الياصة ساابقاً َوأنه سيسايمر بالدخاع واملراضاة 

خهاو ميطائ، خالظاروف واألطمااع السادوعية 

يف اليمان قاد تغاريت وتغاريت مدهاا السياساات 

الساابقة، ولهاذا يجب عى جمياع القبائل اليمنية 

شاماال وجنوبا ان يفهموا ان الددو السدوعي اليول 

ينظار إليها سددو وخطر وجاوعي عليه يف المارض 

واملسيقبل، وعليه خان لذه القبائل اليمنية األصيلة 

تميااج إىل مراجداة مواقفهاا وحماياة وجوعلاا 

وسيانها أَْو سايكون أليال سفيله بإثبات ما أشارت 

إليه واليأريخ والمارض خري شالد عى ذلك.

عرفات الرميمة
لم تكن املجزرة اليي ارتكبها طريان الددوان 
السادوعي - عارص السابت ماسيوبر يف شاارع 
اليمساني يف صندااء- بدعاا من املجاازر اليي 
ُسّل املجاازر  الدادوان، خهاي تشابه  يرتكبهاا 
الساابقة لهاا يف سيفياة الرضباات ويف نوعية 
السالح املساييدل وتييلف عن بقية املجازر يف 
الكم ولو الددع الكبري من الضمايا الذين تجاوز 
عدعلم 700 إنَْساان ما بني شهيد وجريح. خقد 
بدء الددو السدوعي أوىل جرائمه يف مييم املزرق 
يف حرض مرورا بمجازرة مدينة الدمال يف امليا 
ومجزرة صالة الدارس يف واحجة وسذلك صالة 
الدارس يف سانبان ذماار - ماسيوبر مان الدال 
املايض - وسذلك مجزرة ساوق مسايبا يف حجة 
يف 15 مارس وليل انيهاء بمجزرة حارة الهنوع 
يف المديادة يف يول الساالل الداملي 21سابيمرب.

وجريماة الصالاة الكاربى - سساابقاتها مان 
الجرائم - لي جريمة مكيملة األرسان مع سبل 
اإلرصار واليدمد واالعرتاف، خبدد اإلنكار امليدمد 
من الددو السدوعي للجريمة من لول بشاعيها 
حورص الدادو باألعلة واالثباتاات الدامغة اليي 
جدليه يهارع لالعرتاف بها يف رساالة بدث بها 
منادوب عياال سادوع ألعضااء مجلال األمن 

ويأسف ألرس الضمايا.
 أما اخيالف تلك الجريمة عن سابقاتها خهو 
االسينكار الدويل الواسع واالعانات غري املسبوقة 
واليي أجمدت عى رضورة مماسابة امليورطني 
بارتكابها. خال يكاع الددو السادوعي ينيهي من 
مجزرة حيى يلغ يف أُْخاَرى وبشكل أشد رضاوة 
وأَْسثَار عموية من ساابقاتها. لام يقيلون وال 
يقاتلون ويرتكبون أبشاع وأخظع الجرائم عى 
مر اليأرياخ وال يماربون سالرجال والسابب يف 
ذلاك أنهم أمنوا الدقااب - خصوصا بدد إخراج 

األمام امليمدة لهام من قائماة الداار وانمياز 
أَمريكا وبريطانيا وخرنسا إىل جانبهم يف مجلل 
االمان ومجلال حقاوق اإلنَْساان - خيماعوا يف 
غيهام وزاعت شاهييهم املفيوحاة للقيل للقيل 
ولام تدد قواعد القانون الدويل القائمة يف الوقت 
الماارض قاعرة عاى تأطري جرائمهام املرتكبة 
بمال أَبْنَاء الشادب اليمني، لقد تجااوزت تلك 
الجرائم جرائم المرب والجرائم ضد اإلنَْساانية 
وجرائم اإلبااعة اليي تدناي إراعة لالك جماعة 
بدينها إىل جماعة إلالك شدب سامل بأرسة. إن 
الددوان السادوعي األَمريكي ينيهج يف جرائمه 
ومجاازره امليكاررة نفل األسالوب الاذي سان 
ينيهجه الددو اإلرسائييل- ساواء يف حروبه عى 
لبناان أَْو يف غازة - ولو ما يدارف بكي الوعي 
عن طريل ارتاكاب مجازرة والماقها بمجزرة 
أبشع منها وأشد خيكا سي يفقد امليابع لجرائمه 
اإلحسااس بفداحاة الجريماة وال ياكاع يفيل 

مان لول الصدماة األوىل إال بصدمة أشاد منها 
ولكاذا.. سي ييداوع الوعي عى تقبال الجرائم 
واملجاازر وييداياش مدها سواقع مدااش. أراع 
الدادوان السادوعي أن يثبات لألمام امليمادة 
واملنظماات الدولية اإلنَْساانية والمقوقية اليي 
تسجل جرائمه وتدينها أنه خوق املجيمع الدويل 
وخاوق جمياع قوانني حقاوق اإلنَْساان وأنه ال 
يدرتف بجميع االتفاقيات - خصوصا اتفاقيات 
جنيف - وأنه يسايطيع بأموالاه رشاء الصمت 
الدويل، تدرى الددوان بالكامل من القيم الدينية 
واألخالقياة واإلنَْساانية، ألناه عى عيان النفط 
الولاباي الاذي تيمدع لويياه باإلرلاب وليل 
عى عين اإلْسااَلل الاذي يجدل من الساالل عينا 
ومان الدين ساالما، خالديان عند الله اإلْسااَلل 

والسلم والسالل واملساملة. 
إن مجزرة الصالة الكربى ليسات سما قبلها 
ولي تشابه مجازرة قانا الثانية الياي ارتكبها 

الددو االرسائييل يف عدوانه عى لبنان - يف حرب 
تماوز 2006ل - وسانات تلاك املجزرة ساببا يف 
توقاف الدادوان اإلرسائيايل عى لبناان حينها. 
وسوف تكيب مجزرة الصالة الكربى نهاية لذا 
الددوان بدماء الشهداء من املدنيني الذين سالت 
حربا قانيا ساجلت حروخه أساطورة الدل الذي 
يهازل الصوارياخ يف مسلسال النفاط الولابي 
الاذي حااول ان يكاون رجاال يف زمان أشاباه 
الرجال. لقد نجح الددوان السادوعي األَمريكي 
عاى اليمن طيلاة الدال وثمانية أشاهر يف لدل 
نظرياة عارون - اليي قالت أن اإلنَْساان ينمدر 
مان سااللة راقية مان القاروع - خداال وليل 
تيظارياً من خاالل الجرائام البشادة واملجازر 
الوحشاية الياي يسايمي الميوان مان خدلها، 
خوالله إن سالوك القروع أرقى من عيال سادوع 
وأقل لمجية وتوحشا منهم، لقد ظلمت القروع 

يا عارون وأنت مدين لها باالعيذار. 

انسالخ أبناء 
جلدتنا

أميرة العراسي *
سانت لناك الكثاري من املجازر اليي 
يرتكبها الددوان الغاشام عى بلدنا ويف 
ُسّل مجازرة أقاول لناا سانجيمع عى 
سلماة ساواء سإخاوة يف األرض والادل 
ونيوحد ضد من يقيلناا بدل بارع يف ُسّل 
لمظة وعى مرأى ومسامع الدالم الذي 

اخيار طريل امليفرج.. 
وسانت تلك الفرص يف اليقريب بيننا 
سإخوة تيسع مدالا ُسّل ما زاع غطرسة 

الددوان عى بلدنا.. 
ولكان عندما حدث مجازرة الصالة 
الكربى بصنداء.. اسيمرت تلك االصوات 
النشاز بمماولة حجب الشمل بإصبع 

ولذا يديرب رضبا من الييال.. 
اساييقظ الدالم وخارج عن صميه 
مفاجئااً لنفساه ولنا سشادب مظلول 
قاال باليندياد واتيذ خطاوات جاعة يف 
لذا الساياق يف اليمقيال الفوري لهذه 
للسادوعية  املباارش  واتهاال  الماعثاة 
بالضلاوع يف لاذا الجرل الغري إنَْسااني 
امليكرر يف اليمن عى نمو سانة ونصف 
السانة من الددوان عى ارضنا.. لييرج 
لاي األُْخاَرى ليدارتف بجرمها وتديذر 
واليول تقول انها سيقول بنقل جرحانا 

للدالج لديها أي قبح ذلك.. 
زال  ماا  االخار  الجاناب  يف  ولكان 
أَبْنَااء جلدتناا ال يريادون ان يقينصاوا 
تلاك الفارص والدوعة إىل رشادلم َوإىل 
ضمريلام الذي أخرسايه مكينة الريال 
مقابال  املسايمر  للدخاع  السادوعي 
صميهم وطمال جرائم الددو بهرائهم 
الاذي اخجال الدارب عندماا سامدوا 
تربيراتهم الالإنَْسانية عى قنوات الددو 
واسايماتيهم بيربئاة الجاناي واتهاال 
الضمية بالفدل الشنيع والجريمة اليي 
ال يمكان ان ينساالا املواطان اليمناي 
ألنهاا بطبيداة الماال قد شاوليه من 
الداخل ألجيال ميالحقة ولن يسايطيع 
نسايانها أَْو تجاللهاا سماعثاة عابرة 
حدثات اثنااء حارب عبثياة جارت يف 
طريقها الشادب إىل ممرقاة ال ناقة له 

خيها وال جمل.. 
ماا زالات تلاك االصوات حياى لذه 
اللمظاة ورغام اعارتاف جارة الساوء 
بفدليهاا ما زالت تربر وسل يول يجدون 
ما يملئاون خضائهم االخرتايض بالكثري 
من االخرتاءات اليي ال تليل بهم سبرش.. 
سام يمزنناي ان تلك االصاوات اليي 
ما زالت تيمدث من أَبْنَاء يمسبون عى 
اليمان سأَبْنَاء.. حقيقاًة سم لو عار ان 
لنااك من نجد ان جنساييه يمني ولو 

خائن لبلده. 
سان الله يف عون لذا البلد من أبنائه 

الدصاة.

*عضو الحوار الوطني عن مكون الشباب
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ثـــــورُة الـــحـــســــيــــن.. انــــتـــصـــاُر الــــــــدِم عـــلى الــــســــيِف
  - بشرى المحطوري:

إن َمان يسايمع إىل خطابااِت السايد القائد 
عبدامللاك بان بادر الديان الموثاي حفظاه الله 
بمناسابة يول عاشاوراء، ساوف يسيشافُّ من 
خاللهاا سثرياً مان المقائال املهماة واملرتبطة 
بواقدنا الذي نديشاه، خقد سان يُساقط بشاكل 
رائاع ما حصل لإلمال المساني ساالل الله عليه 
وألال بيياه يف سرباالء، واليفرياط الاذي حصل 
بالييايّل عان أئماة الهادى، سان يساقطه عى 
واقدناا الاذي نديش خياه اآلن من ممان يف لذا 
اة أصبمات تمت أقدال  الزماان، وسياف أن األُمَّ
اليهاوع والنصاارى، بسابب أخطاء مان املمكن 
تالخيها اليول، والنهوض من جديد، لو أراع الناس 
ذلك، وعاعوا إىل ثقاخة القرآن وال يشء غريه، خهو 
مان يجمدنا.. ومن ألم ما جااء خيه )الجهاع يف 
سبيل الله( لنكون حقا خري أمة أخرجت للناس.

أهميُة إحياء مناسبة عاشوراء:-
أشاار السايُد القائد حفظه اللاه إىل أن إحياء 
مثال لذه املناسابات لها ألمية سبارية تيمثل يف 

اآلتي:-
أوالً:- أن الجمالاري عندماا تمياي مثل لذه 
املناسابات يكسابها تناٍل يف الوعاي، وتفاعٍل يف 
املوقف، ولذا مما يقلل تلك القوى الهمجية اليي 
ال تريد للشادب أن يدي وال أن ييفهم وال تريد له 

أن ييمرك يف املوقف وخقاً ملسئولياته وواجباته.
ثانياا:- أنها تدزز الرواباط األخوية بني أبناء 
شادبنا اليمناي وتيجااوز ُسّل الدناوين األخرى، 
الدناوين املناطقياة، الدناوين املذلبية، وغريلا 
مان الدناويان، لاذه املناسابات الدينياة تدزز 
من حالة اإلخااء واليفالم واليداون والشادور 
باملوقاف الواحاد والوجهاة الواحادة واألسال 
الواحادة، واملنطلقات الواحادة، بكل ما لهذا من 

إيجابيات ذات ألمية سبرية.
اة منذ  ثالثاا:- أن تادرك الجمالري باأن األُمَّ
عاشوراء لم تزعع إال انمطاطا، ولوانا، وابيداعا 
عان عينها، ورساولها، وقيم إساالمها، لم تزعع 
إال ارتماًء يف أحضاان املجرمني، ووقوخا يف صف 
الطغااة، وأن لذه المالاة خطرية، ال بد لألمة أن 
تساييقظ منها، ألنها عندما تسايمر خهي تيجه 
ااة بال شاك نماو الهاوياة، يف الدنيا حيث  باألُمَّ
الساقوط واإلذالل الاذي نلمظاه ويازعاع أسثار 

وأسثر.

فاجعُة كربالء.. انقالٌب كبرٌي يف 
تأريخ اأُلمَّـة:-

وأّسد السايد القائاد حفظه اللاه يف خطاباته 
يف ذسرى عاشاوراء بأنها تمثّاُل انقالباً عى عين 
ممماد بن عبدالله صاى الله عليه وآله وسالم، 
ذلك الدين اإلساالمي الذي تدب يف تبليغه ونرشه 
اة  رساول الله، وبذلاك جهداً سبارياً يف تربية األُمَّ
وإصالحها، وتزسييها، ليكون أمة عظيمة، تدعو 
إىل الياري، وتأمار باملدروف، وتنهاى عن املنكر، 
اٌة ال تقبل بأن يكون يف عاخلها سااحة للظلم،  أُمَّ
وما�ح للجريمة، أمة مرتبطاة بالله وأوليائه، 
أمة نزيهة طالرة خالية من املجرمني والطغاة، 

تديش عى لدى الله، وتداليم القرآن الكريم.

صفاُت اإلمام الحسني سالم اهلل عليه:-
ووّضح السيد القائد حفظه الله بأن المسني 
اة ،  عليه الساالل لام يكن غريبااً عى لاذه األُمَّ
ولم تكن ععوته مسايهجنة، وال منكرة، وال من 
خارج لذا الدين، بل لو رجل مدروف، لو سبط 
رساول الله صى الله عليه وآله وسلم، يف الدرجة 
الثانياة، خبدد األنبياء أوصيائهم، وبدد االوصياء 

األسباط، وأن المساني سالل الله عليه لو الذي 
وقف النبي صى الله عليه وآله وسالم يوماً أمال 
املاأل ليقاول لألمة عنه: ]حساني مناي وأنا من 
حسني، أحب الله من أحب حسينا، حسني سبط 

من األسباط[.
عندما وقف رساول الله صى اللاه عليه وآله 
وسلم ليقول ألميه لذا الكالل خهو يُقدل المسني 
عى أنه نساية مصغرة منه، عاى أن يكون لو 
بداد جده يف مرحلة مديناة، يف وقت مدني، ييوىل 
لو موقف النبي، يقاف مقال النبي صلوات الله 
علياه وعى آلاه، خهو قاد ورث من جاده إيماناً 
وطهرا، وصالحا وناورا، وحرصا عى لداية أمة 

جده املصطفى وصالحها وعزلا.

النبي لم ُيقصر يف التعريف 
بالحسني.. اأُلمَّـة هي من تنكرت:-

ولفت السايد القائد حفظه الله إىل أن رسول 
اة  الله صى الله عليه وآله وسلم عندما ذّسر األُمَّ
اة،  بالمساني، وأنه سايُقيل بسايوف لاذه األُمَّ
لاو ذّسار بقضية حياى ال يكون لناك اشايباه 
يف المساني أو يف قضيياه أو يف مقامه. خمقامه 
اة  مداروف وقضييه لم تكن مشايبهة، لكن األُمَّ
قد وصلت إىل حالة خطارية من االبيداع عن قيم 
االساالل، من بدد وخاة النبي صى الله عليه وآله 
وسالم، حياث ُربّيت تربياة أخارى، تييلف عن 
تربياة اإلساالل، وتربية القارآن، بال وصلت إىل 
تربية توصل إىل ان يكون اإلنسان يف ذلك املسيوى 
الدنايء، يُجناد نفساه ماع الطغااة املجرمني، 
خيذلباون به إىل جهنم، والبدض اآلخر يقبل بأن 
يكون شالد زور، وميفرجاً عى األحداث وسأنها 
ال تدنيه، قد ذلبت من نفساه روح املساؤولية، 
والشدور باملساؤولية، اليي ربانا عليها اإلسالل، 

ورسول اإلسالل، والقرآن الكريم.

سبُب خروج اإلمام الحسني سالم اهلل عليه:-
يف ذات الساياق بني السايد القائد حفظه الله 
بأن اإلمال المساني عليه السالل عندما خرج يف 
اة بأن يمكمها  اة، يف مرحلة قبلت األُمَّ لاذه األُمَّ
ويدير شاؤونها وعينها وعنيالا رجل من أساوأ 
الناس، شيطان من شاياطني اإلنل، مجرل من 
أسابار املجرماني، أمة سان يدير شاؤونها مممد 
ويوجهها ممماد، سان يقوعلا مممد، خإذا لي 
تذلب بنفساها ليكون تمت والية وقياعة مجرل 
من أساوأ املجرمني، يزيد القاروع، يزيد اليمور، 
تذلب مان الطهار إىل الدنل، والرجال، تبيدد 
عمن أذلب اله عنهم الرجل وطهرلم تطهريا، 
تبيداد عن سابط رساول الله صاى اللاه عليه 
وآله وسالم، عن سايد شاباب ألل الجنة، الذي 
اة إىل الجناة، إىل يزيد، وتقبال بيزيد،  يقاوع األُمَّ
وييمكم بشؤونها يزيد، ييمكم عى رقاب أللها 

ويسيدبدلم!!
رجاٌل بمثال صفات يزياد بن مداوياة، الذي 
عرخه الجميع، بأنه إنساان ضال، مجرل خاسد، 
مشهور باليمر، يجدل عى أحد الكرسيني الذين 
بجواره عى أحدلما قارعا، وعى اآلخر رسجون 
النرصاناي الروماي، الاذي سان يمثل ماا يمثله 
السافراء األمريكيون الياول يف املنطقة الدربية، 
رسجاون النرصاناي سان يمثل السافري للرول، 
للنصاارى، عناد يزيد، ومسيشاار ليزيد، يشاري 
عليه بالرأي، ويدبِّره، ويوجهه، ويأمره وينهاه!! 
رجل نرصاناي يممل ُسّل المقاد والضغينة عى 
اة ذرة من اليري،  اة، ال يريد لهاذه األُمَّ لاذه األُمَّ

وال يهمه أن يكون لها أي يشء من الصالح.. 
رجل مثل يزيد، مااذا يمكن أن يقدل لألمة؟؟ 
لال سايصنع لها مجادا؟ لال سيساوع اليري 
اة،  يف أماة يقوعلاا؟ إنه رجل يفساد لاذه األُمَّ
ويضلها، وقد سان اإلمال المساني عليه الساالل 

ا  يقاول: ]إني لام أخرج أرشا وال بطارا، وال تكربُّ
وال ظاملا وال مفسدا، إنما خرجت لطلب اإلصالح 
اة خدالً سانت بماجة إىل  يف أمة جادي[.. ألن األُمَّ

اإلصالح.

خروُجه عليه السالم:-
وأشار السايد القائد حفظه الله إىل أن اإلمال 
المساني سالل الله عليه بداية اتجه صوب مكة، 
عاى أمل اجيماع النااس يف المج، حيث أنه سان 
نساية مصغرة من رساول الله صاى الله عليه 
وآله وسالم يف ُسّل يشء، ليماول أن يسينهَضهم، 
اة بمساؤولييها، يذسرلا باليطورة  ويُّذسر األُمَّ
الكبارية الياي حينما سالمت زمامهاا لطاغية 
خاجار خاسال، واليقى خداال بالنااس وذسرلم 
بواجبهام يف األمار باملدروف والنهاي عن املنكر 

ومقارعة الظاملني. 
ومان مكاة اتجه اإلمال المساني ساالل الله 
عليه إىل الدراق، حيث شيدة أبيه، وحيث وصلت 
إلياه الكثاري مان الرسال والكياب، الياي تدلن 
االسايجابة له، وتدلن اليأييد له، وأنه سايجد يف 
الداراق مجيمداا يقبال بالمل، وينارص المل، 
ويقف مع الله ومع اإلسالل، ومع أولياء الله، ويف 
طريقاه إىل الدراق سان عائام اليذسري لألمة وملن 
يجدلم يف طريقاه من الناس بواجبهم، وبأنه ال 

يجوز السكوت عى الطغاة الظاملني.. 
اة خذلت المساني عليه الساالل،  ولكان األُمَّ
اة له، ولإلسالل، ورغم ُسّل  وبالرغم من تنكر األُمَّ
ذلاك الييااذل والوقوف يف وجهاه، إال أنه رضب 
أروع األمثلة اليي قدمها عن عين الله، وعظميه، 
وعن قيم اإلساالل، بقي لاو ومجموعة صغرية 
مداه، ممان تأثارت بيداليام القارآن، َوطهارة 

اإليمان، صامدين ثابيني.

موقُفه يف كربالء:-
وقاال السايد القائد حفظاه الله باأن اإلمال 
المساني ساالل اللاه علياه ملاا وصال سرباالء، 
وُحاورص لناك، ووقف بوجهه حيى أولئك الذين 
ساتباوه، وراسالوه وعالدوه، خيغاريوا وتغريت 
مواقفهم نياج تلك اليموالت اليي مثلت انقالبا يف 
املجيمع اإلسالمي، وقفوا بوجهه، جنوعا مجندة 
مع ابان زياع ويزيد، مع الفجور، مع الظلم، مع 
الطغيان، وقفوا بوجه المسني عليه السالل ولم 
يدرخون من لو، ويدرخاون ععوته، وماذا يريد، 

اة!! وما يسدى إليه من خري لهذه األُمَّ
يف تلاك الماال وقاف اإلماال المساني باني 
خياريان: بني أن يصمد عى مبدئِه وعى موقفه، 
ويثبات ولو ضمى بما ضماى، أو أن يرتاجع أو 
أن يسكت أو ييغري سما سان حال األغلب بالنسبة 
لألماة حياى بوجهائهاا، بدلمائهاا، بدبَّاعلاا، 

آنذاك.. 
لكناه قدل أروع األمثلة، وقاف أمال أصمابه 

ولو يقاد لهم اليطاورات األخرية ويقاول لهم: 
)أال وإن الدعاي ابان الدعاي( ألن الجهاة الياي 
سان يقوعلاا عبياد الله بن زياع وزيااع ابن ابيه 
من قبله لم أبناء زنا، وأتوا من سااحة الرذيلة، 
والفمشااء َواملنكر.. قال اإلمال المساني سالل 
اللاه عليه: )أال وإن الدعي ابن الدعي قد رسز بني 
اثنيني: بني السالة والذلاة، وليهات مناا الذلة، 
يأبى الله لنا ذلك، ورساوله، واملؤمنون، وحجور 
طابت، وأرحال طهرت، من أن نؤثر طاعة اللئال، 
ال واللاه ال أعطيهم بيدي إعطااء الذليل، وال أقر 

إقرار الدبيد(.. 
خاإلماال المساني بالقلاة القليلاة ويف غربة 
ااة، لقي الله ممقا،  سبرية بني أوسااط لذه األُمَّ
وبالمل لقاي الله ميضبا بدمائه مظلوما، لقي 
الله وخيه أسثر من ثالثني طدنة، وأسثر من سيني 
رضبة ولو مشكوك بالسهال، لقي الله، وحينما 
اة عى األرض رصيدا، ولو حفيد  أساقطيه األُمَّ
رساول الله صى الله عليه وآله وسالم، ووريثه، 
اة سقطت وأسقطت نفسها. وسبطه، خإن األُمَّ

الدروُس املستفادُة لألمة من ثورة 
الحسني عليه السالم:-

الادرس األول:- أال نقبال بالاذل أباداً، مهما 
تياذل امليياذلون؛ ألنك حينما تقبل بالذلة، الله 
لن يقبل منك، وسايداقبك، لكاذا يدلمنا القرآن 
ورسول الله صى الله عليه وآله وسلم، والمسني 
عليه الساالل، حيث قال: ]ليهات منا الذلة يأبى 

الله لنا ذلك واملؤمنون[.
الادرس الثاناي:- حينماا يكاون اليياار أن 
تُارصع بكراماة، يف مياعيان الارشف، والجهاع 
َوالبطولاة، سريما عزيزا وأنات عى مبدئك، خهذا 

خري لك، ولذا خيار املؤمنني.. 
الدرس الثالث:- أن رساول اللاه لو رأى حال 
أمياه الياول، خإناه لان يقبل بهكاذا حاال أبداً، 
لان يقبل ألمياه بالاذل؛ ألن اللاه يقاول: ]ولله 
الدازة ولرساوله وللمؤمنني[، وأن ماا نمن خيه 
سيُغضب رساول الله بالفدل، سوننا يف ذلة أمال 

اليهوع والنصارى وأعوانهم.. 
الادرس الراباع:- أن أعاالل الهادى مان آل 
ممماد صاى اللاه علياه وآلاه وسالم لام من 
يدطون الدروس عارب اليأريخ، عروس يف المرية 
والكرامة، ونرص عين اللاه، وعدل الذل والهوان، 
اة  سالمساني ساالل الله عليه عندما أعطى األُمَّ
عرساا يف المرية، خقاال: ]والله ال أعطيهم بيدي 
إعطااء الذليال، وال أُقر إقرار الدبياد[.. خإن لذا 
عرس يف المرياة والدازة والكراماة، وماا أحوج 
ااة اليول لدرس سهذا، أن تسايوعبه، ليبيدد  األُمَّ
اة إىل  عان الظاملني َوالطغااة، الذين أوصلاوا األُمَّ

لذه المالة من الذل واملهانة.
اة أن المياة  الادرس اليامل:- أن تيدلم األُمَّ
بدون حل، وبدون تداليم الله، لي حياة مظلمة، 
جائرة، مأسااوية، حياة ال قيمة لها أبدا، وتيدلم 
ذلاك من قول اإلمال المساني ساالل اللاه عليه 
ولاو يياطب أصمابه الصاعقاني: ]أال وإنه قد 
نازل مان األمر ما تارون، وإن الدنياا قد تغريت 
وتنكارت وأعبار مدروخها، واسايمرَّت جدا - أي 
صاارت مرة - خلم يبل منهاا إال صبابة سصبابة 
اإلناء، وخسيل عيش ساملرعى الوبيل، أال ترون 
أن المال ال يدمل به، وأن الباطل ال يينالى عنه، 
لريغاب املؤمن يف لقااء الله ممقاا، خإني ال أرى 
املاوت إال ساداعة، وال الميااة ماع الظاملاني إال 

شقاوة وبََرما[.. 
ااة اليول  الادرس السااعس: ا أن تيدلام األُمَّ
والياي تديش حالاة الظلام يف ُسّل يشء، ويف ُسّل 
شكل من أشاكال حياتها، اقيصاعيا واجيماعيا 
وعينيا.. الاخ، أن تيدلم أن البديال عن المل لو 
الباطال، وأنهاا إذا ابيدادت عن المل سيُسااق 

إىل الباطال الممالاة، ثام إىل نار جهنام والدياذ 
بالله، خيجب أن يمرص اإلنساان إذا أراع الجنة، 
أن يلقاى الله ممقاا، ألن مصري النااس جميدا 
إليه، خيماسابهم عن المل الاذي ضيدوه، ولذا 
عرس مهام جدا، قدمه لنا اإلمال المساني قوال، 
وموقفاا، وعماال، قدمه لناا بصوتاه، وبدمائه 
الزسياة الطالرة، قدمه لناا بمظلومييه الكبرية 

وبأشالئه اليي تقطدت يف أرض سربالء.
أنهاا  ااة  األُمَّ تيدلام  أن  الساابع:-  الادرس 
بيذالنهاا للمل، لان تندام بالمياة املسايقرة، 
والهاعئاة، بال عاى الدكال، سايدخع أضداف 
أضدااف ماا سانات سايي�ه لاو وقفات إىل 
جانب المال، وخيما حصل للمديناة املنورة بدد 
اسيشاهاع المسني خري عليل عى ذلك، حيث ويف 
قصة المساني ساالل الله عليه، وما حصل بدد 
اسيشاهاعه أسرب عليل عى لذا، حيث ظنوا أنهم 
بقيل المسني سايهدأ األمور، ويسايقر المكم، 
ولكن الذي حصل لو ثاورات تلو ثورات، وعماء 

ما زالت تسفك إىل يومنا لذا.
خاملديناة املنورة اليي خذلت المساني ساالل 
اللاه علياه واليي خارج منها )خائفاا يرتقب(، 
لاجمهاا يزيد بدارشة آالف مقاتال، ويف بدض 
الروايات خمساة وعرشون ألف مقاتل، سلطهم 
عليها، وأبااح أللها، وأباح عمائهم، وأعراضهم، 
خاغيصاب أسثر من ألف امرأة، مان بنات مدينة 
رساول اللاه صى اللاه عليه وآله وسالم.. وقيل 
يف املديناة عارشة آالف قييل من سباار وجهائها 
وأرشاخهاا الذيان خذلاوا المساني ساالل اللاه 
عليه، وبهذا لم تصلح لهم عنيالم، ولم يسايقر 

وضدهم، عندما خذلوا المسني.

مواقُف حصلت يف كربالء تستحق 
الوقوف عندها:- 

وذسر لناا السايد القائد حفظه اللاه مواقف 
حصلات يف خاجدة سربالء األليمة، يجب أن يقف 
اإلنساان أمامها، ليأخذ منها الادروس والدربة، 

ساآلتي:-
املوقُف األول: للمرأة املؤمنة )أل ولب(:-

ولاي تقُف وتناعي زوجهاا عبدالله بن ُعمري 
ولاو يقاتل يف سابيل اللاه مع اإلمال المساني 
وتقاول له: ]خداك أبي وأمي قاتال عون الطيبني 
من ذرياة مممد[، ولذا املوقاف يجب أن يكون 
موقف النسااء املؤمناات يف لذا الزمان، يدخدن 
بأزواجهن إىل مياعين الدزة والرشف، وتشاجده، 

سواء سانت زوجة أو أل أو أخت أو ابنة.. 
املوقُف الثاناي: للرجل املؤمن )المر بني يزيد 

الرياحي(:-
الذي بدا يف سااحة المرب مرتععا، يُقدل رجل 
ويُؤخار أخرى، وقد سان يف جيش ابن زياع، حيى 
شاكوا خيه، وقالوا لاه: ]والله إن أمارك ملريب[، 
خقاال: ]إني أخاري نفيس بني الجناة وبني النار، 
ووالله ال أخيار عى الجنة شايئا[، وذلب وقاتل 
مع اإلمال المساني عليه الساالل حيى اسيشهد 
إىل جناة اليلد، ولاذا لو املوقاف الصميح، أن 
ييأمل اإلنساان مع من يقف، وأي طريل يسلك، 

ويبمث عن طريل المل، وال شك سيجدلا.
املوقاف الثالاث: للرجال الظالام )عمار بان 

سدد(:-
والاذي وعادوه إن لاو قيال المساني عليه 
الساالل، ساوف يدطوناه والية )الاري( - خظل 
ليلة ساملة ييري نفسه بني والية الري، أو عخول 
النار، واخيار قيال اإلمال المساني عليه السالل، 
وسالك طريل الهاوية، إىل ناار جهنم، وبدد ذلك 
لام يدطوه والية الاري.. خي� الدنياا واآلخرة، 
خنأخاذ عربة من لكذا قصاص، لندرف الطريل 

الصميح الذي نسلكه.

ال يجاوُز بماال - أيهاا اإلخاوة - أن 
نظل قارصيان يف وعينا إىل لذه الدرجة 
وأمامنا لذا الرصياد املهم من األحداث 

طوال اليأريخ.
أسارر لاذا؛ ألنها حالة نلمساها عند 
الجميع، وألنها حالة قائمة الحظ سيف 
أننا نقيناع باملربرات الوالياة املكذوبة 

الياي ليسات منطقياة وال مدقولة وال 
واقدية، يُصدِّرلا األمريكيون، يَُصدِّرلا 
بهاا  خييمدثاون  وعمالؤلام  اليهاوع 
خنقيناع، ونساكت ونجلال، بال نمن 
مان وصلناا إىل أن نجدال تلاك المالاة 
لي المكمة، لاي منطل المكمة، لي 
منطل المفاظ عاى األمن، لي منطل 

المفاظ عى املصلمة الدامة للشادب. 
والمكماة لاي نفساها اليي قاال الله 
عنها: }يُْؤِتاي اْلِمْكَمَة َمْن يََشااُء َوَمْن 
يُاْؤَت اْلِمْكَماَة َخَقاْد أُوتَِي َخارْياً َسِثرياً{

)البقرة: من اآلياة269( أصبمنا نديرب 
قصور وعينا وجهلنا لو المكمة.

اليأرياخ،  إىل  تداوع  أن  المكماة  إن 

وتدوع إىل القرآن، وتأخذ الدرب والدروس 
من خالل تلك األحداث، وتأخذ املقاييل 
الثابياة والوعاي والبصارية مان خالل 
القرآن الكريم لناا المكمة؛ حيى ترى 
اليفرياط، أن الساكوت،  يف األخاري أن 
أن الجماوع، أن اليفكري يف أنك سيسالم 
سلها ميناخية مع المكمة، سلها ليسات 

واقدية، سلها لي سابب النكال، وسبب 
اليازي يف الدنيا، وسابب أن تكون من 
ييلقاى الرضباات ِتْلاو الرضباات من 

أعدائك، لذه ليست حكمة.

 ]ملزمة: من وحي عاشوراء[.

مقتطفاٌت نورانية

ـة بخذالنها للحق،  اأُلمَّ
وابتعادها عن أعالم 
الهدى، تدفع ضريبة 
باهضة، وثمنا كبيرا 
لقاء ذلك في الدنيا 

واآلخرة، فتخسر الدنيا 
وتخسر اآلخرة.. 
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إبُن هند يساومني أن أبيع لساني
وصوت غدي 

وجماجم جند احلسني 
ضع السيف حيث تريد 

هنا في فمي 
ههنا في دمي 

أبغض املوت لكنني أتعشقه 
حني يغدو اخلالص جلمجمتي من رماد 

اخليانة 
 -2-

قال لي 
ورماد اخليانة يحجب عينيه 

والليل يسقط من شفتيه  : 
املوائد في الشام متخمة 

وبساُط “علّي ” من البلح اجلاف 
أي الطريقني تسلك يا صاحبي ؟ 

قلت : حيُث يكون “علّي” أكون ، يظللني 
سيفه 

وأصلي وراء سحابته 
حني أظمأ صوت العدالة مائي 

وإن جعُت فالوجبُة : التمرةُ اليابسة 
 

قال منتفخاً-: 
إن رأسك تشكو من اجلسد املرتخي حتتها 

وأرى اجلسد املشتكي يتمطى من األين 
يرفُض أن تتسلقُه صخرة ال حتب الشهي 

على نهر مائدتي 
وهي واحدة من رؤوس تدلت 

وحان أواُن قطافي لها 
كم من العمر عاشت على جذعها 

قلت مبتسما  : 
ليس بالزمن - اخلبز 

بالزمن - األرض 
حتيا الرؤوس اجلديدة في عصرنا 

ليس عمُر احلسني املسافة بني 
املدينة واملوت 

عمُر احلسني جميُع الزمن 
 -4-

سقط الضوءُ .. 
في أضلع األرض في صدرها يرقد اآلن 

أحرُف أشعاره تتدلى بروقا 
قنابل 

تنحب موتا 
وتغتال ليل يزيد وأنصاره 

وجنود املساومة الزرق 
ها هي ذي اآلن متُطر رؤيا 

وحتتل ذاكرة الشمس 
ترحل عبر الزمان إلى كل جيل!

املساومة
د. عبدالعزيز 

المقالح

عبدالقوي محب الدين
ل������ع������ودة م������ن س�����م�����وا أل�����ق�����ا وف�������اح�������وا..

ت����رات����ي����ال ،،ت����خ����ادع����ن����ا ال��������ري��������اُح..!!
ت����ط����ي����ر ق����ل����وب����ن����ا ش�����وق�����ا ل����ل����ق����ي����ا...

وي���ن���أى ال���درُب،،ي���ن���ك���س���ر اجل�����ن�����اُح..!!
أق����س����ى.. إل����ي����ه  ال����ص����اع����دي����ن  دروب 

ول���ك���ن األل������ى س���ل���ك���وا اس�����ت�����راح�����وا..!!

أن.. م�����ذ  اآلم����������ال  أذن�����ه�����ا  أص�����ّم�����ت 

رس��م��ن��اه��ا ،،..ف����ه����ل ي��ص��غ��ي ال����ن����واح؟؟

،، وح��ت��م��ا.. ، م���ذ ص���ع���دوا  ن��ح��ن  ُف��ق��دن��ا 

س���ي���ش���رق م����ن م��ن��ي��ت��ن��ا ال�����ص�����ب�����اُح..!!

ف���ي���ا وع�����د ال���ل���ق���ا :ع�����ّج�����ل.. ع���س���ى أن 

ي���ؤم وف���ودن���ا ال���� ت��ه��وى ..«ص��������������الُح«..!!

آخُر مْسماٍر يمانيٍّ يف  نعِش آِل ُسُعود

حسن شرف المرتضى

ي��ع��رُف بصنعا  ي��ج��ري  مب��ا  ذا  م��ن 
ي��أس��ُف؟ دم����اءٌ  جت���ري  إذا  م��ن  أو 

ترى أن  الضمائر  وسع  في  كاَن  هل 
املنصُف! عنها  ويغيُب  جرى  قد  ما 

حلظة  ت��س��اءَل  م��ا  الضمائر  ن��ب��ُض 
يتوقف ال  ص��ن��ع��اء  ف��ي  وال��ق��ص��ف 

ل���و أن���ه���ا م�����ّدت ب��ص��ي��َص ق��ل��وب��ه��ا
يسعُف الضحية  ك���ّف  إل���ى  ن��ب��ض��اً 

نفسه ي���ل���ّون  ال����دام����ي  وامل���ش���ه���ُد 
تنزف ح��زن��ا  وال��ري��ش��ُة احل���م���راءُ 

ه��ي ل��ع��ن��ُة اإلره�����اب ف��ي أوط��ان��ن��ا
وه����و ال�����ذي م���ن أم��ن��ن��ا ي��ت��خ��وف

نفسها ت��ل��ع��ُن  احل��رم��ني  ف��ق��ذائ��ُف 
ال��ع��زاِء ستقصُف ف��وق ص��االِت  هل 

تعمدت ح���ني  ال��ل��ه  رف���ع���ْت ش���ع���اَر 
يسعُف أت��اه��م  وم��ن  قصَفالعزاِء    

ف��إل��ه��ه��م ن���ف���ٌط وأم���ري���ك���ا ال��ت��ي 
  من دونها  عن قصِف شعبَي أضعُف

ب���ي���دٍق  آخ�����ر  س����ع����وَد  آل  وألن  
ت����رم����ي  ب����ه ل��ق��ت��ال��ن��ا  ال ي�����رأُف

ال���وج���وُد ج��رمي��ًة   َش��ِه��َد  وإْن  ح��ت��ى 
 ال��ق��ب��ُح ع���ن ت��وص��ي��ِف��ه��ا ي��ت��أف��ُف

ما  اإلع���الُم  رأى   وإن  يخجلون  ال  
يحذُف حتماً  فاليوتيوُب  فعلوهُ    

م��ه��ج��ًة  أراق������وا  وإْن  ف��ال��ق��ات��ل��وَن 
 مي��ن��ي��ًة ف���ه���ُم ك���م���ن  ق���د أرج���ف���وا 

بكِلها  ال���ب���الِد  ق��ص��ف  ب����رروا  َم����ْن 
وّصفوا قد  العزا   لصاالِت  كانوا    

أتُ��رى  على أش��الء  مْن سقطوا لهم 
يُ��ك��ف��ك��ُف ال����ّري����اُل  ك����اَن  إذا  دم����ٌع   

م�����اذا ت��ب��ق��ى  ي���ا رم������اُد مب��وط��ٍن  
أب���ن���اؤه ب���اع���وا ال���ب���الد  ِل��يُ��تْ��َرف��وا

ب��راح��ٍل   ال���ع���زاَء  أّدى  ال���ذي  وط��ن��ي 
 أض��ح��ى ل��ك��لِّ ال��ك��وِن دم��ع��اً يُ���ْذرُف

ف���ي ك����لِّ ف�����رٍد ك���رب���ال ي���ا م��وط��ن��اً  
أف����������رادهُ م����ن ك�����رب�����الَء ت���أل���ف���وا 

ب���دم���ائ���ه���م  ك��ي��ف��ي��ٌة ق���د ُس���ّط���رت
وه����ي ال���ت���ي ب��ال��ق��م��ع ال ت��ت��ك��ي��ُف

بها قضوا  اللذين  أن��ف��اس  وبطيب 
وال��ت��س��ع��ود تنسف  ال��ت��أم��رك  ري���ح 

 ف���دُم ال��ش��ه��ي��ِد إط����اُر ل��وح��ِة ث��ائ��ٍر
يسّقُف ح��نُي  القمِع  سقَف  سيزيُل 

ع��زه��م إال  ل����أح����رار  س���ق���َف  ال 
م��زّي��ُف ال��ق��ام��ع��ني  ك���ل  س��ق��ُف  إْذ 

اخملا  ف��ي  أو  مستبا   ف��ي  فنُعوُشنا 
 ل���ل���ّث���أِر م���ن أع���دائ���ه���ا  ت��ت��ل��ه��ُف

ت��ت��ن��اس��ُل األع�������راُس ُح�����زَن م���آمٍت 

يوصُف ال  م��ا  سنبان   ف��ي  ك��اَن  إْذ   
أع��راس��ن��ا   م��س��ت��ه��دف��ا  ال�����ذي  إن 

 وع�����زاءن�����ا ل��ه��وي��ت��ي ي��س��ت��ه��دُف
ال��ص��ال��ُة ال��ُك��ب��رى أي���ا س��ن��ب��اُن ال  

ت��ت��ل��ّط��ُف ت��ن��س��ى ض��ح��اي��ان��ا  وال    
ك���ان���وا أُل����وف����اً واجل���ث���ام���نُي ال��ت��ي  

ستزحُف ال��ط��ائ��راُت  خلّفتها  ق��د   
ُشوهدت  ما  الذي  الغضِب  فكتائُب 

يَرجُف منها   سعوَد  وحلُف  ستُرى   
����اٍد وك������ّل ض��ح��ي��ٍة   ع����ن ك�����لِّ ص����يَّ

تتكّثُف ال��ع��دا  ع��ل��ى  م��ك��اَن  ال  م��ن   
  َم����ْوت����اً مي���ان���ّي���اً ي���واس���ي ص��ع��دًة  

أس��رف��وا  ق��د  قتِلنا  ف��ي  م��ن  وي��زي��ُل 
بالردى   أت��ان��ا  َم��ْن  نُخطُئ  ليَس  إْذ 

أش����رُف ذل����ك   إنَّ  م��ّن��ا  ق����وهُ  ذو   
بكم   فالعاُر في  )جاستا( وقد حلّت 

يُصرُف ال   نخاسٍة  س��وِق  ُذّل  ف��ي    
م���وت���وا ع��ل��ى م���ي���داِن ح����رٍب رّب��م��ا 

  ت��اري��ُخ��ك��م م���ن خ���زي���ه  ي��ت��ن��ّظ��ُف
ردى  ع��ن  م��ا حت���ّزَم  ب��ع��ْص��ٍف  جئتْم 

َف��لْ��تُ��ْع��َص��ُف��وا ل���ذا  أم����ٌل   أو ج�����اَءهُ 
في  املسمار  هي  الكبرى  فالصالُة 

ُمْكِلُف ث��أٌر  وْه���َو  التحالِف  نعش    
م��ا ب��ع��َد ه���ذا  ال��ي��وِم ل��ي��َس كقبلِه  

املُتعجرُف ليذهب  اجلحيِم  فإلى   

صالح العزي

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

 للفرتة من / م2 ذوالمجة اىل 12 ممرل 
املواخل ل 30 /9 اىل 13 / 10 ل 

-ملزماة مدرخاة اللاه عظماة اللاه 
الدرس السابع.

- ملزمة عروس من وحي عاشوراء.

  26 نوخمرب 1م19:

جندت وسالة امليابرات املرسزية األمريكية 

املرتزقة باالشرتاك مع امليابرات 

اإلخريقية الجنوبية )donc( الذين 

تمّولهم أمريكا، وترسلهم 

تمت غطاء خريل لدبة الرسبي 

للقيال بانقالب عسكري يف 

جزر سيشيل.

الثأُر امُلـخَتِلف
أبو داؤود نصراهلل

����ْح����را  ق���س���م���اً َس�����ن�����ثْ�����َأُر أيُّ�����ه�����ا ال����صَّ

ِل�������َدِم »املَ����َخ����ا« و«ال����ّص����ال����ِة ال���ُك���ب���رى«

وِل��������� »ُم����ْس����تَ����ب����ا« ول�����ك�����لِّ َم������ْج������َزرٍة 

َح�����ْم�����را ج���م���ي���َع���ه���ا  ال�������ب�������الَد  إنَّ 

َح�����َرٌض  ؛  َج��������اِرٌف  ؛  يَ�������ِرمٌي  ؛  ُح�������ْوٌث 

وَق������������وائ������������ٌم وق�����������وائ�����������ٌم أخ��������رى 

أال  ال��������ّدم��������اءُ  ت����ن����ط����ف����ُئ  ه�����ي�����ه�����اَت 

���خ���را ال���صَّ ُك  تُ�������َح�������رِّ م�������اَء  ال�������دِّ إنَّ 

ه���ل ن���ْح���ُن م���ن ِج���نْ���ِس اخِل�������َراِف وُه����ْم 

ب������َح واجَل����������ْزرا َك����ت����بُ����وا ع���ل���ي���ن���ا ال������ذَّ

ه�����ل ن����ح����ُن ش����ع����ٌب ع������اِج������ٌز َوِج��������ٌل

وال�������ل�������ُه َخ�������لَّ�������َد ب�����أَس�����نَ�����ا ِذْك����������را

َه�����يْ�����م�����ُر ك��������اَن خ���اِل���َق���ن���ا  وه��������ِل ال�����زُّ

ال���َق���ْه���را أِو  ل���ن���ا  املَ������َم������اَت  ف���ق���ض���ى 

ظ���نُّ���ه���م���و  َخ�����������اَب  ؛  وك��������ال  ح�����اش�����ا 

ُط���ه���رى ِدم������اُؤن������ا  ؛  ن���ح���ُن األُس�����������ْوُد 

س������ت������روَن ث��������أَر ال������ي������وِم ُم���ْخ���تَ���ِل���ف���اً 

ي������اَم������ْن ت�����������روَن ِدم������ائَ������ن������ا َه���������ْدرا

وغ���������داً س������ت������دُرُك ق��������وَل ش����اِع����ِرن����ا 

����ُم����وِد ب���دْف���ِن���ك���ْم أَْح������رى« »يَ����َم����ُن ال����صُّ

إهداء إلى أرواح شهداء الصالة الكبرى
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 متابعات فلسطينية

عاشوراء.. من صرخة الثورة، إىل ثورة الصواريخ
أمين أبو راشد*

 ليال إحياء املجالل الداشاورائية، حدثاً 
سانوياً نمطياً، يسايذسر خاللاه املؤمنون ما 
حصل مناذ مئات السانوات، عندماا قارعت 
سيوف ثورة املظلومني ُظلم واسيكبار الَظَلَمة 
حيى الشاهاعة، بقادر ما أن عاشاوراء َغَدت 
واقداً ُمَداشااً ُسّل يول، واسايمرارية مواجهة 
بني المالاة اإلنساانية اليي تنُشاد الددالة يف 
األرض، وبني ُطغيان الفسااع والقهر وسل ما 
يُيالف األحكال السماوية والقوانني الوضدية 

لمقوق اإلنسان.
ولسانا نينااول يف مقاليناا لاذه بذسارى 
عاشاوراء، الشاؤون الدينياة يف خكار اإلمال 
الُمساني عليه الساالل، بقادر ماا نديرب لذا 
الفكار عاباراً لألزمناة واألعياان والطوائاف 
واملذالب، حامالً النفمة اإلنسانية امُلسيدامة 
يف مواجهة الُظلم، واليأسايل الفديل للكيان 
املجيمدي الداعل، وسما حمل الُمساني سيف 
الدخاع عان املظلومني حيى الشاهاعة، وسيب 
بدمائه ثقاخاة املقاومة بوجِه ُسّل خكٍر يزيدي 
ظالام، بات وجاوع ُسّل »يزيد« يجدال من ُسّل 
»ُحسني« حيمي الوجوع يف عالٍم لن ينيهي خيه 
الظلام، ولان تنيهي خيه مقاوماة املظلومني، 
منذ زمن السايوف وصوالً إىل زمن الصواريخ، 

وغادا اإلماال الُمساني مدرساًة اجيماعياة 
تربوية شااملة، تيوارثها أجيااٌل تجيمع عى 
الِقيَم الساامية، قاعمة من ساائر جغراخيات 
األرض ومن مييلف املناِلل الدينية والفكرية 
والمضارياة، ويُيطائ من ينِساب الُمساني 
سنارباٍس وراية يف أيامنا لذه، إىل بيئة لوييها 
ممدعة يف زمن انهيار المدوع وتمزق األوطان 
حياث ال يُكيب البقااء خيها للضدفاء ساوى 

بالدل والدموع.
مناذ أيال، ماات الرئيال األسابل للكيان 
الصهيوناي شامدون بريياز، وعزى باه ِمن 
الدرب َمان عزى، وجااء اليدليل عاى وخاته 
مان بديد، وقال خياه الكاتب روبرت خيساك: 
»لان أنىس رؤوس األطفاال املقطوعة يف قانا، 
خكياف يكاون بريياز صاناع ساالل؟«، ومن 
قاناا وسل لبناان، إىل غزة وسل خلساطني، إىل 
ساوريا والدراق وليبيا، وصوالً إىل اليمن، ُظلٌم 
وقيٌل وتنكيٌل وتهجاري، ولم ييدب »يزيد« من 
الفيك، ولام يرتِو من لدل الدماء، وما عى ُسّل 
»ُحسايني« من أي عين ومذلٍب سان، ساوى 
أن يساري عى نهج املقاومة وعحر الظلم، منذ 
أطلل اإلمال الُمساني ثورة الرصخة بالسيف، 
حيى وصل أحفاعه إىل ثاورة الصواريخ، اليي 
بدأتهاا املقاوماة الدظيمة يف لبناان وانيقلت 

ثقاخيها إىل قطاع غزة، ومنها إىل اليمن.

من لبنان بدأت خلسافة الرعع إليقاف ُسفر 
»يزياد«، وقطع يده من املِرخال، ومالحقيه إىل 
ُعقار عاره، ساي ال يُسايداع الظلم الاذي لِمل 
بأطفاال قانا األطهار، وبأطفاال غزة األبرار، 
ويف ُسّل مياعين االنيمار الدربي، ولي نفسها، 
ثقاخاة املدى غري املمدوع يف الارع عى الددوان 
تُثمار، وسماا صوارياخ لبناان بإشاارة مان 
ُسابابة قائد املقاومة وحفيد الُمساني، عست 
تمصيناات الددو وبنيياه اليميية وأساكنت 
مدنييه املالجئ، سذلك خدال أبناء غزة، وسذلك 
َخَدال القائاد اليمني املقادال السايد عبد امللك 
الموثي يف ُعقر عار الولابية اليكفريية مؤخراً.

يف الليلاة األوىل مان ممرل، أطل ساماحة 
األمني الدال لمزب الله السايد حسن نرصالله 
من مجمع سايد الشاهداء، وأسد يف سلميه أن 
اإلمال المسني ما زال يملك قدرة االسينهاض، 
ولاذا ما حصل يف الثورة اإلساالمية يف ايران، 
واملقاوماة اإلساالمية يف لبناان، وماا يمصل 
مان مواجهة ماع ُسّل الجماعاات اليكفريية، 
يُثبت أن املنطل والاروح والدزل للمقاومة ما 
زالات خاعلة وحارضة، وأن ما نديشاه اليول، 
يؤسد ان الدل انيرص عى السيف، ويف اسثر من 
مرحلة يف لذا الدرص نشاهد انيصار الدل عى 
السايف، الدل املمارص وامليآَمار عليه يف اسثر 

من ساحة وميدان.

وسانات أيضاا إطاللاة للسايد عباد امللاك 
الموثي، بمناسابة الهجرة النبوية الرشيفة، 
وخاطب ساخة رشائح الشدب اليمني الصامد، 
ولفت إىل أن اسايكبار أماريسا وإرسائيل ومن 
اليمال بهماا، يسادى الضطهاعنا سشادوب 
واليمكام الكامال بناا ونهاب ثرواتناا، وماا 
يُلِفت يف خطاب السايد الموثي لاو اليطابُل 
يف الدباارات اليوجيهية للجمالري مع خطاب 
السيد نرصالله، خينساب وتنسكب يف القلوب، 
سلماات اإليماان والدازل والدمال واليضمية 
والجهااع واملقاومة والنارص ترياقاً لجمالري 

تصنع النرص.
وامللِفات أيضاً يف سلمة السايد الموثي، أنه 
أسد خيها بإرصار عى تدزيز القوة الصاروخية 
اليمنية ورضورة تطويرلا، إثر تدمري الجيش 
اليمناي واللجان الشادبية السافينة المربية 
اإلماراتية »ساويفت« املسايأجرة من أمريسا 
قبالاة ساواحل »امليااء«، بداد اسايهداخها 
بصااروخ نوعاي، مماا أعى ملارصع ٢٢ مان 
مشااة البمرياة االماراتية إثار الرضبة، سما 
لفات املصادر، أنه وبداد اسايهداف البارجة 
وتدمريلاا شاولدت زوارق حربياة تهرع إىل 
مكانها وتم اسيهداخها بصليات من صواريخ 
الكاتيوشا، واسيذسرنا مع احرتاق »سويفت« 
البارجاة  تدماري  اليمناي،  السااحل  عاى 

اإلرسائيلية »ساعر« ُقبالة السواحل اللبنانية 
خالل عدوان تموز، حني سان ساماحة السيد 
نرصالله يُلقي سلمياه، وأُعِخلت إليه ُقصاصة 
ورٍق تُفياد أن رضب سااعر ساييم يف لاذه 
اللمظة، وأشار عرب الشاشة وبرش اللبنانيني 
يومذاك وقال: »أنظروا لا لي البارجة ساعر 

تمرتق«!
بني »سااعر« و»ساويفت« قاسٌم مشرتك 
لاو الصاروخ املقاول سما صادور املقاِومني، 
وإذا سان من الطبيداي أن يُبدي رئيل وزراء 
الددو اإلرسائييل اسايياءه امليكرر من املراسم 
الداشاورائية، ويشاارسه قلقاه منهاا بدض 
الماكال اليليجياني خألنهم ومدهام أمريسا، 
ياُرون يف الجمالري املليونياة اليي تيبط عى 
صدورلاا وعاداً وعهاداً وَقَساماً باسايمرار 
مسارية المساني )ع(، لكان السايف الاذي 
سان يُزيان املياعيان الداشاورائية يف األزمنة 
الغابرة، غاداً صاروخاً ضاربااً يف الرب والبمر 
والجاو، وأينماا حل »يزيد« ساواء يف إرسائيل 
أو السادوعية أو أماريسا، أو يف أي سياٍن يرعى 
اإلرلاب، سيطلع له »المسني« بصواريخ عى 
عدع القبضات اليي تيِبط عى الصدور ما عال 
لناك ظلم، وما عامت الكرامة تُطِلل النار من 

ُصدور املظلومني. 

*شفقنا العربي

استشهاد شاب فلسطيني يف القدس بنريان العدو الصهيوني 

مستوطنون يقتحمون األقصى وعشرات اآلالف يحتشدون عند »حائط الرباق«

اسيشاهد شاب خلساطيني، وأصيب 
آخارون بمواجهاات عنيفاة ماع الددو 
اندلدت مسااء الثالثاء، يف بلدة سلوان يف 

القدس املميلة. 
وقالات وساائل إعالمية إن الشاهيد 
لو األساري املمارر عيل عاطاف إبراليم 
شيوخي )20 عاماً( من بلدة سلوان، وقد 
اسيشاهد بدد إصابيه برصاص الددو يف 
الداني، يف حاني أصياب عادع آخريان يف 
املواجهات الدنيفة اليي اندلدت يف البلدة. 
وسان األساري املمرر عيل شيوخي قد 
م/10/ل201 وحكمت  اعيقال بيأرياخ 
علياه املمكمة االحياللية بالساجن مدة 
15 شاهراً بدد إعانيه بدادة تهم، وخرج 

بيأريخ 2015/12/10. 
وشايّع املقدسايون، بداد منيصاف 
الليل، جثمان الشهيد عيل يف مقربة »تربة 

السواحرة« بمدينة القدس املميلة.
وانطلال املشايدون من بلدة سالوان 
باتجاه املقربة، وساط لياخات للشاهيد 
والقدس، وأعوا الصالة عليه قبل مواراته 

الثرى يف املقربة.
وقامات عائلاة الشاهيد بدخناه بدد 
سااعيني من اسيشاهاعه، تجنباا لقيال 

الددو من احيجاز جثمانه.

الثالثااء،  ياول  الصهايناة،  املسايوطنني  مان  مجموعاات  جادعت 
اقيماماتهاا للمساجد األقاى املبارك من جهاة باب املغاربة بمراساة 
عناارص من الوحدات الياصة واليدخل ال�يع اليابدة لرشطة االحيالل، 
الياي راخقيهم وأحاطت بهم خالل تجوالهم يف سااحات املساجد األقى 

الغربية. 
وحااول بداض املسايوطنني أعاء طقاوس عينياة حيث تصادى لهم 
املصلاون وطلباة حلقاات الدلام بهياخاات اليكباري االحيجاجياة، خيما 

شولدت حالة من االسينفار من املرابطني.
وواصال الددو منع الدديد من املقدسايني من بينهم نسااء »القائمة 
الذلبياة« من عخول املساجد األقاى واللواتي اعيصمن قبالاة بوابات 

األقى وتلون القرآن الكريم.
وييدماد املسايوطنون تدنيل باحات املساجد األقاى واقيمامه يف 
سااعة مبكرة من ُسّل يول ولي السااعة الساابدة صباحاً مسيغلني قلة 

أعداع املرابطني يف مثل لذا الوقت.
واقيمام مئات الصهايناة، منذ األحاد وحيى صباح االثناني، باحات 

املسجد األقى تمت حماية عسكرية مدّززة من قوات الددو.
يذسار أن عادع امُلقيمماني للمساجد األقى ساريتفع خاالل الفرتة 
القاعماة، بسابب األعيااع اليهوعياة )الدارش والغفاران( والياي تدعو 
منظمات وجمديات الهيكل املزعول خاللها املسايوطنني القيمال املسجد 

األقى بشكل جماعي.
ويف ساياق ميصال، قالات رشطاة الدادو إن عارشات اآلالف مان 
املسايوطنني وصلاوا إىل حائاط الارباق يف املساجد األقى املباارك ألعاء 

صلوات.
وحساب صميفة »مدارياف«، خإن قوات الرشطاة تدمل عى األرض 
وتييح لإلرسائيلياني الوصول بأمان إىل اليجمع عند حائط الرباق يف »يول 

الغفران«.
وأشارت إىل أن الرشطة تواصل تمضرياتها يف القدس أثناء وبدد »يول 

الغفران«.

آالُف املستوطنني يؤدون طقوساً 
تلمودية يف ساحة الرباق 

أعى آالف املسيوطنون، خجر الثالثاء، طقوسا تلموعية يف ساحة حائط 
الرباق غرب املساجد األقى املبارك، احيفاال بما يسامى عيد« الغفران« 

الدربي. 
وقالات مصاعر مقدساية: إن آالَف من املسايوطنني اقيمموا سااحَة 
حائاط الرباق اليي يُطَلُل عليها يهوعياً »حائاط املبكى« تمت حماية من 
قاوات جيش ورشطة الدادو الصهيوني، وقاموا بأعاء طقوسااً تلموعية 

احيفاالً بديد »الغفران« والذي يميد عى مدار اليول وغداً األربداء. 
وسانت سالطات الددو الصهيوناي قد حولت مدينة القادس وبلدتها 
القديماة، إىل ثكنة عساكرية ليأمني حماية املسايوطنني عند اقيمامهم 

ساحات املسجد األقى املبارك. 
وعاززت قوات الددو من نرش عنارصلا ونصبت المواجز الدساكرية 
والدورياات األمنياة يف أحيااء املدينة والبلادة القديمة، خضاالً عن إغالق 
الطرق الرئيساية املؤعية لها، ضمن سلسالة اإلجاراءات اليي اتيذتها يف 
القدس ليأمني حماية املسيوطنني بما يسمونه »ليلة الكيبور- الدفران«. 
مان جانبه، أساد رئيل »الهيئة اإلساالمية الدليا«، وخطيب املساجد 
األقاى املباارك، الشايخ عكرمة صاربي، »أنهام ييوقدون األساوأ من 
االحياالل اإلرسائيايل بدد عملية القادس؛ ألن اليرصيماات الماقدة اليي 

صدرت عن املسؤولني اإلرسائيليني تُشري إىل ذلك«. 
مان جهة أخارى تواصل قوات الددو الصهيوناي احيجاز جثامني 19 
شاهيداً خلساطينياً من الضفاة والقادس املميليني، ارتقوا خاالل تنفيذ 
عملياات خدائية وإعداماات ميدانية ومواجهات خاالل انيفاضة القدس 

اليي عخلت عامها الثاني.
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»اآل �شعود العاجزون عن الدفاع عن اأرا�شيهم �شيجرُفهم دُم اليمنيني، وعلى اأ�شدقائهم انقاُذهم من الزوال«

 نصري اليمنيني يفاِرُق الصمَت الرهيَب وُيَجّسد حّقاً تضاُمناً عربياً إسالمياً ُولد زائفًا
  - محمد الباشا

»ح�رُب الحق�د الوهاب�ي الس�عودي«.. هكذا 
وَص�َف األمنُي العام لحزب الله السيد حسن نرص 
الل�ه، إيغ�اَل الع�دوان اإلجرامي يف القت�ل املروع 
ال�ذي يطح�ن البرش والحج�ر واألطف�ال والكبار 
ويُس�تهدف ُكّل يشء يف اليم�ن، ما ي�دل عىل ذلك 
»أن الحرَب من ِقبَل السعودية عىل الشعب اليمني 
ال تب�دو أنها تخ�اُض عىل قاع�دة تحقيق أهداف 
سياس�ية وانما تعر عن مستوى الحقد والضغينة 

واالنتقام.
 السيُّد حسن الذي َحَضَ شخصياً بني الحشود 
املش�اركة يف مس�رية العارش من محّرم يف الساحة 
العاش�ورائية املركزية يف الجام�وس يف الضاحية 
الجنوبي�ة لب�ريوت، تجىل يف مواقف�ه أن ثمة بقيًة 
م�ا كان�ت ي�ردد باس�تمرار التضام�ن العرب�ي 
واإلس�المي، هناك وربما هناك فقط يف لبنان وجد 
اليمنيون من يشعر بآالمهم يف ظل الصمت الرهيب 
ع�ىل امت�داد العالم العربي واإلس�المي، وكان »يف 
مقّدمة املعزين اليوم يف لبنان هم عوائل ش�هدائنا، 
والجرحى الذين س�اروا عىل طريق العباس )ع(، 
واملجاهدون الذين يمألون امليادين والساحات ولم 
يتخلفوا، والعائ�الت الرشيفة يف مدننا وقرانا التي 
تجود بأبنائها يف س�احات الجهاد لتحمي السيادة 

والعرض«. 
ويف الخطاِب الثالِث أمام الحش�ود الكرى التي 
كان ترفع َعَلم اليمن قال نصريُ اليمنيني »مسرياتنا 
العش�ورائية لهذا العام هي إلْع�اَلن التضاُمن مع 

الشعب اليمني وقادته وجيشه ولجانه الشعبية«.
َد نرص الله »اآلن عىل الحدود السعودية،  وإذ َشدَّ
حي�ث يه�رب جنوده�م م�ّرغ الجن�ود املقاتلون 
اليمني�ون أنوف آل س�عود يف وحل الس�عودية«.. 
د تأكي�َده بأن�ه: »يف اليمن مئ�اُت اآلالف من  ج�دَّ
املقاتل�ني الش�جعان الصابري�ن الصامدين الذين 
وه�ؤالء  الصح�اري  وال  الجب�ال  ال  تخيفه�م  ال 
بش�جاعتهم وبصريته�م وايمانه�م ودفاعهم عن 
ش�عبهم وأعراضهم س�يصنعون االنتصار، وكما 
قال االمام الخامنئي يف هذه الحرب س�يمّرغ أنَف 

آل سعود يف الوحل«.
ما بني س�وريا واليمن ولبن�ان وّزع نرص الله 
كلمتَه بعَدما فاجأ الحش�ود بحضوره الش�خيص 
بينه�م خالل إحي�اء الليلة العارشة من عاش�وراء 
يف مجمع س�يد الش�هداء يف الرويس، وطالب أمني 
حزب الله، وألول مرة الدول الصديقة للس�عودية 
أن ينق�ذوا آل س�عود م�ن ال�زوال وينصحوه�م 
بالكف عن سفك دم اليمنيني وإال فإن َدَم اليمنيني 

سيجرفهم إىل أبد التأريخ. 
وس�بقت كلم�ٌة أخ�رى ومبارشة ل�ه بضاحية 
ب�ريوت الجنوبي�ة، ليلة عاش�وراء الحس�ني عليه 
الس�الم وفيه�ا ق�ال الس�يد حس�ن: إن العدوان 
السعودي كان يتعمد إيقاع أكر عدد من الضحايا 

باملوجودين يف صالة صنعاء. 
وخالل اطاللته املبارشة اعتر الس�يد نرصالله 
أن َمن كان يسكت بسبب الحرب عىل اليمن نطق، 
قائ�الً: »يا عّم�ي اذا األم�ني العام لألم�م املتحدة 
نط�ق ع�ن مج�زرة اليم�ن، انا ب�دي اس�كت؟«، 
واض�اف »اليمني�ون صم�دوا مع صم�ت العالم 
وسكوته وخنوعه، والش�عب اليمني املظلوم وقف 
وصم�د وقات�ل وثب�ت يف املي�دان وصن�ع املالحم 

واالنتصارات«. 
وشدد الس�يد نرصالله عىل أن »مجزرة صنعاء 
فضيحة كرى للنظام الس�عودي«، مش�رياً إىل أن 
»ال ح�ل للس�عودية يف اليم�ن اال ان تقب�ل بالحل 

الس�يايس«. وتاب�ع »الع�دوان الس�عودي م�رص 
عىل اس�تكمال مفاعيل مجزرة صنع�اء بأن يقتل 

الجرح�ى ويمنع عنه�م العالج، ويج�ب أن يقنع 
العال�م وأن تقتنع الس�عودية ان ال اف�ق لديها يف 

معركة اليمن«، مؤكًدا أن »الذي سينترص يف اليمن 
هو هذا الدم اليمني املسفوك ظلًما«. 

وفيم�ا نصحهم بع�دم االس�تمرار يف عدوانهم 
ع�ىل الش�عب اليمني بالق�ول: »يج�ب أن يعلموا 
أن ال مس�تقبل للح�رب يف اليم�ن وان�ه باإلرصار 
السعودي عىل امليض بالحرب عىل اليمن لن تخر 
اليمن فقط انما س�تخر نفس�ها«، أش�ار إىل أن 
»القيادة الس�عودية تدفع باململكة الس�عودية إىل 
الهاوية«، والفتًا يف الوق�ت ذاته إىل أن »العالم كله 
بدأ يستيقظ ويعي جيًدا أن ُكّل ارهاب يف أي زاوية 
من زواي�ا العالم يرجع مرجع�ه بالفكر واملال إىل 

السعودية«. 
وأش�ار األمني الع�ام لح�زب الل�ه إىل مجزرة 
صنعاء قائالً: “هناك عدوان سافر يف وضح النهار 
عىل صالة كبرية والناس محتشدون والعدوان كان 

يعرف ما يجري هناك”. 
َد عىل أنه ال ينبغي الربط بني االنتخابات  وش�دَّ
الرئاس�ية اللبناني�ة وبني املجزرة الت�ي وقعت يف 
صنعاء، قال إن: النظام السعودي قد ارتكب خطأ 
ر أنه يس�تطيع حسم معركة  تأريخياً عندما تصوَّ

اليمن ويسجل نرصاً تأريخياً خالل أسابيع. 
وأش�ار السيُد حس�ن إىل أن عىل مدى أكثر من 
سنة ونصف السنة شنت السعودية حرباً رضوساً 
ض�د اليمن، مش�دداً عىل أن اليمني�ون قد صمدوا 
أمام العدوان السعودي رغم الصمت العاملي تجاه 

ما يجري. 
ولف�ت إىل أنه ورغم مظلومي�ة اليمنيني لكنهم 
وافق�وا ع�ىل التف�اوض لكنهم وجدوا م�ن يطلب 
منه�م يف الكوي�ت االستس�الم، موضح�ا أن عدد 
الجرحى الذي�ن أوضاعهم صعب�ة نتيجة مجزرة 
صنعاء بلغ 600 مصاب بينما ترفض الس�عودية 

معالجتهم. 
وحذر من أن عىل السعودية أن تدرك أن معركة 

اليمن ليس فيها أفق ولن تحقق انتصاراً فيها. 
وش�ّدد عىل أن إرصار الس�عودية عىل استمرار 
الح�رب يف اليم�ن ل�ن ي�ؤدي إىل خ�ران اليمن 
وحس�ب وقال إنما الس�عودية س�تخر نفس�ها 
أيض�ا، فالعالم كله بدأ يع�ي أن ُكّل إرهاب يقع يف 

العالم يرجع إىل السعودية. 
وفيما أش�ار إىل أن السعودية باتت عاجزة عن 
الدفاع عن حدودها أمام اليمنيني، قال “يتعني عىل 

الحكام السعوديني العودة إىل رشدهم«.
وكانت املجزرة النك�راء التي ارتكبها نظام آل 
س�عود لحق املعزي�ن يف الصالة الك�رى بصنعاء 
ح�ارضًة يف خط�اب له ليلة التاس�ع م�ن محرم، 
واعتر األم�نُي العام لحزب الله أن املجزرة املروعة 
الت�ي ارتكبها النظام الس�عودي يف صنعاء، والتي 
ه�ّزت العاَلَم وحت�ى َمن اعتدنا منه الس�كوت بدا 
ُمحَرجاً، تأتي يف سياق الحرب العدوانية الوحشية 
عىل اليمن وش�عب اليمن من أكثر من عام ونصف 
الع�ام، ولف�ت إىل أن ه�ذه املج�زرة »تحت�اج منا 
جميع�اً التضامن والتعبري عن املواس�اة والوقوف 

إىل جانب هذا الشعب املظلوم«. 
وأض�اف »كم�ا حص�ل يف بع�ض الس�نوات 
املاضي�ة، أذك�ر يف س�نة تزام�ن فيها مح�رم مع 
العدوان عىل غزة وحّولنا عنوان اليوم العارش، يوم 
عاشوراء إىل التضامن مع غزة وأهل غزة ومقاومة 
غزة، لذلك يوم عاش�وراء هذه السنة، نحن إن شاء 
الل�ه، يف ح�زب الل�ه ويف املس�ريات واملواكب التي 
نس�رًيها يوم الع�ارش بإذنه تعاىل، س�وف يكون 
عنوانه�ا التضامن واملواس�اة والتأييد واملس�اندة 
للش�عب اليمني املظلوم، للجي�ش اليمني واللجان 
الشعبية الصامدة، وللمقاومة البطلة التي صمدت 
ُكّل هذا الوقت يف مقابل حرب كونية أيضاً من نوع 
آخر، وأيضاً إىل جانب قيادة هذا الشعب الشجاعة 

والصلبة والقوية«. 

سيٌل بشري يف الضاحية الجنوبية.. 
بالدموع والقبضات: »لبيك يا حسني« و »كلنا يمن«

  - متابعات
شاوارع  اجيااح  سباري  بارشي  طوخاان 
الضاحية الجنوبية لبريوت مليمًفا بالساواع 
عازاء بأباي عباد اللاه المساني )ع( وحزناً 
عاى مصابه يف سرباالء. الشاوارع واألزقة يف 
الضاحية غصت بالجماوع املفجوعة. ولفت 
الرايات السوعاء أحياءلا وشوارعها وتهيأت 
الباساني  )ع(  المساني  عشااق  الحيضاان 
ملصابهم واملواسني آلل البيت عليهم السالل. 

املمباون اخرتشاوا الطرقات منذ سااعات 
الصباح االوىل قبل انطالق املرصع المسايني، 
تلبّية لناداء األمني الدال لمزب الله ساماحة 
السايد حسان نرص الله الذي ععا إىل أوساع 

مشارسة يف لذا اليول األليم.
جماوٌع برشياة، اطفال وشابان وعجائز 
تجمداوا أماال مجماع سايد الشاهداء )ع( 
الذي اميأل يف سااعات الفجر االوىل، مع تواخد 
املمبني لسابط رساول اللاه ليجدياد البيدة 

والوالء لسيد الشهداء.
ولم ينَل ممبو االمال المساني )ع( جرح 

ونازف املظلومني يف اليمان الجريح الذي سان 
للددوان عليه وقع مدو عى املسرية اليي حمل 
املشارسون خيها رايات اليمن وشدارات مندعة 

بالددوان السدوعي.
وعناد الساابدة صباًحاا اخييمت مراسام 
إحيااء ياول الدارش مان ممرل، تاللاا تالوة 
للقارآن الكريام، وبددلا اعيى املنرب الشايخ 
عيل ساليم ليبدأ بقاراءة املرصع المسايني، 
الذي أثلج قلوب املوالني، خيدالت اصوات بكاء 
املمبني وانهمرت عموعهم حزنا أمال املصيبة 
اليي نزلت بآل بيت رسول الله »ص« ومع ذلك 
سانات القبضات مشادوعة والرايات مرخوعة 
بكلماات الداز والكرامة واالباء الياي تدلمها 
املشاارسون مان اباي الفضال الدبااس ومن 
المساني )ع(. والكثريون ممن لام يمالفهم 
باحاتاه  اخرتشاوا  املجماع  بدخاول  الماظ 

اليارجية وعى ارصفة الطرقات.
وبداد االنيهااء من تاالوة املرصع ساارت 
املسارية المساينية للرجال من مجمع سايد 
الشاهداء، اوتوسرتاع السايد لاعي نرص الله، 
الجاموس وانيهاء إىل السااحة الداشاورائية 
املرسزياة يف الجاماوس. أما مسارية النسااء 
خساارت مان اماال املجمع-الرويال- بار 
الدبد-انيهاء بالسااحة الداشورائية املرسزية 
اليي خطت عليها رسومات خاصة باملناسبة 
الشادب  بالدادوان عاى  وشادارات منادعة 

اليمني.
سماا سان الخيًاا االجاراءات األمنياة الياي 
اندكسات اطمئناناً عند الجمهاور الذي سان 
ينيظار بلهفة حضور ساماحة األماني الدال 

لمزب الله.
وتمات اشادة الشامل المارقاة انيظار 
املشاارسون بلهفة لمظة اإلْعاااَلن عن سلمة 
ساماحة السايد حسان نارص اللاه، القلوب 
خاخقة والديون عامدة والقبضات مشادوعة 

واالنيظار سيد املوقف.
بددلاا، اعياى مقادل المفال املنارب وسل 
الرقااب ارشأبات منيظارة االطاللاة البهياة 
لساماحة السايد نرص اللاه، وبداد أن اعيى 
ساماحيه املنارب ارتفدت قبضات املشاارسني 
واعيلات الرصخاات ملبياة الناداء »لبياك يا 
حساني« و« ليهاات منا الذلاة« و«املوت آلل 

سدوع« و«سلنا يمن«.
سثاري من املشاارسني رخدوا صاوَر املجازر 
يف اليمان تدبارياً عان غضبهام مان الددوان 
السادوعي وعن تضامنهم مع الشدب اليمني 
الشاقيل، »الذي يظلم ويقيال ُسّل يول عى يد 
أعياى الطغاة« بمساب الماجاة أل عيل اليي 
حملت علم اليمن تضامنا وحزنا عى ما يمل 

بالبلد من عدوان ومجازر.
بالدموع والصاوت املرتجف يقاول الفيى 
»مممد« ان »السادوعية ظاملة وعمرت اليمن 
وقيلات اطفاله وحرميهم مان املدارس« وان 
عى الشادب اليمني ان يبقى يقاتل سما قاتل 

املجالدون يف لبنان وحرروا الجنوب«.
أما عيلٌّ ولو شااب عرشيناي لف عى يده 
علام اليمن وحمال صورة ملظلومية الشادب 
الياول تادق  »السادوعية  ان  اليمناي خقاال 
املسامار األخري يف ندشها املهرتئ وان الشدب 
اليمناي مصريه النارص الميمي؛ ألنه شادب 
مظلول وشادب ال يقف مده سوى قلة يف لذا 

الدالم«.

*راغب فقيه- العهد اإلخباري
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تصدر سل اثنني وخميل
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علي شرف المحطوري
 عمااُء اليمان تمارُص آَل سادوع، 
وقوتهام الناعمة يف الدالم يف طريقها 
لالنمساار واليااليش حياى ال ييباني 
منها إال أنها قرن الشايطان، »وعماء 
الصالاة الكربى« انيرصت ملا سابقها 
مان عماٍء ُسافكت ظلما، ولاذا وإن 
سان إيجابياا يف ناحياة ماا، إنما لو 
أماٌر جلل يادق ناقوس اليطار، خأن 
نارتك الدمااء تنيرص لنفساها، خذلك 
لدجزناا– يف مكان ما- أن ننيرص لها، 
وإنني أربأ بالشدب اليمني أن ييغاخَل 
عان عادو ال ياراه إال »مهادر الادل، 
المياة والدرض واألرض«،  مسايباح 
وال باد أن نجدل عقاال وقلبا وعمال - 
من مجازرة »الصالة الكاربى« ولي 
ليست أبشاع الجرائم خمسب ولكنها 
أغبالاا – أن نجدل منها نقطة تمول 
يف مساار الرصاع اليمني _ السدوعي 
األمريكي، وأن ننظر إىل نقاط ضدفنا 
أيان لي خندمل عى مدالجيها بهدوء 

وتواضع وشدور باملسؤولية.
»القاوة  انمساار  نالحاظ  وأن 
الناعمة السادوعية« إقليمياا وعامليا 
خال يغرينا ذلك إال إىل مزيد من تصديد 
املواجهة، واملسألة مسألة وقت وصرب 
وتممال ومثابرة وجاد واجيهاع عى 
ُسّل النواحي، ثم ال يُشِغلن أحٌد نفسه 
بإساقاط نظال آل سدوع خيلك مهمة 
نُوِلُم أنفسانا سيمنيني أن ندعي بأننا 
مدنياون بها - ندم – لنا أن نطمح إىل 
مثال ذلك، ولكان باإعراك أن ما نمن 
مدنيون به عاى نمو أسيد وبال جدال 
- أن ندخع الضيم الواقع علينا، وندزز 
وحدتنا الداخلية، ونسادى إىل تطوير 
قوتناا الدخاعية ليكون أسثار خاعلية 

وتأثريا ولجومياًة، ونجهز الجبهات 
باكل ماا تمياجه مان عدياد وعياع، 
وندمال عاى إساناع »الصاروخياة« 
بما تمثل من يد شادبية حديدية لي 
أرايض  إىل عمال  والضارباة  الطاوىل 

النييجاة  ثام  الدادو، 
عى الله القالر، خهو 
الناارص واملدبار ولو 
عاى ُسّل يشء قديار، 
ولو صانع اليموالت.

املداعلاة  بهاذه 
تجربة  من  املسيفاعة 
السات«  »الماروب 
ملدرسيناا  نضمان 
تكاون  أن  الداعلاة 
وحاارضًة  واقدياًة 

لصنع االنيصار.
ويف لمظة أحاطت 

عماء شاهداء »الصالة الكربى« »بآل 
سدوع« بما أحدثت من تفاعل عويل إىل 
حد ما أخضل من ذي قبل ولكن بما ال 
يرقى إىل مسايوى »مظلومية اليمن« 
اندلدات باني مارص والسادوعية   –
أزمة تؤسد أن ماا يظهرانه من »غزل 
ميبااعل« ليال إال »وعا مصطندا« ال 
يرقى إىل مسيوى اليمالف اليكييكي، 
أن يكاون اسارتاتيجيا، وأن  نالياك 
ال  املرصياون  يقاول  الريااض سماا 
تريدلام إال تابداني. ولاذا اليناخار 
املرصي السادوعي يمثال نقطة قوة 
لليمان يف مواجهاة عادو سلما خ� 

شيئا سان ربما للطرف اآلخر.
ومان لناا نجاد اليمن ييقادل يف 
سااحة لاي لاه – إن نهاض لألمار 
بقوة- وقد اسايموذ عليها آل سدوع 
واليياه،  والغفلاة  الضداف  يف زمان 
ولن تُسارتع باملفاوضاات وال لقاءات 

الكواليال ولكان باإليماان وامليدان، 
وامياالك عنارص »االقيادار الوطني« 

الالزل أن تكون لزمن »اليمكن«.
ويف القلم مداع بمجم الدماء لقول 
الكثاري، واملطلاوب الدمال، وأسيفاي 

بالنقاط اليالية:
رصاع  ثماة   -
يسايوجب  سباري 
الجمياع  ويسايوعب 
واحد،  ليدملوا سصف 
والرتاخاي لان يوصل 
صاحباه إال إىل جبهة 
الددو من حيث يدري 

أو ال يدري.
الجبهاات  ُسّل   -
إساناع  إىل  بماجاة 
والقائمون  وتدعيام، 
عاى إعارة الدملياات 
واجب عليهم عراساة وضع ُسّل جبهة 
عى حدة، إنما جبهة المدوع تيصدر، 
ملاا لها من موقاع الصادارة جغراخيا 
سونهاا عى تمااس مبارش ماع قرن 
الكثرييان  يغاري  ولاذا  الشايطان، 
لالنطالق نمولاا، إنما تظل الجبهات 
األخارى لهاا قيمة »جبل أُُحاد«، وأي 
تاراخ خيها سايدخع الدادو لالليفاف 

منها.
- الصاروخياة قاوة ترتداد منهاا 
خرائاص الدادو، وسانت ألام ألداف 
الددوان، وأن يأخذ الشدُب عى عاتقه 
أن يُيصاص لها »عخاال ماعيا« خذلك 
يساعد عى نمو سبري يف تسارع وترية 
»اليصنيع واليطوير واليمديث«، وإذا 
علمنا أن »صاروخا ما« يمياج ملاليني 
بدادع أصابع اليد الواحادة، وتجهيزه 
يسايغرق أسابوعا يف بدض الماالت، 
خكياف لو نهضات ُسّل مديرية بجمع 

قيماة صااروخ، خكم سايكون مدنا 
صواريخ يف خرتة وجيزة، وسم سينزل 
منها عى آل سدوع خالل شهر؟! خهل 
بإمكانناا أن نجدل ُسّل مديرية تيكفل 

بقيمة صاروخ؟
- ثورة اليمن ليسات عى مشارف 
نجاران والجزيارة الدربياة خقط، بل 
لاي عى مشاارف خلساطني املميلة 
يف  اليمان  أعاالل  ترخاع  وأن  أيضاا، 
»جناوب لبناان«، وتدناون مناسابُة 
عاشاوراء بدنوان »سلنا يمن«، خال بد 
أن يزياد ذلك من رعاب إرسائيل جراء 
اليكامل ماع حارسات املقاومة وعى 
رأساها حرساة املقاوماة اإلساالمية 
حزب الله، بما أصبمت عليه من قوة 
إقليمية تجاوزت حدوع لبنان، ويكفي 
يف تضامان السايد نرص اللاه أنه من 
خالل تناوله املظلومية اليمنية يصدع 
رأس السادوعية، ويزعجهاا إزعاجاا 
شاديدا يجدلها تدرقل انيياب رئيل 
للبنان، وتممل حزب الله املساؤولية 
بهدف ابيزازه إلسكاته عون أن تمصد 

من ذلك إال املزيد من الييبات.
- وألام ماا يف »ياول عاشاوراء« 
لهذه السانة صدوع رصياد اليمن بني 
الشادوب الدربية، وأن يكون »شدب 
املقاوماة يف لبناان« األسثار تفاعاال، 
خذلاك لكونه قاد غاعر عائارة المرية، 
وحسام أمره بثاورة املوقف من وقت 
مبكر، يف وقت ال تزال باقي الشادوب 
إما غارقاة يف حريتها، أو ميململة، أو 
ميدرة، وسل تلك الماالت رلٌن اليغري 
خيها بما ينجزه اليمن يف لذه املدرسة 
»املفصلية« املفروضاة عليه من قبل 
أسوأ وأقبح نظال ورثه القرن الماعي 

والدرشين من القرن السابل.

 عبدالملك العجري 
تدرخون سيف تيرّصف الزوجة عند سماعها نيَة زوجها االرتباط 
بثانياة ورعوع خدلها امليشانجة نييجة لشادورلا بالربوع الداطفي 
نمولاا َواالتهامات الياي تكيلها ِلزوجها بّصاص اباو عيون زايغة 
وطويلة، نساوجي.. واالبيزاز الداطفي الذي تمارسها عليه بيأنيبه 
ومماولاة إرلاقاه بالطلباات واظهاار االسايغناء عناه والنوبات 
الهسيريية والنشبات الددوانية اليي تيلبّسها مثل تدمري أثاث البيت 
وإْعااَلن المرب عاى رضتها الجديدة وعى أقاربها َومن تربطه بها 

عالقة وقد تصل بها عرجة الددوانية إىل إيذاء الذات.. 
وسذلك تيرصف السدوعية.. 

منذ بادا اليمسان الطفيف عاى الدالقاات اإليرانياة األَمريكية 
واليبادل يف اليطااب الدبلومايس بينهما َوتراجاع املوقف األَمريكي 
يف ساوريا واليفالم بينها وبني روسايا والسادوعية يف مأزق نفيس 

وعاطفاي سبري، ويراوعلا شادوٌر بأن مكانيها قاد تراجدت يف قلب 
الدم ساال وبروع الدالقة وتراجع اليمامه بها وإلمالاه لطلباتها وتيهمه باألنانية 
والالمبااالة واليياناة ومع اقارتاب موعد توقياع االتفاق النووي ماع إيران صدمة 
سبرية َوالغرية تفيك بقبلها وتيلبسها نوبات ليسيريية وحاالت من الغضب املسدور 
وتيارصف بمنل، وصدرلا يغيل ساملِْرَجل بكل مشااعر المقد والكرالية والغرية من 

اليطاخة إيران اليي نجمت يف اسيمالة املجيمع الدويل بدد قطيدة طويلة.
ليل وارعاً عند السدوعية االسيسالُل وال تريد ان ترخع الراية البيضاء وتييل أرَض 

امللدب وتؤثر االنسماب َوقد تفاوتت رعوع خدلها ساليايل:
االبيزاز الداطفي ألَمريكا والدرب

تمااول السادوعية ابيازاز أَمريكا عاطفيااً وتيهمهاا باليييل عنهاا والفيور يف 
االليماال بمصالمهاا واألنانياة والالمباالة بما يطلوناه منهم ساواء يف اليمن أَْو يف 
ساوريا وإقاماة عالقات غري مرشوعة مع إيران من ورائهاا والدخول يف حوار مدها 
عون ان اعيبار لها وملا قد يلمل بها من ارضار نييجة لهذا االتفاق رغم طول الدرشة 
والزواج املبكر الذي نشا بينهما مع أنها لم يصدر منها ما يوجب لذه القسوة تطبخ 
وترتاب البيت وتنظف الديال وتغسال مالبساهم وتهيئ صالة االسايقبال لضيوخها 
وتقول عى خدميهم وتهيئ لها ُسلَّ أساباب الراحة واليمكني وعمرلا لم ترع ألَمريكا 
طلب أَْو سامدت منها سلماة »ال« ويف األخري تمد عينها لغريلا وتاروح تغازل إيران 
وتقيام عالقات من خلفها وتوقع مدها اتفااق من عون تمط لها أي اعيبار أَْو تقدر 
مصالمها ومياوخها يف لذا االتفاق وأَْسثَر من لذا تطلب من أَمريكا اليدخل إلسقاط 

األسد يف سوريا ولي تطنشها، تطلب اليدخل يف اليمن ويسيمر تطنيشها.. 
تشادر السادوعية باالنكساار لكنها تمااول ان تظهار بمظهر القاوة، قلبها ال 
يطاوعهاا عى طلب الطالق سماا انها ال تقدر ان تسايغني أَْو تييى عن المب الذي 
ربطهاا بأَمرياكا.. وتماول ان تنيقام لكربيائها بإظهار قدرتها عى االسايغناء عن 

أَمريكا وأنها قاعرة عى حماية نفسها وتدبري أمورلا بدون الواليات امليمدة ُسّل ذلك 
من باب االبيزاز الداطفي ليل أَْسثَر.

أَمريكا من جهيها تشادر ان اعيماعلا عى السدوعية وحدلا لم 
يداد مفيداً ملصالمها وأن السادوعية قد شااخت ولم تدد لها نفل 
الفدالية الساابقة وأصبمت اقل جاذبية مان إيران الفيية والقوية 
وباليايل مضطرة إلعاعة ترتيب بييها وتموضدها يف الرشق األوساط 
يؤنبها ضمريلا وتماول تيفف عليها وتملف لها باإليمان املغلظة 
انهاا لن تييى عنها وأنها الماب األول َواوباما يغني لها »ما المب 
إاّل للمبيب األويل« ويؤسد لها أن ُسّل ما تيولمه عن الدالقة مع إيران 
ليسات أَْسثَر من لقاءات عاعية وعباارات مجاملة لرضورات إعاعة 
ترتيب البيت وال يمكن ان يدخل مدها يف عالقة زواج أَْو ان يسيبدلها 
بإياران، ويماول ان يجرب بياطرلا وتدويضها بكل أشاكال الدعم 
إلظهار مشااعره الصاعقة نمولا سماا يقدل لها اليمن لدية تدمل 

خيها ما تشأ عون ان يدرتضها أحد سبريا سان أَْو صغريا.
وبالنسابة للدرب تقدل السادوعية نفساها مديدى عليها تدلب 
عور الضمياة والبطل الذي نذر نفساه مان أجلهم ونظراً لمالاة الصدمة الداطفية 
الكبارية الياي تمر بها تيناىس أخطائها وترمى سامل املساؤولية عاى إيران وتطلب 
منهام ان ييداطفوا مدها ضد »اليطاخة » واالنيهازياة والرشيرة اليي تريد تيريب 
بييناا الدربي، وتضغط بكل السابل إلظهاار اليفاف الدرب حاولهاا ليظهر ألَمريكا 
أنهاا ال زالت تيميع بالجاذبية واإلغراء والقوة رغم علمها حجم النفاق الذي ينطوي 
عليه اليفاف الدرب حولها البدض طمدا يف مكرمة ملكية وآخر اتقاء لرشلا وثالث 

مجاملة لوضدها النفيس.

إْعـاَلُن الحرب على أصدقاء إيران »الخطافة« 
الصدمة السياساية اليي تسابب خيها توقيع االتفاق الناووي اإليراني واليقارب 
الغربي اإليراني أحدث عندلا نوبات غضب مسدور َوسلوساً لسيريياً وحنقاً سياسياً 
عارمااً؛ وألنها ال تجارؤ عى توجه لذا الغضاب ملصدر الغضب ولو إياران النووية 
والقوية اسايداضت لالنيقال لنفسها بإْعااَلن المرب عى ُسّل من تديقُدلم أصدقاء 
إيران أَْو تربطهم بها أيَّة عالقة وتيجى حالة الهيسيرييا اليي ترسب آل سدوع حيى يف 
اخييارلا لالسام الذي أطلقيه عى عملياتها الددوانية يف اليمن »عاصفة المزل« بََله 

اتياذ عملياتها طابع االنيقال واليدمري.
بال وصلت المالة للقياال بأعمال تمثال انيقاماً من الاذات سإقدامها عى إعدال 
الشايخ النمر وآخرين مده من أَبْنَاء املنطقة الرشقية ظناً أنها بذلك تنيقم من إيران 

ويف الواقع قد تكون أغاضت إيران لكن بيدمري ذاتها.
خيما ييصنا نمن اليمنيني نقّدر الصدمة السياسية اليي تمر بها السدوعية، لكن 
ما ذنبُنا ليداقبنا عى ذنب لم نرتكبه ليغضَب عى البّصاصة أَمريكا وعيونها الزايغة 
والطويلة أَْو ليذلَب ملداقبة إيران »اليطاخة » والقرصانه اليي تريد مناخسايها عى 

قلب بدلها.

الصالة الكربى: بني االنتصار ودّق ناقوس الخطر! 

السعوديُة وعقليُة الزوجة األوىل

صالح العزي.. ابتسامة صاروخ!
كلمــــــة أخـــــيرة 

حسن شرف الدين
ارتبطات ابيساامُة الشاهيد صاالح 
لاا عى  الدازي أَْو ضمكياه الياي ينرُشُ
صفميه الشيصية يف الفيسبوك بإطالق 
صاروخ باليسايي عاى مدساكٍر للددو 
السادوعي بدمل أراضياه أَْو عى تجمٍع 
ملرتزقاة ومناخقي الددوان.. وسلما سربت 
ضمكياه سان خساائر الدادو سبارية يف 

الدياع والبرش.
حياى املواقع االخبارياة سانت تديمُد 
ضمكياه »لههههههههههاه« وينارش 
ممررولا خرباً بإطالق صاروخ بالسيي 
عى الددو السادوعي.. حياى املواطنون 
الدازي  صاالح  لصفماة  امليابداون 
ييهامساون خيماا بينهام قائلني »صالح 
الدزي ضمك«.. شفت ضمكة صالح الدزي.. إن شاء الله يصل ويمقل لدخه« 

يقصدون الصاروخ الذي أطلقيه القوة الصاروخية للجيش واللجان الشدبية.
سيساطُِّر اليأرياخ أن الشاهيَد الدازي سان بمثابة جبهٍة مسايقلة يف وجه 
تمالف الددوان السادوعي بقلمه ومنشاورات وممدعاتاه.. حيى ضمكيه تلك 
سيسّجلها اليأريخ بأنها سانت ترعب قوى الددوان.. سما أنها سانت تثلج صدور 

اليمنيني املظلومني املسيضدفني.
إنه خدالً جبهة الجبهاات اإلعالمية.. خقد وصل إىل أن يكون مصدراً لألخبار 
لكاخة وساائل اإلعالل اململية والدولية.. وملا سان لصفميه ومنشوراته أثٌر لدى 
الددو السادوعي خقد تدرضت صفميه الشايصية يف الفيسابوك لإلغالق عدة 

مرات.
صالح الدزي سايفيقُده ُسّل إعالمي حر.. وسل مواطن رشيف.. وسل باحث 
عن المل.. وصل إىل عرجة املصداقية؛ ألن منشاوراته وأخباره سانت تديمد عى 
الدقاة والصدق واملوضوعياة.. ولذا ما يفيقُر له اإلعالُل الياول.. َسثَُرت األخبار 

واليمليالت واليقارير.. وَقلَّ منها الصميح واملوثوق والصاعق.
رحمة الله تغشااك يا شهيَد اإلعالل.. يا شاهيَد الكلمة.. يا شهيد باع نفَسه 

لله سبمانه وتداىل.. سنشياق لضمكيك سثرياً.


