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وزارة حقوق اإلْنَسان: األمم المتحدة واقعٌة تحت سلطة القوة األمريكية والمال الخليجي 

4 عمليات هجومية متزامنة للجيش واللجان يف الجوف َوصرواح ونهم والعدو السعودي يعرتُف بمقتل 5 من جنوده   

دعا الشعَب لرفد الجبهات والجهات الرسمية للنهوض بمسؤولياتها في تفعيل 
مؤسسات الدولة للقيام بدورها في التصدي للعدوان وخدمة المواطن، والمكونات 
المناهضة للعدوان إلى تعزيز الروابط األخوية والحفاظ على َوحدة الصّف وإفشال 

تفكيك الجبهة الداخلية سياسيًا واجتماعياً، وأشاد بدور القبائل اليمنية المتميز والكبير 
في مواجهة العدوان وحّذر القبائل من مساعي العدو لتخريب السلم االجتماعي

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطاب بمناسبة ذكرى عاشوراء:

اأُلمَّة بني خيارين: إما مواجهة وعزة أو استسالم وذلة

خياُر شعبنا يف مواجهة العدوان خياٌر مسؤوٌل وواعٍ
نؤكد ثباَت موقفنا تجاه فلسطين والمقدسات، ومناهضتنا للهجمة األمريكية االستعمارية
أدواُت أمريكا بني ركعة صالة يف البيت الحرام وركوع مطلق للبيت األبيض
لن يحمَي األمة من المخاطر التي تتعرض لها إال الموقف الحسيني المبدئي

مصادر تربوية ونقابية لـ المسيرة:

اليوم يبدأ تسجيل الطالب والدراسة منتصف الشهر الجاري
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 :خاص
وحللج1ان1 حلجي1ش1 حافعي1ُة1 دّو1ت1
حلشعبية،1بحس1حلسبت،1حكحقَع1وتجمعاٍت1
مل تزق1ة1حلع1اوحن1يف1حمافظت1َي1حلضال1ع1
ولمج،1حمققًة1إصاأاٍت1حبارشًة1بس1ف ت1
ع1ن1س1قكط1قت1ى1وج ل1ى1يف1صفكف1

حمل تزقة.
حصادُر1عسك يٌة1بفاد1للمسرية1بن1قذحئف1
حملافعية1حستهافت1تجمعا1ًللم تزقة1يف1حلتبة1
حلخرضحء1أنقيل1حلخش1بة1يف1حلضالع،1حؤواة1
س1قكط1قتى1وج لى1حن1حمل تزقة1يف1عملية1

حلقصف1حلتي1لققت1إصاأاٍت1حبارشًة.
وم1ا1بفادت1حملص1ادر1أأن1قصف1ا1ًحماثال1ً
للمافعي1ة1ق1ا1حس1تهاف1تجّمع1ات1بُْخ1َ ى1
آللي1ات1وبف1 حد1ح تزق1ة1حلع1اوحن1يف1حلتب1ة1
حلس1كدحء1جنكب1وهبكب1أممافظة1لمج،1يف1
حليك11نفس1ه،1حا1بس1ف 1عن1وقكع1خس1ائ 1

حادية1وأرشية1يف1صفكف1حمل تزقة.1
وما1لقي1ع1اٌد1حن1حمل تزق1ة1حصارَعهم،1
حس1اء1بحس،1جّ حَء1حنفجار1عبكة1ناس1فة1يف1

حنطقة1و ش1أاملمافظة1ذحتها.

ووان1ت1حافعي1ة1حلجي1ش1وحللج1ان1ق1ا1

حس1تهافت1تجمعا1ًآخ 1للم تزقة1يف1س1اعة1

حتأخ ة1حن1ليل1حلجمعة1حلفائتة،1رشق1جبل1

1ي1الن1أماي ية1رصوحح1يف1ح1أرب،1حمققة1

إصاأات1دقيقة.

وقا1تزححن1ت1حلعملياُت1حع1تمليق1حكثف1

لطريحن1حلعاوحن1وغارحت1حكحصلة1لاول1حن1

خالله1ا1إيقاف11جم1ات1حلجي1ش1وحللجان1

حلشعبية1أاون1جاوى.

أخبار

الكاتيوشا والمدفعية تدكان مواقع مستحدثة للعدو

قنُص أحد املرتزقة يف عسري ومصرُع وإصابة عدد منهم بعملية 
هجومية يف نجران وتدمري آلية عسكرية لهم يف جيزان

 :خاص
يف1جايِا1حلعمليات1حلعس1ك ية1يف1جبهات1
ح1ا1ورحء1حلم1اود،1وحَص1َل1بأط1اُل1حلجي1ش1
حلس1بت،1 بح1س1 ي1ك11 حلش1عبية،1 وحللج1ان1
حلجي1ش1 وتجمع1ات1 حكحق1ع1 حس1تهاحَف1
حلس1عكدي1وح تزقته1يف1حناطَق1حتف قة1حن1
قطاعات1نج حن1وجيزحن1وعس1ري،1أعمليات1
حتنكعة1بس1ف ت1عن1سقكط1خسائَ 1حادية1

وأرشية1يف1صفكف1حلعاو.
يف1نج حن،1سقط1عاد1حن1ح تزقة1حلجيش1
حلس1عكدي1قتى1وج لى،1يف1عملية11جكحية1
لكلاحت1حلجيش1وحللجان1حلش1عبية،1أاغتتهم1
يف1حكقَع1ي1س1الطح1وحلتب1ة1حلبيض1اء1قبالة1
حنف1ذ1حلخرضحء،1وذلك1أالتزححن1حع1س1قكط1
بلا1حمل تزقة1رصيعا1ًأ صاص1قناصة1حلجيش1
وحللجان1حلشعبية1قبالة1حنفذ1علب1يف1عسري.

وبحا1يف1جيزحن،1فقا1وقع1حثنان1حن1حملكحقع1
حملستماثة1للعاو1حلسعكدي1تمَت1حالستهاحف1
حلن1اري1للجي1ش1وحللجان1حلش1عبية1يف1حليك11

نفس1ه،1ليث1بفادت1حصادر1عس1ك ية1أأن1
صليًة1ح1ن1صكحري1خ1حلكاتيكش1ا1دوت1بلَا1
تل1ك1حملكحقع1يف1جبل1قيس،1فيما1دّوت1قذحئُف1
حملافعي1ة1حملكق1َع1حآلخ 1خلف1ح و1ز1حملق ن،1
وق1ا1لققت1عملي1ات1حالس1تهاحف1إصاأاٍت1

حبارشًة1ودقيقة1يف1حملكقعني.
ويف1حلكقت1ذحته،1تمّكنت1ولاُة1حلهناس1ة1
حلعس1ك ية1للجي1ش1وحللجان1حلش1عبية1حن1
إعط1اب1آلية1عس1ك ية1للم تزقة1يف1حنطقة1

حل حضة1أجيزحن1بيضاً.

العدو السعودي يعرِتُف بمصرع 
وإصابة 5 من جنوده

 :متابعات
حعرتف1ت1وس1ائُل1إعال11حلعاو1حلس1عكدي،1بحس1حلس1بت،1أمرصع1وإصاأ1ة151حن1جنكد1

حلجيش1حلسعكدي1أنريحن1حلجيش1وحللجان1حلشعبية1يف1جبهات1حا1ورحء1حلماود.
ورصات1صميفُة1حملسرية1تلك1حالعرتحفاِت1حن1وسائل1حإلعال11حلسعكدية،1وسّجلت1بسماء1
حلجنكد1حلرصعى1وحلج لى:1حمما1أن1ويل1إأ ح1يم1لكمي1)رصيعاً(-1س1الم1ف ج1حلشم ي1
)ج يماً(-1سالم1أن1صالح1أن1حقشم1حلصيع ي1)ج يماً(-1عيل1حغ 11غ ححة,1إصاأة1أالغة1

)ج يماً(-1بلما1عيل1طاحي1حلعم ي1)ج يح1أإصاأة1أالغة(.
ووانت1حملسرية1قا1نرشت1يف1عاد1يك11بحس1حلسبت،1لصيلة1للقتى1وحلج لى1حن1حلجيش1
حلس1عكدي1خالل1شه 1س1بتمرب،1وحلذين1حعرتفت1أهم1وس1ائُل1حإلعال11حلسعكدية،1ليث1ألغ1

عاد1م1بوث 1حن1 ك1قتيال1ًوج يماً.

سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة واغتنام 
أسلحتهم وذخائرهم 

4 عمليات هجومية متزامنة للجيش 
واللجان يف صرواح ونهم وموزع

 :خاص
تكب11ََّا1ح تزق1ُة1حلعاوحن،1بحس1حلس1بت،1خس1ائَ 1أرشي1ًة1وحادية1وب1رية،1يف111عمليات1
1جكحي1ة1نّفذته1ا1ولاحت1حلجيش1وحللجان1حلش1عبية1عى1حكحقعه1م1يف1ُول1ٍّحن1حأرب1وتعز1
ونهم،1يف1إطار1عمليات1حالس1تنزحف1حملياحني1حلتي1تس1تهاف1قكحت1حمل تزقة1أشكل1حتكحصل،1

أال غم1حن1حلتمليق1حملكثف1لطريحن1حلعاوحن1وغارحته1حملتك رة1عى1تلك1حملناطق.
يف1تع1ز،1أاغتت1إلاى1حلعمليات1حلهجكحية،1ح تزق1َة1حلعاوحن1يف1حلتباب1حلرشقية1أمميط1
حعس1ك 1خالا1يف1حاي ية1حكزع،1فيما1حس1تهافت1عملي1ة1بُْخَ ى1حكحق1ع1حمل تزقة1أمماذحة1
حف ق1حكزع1بيضاً،1وبفادت1حصادر1عس1ك ية1للمسرية1أسقكط1عاد1حن1حلقتى1وحلج لى1

حن1حمل تزقة1يف1حلعمليتني.
ويف1حمافظ1ة1ح1أرب،1بس1ف ت1عملية11جكحي1ة1ثالثة1للجي1ش1وحللجان1حلش1عبية1عن1
س1قكط1عاد1ح1ن1ح تزقة1حلعاوحن1قتى1وج لى،1وقا1حس1تهافت1حلعملي1ة1حكحقع1حمل تزقة1
يف1حنطق1ة1حلزغن1أماي ية1رصوحح،1وبفادت1حصادر1عس1ك ية1بن1بأط1اَل1حلجيش1وحللجان1
تمكنكح1حن1حغتنا11عاد1حن1حأس1لمة1وحلذخائ 1حن1حكحقع1حمل تزقة1أعا1بن1س1قط1بصماأُها1
قت1ى1وج ل1ى،1والذ1حلبقية1أالف1 حر.1حلعملية1حل حأع1ة1وانت1يف1حاي ية1نه1م،1ليث1أاغتت1
ول1احُت1حلجيش1وحللجان1حلش1عبية،1ح تزق1ة1حلعاوحن1يف1حكحقعه1م1أمناطق1عياة1حلرشقية1
وحلغ أية،1وس1قط1ع1اد1حنهم1قتى1وج ل1ى1بيضاً.1وما1ت1ى1ذلك1قصف1ا1ًملافعية1حلجيش1
وحللج1ان1حلش1عبية1عى1تجمع1حن1بف حد1وآلي1ات1حمل تزقة1يف1وحدي1نمل1ة1أم يب1نهم1بيضاً،1

ولّقق1حلقصف1إصاأاٍت1دقيقًة1يف1حكان1حالستهاحف.

عبوة ناسفة تطيح بعدد من المرتزقة في كرش 

مدفعية الجيش تدك تجّمعات أفراد وآليات املرتزقة يف لحج والضالع

سقوط قتلى وجرحى آخرين منهم في العمليتين 

مصرع أحد قيادات املرتزقة يف »الجوف« 
وتدمري آلية عسكرية يف »البيضاء« 

 :خاص
1يف1صف1كف1حمل تزقة1 لقي1حلقي1اديُّ
»حلش1يخ111ادي1أ1ن1ع1يل1أن1أ1اره«1
حرصعه،1بحس1حلس1بت،1ح1ع1عاد1حن1
حمل تزق1ة،1يف1عملي1ٍة1للجي1ش1وحللجان1
حلش1عبية1أجبه1ة1خ1ب1وحلش1عف1يف1
حمافظ1ة1حلجكف،1يف1إنجاز1عس1ك ي1
وحس1تخبارحتي1جاي1ا1ضمن1سلس1لة1
حإلنج1ازحت1حملماثلة1حلت1ي1تطيح1أكثري1

ح1ن1قي1ادحت1حمل تزق1ة1أش1كل1ش1به1
يكحي.

ويف1إنج1از1حماث1ل1أالتزحح1ن1ح1ع1
ذلك،1بف1اد1حصار1عس1ك ي1بن1ولاة1
حلهناسة1حلعس1ك ية1للجيش1وحللجان1
حلش1عبية،11تمكن1ت1ح1ن1تاح1ري1آلي1ة1
عس1ك ية1حمملة1أامل تزقة1يف1حنطقة1
قيف1ة1أممافظ1ة1حلبيضاء،1حا1بس1ف 1
وح1رصع1 أالكاح1ل1 تاحري11ا1 ع1ن1
وإصاأة1جميع1حن1وانكح1عى1حتنها.1
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 :ابراهيم السراجي
س1ا1مت1وس1ائُل1حإلعال11أش1كل1رئييس1يف1حس1تغالل1
حعان1اة1حملعلم1ني1حليمني1ني1حلت1ي111ي1ُجزء1ح1ن1حعاناة1
حلش1عب1حليمني؛1أفعل1حلمصار1وحلعاوحن1أش1كل1رئييس،1
فمرض1حلتكظيف1حلس1يايس1وتم1تغييُب1صكت1حملعّلم1حلذي1
ل1ك1عملت1حلكس1ائل1حإلعالحي1ة1أمهنية1لخاح1ت1قضيته1
لك1ن1حإلعال11خا11قضية1بُْخَ ى1حس1تغال1ًقضية1حملعلمني،1
حأح 1حلذي1فتح1ش1هيَة1دول1حلعاوحن1لتأجيج1حملش1كلة1أل1
وش1ّجعتها11ي1ولككحة1حمل تزقة1ع1ى1حكحصلة1حالحتناع1
ع1ن1رصف1ح تب1ات1حكظف1ي1حلاولة1عناحا1ش1ع ت1بن1
قطع1حمل تبات1أاب1يؤتي1ثماره1ويافع1نمك1ل ف1حلس1خط1
ضا1حككنات1وطنية1وتعطيل1حؤسس1ات1حلاولة1وتعطيل1
حلتعليم؛1أاعتباره1حن1صكر1حلصمكد1حلش1عبي،1يف1سياسة1
بق1 ب1إىل1تربئة1حلع1اوحن1وحمل تزقة1حن1حلتس1بب1أش1كل1

رئييس1أهذه1حملأساة1حإلنَْسانية.
نقاأُة1حملهن1حلتعليمية1دعت1قبل1بيا11لإلرضحب؛1أُمّجة1
حملطالبة1أرصف1حمل تبات،1فكان1رد1وزحرة1حلرتأية1وحلتعليم1
بنه1ا1وانت1حلس1بّاقة1ملطالبة1حلمككح1ة1وحملجلس1حأعى،1
أالعم1ل1عى1رصف1حّ تبات1حملعلم1ني1بَْو1تكفري1ُجزء1حنها1
أم1ا1يمك1ن1حملعلمني1ح1ن1بدحء1وحجبهم1حلكطن1ي1وحملهني،1
لكنه1ا1ت1 ى1يف1حلكقت1ذحت1ه1بن1حلقضيَة1ال1يج1ب1بن1تؤثّ 1
عى1حس1تقبل1حلتالحيذ1وبال1تتمكل1قضية1حملعلمني1حلعادلة1
إىل1عقكأة1تنزل1أمق1حلط1الب،1حؤواة1بن1حنتظا11حلعملية1
حلتعليمي1ة1بح1 1رضوري1وإضاف1ة1إىل1بن1حنتظاحها1للعا11
حلثال1ث1يعا1صكرة1حن1صكر1حلصمكد1حلش1عبي1وحكحجهة1

حلعاوحن.
بحا1صميفة1»حملس1رية«1حلتي1تمكلت1لصميفة1يكحية؛1
أه1اف1حالق1رتحب1أش1كل1بورب1ح1ن1حلن1اس1وول1حككنات1
حلشعب1حليمني1وتبني1صكته1وحعاناته؛1إليصال1قضايا1م1
للجه1ات1حملس1ؤولة1بَْو1إثارته1ا1بحا11حل بي1حلع1ا1؛1أهاف1
خلق1حلضغ1ط1حلفّعال1وحإليجاأي1إليج1اد1حلملكل،1وتناول1
حلقضاي1ا1أمهني1ة1وحس1ؤولية،1ولذلك1بج1 ت1حلصميفة1
حتصاالٍت1حتعادًة1حع1حس1ؤولني1أ1كزحرة1حلرتأية1وقيادحت1
أنقاأة1حملعلمني1وحكتب1رئاسة1لككحة1حإلنقاذ1حلكطني.

أاحي1ًة1أ1كزحرة1حلرتأي1ة1وحلتعلي1م،1يؤوا1ووي1ل1قطاع1

حملنا11ج1وحلتكجي1ه،1حلاوتكر1حمما1حلس1قاف،1لصميفة1
»حملس1رية«1بن1حلكزحرة1تكحجه1تماي1اٍت1وبريًة1فيما1يخص1
حلع1ا11حل1ارحيس1حلجاي1ا،1بأ ز11ا1»ع1ا11حنتظ1ا11رصف1
حمل تبات1خاصة1أعا1حنتهاء1حلعا11حلارحيس1حملايض1أصعكأة1
أالغة1وتمايات1وبرية1تمّملها1حملعلمكن؛1حن1بجل1حستم حر1
حلعملي1ة1حلتعليمية«،1حضيف1ا1ًبن1حش1كلة1حمل تبات1»حن1
ب11م1حعكقات1حلعملي1ة1حلتعليمية1لهذح1حلع1ا1؛1أاعتبار1ا1
ح تبطة1وتتمكم1أمعيش1ة1بوث 1ح1ن1ثالثمائة1بلف1حعلم1
وبرُسة1حن1حلعاحلني1أالرتأية،1وال1يس1تطيع1حملعلم1حلعطاء1

أشكل1بفضل1يف1ظل1حعاناته1أالجانب1حملايل«.
وفيما1يتعلق1أاعكحت1حإلرضحب،1فقا1تكصلت1حلمككحة1
ونقاأة1حمله1ن1حلتعليمية1إىل1لل1ت1م1أمكجبه1حالتفاُق1عى1
حس1تئناف1عملية1تس1جيل1حلطالب1حأتاحء1حن1حليك11حألا،1
فيما1تقك11حلمككحة1أإنش1اء1صناوق1يتكىل1تكفري1حملمكن1
ح1ن1حس1تمقات1حملعلم1ني1ليتمكنكح1ح1ن1حكحَصل1ة1بدحء1

حهاحهم.
وبو1ا1رئي1ُس1نقاأ1ة1حمله1ن1حلتعليمية،1حمم1ا1لمكد1
لنظ1ل،1وبحينه1ا1حلع1ا1،1عص1ا11حلعاأ1ا،1يف1حتصال1حع1
صميفة1حملس1رية1ح1ا1نرشته1ووال1ة1حأنب1اء1حليمنية1عن1
حخ جات1حجتماِع1حلمككحة1أقيادحت1حلنقاأة1لكل1إنشاء1
صن1اوق1يكّف 1حملمكن1للمعلمني،1وبواح1بن1حطالَب1حلنقاأة1

لقكقية1أمتة1وليست1سياسية.
حملس1رية1ط ل1ت1ع1ى1ُول1ٍّحن1لنظ1ل1وحلعاأ1ا1ويف1
قاحت1وس1ائل1حإلعال11أاور1سلبي1يف1تغطية1صكت1حملعلم1

وإيصال1حعاناته1وحس1تخاح11حلقضية1أ1احف1سياس1ية1
بدت1لتجا11ُل1دور1حلع1اوحن1وحلمصار1وق1 حرحت1لككحة1
حمل تزق1ة1يف1حلتس1بب1أش1كل1رئي1يس1أمعان1اة1حملعلمني،1
فأو1ا1حالثنان1بن11ناك1حس1تغالال1لقيقيا1حن1قبل1حإلعال11
وخصكص1ا1ًإع1ال11حلع1اوحن1وحمل تزق1ة1لقضي1ة1حعان1اة1
حملعلمني1وتكجيهها1يف1حتجا1ات1سياسية،1لكنهما1يف1نفس1
حلكقت1بشارح1إىل1بن1حإلعال11حملهني1وحلكطني1لم1يتكحصل1حع1
قيادحت1حلنقاأة1لنق1ل1حطالبهم1حلمقكقية،1وما11ك1حأح 1

حلذي1سمح1أاستغالل1حلقضية1حن1قبل1حإلعال11حآلخ .
وما1بو1ا1رئيس1حلنقاأ1ة1حمما1لنظ1ل1للصميفة1بن1
حلعاوحن1وحلمصار1وق حر1نقل1حلبنك1حمل وزي1إىل1عان1وانت1
حلس1بب1حل ئي1يس1يف1حعان1اة1حملعلمني1وقط1ع1ح تباتهم،1
وبنهم1يتمملكن1أنس1بة1% م1حس1ؤولية1ذلك،1حشريح1ًإىل1
بن1حمل ت1زق1أ1ن1دغ 1رئيَس1لككح1ة1حمل تزقة1قا11أرصف1
ح تب1ات1حملعلمني1يف1تعز؛1أهاف1إث1ارة1حملعلمني1يف1صنعاء1
وحملمافظ1ات1حلكحقع1ة1تم1ت1س1يط ة1حلجي1ش1وحللجان1

حلشعبية.
ولفت1لنظ1ل1إىل1بن1ح تب1ات1حملعلمني1وان1ت1ترَُصُف1
أشكل1حنتظم1أتأريخ1181حن1ُوّل1شه 1دون1تأخري،1وبنها1
ل1م1تنقط1ع1إال1أعا1نقل1حلبن1ك1حمل وزي1إىل1ع1ان،1حممال1ً
حأحم1حملتماة1حس1ؤولية1حلمصار1وحلعقكأات1حالقتصادية1
حملف وض1ة1ع1ى1حلش1عب1حليمن1ي1أم1ا1حثّلته1ح1ن1غطاء1
للع1اوحن1وتخليه1ا1عن1حس1ؤوليتها1تجاه1إل1زح11لككحة1
حمل تزق1ة1أ1رصف1ح تبات1حكظفي1حلاول1ة،1وما1وان1يتم1

عناحا1وان1حلبنك1حمل وزي1يف1صنعاء.
وما1بوا1بحني1عا11حلنقاأة1عصا11عاأا1بن1حلنقاأة1قبلت1
حالتفاَق1حع1حلمككحة1أخصكص1إنش1اء1»صناوق1حلرتأية1
1حملمكَن1يف1ظل1ظ1 وف1حليمن1 وحلتعلي1م«1أاعتب1اره1حلم1لَّ
تم1ت1حلع1اوحن1وحلمصار1ونق1ل1حلبنك1حمل و1زي1إىل1عان،1
حؤواح1ًصمَة1وجكد1حماوالت1دحخلية1وخارجية1الستغالل1
حملطالب1حلمقكقية1للمعلمني،1حنها1حساٍع1ل فض1حالتفاق1
ح1ع1حلمككح1ة1إال1بنهم1رفض1كح1تلك1حملس1اعي؛1أن1حلمل1
حلذي1ت1م1حلتكصل1إليه1وان11ك1حملت1اح،1الفتا1ًلمق1حلطالب1

يف1حلتعليم.
وبض1اف1حلعاأ1ا1بن1حالتفاق1ن1ص1عى1بن1تب1اب،1حليك11
حأل1ا،1عملية1تس1جيل1حلط1الب1يف1حمل1احرس،1فيم1ا1تباب1

حلارحسة1يف1151بوتكأ 1حلجاري.
حلاوتكر1حلس1قاف1وويُل1وزحرة1حلرتأية1بش1ار1الجتماع1
حلكزحرة1حع1قيادحت1حلنقاأة1حلذي1سبق1حجتماع1حأخرية1حع1
حلمككحة،1وبوا1بنه1»وت1م1حلتكصل1إىل1إعادة1فتح1حملاحرس1
لتس1جيل1حلطلبة1عى1بن1تتم1حضاَعفُة1حلجهكد1وحلتنسيق1
وحلعمل1وف يق1وحلا1للنقاأات1حلخاصة1أاملعلمني1وقيادة1
حلكزحرة1للتكحصل1حع1حإلخكة1يف1حملجلس1حلسيايس1وحجلس1
حل1كزرحء1وحلتج1ار1ورج1ال1حأعم1ال1وحملنظم1ات1وتفعيل1
حملش1اروة1حملجتمعية1وبولياء1حأح1كر1وحملغرتأني1وغري1م،1
ح1ن1بجل1ضم1ان1حس1تم حر1حمل ت1ب1ول1ك1أج1زء1يضَمُن1
تنّق1ل1حملعلمني1ورشحء1حملس1تلزحات1حلرضورية1للمعيش1ة1

ليستطيع1حالستم حر1وحكحصلة1حلتاريس«.

االستغالل السياسي واإلعالمي تجاَهَل المطالب العادلة للمعلمين ودور العدوان في قطع المرتبات:

خيبة أمل حقوقية من قرار »مجلس حقوق اإلْنَسان« وتحالف العدوان يحتفل بانتصار المال على العدالة

وزارة حقوق اإلْنَسان: األمم املتحدة واقعٌة تحت 
سلطة القوة األمريكية واملال الخليجي

 :متابعات
َحث1ََّل1حلق1 حُر1حل1ذي1حتخذه1حجل1ُس1لقكق1حإلنَْس1ان،1يك11حلجمع1ة1حملاضية،1
أش1أن1حلتمقيق1يف1حنتهاوات1لقكق1حإلنَْسان1يف1حليمن،1خيبَة1بحل1لاى1حملنظمات1
حلمقكقية1حلاولية1وحإلنَْس1انية1وفضيمة1جاياة1ملجلس1لقكق1حإلنَْس1ان،1ليث1
حس1تبعا1حملجلس1حرشوَع1تش1كيل1لجنة1تمقيق1دولية1حماياة،1وبق 1حس1تم حر1
حللجنة1حملش1ّكلة1حن1قب1ل1تمالف1حلع1اوحن1حأح يكي1حلس1عكدي1يف1عملها1رغم1

حلطعكن1حملقاَّحة1فيها،1ورغم1وكنها1تتبُع1حملج 11َحلذي1تمقق1يف1ج حئمه.
وع1رّب1حصاٌر1يف1حملفكضية1حلس1احية1عن1خيبة1بح1ل1حملفكضية1يف1حلق حر1حلذي1
حتخذه1حملجلس1يك11بحس،1حشريح1ًإىل1بن11ذح1حلق حر1لم1يأِت1وما1طالبت1حملفكضية1
حن1قبل،1وبن1تقايم1خربحء1دوليني1ليس1إال1خطكة1صغرية1جاح1ًيتخذ1ا1حملجلس.
ووان1حملفكض1حلس1احي1قا1بوا1بن1حللجن1ة1حملاعكحة1حن1قبل1تمالف1حلعاوحن1

1يف1عملها. تفتقُ 1إىل1حلميادية1وال1يمكن1بن1تستم َّ
وقال1حكقُع1قناة1حلبي1أي1يس1حلنس1خة1حإلنجليزي1ة1إن1حلق حر1حلضعيف1حلذي1
حتخذه1حجلس1لقكق1حإلنَْس1ان1حثّل1خيبة1بحل1ملجمكعات1لقكق1حإلنَْس1ان1حلتي1

دعت1إىل1لجنة1تمقيق1دولية.1
يف1حلس1ياق1ذحت1ه1قال1حايُ 1حكت1ب1وزحرة1لق1كق1حإلنَْس1ان1حليمنية،1طلعت1
حلرشجبي،1يف1ترصيح1لصميفة1حملس1رية1إن1ت حُجَع1حجلس1لقكق1حإلنَْسان1عن1
تش1كيل1لجنة1تمقي1ق1دولية1حماياة1وان1حتكقعاً،1حش1ريح1ًإىل1بن1حأحم1حملتماة1
بصبمت1ت َضُخ1لس1لطتني،11ما1حلسلطة1حلعس1ك ية1حملمثلة1أالكاليات1حملتماة،1

وسلطة1حملال1وحلنفط1حملتمثلة1يف1دول1حلخليج.
حن1حلجانب1حآلخ 1حلتفل1وياُن1حلعاوحن1حلسعكدي1أانتصار1بحكحله1وضغكطه1
حالقتصادي1ة1عى1حملجتمع1حلاويل،1حعتربح1ًيف1وس1ائل1إعالحه1حل س1مية1بن1حلق حر1

حلذي1بًصاره1حجلس1لقكق1حإلنَْسان1يعترب1نجالا1ًللاألكحاسية1حلسعكدية.

حلجاي 1أالذو 1بن1تمال1ف1حلعاوحن1وان1قا11ادت11كلناح1ووناح1أأن1حإلرصحَر1
ع1ى1تقاي1م1حرشوعهما1حلذي1يتضمُن1تش1كيَل1لجن1ة1تمقيق1دولي1ة1حماياة1
س1يؤدي1إىل1عالق1اٍت1حقتصادي1ة1س1يئة1أ1ني1حلط ف1ني،1و11ك1ح1ا1رضخت1له1

حأخرييتان1أالفعل.1
يشار1إىل1بن1حأحم1حملتماة1حا1زحلت1تتمّفظ1عى1تق ي 1لجنة1حلعقكأات1وحلذي1
يق1 1أإدرحج1تمالف1حلعاوحن1يف1حلقائمة1حلس1كدحء1ملنتهكي1لقكق1حأَْطَفال،1عى1
خلفي1ة1ج حئم1ه1أم1ق1بَْطَفال1حليم1ن،1عى1حل غ1م1حن1ح ور1ش1ه 1عى1حملكعا1

حملفرتَض1إلصاحر1حلتق ي .

إصابة أحد املواطنني بجروح 
يف غارة لطريان العدوان 
على أحد املنازل بصعدة 

 :صعدة
بصيب1بلُا1حملكحطنني1أج وح،1يك11بحس1حلسبت،1ج حء1غارة1
ش1نها1طريحن1حلعاوحن1حلس1عكدي1حأح يكي1عى1بلا1حملنازل1يف1
حنطقة1حغ 11أماي ية1أاقم1يف1حمافظة1صعاة،1حا1بسف 1عن1

تاحري1حملنزل1بيضا1ًوترّضر1حملمتلكات1حملجاورة1للمكحطنني.
وجاء1ذلك1ضمن1سلس1لة1غارحت1شنها1طريحُن1حلعاوحن1عى1
حختلف1حاي يات1حملمافظة،1ليث1ش1ن151غارحت1عى1حناطَق1

حتف قٍة1حن1حاي ية1أاقم1يف1حليك11نفسه.
وتش1َهُا1حمافظ1ة1صع1اة1خالل1حلف1رتة1حأخرية1نش1اطا1ً
حكثف1ا1ًلطريحن1حلعاوحن1حلس1عكدي1يف1تاحري1حملنازل1وحلط قات1
وحملمتل1كات1حلعاح1ة1وحلخاص1ة1وحس1تهاحف1حملكحطنني1يف1ظل1

صمت1دويل1وتكحطؤ1بحمي.

بعد التوصل التفاق مع الحكومة.. تسجيل الطالب يبدأ اليوم 
والعملية التعليمية تنطلق منتصف الشهر الجاري 
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حملقاالت1حملنشكرة1يف1حلصميفة1تعرب1عن1ربي1
واتبها1وال1تعرب1أالرضورة1عن1ربي1حلصميفة

رئيس التحرير:
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 | خاص:
بّوا1صالح1حلصماد1–رئيس1حملجلس1حلسيايس1
حأع1ى،1بن1ُق1ارة1حملنتَخب1وحلِف1َ ق1حليمنية1عى1
تج1اوز1حلف1ارق1حلكبري1ح1ع1حملنتخب1ات1حأُْخَ ى1
تعكُس1ُقارة1حإلنس1ان1حليمني1ع1ى1حلتغّلب1عى1
حلتمايات1وحلتصار1رغم1حلظ وف1حل ح1نة1ج حء1

حلعاوحن1وحلمصار.
ج1اء1ذل1ك1ل1اى1حس1تقباله،1بحس1حلس1بت،1
أالق1رص1حلجمه1كري1أعث1ة1حملنتخ1ب1حلكطني1
للناش1ئني1لك ة1حلق1ا11حلذي1تأ11ّل1إىل1نهائيات1
وأس1بحم1آسيا1للناشئني،1حمققني1أذلك1إنجازح1

َوبريح1ًوحهما1ًللك ة1حليمنية.
ويف1لفل1حالس1تقبال1بش1ار1حلصماد1إىل1حلبُعا1
حلكطن1ي1حل1ذي1جّس1اه1حملنتخ1ُب1يف1تش1كيلته1
حلجغ حفي1ة1حلكطني1ة،1وح1ا1عكس1ه1ذل1ك1ع1ى1
حملجتمع1ورف1ع1لهاحات1حلش1عب1حليمني1عالياً،1
حش1ادح1ًعى1رضورة1بن1يُبنى1ع1ى11ذح1حإلنجاز1
وحالس1تم حر1يف1تطكي1 1قارحت1حلف ي1ق،1ليككن1
حع1ربًح1عن1حليمن1وحالس1تم حر1يف1لص1ا1حمل حوز1
حملتقاح1ة،1حع1ربح1ًعن1س1عادته1ألق1اء1حملنتَخب1
حلكطن1ي1للناش1ئني1وأعثت1ه1حلفني1ة1وحإلدحري1ة1
وحملارب1حلذين1لّقق1كح1نجالا1ًوحنتصارح1ًحرشفا1ً

يليُق1أاليمن.
ودع1ا1رئي1ُس1حلس1يايس1حأع1ى،1رج1ال1حملال1
وحأعمال1إىل1تبني1حأناية1حل ياضية1وعكدة1حلاوري1
حلك وي1وحس1تم حر1حلنش1اط1حل ي1ايض1وحألعاب1

وحلتعبري1عن1ُروح1حليمن1حلخاّلقة1وحملباعة.
ويف1لف1ل1حالس1تقبال1حل1ذي1ش1هاه1حلقرُص1
حلجمهكري1أصنعاء1بحس،1بش1ار1لس1ن1زيا1–
وزيُ 1حلش1باب1وحل ياضة-،1إىل1حا1قّاحه1ناش1ئك1
حليمن1وحا1س1يقاحكنه1حن1أط1كالت1وإنجازحت1
حس1تقبلية،1حبيّن1ا1ًبن1ذل1ك1يعا1رس1الَة1س1ال11

وتكليا1لجهكد1حليمنيني1يف1حكحجهة1حلعاوحن.
وع1رّب1وزي1 1حلش1باب1ع1ن1ش1ك ه1لبعث1ة1
حملنتخ1ب1وبأطاله1ا1حأف1ذحذ1حلذين1لقق1كح11ذح1
حالنتصار1يف111ذح1حلكقت1حلعصيب،1حش1ياح1ًأكل1
َحن1سا1م1يف11ذح1حإلنجاز،1ويف1حقاحتهم1رئيس1
حملجل1س1حلس1يايس1حأعى،1حلذي1تاأ1ع1أا1تما11
بلكحل1حملنتخب1وحبارياته1َوَلِ َص1عى1حاللتقاء1
أالعب1ي1حملنتخ1ب1وأعثت1ه1وتك يمه1م،1حنك1ا1ً
وحإلعالح1ي1 وحإلدحري1 حلفن1ي1 حلجه1از1 أجه1كد1

للمنتخب1وللمارب1وول1بأطال1حملنتخب.
ح1ن1جانبه1ق1ال1رجُل1حمل1ال1وحأعمال1يميى1
عيل1حلمب1اري1–عض1ك1حجلس1حلش1كرى،1أأن1
تك ي1م1حملنتخب1حلكطن1ي1للناش1ئني1يف1حلقرص1
حلجمه1كري1يع1ا1تك يم1ا1ًحس1تمقا1ًوحلتفاًء1
عظيم1ا1ًأه1ذح1حلف ي1ق1حل1ذي1بثب1ت1بن1حلجهكد1

حليمنية1حا1زحلت1لارضًة1ويف1إنتاج1حستم 1رغم1
حلعاوحن1حلهمجي1عى1أالدنا1حن1ُوّل1حالتجا1ات.
وبو1ا1حلمب1اري1يف1ترصي1ح1خ1اص1أ1111"1
حملس1رية"،1حس1تعاحَد1حلقطاع1حلخ1اص1يف1حليمن1
حس1تقباَل1ودعم1حث1ل11ذه1حلف1 ق1وحملنتخبات،1
حتمني1ا1ًبن1يك1كَن11ن1اك1ح1تم1ا11ٌوب1ري1ٌأه1ذح1
حملنتخ1ب1ح1ن1حلجان1ب1حلمككح1ي1وبن1ال1يت1م1
بن1 إىل1 حش1ريًح1 يف1   1،1 وان1 وم1ا1 تسييُس1ه1
حلس1عكدية1حس1تطاعت1إأ1ادَة1وإنه1اء1حنتخب1
   11حلذي1وان1قا1وصل1إىل1وأس1حلعالم،1و1ي1
حن1تاّح 1ُوّل1عظيم1وول1جميل1يف11ذح1حلكطن.

إىل1ذلك1قال1بلما1حهاي1سالم1-عضك1حالتماد1
حلعا11لك ة1حلقا11ورئيس1أعثة1حملنتخب1حلكطني1
للناش1ئني،1أأن11ذح1حالنتصاَر1لي1س1أغ يٍب1عى1
حملنتخب1حليمني،1حضيفا1ًبن1ب1م1يشء11ك1حإلَرحَدة1

وحلصمكد1يف1ُوّل1حلظ وف،1حؤواح1ًصمكد1وحثاأ ة1
حملنتخب1يف1بية1أطكالت1قادحة.

ونّكه1س1الم1يف1ترصي1ح1ل111"حملس1رية"1إىل1
حلصعكأ1ات1حلت1ي1وحجهها1حملنتخ1ب،1حن1ليث1

حمليزحنية1وحلسف 1أ ًّح1حلذي1حتعب1حلالعبني.
أ1اوره1قال1حلس1كري1حمما1خت1ا11-حارب1
حنتخبنا1حلكطني1للناشئني-:1لقا1بنجزنا1حلخطك1
حأوىل،1وعلين1ا1بن1ننجز1حلخطكحت1حلباقية،1دحعيا1ً
بف حد1حملنتخ1ب1إىل1حال1تم1ا11أال عاية1حلصمية1
وحلغذحئي1ة1وحاللت1زح11أالتاريبات1ح1ع1بنايتهم،1
حنك11ا1ًإىل1بن1حمل للَة1حلقادحة1س1تككن1بصعَب1

أكثري1وتمتاُج1إىل1حلعمل1حن1حآلن.
ودعا1حملارب1حلسكري1حمما1ختا11يف1ترصيح1
خ1اص1أالصميف1ة،1حلقائم1ني1ع1ى1حل ياضة1
يف1حليم1ن1حمثل1ًة1أ1كزحرة1حلش1باب1وحل ياض1ة1

وحالتم1اد1حلع1ا11لك1 ة1حلق1ا1،1إىل1حتاأع1ة11ذح1
حلف يق1وحلمف1اظ1عى11ذه1حملجمكع1ة،1حنك1ا1ً
إىل1بنهم1س1يضعكن1حلربناحَج1له1ذح1حلف يق1وي1

يصلكح1إىل1يك11حلماث1و1م1يف1بتم1حالستعاحد.
حلناش1ئني1 حنتخ1َب1 بن1 إىل1 خت1ا1،1 ولف1ت1
سيرّشف1حلشعب1حليمني1يف1حاليزيا1وما1رشفهم1
يف1حلاول1ة،1حبين1ا1ًبنه1ليس11ن1اك1يشء1صعب1
وال1حس1تميل؛1و1كن1حإلَرحَدة1وحلتصميم11ي1َحن1

تتفكق1عى1ُوّل1يشء1يف1آخ 1حأح .
ويف1لف1ل1حلتك يم1عرّب1عباحل لمن1حأش1كل1
–العب1حملنتخب1حلكطني1للناش1ئني-،1عن1فخ ه1
أالكطن1وأ1كل1يمني1ي ف1ع1عَلم1حليم1ن1عالياً،1
حكضم1ا1ًبن1طمكله1م1يف1حملنتخب11ك1إس1عاد1
وأ1ث1حلف ل1ة1يف1نف1كس1حلجما11ري1حليمني1ة،1
حش1ياح1ًأكل1حلجمكِع1حلتي1حستقبلتهم1يف1أعض1
حملمافظات1وو1ذح1حملاّرأني1وول1َحن1ح1تمكح1أهم،1
وحعاح1ًحلش1عَب1حليمني1أالتأ11ل1إىل1وأس1حلعالم1

أإذن1حلله.1
ح1ن1جانبه1قال1ل111"حملس1رية"1س1عا1حلقعكد1
ح1ا1 ُوّل1 س1يبذلكن1 أأنه1م1 حملنتخ1ب-،1 -الع1ب1
أاس1تطاعتهم1لتمقي1ق1حالنتص1ارحت1حلقادح1ة،1
حؤواح1ًبن1حإلرصحَر1وحلعزيمة1حلصلبة1وحلقكية1حلتي1
يتمتع1أها1حإلنسان1حليمني11ي1َحن1بوصلتهم1لهذح1

حملستكى،1حبيّنا1ًأأن1حملعاناة1تكّلا1حإلأاحع.
أ1اوره1ق1ال1حمم1ا1خال1ا1-الع1ب1حنتخب1
حلناش1ئني-:1أأنه1لم1يكن1للمهم1فقط1حلكصكل1
إىل1حلنهائي1ات،1وإنم1ا1وان11افه1م111ك1حلفكز1

أكأس1آسيا1أإذن1حلله.
ويف1ترصيح1خاص1للصميفة1بش1ار1بس1احة1
حملنتخ1ب1 بن1 إىل1 حلناش1ئني،1 الع1ب1 حلبعاحن1ي-1
سريفع1رؤوَس1ُوّل1حليمنيني1إىل1حلعاليل،1وسيمقق1
ح1ا1لم1يمقق1ه1بلٌا1ح1ن1قبُل..1حضيف1اً:1ورغم1
حلصعكأات1حلت1ي1تكحجهنا1إال1بننا1س1نتجاوز1ا1

ونمقق1حالنتصارحت1حلعظيمة1أإذن1حلله.

772813007

السوري محمد ختام - مدرب المنتخب لــ "المسيرة":

منتخُب الناشئني سيشّرف الشعب اليمني يف ماليزيا كما شّرفهم يف الدوحة
في حفل استقبال وتكريم منتخب الناشئين في القصر الجمهوري بصنعاء.. 

الصماد: تفّوق المنتخب يعكُس قدرة اإلنسان اليمني على التغلب على التحديات والتصدر رغم الظروف
زيد: ما قّدمه الناش��ئون يعد رس��الَة سالم وتوحيد لجهود اليمنيين في مواجهة العدوان
الحب��اري: الس��عودية تس��عى إل��ى تدمي��ر ُكّل ما ه��و عظي��م وجميل في ه��ذا الوطن

 | خاص:
نّظ1م1حكت1ُب1حأوق1اف1وحإلرش1اد1
أممافظة1عم حن،1بحس1حلسبت،1ناوًة1
ثقافي1ة1يف1ذو1 ى1حستش1هاد1حإلح1ا11

حلمسني1عليه1حلسال1.
وبوات1حلناوة1حلتي1ُعقات1يف1قاعة1
حلش1هاحء1أجاحعة1عم حن،1عى1ب1ميّة1
حس1تلها11حكحق1ف1حلمس1ني1وثبات1ه1
أكج1ه1طكحغي1ت1ع1رصه1أعي1اح1ًعن1
حملعادالت1وحكحزين1حلقكى1حن1حملنظكر1

حلب1رشي،1حش1رية1إىل1بن111ذح111ك1حا1
يمتاجه1حليمنيكن1حليك11يف1حكحجهتهم1
للعاوحن1حأح يكي1وبذناأه1حلخليجيني.
حملش1اروة1 حلكلم1اُت1 وتط ق1ت1
حأس1طكري1 حلصم1كد1 إىل1 حلن1اوة،1 يف1
أأط1ال1حلجي1ش1وحللج1ان1حلش1عبية1
يف1حع و1ة1حلنَفس1حلطكي1ل1أمكحجهة1
حلعاوحن1وح1آل11ذح1حلصم1كد1وحلثبات1
إىل1تمّس1ك1حليمنيني1أتأريخهم1حمل تبط1
أنرُصة1حل سالة1وحلتأيّس1أَمن1حختاروح1
حملكحجه1ة1وحلش1هادة1أايال1ًع1ن1حلذل1

وحلهكحن.
حلقط1اع1 نّظ1م1 حلس1ياق1 ذحت1 ويف1
حلنس1ائي1أماين1ة1عم1 حن1وحاي ي1ة1
خم1 ،1فعاليت1ني1حنفصلت1ني،1بحس،1
أمناس1بة1إلي1اء1ذو1 ى1حستش1هاد1
حإلحا11حلمس1ني1عليه1حلس1ال1،1َوبوات1
حلفعاليت1ان1حلنس1ائيتان1إىل1دور1حمل بة1
حليمني1ة1يف1حكحَجه1ة1حلع1اوحن،1وحلذي1
يعترب1ححتاحدح1ًلَاْور1حلسياة1زينب1بخت1
حلمس1ني1عليهم1ا1حلس1ال11يف1وحقع1ة1

و أالء.

"زلزال2" يدك تجمعات الغزاة واملرتزقة يف تعز 
 | خاص:

بطلقت1صاروخية1حلجيش1وحللجان1حلش1عبية1بحس1حلس1بت1صاروخا1ًحن1نكع1زلزحل111حميل1حلصنع1عى1
تجمعات1حلغزحة1وحمل تزقة1أممافظة1تعز1وسط1حلبالد.

وق1ال1حص1ار1عس1ك ي1ل111"1
حملس1رية1"1إن1ص1اروخ1زل1زحل11 
حل1ذي1بطلقته1حلق1كة1حلصاروخية1
حلغ1زحة1 تجمع1ات1 وحس1تهاف1
حلهاح1يل1 يف1 وآلياته1م1 وحمل تزق1ة1
أماي ي1ة1ح1كزع1بص1اب11اف1ه1
أاق1ة1عالي1ة.1وم1ا1نف1ذت1قكحت1
حلجي1ش1وحللجان1حلش1عبية1بحس1
1جكح1ني1ع1ى1حلتب1اب1حلرشقية1
أاتجاه1حعسك 1خالا1وعى1حكحقع1
للم تزقة1أمم1اذحة1حف ق1حكزع1
يف1حاي ية1حكزع1وبلمقت1خسائ 1

أرشية1يف1صفكفهم.

فعالياٌت نسائيٌة بالمدينة ومديرية خمر للتأكيد على دور المرأة في مواجهة العدوان

أوقاُف عمران يشّدد على أهمّية استلهام مواقف 
الحسني وثباته بوجه طواغيت عصره
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 : زكريا الشرعبي:
حلتشا1آالُف1حليمنيني،1عرص1بحس1حلسبت،1
يف1 أالعاصم1ة1صنع1اء،1 حملط1ار1 إىل1س1الة1
تظا1ُ ٍة1وبرية1رفعت1ش1عاَر1»و أالء..1ثكرة1
حس1تم ة«1إلياًء1لذو1 ى1حستش1هاد1حإلحا11
حلمسني1عليه1حلسال1؛1أاعتبار1ا1بعظَم1ثكرة1
ضا1حلظل1م1وحلطغيان1تمثُِّل1حارس1ًة1أل حر1
حإلنس1انية1جمع1اء1يف1حكحجهته1م1حع1قكى1

حلظلم1حملمتاة1عرب1حلتأريخ.
حملش1اروكن1يف1حلتظا11 ة1رفع1كح1بعالح1ا1ً
ًة1ع1ن1 خ1رضحَء1ولم1 حَء1وش1عارحٍت1حع1ربَّ
حلثب1ات1وحلصمكد1وحمُليض1عى1نَْهِج1حلمس1ني1
يف1حقاَرع1ة1ق1كى1حلبغي1وحلطغي1ان1وحلصرب1
وحلثب1ات1عى1حبادئ1حإلس1ال11وقيم1ه،1ووذح1
ش1عارحت1والفت1ات1ُوِتب1َت1عليه1ا1عب1ارحت1

ق1كى1 حكحَجه1ة1 يف1 وحالس1تم حر1 حلصم1كد1
حلعاوحن1وحاللتالل1لتى1تمقيِق1حلنرص1لليمن1
وحليمني1ني،1فيم1ا1عكس1ت1عب1ارحٌت1بخ1 ى1
حلكعَي1حلش1عبي1أطبيعة1حلتمّاي1ات1حلقائمة1
حلناتجة1ع1ن1حملرشوع1حأح يك1ي1حلصهيكني1
للس1يط ة1ع1ى1حلعالم1وف1 ض1حلهيمنة1عى1

شعكب1حلعالم1عى1ربسها1حلشعب1حليمني.
وعرّب1حملشاروكن1حن1خالل1حلهتافات1حلتي1
رفعك11ا1يف1حلتظا11 ة1عن1حلصم1كد1وحلثبات1
يف1حكحجه1ة1حلع1اوحن1حأح يك1ي1حلس1عكدي،1
وحس1تلها11س1رية1حإلح1ا11حلمس1ني1يف1ط يق1
حملكحجهة؛1وكنها1س1ريًة1تمم1ل1يف1طياتها1ُوّل1
حعان1ي1حلث1كرة،1وحلش1جاعة،1وتنبع1حن1قيم1

حإلسال11حل حفضة1للضيم.
وتضمن1ت1حلفعالي1ة1ع1ادح1ًح1ن1حلكلمات1
ة1ع1ن1حلاروس1حملس1تفادة1حن1س1رية1 حملع1ربِّ
حإلحا11حلمس1ني1وحأس1اة1و أالء1وو1ذح1بأعاد1

إلياء11ذه1حملناسبة.

عاشوراء ثورٌة مستمرة..
»إذح1وان1حلكحق1ع1وله1و أالء،1فنمن1حليك11
وغ1اح1ًويف1ُوّل1زحان1لس1ينيكن11يهات1حنا1
حلذل1ة،1و1يهات1حنا1حل و1كع«..11كذح1وانت1
تمك1ي1صكرُة1حليمنيني1عرص1بحس1حلس1بت1
و1م1يمتشاون1إىل1سالة1حملطار1أالعاصمة1
صنعاء1بَْطَفاال1ًوش1باأا1ًوش1يكخا1ًوأأوفهم1
حأع1ال11وحلش1عارحت1حملنبثقة1ع1ن1حبادئهم1
حلثاأتة1أالثكرة1عى1حلبغي1وحلطغيان،1إللياء1
ذو1 ى1حستش1هاد1حإلح1ا11حلمس1ني1علي1ه1

حلسال1.
رغ1م1 لليمني1ني1 حلكب1ري1 حاللتش1اد1 11ذح1
حلظ1 وف1حالقتصادية1حلتي1بلمقه1ا1حلعاوحن1
أهذح1حلش1عب،1ورغم1بنه1لم1يم 1سكى1تسعة1
بيا11فقط1حنذ1حلتش1اد1م1يف1حلذو ى1حلثالثة1

لثكرة1س1بتمرب،1له1داللة1بأع1ا1حما1قا1يظنه1
حلبع1ض،1فاليمني1كن1ل1م1يخ ج1كح1يف111ذه1
حملناس1بة1إللياء1ذو ى1لاث1تأريخي1عاأ ،1
بَْو1ليتع فكح1عى1س1رية1ونهج1حإلحا11حلمسني1
عليه1حلس1ال11حلت1ي1يع فكنها1حس1بقا1ًوإنما1
ليؤو1اوح1بن11ذح1حلي1ك11حثّل1حنطلق1ا1ًللثكرة1

حملستم ة1يف1وْجِه1حلطغاة.
وليث1يتع ض1حلش1عب1حليمن1ي1للعاوحن1
حأح يك1ي1حلس1عكدي1حن1ذ1بوث 1ح1ن1عاحني1
ونص1ف1ع1ا11وتتع1 َُّض1حملنطق1ة1مُلَخّط1ط1
بح يكي1خط1ري11اُفه1حس1تئصاُل1حأحة1و1ا1
ويانها1وحلقضاء1ع1ى1بي1حرشوع1فيها،1فإن1
حليمنيني1خ جكح1ليؤواوح1وقكَفهم1والمس1ني1
يف1وجه111ذه1حمُلَخّططات1ويف1وجه1ذلك1حلبغي1
حل1ذي1يمثل1نمكذجا1ًللبغ1ي1حليزياي،1ليث1ال1
لرَص1للث1كرة1عى1زحن1حع1ني،1أل11ي1نهج1
رّس1خه1حإلح1ا11حلمس1ني1عليه1حلس1ال11أقيم1

حإلس1ال11حلمنيفة1ملكحجهة1حلظلم1وقتما1لل،1
وليثما1وان.

املرأة تقتفي نهج زينب..
ووما1يقتفي1حل ج1ل1حليمني1نهج1حإلحا11
حلمس1ني1علي1ه1حلس1ال11يف1حكحجه1ة1قكى1
حلبغ1ي،1ف1إن1حمل1 بة1حليمني1ة1تق1ف1حكقف1
حلس1ياة1زين1ب1عليه1ا1حلس1ال1؛1أاعتبار1ا1
حس1ؤولًة1وثائ ًة1يف1وجه1حلظل1م1وحلطغيان1

عى1ح 1حلتأريخ.
وق1ا1لرضت1حمل1 بة1حليمنية1ي1ك11بحس1يف1
إلياء1ذو ى1حستش1هاد1حإلحا11حلمسني1عليه1
حلسال11أفاعلية1تؤوا1بن1تلك1حمل بة1حلتي1تافع1
أاأنه1ا1وبخيه1ا1وزوجها1إىل1حيادي1ن1حلجهاد1
وتس1تقبل1ب1اليها1حلش1هاحء1أفخ1 1وحعتزحز1
11ي11ذه1حمل بة1حلتي1تقتفي1نهج1زينب1عليها1

حلسال1.

أخبار

مسريٌة كربالئيٌة حاشدة بالعاصمة صنعاء تؤكد أن ثورَة اإلمام 
الحسني مدرسُة الثورات التحررية على مستوى العالم

في فعالية للوحدة الثقافية بأمانة العاصمة تحت شعار »ثورة ضد الطغيان«..

وكيُل األوقاف: إحياُء مناسبة استشهاد اإلمام الحسني 
يتم من خالل الصمود والصرب يف مواجهة العدوان

 : خاص:
ش1ّاد1صال1ح1حلخكالن1ي1–1وويُل1
ع1ى1 وحإلرش1اد،1 حأوق1اف1 وزحرة1
رضورة1بن1يك1كن1إلي1اُء1حناس1بة1
حستش1هاد1حإلح1ا11حلمس1ني1علي1ة1
حلس1ال11حن1خالل1حلصم1كد1وحلصرب1
يف1حكحجه1ة1قكى1حلع1اوحن1وتنظيم1
حلعلمي1ة1 وحلن1اوحت1 حلفعالي1ات1

وحأدأية.
خ1الل1 حلخكالن1ي،1 وبش1ار1
حشاروته1يف1فعالية1ذو ى1عاشكرحء1

حلثقافي1ة1 حلكل1اة1 نّظمته1ا1 حلت1ي1
أأحان1ة1حلعاصم1ة،1بحس1حلس1بت،1
تمت1ش1عار1»ثكرة1ضا1حلطغيان«،1
حملناس1بة1 إلي1اء111ذه1 ب1مي1ة1 إىل1
وحالس1تفادة1حنه1ا1أالت1زّود1أق1كة1
وحلثب1ات1 حملكق1ف1 وصالأ1ة1 حإلرحدة1
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البيضاء ُتحيي ذكرى عاشوراء في فعالية ثقافية بمشاركة رسمية وشعبية..

الجويف: لم تنعم البيضاء باألمن واالستقرار إال بعد 
مواالة من أمر اهلل ورسوله بتوّليهم

 : خاص:
بليت1حمافظة1حلبيضاء،1بحس1حلسبت،1فعاليًة1ثقافية1يف1ذو ى1حستشهاد1حإلحا11حلمسني1عليه1حلسال1،1أمشاروة1

رسمية1وشعبية1وحسعة.
ويف1حلفعالية1بشار1حلشيُخ1صالح1نارص1حلجكيف1-1وويل1حمافظة1حلبيضاء1لشؤون1ردحع،1إىل1فاجعة1حستشهاد1حإلحا11
حلمسني1وخطكرة1تخيّل1حأحة1عن1بعال11حلُهَاى1وحنهج1حلمق،1حكضما1ًبن1حمافظة1حلبيضاء1وبأناء1ا1لم1تنعم1أاأحن1

وحالستق حر1وحلعزة1وحلك ححة1إاّل1أعا1حلتمسك1أالسبيل1حلصميح1وحكحالة1حن1بح 1حلله1ورسكله1أتكليهم.
وبوا1حلجكيف،1أاالس1تم حر1عى1نهج1حملس1رية1ونرُصة1حلمق1حس1تلهاحا1ًللمبادئ1حلتي1بتى1أها1بأك1عباحلله1حلمس1ني1يف1
ثكرته1وضّمى1أ وله1وحاله1وبوالده1يف1س1بيلها.1وبلقيت1حلعايُا1حن1حلكلمات1يف1حلفعاليات1بوات1جميعها1عى1حكحصلة1
حلس1ري1يف1ط يق1حلتم ر1حلذي1س1لكه1وعماه1أاحائه1حلطا1 ة1حإلحا11حلمس1ني1عليه1حلس1ال1،1الفتني1إىل1بن1بأناَء1حلبيضاء1
وانكح1قا1ُلِ حكح1حن1إلياء11ذه1حلفعالية1لفرتة1حن1حلزحن1نتيجة1سيط ة1قكى1حلعمالة1وحالرتزحق1عى1حفاصل1حملمافظة1

وتسليط1بََدَوحت1حلقتل1حن1حلتكفرييني1الغتيال1وخطف1ُوّل1َحن1وان1يماول1حاللتفال1بَْو1تذوري1حلناس1أهذه1حملظلكحية.

حشٌد جماهريي ضخم يف صعدة إحياًء لذكرى 
استشهاد اإلمام الحسني عليه السالم

 : خاص:
بليا1حآلالُف1حن1بأناء1حمافظة1صعاة،1بحس1حلس1بت،1فعالية1
جما1ريي1ة1يف1ذو ى1حستش1هاد1حإلحا11حلمس1ني1أن1عيل1عليهما1

حلسال1،1أمضكر1حمما1جاأ 1عكض1–1حمافظ1حملمافظة.
وبوضح1حملشاروكن1يف1حلفعالية،1بن1حإلحا11َحلمسني1يعا1حلقائا1
وحلقاوة1يف1حكحجهة1حلظلم1وحلطغيان،1حش1ريين1إىل1بن1تضميات1
حلش1عب1حليمن1ي1يف1حكحجهة1حلع1اوحن1حلس1عكدي1حأح يكي11ي1

ححتاحٌد1لتضميات1حإلحا11حلمسني1وبصماأه.
وق1ال1أياٌن1ص1ادر1عن1حلفعالي1ة،1أأن1خيار1حلش1عب1حليمني1
حلكليا11ك1حالستم حر1يف1حكحجهة1حلعاوحن1حهما1ألغت1حلتضميات1

وكنه1شعب1يأأى1حلضيم.
وبش1اد1حلبي1ان،1أم1ا1يس1ّط ه1حلجي1ش1وحللج1ان1حلش1عبية1
ح1ن1أط1كالت1يف1حختل1ف1حمليادين،1دحعي1ا1ًإىل1حملزيا1ح1ن1حلتاللم1
وحالصطف1اف1يف1حكحَجه1ة1حلع1اوحن1وردعه1إزحء1ح1ا1ي تكبه1حن1

ج حئم1أمق1حلشعب.
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وفيم���ا يل���ي تنُش����ُر "ص���دى املس���يرة" نَصَّ 
اخلطاب: 

ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِح�يْ�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم اللِه الرَّ

احَلْم���ُد لل���ه َرِبّ العاملني، وأَش���َه�ُد أْن َل إلَه 
ُد أن َس���يِّ�َدنا  إَلّ اللُه املَ�ِلُك احَل�ُقّ املُِبيْن، وأش���هَ

��داً َعبْ�ُده وَرُس��ْولُه َخاتَُم النبيني. ُمَحَمّ
��ٍد  ��ٍد وعل���ى آِل ُمَحَمّ اللّه���م َصِلّ عل���ى ُمَحَمّ
�����ٍد، كما  ��ٍد وعل���ى آِل ُمَحَمّ وب���اِرْك عل���ى ُمَحَمّ
َصلَّيَْت وباَرْكَت على ِإبْ�َراِهيَْم َوَعلَى آِل ِإبْ�َراِهيَْم 
إن���ك حميٌد مجي���ٌد، وارَض اللَُّه���م بِرَضاك عن 
أَْصَحاِبِه األَْخَياِر املنتَجبني وَعْن َس���اِئِر ِعَباِدك 

الصاحلني.
أَيَُّها اإِلْخَوةُ واألخواُت، شعَبنا اليمني املسلم 
�َلُم َعلَ�يُْكْم  العزيز، أُّمتنا اإلْسَلمية كافة.. الَسّ
م اللُه لنا ولكم األجَر  َوَرْح�َمُة اللِه َوبََرَكاتُه، وعظَّ
في ذكرى مصاب سيد الش���هداء، سبط َرُسْول 
الل���ه محمد، اإلمام احلس���ني بن عل���ي بن أبي 
طالب، وب���ن فاطمة الزه���راء بنت َرُس���ْول الله 
محمد صلى اللُه وس���لّم عليه وعلى آله الطيبني 

الطاهرين.
أيها اإلخوةُ األعزاءُ، هذا اليوُم العظيُم الذي 
هو بق���در ما يذّكُرن���ا بفاجعة كب���رى في تأريخ 
نا نحو املدرس���ة اإلْس���َلمية  أمتنا وأيضاً يُش���دُّ
لإلْس���َلم أصالتَ���ه،  الت���ي حفظ���ت  األصيل���ة 

وحفظت للحق امتداَده عبر األجيال.

منطلقاُت اإلمام الحسني يف تَحـّركه
إن اإلماَم احلس���ني بن علي عليهما الس���لم 
ف���ي موقفه وفي ثورته، حينم���ا حَت�ّرك كان كما 
���َلُم-: )إني لم أخُرْج أَِش���راً ول  قال -َعلَيِْه السَّ
بَِطراً ول متكّب���راً ول ظاملاً، إمنا خرجُت لطلب 
اإلصلح في أُّمة جدي َرُسْول الله، أريد أن آمَر 
باملعروف وأنهى عن املنكر(، إن اإلمام احلسني 
���َلُم- من موقع���ه العظيم، وفي دوره  -َعلَيِْه السَّ
ة، ح���ّدد املوقَف املس���ؤوَل  امله���م في ه���ذه األُمَّ
التأريخي الذي يبقى مناراً لألمة في ُكّل مراحل 
َلُم- لم يكن  التأريخ، اإلمام احلسني -َعلَيِْه السَّ
مج���رد ثائر عادي، له مطالُب محدودة، حَت�ّرك 
من أجلها في الس���احة وله اعتب���اراٌت حقوقية 
ومطال���ب حقوقي���ة معين���ة حَت�ّرك م���ن أجلها، 
���َلُم- أولً باعتبار  اإلم���اُم احلس���ني -َعلَيِْه السَّ
مقام���ه اإليَْماني العظي���م، وهو في عصره وفي 
مرحلة ثورته البقية الباقية من أهل بيت النبوة 
الذي���ن قال عنهم َرُس���ْوُل الله صلى اللُه وس���لم 
عليه وعلى آل���ه الطيبني الطاهرين: )إني تارٌك 
���كتم ب���ه لن تضل���وا من بعدي  فيك���م ما إن متسَّ
أبداً، كت���اَب الله وعترتي أهَل بيتي، إن اللطيَف 
اخلبي���َر نّبأني أنهما لن يفترق���ا حتى يردا علّي 

احلوض(.

مقاٌم جليٌل استدعى موقفاً مسؤواًل
���َلُم- من هذا  اإلماُم احلس���ني -َعلَيْ���ِه السَّ
املوق���ع في ه���ذا ال���دور، في ظ���ل ه���ذا الدور 
املس���ؤول، م���ن موقع الهداي���ة وموق���ع القدوة، 
موقع الهداي���ة؛ باعتباره البقي���ة الباقية من آل 
بيت َرُسْول الله صلواُت الله وسلُمه عليه وعلى 
ة ليحدَد لها  آله، في املوقع الذي تتطلع إليه األُمَّ
مواقَفها املس���ؤولة املنبثقة عن أصالة اإلْسَلم 
وعن مبادئ اإلْسَلم، وعن ِقَيِم اإلْسَلم، اإلمام 
���َلُم- من هذا املوقع الذي  احلس���ني -َعلَيِْه السَّ
ح���دده النبي صلوات الله وس���لمه عليه وعلى 
آل���ه حينما قال: )حس���نٌي مني وأنا من حس���ني 
أحبَّ اللُه َمن أحب حس���ينا، حس���ني سبط من 
���َلُم- في ظل  األسباط(، احلس���ني -َعلَيِْه السَّ

ه���ذا الدور ال���ذي ميثل في���ه امتداَد الرس���الة 
اإلْسَلمية، القياَم مقاَم َرُسْول الله محمد خامت 
النبي���ني صل���واُت الله عليه وعلى آل���ه، وريثاً له 
في موقع القدوة والهداية لألمة؛ ليتخَذ املوقَف 
الذي يعبر عن اإلْسَلم في أصالته وفي مبادئه 
وفي قيمه وفي ش���رعه، اإلمام احلسني -َعلَيِْه 
���َلُم- حَت�ّرك من هذا املوق���ع وضمن هذا  السَّ
ة كافة،  ���ة على األُمَّ ال���دور الذي أقام فيه احُلجَّ
ورسم لها املوقَف املسؤوَل الذي ل مناَص عنه، 
الذي تفرُضه املس���ؤولية بكل م���ا تعنيه الكلمة، 
���َلُم- من مقامه  واإلم���ام احلس���ني -َعلَيِْه السَّ
اإليَْمان���ي واألَْخَلق���ي العظي���م فيم���ا هو عليه 
من كم���ال اإليَْم���ان، م���ن التَمثُّل احل���ق ملبادئ 
اإلْس���َلم وأَْخ���َلق اإلْس���َلم، وقيم اإلْس���َلم، 
َلُم- الذي بلغ أرقى  اإلمام احلسني -َعلَيِْه السَّ
ُسْوُل  درجات اإليَْمان وكماله في ما عبَّر عنه الرَّ
صل���واُت الل���ه علي���ه وعلى آل���ه وس���لم حينما 
قال عنه وعن أخيه احلس���ن عليهما الس���لم: 
)احلس���ُن واحلسنُي سّيدا ش���باب أهل اجلنة(، 
هذه العبارات املهمة التي أطلقها النبي صلوات 
الله عليه وعلى آله والتي يتجلّى لنا من خللها 
املق���ام اإليَْماني العظيم ال���ذي وصل إليه؛ ألن 
هذه العبارات ليس���ت مجرد عبارات تشريفية، 
وتشجيعية، بل تعبر عن مضمون حق، تعبر عن 
كم���ال اإليَْمان الذي وصل إلي���ه في ُكّل ما كان 
َلُم- في إيَْمانه  عليه اإلمام احلسني -َعلَيِْه السَّ
ف���ي روحيته اإليَْماني���ة، في مبادئ���ه اإليَْمانية، 
ف���ي قيمه اإليَْمانية، فيم���ا كان عليه من معرفٍة 

بهذا اإلْس���َلم ف���ي تعاليمه وفي ش���ريعته وفي 
أحكامه، ف���ي حرامه وفي حلله، اتخذ املوقَف 
أيضاً، فهو موقف مسؤول صادر عن مقامه في 
ة ومسؤوليته  الهداية ومسؤوليته في هداية األُمَّ
وموقعه ف���ي اإليَْم���ان، اإلمام احلس���ني -َعلَيِْه 
���َلُم- هكذا حَت�ّرك حَت�ّركاً مسؤولً، منبثقاً  السَّ
ع���ن اإلْس���َلم، معّب���راً ع���ن اإلْس���َلم، موقٌف 
يفِرُض���ه اإلْس���َلُم ويح���دده اإلْس���َلم، واإلماُم 
َلُم- حينما حَت�ّرك حَت�ّرك  احلسنُي -َعلَيِْه السَّ
في ث���ورة خالدة لكل األجيال متت���دُّ عبَر الزمن 
ُة في ُكّل  إل���ى يوم القيامة؛ لتس���تفيَد منه���ا األُمَّ
مراحلها في مواَجهة تل���ك احلالة التي واجهها 
���َلُم- وضمن ذلك  اإلماُم احلس���ني -َعلَيِْه السَّ
اخلي���ار الذي اتخ���ذه اإلم���اُم احلس���ني -َعلَيِْه 

َلُم-. السَّ
َد املوقَف  َلُم- َحدَّ اإلماُم احلسنُي -َعلَيِْه السَّ
املس���ؤوَل بكل م���ا تعني���ه الكلمة، موق���ٌف ليس 
مته���وراً، وليس عبثي���اً وليس انتحاري���اً، ل، هو 
موقف مس���ؤوٌل، مس���ؤوٌل بكل ما تعنيه الكلمة، 
فرضه اللُه ُس���بَْحانَُه َوتََعالَى، ويحدده اإلْسَلم، 
ث���م هو أَيْضاً موقٌف واٍع، هو نتاٌج لوعي حقيقي 
بحتمية ذلك املوقف، ووعي بالبدائل التي ميكُن 
أن حت���ُدَث لو لم يُتَخْذ ذلك املوقف، وهي بدائل 

فظيعة جداً.

موقٌف شرعي من الطغاة ودرٌس لألمة 
يف ُكلِّ مراحل تأريخها

َد املوقف  َلُم- َحدَّ اإلماُم احلسنُي -َعلَيِْه السَّ

َد اخلي���ار وقّدم ه���و فعلياً، ق���ّدم الدرَس  َوَح���دَّ
وحتّمل املس���ؤولية، ولم يك���ن فقط مجرد ُمْفٍت 
أص���در فت���وى وأطلقها، بل كان ه���و في طليعة 
هذا املوقف، متحّمًل للمس���ؤولية بكل ما تعنيه 
الكلمة، هو متَح�ّرٌك بنفس���ه، وقّدم هو بنفس���ه 
أعظ���َم درس لألم���ة، اإلم���اُم احلس���ني -َعلَيِْه 
َد لن���ا ف���ي ُكلِّ مراح���ل التأريخ  ���َلُم- َح���دَّ السَّ
املوقَف الش���رعي، واملوقف املس���ؤول واملوقف 
املبدئ���ي واملوق���ف األَْخَلق���ي حينم���ا نواج���ُه 
حالة من تل���ك احلالت الت���ي ُفِرَضت عليه أن 
َكه، أولً  ���َل مس���ؤوليتَه وأن يتَح����ّرك حَت�رُّ يتحمَّ
حينما يص���ل إلى موقع الس���لطة واحلكم على 
ة طاغية ظالم مس���تكبر غش���وم، ل  رق���اب األُمَّ
يح���رم حراَم الل���ه ول يحل حلل���ه، ل ينضبُط 
م ول ألَْخَلق  م ول لقيم اإلْس���لَ ملبادئ اإلْس���لَ
اإلْس���َلم، يس���تهتُر باألمة ويس���تبيح ُكّل ش���يء 
ويجع���ُل م���ن موقع���ه ف���ي الس���لطة واحلك���م 
واقتدار الدولة فرصًة ملمارسة جبروته وظلمه 
ة  وطغيان���ه وأهوائ���ه ونزوات���ه على رق���اب األُمَّ
ة، مثل هذا النوع من احلكام  وفي مقدرات األُمَّ
املتس���لطني واجلباب���رة الطغاة ل يج���وُز لألمة 
أن تس���ُكَت عنه���م، ول أن حتّكَمهم ف���ي رقابها 
وف���ي مقدراته���ا، ول أن تذع���َن لهم وتس���تكنَي 
لهم؛ ليمارس���وا به���ا وفيها هوايتَه���م من الظلم 
واجلبروت والطغيان والعبث والنهب والس���لب، 
فيعبث���وا باألمة ويحول���وا حياتَها إل���ى جحيم، 
فتتحول الس���احة اإلْس���َلمية التي يفتِرُض لها 
اإلْس���َلُم أن تكون س���احَة العدل وساحة احلق 

وأن تق���دَم النم���وذج أم���ام بقية العال���م إلقامة 
احلق، في اللتزام باملبادئ، في التخلق بَأْخَلق 
اإلْس���َلم، في إقامة احلق والع���دل في احلياة، 
تتح���ّوُل إل���ى س���احة للمنك���ر وواح���ة للظاملني 
ة التي أراد اللُه  وس���احة للجرمية، وتتحول األُمَّ
لها في إْسَلمها أن تعتزَّ بهذا اإلْسَلم وأن تنعَم 
بعدل ه���ذا اإلْس���َلم وأن تتخل���ق بَأْخَلق هذا 
اإلْس���َلم، تتحول إل���ى أمة مقهورة مس���تعبدة، 
مظلومة، مس���تباحة، ل ِعزَّ فيها ول كرامَة، ول 
عدل فيها ول خير، املسألُة كارثيٌة متثُِّل انقلباً 
على أهم قيم اإلْس���َلم وأعظم مبادئ اإلْسَلم، 
وحالة ل يرتضيها اإلْسَلُم أبداً مهما كان الثمُن 
في س���بيل مواجهتها والتصدي له���ا واحليلولة 
دونها، ه���ذه احلالة التي عّبر عنها َرُس���ْوُل الله 
صلوات الله عليه وعلى آله وحتدث عنها اإلماُم 
���َلُم- في إح���دى وقفاته  احلس���ني -َعلَيْ���ِه السَّ
الش���هيرة وخطاباته العظيمة حينما قال -َعلَيِْه 
���َلُم-: )أيها الناس، إن َرُسْوَل الله قال: َمن  السَّ
رأى س���لطاناً جائراً مس���تحًل حُلَرِم الله، ناكثاً 
لعهد الله، مخالفاً لُس���نة َرُس���ْول الله، يعَمُل في 
عب���اد الله باإلثم والعدوان، فلم يغّيْر عليه بفعل 
ا على الل���ه أن يُدخله ُمدخلَه(،  ول ق���ول كان َحّقً
َلُم- فيما  هنا يقدم اإلمام احلس���ني -َعلَيِْه السَّ
رواه عن جده َرُس���ْول الله صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله، هذا املوقف املبدئي اإلْسَلمي الذي 
ه���و نابٌع م���ن أصالة اإلْس���َلم وال���ذي يفرض 
علينا كأمة إْس���َلمية أن نتبن���ى موقَف التغيير 
واملوق���ف املناه���ض لهيمن���ة هذا الن���وع، وهذا 
النم���وذج م���ن الطغي���ان والتس���لط، الس���لطان 
اجلائ���ر الظالم الذي ل يلت���زُم بالعدل ول يريد 
���ة برغباته وأهوائه  احل���ق، والذي ينزو عن األُمَّ
ة، ليس لديه أي انضباط  ويتحّكم في رقاب األُمَّ
مها، ول  ة في قيمها وإْس���لَ ل مببادئ هذه األُمَّ
ف���ي أَْخَلقها ول في ش���ريعتها ول في حرامها 
ُك وف���ق مزاجه وأهوائه  ول ف���ي حللها، يتَح�رَّ
ورغبات���ه وأطماعه، مي���ارس الظلم واجلبروت 

ول يكترث ألي شيء، ول يُبالي بأي شيء.

مسؤولية األمة يف العصر الراهن تجاه 
الجائرين ومصرُي املتنصلني

ه���ذه النم���اذج التي نراها ف���ي عصرنا هذا 
ماثل���ًة أمامنا في كثيٍر م���ن احُلّكام في منطقتنا 
العربي���ة وعاملن���ا اإلْس���َلمي، ه���ذا الن���وُع من 
اجلائري���ن املتس���لطني العاملني في عب���اد الله 
باإلث���م والعدوان، وبكل بس���اطة، وليس عنَدهم 
أي تقيد ول احترام حُلَرم الله، يستبيحون سْفَك 
الدم���اء، حتى األطفال والنس���اء يقتلونهم بغير 
حساب، وبدون أي اكتراث ول مبالة، يتسلّطون 
ة م���ن أجل تعزيز نفوذهم وس���لطتهم  عل���ى األُمَّ
ة وف���ق رغباتهم، ُكّل  ويتحكمون ف���ي رقاب األُمَّ
حس���اباتهم وكل رغباتهم تعتم���ُد على أهوائهم 
فيما يَرون فيه إما تعزيزاً لس���لطتهم وهيمنتهم 
وإم���ا حفاظ���اً عل���ى كراس���ي س���لطتهم، ليس 
عنده���م أّي اعتب���ارات ول اكت���راث، ل مببادَئ 
ول بقي���م ول بَأْخَلق ول بش���رع ول بحرام ول 
بح���لل ول بأي ش���يء من هذا، ه���ذا النوع من 
ة كمس���ؤولية دينية،  اجلائري���ن، يجب على األُمَّ
وليس مج���رد مطالب عادية ميك���ن أن تتبناها 
ة كحالة سياس���ية اعتيادية قابلة  جماهي���ُر األُمَّ
لألخ���ذ والرد والتناُزل والتكاس���ل عن اإلصرار 
ع���ن الوص���ول إل���ى حتقيقها، ل، ب���ل هي مبدأ 
إْس���َلمي وطريقة دينية أهميتها لهذه الدرجة، 
أن م���ن ل يتحمل ه���ذه املس���ؤولية ول يتَح�ّرك 
ضمن ه���ذه املس���ؤولية ف���إن موقفه عن���د الله 
كما قال َرُس���ْول الله وعّبر عن���ه في هذا النص 
محس���وب لصال���ح أولئك اجلائرين، محس���وب 
لصال���ح أولئ���ك املس���تكبرين وبالتال���ي مصيره 

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطاب ذكرى عاشوراء 1439هـ:
أرادوا أن يجعلوا من اإلْساَلم شكاًل ال عدل فيه وال قيم وال َأْخاَلق، فيه ركعة في الصالة في الَحَرم هلل، وفيه ركوع في ُكّل شؤون الحياة للبيت األبيض

ُكّل الجبهات التي تشتغل يف داخل اأُلمَّة لصالح َأْعَداء اأُلمَّة، هي واضحة، مكشوفة يف ارتباطها بأمريكا وإسرائيل

اإلماُم الحسيُن اتخذ الخيار وقّدم الدرَس لألمة وتحّمل المسؤولية، ولم يكن فقط 
َد لنا في ُكلِّ مراحل التأريخ الموقَف الشرعي مجرد ُمْفٍت أصدر فتوى وأطلقها، وَحدَّ

الكثيُر ينطلقون في تحديِد خياراتهم، وتحديد مواقفهم، بناًء على منطلقات ُأْخَرى، 
وكأن المسألة ال عالقة لها ال باإلْساَلم وال بالقيم وال بالمبادئ

التصّدي للمّد التكفيري الذي هو امتداٌد للصهيونية، وامتداد ألمريكا وإسرائيل، 
خياٌر مسؤوٌل والبديُل عنه أن نكون ضحيًة للطغاة والمستكبرين
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مصيرهم، ولهذا قال: )فلم يغّيْر عليه بفعل ول 
ا على الله أن يُدخله ُمدخلَه(. قول كان َحّقً

اأُلمَّة بني خيارين: إذالل واستعباد أو 
صمود وثبات وعزة مع تضحية

ثم احلال���ة األُْخَرى أَيْضاً الت���ي يتحّتُم علينا 
فيه���ا املوقف احلس���يني اإلْس���َلمي األَْخَلقي 
املبدئ���ي الش���رعي الذي ل من���اَص عنه إل في 
التناُزل عن املبادئ والنسلخ من القيم والتنكر 
جلوه���ر اإلْس���َلم وحقائ���ق اإلْس���َلم، حينم���ا 
���ة ب���ني خياري���ن، إما خي���ار اإلذلل  تك���ون األُمَّ
للمجرم���ني  واإلذع���ان  والهيان���ة  والس���تعباد 
وتس���ليم رقابها لَعَبِد الطغاة واملتس���لطني، وإما 
الع���زة مع التضحية، مع الثب���ات مع القتال، مع 
ة هذه احلالة، هذين  احلرب، حينما تواجه األُمَّ
اخلياري���ن يتحت���م عليه���ا أَيْضاً املوق���ف الذي 
���َلُم-، من  ح���دده اإلمام احلس���ني -َعلَيْ���ِه السَّ
أعظم قيم اإلْس���َلم ومن أهم ما في اإلْس���َلم 
وم���ن املب���ادئ الرئيس���ية ف���ي اإلْس���َلم، أن ل 
نقَب���َل بالعبودي���ة إل لله، أن ل نقب���ل نهائيا ألّي 
طاغية في ه���ذه الدنيا، لو كان بيده ما كان من 
اإلْمَكان���ات واملال واقتدار الس���لطة، أن ل نقبل 
أبداً بأن يس���تعبَدنا، أي أحد في هذا العالم إل 
���ة التي عنوان  الل���ُه ُس���بَْحانَُه َوتََعالَى، نحن األُمَّ
دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها، ل 
إله إل الله، ل إله إل الله، هذا املبدأ الذي يحتم 
علين���ا أن ل نقبَل بأي أحد أن يس���تعبدنا أبدا، 
فحينما نرى طواغي���ت العصر في زماننا هذا، 
نرى ق���وى الطاغوت املس���تكبرة م���ن الكافرين 
واملنافق���ني وه���م باجلبروت، بالن���ار واحلديد، 
بالعدوان، باحلروب بالفنت، باحلصار يس���عون 
لس���تخدام ُكّل وس���يلة ق���ذرة إل���ى إخضاعن���ا 
ليس���تعبدونا لنخض���ع له���م اخلض���وع املطلق، 
لنحكمهم في ُكّل شؤون حياتنا، لنسلمهم واقعنا 
بكله، فيحكموا فيه مبا ش���اءوا وأرادوا، ويفعلوا 
بن���ا ما يش���اءون ويريدون، ويفرض���ون علينا ما 
يرغبوا بأن يفرضوه بحس���ب مزاجهم بحس���ب 
أهوائهم، بحسب رغباتهم، بحسب مصاحلهم، 
بحسب أطماعهم، بحسب اعتباراتهم وميولهم 
الش���يطانية واإلجرامي���ة، ه���ذه احلالة خطرة، 
ه���ذه احلال���ة ل���و قبلن���ا به���ا، ول���و أذعن���ا لهم 
ول���و أس���لمنا رقابن���ا لهم، ل���و خضعن���ا لهم، لو 
استسلمنا لهم، لو حكمناهم في رقابنا ودمائنا 
وحياتنا وش���ؤوننا لكنا بذل���ك اتخذناهم أندادا 
م���ن دون الله، ل���كان ذلك خلل رئيس���يا وكبيرا 
في ديننا وأَْخَلقنا، ولكان على حساب مبادئنا، 
ول���كان انتقاصا في إيَْمان���ا، لكنا حني ذلك أمة 
ب���ل أَْخ���َلق، أمة بل مبادئ، أم���ة بل قيم، أمة 
أُصيبت بالوه���ن، وأمة ذليلة، اإلمام احلس���ني 
���َلُم- علمن���ا أنه حينم���ا نُخير بني  -َعلَيْ���ِه السَّ
العز وبني الذل ونُخير بني احلرية والس���تعباد 
والقه���ر، أن نقول كما ق���ال: )هيهات منا الذلة، 
يأب���ى اللُه لنا ذلك وَرُس���ْولُه واملؤمنون(، هيهات 
منا الذلة، أن نق���ول، ل والله، ل أعطيهم بيدي 
إعطاَء الذليل ول أقر إقرار العبيد، هذه املقولة 
العظيمة التأريخية أطلقها من منبعها اإليَْماني 
وم���ن مصدرها القرآني، اإلمام احلس���ني قال، 
يأب���ى اللُه لنا ذلك، لم تك���ْن فقط مجرد مقولة 
أطلقه���ا ف���ي حال���ة ث���ورة، أَْو مقول���ة انفعالية، 
إنها مقولة ناش���ئة عن مبدأ وم���ن منطلق ديني 
وإيَْمان���ي وحق، لم تكن حالة انفع���ال عبَّر فيها 
ه���ذا التعبير، يأبى الله لنا ذلك، إن الله ل يقبل 
لن���ا ب���أن نقبل ألنفس���نا أَْو أن نرضى ألنفس���نا 
بالذل���ة وأن نقبل ألنفس���نا باله���وان، وأن نقبل 
بالس���تعباد، ل والل���ه، ل أعطيهم بيدي إعطاء 
الذلي���ل ول أُق���ر إق���رار العبيد، وجند أنفَس���نا 
اليوم وأمتنا تواجه كلتا احلالتني، تواجه الكثير 
من احلكام املتسلطني اجلائرين الظاملني الذين 
يس���تبيحون احل���رم، ل يحرم���ون احل���رام ول 
يُحلون احللل، من العاملني في عباد الله باإلثم 
ة  والعدوان، والذين هم أَيْضاً ميارس���ون مع األُمَّ
ويفرض���ون عليها هذي���ن اخليارين إما الس���لة 
وإم���ا الذل���ة، إما القت���ال واحلص���ار والعدوان 
واحل���رب والقت���ل والقت���ال واألوبئ���ة والفق���ر، 
وإم���ا الس���تعباد واإلذلل واله���وان، وبالتال���ي 

ة  يلح���ق ب���ه ُكّل ذلك، يعن���ي حتى لو قبل���ت األُمَّ
على نفس���ها بالذلة، قبلت بالهوان واستسلمت 
ورضخ���ت وأذعن���ت وخنع���ت ألولئ���ك الطغ���اة 
ألولئك املس���تكبرين كان سيحصل ما هو أسوأ، 
يتمّكن���ون بأكثر، بأكثر مما ميك���ن أن ينالوه من 
���ة وهي في حال عزته���ا وصمودها وثباتها  األُمَّ
واستبس���الها ومواجهته���ا لعدوانه���م ولظلمهم 
وجلوره���م ولطغيانه���م ولس���تكبارهم، ه���م لو 
ة لهم لفعلوا  ة بخنوع األُمَّ متكنوا م���ن رقاب األُمَّ
بها األفاعيل بأفظ���ع مما ينالونه منها في حال 
الصمود والثبات؛ ولذل���ك نحُن اليوم في أمّس 
احلاج���ة في ه���ذا الزم���ن إلى أن نس���تفيَد من 
���َلُم- َعلَِم الهداية،  اإلمام احلس���ني -َعلَيِْه السَّ
إل���ى أن نتطلَع إلي���ه في موقع���ه العظيم، موقع 
الق���دوة، وموقع الهداية، نهتدي به، ونقتدي به، 
فهو وّثق لنا بقوله وبفعله وبتضحيته وبصموده، 
مبا قال ومبا فعل، وّثق لنا ونقل لنا وجّس���د لنا 
املوق���ف املعّب���ر عن اإلْس���َلم ف���ي أصالته، في 
مبادئ���ه، في قيمه، في أَْخَلقه، وهذه املس���ألة 
التي يجُب أن نعَيها وأن نستوعَبها جيداً، ملاذا؟؛ 
ألن الكثيَر اليوم تغّي���رت منطلقاتهم، واختلفت 
حس���اباتهم وتوجهاته���م، وفي ظ���ل احملنة التي 
تُنا، ش���عبنا هنا ف���ي اليمن وهو  تعان���ي منها أُمَّ
الس���عودي  الع���دوان األمريك���ي  يواج���ُه ه���ذا 
الغاش���م، والكثير من أَبْنَاء أمتنا في بقية بلدان 
املنطقة، الكثيُر ينطلقون في حتديِد خياراتهم، 
وحتديد مواقفهم، بناًء عل���ى منطلقات أُْخَرى، 
وكأن املس���ألة ل علق���ة له���ا ل باإلْس���َلم ول 
بالقي���م ول باملبادئ ول باحلس���اب ول باجلزاء 
ول باجلن���ة ول بالن���ار، كأن املس���ألة عادي���ة، 
تُجّرد املواقف وتُفصل األحداث عن ُكّل ش���يء، 
���ة معنية ل بقي���م، ول بَأْخَلق،  ولي���س كأن األُمَّ
ول مبس���ؤولية، فتراعي موقفاً مسؤولً، موقفاً 
واعي���اً، وموقف���اً يلح���ظ ويأخذ بع���ني العتبار 
���ة، الكثر  ة، وُهوي���َة هذه األُمَّ انتم���اَء ه���ذه األُمَّ

ينسى ُكّل هذا.

أسباُب الذل والخنوع للظاملني
ثم إما تطغى اخمل���اوف على البعض، فتجد 
ة على هذا النحو، يعيش���ون  َكثيراً من أَبْنَاء األُمَّ
حالة اخملاوف للطغاة واملس���تكبرين والظاملني، 
ومخاوفه���م ه���ذه تدفعه���م نح���و ال���ذل، نحو 
اخلنوع، نحو الستسلم، نحو الطاعة املطلقة 
ة  للمس���تكبرين والطغاة، م���ن منافقي هذه األُمَّ
وم���ن أعدائها م���ن الكافرين، فيتخ���ذون هذا 
اخليار، خياَر الستس���لم، إما ضمن اللتحاق 
بصف الطغ���اة، والنضواء حت���ت رايتهم، بأي 
ش���كل من األش���كال، عس���كرّيًا أَْو إعلمياً، أَْو 
ثقافي���اً، أَْو ف���ي أي مجال من اجمل���الت، وإما 
والس���كوت، واخل���ذلن، وه���ذه  بالستس���لم 
احلالُة محس���وبة أيضاً، محسوبة في اإلْسَلم 
ُس���ْول صلوات الله عليه وعلى آله،  كما قال الرَّ
لصالح املس���تكبرين، لصالح الطغاة، السكوت 
عنهم، والستسلم لهم بالسكوت، ولو لم تقاتل 
معهم، ولو لم تتَح�ّرك معهم، لكنك استس���لمت 
لهم، وسكت عنهم، ولم تتنبَّ أي موقف، وبقيت 
س���اكتاً، خاضعاً، مذعناً لهم، مستكيناً، ذليًل، 
خانع���اً، هذه احلالة محس���وبة علي���ك، وعليك 
فيها مس���ؤولية أنك لم تتَح����ّرك للتغيير، )فلم 
ا على الله أن  يغّي���ر عليه بفعل ول ق���ول كان َحّقً
ا  يدخلَ���ه ُمدخلَ���ه( هذه هي النتيج���ة، )كان َحّقً
على الل���ه(، يعني مس���ؤولية إلهي���ة أن يدخلَك 
الل���ه ُمدخلَهم؛ ألن فعل���ك كان لصاحلهم، وهم 
استفادوا من سكوتك ومن خذلنك، وخذلنك 
كان بالتال���ي لصاحله���م، فاليوم، جن���د الذين 
تطغ���ى عليه���م اخمل���اوف فيتخذون مث���ل هذا 
اخليار، أَْو يطغى عليهم الطمع، ويستأس���رهم 

الطمع، فيبيعون أنفَسهم ويبيعون مواقفهم!
الي���وم البع���ض مواقفه���م نقدية، ل تس���تنُد 
ل إلى مس���ألة املب���ادئ ول األَْخ���َلق ول القيم، 
مواق���ف نقدي���ة بالنقد، كم تدفع ل���ه في مقابل 
موقف���ه، ك���ذا ك���ذا "فل���وس"، بكم تش���تري منه 
موقف���ه، فيع���ادي ويقاتل ويبغ���ض وينضم إلى 
جبهة ما بأي شكل من األشكال، يشتغل لصالح 
الطاغوت، بأي نحو م���ن األنحاء، وبأّي طريقة 

من الطرق، ضم���َن اجلبهات الكثيرة واجملالت 
أَْو  اختصاص���ه،  بحس���ب  يتَح����ّرك  املتع���ددة، 
بحس���ب إْمَكانات���ه، أَْو بحس���ب م���ا يُطلب منه، 
يتَح�ّرك ضمن صف الطاغوت، مقابل األطماع، 
هؤلء عبيد امل���ال، عبيد الطمع، الذين يتخلّون 
ع���ن مبادئه���م وقيمه���م وإْس���َلمهم فيبيع���ون 

أنفسهم للطاغوت، والله هم خاسرون.
والبع���ض أَيْض���اً ه���م ف���ي حال���ة التخ���اذل 
لعتب���ارات أُْخ���َرى، اعتبارات مث���ل املناصب، 
موقفه مرهوٌن مبنص���ب معني، هو حاضٌر ألن 
يتخ���َذ موقفاً على أََس���اس املنصب، ليس على 
أََس���اس املبدأ، ول على أََس���اس القيم، ول على 
أََساس من املس���ؤولية التي يفرُضها الله عليه، 
ل، رب���ط املس���ألة مبنصب معّي���ن، يعطى ذلك 
املنصب وهو س���يتبنى املوقف، وإل فسيتخاذل 
ويقُع���د م���ع القاعدين ف���ي موقف حس���به اللُه 
وحسبه َرُس���ْولُه لصالح الطاغوت، ويعذبه الله 

ا على الله أن يدخله ُمدخلَه(. عليه، )كان َحّقً
والبعض هم أَيْض���اً ضحيٌة للتضليل، حلالة 
التضليل الكبي���رة، ملاذا؟؛ ألنهم لم يكن عندهم 
لع���وا عل���ى  أي اهتم���ام ول جّدي���ة ف���ي أن يطَّ
احلقائ���ق، وف���ي أن يعرفوا احل���ق، وإل طبيعة 
األوض���اع واألح���داث واملتغي���رات والظ���روف 
طبيعته���ا توض���ح وتكش���ف احلقائَق ل���كل َمن 
يح���رص عل���ى معرف���ة احلقائق، ويس���عى إلى 
أن يك���ون في موقف احلق، لحظ���وا اليوم، ُكّل 
ة لصالح  اجلبهات التي تش���تغل ف���ي داخل األُمَّ
���ة، ه���ي واضح���ة، مكش���وفة ف���ي  أَْع���َداء األُمَّ
ارتباطه���ا بأمري���كا وإس���رائيل، س���واء ما كان 
منها من خلل الدور التخريبي لبعض األنظمة 
العربية، كالنظام السعودي والنظام اإلماراتي، 
وإْن تَلبَّس���وا باإلْس���َلم، وإن قّدم���وا العناوي���َن 
اإلْس���َلمية، لك���ن ألي���س ارتباُطه���م بأمري���كا 
ف���ي مواقفهم هذه واضحاً؟!، أليس���وا يحَظون 
باملظلة األمريكية، والغطاء األمريكي، والدعم 
األمريك���ي، وإْن كان موقفه���م ف���ي احلقيقة ما 
ه���و إل امتداٌد للموق���ف األمريك���ي، فاملوقُف 
في أصله أمريك���ي، هم فيه أََدَوات، يس���تغلهم 
ة، ورَضوا هم ألنفس���هم  ويحركه���م لضرب األُمَّ

هذا الدور التخريبي.
ث���م أَيْضاً امتداداتُهم داخَل بعض الش���عوب 
وف���ي بع���ض البل���دان، مثلم���ا ه���و ح���اُل امل���ّد 
التكفيري، امل���ّد التكفيري هو امت���داٌد مدعوٌم 
م���ن تل���ك األنظمة، وامت���داٌد لهم، م���ن النظام 
الس���عودي، والنظ���ام اإلماراتي، ث���م النظامان 
الس���عودي واإلمارات���ي كلهم���ا امت���داٌد ف���ي 
دورهم���ا ملؤام���رات أمريكا ومكائد إس���رائيل، 
وهذه مس���ألة من أوضح األمور، ليست خفية، 
أدنى قدر من التأمل يتضح ألي إنَْس���ان، ولكن 

البعَض يعجبهم ويرغب���ون في أن يكونوا عمياً 
���ا وبكماً، وأّل يَروا ه���ذه احلقائق اجللية  وصّمً

والواضحة!.

روحيٌة حسينية تحمينا كشعوب 
مستهدفة إْن تجّذرت فينا

���َلُم- هو  فإذن اإلمام احلس���ني -َعلَيِْه السَّ
أّك���د لنا وح���ّدد لنا ووّث���ق لنا بالفع���ل وبالقول 
ة  مس���ألًة من أهم املس���ائل، التي تُعنَى بها األُمَّ
ف���ي ُكّل أجياله���ا، وف���ي ُكّل مراح���ل تأريخها، 
وتش���كل هي حماية لألمة، اليوم الذي يحمينا 
كشعوب مس���تهدفة، من تلك القوى من أمريكا 
ومن إسرائيل، ويحمينا كذلك ممن هم امتداٌد 
ألمريكا وإس���رائيل، يعملون ضم���ن مؤامرات 
أمريكا وإس���رائيل، ويلعب���ون دوراً تخريبياً في 
���ة لصالح أمريكا وإس���رائيل، الذي  داخل األُمَّ
يحمينا كشعوب مستهدفة من ُكّل قوى الطغيان 
تل���ك هو ذل���ك املوقف احلس���يني اإلْس���َلمي 
املبدئ���ي األَْخَلق���ي، بقدر ما تتجذر وتترس���خ 
فينا هذه املبادئ، وهذه القيم، وهذه الروحية، 
ُك  وه���ذه األَْخَلق، بقدر ما نك���ون أُباة، ونتَح�رَّ
مبس���ؤولية عالية، وب���كل جّدية، ونت���وكل على 
الل���ه، فنحظى بنصره، ونحظ���ى بعونه؛ ألنه ل 
يريُد لنا أن نُظلََم، ول يريد لنا أن نُس���تعَبَد من 
دونه، ول يريد لنا الهوان، دينه دين عزة، )َوِللَِّه 
ةُ َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمِنني(، ودين كرامة، ودين  الِْعَزّ
أراد لن���ا الل���ه فيه أن ننعم بالعدل، وأن نس���عد 
باحلق، ولك���ن أولئك أرادوا أن يجعلوا من هذا 
اإلْس���َلم ش���كًل ل ع���دل فيه، ل قي���م فيه، ل 
أَْخ���َلق فيه، فيه ركعة في الص���لة في احَلَرم 
لل���ه، وفي���ه ركوع في ُكّل ش���ؤون احلي���اة للبيت 
م ول  األبيض، هذه احلالة التي ميقتها اإلْس���لَ

يقبل بها اإلْسَلم.
الي���وم نح���ن في ه���ذه املرحلة بال���ذات في 
���ة م���ن ف���نت، ف���ي ُكّل ما  ُكّل م���ا تواجه���ه األُمَّ
يواجهه ش���عبنا اليمني من مح���ن، بحاجة إلى 
هذا املبدأ العظي���م، باعتباره مبدأ إْس���َلميا، 
وباعتباره اخلي���ار الذي اتخذه ش���عبنا العزيز 
في التصدي للعدوان األمريكي واإلس���رائيلي، 
وال���ذي اتخذه األح���راُر في منطقتن���ا العربية 
واإلْس���َلمية، ف���ي التصدي لق���وى الطاغوت، 
بدءاً من موقف املقاومة في لبنان وفلس���طني، 
ضد إس���رائيل، وما اتخذه األحرار والش���رفاء 
ف���ي التص���دي للخط���ر األمريك���ي والهيمن���ة 
األمريكي���ة والحت���لل األمريكي ف���ي العراق 
وفي سائر البلدان، ثم التصّدي للمّد التكفيري 
الذي هو امت���داٌد للصهيونية، وامتداد ألمريكا 
وإسرائيل، إمنا هو خياٌر مسؤوٌل بكل ما تعنيه 
الكلم���ة، خي���ار مبدئ���ي، خي���ار مح���ّق، وخيار 

واٍع؛ ألن البدي���َل عنه أن نك���ون ضحيًة للطغاة 
واملستكبرين، وأن نكون مسؤولني حني إرخاص 
أنفس���نا، وحني استس���لمنا لُق���وى الطاغوت 
املستكبرة، لتعبث بنا، هذا من الدروس املهمة، 
وهي كثيرة ج���داً، ولكنه من أهم الدروس التي 
يج���ُب أن نس���تفيَد منه���ا، وأن نرّس���َخها وه���و 
ميث���ل أيضاً صلًة لن���ا باإلمام احلس���ني -َعلَيِْه 
���َلُم- علَم الُهدى الول���ي العظيم من أولياء  السَّ
الله ُس���بَْحانَُه َوتََعالَى الذي نرتبط به في ديننا 
اإلْس���َلمي من موقعه في الق���دوة ومن موقعه 

في الهداية.

تأكيٌد على الثبات وَحثٌّ للسري بذات 
الدرب

ونح���ن في يوم احلس���ني اليوم ال���ذي علّمنا 
فيه احلس���نُي سبُط َرُسْول الله صلى اللُه وسلم 
علي���ه وعلى آله أن نقَف موقَف احلق وما تُمليه 
علين���ا املس���ؤولية مهما كان الثم���ن، نؤكد على 

التالي:
أولً: ثباتنا على موقفنا املبدئي واألَْخَلقي 
جتاه نُصرة الش���عب الفلس���طيني واملقّدسات 
الش���ريف  املس���جد األقص���ى  رأس���ها  وعل���ى 
وحق اس���ترداد األرض املغتصب���ة املقتطعة في 
فلس���طني وغيرها من ديار اإلْس���َلم، وِعدائنا 
ُل تهديداً  إلس���رائيل ككياٍن غاصٍب معتٍد يش���كِّ
وخطراً على أُّمتنا كافة، وعدواً لألمة في دينها 
وُدنياها، كما نؤك���د وقوفنا إلى جانب املقاومة 
ف���ي لبن���ان وفلس���طني ملواجه���ة ه���ذا العدو؛ 
انطلقاً من مبادئن���ا وقيمنا وما تفرضه علينا 

املسؤولية.
���ُد ثب���اَت موقفن���ا ف���ي مناَهضة  ثاني���اً: نؤكِّ
الهجم���ة األمريكية الس���تعمارية املعادية التي 
ة مبؤامراتها  تستهدُف بلداَن املنطقة وكافة األُمَّ
ومكائدها التدميرية من فنٍت وحروٍب وتقسيم، 
وال���دور  التكفي���ري  امل���ّد  ضمنه���ا  م���ن  وكان 

التخريبي لبعض األنظمة العربية.
ثالثاً: أدعو شعبَنا العزيز إلى رفد اجلبهات 
والعناية بكل ما ِمن ش���أنه تعزيُز موقفه في ُكّل 
اجملالت للتصدي للعدوان األمريكي السعودي 
الغاش���م، الهادف إلى احتلل بلدنا واس���تعباد 
ش���عبنا واملرتِكب في سبيل سعيه لتحقيق ذلك 
أبش���ع اجلرائم والفظائع، إضافًة إلى احلصار 

والتجويع ونشر األوبئة.
رابع���اً: أدعو اجلهاِت الرس���ميَة ف���ي بلدنا، 
ف���ي اجملل���س السياس���ي األعل���ى واحلكوم���ة 
وكاف���ة ُمَؤّسس���ات الدول���ة، إل���ى ب���ذل أقصى 
اجُله���د، واجله���ات للنهوض مبس���ؤولياتها في 
هذه املرحلة التأريخية والستثنائية في تفعيل 
ُمَؤّسس���ات الدول���ة، ف���ي القي���ام بدوره���ا في 
التصدي للعدوان في ُكّل اجملالت وفي العناية 

بخدمة املواطنني.
خامس���اً: أدعو كاف���َة املكون���ات والُقوى في 
الداخ���ل املناهض���ة للع���دوان، إل���ى املزيد من 
التع���اون وتعزي���ز الروابط األخوي���ة واحلفاظ 
على َوحدة الصّف وإفش���ال مس���اعي األَْعَداء 
املس���توى  عل���ى  الداخلي���ة  اجلبه���ة  لتفكي���ك 
السياس���ي وعل���ى املس���توى الجتماع���ي، كما 
أُش���يد مج���ّدداً ب���دور القبائل اليمني���ة املتمّيز 
والكبي���ر والتأريخ���ي ف���ي التص���ّدي للعدوان، 
م���ع التنبي���ه للجميع باحلذر من مس���اعي ُقوى 
الع���دوان لتخري���ِب الس���لم الجتماع���ي وإثارة 
الف���نت وإله���اء اجلميع ع���ن التص���ّدي للخطر 
احلقيقي املتمثل مبا تفعلُه وما تهدُف إليه قوى 

العدوان بحق بلدنا وشعبنا.
ُه إلى  نح���ُن في هذا الي���وم التأريخ���ي نتوجَّ
َقنا للس���ير في  الل���ه ُس���بَْحانَُه َوتََعالَى ب���أن يَوفِّ
نهج احلس���ني، نهج اإلْسَلم احملمدي األصيل، 
وأن يثبِّتَن���ا ف���ي م���ا يُرضي���ه عنا م���ن املواقف 
املس���ؤولة واملبدئية واألَْخَلقي���ة، كما نأمُل من 
الله ُسبَْحانَُه َوتََعالَى أن يرَحَم شهداَءنا األبرار، 
ونس���ألُه أن يش���فَي جرحانا وأن يفكَّ أس���رانا 
َج عنا وعن ش���عبنا املظل���وم وعن أمتنا  وأن يفرِّ

اإلْسَلمية كافة.
وأشُكُر لكم هذا احلضوَر الكبير.

�َلُم َعلَ�يُْكْم َوَرْح�َمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالَسّ

لو تمكنوا من رقاب اأُلمَّة بخنوع اأُلمَّة لهم لفعلوا بها 
األفاعيل بأفظع مما ينالونه منها في حال الصمود والثبات
الموقف الحسيني اإلْساَلمي المبدئي اأَلْخاَلقي يحمينا 

كشعوب مستهدفة من ُكّل قوى الطغيان 
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كيف ينتصُر الدُم 
على السيف؟

علي عبدالملك الضحياني 
أاملقاييس1حملادية1قا1تباو11ذه1حلعبارة1حستغ أًة،1وغري1حطاأقة1للكحقع.
لك1ن1أالقياس1ات1حلكحقعي1ة1وحلتجارب1حلتي1ق1ا1لصلت1خ1الل1حأزحنة1
حملختلفة،1ن ى1بن1حالنتصارحت1قا1تجّس1ات1أانتصار1حلفك 1حلذي1بُريقت11ذه1

حلاحاء1حن1بجله.
يف1حلتج أة1حلثكرية1لإلحا11حلمس1ني1أن1عيل1»ع«1ربينا1حالنتصاَر1جليا1ًرغم1

حلكحقع1حملياحني1حملخالف.
تج1ّى1حنتصاُر1ثكرته1يف1أقاء1حلفك ،1وحلخط1حلذي1بلياه،1و1ك1عا11حل ضا1
أس1الطني1حلج1كر،1وحبايعة1حلظاملني1حس1ّط ح1ًأمقكلته1حلش1هرية:1»حثيل1ال1

يبايع1حثله1بأاح«.
ووذح1حن1تجليات1حنتصاره1سلسلة1حلثكرحت1حلتي1نهض1أها1بئمة1ب1ل1أيت1
حلنب1كة1عى1حملتس1ّلطني1حن1لّكا11حلبالد1حإلس1الحية1وحملس1تلهمة1حن1حلثكرة1

حلمسينية.
1نا1يمكن1بن1يقال:1حنترص1حلا11عى1حلسيف.

فأين1لسني1حآلن1وبين1يزيا؟!
يف1سلسلة1حلثكرحت1حلمسينية1ن ى1يف1عرصنا11ذح1تك حرح1ًللتج أة1حلثكرية1
حلمس1ينية1يف1حماواة1غ يبة1تكاد1تككُن1حتطاأقة،1فمس1ني1حليك1،1لسني1

حأحس1ويزيا1ال1زحل1يزيا!!
فع1ى11ذح1وعى1ط يقة1لس1اِب1حملع1ادالت1حل ياضي1ة1-إذح1تطاأق1ط فا1
حملعادلتني1تس1اَوت1حلنتيجة-1نس1تنتج1لتمية1حالنتصار1لهذه1حلاحاء1حلزوية1

حلتي1ت وي1ث ى1حأرض1حليمنية1حملباروة.
س1تبقى1حليم1ن1وتبق1ى1و ححت1ُه،1ول يتُه،1وستس1قط1ُوّل1تل1ك1حلقكى1
وحلكيانات1حليزياية1حملعتاية،1وتُممى1بحجاُد1ا1حن1ذحو ة1حأيا1،1وما1ال1يذو 1
حليك11يزيا1ونهجه1إال1عى1س1بيل1حلذ1،1وحالس1تاالل1ع1ى11زيمة11ذح1حلنهج1
حلس1لطكي1حلذي1يممل1نفس1حأفكار1حلعاوحنية1وحلس1اعية1لالستئثار1أاملال1

وحلق حر،1»حتّخذين1حاَل1حلله1دوال1وعباَد1حلله1خكال«.

إن لم يكن لكم دين.. فكونوا 
أحرارًا في ُدنياكم!!

إسماعيل محمد المحطوري
إن1لم1يكن1لكم1دين..1فككنكح1بل حرح1ًيف1دنياوم..

ولمات1ص1َاَح1أها1َعَلٌم1ح1ن1بعال11آل1حلبيت1وتلميذ1حارس1ة1
حلنب1كة1وَحنبٌَع1حن1حناأع1حلخري1وحلصالح1يف1حأحة1وثائ 1حن1ثكحر1
حلعزة1وحلك ححة1حنذ1ق حأة1  111عا11حن1عم 1حلزحن1قبالة1آالف1
حن1حلبرشية1حلتي1حنسلخت1حنها1حلضمري1حإلنَْساني،1فماول1ذلك1
حلَعَل1م1أكل1حا1بوت1ي1حن1قكة1يف1حلتأثريحت1حلش1خصية1وحل حزية1
وحلقيادية1بن1يميي1حل وح1حإلنَْس1انية1لاى11ؤالء1حكتى1حلقلكب،1
ويس1تفز1فيهم1بصكل1حلعادحت1وحلتقالي1ا1وحالع حف1حلتي1جبلت1
عليها1لياتهم،1ويستنهض1ضمائ 1م1حمليته،1ويسرتجع1حلكعي1

حلغائب1عن1عقكلهم..1
ولمات1قالها1حإلحا11حلمس1ني1)عليه1حلس1ال1(1و1ك1يخاطب1
أها1جيش1عم 1أن1س1عا1يف1حع وة1حلط1ف1حلخالاة1أعا1بن1خال1

حملياحن1حن1بصماأه1وب1ل1أيته1ولم1يبقى1إال11ك..1
وحىل1حلكق1ت1حلمارض1لم1ينس1ال1حلس1تار1عى111ذه1حلكلمات1
وغري11ا1حن1حلكلمات1وحملقكالت1حلتي1زخ1 ت1أها1وحقعة1و أالء1
يف1رصحع1حلم1ق1وحلمقيقة1وحلباطل1ويأأى1حلل1ه1إال1بن1يتم1نكره1

رغم1بنف1حلظاملني..1
ال1زحلت11ذه1حلكلمات1ت ن1يف1بس1ماع1حلزحن1وتاق1بج حس1ها1
يف1ُوّل1وحد1ليثم1ا1وج1ا1حلظامل1كن1وحملس1تباون1وحالنتهازي1كن1

وحملنافقكن..
وال1ت1زحل1حلتأريخ1يتج1اد1يف1ذو ى1عاش1كرحء1وتعيا1لثكرته1
ش1مكخها1وو1جها1فالمس1ني1حلع1رص1جاد1ثكرت1ه1وما1فعل1
بعال11حلهاى1حن1قبله1لتجايا1ثكرة1حلمس1ني1وحس1ريته1فاليك11
نجا1حلمس1ينيني1يف1جبهات1حلعزة1وحلرشف1يقاتلكن1بشباه1يزيا1
وعم 1أن1س1عا1وعبياحلله1أن1زياد،1حليك11نجا1حلكثري1َحن1يقاتل1

يف1صف1حلعاوحن1ضا1وطنه1وشعبه1وبحت.
وحليك11بصبح1حلاين1لعق1عى1بلسنة1حلكثريين1وما11ك1وحضح1
وحع1 وف1وحتجيل1يف1ذلك1حلزحان1ويف1ذلك1حملكقف1أني1حعس1ك 1
حلمق1وحعس1ك 1حلش1يطان1وحلباطل1حلذين1روب1كح1حكجة1حلاين1
ولم1يعتنق1كه1بَْو1وانكح1حعتنقيه1وأاع1كه1أأأخس1حأثمان1و1م1
يتك1م1كن1أأن1حلانيا1قا1تزينت1لهم1وما1تك1م1حن1وان1قبلهم..1
فه1ؤالء1لم1يكن1لهم1دين1ولم1يكقنكح1أي1ك11حلقياحة1ولم1يخافكح1

حن1لقائه.
يف1ذل1ك1حملكق1ف1خاطبهم1)عليه1حلس1ال1(..1وكن1كح1بل حرح1ًيف1

دنياوم
وحلي1ك11يعي1ا1حلناحء1مل1ن1غ 1م1حلع1اوحن..1وكنكح1بل1 حرح1ًيف1

دنياوم.

الُحسين ظاهرة كونية وقيمة إْنَسانية عالمية 
وفاء الكبسي

حإلحا11ُحلُمس1ني1-عليه1حلسال1ُ-1حارسٌة1حفتكلُة1حأأكحب1عى1ح 1حأزحان؛1
أنه1حارس1ة1حإلنَْسانية،1حارسة1حل لمة،1حارس1ة1حأحان1وحلرتحلم1وحأخّكة1

حلصادقة،1أل11ك1حارسة1حلمق1لكل1زحان1وحكان..1
و11ك1قيمة1إنَْس1انية1عاملية1ليس1ت1لك ح1ًعى1حإلس1ال11فكم1ا1وان1َجاُّه1
رس1كل1حلله1-صى1حلله1عليه1وعى1آله1وسلم-1رلمًة1للعاملني،1فهك1وان1قيمة1
إنَْس1انية1عظيمة1يتعلم1حن1ُوّل1إنَْسان1س1كحء1بوان1حسلما1ًب11غري1حسلم،1إن1
برحد1بن1يع ف1حإلس1ال11َحلمقيقي1فليع ف1حلُمس1ني1أن1عيل1-عليهما1حلسال1-1
فهك1ش1معة1حإلس1ال11حلتي1حلرتقت1لتيضَء1للعالم1ن1كر1حلهاحية،1و1ك1ضمري1
ُوّل1حأديان1حلس1ماوية،1و1ك1قيمة1إنَْسانية1عظيمة1فمقا1ًبن1حلُمسنَي1-عليه1
حلسال1-11ك1ظا1 ٌة1وكنية1عظيمة1ع فها1حأل حر،1وحارسة1حفتكلة1تعلمكح1
حنها1لتى1وإن1لم1يككنكح1حسلمني11ذه1لقيقية،1فال ئيس1حلهناي1»غاناي«1
قال1ولمته1حلش1هرية1يف1حإلحا11حلُمس1ني1-عليه1حلسال1-1حع1بن1حلَكثري1َوحلكثري1
حن1حملسلمني1جهلكح1وتعاَحكح1عنه1فقا1قال1غاناي:1»تعلمت1حن1حلُمسني1ويف1

بوكن1حظلكحا1ًفأنترص«.1
ووذلك1قال:1»لقا1دققت1حلنظ 1يف1صفمات1و أالء،1وحتضح1يل1بن1حلهنا1إذح1

برحدت1بن1تنترص1فعليها1بن1تقتاَي1أاإلحا11حلُمسني«.
لق1ا1ع فه1حلغ ُب1وتأث وح1أه1وحقتاوح1أه1يف1ثكرحتهم1ضا1ُوّل1ظلم1وحنتصارح1
لكل1حظل1ك1؛1أنه1ظا1 ٌة1وكني1ٌة1ضا1حلظلم1وحلفس1اد1وحلجربوت1عى1حاى1

حأزحان..1

حإلحا11حلُمس1ني1-عليه1حلسال1-1خَ َج1لتصميح1حسار1حأحة1حلتي1حنم فت1
نتيج1ة1فئ1ة1ضالة1ل فت1حس1ار1حل س1الة،1ف1كان1ال1أا1ح1ن1خ وجه1وحن1
ثكرته1أكجه1حلظالم1حلطاغية1يزيا،1فلكال1ثكرة1حلُمس1ني1َأجهز1حأحكيكن1عى1
حإلس1ال1،1فلم1يمارب1حإلحا11ُحلُمسني1-عليه1حلسال1-1حن1بجل1ب1احف1دنيكية1
وإنم1ا1خ ج1لإلصالح1وما1قال:1»إنّي1لم1بخ ج1برّشح1ًوال1أط ح1ًوال1حفس1اح1ًوال1

ظاملا1ًوإنما1خ جت1لطلب1حالصالح1يف1بحة1جاي«..1
وفع1ال1ًُرغ1م1حظلكحيت1ه1حلعظيمة11ك1وب11ل1أيت1ه،1إال1ّبن1ثكرتَه1لققت1
1اف1ني1حهمني،1حأول11ك:1بنه1بوضح1للعالم1حظلكحيته1َوحظلكحية1ب1ل1أيته1
وبلقيتهم1يف1حس1تال11إَدحَرة1حأحة1حإلسالحية؛1أنه1وماٌل1للاين1وإتما11ٌللنعمة،1
فمادثة1غاي 1خم1حع وفة1وحتكحت ة1وال1ينكُ 1ا1إال1ّجالٌا1بَْو1واف ..1وحلثانية:1
بن1ه1فضح1زيف1لكم1أني1بحية1ولقا1م1حلافني1عى1حإلس1ال11ورس1كل1حلله1

حلذي1تجى1يف1آل1حلبيت1عليهم1حلسال1.
لكل1عرٍص1ُلس1ني1وو أالء1ويزيا1حلطاغية،1فكان1حلُمس1ني1أن1أار1حلاين1
حلمكثي1-رضكحن1حلله1عليه-1ُلس1ني1حلعرص،1وحليمُن1ولها1و أالء،1وس1لمان1

يزيا1حلعرص..1
ووما1حنترص1حلا11ُعى1حلسيف،1حنترص1د11ُحلشهيا1عى1ُوّل1بسلمتهم،1فكان1
حارسة1وجاه1حلُمسني،1أنى1رجاال1ًبشاحء1يعشقكن1حلشهادة1وال1يخافكن1بية1

طاغية1وال1يقبلكن1حلظلم1وحلذل1بأاحً..1
فس1ال11ُحلله1عى1ُلسني1ح حن1وُلسني1و أالء1وعى1جا1ما1حأعظم،1وعى1
حارس1تهما1حلعظيمت1ني،1وثكرتهم1ا1حلتي11ي1ث1كرٌة1يف1وج1ه1ُوّل1طاغية1بَْو1

عاوحن،1ونرٌص1لكل1حن1وان1شعاره1»1يهات1حنا1حلذلة«.

الدوافُع الروحيُة واإليمانيُة النطالقة الحسين وأنصاره
عبدالمجيد إدريس

1 يف1حكو1ب1حلمس1ني1تتج1ّى1ولُّ
س1مات1حلمب1وحلعش1ق1لله1خالق1
حلس1ماوحت1وحأرض،1أ1اءح1ًأاإلحا11
حلثائ 1حلمسني1أن1عيل1عليه1حلسال11
وحنتهاًء1أأصماأه1حلقايسني1حلذين1
لملكح1ُوّل1حعاني1حلتضمية1وحلفاحء1

ل أهم1وقائا1م.
إن1حلمس1ني1وبصماأه1وقفكح1يف1
وج1ه1ح1رشوع1حلك ح1ي1ة1وحلجكر1
وحلظلم،1ووانت1حل وح1حلتي1لملها1

حإلح1ا11حلثائ1 1حالحس1ًة1لعن1ان1حلس1ماء،1رول1ا1ً
نبكيًة1علكي1ة1حتجّذرة1ت ى1يف1حلتضمية1أكل1غاٍل1

ونفيس1عى1سالحة1دين1حلله1بح ح1ًرضورياً.
ولذل1ك1فهك1حلقائل1عليه1حلس1ال1:1إن1وان1ديُن1

حمما1لم1يستقم1إال1أأخذي1يا1سيكف1خذيني.
إيم1ان1حلمس1ني1وبصماأه1ليس1ل1ه1لاود1وال1
نهاي1ة.1و1او1م1حلالي1ل1يف1وال11حكالن1ا1وس1يانا1

حلمسني1و1ك1يقكل1يف1دعائه1وحناجاته1ل أه:1
»إلهي1ح1ا1حلذي1وج1ا1حن1فق1اك؟؟1وحا1حلذي1
فقا1ح1ن1وجاك؟؟1لقا1خاب1حن1ريض1دونك1أَاالً،1
ولقا1خرس1حن1حأتغى1عنك1حتمّكالً..1إلهي..1ويف1
ي جى1س1كحك1وبنت1حا1قطعت1حإللسان،1ب11ويف1
يطلب1غريك1وبنت1ح1ا1أالت1عادة1حالحتنان..1إلهي1
عميت1عني1ال1ت حك1عليها1رقيباً..1وخرست1صفقة1

عب1ٍا1ل1م1يتخ1ذ1له1ح1ن1نصيبك1
لباً«.

إن111ذه1حلعب1ارحت1تقش1ع 1
حنه1ا1حأأاحن1وحلجل1كد،1ثم1تلني1
حن1ه1حلقل1كب1إىل1ذو1 1حلله1جل1
ناج1ى1 ح1ا1 بروع1 ح1ا1 جالل1ه،1
أ1ه1حلمس1ني1رأه1عناح1ا1وقف1
حملنافق1ني1 لجماف1ل1 حتصاي1ا1

وحملتسلطني1وب1ل1حملطاحع!
وحا1بش1به1حلليل1ة1أالبارلة!1
وج1ه1 يف1 حلي1ك11َ نق1ُف1 فنم1ُن1
حمل1رشوع1حأح يك1ي1ولك1جعلنا1
1 11ذه1حملناجاة1نْص1َب1بعينن1ا1لتب1ادت1بحاحنا1ُولُّ
حأو11ا11حلتي1يصنُعه1ا1حلعاو1ولكجان1ا1حلله1نعم1
حملكىل1ونع1م1حلنصري1ولك1تمالف1ت1علينا1ُوّل1قكى1

حلغزو1وحاللتالِل.
إن1حلط يق1حلتي1شّقها1حإلحا11ُوبصماأُه1بحاحنا1

1ي1ط يق1حلعشق1وحلذوأان1يف1حمبة1حلله.
11ذه1حلط يق1ال1يس1لكها1إال1حلعاش1قكن1و1ُم1
1إليهم1حن1 َحن1جعلكح1حلله1ورس1كله1وس1بيَله1بلبَّ
بنفسهم1وبحكحلهم1وبَأْنَائهم1وبزوحجهم1وإخكحنهم1
وعش1ريتهم1وتجارتهم،1فالمس1ني11ك1حلعاش1ق1

حلكلهان.
ويف1ال1و1ك1حلقائل:

ت وت1حلخلق1ط ح1ًيف11كحك،1وبيتمت1حلعيال1لكي1برحك
فلك1قطعتني1أالمب1إرأا،1ملا1حال1حلفؤحد1إىل1سكحك
ول1م1يك1ن1بصم1اب1حلمس1ني1يختلف1كن1عن1

سيا1م1فهم1تالحذته1وخّ يجك1حارسته.
فه1ذح1ز1ري1أ1ن1حلقني1ريض1حلل1ه1عنه1يقكل:1
»وحلل1ه1يا1حأن1رس1كل1حلله1َلكددُت1بن1ي1ُقتلت1ثم1
نرُشُت1بلف1ح ة1وبن1حلل1َه1يافُع1أذلك1حلقتل1عنك1
وع1ن111ؤالء1حلفتي1ة1حن1إخكت1ك1وِوْل1اك1وب1ل1

أيتك«.
و1ذح1س1عيا1أن1عباحلله1حلمنفي1بلا1بصماب1
حلمس1ني1حملخلصني1يق1كل:1ولك1علم1ت1بني1بُقتل1
في1ك1ثم1بُلي1ا1ثم1بل ق1ليا1ًث1م1بُذرى111يفعل1أي1
ذلك1س1بعني1ح ة111حا1فارقتك1لتى1بلقى1لماحي1
ح1ن1دونك،1فكيف1وإنما111ي1قتلة1وحلاة1ثم1بنال1

حلك ححة1حلتي1ال1حنقضاَء1لها1بأاحً!
ويقكل1حس1لم1أ1ن1عكس1جة1ريض1حلله1عنه:1
نمن1نخليك11ك1ذح1وننرصف1عنك1وقا1بلاط1أك1
11ذ1حلعاو،1ال1وحلل1ه1ال1ي حني1حلله1بأ1اح1ًوبنا1بفعل1
ذل1ك1لتى1بورس1يف1صاور11م1رحمي1وبرضأهم1
أس1يفي1حا1ثب1ت1قائمة1أي1اي،1ولك1ل1م1يكن1يل1
س1الح1بقاتله1م1أ1ه1لقذفته1م1أالمج1ارة،1ولم1

بفارقك1بَْو1بحكت.
إذن111ذه111ي1حل ولية1حلت1ي1لمله1ا1حإلحا11
حلمس1ني1وبصماأ1ه،1روح1إيماني1ة1عظيم1ة1قل1
بن1تج1ا1حثيلها،1وأه1ؤالء1حلفتية1وحإليم1ان1حلذي1
يمملكن1ه1تتزل1زل1ُوّل1ع1 وش1حلظامل1ني1وتتها11
وت ف1ع1رحي1ة1حلل1ه1يف1حأرض1وتتمق1ق1حلعاحل1ة1

وتسقط1ُوّل1رحكز1حلجكر1وحلظلم.
فس1ال11ُحلل1ه1ع1ى1حلمس1ني1وع1ى1بصم1اب1
حلمسني1وعى1نساء1حلمسني1وعى1بتباع1حلمسني.

مسؤولية المجتمع الدولي من جرائم التحالف السعودي في اليمن
يحيى صالح الدين 

إن11ناك1حسؤوليًة1تقُع1عى1عاتق1حملجتمع1حلاويل1تجاه1حا1
يقك11أه1حلتمالف1حلسعكدي1حن1عاوحن1غاشم1وغري1حرشوع1
بَْو1حربر1أمق1حلشعب1حليمني1وكن11ذح1حلعاوحن1خارج1حضللة1
حالحم1حملتماة1ووكنه1يمثل1حعتاحًء1عى1ألا1حستقل1ذي1سيادة.1
إن1حا1يقك11ُأه1حلتمالُُف1حلسعكدي1وح تزقتهم1حن1ج حئم1
ل ب1وج حئم1ضا1حإلنَْسانية1أمق1حلشعب1حليمني1حن1قصف1
للماني1ني1يف1حلبيكت1وحأس1كحق1وص1االت1حلع1زحء1وحأع حس1
ووذل1ك1ح1ن1قص1ف1للمنش1آت1حملاني1ة1ح1ن1حستش1فيات1
وحماوم1وحملباني1حلتعليمية1وحلتأريخية1وحن1لصار1جماعي1
ُوّل1تل1ك1حلج حئم1تعا1أنظ 1حلقانكن1حلاويل1حإلنَْس1اني1ج حئم1

ل ب1وج حئم1ضا1حإلنَْس1انية1ال1تس1قط1أالتقاد11وتُلقي1عى1عاتق1حملجتمع1
حل1اويل1حس1ؤولية1حاللق1ة1حلنظ1ا11حلس1عكدي1وللف1اؤه1ومج حي1ل ب1
وتقايمه1م1للمماومة؛1أاعتبار1حا1حرتكبكه1حن1ج حئم1يف1حليمن1تهاد1حلس1لم1

وحأحن1حلاوليني.1
لذل1ك1يعا1بح ح1ًحخجال1ًوغري1َحقبكٍل1تجاه111ذه1حلج حئم1بن1ال1ن ى1حكحقَف1
ج1ادة1للمجتمع1حلاويل1إليقاف1حلعاوحن1حلس1عكدي1حالحريوي1عى1حليمن1وحلذي1

حوتفت1أعض1حملنظمات1وحلمككحات1أبيانات1حلشجب1وحإلدحنة1
رغ1م1خط1كرة1حا1يق1ك11أ1ه1حلنظا11حلس1عكدي1ح1ن1ج حئم1
أمق1حإلنَْس1انية1تهاد1حلس1لم1وحأح1ن1حلاوليني1يف1تما1صارخ1
للمجتم1ع1حلاويل1وملب1ادئ1وح1كحد1حلقانكن1حلاويل1حإلنَْس1اني1
وتما1صارخ1للمعا1احت1وحملكحثيق1حلاولية1حملتمثلة1أاتفاقيات1
جني1ف1م1م111وحلربوتكو1كل1حأول1وحلثاني1حملتعلقة1أمماية1

حملانيني1وحملنشآت1حملانية1بثناء1حلنزحع1حملسلح.1
وحخالفته1ملا1يع ف1أنظا11روحا81مم111حلنظا11حالسايس1
ملمكمة1حلجنايات1حلاولية1أش1أن1ج حئ1م1حالأادة1وحلتي1عات1
حلمص1ار1حلجماع1ي1لش1عب1أأومل1ه1ح1ن1حلطع1ا11وحلاوحء1
وحلمق1كق1حالساس1ية1حن1ضمن1ج حئ1م1حالأ1ادة1حلجماعية1

وحلتي1تعا1ج حئم1ضا1حإلنَْسانية.
إن1حملجتمَع1حلاويل1َّحليك11يم 1أأزحة1إنَْسانية1وبخالقية1لعا11قياحه1أمكحقف1
ج1ادة1تج1اه1حا1يمصل1يف1حليم1ن1والوتفائه1أاور1حملتف1 ج1وعاجزح1ًعن1حنع1
حلنظا11حلس1عكدي1وللفائ1ه1حن1حرتكاب11ذه1حلج حئم1دون1حماس1بة1ودون1
تقايمه1م1للمماوم1ة1إاّل1حن1أعض1حملكحقف1حلخجكل1ة1وحلضعيفة1حن1أعض1
حملنظم1ات1حلاولي1ة1وأع1ض1حلهيئات1حلمككحي1ة1حلتي1ال1تتناس1ب1حع1لجم1

ج حئم1حلنظا11حلسعكدي1يف1حليمن.
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يف1حليم1ن1س1نكحُت1و1 ب1وأ1الء1برحد1بلف1اُد1يزي1ا1بن1ينتزع1كح1
حستسالحا1ًعجزوح1عن1حنتزحعه1حن1أني1ثنايا1جا1م1حإلحا11حلُمَسنْي،1
فأعادوح1حلكّ ة1أتمثيل1حلاور1وجّساوح1حلبغي1وحلعاوحن1وجمع1ق ود1
حلعال1م؛1لينهالكح1تارًة1بُْخ1َ ى1عى1حلثلة1حملؤحنني1ح1ن1بلفاد1بلفاد1
حلُمَس1نْي1لق1اح1ًوأغي1ا1ًوحنتقاحاً،1أ1اءح1ًأالم ق1للاي1ار1وحلمصار1
لألَْطَف1ال1وحلكب1ار1وحلصغ1ار،1زحلفني1ع1ى1حلصم1ارى1وحلجبال،1
وحلبمار1وحل حال،1حطلقني1حاليني1حلس1ها11حملليئ1ة1أالبارود1وحلنار1
ش1ايا1حلن1كال،1وحالي1ني1حل ح1اح1بحط ته1ا1طائ حتهم1أع1كٍن1حن1
للفائه1م1لت1ى1حس1تنفذوح1خزحئن1بحكحله1م.1وحا1حوتس1بكح1طكحل1

لياتهم.1فلم1يستطيعكح1بن1يُعياوح1حمل تزقة1لإلحارة1عى1حليمن.

فل1م1يجاوح1غري1بلفاده1حلت1ي1ُحلئت1برض1حليم1ن1أهم،1قلكأهم1
والزأ 1حلمايا،1أائسهم1عى1حملعتاين1شايا..1

إيمانهم1تجّس1ا1لتى1بصبمت1ُوّل1طعنة1تلّقا1ا1جس1ُا1حالحا11
حلُمَس1نْي1جبه1ًة1قاحت1حلش1هاحء1أعاد1قط حت1حلا11حلتي1س1الت1
حن1جس1اه1حلرشي1ف،1فكانت1حع و1ة1و أالء1أ1ذرًة1زرعها1جكر1
حلس1الطني،1وس1قا1ا1حنتصار1حل1ا11لتى1بثم ت1وس1الت1بودية،1
فتضاعفت1س1الاتها،1لتكن1عرشحت1حآلالف1حن1حلس1الات1تعج1
أاملالي1ني1ح1ن1حملجا1اين1ح1ن1حأنص1ار1لله1وللمس1ني،1حلهاتفني1
أرصخة1»11يهات1حنا1حلذلة«1لتى1دوت1يف1حإلرجاء1فكانت1ش1عارح1ً
قاصفا1ًعى1بوليائهم،1ووشفت1ُحَخّططاتهم1و1زيمة1لنفسياتهم.1
وش1عارح1نصب1عى1حلياتهم1أفضل1تضمياتهم،1وسا11تكجت1أها1

صفماتهم.
لتى1بصبمت1عاش1كر1حارس1ًة1عرب1حأجي1ال1حنهجيتها1حلبذل1

وحلعطاء1عى1ححتاحد1حلتأريخ،1وان1ليمننا1حلمظ1حأوف 1وحلتضميات1
حالعظم.1

فأصبم1ت1ثقافُة1تضمياتهم1ال1تقاُس1أمعيار1عاد1حلقتى1لتى1
وإن1لم1يبَق1حنهم1بلا1بَْو1أمجم1حأرضحر1وبن1بصبمت1حبانيها1ولها1

رحادحً..1
لكنه1ا1تق1اس1أمعاي1ري1»ُخذ1ي1ا1رب1لتى1ت1 ىض1»1وحن1يارك1
1ذح1حملعيار.1س1يتذوق1حش1اع 1ل1الوة1حلبذل1َوحلعط1اء1يف1قاحكس1
حلتضمية1وحاذح1تعنى1حملارس1ة1حلُمَس1يْنية1حلك أالئي1ة1لهذه1حأحة1
وحنعكاس1اتها1عى1حلكحق1ع1حلذي1ال1ي1اع1لألَْعَاحء1ر1ان1ا1ًعى1زيادة1
لجم1حلفتك1وحلتاحري1للمتس1لمني1أثقافة1َ1ذه1حملارس1ة،1أقار1حا1
1ك1حستش1عار1حملسؤولية1لايهم1يف1حلعطاء1لتى1تستكيف1حأحة1ثمن1
حلنرص1وحلعزة1وحلك ححة1حملكعكد1أه1حملؤحنني1وحنتزحعه1حن1أني1قبضة1
َوسطكة1حلجباأ ة1وحملستكربين1وإن1ألغت1حلتضميات1إىل1بأعا1حاًى.

ما زالت الدماُء تنتصُر على السيوف

مــمــلـكة الـــرمال

أمل المطهر 
يف1ظ1الل1و أ1الء1ح1ا1زحل1ت1دح1اء1حأَْل1َ حر1يف1ُوّل1
جبه1ات1حلبطكل1ة1تنت1رص1عى1ت س1انات1حأس1لمة1
وحرسحب1حلطائ حت1وجمافل1حلجيكش1حملجمعة1حن1ُوّل1

شذحذ1حأفاق
تل1ك1حلاحاء1حلطا11 ة1حلتي1حأ1ت1إال1بن1تككن1فاحء1

لكل1قيم1حلخري1وحلم ية1يف1عالم1حلئ1جكرح1ًوظلما1
تل1ك1حلاح1اء1حنت1رصت1ل1كل1حملس1تضعفني1يف11ذح1

حلعالم..1
فما1بلمقته1أأَْعَاحُء1حإلنَْس1انية1حن11زحئَم1حكجعة1
ورضأات1تنكي1ل1قاصمة1رغم1ع1ا11تكافؤ1حملع وة1
َعس1ك يًّا1ح1ن1ليُث1حلع1اة1وحلعتاد1إال1بن1ح1ا1ربيناه1
وُخُصكص1ا1ًيف1حلف1رتة1حأخ1رية1حن1حس1تقتال1حلعاو1
حلس1عكدّي1الس1رتجاع1حأرحيض1حلتي1ل ر11ا1بأطال1
حلجي1ش1وحللج1ان1حلش1عبيَّة1يؤو1ا1لن1ا1بن1حلقضيَة1
1ي1ح1ن1تنترص1وتل1ك1حلاحاء11ي1حن1تش1ق1ط يق1
حلن1رص1حهما1وانت1قكة1حلعاو1حلذي1ن حه1حآلن1يتج ع1

حلم1رسحت1لخكضه111ذه1حلم ب1ضانا،1فيس1تاعي1
حلخب1ري1حلعس1ك ي1حأح يك1ي1جكزي1ف1فكلتري1وي1
يُخِ َج1ه1حن1حأزق1ه11ذح،1فه1ك1وان1يظ1ن1بن1بَأْنَاء1
حليمن1س1يظلكن1يلملمكن1بشالء1بَْطَفالهم1ونسائهم1
حن1أني1حل1 وا11ويبككن1عى1حأطالل1ويس1تنجاون1
حلنجاَة1ح1ن1حأُُحم1حملتماة1وُرعاة1حلس1ال11حأح يكي؛1

وي1تنقذ1م.
وانكح1يظن1كن1بن1رج1ال1حليمن1س1ريفعكن1حل حية1
حلبيض1اء1حنذ1حأس1بكع1حأول1لهذح1حلع1اوحن،1لم1يكن1
يف1لس1بانهم1بن1رج1ال1حليم1ن1وش1باأه1وش1يكخه1
سيه عكن1إىل1جبهات1حلماود1حقتممني1ُوّل1حلصعاب،1
تاروني1نساَء1م1وبَْطَفالهم1ورحء1م1دونما1حنكسار1بَْو1

ت حجع1أخذ1حلثأر1وتأديب1حلعاو1حألمق1حملغ ور.
ل1م1يك1ن1يف1لس1بانهم1بن1حلاح1اء1حلت1ي1تج ي1يف1
ع وقهم1دحاء1لسينية1ثائ ة1ال1تقبل1حلضيم1وحلضعة1

ولغري1خالقها1ال1تقبل1حل وكع.
و1ا111م1حآلن1يتج عكن1حلكيالت1ح1ن1ليكث1حلكغى1
حلذي1ن1خاضكح1حع و1ة1حلنَفس1حلطكي1ل1يف1ظل1قيادة1

لكيمة1وثب1ات1حطلق1وثقة1عالية1أخالق1حلس1مكحت1
وحأَْرض،1وحآلن1لصص1حلمق1وبصبح1حلعاو1يس1تنجُا1
أه1ذح1وذحك1لك1ي1يخلص1ه1حم1ا1بصاأه،1ف1ال1نفعهم1
ح تزقة111ادي1حلذين1جمعك1م1حن1حلجنكب،1وال1نفع1
حلاع1م1حإلَحاَرحتي1أجنكده1وآليات1ه،1وال1نفعهم1حلغطاء1
حلجكي1حملس1تم 1أكل1بش1كاله،1ول1م1تمنعهم1خطط1
وتقنيات1حأح يكان1حن1رضأات1وتقا11حملجا1اين1يف1

عق 1برحضيهم.
فتل1ك1حلاحاء1حلطا1 ة1حلتي1تس1كب1يكحيا11ًي1حن1
وت1ب1له1ا1حلنرص1حهم1ا1صنع1آل1س1عكد1ف1ال1حجاَل1
بحاحهم1س1كى1حلغ ق1بَْوث1َ 1وبَْوثَ 1يف1رحال1حليمن1حلتي1
تبتل1ع1ُوّل1حلغ1زحة1حلطاحعني1وتلك1حلاحاء1حلتي1س1الت1

حنهارح1
لرتوي1ض1ظم1أ1حأَْرض1للك حح1ة1وحلع1زة11ي1حن1
وان1ت1له1ا1حلغلب1ة1وحالس1تم حرية1وش1ا1ا1عى1قكة1
وصالأة1حلمق1و1شاشة1وضعف1حلباطل1فلهذح1ستظل1
تلك1حلاحاء1تنترص1عى1حلسيكف1لتى1ي ث1حلله1حأَْرض1

وحن1عليها1وحلعاقبة1لن1تككن1إال1للمتقني.

أم هاشم عباد
أتال1 ج1وحضح1لك ة1حلنار1حلتي1بش1علتها1حملكة1
حإلْر11َاب1حلس1عكدّي1يف1حلكط1ن1حلع أ1ي1ودح1 ت1أه1
حالوطان1وس1فكت1حلاحاء1وبر1ب1ت1حالحن1وحالحنني1يف1
أالد1حملس1لمني1أالتاخ1ل1حملبارش1بَْو1أكحس1طة1حدوحتها1
حإلْر1َاأية..1حملال..1دحعش،..1حلقاعاة..1حلنرصة1وصلت1
و ة1حلنار1إىل1حملكة1حل حال1وأائت1حثار1ا1تظه 1غصبا1ً
عن1ل1كا11حملهلكة1حملتهالك1ة1وأائت1حلق1 حرحت1حلتي1
فاته1ا1حلقطار1تخ ج1ح1ن1لكا11حملهلك1ة1يف1حماوله1
أائسه1إلس1كات1حالصكحت1حلتي1حرتفعت1وخ جت1عن1
صمته1ا1حن1ش1اة1حلظل1م1وحلجكر1وحالضطه1اد1حلذي1
يعاني1ه1س1كان1حلمجاز1ح1ن111ذه1حأرسة1لعقكد1حن1

حلزحن.1

وحا1ق حر1حلسماح1للنساء1أقيادة1حلسيارحت1إاّل1وذر1
حل حاد1عى1حلعيكن1ووأن1حلش1عب1حلمج1ازي1ال111َم1َّ
لايه1وال1حأساة1سكى1بن1حلنساء1ال1يقان1حلسيارحت.1

و1ذح1حس1تخفاف1أعقل1ب1ل1حلمج1از1حلذي1وصلت1
أه1م1حملعان1اة1إىل1لا1طمس1حلهكية1وحلنس1ب1وحىل1لا1
حلفق 1وحلجكع1وحلتمييز1حلعنرصي1وحلطائفي1حملقيت.
ويعترب1ب1ل1حلمج1از1بن11ذح1حلق حر1ال1يعنيهم1وحنه1
ق1ا1فات1حجله1وحعتقا1بن1ه1ال1يهمهم1وال1يعنيهم1لتى1
لك1بصبمت1جاه1وحلطائف1نس1خة1عن1دأي1وتل1حأيب1
يف1حلفس1اد1فهذح1حح 1حتكقع1حن1لاوم1طائش1ولكا11
حتهالككن1وليس1غ يب1عنهم1حفس1اد1شعبهم1أعا1بن1
حفساوح1رجاله1وحغ قك1م1أاملخارحت1وأالجانب1حآلخ 1
بفساو1م1أتغذيتهم1أثقافة1حإلْر1َاب1وحلقتل1ودروس1

حأن1تيمية.

وحملتكقع1لص1ل1و1ك1حباروة1بح ي1كا1لق حر1تافه1
لي1س1ذي1جاوى1ليظه 1بن1حملش1كلَة1بعمق1وبن1حأح 1
حخط1 1أكثري1عى1لاوم1حملهلكة1حلطائش1وحس1ارعة1
ت حح1ب1للمباروة1ووآنه1وان1س1ا1 1عى1تمقيق11ذح1
حأح 1فيه1حن1حلس1خ ية1حا1يكفي.1وفيه1نظ 1لكل1ذي1
نظ 1بن1لكا11حلس1عكديّة1وعلمائه1ا1حا11م1إاّل1حج د1
تاأع1ني1إلَرحَدة1بح يكا1وقيا1رضا1ا1وحلمكا11وحلعلماء1
حا11م1إاّل1جزء1أسيط1حن1حككن1حغلبه1غاضب1وناقم1
حن1لكا11حملهلكة1وحن1سياس1ة1بح يكا1حالستعبادية1
وحلنا1بة1لث وحتهم1وحكحص1ل1للعملية1حلتم رية1حلذي1
وانت1يف1وبت1وتخف1ى1و1ا11ي1بصبمت1لقيقه1حنذ1
ل حك1151سبتمرب1حلذي1أاب1ولن1يتكقف1إاّل1أاقتالع1أني1
س1عكد1وتم ر1حلمجاز1حن1قبض1ة1حلصهيكنية1وحنها1

ستتم ر1فلسطني1وول1حلاول1حلع أية1حملمتلة.

حسينيون نهتُف 
في زمن الصمت 

واالنكسار
محمد الشمهاني

1زحن1وتأري1خ1ذو ى1 ل1كلِّ
تجّاد1وتخّل1ا1يف1وتب1حلتأريخ1
أم1اء1 ُن1 وت1اوَّ وصفمات1ه1
جب1ني1 يف1 وتنَق1ُش1 حلذ11ب1

حلا1 .
ذو ى1ال1تن1ى،1و1ا1نمن1
11ذه1حأَي1َّا11نمتف1ل1ونعّظم1
حإلح1ا11 حستش1هاد1 ذو1 ى1
حلمس1ني1حلذي1جا1ا1ولارب1
حلظلم،1وأ غم1حظلكحيته1وان1
جب1ال1ًش1احخا1ًبح1ا11حأَْعَاحء1

وحلكفار1وحملنافقني1حلذين1تاث وح1وتغطكح1أاإلْساَل11و1م1أعياون1
عنهم1ُوّل1حلبُعا،1ولاولكح1حلقضاء1عى1حإلْس1اَل11أاإلْساَل1؛1لينالكح1

حطلبهم1وحؤحح تهم1حلذي1وانت1تخط 1عى1قلكأهم1حلسكدحء.
فالغ1ار1وحلخيان1ة1وان1ت1وحردة1يف1ذحك1حلزحان،1ف1ال1غ و1قا1
حتضح1ُوّل1يشء1عى1س1الة1حملع وة1لني1ضّمى1حلمس1ني1أاحه1

حلطا1 1وروله1حلطيبة1فاحًء1لإلْساَل11وحملسلمني.
وعك1س1ذلك1حنت1رص1حلمس1ني1أاح1ه1وروله1ون1ال1حلنرص1
ووان1لليف1ه1وإىل1يكحنا11ذح1ال1زحل1حل1رصحع1أني1حلمق1وحلباطل1
لت1ى1إظهاره1عى1لقيقته1وتج ياه1حن1حملتغطني1وحملتس1رتين1
وفضح1نكحيا1م1حلسيئة1أسالح1حلمق1ورجاله1حلذين1بخلصكح1لله1

ُسبَْمانَُه1َوتََعاىَل.
ال1زحل1بَْع1َاحء1حإلْس1اَل11يف1طغيانه1م1يعمه1كن1ال1يعلمكن1إىل1
حي1ن1ذح1ب1كن،1وحىل1بي1حق 1يس1تق ون،1ختم1حللُه1ع1ى1قلكأهم1
أكف 1م1و1م1ال1يشع ون،1فالنرص1لإلْساَل1،1وحلتنكيل1وحلهزيمة1
للكفار1وحملنافقني1حلذين1تسرتوح1أالاين1حنذ1وقت1طكيل،1فاليك11
لصمص1حلمق1وز1ق1حلباطل1فس1نرصخ:1لس1ينيكن1يا1دنيا،1

و1يهات1حنا1حلذلة،1فقا1ذ1ب1زحن1حملساوحة1وحالنبطاح.

اإلماراُت هي الذراع األولى ألمريكا في المنطقة
فائد الدرويش

حلكثري1ُقا1يس1تغ ُب1عناحا1نق1كُل1أأن1حإلحارحت11ي1
حل1ذرحع1حأوىل1أح ي1كا1يف1حملنطق1ة،1وبنها1تلَع1ُب1حلاوَر1
حأََسايس1يف1ل ب1حلكوالة1حلتي1تُشنُّها1بح يكا1عى1حليمن1

وشعبها1أوث 1حن1عاحني.
وحلكث1ري1وذَل1ك1يتعج1ب1عناح1ا1نق1كل1أ1أن1نفكذ1َ
حإلح1ارحت1يف1حملنطقة1بق1كى1حن1نفكذ1حلس1عكديّة،1وبن1
بح حء1حإلح1ارحت11م1حلعمالء1حأول1ني1أح يكا1وإرسحئيل1

قبل1بح حء1حلسعكديّة!
يف1حلباحي1ة1جميعنا1يعلم1أ1أن1حلجنكد1حإلحارحتيني11م1
حملسيط ون1عى1حلجنكب،1وال1يكجا1جنكد1سعكديّكن1يف1
عان1بَْو1غري1ا1حن1حملان1حليمنية1حملمتلة1إاّل1فيما1نار.1

وجميعنا1يعلم1وذَلك1أأن1حلس1عكديّة1قا1حس1تأج ت1

جيكش1حلبش1ري1للس1يط ة1عى1عان،1ولك1ن11ذح1حأح 1
لم1ي1ا11طكيال1ًلت1ى1أ1ابت1حلخالفاُت1أني1حلس1عكديّة1
حن1االع1حش1تباوات1حس1لمة1 إىل1 بدى1 وحإلح1ارحت،1ح1ا1
أني1فصائ1ل1حمل تزق1ة1حملكحلي1ني1للس1عكديّة1وحملكحليني1
لإلحارحت،1حأح 1حلذي1حنتهى1أاناالع1حشتباوات1يف1حطار1
ع1ان1أني1حلجن1كد1حلس1كدحنيني1وقكحت1حلم1زح11حأحني1
حملكحيل1لإلحارحت،1وقا1تكقفت11ذه1حالشتباوات1أخضكع1
حلس1عكديّة1لق حر1حإلحارحت1وتسليم1ق حر1حلمكم1يف1عان1
وحلجنكب1إىل1حإلح1ارحت1وحمل تزقة1حملكحل1ني1لهم1وإخ حج1
ق1كحت1وبرية1حن1حلجنكد1حلس1كدحنيني1ونقلهم1حن1عان1
إىل1صم1 حء1حي1اي1حلت1ي1تمكل1ت1إىل1حق1ربة1جماعية1
لجنكد1حلبشري1وح تزقة1حلعاوحن،1وذَلك1حنعت1حإلحارحت1
حمل ت1زق111ادي1حن1دخ1كل1ع1ان1ودعمه1م1للمجلس1
حالنتقايل1حملعارض1لهادي1وحلس1عكديّة1وحلتالل1جزي ة1

س1قط ى1أعا1بن1وّقع1حلانبكع11ادي1عى1حتفاق1قىض1
أتأجري1جزي ة1س1قط ى1لإلحارحت1مل1اة1عرشين1عاحاً،1
وذَل1ك1حقاأل1تكقف1حإلحارحت1عن1دعم1حملجلس1حالنتقايل1
حملطاَل1ب1أاالنفص1ال1وحملع1اِرض1له1ادي1ورشعيت1ه،1
وتمكي1ل1جزي ة1حيكن1حلكحقعة1يف1أاب1حملناب1إىل1قاعاة1

عسك ية1إحارحتية1بح يكية!
وال1بخفيكم1وذَلك1عن1حلكال11حلذي1س1بق1وس1معته1
عى1لس1ان1بلا1حس1ؤويل1وزحرة1حلخارجي1ة1حملرصية1يف1
حلقا1 ة1قب1ل1عاحني1عناحا1قاحنا1ل1ه1حبادرة1لككحة1
حالطف1ال1إليقاف1حلم1 ب1عى1حليمن..1ف1 د1علينا1قائال1ً
وأالن1ص1حلكحلا:1ي1ا1بأنائ1ي1إذح1ُونتُم1ت ي1اون1إيقاَف1
حلم ب1يف1ألاوم1فعليكم1أالتكجه1إىل1حإلحارحت،1فهي1حليا1

حأوىل1أح يكا1يف1حملنطقة1وليست1حلسعكديّة!1
ُول111ُّذه1حألاحث1تُال1ُّعى1بن1حلق حَر1حأول1وحأخري1يف1

تمالف1حلرش11ك1أيا1حإلحارحت،1وبنها1حلالعب1حأََسايس1يف1
حلم ب1عى1حليمن،1وبن1حلسعكديّة1ليست1إاّل1أق ة1للكب1
1أها1إىل1حملس1تنقع1حليمني1لتى1 أح ي1كا،1وقا1تم1حل1زجُّ
تتمكن1بح يكا1حن1حستنزحف1حلبق ة1حلملكب1بوث 1وبوث 1
وذَلك1أ1رشحء1حأس1لمة1حأح يكية1حن1قبل1حلس1عكديّة1
وتكظيف1وب1ار1حلخربحء1حلعس1ك يني1حأح يكيني1وأهذح1

تتمكن1بح يكا1حن1رضب1ثالث1عصافري1أمج 1:
1-حأول1و1ك1حستنزحف1خزينة1حأحكحل1حلسعكديّة.

-وحلثان1ي111ك1حعالج1ة1حأزح1ة1حالقتصادي1ة1حلتي1
عصفت1أأح يكا1حع1بوحخ 1عا1٢٠٠٨11.

-وحلثالث11ك1حلت1الل1حلجمهكري1ة1حليمنية1وإرواع1
وإذالل1ش1عبها،1و11ك1حلعصف1كر1حل1ذي1ل1م1يتمك1ن1
حأح يكي1كن1حن1ه،1لتى1ل1ك1بصبمن1ا1ذرحرح1ًيتطاي 1يف1

حلهكحء.1



10
حألا

حلعاد

111حم 11م 1111
11بوتكأ 1ك1 11

)16 (
ثقافية 

دُم األحرار ينتصُر
أكرم عبدالرحمن جحاف 

ي���ا س���ي���دي ي���ا رس�����ول ال���ل���ه ج��ئ��ت وم��ا 
اع����ت����ذُر!  م���ن���ك  ل����س����اٍن  ب�����أي  أدري! 

ي��ا س��ي��دي ش��اع��ٌر خ��ال��ي ال���وف���اض أن��ا 
ل���ك���ن���ن���ي ل������ك ب����ع����د ال�����ل�����ه أف���ت���ق���ُر 

بها  أج��ود  نفسي  س��وى   عندي  ش��يَء  ل 
ف����داءك����م.. وه���ي ت��خ��ش��ى ش���ّر م���ا ت���زُر 

ل���ع���ل ح���ب���ي ل���ك���م م���ن���ك���م ي���ق���رب���ن���ي! 
وال��ظ��ف��ُر  ف���ال���ف���وز  ب���ك���م!  ألن ح��ظ��ي��ت 

ب��ل  أل��ت��ق��ي��ك  أن  ي����ا س���ي���دي  خ��ش��ي��ت 
ح��ش��روا  ق���د  ال���ن���اس  ال���ي���ه  ب���ي���وٍم  زاٍد 

لي  تشفع  الله  عند  احلشر  ف��ي  عساك 
م���ن ذا س����واك ل����ذاك ال���ي���وم ي��ن��ت��ظ��ُر؟ 

ي����ا ن��ع��م��ة اخل����ال����ق ال����ب����اري ورح��م��ت��ه 
ي��ا خ��ي��ر م��ن ط��ال��ع��ت��ه ال��ش��م��س وال��ق��م��ُر 

ع���ل���ي���ك أزك�������ى ص������لة ال����ل����ه دائ���م���ة 
وال���ب���ص���ُر  ال����ه����دي  س���م���ع  ب��ي��ت��ك  وآل 

أت��ي��ت ي���ا س��ي��دي وال���ك���رب ي��ع��ص��ف بي 
وخ�����اط�����ري ي���ع���ت���ري���ه ال����ه����م وال����ك����دُر 

أش��ك��و ال���ى ال��ل��ه ي��ا خ��ي��ر ال����ورى وجعي 
تعتصُر  واحل�����زن  ب���األس���ى  م��ه��ج��ٌة  ل���ي 

مبتسماً  ال���ن���اس  أم����ام  وج��ه��ي  لح  إن 
ينصهُر  احل����زن  ل��ه��ي��ب  م���ن  ف��خ��اف��ق��ي 

أس���ف���اً  وا  ح������َل  ق���ل���ب���اه مم����ا  وآح�������ر 
اخل��ب��ُر؟  م��ا  ال��ي��وم  تسلني  ي��ا س��ي��دي ل 

إن ع��ن ح��س��نٍي وع����اش����وراء!! ق��ل��ت بلى 
وع���ن���دك ال��ع��ل��م ق��ب��ل ال���ن���اس واخل���ب���ُر 

أرى حسيناً وقد شد الرحال الى  أرض الفراِق 
ال��س��ف��ُر!!  أّذن  ومل���ا  ال����ع����راق؟!!  ارض 

رأي�����ت ط��ي��ب��َة ت��ب��ك��ي ح���ني ف���ارق���ه���ا!! 
ي����ك����اد ق����ب����ُر رس�������ول ال����ل����ه ي��ن��ش��ط��ُر 

ك��أن��ن��ي ب��احل��ص��ى وال���رم���ِل ت��وش��ك أن 
مت��ض��ي ت��ع��ان��ق��ه وال���ص���خ���ُر وال��ش��ج��ُر 

ك�������أن ف����اط����م����ة ال�������زه�������راِء واق����ف����ًة 
أم������ام ع���ي���ن���يَّ ف��ي��ه��م مت���ع���ن ال���ن���ظ���ُر!! 

ك���أن���ه���ا اب���ت���س���م���ت ل���ل���راح���ل���ني ل���ه���ا!! 
ودم���ع���ه���ا ال���ط���اه���ر وال����وض����اء ي��ن��ه��م��ُر 

ل���ك���ن���ه س������ار ب����اس����م ال����ل����ه مم��ت��ط��ي��اً 
ظ��ه��ر امل��ن��اي��ا ف���ل خ����وٌف ول خ��ط��ُر!! 

أّن�����ى ي��ق��ي��م ح���س���نٌي ف���ي ال���ب���لد وق��د 
ت���ن���دث���ُر!!!  ال���ل���ه  دي�����ن  م����دام����ك  رأى 

ه����ذا اب����ن ح���ي���درةَ ال���ك���رار ك��ي��ف ل���ه!! 
ف��ي��ن��ك��س��ُر  ل����ط����اغ����وٍت  ي��س��ت��ك��ني  أن 

ل���م ي���خ���رِج ال��س��ب��ط ل��ل��دن��ي��ا وزخ��رف��ه��ا 
ف���ع���ش���ق���ه���ا م�����ال�����ه ف�����ي ق���ل���ب���ه أث�����ُر 

احل��������ب ل����ل����ه واخمل��������ت��������اِر أخ����رج����ه 
وال����ذك����ُر وال����ه����دُي واآلي��������اُت وال���ن���ذُر 

ف���ع���اش���ُق ال����ل����ه ل����ن ت���ث���ن���ى ع���زائ���ُم���ُه 
ح��ت��ى ول����و ح���ارب���ت���ه اجل����ن وال���ب���ش���ُر!! 

ف��ي��ا ط��واغ��ي��ُت م��ا س��ي��ُف ال��ف��ق��اِر س��وى 
ت����ذُر  ول  ت��ب��ق��ي  ل  ال���ل���ه  م����ن  ح������رٌب 

معه  امل��ص��ط��ف��ى  وآل  احل���س���ني  م��ض��ى 
ف��ي رح��ل��ٍة ي��ا ب��روح��ي خ��ي��ر َم���ن ع��ب��روا 

أرج��ل��ه��م!!  وال���ص���ح���راء  األرض  ت��ق��ب��ل 
ف���ه���م وج��������وهٌ ب���ه���ا ي���س���ت���ن���زُل امل���ط���ُر 

ت��س��م��ع أح���ادي���ث���ه���م ل���ي���ًل ف��ت��ب��ص��ره��ا 
درُر  أف���واه���ه���م  م���ن  ف��ه��ي  ت��س��اق��ط��ت 

ب��ه��م  امل����ق����ام  ف���ي���اط���ي���ب  أق�����ام�����وا  إذا 
نفروا  ه��م  ال��ل��ه  سبيل  ف��ي  م��ض��وا؟  وإن 

وه���م  امل���رس���ل���ني  خل���ي���ر  آٍل  خ���ي���ر  ه����م 
ب���ش���ُر!!!  ان���ه���م  ال  األرِض  ع��ل��ى  ن�����وٌر 

ي����ا ك����رب����لء ل���ق���د ح����ل احل���س���ني وي����ا؟ 
ن��ه��ر ال����ف����راِت أت����اك ال���ط���اه���ُر ال��ع��ط��ُر 

م���ا ب����اُل م����اءك ل ي��رق��ى ل��ظ��ام��ئ��ه��م؟؟ 
م���ا ب����اُل أرض�����ِك ي���ا ك���رب���اءُ ت��س��ت��ع��ُر؟؟ 

ه��ذا اب���ُن ب��ن��ِت رس���وِل ال��ل��ه أش���رف من؟ 
ت���ن���زل���ت ف���ي���ه���ُم اآلي����������اُت وال�����س�����وُر 

ه���ذا اب����ُن ح���ي���درٍة! ه���ذا اب����ُن ف��اط��م��ٍة؟ 
فاعتبروا؟  امل��س��م��وم  احل��س��ِن  أخ��و  ه��ذا 

ه��ذا اب��ُن م��ن ش��ق أق��ط��ار السما وع��ل؟ 
ح��ت��ى دن����ا ق����اب ق����وٍس أي��ه��ا ال��س��ح��ُر؟ 

ه���ذا اب����ُن م��ن رب��ن��ا ص��ل��ى ع��ل��ي��ه وم��ن؟ 
ح����نَّ اجل���م���اُد ل���ه واجل������ذُع واحَل���ج���ُر؟ 

ه�����ذا إم��������اُم ب���ن���ي ط����ه وخ���ام���س���ه���م؟ 
هذا ابُن أشرف من في اخللِق قد ذكروا؟ 

��ل��ه  ه������ذا ح���ب���ي���ب رس���������وِل ال����ل����ه ق��بَّ
ف����ي ن����ح����رِه ودم��������وع ال����ن����ور ت��ن��ه��م��ُر 

ه����ذا اب�����ُن م���ن وه���ب���وا ل��ل��ه أن��ف��س��ه��م؟ 
هم خير من سجدوا ؛هم خير من شكروا؟ 

وال����ل����ِه ل����و ق����ام����ِت ال���دن���ي���ا حت��ارب��ه��م 
أَْو ف��ت��روا  ت��ال��ل��ِه م���ا وه���ن���وا ف���ي احل���ق 

جماجمهم  األع���ل���ى  امل���ل���ِك  م���ن  ب���اع���وا 
وم����ا اس��ت��ك��ان��وا س����وى ل��ل��ه وان��ك��س��روا 

م��ن؟  ي��ب��اي��ع  أن  أحت��س��ب��ون ح��س��ي��ن��اً!! 
ق���د ح����ارب ال����ل����ه!!! ك���ل أي��ه��ا ال��غ��ج��ُر 

ي���ا ك���رب���ل اس��ت��م��ع��ي؟  ه���م خ���ّي���روه ال 
ق����وُل اإلم�����ام مل���ن ب��ال��ك��ف��ِر ق���د ج��ه��روا 

ه��ي��ه��ات ه���ي���ه���اَت! م��ن��ا ال�����ذلُّ أع��ل��ن��ه��ا 
إم�����ا من������وت! وإّم�������ا ال����دي����ُن ي��ن��ت��ص��ُر 

ي��ا س��ي��دي ي��ا رس����وُل ال��ل��ه؟ ل��ي��ت ت��رى؟ 
ك���م ك���رب���لء ن���راه���ا ال���ي���وم ت��ن��ت��ش��ُر؟؟؟ 

جت�������ددت ف����ي ب�������لِد امل���س���ل���م���ني ل��ه��ا 
���َغ���ُر!!  وج����ٌه ي��ش��ي��ُب ل��ه األط���ف���اُل وال���صِّ

له  ال���ب���لِء  ك����رِب  ف���ي  ال����ذي ح���ّل  ذاك 
ف��ي أرض��ن��ا ص����وٌر! م��ن ح��ول��ن��ا ص���وُر!! 

ف��ي غ���ّزة ال��ق��دس! ف��ي ب��غ��داَد ف��ي حلٍب 
قطُر!!!  ل  جنَد  ليبيا!...ل  في  مصِر  في 

ي��ق��ت��ل��ون ب���ن���ي اإلس�������لم ب���اس���م���َك ي��ا 
غ��دروا  أسلفهم!  كما  ه��م  ال���ورى!  خير 

اَن ك���ان���ت ك����رب����لَء لنا  ب����األم����ِس م�������رَّ
ف��ي��ه��ا ح��س��نُي ال��ت��ق��ي ال��ط��اه��ُر ال��ن��ظ��ُر 

ك���ج���دِه ال��س��ب��ط م���ن أج���ل اإلل�����ِه قضى 
وع�������اد ح����ي����اً ف����ف����َر ال���ب���غ���ي ي���ن���دح���ُر 

ي��ا أي��ه��ا ال��ب��اِغ��ي اس��َم��ْع��ه��ا م���دوي���ًة؟؟؟ 
ي��ن��ت��ص��ُر!!  ف����إن دم الح�������راِر  أق���ت���ل!! 

دماُء العزة
محمد الشرفي

 
م��آس��ي��ن��ا ل���ن���ا ف����ي ن��ه��ج��ن��ا ت��ش��ع��ل ف��ت��ي��ل ال���ن���ار 

وال���ق���رآن  وال��س��ب��ط  ال��ن��ب��ي  ن��ه��ج  ع��ل��ى  سنشعلها 
ف���ي اإلق�����دام واإلص�����رار  ك���رب���لء دروس  ل��ن��ا م���ن 

وس���ي���دن���ا احل���س���ني م��ع��ل��م ال��ت��ف��ص��ي��ل وال���ع���ن���وان 
ي���س���وغ ال��ص��ب��ر ع���ن���وان���اً وي���أب���ى ال�����ذل ل���ألش���رار 

واخل��ذلن  األرض  طغاة  يخشى  ل  احل��رَب  يخوض 
وس���ّط���ر ب���ال���دم���اء ن���ص���را مل��ن��ه��ج ج����ده اخمل��ت��ار 

وأزه�����ق ع���رش أش�����رار أزاح�����وا ال���دي���ن وال���ق���رآن 
ف��ي��ا س���ب���َط ال��ن��ب��ي ل��ب��ي��ك ن��ك��ت��ب��ه��ا ب��ك��ل ج���دار 

ون��رُس��ُم��ه��ا ف���ي امل���ي���دان ض���د ال��ك��ف��ر وال���ع���دوان 
ف��م��ن��ك ال����ث����ورة اق��ت��ب��س��ت وأن�����ت م��ع��ل��م ال���ث���وار 

ف���ث���ورت���ن���ا ل���ث���ورت���ك ام����ت����داد ال���ن���ه���ج وال����ق����ران 
أَْو ه���ذا احل��س��ني م��ن��ارة اإلس���لم  ف��أن��ت ح��س��ني 

س��ل��م��ان  أَْو  ال���ي���وم  ت���رام���ب  ج���ّس���ده  ي��زي��د  وذاك 
م���ران  ج��ب��ل  ي��ع��ان��ق��ه��ا  ب���ل  ك����رب  األرض  وت���ل���ك 

ح���س���ني ال���ط���ف ن��ع��ل��ن��ه��ا ح��س��ي��ن��ي��ون ي����ا م����ران 
ل��ألج��ي��ال  ال���ع���ز  دروَب  م��آس��ي��ن��ا  م����ن  ص��ن��ع��ن��ا 

واخل���س���ران  ال���ن���ار  ج��ح��ي��َم  م��ن��ا  ع���دون���ا  وذاق 
وق���ائ���دن���ا أب�����ا ج���ب���ري���ل جن����م ال���ع���ت���رة األط���ه���ار 

ي��خ��وض ب��ن��ا غ��م��اَر امل���وت ي��ت��ح��دى ق���وى ال��ع��دوان 
ل�����ه ص���ف���ة وأوص����������اف ت�����ع�����وُد جل������ده ال����ك����رار 

ي���ه���ز ب���ص���وت���ه ال���دن���ي���ا ي���ت���رج���ُم ق���ول���ه امل���ي���دان 
ل���ن���ا م����ن ع���ت���رة اخمل����ت����ار ح���ب���ل ي��ن��ق��ذ األح������رار 

وي��ع��ل��ي دي����ن م���ولن���ا وي��ك��س��ر ش���وك���ة ال��ط��غ��ي��ان 
ت��ول��ي��ن��ا رس�����ول ال���ل���ه وأع������لم ال���ه���دى األط���ه���ار 

األزم����ان م���دى  نلعنهم  وامل�����وت  ال���ع���داء  ألع���دان���ا 

يا بندق 
اترجرج

يحيى محمد اآلنسي

ي�������ا ب������ن������دق ات������رج������رج
م��خ��رج  امل���ع���ت���دي  وزف 

م���ف���رج  أَْو  ق�������اع  م������ن 
م���ن  درس  ول������ق������ن������ه 
أق����������������وى ال����������������دروس

ب����������رك����������ان ي�����ت�����وه�����ج 
وس���ط ق��ل��ب��ي وش��ج��ه شج 

ي������ل������ه������ب وي������ت������أج������ج 
بنار الغيض ألحفاد اجملوس

ي�������ا ل�����ي�����ت م�������ن س�����رج 
وس���ط ج���ده م���ع اخل���زرج 

ي������ن������س������ف وي������ت������ف������رج 
الرؤوس دمار اململكه حتى 

وان�������������ا ع�����ل�����ى م���ن���ه���ج 
م��ا يقبل عوج  ُح��ر  وزي���دي 

م��س��ي��رت��ن��ا ه����ي اخمل����رج
وعز األرض من عز النفوس

س������ل������م������ان م��������ن ل���غ���ج 
وادرج  ه��م��ت��ي  وأش����ع����ل 

ح���ي���ات���ه داخ�������ل امل������درج
وفصل له كفن يلبس غموس

يا طف التمس قبسًا
حمير العزكي

ك����رب ت��خ��لّ��ق ف���ي أح���ش���ائ���ه ال��غ��ض��ُب
وب����ال����ب����لء وج������وه ال����ده����ر ت��خ��ت��ض��ب

ت����ص����ي����ره آه  ت������ؤج������ج������ه  ح�����������زن 
ن����ص����راً ت���خ���ل���ده األش��������لء وال���ك���ت���ب

ي��س��ت��غ��ف��ر ال��ك��ف��ر م���ن ج����رم ف��ظ��اع��ت��ه
تنتحب واألرض  دم����ا  ال��س��م��اء  ت��ب��ك��ي 

خ��ط��ب ي��ض��ي��ق امل����دى م��ن ه��ول��ه حرجا
ك���أمن���ا ف���ي األس�����ى ال���ت���أري���خ ي��غ��ت��رب

دوام��������ة ل����م ت������زل ه����وج����اء ع��اص��ف��ة
ال���ظ���ل���م ت���ن���وره���ا وال����ع����ال����م احل��ط��ب

س��ي��ل م��ن ال��ن��ور ي��ا ط��ف ال��ت��م��س قبسا
وج�����د ب����ه ك��ل��م��ا ت���اق���ت ل����ه ال��س��ح��ب

ي���ا ط���ف ع��م��ن َوع���م���ا أن����ت ت��خ��ب��رن��ي
م����ن أي�����ن ت���ب���دأ وال����ت����أري����خ م��غ��ت��ص��ب

ع����ن آل ط����ه وم�����ا ق����اس����وه م����ن م��ح��ن
وك���ل���م���ا ط�����اب ج�����رح ال���ظ���ل���م ي��ل��ت��ه��ب

ع��ن احل��س��ني؟ ع��ن األس��ب��اط؟ ع��ن زمن
م����ن امل����آس����ي ي���دان���ي���ه���م وي��ص��ط��ح��ب

ن����ادن����ي ال���ط���ف وال����ع����ب����رات ت��س��ك��ن��ه
يحتسب ب���اآلي���ات  ال��س��ب��ط  ه��ن��ا  ن����ادى 

ال�����ورى س���ل���وان مهجته اب���ن خ��ي��ر  ه��ن��ا 
وب���ض���ع���ة م���ن���ه وامل����ش����ك����اة وال���س���ب���ب

ري���ح���ان���ة امل��ص��ط��ف��ى لح����ت م��لم��ح��ه
ينسكب ال����وض����اء  وج���ه���ه  ع��ل��ى  ن�����ورا 

ه���ن���ا اب�����ن ح����ي����درة ال����ك����رار م��ت��ش��ح��ا
ل�������ذي ال����ف����ق����ار ع����ل����ى آث����������اره ي��ث��ب

ه��ن��ا احل���س���ني إم�����ام احل����ق م���ا ع��رف��ت
ت���ل���ك ال���ق���ل���وب م���ع���ان���ي���ه ك���م���ا ي��ج��ب

ه���ن���ا احل���س���ني ش���م���وخ احل�����ق راي���ت���ه
رت���ب ول  ب�����رج  ي���ح���وه���ا  ول�����م  ت��س��م��و 

غربت م��ا  ال��ك��ون  ف��ي  انتصاراته  شمس 
ت���ب���ا أع�����دائ�����ه س����رع����ان م����ا غ���رب���وا

ف����داه روح����ي ول��ي��ت ال���ده���ر ي��رج��ع بي
ع����ل����ّي أق����ي����ه ب��ع��ي��ن��ي ك���ل���م���ا ض���رب���وا

ي��ا تعس م��ن خذلوا ي��ا وي��ل م��ن ف��رط��وا 
وب���ئ���س ق�����وم ع���ل���ى م��ي��ث��اق��ه ان��ق��ل��ب��وا

الدجى حشدت ق��ال  ج��رى  م��اذا  يا طف 
اللهب اح��ق��اده��ا  م���ن  ط���ار  ده��م��اءه��ا 

ث������أر ل����ب����در وأش������ي������اخ ب���ه���ا ه��ل��ك��وا
ك���م ح���رك���ت ن�����اره اح���ف���اد م���ن غ��ل��ب��وا

م���ك���ر ال��س��ق��ي��ف��ة ف����ي ص���ف���ني م��ب��ت��دأ
وك�����رب�����ل خ����ب����ر م����������ازال ي���ض���ط���رب

ث���ك���ل���ى وع����اق����رة ت�������زل  ل�����م  أم�������ة  و 
أع��م��ى ب��ص��ائ��ره��ا الض�����لل وال��ك��ذب

وه�����دى ث���������ورة  ط�����ه  آل  ي�������زل  ول�������م 
ل��ل��ن��اس م���ن أج���ل دي���ن ال��ل��ه ك���م وه��ب��وا

صرختهم ال����ذل  م��ن��ا  ه��ي��ه��ات  ه��ي��ه��ات 
ره���ب���وا ول  ك����ل  ظ���امل���ا  ه�����ادن�����وا  م����ا 

ك�����م ك����رب����لئ����ي����ة ح����ل����ت ب��س��اح��ت��ه��م
م���ن ال��ط��غ��اة أع�����ادت ن��س��خ��ه��ا احل��ق��ب

م����ران ي���ا ك���رب���لء ال��ع��ص��ر ك���م سفكت
ف���ي���ك ال����دم����اء ل���ي���رض���ي رب�����ه ال���ذن���ب

ص��ن��ع��اء وال��ق��ص��ف والش������لء ش��اه��دة
ع���ل���ى م����دام����ع ط���ف���ل غ�����اب ع���ن���ه أب

ع���ل���ى ط����واغ����ي����ت ع��������دوان م���ؤم���رك���ة
ت��ن��ت��س��ب واله  وم�������ن  ي�����زي�����د  إل�������ى 

ي����ا ك����رب����لء دم����ان����ا ال����ي����وم ت��ن��ص��رن��ا
ع��ل��ى ال���س���ي���وف وه�����ذا ك��رب��ن��ا غضب

ه���ذا ح��س��ني ب��ن ب���در ي��ا ح��س��ني مضى
ي���رن���و ال���ي���ك ش���ه���ي���داً م���ن���ك ي��ق��ت��رب
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بوا1حأحني1حلعا11لمزب1حلله1حلس1يا1لس1ن1
1يمثل1ربس1 ن1رص1حلل1ه،1بن1حلنظا11َحلس1عكديَّ
حلم أ1ة1يف1حمل1رشوع1حلصهيكني1حله1ادف1إىل1
رضب1حم1كر1حملقاوح1ة،1وح1ا1عاوحنه1ا1عى1
حليمن1حال1خاحة1للمرشوع1حلصهيكني1حلهادف1
إىل1تفتي1ت1حملنطق1ة1وزرع1حلرصحع1ات1أ1ني1

شعكأها.
1إىل1 ودعا1حلسيا1نرص1حلله1حلنظا11َحلسعكديَّ
تغي1ري1نهجه1حلعاوحني1تجاه1حلش1عب1حليمني1
حل1ذي1ال1زحل1رغم1ثالث1س1نكحت1ح1ن1حلعاوحن1
وحلقصف1حملتكحصل1يمأل1حلسالات1أاملسريحت1
وحملظا11 حت1و1ك1يف1حلكقت1نفس1ه1أات1عى1

بسكحر1حاينة1نج حن.
وإذ1بعل1ن1حلس1يا1لس1ن1بن1حملنطق1َة1يف1
نهاية1ح للة1تمتاُج1أعض1حلكقت،1بوضح1بن1
دحعش1يف1نهايته1حلعس1ك ية1يف1سكريا،1وقال1
إن1حا1ج ى1يف1حليكحني1حملاضيني1بح 1طبيعي؛1
أن111ذح1حلتنظيم1لكرص،1وح1ن1حلطبيعي1بن1
حا1لاى1دحع1ش1حن1حنتماريني1وحنغماس1يني1
سيماولكن1حلقيا11أهجمات1حتف قة1عاجزة1

عن1حستعادة1حأرض1وحملياحن.
حأحني1حلع1ا11لمزب1حلله1حلس1يا1نرص1حلله1
خ1الل1خطاب1ل1ه1يف1إلياء1ليل1ة1حلعارش1حن1
حم1 11يف1حلضالية1حلجنكأية1لبريوت،1ش1ّاد1
ع1ى1بن1حماول1ة1دحع1ش1حس1تنزحف1حلجيش1
حلس1كري1لتأخري1لس1م1حملع وة1يف1س1كريا،1
ل1ن1يجاي1نفعا1أن1حلق حر1حتخذ1يف1ذلك1وحالح 1
يمت1اج1إىل1أعض1حلكق1ت.1وبوضح1بن1يف11ذه1
حملع و1ة1يف11ذه1حملس1الة1حلشاس1عة،1يبقى1

تهايُا1دحعش1حأحني1يف1حلع حق1وسكريا.
ولفت1حلسيا1نرص1حلله1إىل1بنه1يتم1حلتخضري1
ل1يء1خطري1يف1حملنطقة،1ولف1ت1إىل1بن1حلعاو1
حإلرسحئييل1قلق؛1أن1دحعش1يهز11وحلجماعات1
حلتكفريي1ة1ته1ز1،1وإىل1بن1حلفض1ل1ل1كل1حن1
قاتل1كح1يف1حلع حق1وس1كريا1ولبنان1يف1حكحجهة1
دحعش1ح1ن1ُوّل1حلجنس1يات،1أن1ه1لك1حنترص1
دحع1ش1لكان1ت1ُوّل111ذه1حلمككح1ات1وح1ن1
طبخكح1حلس1م1أولكه،1وقال1حلس1يا1نرص1حلله1
بنه1يت1م1وضع1حملنطقة1حح1ا11ح للة1خطرية1
جاح1و1ي1ح للة1تقس1يم1وحلعكدة1إىل1حلرشق1
حأوس1ط1حلجاي1ا1حلذي1تم1حس1قاطة1يف1ل ب1

تمكز61  1.

وفيما1بوضح1حلس1يا1نرص1حلله1بن1حرشوع1
حلرشق1حأوس1ط1حلجايا1وان1تقسيم1حملنطقة1
عى1بس1س1ع قية1وطائفة1وحذ1بية1وتاخل1
يف1رصحعات1فيم1ا1أينها1وتك1كن1“إرسحئيل”1
11ي1حأق1كى1وتصب1ح1ح1الذح1ُوّل1حلطكحئف.1
جز11حلس1يا1نرص1حلله1أأنه1أعا1فشل1ح للة1
دحعش1حلتي1وانت1حرشوع1ا1يف1خاحة1بحريوا1

وإرسحئي1ل1حلي1ك11ياخلكن1يف1ح1رشوع1جايا1
و11ك1حع1ادة1تقس1يم1حملنطق1ة1وحلباحية1حن1

و دستان1حلع حق.
وإذ1دع1ا1س1يا1حملقاوحة،1حأو1 حَد1إىل1عا11
حالنخ1احع1أ111“ل1ق1تق ي 1حملص1ري”،1بوضح1
بن111ذه1حملس1ألة111ي1يف1س1ياق1حختلف11ك1
تجزئة1حملنطقة1عى1بس1س1ع قية1وحذ1بية.1

وش1اد1حلس1يا1نرص1حلله1عى1وج1كب1وقكف1
ُوّل1حلش1عكب1حلع أي1ة1تقس1يم1حملنطق1ة1الن1
حلتقسيم1س1يلمق1حلجميع1وحرضية1حلتقسيم1
يف1ُوّل1حملناط1ق،1وق1ال1إن1“تقس1يم1حملنطقة1
دول1ة1 بوث1 1 حلس1عكدية1و11ي1 إىل1 س1يصل1
حع ضة1للتقس1يم،1..1و1ذح1حلس1يف1سيصل1
إىل1حعناقكم1و1ذح1حلس1م1سيكضع1أأطعمتكم1

فانتبهكح”.
ودعا1حلسيا1نرص1حلله1حلجميع1إىل1حلتعاطي1
أمس1ؤولة1ح1ع111ذه1حملس1ألة،1وبوض1ح1بن1
حملش1كلة1حع1سياس1يني1بو حد1ولي1س1حلك د،1
وقال1إن1حأو حد1“1م1جزء1حن1بحتنا1وشعكأنا1
وال1يج1ب1حلكص1كل1إىل1حس1الة1ع1احوة1ح1ع1

حأو حد”.
وبش1ار1حلس1يا1نرص1حلله1إىل1حسألة1حهمة1
و1ي1بن1أع1ض1حلاول1حلع أي1ة1تافع1إلنجاز1
وحلمككح1ة1 حلفلس1طينيني1 أ1ني1 تس1كية1
حإلرسحئيلي1ة،1ويق1ال1”إن1ه1إذح1بردت1م1جم1ع1
حلطاق1ات1ملكحجهة1إي1 حن1وبن1نصل1إىل1نتائج1
يجب1حس1اعاتنا1لمل1حملكضكع1حلفلسطيني1
و11ذح1يأخ1ذ1حلذريع1ة1ح1ن1إي1 حن1وحم1كر1

حملقاوحة”.

عربي ودولي

استشهاد خمسة فلسطينيني ومقتل ثالثة 
صهاينة خالل سبتمرب

 : متابعات:
رص1ا1حكق1ُع1حالنتفاضة1خالل1ش1ه 1س1بتمرب1لع1ا11ك1 1،1 11عملية1فاحئي1ة1تكزعت1حا1أني1
عمليت1ي1إط1الق1نار،1إضافة1ل1111عملية1رش1ق1لجارة،1وتفجري1م1عبكحت1ناس1فة،1وذلك1يف1إطار1

حتاأعته1وحإللصاء1حملتكحصل1النتفاضة1حلقاس.
وانت1بأ َز1عمليات1حلشه 1حملايض،1عمليُة1إطالق1حلنار1للشهيا1نم 1حممكد1حلجمل،1وحلتي1بسف ت1

عن1حقتل1 1صهاينة1وإصاأة1رحأع1أج حح1خطرية.
وس1ّجل1حكقُع1حالنتفاضة1يف1حلصائيته1حلش1ه ية،1النتفاضة1حلقاس1بوث1َ 1حن1111لادثة1إلقاء1

زجاجات1لارقة1وبوكحع1حتفج ة،1يف1بوث 11861نقطة1حكحجهة1حع1حاللتالل1حلصهيكني.
ولس1ب1حإللصائية،1فقا1بسف ت1حلعمليات1حلفاحئية1حلفلسطينية1عن1حقتل1 1صهاينة1وإصاأة1

115آخ ين،1لسب1حعرتحفات1حاللتالل1حلصهيكني.
وسّجلت1حنتفاضة1حلقاس1حرتقاء151شهاحء1حنذ1حطلع111سبتمرب111ك1 1،1وإصاأة،61ك1فلسطينياً.
وأتل1ك1حإللصائي1ة1ي تف1ع1عاد1حلش1هاحء1حن1ذ1أاحي1ة1ع1ا11ك1 11إىل1811فلس1طينيا1ً)ك1حنهم1

حستشهاوح1يف1حشتباوات1حسلمة1بو1أعا1عمليات1إطالق1نار(.
وبلىص1حكقع1حالنتفاضة1خالل111س1بتمرب،1حس1تم حَر1قكحت1حاللت1الل1حلتجاز1عاد1حن1جثاحني1
حلش1هاحء،1ليث1ال1تزحل1قكحت1حاللتالل1تس1تخا11سياس1ة1حلتجاز1جثاحني1حلش1هاحء1يف1حماولتها1
ل1كبد1حالنتفاضة،1وأينت1حإللصائية1حلتي1بعا1ا1حكق1ع1حالنتفاضة،1بن1حاللتالل1يكحصل1حلتجاز1 1 

جثاحني.
ويف1إطار1حتاأعة1حكقع1حالنتفاضة1النتهاوات1حاللتالل1يف1قطاع1غزة،1فقا1ش1ها1ش1ه 1س1بتمرب1

155عملية1إطالق1نار1عى1حلصيادين1يف1أم 1قطاع1غزة1وحملزحرعني1عى1حلماود1حملتاخمة1للقطاع.
ويس1تهاُف1حاللتالُل1ح حوب1حلصيادين1أش1كٍل1يكحي،1ويم 11حلصيادين1ح1ن1حلصيا1أم ية،1يف1
خ ق1التفاق1وقف1إطالق1حلنار1حملرب11أني1حملقاوحة1وحاللتالل1أ عاية1حرصية1بوحخ 1بغس1طس1عا11

.1 11
وبل1ىص1حكقع1حالنتفاضة1خالل111س1بتمرب،1حعتقال1قكحت1حاللتالل51  1حكحطنني1فلس1طينيني1

حن1حلضفة1وحلقاس1حملمتلتني1وقطاع1غزة،1أينهم81م1طفال1ًقارصح1ًتقل1بعمار1م1عن1181عاحاً.
ووفق1حتاأعة1حكقع1حالنتفاضة1لق حرحت1حاللتالل1أمق1حأرسى،1فقا1بصارت1س1لطات1حاللتالل1

بوحح 1حعتقال1إدحرية1أمق1511بسريحً،1لفرتحت1ترتحوح1حا1أني1برأعة1وستة1شهكر.
وبف جت1س1لطات1حاللتالل1حلصهيكني،1خالل1حأس1بكع1حأول1حن1شه 1س1بتمرب1عن1حلقياديني1
أم و1ة1لم1اس1يف1حاين1ة1رح11حلله،1حلنائب1يف1حملجلس1حلترشيعي1لس1ن1يكس1ف1وحلقيادي1أاجس1
نخل1ة.1وبص1ارت1حمكمة1»عكف «1حلعس1ك ية1حلتاأعة1لس1لطات1حاللتالل1جنكأي1غ1 ب1رح11حلله،1

لكًما1أاعتقال1حلنائب1عزح11سلهب،1فعليًّا1حاة1111شهً ح.
ولكمت1حمكمة1حاللتالل1أالس1جن1حلفعيل1عى1حلفتيني1حملقاس1يني1حمما1ع فات1عبياحت1)ك1 
عاحا(،1وبلما1لسني11لسة1)118عاحا(،1حن1لي1جبل1حملكرب1جنكب1رشق1حلقاس1حملمتلة،1أالسجن1

ملاة1181سنة،1وغ ححة1  11بلف1شيقل1لكل1حنهما.
ولكمت1حملمكمة1حلعسك ية1يف1»عكف «،1أالسجن1حملؤأا1عى1حأسري1بحجا1حصطفى1حلنجار1)ك  
عاًحا(1حن1ألاة1س1لكحد1رشق1حاينة1رح11حلله1وسط1حلضفة1حلغ أية1حملمتلة؛1أتهمة1قتل1حستكطن1يف1

عملية1فاحئية1يكنيك151 1.
ورصا1حكقع1حالنتفاضة1خالل1ش1ه 1س1بتمرب،11ا11قكحت1حاللتالل1111حنزل1يف1حلقاس1حملمتلة1

وحلضفة1حلغ أية،1إضافة1لها1811حنشآت1صناعية1يف1جنني1وحاينة1حلقاس1حملمتلة1وحلخليل.
وم1ا1رصا1حملكقع1إخطار1قكحت1حاللتالل1أها11حنش1آت1صناعية1أالنقب1حملمتل1وحاينة1حلخليل،1

إضافة1لتسليمها1بوث 1حن1161إخطار1أالها11ملنازل1يف1حلضفة1حملمتلة1وحلنقب1وحلقاس.
ووف1ق1حتاأعة1حكق1ع1حالنتفاض1ة،1فقا1وحصل1حملس1تكطنكن1حلصهاين1ة1حقتماحاته1م1حليكحية1
للمسجا1حأقىص1حملبارك،1عى1شكل1حجمكعات،1يف1حلفرتة1حلصبالية،1وألغ1عاد1حلصهاينة1حملقتممني1

للمسجا1حأقىص861م11صهيكنيا1ًأينهم1حجمكعات1حقتممت1حأقىص1أاللباس1حلعسك ي.

أيام ساخنة.. املحفل الغربي بدأ بتنفيذ الخطة 
رقم 2 يف الشرق األوسط! 

نّواف إبراهيم*
1لم ب1أينية1تباب1يف1و دس1تان1 حلكالي1ات1حملتماة1تمرّضُ
حلع حق1عى11كححش1حرشوع1حنطقة1و دستان1حالنفصايل.1
وذل1ك1حأح 1حع1حماوالت1تمييا1حرص1وتصفية1حلقضية1
حلفلس1طينية1ولك1أش1كل1جزئ1ي1يف1حمل لل1ة1حل ح1نة1ليتم1
حس1تكمال1حا1تبقى1أعا1حملع وة1حلقادحة1حلتي1يتم1حلتمضري1
لها1عى1حستكى1حإلقليم1أمسالة1جغ حفية1حمادة1وأفرتة1
زحني1ة1حمادة1بيضا1وحاته1ا1ال1يعلمه1ا1إال1حلله1وبصماب1
حمل1رشوع1حلفتن1كي1حلجاي1ا1فهي1س1تككن1حم1ادة1أماى1
حلتس1ارع1يف1تمقي1ق1حملبتغى1وخلق1ف حغ1س1يايس1يتقاطع1
حع1تشاأك1حياحني1دحخيل1إقليمي1حعقا1وغري1حتكافئ1ربس1
ل أته1ت ويا1حلجا1لة1أما1يس1اق1حنها1وإليها،1وإن1لم1يكن1
1ناك1عقل1ولكمة1وقارة1عى1حلتعاطي1وحلتعاحل1سياسيا1ً
وحياحني1ا1ًح1ع1حعطيات1حمل للة1س1تككن1وارث1ة1لقيقية1
وإي حن111ي1حلهاف1حلمقيقي1للكالي1ات1حملتماة1وللفائها،1
وع1ى1حملنقل1ب1حآلخ1 1حلكالي1ات1حملتم1اة1حلم1ارض1حلغائب1
تس1تم 1يف11يئ1ة1حأح1م1أع1 ض1حرسلياته1ا1عى1حرسح1
حلاحى1حلعاملي1وتخاع1وتمك 1وحعها1حاو ون1وول1حملاو ين1

ينصتكن1أشكل1دقيق1إىل1تكجيهات1حلعم1سا11ورفاقه.
حملمف1ل1حلغ أ1ي1أاب1أتنفي1ذ1حلخطة1رق1م111وحلتي1ظه 1
حنها1لتى1حللمظ1ة1ف عني،1حأول1حلم ب1حلثقافية1يف1حلاول1
حلت1ي1حنتهت1ح1ن1تاحري1ح1ا1حس1تطاعت1فيها1ح1ن1حلمج 1
وحلبرش1وح1ا1حنضكى1فيه1وعليه1حن1روائ1ز1حلاول،1وحلف ع1
حآلخ1 1حلهج1ك11حملياحني1حملتج1اد1أنف1س1حلط يقة1ونفس1
حأدوحت1ولكن1أأس1لكب1جاي1حاروس1أاقة1عى1حس1تكى1
بش1مل1وبوس1ع1وبوث1 1وجكدي1ة1ووحقعية1حع1ق1كى1تباو1
حكحجهتها1بصعب1ح1ن1حلجيكش1حإلج ححية1غ1ري1حلتقلياية1
حلبايل1ة1واحعش1وحلنرصة1وحلقاع1اة1وبخكحتهم،1وأالتكحزي1
ح1ع111ذه1حلتم1 وات1حمل يب1ة1وحلت1ي1تث1ري1حلش1ك1يف1وقت1
عصيب1ع1ى1حملنطق1ة1ال1ت يا1حلكالي1ات1حملتم1اة1بن1تاخل1
في1ه1أمكحجهة1ح1ع1بلا1وخاصة1حل ويس1أ1ل1والعادة1ت يا1
بن1تم1ارب1عنه1ا1جيكش1ها1حلبايل1ة1حلتي1يت1م1حآلن1عملية1
إعادة1حنتشار1ا1يف1حملنطقة1وكل1حنطالقا1ًحن1سكرية1وليبيا1
و1كن1يف11ذين1حلبلاي1ن1تتم وز1حلق1كة1حلعظمى1للمجاحيع1
حإلج ححي1ة1لتنظيَمي1دحع1ش1وحلقاع1اة1حإلر1اأيني1لتككن1
إع1ادة1حالنتش1ار1إقليمي1ة1دولية1تمي1ط1أكل1حش1اريعها1
أعا1بن1تش1عل1نار1حلم ب1عى1حس1تكى1تقلي1اي1حعتيادي1
و1ناك1حعلكح1ات1حؤواة1ووثائق1تتم1اث1عن1حجتماعات1
عق1ات1يف1أعض1دول1حإلقليم1ليث1تم1وضع1ول1حملخططات1
وحملقرتلات1حلالزحة1للس1ري1يف1عملية1إعادة1تكزيع1حإلر1اب1
وت1م1تمايا1ط يق1تنقله1ووجهة1س1ريه1ولت1ى1تم1تمايا1
ح1كان1لط1رلاله1أش1كل1حؤق1ت1بو1عى1حمل1اى1حلبعيا1ول1

لسب1حملهمة1حملكولة1إليه1عى1حملستكيني1حإلقليمي1وحلاويل.
وح1ن1أني1ب1احف11ذه1حلتم وات111ي1تأحني1»إرسحئيل«1
لتى1حن1حلهكحجس1حلتي1تعيش1ها11ذه1حأي1ا11حن1حلتكحجا1
حل1 ويس1وحإلي حن1ي1وقكى1حملقاوح1ة1يف1“لزب1حلل1ه”،1فهم1
ي ياون1س1الة1ل ب1جاياة1لش1ا1حلجميع1عى1حملستكيني1
حإلقليمي1وحلاويل1إليها1يلفها1خبث1قذر1حن1ش1أنه1بن1يككن1
حنف1ذح1ًالعت1احء1عى1دول1أعينه1ا1يف1حملنطق1ة1وبغلب1حلظن1
1ي1إي حن1وتبقى1س1كرية1تتخب1ط1يف1حكحجهاتها1حع1قكى1
حإلر1اب1حلتي1لم1يعا1بلا1ال1حن1حلقكى1حإلقليمية1وال1حلاولية1

قادرح1ًعى1حستثمار1ا1عى1حأرض1حلسكرية.
وحن11ن1ا1أ1اب1حلتم ك1للبايل1يف1ش1مال1وش1مال1رشق1
س1كرية1لتشكيل1ويان1فيارحيل1يش1كل1حلخارصة1حلضعيفة1
لس1كرية1وم1ا11ك1لال1ح1ا1أني1حلع1 حق1وإي حن1يف1ش1مال1
حلع حق1وحلذي1تاعُمه1أقكة1وأش1كل1وحضح1»إرسحئيل«1عى1
عكس1حل1اول1حلغ أية1حلتي1تتماث1وتمذر1ولكن1أالمقيقة1
وله1م1يف1صف1وحلا1ويعمل1كن1عى1تنفي1ذ1حخطط1حتفق1
علي1ه،1حلترصيم1ات1حأح يكية1حلجاياة1حلت1ي1تماث1عنها1
حلكزي1 1س1ريغي1الف1 وف1عى11اح1ش1حجتم1اع1حلجمعية1
حلعمكحية1لألح1م1حملتماة1أأنها1إيجاأي1ة1أخصكص1حلرتح11
حلكالي1ات1س1يادة1حل1اول1وحكحقفه1ا1وبنه1ا1ل1ن1تتاخل1يف1
حلش1ؤون1حلاحخلية1حا11ك1إال1جرس1حلن1أي1أالنفس1بحا11حا1
س1يتقا11اللق1ا1ًو1ذح1حا1قا1يفرس1إخ1الء1حلكاليات1حملتماة1
لقادتها1يف1حلتنف،1فهي1لم1تعا1قادرة1عى1حستثمار1ا1إال1عن1
أعا،1وحن11ن1ا1يباو1أالفعل1بن1حملنطق1ة1قادحة1عى1وضع1
بوث1 1حن1خطري1وحرسح1حلج يمة1ذحته1حع1أعض1حملتغريحت1
وحلتمكض1ع1حلجغ1 حيف1وواتب1حلس1يناريك1نفس1ه1وحملخ ج1
وحلا1ولتى1حملش1ا1اين11م1بنفس1هم1فهل1تنتظ 1حملنطقة1
بيل1كال1ًبس1كَد1ق1ا1ال1ينتهي1وم1ا1يعتقا1حن1يم1رض1له11ذح1
حلسكحد1حأيا11حلقادحة1وعى1غري1حلعادة1غري1وفيلة1أتكضيح1
حا1حلذي1يج ي1بو1حلذي1س1يج ي1ولكن1وحن1حنطلق1حلعقل1
وحملنط1ق1ال1يب1او1بن1حملنطقة1قادحة1عى1حله1اوء1وإن1وان1
1ن1اك11اوء1حا1يل1كح1يف1حأفق1فقا1يك1كن1أالفعل11ك1ذحك1
حله1اوء1حلذي1يتماثكن1عنه1قبل1حلعاصفة،1فهل1يكفي1علم1
ودرحية1روس1يا1وللفائه1ا1أهذح1حملخطط1حلش1يطاني1ب11بن1
عليهم1حإلحس1اك1أزحا11حملب1ادرة1وحتخاذ1إج1 حءحت1لم1يكن1
ليعتق1ا1بل1ا1أأنها1قا1تقا11عليه1ا..1ب11بن1حلكقت1فات1ولم1

يعا11ناك1خيار1إال1حملكحجهة.
لكن1حلس1ؤحل1حلذي1يط ح1نفس1ه1حن1ح1ع1حن؟1وويف؟1
وحت1ى؟1حلله1بعل1م،1حأح 1حلكليا1حلكحض1ح1بن1نقطة1حلباحية1
يف1و دس1تان1حلع حق1أغض1حلنظ 1عن1ل1ق1حملككن1حلك دي1
أقي1ا11دولته1ب11ال،11ذح1حكضكع1ش1ائك1ويمتاج1إىل1لايث1

طكيل1حعقا1قا1يككن1يف1وقت1اللق.

*العالم

 أكد أن حكام السعودية يمّثلون رأس الحربة في المشروع الصهيوني ضد محور المقاومة



ل  ���َلُم- اتخذ اخلي���اَر وحتمَّ اإلم���اُم احلس���نُي -َعلَيْ���ِه السَّ
املس���ؤولية، ولم يكن فقط مجرد ُمْف���ٍت أصدر فتوى وأطلقها، 
َد لنا ف���ي ُكلِّ مراحل  بل قّدم بنفس���ه أعظ���َم درس لألمة، َحدَّ
َواملبدئ���ي  املس���ؤول  واملوق���ف  الش���رعي،  املوق���َف  التأري���خ 

َواألَْخَلقي حينما نواجُه حالة من تلك احلالت.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

عبد الحفيظ الخزان

ال.. لسنــا وحـــدنـا!! 
ال1بقُص1ُا1أالطب1ع1بن1ا1وحلق1ارئ..1وإنم1ا1حلذي1
بقص1ُاه..11ل1يف111ذح1حلككن1حلفس1يح1حخلكقاٌت1
بُْخ1َ ى1حفك ة1حثلنا؟1ب11نم1ن1ولانا1فقط1حلذين1
فيه؟1س1ؤحل1يط ل1ه1ُول1ُّعقل1حفك 1وي1 ّدده1ُوّل1
لس1ان1لائ 1وتتكق1حلنفس1ش1كقا1ًوقلق1ا1ًملع فة1

حإلجاأة1حلشافية1عليه..1
وحن1حلثاأت1بن1حلمياَة1حلتي1نش1أت1عى1حأرض1
إنما1نش1أت1تمَت1ظ1 وف11ذح1حلككو1ب1حلخاصة1
وحلت1ي1جعلت1حنه1حهاح1ًملنب1ت1حلمياة1وحزد1ار1ا،1
وح1ا1دح11حأح1 1وذلك1فم1ا1حلذي1يمنَُع1بن1تنش1أ1َيف1
وكننا1حلفس1يح1لياٌة1بُْخ1َ ى1تمت1نفس1حلظ وف1

بَْو1ظ وف1بُْخَ ى؟1
يكاُد1يجِز11ُحلكثريون1حن1حلعلماء1أأن1حإلنَْس1ان1
ليس111ك1صال1ُب1حلعقل1حملفك1 1حلكلي1ا1يف11ذح1
حلكجكد،1فشبيه1حإلنَْسان1يكجُا1عى1أعض1حلككحوب1
حأُْخ1َ ى1حلتي1ال1يقل1عاُد1ا1يف1حج تنا1ولَا1ا1عن1
)      1(1وكوب،1لس1ب1تقاي1 حت1حاللتمال1
حل يايض.1وليس1حعنى111ذح1بننا1إذح1قصانا1وكوبا1ً
أالذحت1وجانا1عليه1ش1بيَه1حإلنَْس1ان،1وإنما1حملعنى1
بننا1إذح1رلنا1نجكُب1بغكحَر1حملج حت1فسكف1نجُا1حن1

لنٍي1آلخ 1وكوبا1ًعليه1شبيُه1حإلنَْسان.
وحن1وجهة1نظ 1حلاين1حإلْس1اَلحي11ناك1ش1بيٌه1
أالفع1ل1لإلنَْس1ان1حنظ1 1إىل1قكله1تع1اىل:1)أل1بنتم1
أرٌش1حمن1خلق(،1وما1بن1حس1ألَة1وجكد1حخلكقات1
بُْخَ ى1ع1ى1وكحوب1بُْخَ ى1يف11ذح1حلككن1حلفس1يح1
حس1ألٌة1يق 1ُّا1حلق آُن1حلك ي1م1أكضكح1وترصيح،1
يقكُل1س1بمانه1يف1س1كرة1حلش1كرى:1)وح1ن1آياته1
خْل1ُق1حلس1ٰمكحت1وحأرض1وحا1أ1ث1فيهما1حن1دآأة1
و11ك1عى1جمعهم1إذح1يش1اء1قاي (،1وفكق1ُوّل1ذي1

علم1عليم.

لمعلوماتك

كلمة 
أخي�رة

حتى ال تعود كربالء!
علي المحطوري

له1ا1أع1احن،1أع1ا1 و أ1الء1
حأس1اوي،1وأعٌا1قيمي1حبائي1
حتص1ٌل1أالل1ه1وأ س1كل1حلل1ه1
وحإلنسان1 وحلق آن1 وأاإلس1ال11

عى1حاى1حأزحان.
وح1ا1نقص1اه1ح1ن1حلعنكحن1
)بال1تعكد1و أالء(11ك1بال1تعكد1
حآس1يها،1وحآس1يها1يف111ذه1
حمل للة1حملعارصة11ي1حشاريع1
حلش1عكب1 تم1زق1 تقس1يم1
يف1 يممل1ه1 بح يك1ي1 أس1يف1
حأغلب1عمالء1ح1ن1دحخل1حأحة1

يتك1مكن1بن1تككن1لهم1س1لطة1
عى1بشالء1حبعث ة1حن1حملميط1إىل1حلخليج.

وحلع1اوحن1ع1ى1حليم1ن1حث1اٌل1ص1ارخ1يبني1
حساعي1ت ويع1حلشعب1حليمني1وإخضاعه1وليا1

لألجنبي1حآلتي1حن1ورحء1حلبمار.
وقا1فش1لت1تلك1حملساعي1أما1سط ه1شعبنا1
حليمن1ي1حن1صم1كد1عظيم1يتطل1ب1وعيا1بوث 1
وإس1نادح1ورفاح1للجبهات،ول وًة1نش1طة1عى1
ول1حلصع1ا1ملكحجه1ة1تصعي1ا1ع1اوحن1تت1كاله1
بح يكا،1ويقكده1نظا11ٌسعكدي1تكشفت1بحكُره1
عى1نمك1لم1تتكشف1حن1قبل،1وقال1عنه1حلسيا1
حلقائ1ا1عباحمللك1أار1حلاي1ن1حلمكثي1"أأنه1-بي1
حلنظ1ا11حلس1عكدي1وبحثاله-1يكتف1كن1أ وعة1
صالة1يف1حلبيت1حلم ح1،1أينما1روكعهم1حطلٌق1يف1

ول1شؤون1حلمياة1للبيت1حأأيض".
حقكل1ة1 بأل1غ1 يمث1ل1 حلتكصي1ف1 وذل1ك1
عاشكرحئية1بطلقها1حلسيا1حلقائا1يف1خطاأه1يك11
بحس،1حكصف1ا1عى1نمك1دقي1ق1للغاية1جك1 1
حل1رصحع،1وحا1ي1ة1حلنظا11حلس1عكدي1وطبيعة1
سلكوه1حلنفاقي،1ودوره1يف1حملنظكحة1حأح يكية1

حالستعمارية.
وأن1حصطل1ح1"حل و1كع"1يتضمن1حعاني1

حلخض1كع1وحلتذلل1حملطلق،1فالعاوحن1عى1حليمن1
تطبيق1عميل1س1عكدي1إحارحتي1إلرضاء1بح يكا1
ت وي1ع1 خ1الل1 ح1ن1 وإرسحئي1ل1

حلشعب1حليمني.
حلتاريخ1ي1 حلتم1اي1 و11ذح1
وحالس1تثنائي1وأق1ار1ح1ا1تقف1
ورءحه1ح1ن1قكة1تاع1ى1حلكاليات1
11ي1 واحربحطكري1ة1 حملتم1اة1
حأطغى1عى1وجه1حأرض،1فإن1يف1
حلك أالئية1 ووقفته1 "حلمس1ني"1
بق1كى1حا1يككن1حن1س1الح1لاى1
ش1عبنا1وحأحة11ملكحجهة1بح يكا1
وبلف1ححربحطكرية1حثل1بح يكا.

وحا1حرتفع1حس1م1"حلمس1ني"1
إال1أع1ا1بن1أل1غ1حلس1يُل1حلزأ1ى،1
وحنهارت1جميع1حلتيارحت1حلفك ية1وحلسياس1ية1
بح1ا11بح ي1كا.1وما1بن1"حلمس1ني"1ل1م1يربز1يف1
1ذه1حمل لل1ة1)حكقفا1وحس1ؤولية(1إال1النعاح11
حلخي1ارحت1بح1ا11حأحة1حملكضكعة1أ1ني1خيارين1
حثن1ني1فق1ط،1إح1ا1بن1تستس1لم1وح1ا1لذلك1حن1
تبع1ات1قا1تص1ل1إىل1لا1حلت1اليش1وحالنق حض،1
بو1تتص1اى1وتقات1ل1وما1قاتل1حلمس1ني،1ففاز1
أ ض1كحن1حلله،1وبعِظم1أذلك1فكزح1وق أة،1وأقي1
حس1مه1خالاح1رغم1ح ور1بلف1وبرأعمائة1س1نة،1
فكي1ف1أاأحة1ل1ني1تنهض1نهضة1حلمس1ني،1
فإنها1لتما1س1تضمن1أقاء1ا1عى11ذه1حأرض1

أسيادة1وعزة1وو ححة1وإىل1بن1تقك11حلساعة.
وخالصة1حأح ،1إن1حلعاو1ال1يطمع1حن1حأحة1
فيم1ا1لها1حن1"ح1كان"1)جغ حفي1ا(1فقط،1أل1
يس1تهاف1حملكانة.وأي1ا1حأحة1بن1تط1 د1حلعاو1
حن1حملكان،1وتغري1حكانتَها1حن1تبعية1إىل1حكانة1

حتمكنة.
ول1ن1يتأتى1لألح1ة1بن1تمافظ1ع1ى1حكانها1
وتط1 د1حملمتلني،1وتغري1حكانتَها1إىل1حس1تقالل1
وحس1تق حر1إال1أامليض1ع1ى1درب1حلثائ 1حلعاملي1

حإلحا11حلمسني1أن1عيل1عليهما1حلسال1.

*حزب الرشاد السلفي 

الشهيد املجاهد خالد عبداهلل محمد حسني العصري 
 محافظة صنعاء – مديرية همدان – عصر

محمد طاهر أنعم*
ح1ا1تتع1 َُّض1له1حلعملي1ُة1حلتعليميُة1يف1أالدنا1ح1ن1ضغط1نقاأي1

وسيايس1إليقافها11ك1بحٌ 1ح فكٌض1وخاحٌة1للعاوحن.1
لي1س11ناك1ذن1ٌب1ل1كزحرة1حلرتأي1ة1وحلتعلي1م1يف1تأخ1ري1روحتب1
حملعلمني،1فهك1ش1أٌن1ح تبٌط1أاملالية.1وحأصُل1بن1حلعاوحن1وعمالَءه1
يف1لككحة11ادي11م1بس1اس1حلبالء؛1أاعتبار1حلبنك1حمل وزي1تم1نقلُه1

لعان،1وعليه1بن1يافع1روحتب1حملارسني1يف1ُوّل1برجاء1حلجمهكرية.
وم1ا1بنه1ال1ذنب1للطلب1ة1وبولياء1بحكر1م1يف1إرصحر1أعض1حملارحء1
ع1ى1حقف1ال1حمل1احرس1وعا11تس1جيل1حلطلب1ة،1حن1بج1ل1خلفيات1
يق1كل1وثري1حن1حلناس1حنها1سياس1ية.1إن1وثريح1ًجاح1ًحن1حملارس1ني1
وحملتطكع1ني1حس1تعاون1للتاريس1حث1ل1حلعا11حمل1ايض1ولك1أالما1
حأدن1ى1حن1حملال1وحلكت1ب1وغري1ا1حن1بجل1عا11ل ح1ان1بأنائنا1يف1

حلتعليم1حلمككحي1حن1حالستفادة1حثل1بق حنهم1يف1حلتعليم1حال1يل.
حإلرصحُر1ع1ى1إغالق1أعض1حملارحء1للماحرس1نكاي1ًة1يف1حلكزي 1بَْو1
لتهييج1حملجتمع1ضا1حملجلس1حلس1يايس1حأعى1-أاال1ًعن1حلعاوحن-1

ٌف1ال1حسئكل1وال1يجكز1بن1يم . 1ك1ترصُّ
وما1بن1عا11إيج1اد1حلمككحة1لملكل1ل وحتب1حلرتأكيني1وغري1م1
ط1كحل11ذه1حلفرتة11ك1دليٌل1ع1ى1ضعفها1ورضورة1إعادة1حلنظ 1يف1

حستم حر1ا.

 جّنبوا التعليم.. 
بعكذ1أالله1حن1حلشيطان1حل جيم1أسم1حلله1حل لمن1النكاية والتهييج

1َن1حْلُمْؤِحِن1نَي1ِرَجاٌل1 حل لي1م11حلمم1ُا1لل1ه1حلقائ1ُل1)حِّ
1نَْمبَُه1 ن1َقىَضٰ َصَاُق1كح1َحا1َعا1َُاوح1حللََّه1َعَلي1ِْه1َفِمنُْهم1حَّ

لُكح1تَبِْاياًل( ن1يَنتَِظُ 1َوَحا1أَاَّ َوِحنُْهم1حَّ
وصى1حلله1وسلم1عى1سيانا1حمما1وعى1آله.

بش1ها1بن1ال1إله1إال1حلله1ولاه1ال1رشيك1له1وبش1ها1
بن1حمما1عباه1ورس1كله،1وبشها1بنه1ال1يكتمُل1إيماُن1
حإلنَْس1ان1حملؤح1ن1إال1أالجه1اد1يف1س1بيل1حلل1ه؛1إلعالء1

ولمته،1وحأح 1أاملع وف1وحلنهي1عن1حملنك .
نمن1خ جنا1حستجاأًة1لله1سبمانه1وتعاىل1حلقائل:1
نْيَا1 وَن1حْلَميَاَة1حلاُّ )َفْليَُقاِتْل1يِف1َس1ِبيِل1حلل1َِّه1حلَِّذيَن1ي1َرْشُ
ِأاآلِخ1َ ِة1َوَح1ْن1يَُقاِتْل1يِف1َس1ِبيِل1حللَِّه1َفيُْقت1َْل1بَْو1يَْغِلْب1

َفَسْكَف1نُْؤِتيِه1بَْجً ح1َعِظيًما(.
وبن1ا1بدع1ك1حأحة1حإلس1الحية1إىل1حلع1كدة1إىل1حلق آن1
حلك ي1م1وحلتمّس1ك1أه،1وبن1تُميَي1حب1اب1حلجهاد1لتعكد1

لها1عزتها1وو ححتها.
وبويص1ُوّل1بقارأي1وبرلاحي1وزحالئي1وحصاقائي1
بن1ال1تتخّل1كح1عن11ذه1حملس1رية1حلتي111ي1حلط يق1إىل1

رضكحن1حلله.
وبق1كل1أحي1وبأي1وإخكت1ي1وبقارأي1بن1ال1تمزنكح1
ع1يلَّ،1فأن1ا1يف1ضيافة1حلل1ه1لي1ا1ًو يم1اً،1وبن1بعيَش1
ش1هياح1ًيف1حنزل1ة1حأنبياء1وحلش1هاحء،1وإنا1حنتظ ون1
قاوَحك1م1إلينا،1فال1تمزن1كح1لف حقنا1فنمن1حن1حخرتنا1

أنفسنا11ذه1حلط يق.

1حلَِّذيَن1 ليث1يقكل1س1بمانه1تع1اىل:1)َواَل1تَْمَس1بَنَّ
1أ1َْل1بَْليَاٌء1ِعن1َا1َرأِِّهْم1 ُقِتل1ُكح1يِف1َس1ِبيِل1حلل1َِّه1بَْحَكحت1ًا1ۚ

يُْ َزُقكَن(.
وبقا11عهاي1لس1ياي1وحكالي1عباحمللك1أار1حلاين1
ْهن1ا1بينما1ت يا1 حلمكث1ي1بننا1جن1ُاك1حملخلص1كن،1وجِّ
وحرِضْب1أن1ا1بينما1ش1ئت..1وبويص1إخكتي1حملجا1اين1
بن1حتقكح1حلله1وحجتنب1كح1حلتقصري1َفإن1عاقبَة1حلتقصري1

1ي1غضُب1حلله1وحلخلكد1يف1جهنم.
ونقكُل1أعاحء1حلله1وما1قال1حإلحا11زيا1عليه1حلسال11

"وحلله1لن1تجاونا1إال1ليُث1تك 1كن".
حلل1ُه1بورب1–1حمل1كُت1أح ي1كا1–1حمل1كُت1إلرسحئيل1–1

حللعنُة1عى1حليهكد1–1حلنرص1لإلسال1.

حلعاد1) 16(1 

حألا  111حم 11م 111111-1111بوتكأ 1ك1 11 معاذ الجنيد

تحالُفُهم طه  يا  عنَك  ُيثِننا  لم 
وما اعترى شعبنا حزٌن وال أسُف

وهل نحُن  الكراُر  حيدُرَك  فنحُن 
ويرتجُف حرٍب  عِليَُّك من  يخشى 

شامِخًة جاءتَك  )حمزٌة(  قلوبنا 
)النجُف( بأُسنا  )كربالٌء(  صدورنا 

يديات
ُجن

يديات
ُجن

الطفُل أسامة املروني )12 عاماً( مفقود بالعاصمة منذ 21 سبتمرب
 | خاص:

ال1يزحُل1حلطفُل1بس1احة11اشم1إسماعيل1حمل وني،1حلبالغ1
حن1حلعم1 1)11(1عاحاً،1حن1بأناء1حمافظة1ذحار1ويس1ُكُن1
حع1برست1ه1يف1حمافظة1صعاة،1حفقكدح1ًيف1بحانة1حلعاصمة1

حنذ1تأريخ1111سبتمرب1ولتى1حللمظة.
وق1ال1ل111"حملس1رية"1بل1ا1بق أاء1حلطف1ل1حملفقكد1أأن1
بس1احة1حختف1ى1عن1برسته1خالل1حش1اروتهم1يف1حملس1رية1
حلماشاة1أمياحن1حلس1بعني،1أمناسبة1حلذو ى1حلثالثة1لثكر1
حل111111حن1س1بتمرب1وقا1تم1حلعثكُر1عليه1أعا1س1اعات1يف1

حلسبعني،1إال1بنه1خ ج1يف1صباح1حليك11حلتايل1حن1حنزل1عمه1
ول1م1يُعا1إىل1حآلن،1حش1ريح1ًإىل1بنه1تم1إأ1الُغ1حلجهات1حأحنية1
وُغ فة1عمليات1حلاحخلية1أقضية1حختطاف1حلطفل1بساحة1
حمل ون1ي،1وحلت1ي1أاور11ا1ال1تزحل1تج1 ي1عملي1َة1حلبمث1

وحلتم ي1وحملتاأعة1لكل11ذه1حلقضية.
حن1جانبها1تاعك1"حملس1رية"1جميَع1حملكحطنني1يف1بحانة1
حلعاصم1ة،1للتعاون1حع1برسة1حلطف1ل1حملفقكد1وحملكضمة1
صكرته1يف1حلخرب1لتى1يتمكن1حن1حلعكدة1إىل1بلَضان1ب1له،1
حؤو1اة1بنه1يف1لال1وج1كد1حعلكحات1عن1حلطفل1بس1احة1

فإنه1أاإلحكان1حلتكحصل1عرب1حل قم/61 1 18 1ك


