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السيد نصراهلل: يف اليمن كربالء جديدة وأحداث جنوبه تكشف زيف ادعاء العدوان

اآن لكل اليمنيني الدخول يف حوار وطني ي�ستعيد وحدتهم
رئيس خرباء  األمم املتحدة: 

»ال��������ت��������ح��������ال��������ف وح���������ك���������وم���������ة ه���������������������ادي« رف�������ض�������وا 
ال��������������رد ع�����ل�����ي�����ن�����ا وم������ن������ع������ون������ا م���������ن دخ��������������ول ال����ي����م����ن 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق وح����ك����وم����ة »ص����ن����ع����اء« جت�����اوب�����ت م��ع��ن��ا

صحيفة المسيرة تنشر أسماء 
المقبولين في برنامج 

التدريب للمحاسبين
 بالجهاز المركزي للرقابة

السيد عبدامللك احلوثي يف خطابه مبناسبة ذكرى عاشوراء 1440ه�:            

صعدةاحلديدةإب/ يرمي

صنعاء

ملحمة كربالء حفظت الإ�سالم باأ�سالته ومنهجه احلق وك�سفت الزيف وال�سالل

مواقفنا جتاه الق�سايا الك���رى ثابتة ونت�سامن مع املظلومني من اأحرار الأمة 
ل���ن نخ�سع لقوى الطاغوت بقيادة اأمريكا واإ�سرائيل وعمالئها و »هيهات منا الذلة«

احلرية ديننا والعزة اإمياننا والكرامة قيمنااحلرية ديننا والعزة اإمياننا والكرامة قيمنا
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حركٌة شبابيٌة مناهضة لالحتالل تحذر من تحويل المحافظة إلى ساحة قتال بين أبناء المحافظات الجنوبية 

في حلقة نقاشية نّظمها أنصار اهلل بالتعاون مع الجبهة الوطنية ومكون الحراك الجنوبي: 

المنظمة العربية لمراقبة الحقوق »أروى« أمام المفوض السامي لدى مجلس حقوق اإلنسان:

االعرتاف الدولي بالفاّر هادي املنتهية صالحيته أعاق اليمنيني عن تقرير مصريهم 

كسر زحف للعدو يف 
جيزان ومصرع وإصابة 

عشرات املرتزقة 
 :جيزان

تأّكنت قوعُت عبجلش اعبلجان اعبشـابلّة، أحا عبثالثا ، حن 
كرس حماابة زحف مل تِزقة عبجلش عبسـاودي يف جبهة جلزعن 

ارع  عبمداد، اتقط عبارشعُت حن عمل تِزقة قسىل اج حى. 
اأفاد حصدر عسك ي بصملفة عملسرية، لأن عباداَّ عبساودي 
دفـع لاـدٍد كبري حـن ح تِزقسه بلزحـف لاتّجاه حنفـذ عبطوعل، 
لإتـناد جـوي حكثّــف حـن عبطـريعن عبم لي اعالتـسطالعي 

اعمل احي بلاداعن. 
اأاضـح عملصـدر، أن عمل تِزقـَة حاابـوع عبسقـد1 حـن ثالثـة 
حسـارعت، إالَّ أن قوعِت عبجلش اعبلجان عبشابلّة عمل علطة 1ناك، 
تصـّدت بهـم لنريعن حكثّـفة، ارضلات حسـّددة، أتـف ت عن 

حرصع اإصالة عبارشعت حنهم. 
االذ لقلـة عمل تِزقـة لابفـ عر، بسنسهـَي حماابسهم لابفشـل، 

الدان تمقلق أي تقد1. 

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة بكمني محكم 

يف البيضاء
 : البيضاء

ُقسـل اأُصلب عدٌد حن ح تِزقة عباداعن عمح يكي عبسـاودي، 
أحا عبثالثا ، لكأني نّفذته قوعُت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة يف 

حمافظة عببلضا . 
اأفاد حصدر عسـك ي بصملفة عملسرية، لأن عبوعٍت ناتفًة 
زرعسها احدة عبهندتـة عباسـك ية عبسالاة بلجلـش اعبلجان، 
عنفجـ ت لأجأوعة حن عمل تِزقـة يف حنطقة عبضاحكي لابُق ب 

حن حدي ية ذي ناعم. 
اأّكـد عملصدر أنَّ عنفجاَر عبابوعت أتـفَ  عن تقوط عدد حن 

عبقسىل اعبج حى يف صفوف عمل تِزقة. 

كمني هندسي يحبط 
محاولة تسّلل 

للمرتزقة يف تعز 
 : تعز 

تأّكنـت قوعُت عبجلش اعبلجان عبشـابلّة، أحا عبثالثا ، حن 
إحبـاط حماابة تسـّلل مل تِزقة عباداعن عمح يكي عبسـاودي يف 
حمافظة تاز، اتقط عدٌد حنهم قسىل اج حى لكأني 1نديس. 
اأفـاد حصدر حلدعني بصملفة عملسـرية، لأن عبوًة ناتـفة 
زرعسها احدة عبهندتـة عباسـك ية عبسالاة بلجلـش اعبلجان، 
عنفج ت لامل تِزقة أثنا  حماابِسهم عبسسـّلل عىل لاض عملوعقع يف 

حنطقة عب1ح. 
اأّكـد عملصدر، تـقوَط عدٍد حن عمل تِزقة قسىل اج حى ج ع  

عالنفجار، اعنسها  حماابة عبسسّلل لف عِر عببقلة. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بكسر زحف لهم يف عسري والقناصة تضاعف خسائرهم
 : عسير

تـقط عدٌد حـن ح تِزقة عبجلش عبسـاودي قسىل اج حـى يف جبهة 
عسـري ارع  عبمـداد، أحا عبثالثا ؛ ج ع  كـرس حماابة زحف بهم عىل 
حوعقـِع عبجلـش اعبلجـان عبشـابلّة، َارفات احـدة عبقناصة خسـائَ  

عمل تِزقة. 
اأفاد حصدر عسـك ي بصملفة عملسرية، لأن قوعِت عبجلش اعبلجان 
عبشابلّة تأّكنت حن كرس حماابة زحف مل تِزقة عبجلش عبساودي قبابة 
1َ، اتلقوع رضلـاٍت حكثّـفة  ألـوعب عبمديد، حلث حـاال عمل تِزقة عبسقـدُّ
احسـّددة، أاقاـت عددعً حـن عبقسـىل اعبج حى يف صفوفهـم، اكبّدتهم 

خسائَ  حاديًة يف عساد1م عباسك ي. 
إىل ذبـك، رفاـت احـدُة عبِقنَاَصة عبسالاـة بلجلش اعبلجان عبشـابلّة 
خسـائَ  عمل تِزقـة، حلـث أردت ثالثـًة حـن عنارص1م لاأللـات قنص 

عتسهدفسهم يف حنطقة حجازة عبرشقلة.

 : خاص
أّكـدت عملنظأة عبا للـة مل عقبة عبمقوق »أراى« 
أنَّ عالعرتعَف لمكوحة عبفاّر 1ادي يالق حقَّ عبشـاب 
عبلأنـي يف تق يـ  عملصـري، اعبجهـوَد عبسـاعلة إىل 
عملسـا بة اعملماتـبة عن عنسهاكاِت حقوق عإلنسان 

اعبج عئم عمل تكبة ضد1م. 
اجـّددت عملنظأـُة عبا للـة مل عقبـة عبمقـوق يف 
كلأسهـا عملكسولـة إىل عملفوض عبسـاحي بدى حجلا 
حقوق عإلنسـان بلدارة 11 عملناقدة، أحا، حوقَفها 
عبذي ال يزعل يشـكك يف عالعرتعف عبذي حنمه عملجسأع 
عبـدايل بلفـاّر 1ـادي؛ بلاديد حـن عمتـباب أل ُز1ا: 
عتـسقابسه عبسـي قدحهـا ملجلـا عبنوعب قبـل ف عره 
حـن عبااصأة صناا ، اعنسها  حـدة صالحلسه افًقا 
ملبـادرة حجلا عبساـاان عبرللجي عبسـي أاصلسه إىل 
عبسـلطة، اقد قا1 لابسشبث لابسلطة عىل عب غم حن 

عنسها  حدة عبصالحلة. 
اافقاً ملنظأة »أراى« فإن حن أتـباب عبسشكلك 
يف ععـرتعف عباابم لابفاّر 1ادي، 1و طلَب تدخل دال 
تمابف عباداعن لشـكل تاف  اخطري اغري قانوني؛ 
با قلة عملفااضات عبسلاتـلة عبجارية يف ذبك عبوقت 
لني جألـع عبفصائل عبلأنلة، لاإلضافـة إىل ت حلب 
اتهللل أعضا  حكوحسه عمل تِزقة لابهجأات عبجوية، 

عبسي قا1 لها تمابُف عباداعن اعبسي تسـببت يف حقسل 
اتشويه أكثَ  حن »60000« حدني، ثلثهم حن عبنسا  

اعمطفال، دان حسا بة أَا حماتبة. 
انّددت عملنظأـُة لاالعرتعف عبـدايل لابفار 1ادي، 
عبـذي توعصل حكوحسُه دعَم عبمصار عبذي يسـسرد1ُ 
عملجاعـَة كسـالح حـ ب ضـدَّ حاليـني حـن عمطفال 
اعملدنلـني عبلأنلني، عىل عب غم حـن إلالغهم حن قبل 
عملقّ ريـن عبراصني بألحـم عملسمدة، اف يـق عبر1ع  
عببارزيـن دان أي ببـا، لأنَّ عبمصاَر غـري قانوني 
ايجب رفاه ايأثل عقالاً جأاعلاً اج يأَة ح ب. 

اأشـارت »أراى« إىل عبقلـوِد عبسي ف ضها تمابف 
عباداعن، السأيلٍد حن عبفاّر 1ادي احكوحسه عمل تِزقة، 
عىل حظ  عب حالت حن اإىل حطار صنااَ  عبدايل غري 
  » عملرشاع، اعبذي أتف  عن حقسل أكث  حن »10000
ـة بسلقي عباالج يف عبرارج،  حدني، كانوع لماجة حاتَّ
لاإلضافة إىل ج يأة حنع رصف ح تبات نمو »5.1« 
حللـون حوظـٍف يف عبقطاع عباا1، ملدة ثالث تـنوعت 

اإفقار »7.5« حللون حدني لشكل حبارش. 
اأضافت عملنظأُة، يف رتابسها إىل عملفوض عبساحي 
بدى حجلـا حقوق عإلنسـان، أنَّ 1ناك أحـورعً تثري 
قلقـاً كبريعً لاد أن قا1 عبفـارُّ 1ادي لسالني أف عد حن 
عبقاعدة عإلج عحلة كأسؤابني حكوحلني احفااضني 
ارجـاِل دين، إىل جانب ع قلسه حقَّ عبشـاب عبلأني 
يف تق يـ  عملصـري اتشـكلل عبمكوحـة لاإلجأـاع، 

حبلنـًة دعأها بلأوقـف عبذي ي كز عـىل حقلقة أنَّ 
عبفاّر 1ادي اصل إىل عبسـلطة ك ئلـا عنسقايل دان 
تمقلـق إجأاع لني عملكونات عبسلاتـلة عب ئلسـلة 
حنـذ تاللنه، حلُث بم تقبل لـه يف ذبك عبوقت ح كسا 
أنصار عبله اعبم عك عبجنولي، حلنها شـا1دناه يف ُّ 
حن عملمافظات عبشـأابلة عبسي تسلط  عللها تلطة 
عمح  عبوعقع عملأثلة حن أنصار عبله اعملؤتأ  عبشـابي 
عباـا1 احلفائهـم، كأا شـهدنا عجـز حكوحسه عن 
عببقـا  اعبسوعجد يف عملمافظات عبجنوللة، حسى عبفارُّ 
1ادي نفسـه بم يسأّكن حـن عبسوعجد 1ناك إال حوعيل 

تسة أتاللع يف عبسنوعت عبرأا عملاضلة. 
انّو1ـت عملنظأـة عبا للـة مل عقبة عبمقـوق، إىل 
عمحدعث عمخرية عبسي شهدتها عملمافظاُت عبجنوللة، 
حلـث أَدَّى عبسوعجـد عملمداد بلفاّر 1ـادي احكوحسه 
عمل تِزقة يف عدن اعملمافظـات عملجاارة حثل ألني، إىل 
عتـسلال  حا يسـأى عملجلا عالنسقايل عللها عبشـهَ  
عملايض لدعم بوجسـسي حـن عإلحارعت اعـ1 قوعتها 
عبجويـة، إضافـة إىل عـد1 اجـود رد قـوي حن قبل 
عملألكـة عبسـاودية، اكأن عبسمابـَف يسرّلـص حـن 
عبذرياـة عبزعئفـة عملا افة لاتـساادة حكوحة عبفاّر 
1ادي ارشعلسه عملزعوحة، اياأل عآلن حع عباديد حن 
عملللشـلات عملسـلمة اعبجأاعـات عملسط فة ملوعصلة 
عملسـاس لوحدة اتلادة اتالحة أرعيض عبجأهورية 

عبلأنلة. 

تحالف العدوان ينشئ معسكرات تدريبيًة للجماعات اإلجرامية 
يف املحفد والوضيع ومودية

سياسيون ومثّقفون يف صنعاء يناقشون مستجدات األوضاع الخطرية يف املحافظات الجنوبية

 : أبين
كشـفت ح كـٌة شـباللة حنا1ضـة بالحسالل 
اعباـداعن يف حمافظـة ألـني، عـن عنسشـار كبري 
حناطـق  حـن  عـدد  يف  عبسكفرييـة  بلجأاعـات 
احدي يـات عملمافظة، لدعـم اتأويل حن تمابف 

عباداعن عبساودي عإلحارعتي. 
اععس1ت ح كُة شباب ألني عملنا1ضة بالحسالل 
يف للـان صمفـي، أحـا، أنَّ ذبك عالنسشـاَر عأٌل 
حساأد حـن قبَل أعـدع  ألني، عبذيـن ياألون عىل 
تمويل عملمافظة إىل اكـٍ  جديد بسنظلم عبقاعدة، 

حؤّكــدة أنهـا أُللغت حن قبـل أعضائهـا يف عدد 
حـن عملدي يـات لـأنَّ عنـارَص اقلـادعٍت إج عحلة 
تالاة ملا يسـأى تنظلم عبقاعـدة، عادت لصورة 
غري حسـبوقة اأنشـأت حاسـك عٍت جديـدًة بها 
يف حنطقـة »عأـريعن« لأدي يـة حوديـة، ا1ـي 
حنطقٌة عتـرتعتلجلة ت تبط حع حمافظسي شبوة 

اعببلضا . 
اأشـارت عبم كـة إىل أنـه انظـ عً بالنقسـا1 
عالجسأاعي اعبرصعع عباسك ي اعالنفالت عمحني، 
فقد أصبمت عبجأاعاُت عإلج عحلة تسوعجد لشكل 
كبـري يف لاض عبط قـات لأدي ية عملمفـد، الفسًة 

إىل أنَّ جأاعاِت حا يسـأى تنظلـم عبقاعدة ت تب 
بفسح حاسـك عت تدريبلة يف عبوضلـع، حبلنًة أنَّ 
تلك عبانارَص عنسرشت يف حوديه اعملمفد، اتسوعجد 
لشكل كبري يف عبوضلع اتسأدد لكل أريملة ادان 

أية قلود يف عملنطقة عبوتطى لألني. 
احّألـت ح كُة شـباب ألـني تمابـَف عباداعن 
عبسـاودي عإلحارعتـي عملسـؤابلَة عبكاحلـة عأـا 
تشـهده حمافظـة ألـني، حمـذرًة حـن تمويـل 
عملمافظة إىل تـاحِة قساٍل لـني عب ياض األوظبي 
اتـفك دحـا  ألنا  ألـني اعملمافظـات عبجنوللة 

عمُخ ى. 

 : أيمن قائد
أقـا1 عملكسـُب عبسـلايس منصـار عبله لابساـاان حع 
عبجبهـة عبوطنلـة عبجنوللـة ملقااحة عبغـزا اعالحسالل 
احكون عبمـ عك عبجنولي عبسـلأي عملشـارك يف حؤتأ  
حلقـًة  لصناـاَ ،  عبثالثـا ،  أحـا  عبوطنـي،  عبمـوعر 
نقاشـلة لانوعن »تطورعت عمحدعث عبرطرية عبدعئ ة يف 
عملمافظات عبجنوللة لني ح تِزقة عباداعن اعالحسالل«. 

ايف عبملقة عبنقاشـلة، عبسي شهدت حضوَر عدٍد حن 
عبشـرصلات عبسلاتـلة اعالجسأاعلة عبجنوللة، أشار 
عضُو عملكسب عبسـلايس منصار عبله عبدكسوُر إتـأاعلل 

عمحـدعث  إىل  قدحهـا،  عبسـي  عماىل  عبورقـة  يف  عبوزيـ  
عمخـرية يف عملمافظات عبجنوللة احا تشـهده حن ح ب 
لـني ح تِزقـة عباـداعن اعالحسـالل عإلحارعتـي، الفساً إىل 
طأِع عباـداعن يف عبثورعت عبسي يف لاطن عبلأن اتـاله 
عبسـلط ة عللهـا احدَّ نفـوذه اتأديد ذبـك إىل عمطأاع 

عبرارجلة عبصهلونلة. 
اتطّ ق حنسـق عبجبهة عبوطنلـة عبجنوللة ملقااحة 
عبغـزا اعالحسـالل أحأد عباللـي، يف عبورقـة عبثانلة، إىل 
طبلالـة عالحسالل اآثاره األاـاده؛ نسلجًة برتعكم ثقافة 

عالرتزعق اعباأابة اعبسطو عبفك ي. 
عبورقـة عبثابثة، عبسي قّدحها عبناشـُط عبسـلايس عيل 
عبشـابي، تطّ قت إىل عم1دعف عبرفلة حن ارع  عبرصعع 

بلقـوى يف عبجنـوب، الفسـاً إىل أن عباداَّ يسـاى إلخفا  
قضلـة عبجنـوب، اياأل عىل إلـ عز قضايـا حرفلة ال 
اجوَد بها يف عبسالق، حشلدعً لابوضع عبقائم يف عبااصأة 

صناا . 
حن جانبه، أشار عبشلخ حمأد عببنان -شلخ حشايخ 
شـبوة- إىل حا يج ي يف عبوعقع حن تقسلٍم بلأمافظات 
عبجنوللـة؛ نسلجـًة بلأؤعحـ عت عبسـاودية اعإلحارتلـة 
اعمطأـاع عبسـي يسـاى إبلها عباـداُّ حن خـالل عبغزا 

اعبسلط ة عىل عبثورعت اعبسطو عللها. 
لدار1ا أشـارت عضو عملكسب عبسـلايس منصار عبله 
1نـا  عبالوي، إىل أ1ـدعف عباداعن عملشـرتَّكة جغ عفلاً، 
لابقول: »يجب أن تسوحد عبجهود، اأن يكون بهم قلادة 

حوحدة بلاأـل اعملوعجهة اصد حؤعحـ عت احرّططات 
عباداعن، لكل اعي اإرعدة يف ظل قلادة حكلأة«. 

اأّكـد عبمـارضان عىل رفض عالحسـالل لكل أنوععه 
احوعجهة عالرتـزعق أينأا اجد، دععني عبجألَع إىل تقديم 
خطـة بلاأل يف عملمافظـات عبجنوللة بسنفلـذ عملرارج 

اعبنسائج عإليجاللة بفصل عبنزععات عبقائأة. 
حرض عبنقاَش عبشـلُخ جأال عبزعحكي -نائب رئلا 
حجلـا عبسالحـم عبقبـيل-، اعباألـد عبدعبلـه عبجف ي 
-ناطـق عبقـوعت عبجويـة-، اعبشـلخ حسـني حـوىس 
اعصـل، اعباألد حمأد ج1عن، اعمُتـساذ عأ  عبق يش، 
اعباألد طارق فضل عبضاباي، اعدد حن عبشـرصلات 

عالجسأاعلة اعبسلاتلة. 
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أدان ُكـّل ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد واستنكر مساعي التطبيع وتفريق اأُلّمة:

قال إن الشعب اليمني صلٌب وشامٌخ كجباله يواجُه الحرَب الظالمة وهو عنواُن المظلومية اليوم 

رئيس الفريق يؤّكـد: 

بعد أّيام من صدور تقريره الذي وّثق َعَددًا من جرائم السعودية واإلمارات وحكومة المرتزقة:
 سلطة صنعاء وحَدها ردت على أسئلتنا و»التحالف« لم يسمح لنا حتى بلقاء بعض اليمنيين في مصر

قائد الثورة: حريُتنا ديٌن وعزتنا إيماٌن وكرامتنا ِقَيـٌم وال يمكن التفريط بأيٍّ 
منها مهما كانت التضحيات

السيد نصر اهلل: زيف ادِّعاءات السعودية واإلمارات انكشف وهدُفهما 
تمزيُق اليمن والسيطرة على ثرواته

»فريق الخرباء« يفضُح العدوان مجّددًا: صنعاُء تجاوبت معنا 
و»التحالف« منعنا من الوصول إىل اليمن

 : خاص
جـّدد قائـُد عبثـورة، عبسـلد عبدعمللـك لـدر 
عبدين عبموثي، عبسأكلد عىل أن عبشـاَب عبلأني 
تلوعصُل ثورتَه لوجه عبطغاة اعملج حني حهأا 

كانت عبسضملات. 
اقـال قائد عبثورة يف خطاله، أحا عبثالثا ، 
لأناتـبة ذكـ ى عاشـورع : »حهأـا تـات 
قـوى عبطاغـوت اعالتـسكبار لقلـادة أح يكا 
عبنظاحـني  عملنافقـني  اعأالئهـا  اإرسعئلـل 
عبساودي اعإلحارعتي إلخضاعنا اإذالبنا فإننا 

-لاون عبله- تنسأسـك لأوقـف »1لهاَت حنا 
عبذبـُة«، حؤّكـدعً أن »عملا كـَة عبسي قدحنا فلها 
عرشعت عآلالف حن عبشهدع  اعبج حى احاليني 
عبنازحني 1ـي حظلوحلـة يأكننا عبقـوُل إنها 

ك لال  عبارص«. 
اأّكـد عبسـلد عبقائـد بسمابف عباـداعن أنه 
حهأا أحان يف ج عئأـه »فلن نرضَع بكم ابن 
نف َِّط لم يسنـا اك عحسنا اعتـسقالبنا انقول 

بكم 1لهاَت حنا عبذبُة«. 
اتالـع قائـد عبثـورة قائـالً: »ح يسنـا دين 
ندين له اعزتنا إيأان اك عحسنا قلم اال يأكن 
عبسف يـط لـأيٍّ حـن ذبك يف حـزعد عملسـااحات 

عبسلاتلة«، حجّددعً عبسأكلد عىل حوعقفنا تجاه 
عبقضايـا عبك1ى 1ي حوعقـُف حبدئلٌة لد عً حن 
عبقضلـة عبفلسـطلنلة اعملنا1َضـة بلهلأنـة 
عمح يكلـة اعالتـساأارية، احوعقُف عبشـاب 
عبلأني عملسضاحن حع ُكـّل عملظلوحني يف عباابم. 
اأدعن قائـُد عبثـورة ُكــلَّ حـا يساـ َُّض به 
عملسـلأون يف كشـأري الورحـا اعبصـني عبذي 
يضطَهدان مُلَجـ َّد عنسأائهم بإلْتـــاَل1، كأا 
أدعن ُكـلَّ أشكال عبسطبلع حع عبادّا عإلرسعئليل 
عبسـي يسـورُط فلها لاـُض عبا ب، حسـسنك عً 
ـقاق اإثارة  عملسـاعَي عبهادفَة إىل عبُف قة اعبشِّ

عببغضا . 

 : متابعات
أّكـد عمحني عباا1 بمزب عبله عبسـلد حسـن 
نـرص عبله حسـاَ  أحـا عبثالثا ، أن عبشـاَب 
عبلأنـي عبلو1َ 1و عنـوعُن عملظلوحلـة اعنوعُن 
عبمصـار اعنوعُن عبُغ لة كأا كان عبُمسـنُي يف 
ك لال ، ُحضلفـاً »يف عبلأن يأيض عا1ٌ 1ج ي 
جديـد، اعاشـورع  جديدة يف عبلأـن، اك لال  
جديـدة يف عبلأن، ايبقى عبلأن اشـابة صلباً 

اشاحرا كجبابه يوعجه عبم ب عبظاملة«. 
اقال عبسـلد حسن نرص عبله خالل خطاله 
لأناتـبة ذكـ ى عاشـورع : إن عبمـ ب عىل 

عبلأـن تموبـت إىل حـ ٍب عبثلـة اإىل ج عئـَم 
تُ تَكُب ضد عإلنسـانلة يف ظل صأت حا يسأى 
عملجسأـع عبـدايل، ايف ظـل رشعكـة أح يكلـة 
ها  ل يطانلة تقسُُل عبنسـا  اعمطفال اعبسي 1َأُّ
أن تبلـَع لارشعت عملللارعت عبداالرعت عبسـالَح 
اعبذخائَ  اعبقذعئف بقوى عباداعن عىل عبشاب 

عبلأني. 
اأَشـاَر عبسـلد نرص عبلـه، إىل أن عتـسأ عَر 
عبسـاودية اعإلحارعت يف 1ذه عبم ب بن يجلَب 
بهـا أي نـرص ابـن يجلـب بهـا إاّل عبهزيأـة 
اعباـار عبساريري اعملـدي اعبرـزي اعباذعب 
يـو1 عبقلاحة، الفسـاً إىل أن جألـع عم1دعف أَا 

عبشـاارعت عبسـي أعلنّو1ا بس1يـِ  ح لهم عىل 
عبلأن قد تـقطت، حسـسدالً لأحدعث عبجنوب 
يف عـدن األـني اغري1أـا عبسي ععس11ـا دبلالً 
عىل زيف عالدِّعا عت بقوى عباداعن عبسـاودي 

عإلحارعتي عىل عبلأن. 
ابفت عبسلد نرص عبله، إىل أن زيَف عدِّعا عت 
حـا تـّأوه  لمأايـة  اعإلحـارعت  عبسـاودية 
عبرشعلة عبلأنلة قد تكشف اعفسضح عىل عملأل، 
حوضمـاً أن نوعيا1ـم احشـاريَاهم تهدُف إىل 
تأزيق عبلأن بلا إىل دابسني لل يأكُن إىل دال، 
حبلنًـا أن ذبـك حن أجل إضااف اعتـسضااف 
عبلأن اعحسـالل حوعنئه عبسـي يمساجون إبلها 

لقوة ايطأاون يف خريعته، ح دفاً »ثم يأنون 
علله لباض عبُفسات لاتم عملساعدعت«. 

اع1ّ عبسـلد نرص عبلـه، عن أحلـه أن ياَي 
لاـض عبلأنلني حقلقَة عبسـاودية اعإلحارعت 
قائـالً: »أحـا آن ِبُكــلِّ فئاِت عبشـاب عبلأني، 
ِبُكـــلِّ أابئك عبذين حا زعبوع يمألون عبسـالَح 
يف حوعجهـة جـزٍ  حن شـابهم تمـت دعااى 
اعناايـَن كاذلـٍة ااع1أـة كانـوعن حوعجهة 
عبنفـوذ عإلي عنـي اعملـد عإلي عني احا شـاكل«، 
ُحضلفاً »أحا آن بهؤال  عبلأنلني أن يدركوع اأَن 
ياوع حقلَقـة عم1دعف عبسـاودية اعإلحارعتلة 
يف عبلأـن ايسرلـوع عن حاسـك  دال عباداعن 

ايلقوع عبسـالح ايأـداع أيديَهـم إىل لاضهم؛ 
بلدخلـوع يف حـوعر دعخـيل اطني يسـسالدان 
فلـه احدَة يأنهـم عبسـالد، يأِنهـم عملبارك، 
ايمافظـوع فلـه عـىل أع عضهـم ادحائهـم 
انسـائهم اأطفابهم اخريعتهم احوعنئهم حن 

عبسلب اعبنهب«. 
َاأََضـــاَف عبسـلد نرص عبله: »أحـا آن بهذع 
عبوعـي أن ينسرَص عـىل ُكـّل 1ـذع عبزيف عبذي 
تنرشه اتـائُل قوى عباداعن«، دععلاً إىل اقف 
عباـداعن عبغاشـم عـىل عبلأـن اشـابه ات ك 
عبلأنلـني يقـّ ران حصـريَ لالد1ـم احاابجَة 

حشكالتهم. 

 : خاص
أّكــدت نسائـُج اُحج يـاُت عبجلسـة عبسي 
عقد1ا حجلُا حقوق عإلنسـان عبسالُع بألحم 
عملسمدة لشأن عبلأن يف جنلف، أحا عبثالثا ، 
حسـؤابلَة تمابـف عباـداعن اح تِزقسـه عن 
عرتـكاب ج عئـم عبمـ ب عملسنوعة عبسـي اثّق 
لاَضهـا عبسق يـُ  عمخـري بلرـ1ع  عبدابلني، 
حلث كشـف رئلـُا عبف يق خالل عبجلسـة 
أن دال »عبسمابـف« اح تِزقسها ع قلوع عأَل 
عبر1ع  لشـكل اعضح احساأد، احثّل 1جو1ُ 
حأثـل حكوحـة عمل تِزقة عىل تق يـ  عبف يق 
خالل عبجلسـة، ععرتعفاً ضأنلـاً لصمة ذبك، 
لاـد أن كان ناطـُق عباداعن قـد عترذ نفَا 
عبرطـوة قبـل أيّـا1، يف حوقـٍف يوضح حدى 
عبفضلمـة عبوعتـاة عبسـي لـات »عبسمابف« 
حسـورط لها أحـا1 عباابم، احدى إفالتـه يف 

حماابة إنكار ج عئأه. 

رئيُس »الخرباء« يكشف 
كواليس إعداد التقرير

لمسـِب حصـادَر حطلاـة، فقد عتـسأع 
عملجلُا بسق ي  ف يق عبر1ع  عبدابلني لشأن 
عبلأن ملدة تاعة انصف تـاعة، الاد ذبك، 
أاضـح رئلا عبف يـق كأـال عبجندالي أنه 

تم خالل عباأل عىل عبسق ي ، إرتـال أتـئلة 
بسمابف عباداعن احكوحة عمل تِزقة، ابسلطة 

عملجلا عبسلايس عمعىل يف صناا . 
اكشـف عبجندالـي أن ف يق عبرـ1ع  بم 
يسلـقَّ ردادعً عىل تلك عمتـئلة إال حن تـلطة 
عملجلا عبسـلايس عمعىل، فلأا عحسنع تمابف 
عباـداعن احكوحة عمل تِزقـة، ا1و عمح  عبذي 
يفضـُح تـاَي عباـداعن إلخفـا  ج عئأـه 
اعبسهـ ب حن عنسهاكاتـه عبسي اثـق عبسق ي  
جـز عً حنهـا، اتضأنـت عملجـازر عبجأاعلة 

اعبسجويع اعبمصار. 
عبجندالي أّكـد أَيْـضاً أن تـلطة عملجلا 
عبسـلايس عمعىل »اعفقت عىل زيارة عملناطق 
عبراضاة بسـلط تها«، فلأا »بـم تسااان« 
عبسـاودية احرص احكوحة عبفاّر 1ادي حع 
ف يق عبر1ع  »حنذُ صدار عبسق ي  عبسـالق« 
احناسـه حـن عبوصـول إىل عبلأـن اكـذع حن 

»عبلقا  لباض عبلأنلني يف حرص«. 
عباـداعن  أن داَل  عبجندالـي  َاأََضـــاَف 
احكوحة عمل تِزقة »زرعت عبروَف« يف نفوس 

عبشرصلات عبسي أرعد عبف يق أن يلسقلَها. 
عملالوحـاُت تكشـُف الوضـوح أن  1ـذه 
تمابَف عباداعن عأل عـىل ع قلة عأل بجنة 
عبرـ1ع  لشـكل حساأـد افاضـٍح؛ لغـ ض 
عبسسـرت عىل ج عئأه، يف حسـاًى بلسنصل حن 
تباات تلك عبج عئم اعالنسهاكات، كأا تنسُف 

1ذه عملالوحات كافَة عالدِّعا عت عبسي ي اُِّجها 
تمابُف عباداعن عادًة حول ع قلة عأل عمحم 

عملسمدة يف عبلأن حن قبل تلطات صناا . 

العدواُن يتهرُب من الفضيحة: 
التقريُر لم يعجبنا! 

حأثـُل حكوحة عمل تِزقة يف عملجلا، أضاف 
لداره تأكلدعً آخَ  عىل صمة 1ذه عملالوحات، 
حلث بجـأ إىل حهاجأة تق ي  عبف يق عمحأي 
لشـكل حبارش، ااصفه لـ«عملسلا« اأّكـد 
أن حكوحـة عبفاّر 1ادي »غـريُ رعضلة عنه« 
بكنـه بم ينكـ  حنَع عبر1ع  حـن عبوصول إىل 

عبلأن، ابم ي1ّر عد1 عب د عىل أتئلسهم. 
اعبوعقـع أن حوقَف حأثل حكوحة عمل تِزقة جا  
عحسدعدعً ملوقف ناطق تمابف عباداعن قبل أيّا1، حلث 
عتهم تق يُ  عبر1ع  لأنه »يفسقد بلأصدعقلة«؛ مَنَّه 
اثـق َعَددعً حـن عالنسهـاكات اج عئم عبمـ ب عبسي 

عرتكبها »عبسمابف« اح تِزقسه. 
الإضافة 1ذع عبهجو1 عبذي يُشنُّه تمابُف 
عباداعن احكوحة عمل تِزقـة عىل تق ي  بجنة 
عبرـ1ع ، إىل عملالوحـات عبسي كشـفها رئلُا 
عبف يق، يسشّكل يف عملشهد ععرتعٌف اعضٌح حن 
عبسـاودية اعإلحـارعت اح تِزقسهأا لارتكاِب 
ُكـّل أنوعع عالنسهـاكاِت عبسي اردت يف تقاري  

بجنة عبر1ع  عبسالقة اعبالحقة. 
ايقـوُد ذبك لابرضارة إىل إعادة عبسذكري لأا 

عحسوت علله تلـك عبسقاريُ ، حلث أّكـد عبسق يُ  
عمخري، عىل تـبلل عملثـال ال عبمـرص، أن ُكـالاًّ 
حن عبسـاودية اعإلحـارعت احكوحـة عمل تِزقة 
حسورطـة لارتـكاب ج عئـم حـ ب حسنوعة يف 
عبلأـن، لـد عً لشـن 1جأـات عـىل عملدنلـني، 
اح ارعً لـ«عتـسردع1 عبسجويع كسالح ح ب« 
احضاعفـة عملاانـاة عالقسصادية عىل عبشـاب 
عبلأني؛ لفال إج ع عت عبمصار عبجوي اعب1ي 
عنسهـاكات  حأارتـة  إىل  اصـوالً  اعببمـ ي، 
لشـاة لمق عملوعطنـني اعملاسقلـني يف حرسلف 
عملناطق عملمسلة ايف عبسـجون عبرسية بلاداعن، 
اتضأنت تلك عالنسهاكات »عغسصالات جأاعلة 
بلك عحـة  ا«عنسهـاكاً  ا«تاذيبـاً«  اف ديـة« 
عبشرصلة« ا«إخفاً  قرسياً« اَفظائَع أُخ ى. 
عبسق يـ  عمخـري تضأن أَيْـضاً إشـارًة إىل 
حسـؤابلة عبدال عبدععأـة بلاـداعن أَيْـضاً، 
اعـىل رأتـها عبواليـات عملسمـدة ال يطانلا 
اف نسـا، حلث أاضح أنها قد تدخل يف دعئ ة 
عملسـا بة؛ بسورطهـا يف ج عئم عبمـ ب عبسي 
ي تكبهـا تمابـف عباـداعن؛ لَسـبِب دعأها 

عملسوعصل به لامتلمة. 
اكانت تقاري  تـالقة بلجنـة عبر1ع  قد 
كشفت ااثقت عباديد حن أحثال 1ذه عبج عئم 
اعالنسهاكات عبسـي عرتكبها تمابـف عباداعن 
اح تِزقسه يف عبلأن، خالل عبفرتعت عبسـالقة، 
ا1و عمح  عبذي جال حن 1ذه عبسقاري  تأثل 

تلسلة فضائح رتألة بلساودية اعإلحارعت 
اح تِزقسهأا ادععألهأا أحا1 عباابم، الابسايل 
دفـع لهأا إىل عتراذ حوعقـف عدعئلة اعضمة 
ضـد ف يـق عبرـ1ع  يف حماابـة حكشـوفة 

بلسه ب حن 1ذه عبفضائح. 
 اتسضـح داعفـع عبهجـو1 عبـذي يشـنه 
تمابـف عباداعن اح تِزقسُـه عىل تق ي  بجنة 
عبرـ1ع  أَيْـضاً حـن خـالل رداد عبفال عىل 
عبسق ي ، اعبسي شهدت جلسة حجلا حقوق 
عإلنسان، أحا، لاضاً حنها، حلث أّكـد حأثل 
دابة تـلوفاكلا، إدعنسه التـسردع1 عبسجويع 
كسـالح ح ب، ا1ـو عمح  عبـذي ارد ضأن 

ج عئم عباداعن عبسي اثقها عبسق ي . 
عبدابلـة  عبافـو  حنظأـة  جـّددت  كأـا 
حطاببسها »لمظ  للع عمتـلمة« إىل تمابف 
عباـداعن، ا1و عمح  عبذي طابـب له عبسق ي  

عمخري أَيْـضاً. 
ا1كـذع، فـإن عملوقـف عبادعئـي بسمابـف 
عبرـ1ع ،  تق يـ   إزع   اح تِزقسـه  عباـداعن 
ابجـوَ ه إىل حناهم حن عبوصـول إىل عبلأن، 
يأتـي كأماابـة بلمللوبـة دان رؤية عباابم 
بج عئأه اعنسهاكاتـه عبسي ي تكبها يف عبلأن، 
ـة اأن تقاريـ  بجنـة عبرـ1ع  تمأـل  َخاصَّ
حصادقة عمحم عملسمـدة، ا1و حا يجال حنها 
إدعنًة دابلة رتـألة تمارِصُ تمابف عباداعن 

اُرعاته اكلَّ عمط عِف اعبداِل عمل تبطة له. 
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أخبارأخبار

 : صنعاء
إحلـاً  بذكـ ى عبثورة عبمسـلنلة يف 
اجه عبطغلـان، اترللـدعً ملوعقِف عإللا  
شـهدت  عمرشعر،  لوجـه  اعبشـأوخ 
عاصأـُة عمحـ عر اعبصأـود صناـا ، 
جأا1رييـًة  حسـريًة  عبثالثـا ،  أحـا 
حاشـدة حرض1ا عـرشعُت عآلالف حن 
ألنـا  عبشـاب عبلأنـي يسقدحهـم عدٌد 
حن عبقلادعت عبسلاتـلة اعبشرصلات 
عبالأائلـة اعبقبَللة اعالجسأاعلة، اذبك 

لأناتبة ذك ى »عاشورع «. 
ايف عملسـرية عبسـي أقلأـت لسـاحة 
عملطار جنوب أحانـة عبااصأة صنااَ ، 
رفع عملشـاركون شـاارعِت عبرصخِة يف 
اجه عملسـسك1ين، 1اتفني لابشاارعت 
عملزبزبـة عبسـي أطلقها عبمسـنُي -َعَللِْه 
يـو1َ  اأصمالُـه  اأ1لُـه  ـــاَل1ُ-  عبسَّ
ك لالَ ، حراطبني ُكــلَّ عمرشعِر يف 1ذع 

عباابم »1لهاَت حنا عبذبُة«. 
اأّكـد عملشـاركون أن خـ اج عإلَحا1 
لوجـه  ـــاَل1ُ-  عبسَّ -َعَللْـِه  عبُمسـني 
يف  عبزحـان  ذبـك  ل يف  عملسأثِـّ عبطغلـان 
يزيـد لن حاااية 1و خـ اٌج حرشاٌع؛ 
تضملـًة لـكل حـا تمألُه عبكلأـُة حن 
حانًى احرشاُع ثباٍت افدعٍ  يسـسدعي 
ااب  عبسـأيّس له؛ بنسغلََّب عـىل ُكـلِّ عبصِّ

عبسي توعجُه اعقَانا عبلو1. 
حظلوحلـِة  إىل  عملشـاركون  اأَشـاَر 
ــاَل1ُ- اكلف  عإلَحا1 عبُمسني -َعَللِْه عبسَّ
عنسرص عبـد1ُ عـىل عبسـلف يف حوعجهة 

عبظاملـني، حؤّكـدين عـىل رضارة أخِذ 
عبـدراِس اعبِاـبَــِ  حـن ثـورة عإلَحا1 
عبُمسـني، حجّددين عباهـَد لامُليضِّ عىل 
ــاَل1ُ-،  ُخَطى عإلَحا1 عبُمسني -َعَللِْه عبسَّ
اعتسأدعد عبص1 اعبصأود اقوة عإلرعدة 

يف حوعجهة عبطغاة اعبظاملني. 
عتـسأع  عبفاابلـة،  خضـم  ايف 
عملشـاركون إىل كلأة قائد عبثورة عبسلِد 
عبِدعمللك لدر عبدين عبموثي عبسي أبقا1ا 
لأناتبة 1ذه عبذك ى عباظلأة، اعبسي 
أّكــد خالبهـا أن 1ـذه ’’عبذكـ ى بـم 
يطِو1ا عبنسـلاُن؛ مَنَّ بها عالقًة لوعقع 
ــة اتأثري يف اعقاها احسسقبلها‘‘.  عمُحَّ
اأَشـاَر قائـد عبثـورة إىل أن ’’حوقف 
عإلَحـا1 عبُمسـني 1و تابريٌ عـن عبَمـقِّ 
ات جأٌة بإلتـال1 لأبادئـه اأَْخــاَلقه 
تجـاه  عإلتـالحي  بلأوقـف  ات تـلخ 
عملوقف عبلزيدي يف ُكـّل عرص‘‘، حؤّكـدعً 
أن ’’ك لـال  حلمأٌة تاريرلـة عظلأُة 
عبسأثـري احأسـدة عبسأثـري، ارّسعت حن 
تقويض تـلطة يزيد اآل ألي تـفلان 
اصنات عبوعَي ارتأت عملوقَف عبَمـقَّ 
احـّددت عملسـاَر عبصملـَح بـكل ألنا  
عبزيـَف  ـــة اكشـفت افضمـت  عمُحَّ

اعبضالل‘‘. 
َاأََضـاَف عبسـلد عبدعمللـك لدر عبدين 
قدحـت  ك لـال   ’’حلمأـة  عبموثـي: 
عبنأوذَج اعبُقـداَة يف عبثبات عىل عبَمـقِّ 
يف  اعالتسبسـال  اعبسفانـي  اعبصأـود 
1ـذه  أن  إىل  حسط قـاً   ،‘‘ عبلـه  تـبلل 
تابويـة عظلأـة  ’’حمطـة  عملناتـبة 

ــَة عبطاقَة عملانويَة ملوعجهة  تأنح عمُحَّ
اتمأـل  َكـ1َُت،  حهأـا  عبسمديـات 

عبسضملات حهأا للغت‘‘. 
اأّكـد قائد عبثورة أنه ’’حهأا تـات 
قـوى عبطاغـوت اعالتـسكبار لقلـادة 
أح يـكا اإرسعئلل اعأالئهـا عملنافقني 
اعإلحارعتـي؛  عبسـاودي  كابنظاحـني 
إلخضاعنـا اإذالبنـا فإننا لاـون عبله 
تنسأسك لأوقف 1لهات حنا عبذبة‘‘. 

ابفت عبسلد عبدعمللك إىل أن ’’عملا كة 
عبسـي قدحنا فلهـا عـرشعُت عآلالف حن 
عبشـهدع  اعبج حى احاليـني عبنازحني 
1ـي حظلوحلـٌة يأكننـا عبقـوُل إنهـا 
ك لالُ  عبارص‘‘، حراطباً داَل عباداعن: 
حهأا عرتكبسم حن عبج عئم فلن نرَضَع 
بكـم ابـن نفـ َِّط لم يسنـا اك عحسنـا 
اعتـسقالبنا انقـوُل بكم 1لهـات حنا 

عبذبة. 
اجـّدد قائـُد عبثـورة عبسأكلـد لقوبه 
’’ح يسُنـا ديٌن نديـُن له اِعزِّتُنـا إيأاٌن 
اك عحسُنا ِقلَـٌم، اال يأكن عبسف يط لأيٍّ 
حن ذبك يف حزعد عملسااحات عبسلاتلة‘‘، 
حنّو1ـاً إىل أن ’’حوعقفنـا تجاه عبقضايا 
عبكـ1ى 1ي حوعقـُف حبدئلٌة لـد عً حن 
اعملنا1َضـة  عبفلسـطلنلة  عبقضلـة 

بلهلأنة عمح يكلة اعالتساأارية‘‘. 
’’حوقفنـا  عبقائـد  عبسـلد  اأّكــد 
عملسضاحـن حع ُكــّل عملظلوحني عمح عر 
اتـوريا  اببنـان  عإلتـال1  إيـ عن  يف 
اعببم يـن، حاـ1عً عـن عإلدعنـة بـكل 
’’حـا يسا ض به عملسـلأون يف كشـأري 

الورحا اعبصني عبذي يضطهدان ملج د 
عنسأائهم بإلتال1‘‘. 

اجّدد قائُد عبثورة إدعنسه ’’بكل أشكال 
عبسطبلـع حـع عباـدّا عإلرسعئلـيل عبسي 
يسورط فلها لاض عبا ب‘‘، حسـسنك عً 
’’كل حسـاعي عبف قة اعبّشقاق اإثارة 
ــة  عبُف قـة اعببغضا  لـني ألنـا  عمُحَّ

تمت ُكـّل عبانااين‘‘. 
لـداره، أبقـى حفسي عبديـار عبلأنلة 
رئلـا رعلطـة علأـا  عبلأـن عبسـلد 
عباالحة شأا عبدين رشف عبدين كلأَة 
عملناتـبة أّكـد فلها أ1ألَّة عتـسمضار 
عبسـاحلة  اعبغايـة  عب ئلـِا  عبهـدف 
عبسـي خ ج حـن أجلها عإلَحا1 عبُمسـني 
ثائـ عً حجا1ـدعً ضـد عبفسـاد اعبطغاة 
اعملج حني عبذين لسطوع 1لأنسهم عىل 
عبناس اعتـسأث اع لابسـلطة منفسهم 

ــة.  عىل رؤاس ألنا  عمُحَّ
اقـال عباالحـة شـأا عبدين رشف 
عبديـن »نؤّكـد أن حديَث عبسـلد عبقائد 
عـن لنـي حاااية ال يشـأل ُكــّل لني 
أُحلّة، لل يسـسهدف عبطغـاة اعملج حني 
حن لني أحلة«، ُحشـريعً إىل أن 1ناك حن 
لنـي أحلـة حن تـّط  حالحـَم يف اجه 

عبطغلان.
اأّكــد حفسي عبديـار عبلأنلة اجوَب 
عبسَمـّ ك يف حوعجهـة عبطاغـوت يف 1ذع 
عبارص، ُحشـريعً إىل أن 1ناك َحن يساى 
بسشويه عملااني عبسـاحلة بثورة عإلَحا1 
عبس1يـ  اعبرشعنة  عبُمسـني؛ لغـ ض 
بهلأنـة قوى عالتـسكبار، حؤّكــدعً أن 

إحلاَ  1ذه عملناتـبة 1و إحلاٌ  بشاائ  
عبله.

اجّدد عبسأكلَد عىل اجوب »أن نسسأ  
يف حوقفنـا 1ـذع عملـرّشف اأن نُاـضَّ 
عللها لابنوعجذ«، ُحشـريعً إىل عبسَمّ كاِت 
عإلفسادية عبسي يسَم َُّك لها عبلو1َ زعأاُ  
عبَاأابة إلفساد عبشـاوب، حؤّكـدعً »بو 
كان يف 1ذع عملوقف ز1ُق أراعحنا اإرعقُة 
دحائنا فلـن نسوقَف يوحـاً عن حمارلة 

عبطغاة اعملج حني«.
اتط ق إىل أن حقسِل عإلَحا1 عبُمسـني 
ـــاَل1ُ- بم يكن عتـسهدعفاً  -َعَللْـِه عبسَّ
عسك ياً لقدر حا كان عتسهدعفا ثقافلا 
افك يـاً م1ل للت رتـول عبله صلوعُت 
عبله علله اآبه، ُحشريعً إىل عبمأالت عبسي 
قاد1ا أابئك عبطغاُة؛ بسشـويه عبمقائق 
عبساريرلـة عـن عإلتـال1 اعـن أعـال1 

عبهدى عمطهار. 
اأّكــد عباالحة شـأا عبدين رشف 
عبدين أنه يجُب عللنا عتسشااُر أن 1ذه 
عملناتـبة احـا حألسه حـن دراس إنأا 
1ي حمطـة التـسلها1 دراس عبرصعع 
لـني عبَمــقِّ اعبباطـل، عبـذي تـلظل 
قائأاً حـا دع1 عبطغاة يسَمّ كون يف ُكـّل 
عـرص لذعت عملنهج عبذي نهجه يزيد لن 

حاااية. 
ترلـل عبفاابلـَة قصلـدٌة إنشـادية 
ا1سافاٌت جّسدت عظأَة 1ذه عملناتبة 
احا تمألُه حن دالالٍت نسسشاُ  قلأسَها 
يف عبوعقع عبذي يالُشـه عبشـاُب عبلأني 

ــُة.  اتالُشه عمُحَّ

مفتي الديار اليمنية: إحياُء هذه المناسبة من شعائر 
اهلل وتعظيمها يؤّكـُد مواقَفنا في محاربة الطغيان 

التي ال يمكُن التراجُع عنها

صنعاء تشهد فعاليًة جماهرييًة 
كربى إحياًء لذكرى عاشوراء
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 : صعدة
أحلا ألناُ  حمافظة صادَة عبذك ى عبسنوية التسشهاد 
ــال1ُ- لأسـرية جأا1ريية  عإلحـا1 عبمسـني -َعَلـلِْه عبسَّ
حاشدة، حلث عتـسقبلت حدينة صادة يف عبساعات عماىل 
حـن صباح أحا عبثالثا ، عآلالَف حن عملشـاركني يف إحلا  

عبذكـ ى اعبذيـن توعفـداع حـن حرسلف قـ ى احدي يات 
عملمافظة. 

اخـالل عملسـرية عبسـي تقّدحهـا حمافـظ عملمافظـة 
حمأد جال  عوض، اعدد حن عملسـؤابني اعبشـرصلات 
عالجسأاعلة، احشد غفري حن عملوعطنني، أبقلت عباديد حن 
عبكلأات اعبقصائد عبشـا ية عبسي تناابت فضائل عإلحا1 

ـال1ُ-، كأا تط قت عبكلأات  عبمسـني لن عيل -َعَلـلِْه عبسَّ
بسـرية اح كـة »ألـي عبدعبلـه« يف إصالح شـأن عمحة، 
اإخ عجها حن حابة عبذل اعبهوعن عبسي أرعد1ا بها عبطغاة 
اعملسسك1ين، حسـّط عً أراَع عملالحم عببطوبلة اعبسضملة 

يف تبلل ذبك. 
اأّكــد عملشـاركون يف للان صادر عن عملسـرية، تلقت 
صملفة )عملسرية( نسرًة حنه »عىل عبثبات تجاه عبقضلة 

عبفلسطلنلة احوعجهة عبادّا عبصهلوني«. 
اأشـاد عببلـان لـ«عأللـات عملقااحة عإلتـالحلة، ايف 
حقدحسها عباأللة عببطوبلة عبسي نفذ1ا حزب عبله«، اعبسي 
عتـسطاع حـن خالبها تغـري قوععد عالشـسباك حـع عبادّا 

عبصهلوني عبغاصب اعملمسل. 
ادعا عببلان »كافة ألنا  عبشاب عبلأني لجلشه اأحنه 
اقبائله اشـباله إىل عبسَمّ ك عبجاّد يف دعم ارفد عبجبهات 
لاملال اعب جال ؛ ملوعجهة ج1ات عبطغاة اعملسسك1ين حن 
عبـدال عبباغلـة اعملاسدية لقلادة عبسـاودية اعإلحارعت«، 

»ُحشـريعً إىل أ1ألّـة حضاعفـة اتكثلف عبجهـود بسوجله 
رضلـات حنكلـة احزبزبـة بلاـدا يف عباأـق ؛ كـون ذبك 
1و عبسـبلل عبوحلد يف إيـال1 عبادّا لابشـكل عبذي ي دعه 
عن حوعصلـة لغله اج عئأه لمق ألنا  عبشـاب عبلأني، 

اعتسهدعف اقسل عمطفال اعبنسا «. 
لدار1م أّكـد عملشـاركون عىل عالتـسأ عر يف حوعجهة 
عباداعن احوعصلة عبصأود اعبثبات، ادعم ارفد عبجبهات 

حسى تمقلِق عبنرص اتم يِ  كاّفة عمرعيض عبلأنلة. 
ارفـع عملشـاركون يف عملسـرية، عبشـاارعِت اعبابارعت 
عملؤّكـدة عىل عمليض يف درب »ألي عبدعبله عبمسني -َعَلـلِْه 
ــال1ُ-« يف حوجهة قوى عبظلم اعالتسكبار، احوعصلة  عبسَّ
عبساي يف إصالح شأن عمحة عإلتالحلة إلخ عجها حن عبذل 
اعبهوعن عبذي تالشـه، ح ددين 1سافات، »تنوعصل درب 
عبمسـني.. بن نرضع بلظاملني«، »1لهات عبذبة 1لهات.. 
يا عأال  عبواليات«، »عاشـورع  ثـورة أح عر.. بألحة نهج 

احسار«. 

 : الحديدة
إحلاً  بلـو1 عبسضملة اعالنسصار عبذي قّدحه عإلحا1 
ــال1ُ- يف يو1 عاشـورع ، خ ج  عبمسـني -َعَلـلِْه عبسَّ
عآلالف حـن ألنـا  حمافظـة عبمديـدة عـرص، أحـا 
عبثالثا ، يف حسرية جأا1ريية حاشدة لأناتبة ذك ى 
ــال1ُ- للو1  عتسشـهاد عإلحا1 عبمسـني -َعَلـلْـِه عبسَّ

عاشورع . 
عبسلاتـلني  لمضـور  عبكـ1ى،  عبفاابلـة  ايف 
اعباسـك يني اعبثقافلـني اعبشـرصلات عالجسأاعلة 
احشـد كبري حن عملوعطنني، رفع عملشاركون عبالفسات 
اعبشـاارعت عبسـي تاـ1 عـن تضملـة اإلـا  عإلحا1 
ــال1ُ- اأ1ـل للسـه يف ك لـال   عبمسـني -َعَلـلْـِه عبسَّ
اعتسبسـابهم أحا1 قوى عبظلم اعبجـ1ات اعبطغلان 
عمحـوي، ح ددين 1سافات حنها »1لهـات حنا عبذبة«، 

»ببلك يا حسني« اشاارعت أُخ ى. 
اأّكـد عملشـاركون عبسـريَ اعبثباَت عىل خط عإلحا1 
ــال1ُ- يف حوعجهـة عبظاملـني،  عبمسـني -َعَلـلْـِه عبسَّ
اعالنطـالق يف عبملـاة افق حا رتـأه عبلـه، أحٌة تأح  
لاملا اف اتنهى عـن عملنك ، اعبثبات عىل عبنهج عبذي 
تـار علله عبمسني، حشـريين إىل أنَّ ذك ى عاشورع  
تـسظل حمطًة بلسـزاد لـدراس عبسضملة يف تـبلل 
عبمـق، ابـن يسأكـن عبظاملـون حـن حقـدرعت عمحة 

فلنرشاع عبضالل اعبظلم يف عمحة. 
عحسـدعدعً  عبلأنـي،  عبشـاب  حظلوحلـة  اععسـ1اع 
ملظلوحلـة عإلحا1 عبمسـني جـ ع  حا يساـ ض به حن 
عداعن احصار اج عئم يندى بها عبجبني لمق عمطفال 

اعبنسـا  حنذ حا يقارب خأا تـنوعت، الفسني إىل أنَّ 
عنسصـارعِت عبلأنلني 1ـي عنسصارعٌت بلدحـا  عبطا1 ة 

عىل عبظاملني اعملاسدين. 
الاث عملشاركون يف عبفاابلة رتائَل بقوى عباداعن 
اعمل تِزقـة، لأننـا تـائ ان عىل درب عإلحا1 عبمسـني 
عبذي علأنا أن نضمَي لابنفا يف تبلل عبله ايف تبلل 

أن ال يسأكن عبظاملون حن تنفلذ حا يملو بهم. 
اخالل عبفاابلة أشـار حسـؤال عملكسـب عبسنفلذي 
منصـار عبلـه لاملمافظـة أحأـد عببـرشي، إىل أ1ألّة 
إحلـا  ذكـ ى عاشـورع  ملـا نسـسلهم حنها أتـأى 
حااني عبسضملة اعبفـدع  احوعجهة عبظلم اعبطغلان 
اعبج1ات، حشلدعً لابمضور عبجأا1ريي عبكبري عبذي 
شـهدته تـاحة عملمافظة حن ألنائها عبذين جسـداع 
تأاتـكهم اافائهم ب تـول عبله حمأـد اأ1ل للسه 

اَل1ُ-.  -َعللِهُم عبسَّ
اأّكــد أن إحلا  1ذه عبذكـ ى 1و اعحد حن تاالري 
حبنا ااالئنا اعرتباطنا لسـلد عبشهدع ، عبذي قال فله 
عب تـول عمعظم -صلوعت عبله علله اعىل آبه اتـلم- 
»حسـنٌي حني اأنا حن حسـني. أحـبَّ عبلُه حـن أحبَّ 

حسلنا«. 
كأـا ترلـل عبفاابلـة كلأـاٌت افقـ عت أّكـدت يف 
حجألهـا حـيض عبشـاب عبلأني عىل خطى عملدرتـة 
عبمسـلنلة، ملوعجهـة عباـداعن عمح يكي عبسـاودي 
اح تِزقسـه، حبلنـًة أن ثورَة عبمسـني يو1 عاشـورع  
تسظل حنهالً يسـسأد عبلأنلون حنها عباز1َ اعبصأوَد 
يف حوعجهـة ُكـّل عبطغاة اعملسـسك1ين اعملفسـدين يف 

عمرض. 

عىل عب عغبني لاملشـاركة يف 1ذه عملناقصة عبسقد1ُ لطلباتهـم عبرطلة خالل أاقات عبداع1 
عب تأي إىل عبانوعن عبسايل:

املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب – الحصبة  –  اإلدارة العامة للشئون املالية / إدارة املشرتيات
-  تلفون: 01-156061
-  فاكا: 3س01-1560

WWW.PCGDP.COM :عملوقع عالبكرتاني  -
 برشع  اعتسال1 اثائق عملناقصة نظري حبلغ اقدره )  15,000 ( ريال ال ي د .

    اآخ  حوعد ببلع عبوثائق 1و تاريخ    6 /   10 /  س 1101.
- يقـد1 عباطـا  يف حظ اف حغلق احرسو1 لابشـأع عمحأ  إىل عنوعن عملؤتسـة عملمدد 
احكسـوب علله عتـم عملؤتسـة اعملرشاع ارقم عملناقصة، اعتـم حقد1 عباطـا ، ايف طله 

عبوثائق عبسابلة:
1.  ضأان لنكي لنفا نأوذج عبصلغة عملمددة يف اثائق عملناقصة لأبلغ حقطوع قدره ) 
1,100 (  داالر صابح ملدة   )  110 ( يوحاً حن تاريخ فسح عملظاريف، أا شلك حقبول عبدفع.

1.  صورة حن شهادة عبسسجلل اعبسصنلف تارية عملفاول.
3.  صورة حن شهادة رضيبة عملبلاات + عببطاقة عبرضيبلة تارية عملفاول.

1.  صورة حن عببطاقة عبسأحلنلة + عببطاقة عبزكوية تارية عملفاول.
5.  صورة حن شهادة حزعابة عملهنة.

- آخ  حوعد التسال1 عباطا عت افسح عملظاريف 1و عبساعة )  عبمادية عرشة  ( حن يو1 ) 
عبسبت (  عملوعفق   11 /   10 /س1101  ابن تُقبل عباطا عت عبسي ت د لاد 1ذع عملوعد اتلسم 

إعادتها لمابسها عملسّلأة إىل أصمالها.
- تـلسم فسح عملظاريف لأق  عملؤتسة عملوضح لاابله لأكسب )  عملدي  عباا1 عبسنفلذي  ( 

لمضور أصماب عباطا عت أا حن يأثلهم لسفويض رتأي حوقع احرسو1.
- يأكن بل عغبني لاملشـاركة يف 1ذه عملناقصة عإلطالع عىل اثائق عملناقصة قبل رشعئها خالل 

أاقات عبداع1 بلفرتة عملسأوح لها ببلع اثائق عملناقصة ملدة )  10  ( أيا1 حن نرش أال إعالن.

تالن :  عملؤتسة عبااحة بسنألة اإنساج عبمبوب  عن رغبسها يف إنزعل عملناقصة 
عبااحة رقم )  5   ( بسنة س1101  لشأن

 ) شراء وتوريد وتركيب وتشغيل منظومَتي ري محوري( ملزرعة الحظائر والعدانة م/ الجوف .
اعبسي تلسم تأويلُها حن حصدر  ذعتي اعملاسأد يف عملوعزنة بلاا1 س1101

إعالن

في مسيرة جماهيرية كبرى:

خالل مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المحافظة إلحياء ذكرى عاشوراء

صعدة ُتْحيي ذكرى عاشوراء والحشود الغفرية تؤّكـد: على نهج 
الحسني ماضون ومواقفنا من قضايا األمة ثابتة

أبناء الحديدة يؤّكـدون املضيَّ على خط 
اإلمام الحسني يف مواجهة البغاة الظاملني
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمُد للــــِه َرِبّ العاملني، وأَشــــَهـُد 
أْن َل إلــــَه إَلّ اللُه املَـِلُك احَلـُقّ املُِبيْن، 
ــــــًدا َعبْـُده  وأشــــَهُد أن َســــيِّـَدنا ُمَحَمّ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وعلى آِل  اللّهــــم َصِلّ علــــى ُمَحَمّ
ــٍد وعلى  ــــــٍد وباِرْك علــــى ُمَحَمّ ُمَحَمّ
ــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت على  آِل ُمَحَمّ
ِإبْـَراِهيـْـــَم َوَعلـَـــى آِل ِإبْـَراِهيـْـــَم ِإنَّـــَك 
َحِميْــٌد َمِجيْــٌد. َواْرَض اللَُّهم بِرَضاَك 
عــــن أَْصَحاِبــــِه األَْخَيــــاِر املنتَجِبــــني 

ـاِلِحني.  َوَعـــْن َساِئِر ِعَباِدَك الصَّ
أَيَُّهـا اإِلْخـَوةُ واألخواُت:  

اللــــِه  َوَرْحـَمــــُة  َعلَـيُْكــــْم  ـــــَلُم  الَسّ
َوبََرَكاتُه. 

ــــم اللــــُه لنــــا ولكــــم األجــــَر،  وعظَّ
وأحَســــَن لنا ولكم العــــزاَء في ِذكرى 
ُمَصاِب َسيِِّد الشهداء، ِسبِْط َرُســْوِل 
اللــــِه -َصلَّى اللــــُه َعلَيـْـــِه َوَعلـَـــى آِلِه 
ـَم-: أبي َعبِدالله احُلســــنِي بِن  َوَســــلَـّ
علــــيٍّ أميِر املؤمنــــني، وابــــِن فاطمَة 

ــَلُم-.  الزهراِء -َعلَيِْهُم السَّ
هذه الذكــــرى األليمــــُة، والفاجعُة 
ـة، والتي لها  الكبيرةُ في تاريــــخ األُمَّ
امتداُدهــــا في تأثيِرها املباِشــــِر في 
ـة عبر األجيال، فلم يطِوها  واقع األُمَّ
النســــياُن، ولم يَنْــــــِه تأثيَرها امتداُد 
ـة  الزمــــان؛ ألَنَّ علقتَها بواقــــِع األُمَّ
من خلل ارتباطهــــا الوثيِق والعميِق 
واملؤثِّر في رسم مساراتها، وصياغة 
مســــتقبلها،  وصناعــــة  مفاهيمهــــا، 
فقضيــــُة األمــــس هي قضيــــُة اليوم، 
واملشــــكلُة هــــي ذاتُهــــا، واخليــــاراُت 
فــــي املواقِف هــــي نفُســــها، وبنفِس 
اآلثــــاِر والنتائِج التي هــــي نتاٌج لتلك 
املواقــــِف؛ ألَنَّهــــا معركٌة بــــني احَلــقِّ 
والباطِل، وبني اخليِر والشــــر، وبني 
العــــدل والظلم، وبني النور والظلم، 

وبني احلرية والستعباد. 
ــَلُم-  فاإلماُم احُلسنُي -َعلَيْـِه السَّ
ِة جده إلصلحها  في حركته فــــي أمَّ
وهدايتها وإنقاذها من طغيان يزيد، 
ــَلُم- في  كما أعلن ذلك -َعلَيْـِه السَّ
قوله: )مــــا خرجُت أَِشــــراً ول بطراً 
ــــراً ول ظاملــــاً ول مفســــداً،  ول متكبِّ
ة  إنَّما خرجُت لطلب اإلصلح في أمَّ
جدي، أُريد أن آمر باملعروف، وأنهى 

عــــن املنكــــر(، إمنــــا حَتــــّرك -َعلَيْـِه 
ــَلُم- من موقِعه كرمٍز عظيٍم من  السَّ
رموز اإلْســَلم، من موقعه في القدوة 
ه  والقيادة والهدايــــة، وهو وريث جدِّ
َرُســــــْول الله -َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَعلَى 
ـَم- في حمل راية اإلْســَلم،  آِلِه َوَسلَـّ
ـــــة، فموقفه هــــو تعبيٌر  وهدايــــة األُمَّ
، وترجمٌة بالقول وبالفعل  عن احَلــقِّ
ملبادئ اإلْســــــَلم وقيمــــه وأخلقه، 
وهو ارساءٌ وترســــيٌخ وتثبيٌت وتعبيٌر 
عملٌي وفكرٌي للموقف اإلْســــــَلمي 
نفســــه جتــــاه الطغيــــان والنحراف 
اليزيــــدي في ُكـّل عصــــٍر وزمن، في 
مقابــــل حالــــة اخلنوع والستســــلم 
املســــؤولية  والتنصل عن  واجلمــــود 

التي ل علقة لها باإلْســَلم. 
-َعلَيْـــــِه  احُلســــنَي  اإلمــــاَم  إنَّ 
ــــــَلُم- حينما ُطِلبــــت منه البيعُة  السَّ
ــــــَلُم- في  ليزيــــد، قــــال -َعلَيْـِه السَّ
ــــا أهُل بيت النبــــوة، ومعدُن  رده: )إنَّ
الرســــالة، ومختلـَـــُف امللئكــــة، بنــــا 
فتح اللــــُه، وبنا يختُم، ويزيد فاســــٌق 
فاجٌر، شــــارُب اخلمر، قاتُل النفس 
مــــة، معِلٌن بالفســــق والفجور،  احملرَّ
ومثلــــي ل يبايُع مثلَه(، بهذه الكلمات 
املهمة أعلن اإلماُم احُلســــني -َعلَيْـِه 
ــــــَلُم- وحــــّدد موقَفه احلاســــَم  السَّ
جتاه الطغيان والنحراف والتسلط 
األموي ممثًل بيزيد، مبا ميثِّله يزيُد 
ـة َرُســــــْول اللــــه -َصلَّى اللُه  علــــى أُمَّ
ـَم- من خطورٍة  َعلَيِْه َوَعلَى آِلِه َوَســــلَـّ
في دينها العظيم، حينما يتمّكُن مبا 
هو عليه من ِفســــٍق وفجــــوٍر وإجرام 
وطغياٍن واســــتهتار، فيمــــا ميثِّله من 
خطورٍة على اإلْســــــَلم ومقدساته، 
ـة،  فيمــــا هــــو فيه مــــن احتقــــاٍر لأُلمَّ
حينمــــا يتمّكــــُن من التحكــــم بها من 
والســــلطة، فالتهديُد  القــــرار  موقع 
يصــــُل إلــــى الدرجة التي قــــال عنها 
ــــــَلُم-:  اإلماُم احُلســــني -َعلَيْـِه السَّ
لُم، إذ قد بُِلَيِت  )وعلى اإلْســَلم السَّ
ـُة بــــراٍع مثل يزيد(، يعني طمَس  األُمَّ
معالم اإلْســــــَلم، يعني مصادرةَ ُكـلِّ 
ـة: من حريٍة وكرامٍة  مكتســــباته لأُلمَّ
وعــــزٍة، ومن زكاٍء وســــمٍو إنســــاني، 
وأخلقــــٍي وقيــــم، يعني الســــتعباَد 
ـــــة واإلذلَل لهــــا، يعنــــي الظلَم  لأُلمَّ
ـــــُة بــــكل  والفســــاد، َوأَْن تُكـــــْوَن األُمَّ

مــــا متلكــــه رهينــــًة وغنيمــــًة للطغاة 
والطغيــــان، وأســــيرًة حتــــت وطــــأة 

اإلجرام. 
ولذلـــك فاإلماُم احُلســـنُي -َعلَيْـِه 
اإلميانـــي  واقعـــه  مـــن  ـــــَلُم-  السَّ
العظيـــم، وهـــو ســـيُِّد شـــباب أهل 
اجلنـــة، ومـــن موقِعـــه فـــي الُقدوة 
والقيـــادة والهدايـــة، وهـــو المتداد 
األصيل والوارث احلقيقي لرســـول 
اللـــه »صلّـــى اللُه وســـلم عليه وعلى 
آِلـــه« فـــي حمـــل رايـــة اإلْســـــَلم، 
ــــة، هذا الـــدوُر وهذا  وهدايـــة األُمَّ
حه لنا قوُل َرُســْوِل  املوقع الذي يوضِّ
ــى اللُه َعلَيْـــِه َوَعلَـــى آِلِه  اللـــه -َصلَـّ
ـَم-: )ُحســـنٌي ِمنِّـــي، وأَنَـــا ِمْن  َوَســـلَـّ
ُحَسني، أََحبَّ اللُه َمْن أََحبَّ ُحَسِيًنا، 
ُحَســـنٌي ِسبٌط ِمن األَســـَباِط(، ومبا 
ـــــَلُم- في هذا  ميتلُكـــه -َعلَيْـِه السَّ
املوقـــع -بحكـــم اقترانـــه بالُقـــــْرآِن 
الكرمي ونـــوره املبارك- من بصيرٍة، 
ووعـــٍي، وحكمـــٍة، وإدراٍك، وتقييـــٍم 
زكاٍء  مـــن  يحملـــه  ومبـــا  صحيـــح، 
وطهارٍة وقيٍم وأخلق، وباستشعاره 
العالـــي للمســـؤولية، في هـــذا كله، 
وبهـــذا كلـــه مـــا كان ليســـُكت، وما 
عـــن  ليتنّصـــل  ول  ليســـاوم،  كان 
املســـؤولية، بل اتخذ قراَره احلاسم 
وموقَفه النهائي في التصدي لذلك 
الطغيـــان والنحـــراف، مهمـــا كان 
حجُم التضحية ومســـتوى املأســـاة، 
فهـــي تضحيـــٌة ســـتصنع النتصار، 
ة؛ ألَنَّها في  وحتّقق النتيجة املرجـــوَّ
ســـبيل الله تعالى القائـــِل في كتابه 
الكرمي: }ِإنَّا لَنَنُْصُر ُرُســـلَنَا َوالَِّذيَن 
نْيَـــا َويَْوَم يَُقوُم  آَمنُـــوا ِفي الَْحَياِة الدُّ
اِلِمنيَ  اأْلَْشَهاُد )51( يَْوَم َل يَنَْفُع الظَّ
َمْعِذَرتُُهـــْم َولَُهـــُم اللَّْعنَُة َولَُهْم ُســـوءُ 

اِر{)غافر: 52-51(.  الدَّ
وقرباُن هـــذه التضحيـــة إلى الله 
تعالى هو ســـيُِّد شـــباب أهل اجلنة، 
وأهل بيتـــه، والصفـــوة األخيار من 
ـة، الذين نالوا شـــرَف الشـــهادة  األُمَّ
معـــه فـــي ملحمـــة عاشـــوراَء، فـــي 
القضيـــُة  ألَنَّهـــا  كربـــلء؛  ميـــدان 
العادلـــُة التي ل ترقى إلى مســـتوى 
عدالتهـــا بعَدهـــا قضيـــٌة، واملوقُف 
احَلــقُّ الذي ل يشوبُه مثقاُل ذرٍة من 
الباطل، واملظلومية التي ل مثيَل لها 

في تاريخ البشـــرية، فكان أن حتّقَق 
بها مـــن النتائج الكبـــرى -ويتحّقق 
ـة علـــى امتداده-  في مســـتقبل األُمَّ
ما يليق مبســـتواها العظيم كملحمٍة 
تاريخيـــة مبدئيـــٍة إميانيـــة عظيمة 
التأثيـــر، وممتـــدة التأثيـــر، وهـــذه 

بعٌض من نتائجها:
ت الضمائـــر امليتـــة في  أولً: هـــزَّ
ــــة،  نفـــوس الكثيـــر مـــن أبنـــاء األُمَّ
وأحيتها بعد املوات، وأيقظت الكثيَر 

من ُسباِت غفلتهم. 
عت من تقويِض سلطة  ثانياً: ســـرَّ
يزيد وآل أبي ســـفيان، وكانت سبباً 
لعقوبتـــه العاجلـــة، وهلكه وهو في 
ريعـــاِن شـــبابه وفي بداية ســـلطته، 
وأنهت أحلَمه وآمالَه املشؤومة في 
التمتُّع بالســـلطة ومحاربة اإلْســَلم 

ألمٍد طويل. 
ثالثـــاً: صنعـــت الوعَي، ورســـمت 
، وحـــّددت املســـاَر  املوقـــَف احَلـــــقَّ

ـِة.  الصحيَح ِلُكــلِّ أجيال األُمَّ
اإلْســـــَلَم  لنـــا  حفظـــت  رابعـــاً: 
، وكشـــفت  احَلــقِّ بأصالته ومنهجه 

وفضحت الزيَف والضلَل. 
مت النموذَج والُقدوةَ  خامســـاً: قدَّ
بالفعـــل فـــي الثبـــات علـــى احَلــّق، 
والصمـــود فـــي مواجهـــة الطغيان، 
والتفاني والستبسال في سبيل الله 
تعالى، ومن أقســـى الظـــروف وفي 
أصعـــب األحـــوال، وفي قـــوة العزم 
والصبـــر  الصـــدق  وفـــي  واإلرادة، 
والوفاء، وهي بذلـــك محطٌة تعبويٌة 
ـَة الطاقَة املعنويَة  عظيمة، متنُح األُمَّ
والقوة اإلميانيـــة ملواجهة  الهائلـــة، 
التحديـــات مهما كبُـــرت، واألخطار 
مهما عُظمت، وحتّمـــل التضحيات 

مهما بلغت. 
إننـــا كشـــعٍب مينـــيٍّ يعتـــز بُهـِويَّته 
اإلميانيـــة، ويرتبُط مـــن خلله في 
علقته بســـبط َرُســـــْول الله، سيِّد 
الشـــهداء اإلمـــام احُلســـني -َعلَيْـِه 
خياَرنـــا  حســـمنا  قـــد  ـــــَلُم-،  السَّ
ـــك باإلْســَلم في  وقرارنا في التمسُّ
أصالتـــه، ومبادئه، وقيمه، وأخلقه 
العظيمة، اإلْســَلم الذي يحّررنا من 
ُكـّل طاغيٍة وطاغوت، واإلميان الذي 
مينُحنا اللُه به العزةَ، كما قال تعالى: 
ةُ َوِلَرُســـوِلِه َوِللُْمْؤِمِننيَ{ }َوِللَِّه الِْعزَّ

السيد عبدالملك الحوثي في خطابه بذكرى عاشوراء 1440هـ:
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)املنافقـــون: مـــن اآليـــة8(، ومهمـــا 
ســـعت قوى الطاغوت والســـتكبار 
بقيادة أمريكا وإسرائيل، وبعملئها 
الســـعودي  كالنظاَمـــني  املنافقـــني، 
واإلماراتـــي؛ إلخضاعنـــا وإذللنـــا 
والسيطرة علينا، فإننا -وبعون الله 
ُك باإلْســَلم في  وبتوفيِقه- سنتمسَّ
موقفه الذي أعلنه اإلماُم احُلســـنيُ 
ـــــَلُم- يوم العاشـــر من  -َعلَيْـِه السَّ
ِعيَّ  شـــهر محرم قائًل: )أََل َوِإنَّ الدَّ
ِعيِّ َقد َرَكَز بَـــنيَ اثنَِتني: بنَيَ  بـــَن الدَّ
لَّة، َوَهيَهـــاَت ِمنَّا  ـــلَِّة، َوبَـــنَي الذِّ السِّ
لَُّة، يَأبَى اللُه لَنَا َذِلَك، َوَرُســـولُه،  الذِّ
َواملُؤِمنُون(، وحينما قـــال: )َل َواللِه 
ِليل، َوَل  َل أُعِطيِهم ِبَيِدي ِإعَطاَء الذَّ

أُِقرُّ ِإقَراَر الَعِبيد(. 
اليـــوَم ونحـــن في العـــام اخلامس 
الســـعودي  األمريكـــي  للعـــدوان 
على بلدنـــا، الهادِف إلى الســـيطرة 
واســـتعباِدنا  علينا كشـــعٍب مينـــي، 
وإذللنـــا، وبُكلِّ مـــا ارتكبه منذ أول 
غـــارٍة جويـــة افتتـــح بهـــا عدوانَـــه، 
الشـــنيعة،  اليوميـــة  وبجرائمـــه 
اإلجراميـــة،  الوحشـــية،  البشـــعة، 
إننـــا ندرُك جَيًدا ونعـــي طبيعَة هذه 
منا فيها عشـــرات  املعركـــة التي قدَّ
اآللف مـــن الشـــهداء واجلرحـــى، 
واآللف من األســـرى، واملليني من 
النازحـــني، ومع احلصـــار واحلرب 
القتصادية الظاملة، فـــي مظلوميٍة 
ميكننا القـــول بأنها كربلءُ العصر، 
وبصموٍد واستبساٍل حسيني تشهد 
له قوافل الشـــهداء في ُكـلِّ يوم منذ 
بداية العدوان، وتشـــهُد له املواقُف 
املؤمنـــني،  للمجاهديـــن  البطوليـــة 
اجليـــش  مـــن  األبطـــال  واألحـــرار 
واللجـــان الشـــعبّية في ُكــــلِّ ميادين 
البطولة والشرف في محاور القتال 
اخملتلفـــة فـــي: اجلبـــال، والوديان، 
والســـهول، والصحاري، ويشـــهُد له 
صبُر األســـرى واجلرحى، وتشـــهُد 
والصبـــر  الحتســـاب  كلمـــاُت  لـــه 
والصمـــود التي تســـتقبُل بها أَُســـُر 
الشهداء شهداَءها، إننا من ُكـلِّ ذلك 
نقـــوُل ِلُكـــــلِّ الطغاة واملســـتكبرين: 
مهما حشدمت وقصفتهم وحاصرمت 
وارتكبتـــم من اجلرائـــم، ومهما كان 
حجـــُم التضحيـــات، فلـــن نخضـــَع 

َط بحريتنـــا وكرامتنا  لكـــم، ولن نفرِّ
واســـتقللنا، وســـنقوُل لكم بالقول 
الذي تترجُمه األفعاُل والتضحيات: 
لَُّة، وثقتُنا بالله تعالى  َهيَهاَت ِمنَّا الذِّ
وبوعده احَلــقِّ أن ثمرةَ توكلنا عليه، 
وتضحياتنـــا فـــي ســـبيله، وصبرنا 
على املعاناة في ذلـــك: هي النصُر، 
كما قال -ُســـبْــَحانَــُه َوتََعالَـى-: }يَا 

أَيَُّهـــا الَِّذيـــَن آَمنُوا ِإْن تَنُْصـــُروا اللََّه 
أَْقَداَمُكْم{)محمد:  َويُثَبِّْت  يَنُْصْرُكْم 

اآلية7(. 
حريتُنـــا ديـــٌن نديـــُن بـــه، نابٌع من 
توحيدنا لله تعالـــى، وعزتُنا إمياٌن، 
وكرامتُنـــا ِقَيٌم، ول ميكـــُن التفريُط 
بـــأيٍّ من ذلك في مزاِد املســـاومات 
القضايا  السياسية، ومواقفنا جتاه 

الكبـــرى ألمتنـــا اإلْســـــَلمية هـــي 
مواقـــُف مبدئيـــة، بدءاً مـــن موقفنا 
اإلســـرائيلي  للعـــدو  املعـــادي 
للحـــق  واملناصـــر  الصهيونـــي، 
وإنســـاناً  مقدســـاٍت  الفلســـطيني 
املناِهـــِض  وأرضـــاً، وفـــي موقفنـــا 
وسياســـاتها  األمريكيـــة،  للهيمنـــة 
والستعمارية،  واملستِكبرة  العدائية 
وفـــي موقفنـــا املتضاِمـــِن مـــع ُكــــلِّ 
املظلومـــني واألحـــرار أبنـــاِء أُمتنـــا 
اإلْســـــَلمية، فـــي إيران اإلْســـــَلم 
ُض له من حصاٍر وحملٍت  فيما تتعرَّ
دعائيٍة ظاملة، وفي لبنان، وســـوريا، 
والعـــراق، والبحريـــن، وإدانتنـــا ملـــا 
ُض له املســـلمون في كشـــمير،  يتعرَّ
وبورمـــا، والصـــني وفـــي غيرها من 
ُض فيها  املناطق والبلدان التي يتعرَّ
ِد  املسلمون للظلم والضطهاد ملَُجـرَّ

انتمائهم لإلْســَلم. 
ِتنــــا  بأُمَّ أنَّ علقتَنــــا  نؤّكـــــُد  كمــــا 
ِة  اإلْســــــَلمية هي من منطلَِق األُُخوَّ
اإلْســَلمية التي هي فريضٌة واجبة، 
وهــــي بالنســــبة لنــــا َمَحــــطُّ اعتزاٍز 
وافتخــــار، في مقابــــل َمْقِتنَا وإدانتنا 
ِلُكــلِّ أشــــكال التطبيــــع والعلقة مع 
العدوِّ اإلســــرائيلي الصهيوني، التي 
ُط فيها املنافقون مــــن العرب،  يتــــورَّ
الُفرقــــة  مســــاعي  ِلُكــــــلِّ  وإدانتنــــا 
ــــقاق، وإثارة العداوة والبغضاء  والشِّ
ـة اإلْســــــَلمية حتَت  بــــني أبنــــاء األُمَّ
عناويَن ِعرقيٍة ومذهبية ومناطقية. 
أَيَُّهـا اإِلْخـَوةُ واألخواُت: أَْسَأُل اللَه 
تعالــــى أن يكتـُـــَب أجَركــــم على هذا 
احلضور الكبير، واملشاركة في هذه 
املناســــبة الدينية املهمة؛ تعبيراً عن 
ــــِة لَرُســــْوِل اللِه وآِلــــه؛ وتأكيداً  املََحبَّ
علــــى الثباِت علــــى منهج اإلْســــــَلم 

األصيل. 
شــــَكَر اللُه ســــعَيكم، وبارك فيكم، 

وأصلح شأنَكم.. 
لُم على احُلسنِي ِسبِْط َرُســْوِل  السَّ
الله، وابِن علــــيٍّ أمير املؤمنني، وابِن 
فاطمــــَة الزهراِء، وشــــقيِق احلســــن 
ــــلُم علــــى  ــــلةُ والسَّ اجملتبــــى، الصَّ
أصحاِب الكســــاِء، على َرُســْوِل اللِه 

وآله. 
ـــــَلُم َعلَـيُْكــــْم -أَيَُّهـــــا اإِلْخـَوةُ  َوالَسّ

واألخواُت- َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. 

السيد عبدالملك الحوثي في خطابه بذكرى عاشوراء 1440هـ:

ملحمُة كربالَء قّدمت النموذَج والُقدوَة في الثبات على الحق

خطاب السيد

• تحرُُّك اإلماِم الحسين حفظ لنا اإلسالَم 
بأصالته ومنهجه الحق، وكشفت الزيَف 

والضالل
• عاشوراء محطٌة تعبوية عظيمة تمنُح 
اأُلّمـَة الطاقَة المعنويَة لمواجهة أكبر 

التحديات
• لن نخضَع لقوى الطاغوت بقيادة أمريكا 

وإسرائيل وعمالئها النظامين السعودي 
واإلماراتي و«هيهاَت منا الذلُة«

• مواقُفنا تجاه القضايا الكبرى ثابتٌة بدءًا 
من القضية الفلسطينية والمناهضة للهيمنة 

األمريكية
• نتضامُن مع المظلومين من أحرار األمة في 

لبنان وسوريا والعراق والبحرين وإيران 
• عالقُتنا األخوية بأمتنا اإلسالمية فريضٌة 

واجبٌة ومحطُّ اعتزاز وافتخار
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أخبار 

إب: اللواء األخضر ُيْحيي عاشوراء وأبناؤه يؤّكـدون مواصلة الثورة على 
منهج »هيهات منا الذلة«

قبائُل ذمار تخُرُج يف ذكرى عاشوراء لرتديد 
هتافات الُحسني بوجه الطغاة واملجرمني

َك بمنهج الُحسني يف  عمران ُتْحيي ذكرى عاشوراء وتؤّكـد التمسُّ
مواجهة طغاة العصر

املحويت تحيي بفعالية ثقافية ذكرى استشهاد اإلَمام الُحسني
 : ذمار

توعصالً بلر اج عبلأاني لوجه عبطغلان، 
أحلت حمافظُة ذحار، أحا عبثالثا ، ذك ى 
عتسشهاد عإلَحا1 عبُمسني لن عيل -َعَللْــِهُم 
ـــاَل1ُ- لفاابلـة ح َكزيـة جأا1ريية  عبسَّ
حاشدة يف قاعة فلسطني لجاحاة ذحار. 

اخـالل عبفاابلة عبسي حرض1ـا عبقائم 
لأعأـال حمافـظ حمافظة ذحار عبشـلخ 
حجا1د شـائف عبانـي ااكال  عملمافظة 
اعـدٌد حن قلادعت عبسـلطة عململلة، أاضح 
حسـؤاُل أنصـار عبلـه لاملمافظـة فاضل 
حمسـن عبرشقـي أن يـو1 عاشـورع  يو1 
يسالم حنه عمح عُر يف عباابم كلفلَة حوعجهة 

عبطغاة اعملسسك1ين. 
َاأََضـــاَف عبرشقـي »أن ثـورة عإلَحـا1 
ـة عبسي عنم فت  عبُمسني غرّيت حسـار عمُحَّ
عن عبنهج عملمأدي عمصلل«، ح دفاً لابقول 
»إن كلأاتـه عبرابـدة يـرتدد صدع1ـا عىل 
حسـاحع عمح عر اعبثوعر يف عباابم عىل حدى 

عبساريخ«. 
الـنّي عبرشقـي أن عبلأن تأـ  لأا ح ت 
له ك لال  حن َجور اظلم احصار، حشـّددعً 
عىل رضارة عتـسلها1 ُكــّل حااني عبص1 
اعبجهـاد حن عإلَحا1 عبُمسـني اعالطالع عىل 

تاريره عملجلد. 

اجـّدد عبرشقـي عباهـَد بلـه ارتـوبه 
ابإلحا1 عبُمسـني عىل حوعصلِة عملشـوعر يف 
نرُصة دين عبله احوعجهة عبظلم اعبطغلان، 
حؤّكــدعً أن عبلأـَن بن يرضَع ابن يسـاا1 

لك عحسه. 
حن جانبه، أّكـد عبقائُم لأعأال حمافظ 
عملمافظة حجا1د عباني، أن عباداعَن عبلو1 
يشـن عىل عبلأن 1جأًة لشـاًة حشـالهة 
بلاداعن عبذي شـن عىل عإلَحا1 عبُمسني احا 

ج ى به حن قسل احصار ظابم. 
َاأََضـــاَف عباني أن عبُمسـني اعبذين 
1َزحـوع  عملسـسضَافني  عبقلـة  حـن  حاـه 
فلابـَق حـن عبطغاة عبذيـن خابفـوع حنهَج 
عبلـه ارتـوبِه، حوضماً أن حا كـة عإلَحا1 
عبُمسـني 1ـي حا كـُة عنسصـار عبـد1 عىل 

عبسلف. 
انـّوه إىل أ1ألّـة رفـد عبجهـات لاملـال 
اعب جـال حسى يسمّقَق عبنرُص عملمسَّم بللأن 
احجا1ديـه عملطال، حشـلدعً لجهود عبقوة 
عبصاراخلة اعبطريعن عملسـرّي عىل عبسطوي  

عملسسأّ  يف ردع قوى عباداعن. 
عبقـادة  حـن  عـدٌد  عبفاابلـَة  حـرض 
اعالجسأاعلـة  عباسـك ية  اعبشـرصلات 
اعـدٌد حن حدرع  عملكاتـب عبسنفلذية اجأٌع 
حاشـٌد حن ألنـا  عملمافظة، فلأـا ترللها 
قصلدٌة شا يٌة حألت عبكلأات عملا1ّة عن 

ثورة عإلَحا1 عبُمسني عبرابدة. 

 : إب
كغري1ـا حن عملمافظـات أحلت حمافظة 
إب، أحـا عبثالثا ، ذك ى عتسشـهاد تـبط 
عب تـول عمكـ 1 صلوعُت عبلِه عللـه اعىل آبه 
»ذك ى عاشـورع « لفاابلٍة ح َكزية يف ح َكز 
عملمافظـة، احسـرية جأا1ريية حاشـدة يف 

حدي ية ي يم. 
ايف عبفاابلـة عبرطاللـة عبسـي حرض1ـا 
عدٌد حن حسـؤايل اقلادعت عبسـلطة عململلة 
يف عملمافظة اعدد حن عبشـرصلات عبثقافلة 
اعالجسأاعلـة اجأـع غفري حـن عملوعطنني، 
أشـار اكلل عملمافظة عـيل لن عيل عبنوعة يف 
كلأسـه إىل أن عبشـاَب عبلأني يف حا يالشـه 
حـن حـآٍس اآال1ٍ اقسٍل اعتـسهدعف بألطفال 
اعبنسـا  حن قبل تمابف عباـداعن اعبمصار 
لقلادة عبسـاودية اعإلحـارعت احن خلفهأا 
أح يكا ال يطانلا اإرسعئلل، يشـاط  عإلَحا1 
ـــاَل1ُ- يف حأتـاته  عبُمسـني -َعَللْـــِه عبسَّ
عبسي تا ض بها يف حثل 1ذع عبلو1 حن عبسـنة 

161ـ. 
اأّكــد عبنوعـة أن ثـورة عبلأنلـني عبلو1 
عحسدعٌد بثورة )ألي عبدعبله عبُمسـني -َعَللْــِه 
ـــاَل1ُ-( ضـد أعـدع  عبله حـن عملج حني  عبسَّ
ـة  اعبطغاة حأـن ي يدان ح ف حسـار عمُحَّ
عـن حنهجها عبقويـم اعبسـديد، حنّو1اً عىل 
أ1ألّـة عبسفانـي يف عبدفاع عـن ديننا اأرضنا 
اع ضنـا، اعبمفـاظ عـىل عملبـادئ اعبقلـم 
عإلْتـــاَلحلة عبمقلقلة، الفساً إىل أن عبسراذل 

يانـي حزيـدعً حـن عملـآيس اعآلال1 اعبفجائع 
اعبسـي بن ترسلف عن حآيس عإلَحا1 عبُمسـني 

اآل للسه يف ك لال . 
حن جانبـه، أاضـح عبقـايض عبدعبفساح 
أَيْـضـاً يف كلأسـه  غـالب اكلـل عملمافظـة 
لـأن عبسشـاله يف حظلوحلـة عبشـاب عبلأني 
عـيل  لـن  عبُمسـني  عإلَحـا1  احظلوحلـة 
ـــاَل1ُ- ال تكأـن يف عملـآيس  -َعَللْــِهِأـا عبسَّ
احشـا1د عبج عئـم عببشـاة اعبفظلاة لمق 
عمطفال اعبنسـال فقط لل حسى يف ترصفات 
حكا1 اأح ع  عبساودية اعإلحارعت اترصفات 

لني أُحلَّة اعالقاتهم لابلهود اعبنصارى. 
كانـوع  ة  أُحلَـّ لنـي  أن  إىل  اأَشـاَر غـالب 
يجالـون حن عبلهود حسسشـارين بهم، ا1ي 
نفُا عبسرصفات عبسي تنسهُجها قوى عباداعن 
عـىل عبلأـن يف حوعالتها معدع  عبلـه، ا1و حا 
كان اعضمـاً حن خـالل إعالن 1ـذع عباداعن 
حـن اعشـنطن عاصأة أح يـكا، أحـا عبلو1 
الاد خأا تـنوعت فقد تكشـفت حقلقة 
عالقسهم لابلهود، حن خالل تـالهم عبمثلث 
اعبوعضح اعملكشـوف يف عبسطبلع حع عبكلان 
عبصهلوني، اعىل حسـاب َحن؟ عىل حسـاب 
ــة اقضايا1ا عباادبة ايف حقدحسها  1ذه عمُحَّ

عبقضلة عبفلسطلنلة. 
اأّكـد عىل أ1ألّـة عبسَم ُّك عبفاعل حن قبل 
كافـة عبلأنلني ملوعجهـة 1ذع عباـداعن حهأا 
كانت عبسضملات، الفساً إىل أ1ألّة عالتـسفادة 
عبـدراس  عتـسلها1  يف  عملناتـبة  1ـذه  حـن 
اعبِابَــ ، فأقوعُل عب تول يف عبُمسني -َعَللْــِه 

ـــاَل1ُ- »حسـنٌي حنـي اأنا حن حسـني«  عبسَّ
يقاللهـا »إنـي أجد نَفـَا عب حأن حـن قبَل 

عبلأن«، »عإليأاُن يأاٍن اعبمكأة يأانلة«. 
اعإلرشـاد  عبسوجلـه  حديـ   قـال  لـداره 
لاملمافظـة حمأـد ح شـد يف كلأسـه عبسـي 
أبقا1ـا نلالـًة عن عبالأـا  اعبرطبـا : »إن 
ذكـ ى عاشـورع  الاب غـم حأـا فلهـا حن 
آال1 احـآٍس، إال أنهـا تاسـ1 رحـزعً حن رحوز 
عبشأوخ اعبازة اعبك عحة اعبسضملة يف إعال  
كلأة عبله انرُصة دينه، ا1و حا يجّسده ألناُ  
عبشـاب عبلأنـي ضد عباـداعن اعقاـاً عأللاً 
كأا جّسـده حن قبُل عإلَحا1ُ عبُمسـني لن عيل 

ــاَل1ُ-.  -َعَللْــِهِأا عبسَّ
ايف حدي ية ي يم أحلا ألناُ  عملدي ية ذك ى 
عاشورع  لأسرية جأا1ريية حاشدة، جالت 

عددعً حن شوعرع عملدينة. 
اخالل عملسرية عبسي شارك فلها عملئاُت حن 
ألنا  حدي يسَي ي يم اعبسدة أّكـد عملشاركون 
عمُلـيضَّ عـىل درب عإلَحـا1 عبُمسـني -َعَللْــِه 
ـــاَل1ُ-، احوعصلة ثورتـه ضد أعدع  عبله  عبسَّ
حـن عبطغـاة اعبجبال ة عبسـاعني بسشـويه 

ـة اتف يقها.  عبدين اتأزيق عمُحَّ
اجّدد عملشاركون يف للان عملسرية عبماشدة 
عباهـَد اعبـوال  بسلـك عملبادئ عبسـي خ ج عىل 
أََتاتـها احن أجلهـا ابها عإلَحا1ُ عبُمسـني؛ 
نُـرصًة بديـن عبلـه اعبسصدي بطغـاة عبارص 
عبذين يشنون عداعناً حاقدعً اينفذان ج عئَم 
يوحلـة احصـارعً خانقـاً عـىل 1ذع عبشـاب 

عبك يم. 
اأّكــد للـان عملسـرية أن خلـار عبشـاب 

عبلأنـي يف ظل 1ـذع عباداعن 1و عبسـريُ عىل 
اعبصأـود  عبثبـاُت  ا1ـو  عبُمسـني  ط يـق 

اعبسصدي حهأا للغت عبسضملات. 
انّدد عببلـاُن لاملوعقف عملرزيـة بلأجسأع 
عبدايل احنظأاته اعمنظأة عإلْتــاَلحلة إزعَ  
عملجـازر عبسي ي تكبها عباداعن لَمقِّ عبشـاب 
عبلأني. اعتـسنك  عملشـاركون تلك عبج يأة 

عبسي عرتكبها عباداعن لمق عمرسى لذحار. 
عبسـي  عالنسصـارعِت  عملشـاركون  احلّـا 
يمّققها حمور عملقااحة تـوع  يف عبلأن عبسي 
عتـسطاع فلهـا عبجلـُش اعبلجان عبشـابلّة 
عبسقد1َ اقصَف عباأق عبسـاودي اكذع حزب 
عبله يف ببنان عبذي عتسطاع عبقلا1َ لاباديد حن 
عباأللـات ضد عبادّا عإلرسعئلـيل خالل عميّا1 

عملاضلة. 

 : المحويت
لمضور شـابي الفـت افاابلة خطاللة 
اإنشـادية 1ـي عمك1ُ لاملمافظة، شـهدت 
قاعـُة عمل َكـِز عبثقـايف لأمافظـة عملمويت 
فاابلًة جأا1رييـة ح َكزية إْحلَــا  بذك ى 
عاشورع  تمت شاار »1لهات حنا عبذبة«. 

اخـالل عبفاابلة عبسي حرض1ا حسـؤاُل 
أنصار عبله لاملمافظـة عزيز عبهطفي اعدٌد 
حن أعضـا  رعلطـة علأـا  عبلأـن اُاكال  
عملمافظة اقادة عبوحدعت عمحنلة اعبوجها  
اعبشـرصلات عالجسأاعلـة، أبقـى إل ع1لم 
عبدعبمألد كلأًة ت حلبلة لاتـم عملمافظة 
حـن  عبوعفـدة  لابجأا1ـري  خالبهـا  رّحـب 

عملدي يات إلْحلَــا  ذك ى عاشورع . 
كأـا أبقلـت عـدٌد حـن عبفقـ عت عبسـي 
عتـسا ضت أتـباَب خ اِج عإلَحا1 عبُمسني 
ـــاَل1ُ- يف عـرصه رغـم قّلة  -َعَللْـــِه عبسَّ
عباسـاد اعبُاـدة، حسط قـًة إىل عبداعفـِع عبسي 
يجب أن نسـسلهَم حنها عبدراَس اعبِابَــَ  يف 

ثـورة عبر اج عىل عبظلم اعببغي عىل عحسدعد 
عبساريخ. 

كأا عتـسا ض عباالحـة إل ع1لم عبجالل 
عم1ـدعَف عباظلأـة عبسـي خ ج حـن أجلها 
ــاَل1ُ- اعملبادئَ  عإلَحا1ُ عبُمسني -َعَللْــِه عبسَّ

عبسي ضّمى حن أجلها يف حوعَجهِة عبطغاة.
اقـال عبجالل: بقد ُاِضَع عإلَحا1 عبُمسـني 
ـــاَل1ُ- لني خلاَريـن، إحا أن  -َعَللْـــِه عبسَّ
يسسسـلَم بلطوعغلـت أَا أن يُقسـل.. إحـا أن 
يصُأَد عىل حبدئـه اعىل حوعقفه ابو ضّمى 
لأا ضمـى أَا أن يرتعجَع فاخسـار -َعَللْــِه 

ـــاَل1ُ- حوعجهـَة عبظاملني رعفااً شـااَر  عبسَّ
1لهاَت حنا عبذبُة. 

كأـا أبقـى نائـُب حسـؤال أنصـار عبله 
لاملمافظة عبدعبله شـايم كلأًة أشـارت إىل 
عالحسـدعد عبساريرـي بثـورة عإلَحا1 عبُمسـني 
ـــاَل1ُ- اثورة عملسـسضافني  -َعَللْـــِه عبسَّ
عبلـو1 يف اجه أئأـة عبكف  اعبضـالل أابلا  
عبشـلطان احا يَُشـنُّ عـىل عبشـاب عبلأني 
حـن عـداعن ظابـم احصـار غاشـم يأتي 
لُغلَة إركاعـه اإذالبه؛ امن عبشـاب رفض 

عبوصايَة عمح يكلة. 

 : عمران
لوجـه  عباظلأـة  عبثـورِة  حـرضة  يف 
عالتـسكبار، نّظـم ألناُ  ااجهـا  حمافظة 
عأـ عن، أحـا عبثالثـا ، فاابلـًة ثقافلـة 
لأناتـبة ذكـ ى عاشـورع  تمـت عنـوعن 

)عاشورع  تضملة اعنسصار(.
اتضأنـت عبفاابلـُة عبماشـدة لمضور 
حمافظ عملمافظـة اقادة عبسـلطة عململلة 
اعبشـرصلات اعمعلـان لاملمافظـة، َعَددعً 
حن عبكلأات اعبفق عت عملسنوعة عبسي أّكـدت 
يف حجألهـا عـىل أ1ألّـة إْحلَـــاِ  ذكـ ى 
عاشورع  اعتسلها1 عبدراِس اعبِابَــ  حنها. 
اأّكــدت عبكلأات عىل أ1ألّة عتسشـاار 
عبِابَــ  اعبدراس حن يو1 ك لال  عبذي ضّمى 
فله تبُط َرُتــْول عبله لدحه يف تبلل عبدفاع 

عن دين عبله اعـن عبَمــقِّ حن خالل دفاعنا 
عبلو1 اصأودنا يف اجه عباداعن عبغاشم عبذي 

دّحــ  ُكـلَّ حقوحات لالدنا.
انّو1ـت أن ذكـ ى عاشـورع  تُأـ ُّ عىل 

شـابنا عبلأني عباظلـم ا1و يوعجـُه أعسى 
طغـاة عباـرص عبظاملـني أح يـكا اإرسعئلل 
اأداعتهم كابسـاودية عإلحارعت القلة دال 

عبذل اعبرنوع. 
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كشف أسماء املقبولني يف برنامج تدريب املحاسبني بالجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة

 : عببلضا 

نظـم ألنـا  ااجها  احشـايخ حمافظـة عببلضا  
فاابلسني ك لالئلسني ثقافلسني حنفصلسني أحا عبثالثا  
لُكلٍّ حن حدي يـات عمل لاني عماتـط اعبرشقي اح لع 
عبسـبع عملدي يـات لـ دعع إحلـاً  بذك ى يـو1 عبجهاد 
عملقـدس عملسأثل يف عتسشـهاد عإلحا1 عبمسـني لن عيل 
عللهأا عبسال1 اتأكلدعً عىل تأسك علنا  عملمافظة اكل 
ألنا  عبلأن لثـورة عإلحا1 عبمسـني الأنهجه عاليأاني 

عبصادق. 
اشـهدت فاابلسـا عملناتـبة عـددعً حن عملشـاركات 
عبرطاللة اعبشـا ية اكذع عإلنشادية اعبسي تط قت إىل 
عبفاجاة عملؤملة اعملصلبـة عبك1ى عبسي أمَلت اآملت عمحة 
جـ ع  حا نال عإلحا1 عبمسـني اأ1لـه ارفاقه عىل أيدي 
ظلأـة عبارص اطغاة عباابم آنـذعك عملسأثلني يف يزيد لن 

حاااية اأزالحه اح تزقسه. 
كأـا أشـارت عبكلأـات عمللقـاة إىل أن تمـ ك عإلحا1 
عبمسني قد كان اعضماً احّدد خالبه أتباب احسببات 

عبسمـ ك اعبـذي كان لأثالـة عملوقف عماحـد اعبوحلد 
حلنهـا كأال حوقـف يالـن أنـه ي فض عبظلـم ايألى 
عبضلـم ايوعجه عبطغاة اعبطوعغلت لاب غم حن شـمة 
عإلحكانلـات اقلة عباـدة اعبادد أحا1 حـا يأسلكه أابئك 

عباالثون اعبفاتدان. 
اأكـد عملشـاركون أن عإلحـا1 عبمسـني اثورته عبسي 
كانـت اأصبمت اتسسـسأ  ثـورًة بكل حمبـي عبمق 
اأنصـار عبادل بلـا لاباابم عبا لي اعإلتـالحي لل يف 
عباابـم أجأـع الأا حألسه حـن قلم احبـادئَ اعظلم 

ثبات اأغىل لذل اعطا  تسك ر يف يأن عإليأان اعبمكأة 
ايسسأد عبلأنلون حنها حا تالأوه اعتسقوه حن عإلحا1 
عبمسـني ا1و حا يشـا1د يوحلـاً حن ك لـال  يأ  لها 
ألنا  عبلأن اثبات اص1 اشـجاعة اتضملات اعطا  

يشاله تلك عبفاجاة. 
عبفاابلسان شـهدتا حضورعً رتألاً اشـابلاً اعتااً 
حن قبل حمافظ عملمافظة اعملسؤال عبسنفلذي منصار 
عبلـه لاملمافظة اعـدد حن عبـوكال  اعملـدرع  اقلادعت 

عسك ية اأحنلة.

 في فعاليتين كربالئيتين منفصلتين وبحضور جماهيري غفير:

البيضاء تحيي ذكرى عاشوراء وتؤكد املضي على درب اإلمام الحسني 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

رحيُل الُحَسين.. كرامٌة وسيادة

الصورُة الرمزيُة لإلمام الُحسين )ع(

مطهر يحيى شرف الدين 

عبدالقوي السباعي

 بسـُت ع1 1ذه عبسـطور لصدد نقِل حدٍث 
حـا أَا كشـِف حقلقة تم تغللبهـا عن عمجلال 
حئات حن عبسـنني أَا قضلٍة تـم دفنها ح عحَل 
تاريرلـة، فامل ُ  أيـاً كان احهأا كانت ذعك ته 
حللئـًة لابساريـخ الامحدعث فلن يسـسطلَع أن 
ينُقـَل أَا يـ اَي عبسفاصلَل عبدقلقـَة اعبكاحلَة 

بمدٍث أَا ح حلٍة أَا قضلة كأا 1ي. 
إال أن ثأة داعفَع ذعتلًة إنسانلة اقلألة قبل 
أَْن تكـوَن دينلًة تجاـُل عبقلـَب عملكلو1 يوحي 
إىل عبجـوعرح لابمديث بكشـف عبيش  عبلسـري 
حن حاانـاة 1ي عمََحـ ُّ أملاً احزناً ا1ي عمشـد 
اجااً حن اقع عبمسا1 عىل عب قاب، اأّن ق ع َة 
جزٍ  يسـري حن عملـرشاع عبسمّ ري اعب تـابة 
عبُمسـلنلة عبسي قا1 حـن أجلها إحا1ٌ ال يرسلف 
علله عثنان يف إيَْأـانه اعدبه ايف إخالصه بدينه 
اأحانسه ايف عهده ااالئه بله اب تـوبه اعجٌب 
عـىل ُكـّل إنسـان يمأل ضأريعً حلـاً ايسمأُل 
حسـؤابلًة دينلة اتاريرلـة اأَْخــاَلقلة تجاه 

عبدين عإلْتــاَلحي عبمنلف. 
كأـا ال يرسلـف عثنان عىل َحـن ُاصف نفاقاً 
لرللفة عملسـلأني يف ظلأه اَجوره ايف خلانسه 
بله اب تـوبه ايف فجـوره احجونـه ايف بهوه 

اضالبه. 
ـــاَل1ُ- اعىل  عإلَحــا1 عبُمسـني -َعَللْـِه عبسَّ

راحـه عبطا1 ة عبسـال1 ألـى إاّل أن يرـُ َج يف 
طلـب عإلصالح يف أُحة جده َرُتـــْول عبله صىل 
ذ عباهـَد عبذي  عبلـه علله اآبه اتـلم، اقـد نفَّ
قطاه عىل نفسـه لقوبـه »إن كان ديُن حمأٍد 

بم يسسقم إال لقسيل فلا تلوف ُخذيني«.
اتلك 1ي تـلوُف اتـها1ُ عبغـدر اعإلج ع1 
عبسـي حألسها جلوُش لني أُحلـة قد أخذته دحاً 
ارأتـاً بكنها بم تأخذه عتأاً اديناً ابم تأخذُه 
تـريًة اقلأاً ابـم تأخذُه تاريراً ادراتـاً، لل 
إن ذبـك عبـد1ُ عبرشيـف ظـّل اتـلظل يالحُق 
عبطغاة عملج حني إىل ُعق  دار1م اأضمى بانًة 
يسلو1ا عبساريخ يف جألع ح عحله عىل حن قاحوع 
لامح  لابقسل اعبسأثلل اعبسم يض اعملشـاركة 
اأصمـاب  عبُمسـني  حوعجهـة  يف  اعبسوعطـؤ 

عبُمسني انسا  اأاالد عبُمسني. 
 ترطلٌط اتآح  حسـبٌَق يف حلمأة عبّطف حن 
قبل ثلٍة حج حة عىل تفك تلك عبدحا  عبطا1 ة 
عبّزكلة عبسي ُتـفكت لال أدنى رحأة اقد أغ ق 
يزيد عبرّأار خزعئن لن ح جانة الن تاد الن 
ذي عبجوشـن لامحـوعل اعمعلـان اعحسألت حع 
ذبك قلولهـم حقدعً اغلظاً عىل أئأـة آل عببلت 

عللهم عبسال1.
ادبلـالً  شـا1دعً  عبساريـخ  تـلبقى  ابذبـك 
عـىل حظلوحلـة عبُمسـني اأصمالـه اأ1لـه 

اشـا1دعً عىل إج ع1 عملج حني اعىل حساتهم 
َاعنسهاكاتهـم بم حـات آل للت عبنبـوة عللهم 
عبسـال1 اعىل قسلهم بألحال1 اعآلحـال عبجأللة 
عبسي عرتسـأت يف ُحملا عبلوعقلت عملضلئة عبسي 
رعفقـِت عبُمسـني احشـت لك1ياٍ  اشـأوٍخ 
تطلُب حقـاً ات فُع رعيًة اتسـقُط لاطالً اقف 
أصمالـُه حنا1ضـني بشـااٍر طاملـا عـ1 عن 

تلادة عمُحة اك عحسها اعزتها. 
شـااُر »1لهـاَت حنـا عبذبـُة« عبـذي رفاـه 
عبُمسـنُي يف اجـه أعـدع  عمُحـة عإلْتـــاَلحلة 
اأدعلا  حأاة عبدين عإلْتــاَلحي كان 1و عملبدأَ 
ا1و ت جأًة بلغاية عبسـي جا  حن أجلها ديننا 
عإلْتـــاَلحي احا جـا  له عبُقـــْ آن عبك يم يف 

ٍة أُْخِ َجْت ِبلنَّاِس«. قوبه تااىل »ُكنسُْم َخرْيَ أُحَّ
أرعد عبله بهـذه عمُحة أَْن تكوَن 1ي خريَ عمحم 
اصفوتَهـا، أرعد عبلـه بهـا أَْن تكـوَن ذعِت عزٍة 
اك عحـة اأَْن يكوَن بهـا عبق عُر عبسـلادي اأَْن 
يكوَن بها عبنفوذ عىل لقلة عمحم ال أن يأتي حن 
يهادن أعدع  عإلْتـــاَل1 حن عبلهود اعبنصارى 
ايجالهـم عملسسشـاران اأن ي عـى عبقـ اد 
ايااق  عبرأور فلالن نفسـه أنـه ُحأثالً مُّحة 
حمأـٍد صىل عبلـه علله اآبـه اتـلم اقد قال 
-ُتـبْــَمانَــُه َاتََااَبـى-: »ابسَُكن ِحنُكم أُّحٌة 
يَدُعوَن إىل عبَررِي ايَأُح اَن لابَررْيِ ايَنَهوَن عِن 

عمُلنَك «.
 اعتـسجالًة بألح  عإلبهي يُالن َايُثبت عإلحا1 
عبُمسـني حقوبسه عبشـهرية: »إنأـا خ جُت يف 
ــِة جدِّي َرُتــْول عبله«... طلِب عإلصالح يف أُحَّ
ــة عبسي  ابذبك تـسظل قضلـة إصـالح عمُحَّ
خ ج حن أجلهـا عإلحا1 عبُمسـني 1ي عبقضلة 
عباادبـة عبسـي تسكـّ ر يف ُكــّل زحـان َاحـكان 
عبسمـّ ري  عبنهضـوي  عملـرشاع  اتـلبقى 
عبُمسـلني حسجـّددعً يوعجـه حـن أجلـه ُكــّل 
عمحـ عر يف 1ذع عباابم قـوى عبوصاية َاعإلج ع1 

اعالتسكبار. 
اتسبقى شاارعت عبُمسني عبرابدة اكلأات 
زينـب عملزبزبة احديـث زين عباالديـن عبُمجة 
عللهـُم عبسـال1 أحـى حـن تـلوف أعدعئهم 
اأفسك حن رحاحهم، اتلسـسأ  نهوُض جألع 
عمجلال يف ُكــّل عباابم بسنسرص بدين عبله َابلد1 
عبُمسلني عبذي تلبقى عنوعناً اتاريراً اتريًة 
ادراتـاً رعتـرة احمفورة يف ذعك ة عمجلال 
عملسااقبة بسُالَأهم عبفدع  اعبسضملة يف تـبلل 

نرصة دين عبله اإعال  كلأسه.. 
فسـال1ُ عبله عللك يا ُحسنُي، اتال1ُ عبله عىل 
أصمالـك اأاالدك اببلك ببلك يا تـللَل عبنبوة 
ـَك عبز1 ع  ايا ريمانـَة عملصَطفى  ايـا فؤعَد أُحِّ

صلوعُت عبله عللِه اآبه عبَطا1ِ ين.. 

انمن نالُش يف ظل عاِبٍم حن عب حوز 
ـٍه أيديوبوجـي –فك ي أا  اُكــلُّ توجُّ
تـلايس أا...- يف عباابم كله به رحوزه 
عبسـي يُاـيل حن شـأنها ايقسـدي لها، 
حلث يؤّكـُد علأـاُ  عبنفا اعالجسأاع 
احؤرخـو عمديـان أن عإلنسـاَن كائـٌن 
تاريرـي ارحـٌز حـيٌّ يف عبوقـت ذعته؛ 
بذبك بم ياد حن عملأكن أن يبقى عباقُل 
احـَده عملدخـَل عبوحلـَد اعآلبلـَة عمُلثىل 
بفهـم عبظوع1ـ  عالجسأاعلـة اعبدينلة 
اعمحـدعث اعبوقائـع عبساريرلـة، احن 
ارعئهـا عبرضـارة عإلنسـانلة 1نـا أَا 
1نـاك، لل أصبح حن عبرضاري فهُأها 
لأـدى عرتباطها لأ عحـل حلاة عببطل 
عبدينـي 1ـذع أَا ذعك احا أنلـط لُاهدته 

حن فال يف عبساريخ. 
بـذع تمسـلُّ عبصـورة اعب حـز حكانًة 
كبريًة يف عبفك  عإلنساني عاحًة اعبفك  
ـًة؛ ابذبـك أن عبظا1ـ ة  عبدينـي َخاصَّ
يف  شأُسـها  تبـُزُغ  عندحـا  عبدينلـة 
حجأوعـة حالنة تفسـح عملجـال أحا1 
عإلنسـان؛ كي يفال يف عبساريخ حسبأا 
تقسضلـه حاجسُـه يف عبوعقـع لط يقة 
عفويـة حمـّددة لساريـخ اجغ عفلـا، 
بكن أثـَ  1ذه عبظا1ـ ة ال يسوقُف عند 
عملمسضنـة،  عملجأوعـة  اعقـع  حـداد 
لل يسمـوُل لفضل عبُكسّـاب اعملؤرخني 
اعبـ ُّاعة إىل ثقافٍة تنهُل حنهـا عمجلاُل 
عبالحقـُة لاـد أن تشـبَع دالالت بمظة 
تداينها ثـم تأايلها لوعتـطة عمللكات 
عب احلة اعبفك ية عملسأ تة بلَقّصاص 
أَا عبـ عاي، اتدريجلـاً تصبح عبصورة 
عمل تـوحة بلبطل عمتطوري جز عً حن 

كلان 1ذه عملجأوعة أَا تلك، ال يسسقلُم 
عبالـُش دانها أَا خارجهـا، لل يصبح 
عبالـُش يف عابم لال رحـوز حوتا راحلا 

بإلنسان. 
احني أقول 1نا »عببطل عمتطوري« 
بلا جزعفاً أَا عتـسدعاً  لـل مَنَّه يأثُّل 
عملثابلـة  اعبصـورة  عمصـيل  عبنأـوذَج 
عملسجسدة يف راحلة عبجأا1ري عملاسقدة 
لـه، فـأيُّ خطـاب أتـطوري ت لطه 
عالقـٌة اثلقـة لـني لابرطـاب عبديني 
حن خالل عدد حـن عملفا1لم عبسي تدار 
يف فلكهـا حـن قبلـل عب حـوز اعبصور 
اعبنأوذج عمصيل؛ مَنَّ عمتـطورة كأا 
عّ فها علأا  عالجسأاع )عبارة عن لنا  
أيديوبوجي ينهُض عىل أنقاض خطاب 

عجسأاعي حسقاد1(. 
ابو عتـسا ضنا نأاذَج حـن عبصور 
عبفكـ  اعبـرتعث  عبدينلـة يف  اعب حـوز 
عإلْتـــاَلحي الإجأـاع كافـة عبفـ ق 
اعملذع1ـب تـنجُد شـرصلَة عإلَحــا1 
عبُمسـني لن عيل )عللهأا عبسال1( 1ي 
عبصورَة عب حزية عبدينلة عمنأوذج اذبك 
بادة دالالت.. خـالل عببمث يف حرسلف 
أدللات عملنظوحة عإلْتــاَلحلة، فاإلَحـا1 
عبُمسني )ع( يجّسُد يف صورته عب حزية 
عبطفـَل عإلبهـي عبـذي حألسـه اعبدتُه 
فاطأة عبز1 ع  فكانت عبوعاَ  عملقدََّس 
عبـذي حأل اعرَث عمنبلا ، اتـبُب 1ذع 
ة عبسي توبلها  عبرتكلز 1و عملكانة عبَراصَّ
عملنظوحة عإلْتـــاَلحلة بلسلد فاطأة، 
إذ كانـت عح أًة تقلة حـن جهة أفاابها 
اصفاتها احقدتـة حن جهة عنسأائها 
إىل آل للـت عبنبـي حمأد صلـوعت عبله 

اتالحه علله اعىل آبه. 
ُل يف حـدِّ ذعتـه ترشيفـاً  ا1ـذع يأثِـّ
اتكللفـاً، كلف ال ا1ي تـلدُة نسـا  
عبااملـني يف عبدنلـا اعمُخـ ى، اتـلدة 
نسا  أ1ل عبجنة يف ُكـّل نصوص عبرتعث 

عإلْتــاَلحي؟. 
يف  يجسـد  )ع(  عبُمسـنُي  اعإلَحــا1ُ 
صورته عب حزية يف إطار عبوعي اتمأل 
عملسؤابلة حن خالل حا تلقاه حن علو1ٍ 
احاـارَف ات للة اعتزعن اتـلوك عىل 
يد جده عب تـول عمعظـم حمأد صىل 
عبله علله اآبه اتـلم احـدى حألألة 
عباالقة عبسي رلطسه لجده )حسنٌي حني 
اأنـا حن حسـني، أحب عبلـُه حن أحب 

حسلنا(. 
يجسـد  )ع(  عبُمسـني  اعإلَحــا1ُ 
يف صورتـه عب حزيـة عبجهـاَد عبوععـَي 
ارفض عبظلـم احقارعة عبطغاة، كلف 
ال؟، ا1ـو علن عيل لن ألـي طابب لاب 
حدينـة عبالم، اايص عبنبي عمك 1 اايل 
عملؤحنـني حن لاـد َرُتـــْول عبله صىل 

عبله علله اآبه اتلم. 
بقد عخسار عإلَحـا1 عبُمسـني -َعَللْـِه 
ـــاَل1ُ- عملـوَت عبوععـي ا1و نفُا  عبسَّ
عالخسلـار عبذي عخساره عبسـلد عملسـلح 
ــاَل1ُ- داَن  علىس لن ح يم -َعَللْـِه عبسَّ
عملبادئ اعمُلثُِل اعبقلم عبدينلة اعب تـابة 
لاتسشـهاده  فـكان  يمألُهـا،  عبسـي 
ثـورًة حقلقلـًة  ـــاَل1ُ-  عبسَّ -َعَللْــِه 
حسجّددًة يف اجه عبطغاة اعملسسك1ين يف 
ُكـّل زحان احكان، فكان لمق عبصورَة 
عب حزية اعبدينلة عمُلثىل يف عبفك  اعبرتعث 

عإلْتــاَلحي عبمي. 

مشروع املصالحة الوطنية يُصبُّ يف مصلحة الجميع 
حرشاع عملصابمة عبوطنلة عبك1ى. 

فاملصابمة عبوطنلة تاني أن ينر َط عبلأنلون جألااً يف لوتقة 
اعحدة ااعا  اعحد عتـأه عبوطن. فابوطُن يسسـع بلجألع. اقد 
يأثل حـرشاُع عملصابمة عبوطنلة ف صًة كـ1ى بجألِع عمط عف 
اعبفئـات عبلأنلـة اعبف قا  عبسلاتـلني؛ بالنضوع  تمت تـقف 
اعحـد. ادعـوة عبجألـع إىل عبسنـازل بباضهم عبباـض؛ ملا يرد1 
حصلمة عبوطن. اتشكلل بجنة اطنلة حسأاتكة تؤّتُا مل حلة 
يرـ ُج فلها عبلأن حنسرصعً احسـسقالً؛ ابكي تمَفَظ به تـلادتَه 
اتلاتسه عبدعخللة اعالقسه حع عبرارج لأسسوى عبندية. اعحرتع1 
عبسـلادة عبلأنلة اتأهد ببنـاِ  بُمأة اطنلة جديـدة حن خالبها 
يسسالُد عبلأُن حؤّتسـاِته الناه عبسمسلة عبسي دّحــ 1ا عباداعن. 
ايسـسالد احدتَـه اأصابسَـه عبسي شـسّسها احّزقهـا تمابف دال 
عباداعن. احن خالبها يكوُن بلدابة اعبشـاب ق عُر1أا اح يسُهأا 
النـا  دابسهم عبسي أرعد بها تمابُف عبرش أن ال تكوَن. اعىل قاعدة 
ــاد  »يٌد تمأي ايٌد تبني« اعبسي دعا إبلها اتبنا1ا عبشـهلُد عبصأَّ
ادعا عبلأنلني حن خالبها حقدِّحاً نفَسـه شهلدعً حع آالف عبشهدع  
اعبج حى؛ إلرتـا  دعائأها اعباأل حن خالبهـا كأرشاٍع كبري 
اعظلم فضح زيَف َحن يدعون إىل عبرشعلة اعبديأق عطلة اعببنا  
بللأـن. ا1م يف نفـا عبوقت يسـَاون بسدحـريه اتفكلكه ازرع 

عبُف قة اعبانرصية لني ُكـّل ألنائه. 
عحة عبسي تـلقت، بها عبكثريُ  احقلقُة عمح  أن عملشـاريَع عبهدَّ
حـن عبذرعئـع ُكِشـَفت بلالـن اأرتـت عبقناعَة بـدى عبكثري حن 

عملنر طني يف َصـفِّ عباداعن؛ بسفكلك عبلأن اتأزيقه. 
ابذع فقـد رأاع يف حـرشاع عملصابمـة عبوطنلة عمحـَل عبوحلَد 
ملوعجهـة ُكــّل 1ـذه عملؤعحـ عت، نا1لك عـن حوقِع عبقـوة عبسي 
اصل إبلهـا عبجلُش عبلأني ابجانه عبشـابلّة حن خالل تجارِله 
يف تـنوعت عباـداعن عللهـم عملسأثلـة يف عبسصنلـع عباسـك ي، 
اتطويـ  عمتـلمة اَحَديَاتهـا عببالدة اعملسوتـطة اعبسوصل إىل 
تصنلع عملنظوحاِت عبصاراخلـة عبدفاعلة اعبهجوحلة اعبجوية، 
احنظوحـات أُخ ى جديدة، ا1ـو تطورٌّ حثَّل لمـقٍّ دفاًة قويًة 
الندفـاع لاض عملرداعـني عبرتعجع إىل َصــفِّ عبوطن اعنضأا1 
عبباِض عآلخـ  إبله بلالَش ح فوَع عب أس لكاحل ح يسه يف اطن 
قوي يغأُ ه عبسااُاُن اعإلخاُ  اعبسال1ُ اعبساايُُش عبسلأي، ابلا 

فله حكاٌن بلاأابة اعبرلانة اعبسشسُّت اعبوصاية اعمقلأة.
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 فيما المقاومة الفلسطينية تسِقُط طائرًة مسّيرة لالحتالل الصهيوني جنوب قطاع غزة

خالل خطابه في ذكرى عاشوراء 

عربي ودولي

قواُت االحتالل تعتقل 17 فلسطينياً واملستوطنون يقتحمون املسجَد األقصى 

السيد حسن نصراهلل: الحرُب املقبلة ستشّكُل نهايَة إسرائيل 
ونهايَة الهيمنة األمريكية يف املنطقة

 : متابعات
حّققـت عملقااحُة عبفلسـطلنلُة إنجازعً 
عسـك ياًّا جديدعً تأثّل يف إتـقاط طائ ة 
صهلونلـة حسـرّية لقطـاع غـزة بلكرس 
لذبـك حاادبـة جديدة لني فـارق عبقوة يف 
عبسسـللح حع جلش عبادّا، يف حني عتسأ  
عباـداُّ عبصهلونـي يف تصالـد ععسدع عتـه 
عىل عبشـاب عبفلسـطلني، حلـث عقسمم 
حسـسوطنون صهاينـة عملسـجد عمقىص 
لمأايـة حن قـوعت عبادّا، فلأـا ععسقلت 
تـلطات عالحسـالل 17 فلسـطلنلاً خالل 
حدع1أـات ملدن اقـ ى عبضفـة عبغ للة، 
عبفلسـطلنلني  فلأـا أصلـب عـدٌد حـن 
لماالت عخسناق خالل عقسما1 عبادّا ق ية 

أ1 عبصفا. 
عبفلسـطلنلة لأنها  اقابـت عملقااحـة 
بالحسـالل  حسـرَية  طائـ ة  أتـقطت 
عبصهلونـي رشق رفح جنوب قطاع غزة، 
أحا عبثالثا ، اذبك افق حا ذك ت اتائل 

إعال1 فلسطلنلة. 
حـن جانبهـا، أقـ ت قـوعت عالحسـالل 
عبصهلونـي لإتـقاط عبطائـ ة عملسـرّية 

جنوب قطاع غزة. 
عبصهلونـي،  »اعبـال«  حوقـع  اقـال 
لـأن قوًة حسـلمة تالاـة بم كة حأاس 
الحظـت اجـوَد عبطائ ة عملسـرّية عبسالاة 
بلجلـش يف تـأا  عبقطـاع رشق رفـح 
اأطلقت عبنريعن عىل عملسـرية اأتقطسها 

اقاحت لوضع عبلد عىل عللها. 
ععسـدع عت  عالحسـالل  طـريعن  ايشـن 
يوحلـة عىل قطـاع غـزة عملمـارَص، كأا 
لابقذعئـف حرسلَف  تسـسهدف حدفالسُـه 
حناطق عبقطاع، حا يسسـبب لاتسشـهاد 
اإصالة حئـات عبفلسـطلنلني فضالً عن 

إحدعث دحار كبري يف عببنى عبسمسلة. 
إىل ذبـك، جـّدد عـرشعت عملسـسوطنني 
عقسمـا1  عبثالثـا ،  أحـا  عبصهاينـة، 
عملسـجد عمقىص لمأاية قـوعت عالحسالل 

عبصهلوني. 
اذك ت اكابة افا عبفلسطلنلة بألنبا ، 
عمقـىص  عقسمأـوع  حسـسوطناً   118 أن 
حـن جهة لـاب عملغارلـة انّفـذاع جوالٍت 
عتسفزعزيًة يف لاحاته لم عتة حشّددة حن 

قوعت عالحسالل. 
عملسـسوطنني  أن  عبوكابـة،  اأضافـت 

عقسماحـاٍت  يوحلـاً  ينفـذان  عبصهاينـة 
عملبـارك  عمقـىص  بلأسـجد  عتـسفزعزية 
حماابـة  يف  عالحسـالل،  قـوعت  لمأايـة 
بف ض أح  اعقع لرصوص تهويد عبم 1 

عبقديس اعبسلط ة علله. 
عالحسـالل  قـوعُت  ععسقلـت  حـني،  يف 
حناطـَق  يف  فلسـطلنلاً   17 عبصهلونـي 

حسف قٍة لابضفة عبغ للة. 

اقابـت اكابة افا: إن قـوعت عالحسالل 
عقسمأـت للدعت اقـ ى يف عبقدس عملمسّلة 
اقلقلللـة  اجنـني  اناللـا  اعبرللـل 
ادع1أت حنازل عبفلسـطلنلني افسّشـسها 

اععسقلت 17 حنهم. 
حـن  أن عـددعً  إىل  عبوكابـة،  اأشـارت 
عبفلسـطلنلني أصلبـوع لمـاالت عخسنـاق 
ج ع  ععسـدع  قوعت عالحسـالل عبصهلوني 
عللهـم خـالل عقسماحهـا ق يـة أ1 صفا 
شـأال غـ ب حدينـة رع1 عبلـه لابضفـة 

عبغ للة. 
انقلـت اكابة افا عـن رئلا حجلا 
قـ اي أ1 صفـا حـ اعن صبـاح قوبـه: 
عبق يـة  عقسمأـت  عالحسـالل  قـوعِت  إن 
اأطلقت قنالل عبغاز عبسـا1 صوب حنازل 
عبفلسـطلنلني، حـا أَدَّى إىل إصالـِة عـدد 
حنهم لماالت عخسناق، لاإلضافة إىل إبماق 

أرضعر يف حأسلكاتهم. 
اتصّاد قـوعت عالحسالل حن ععسدع عتها 
عىل عبفلسـطلنلني حـن خـالل عبسضللق 
اق ع1ـم؛  حدنهـم  يف  عللهـم  اعالعسـدع  
لهدف تهجري1م اعالتسلال  عىل أرعضلهم 

اتهويد1ا. 

 : متابعات
أّكــد عمحنُي عباا1 بمزب عبله عبلبناني، عبسـلُد 
حسن نرص عبله، حسـاَ  أحا عبثالثا ، لأناتبة 
ذك ى عاشورع ، أن عباقولاِت عمح يكلَة عبظاملة 
عـىل دال حمـور عملقااحة 1ي عداعٌن تأارُتـه 
عإلدعرة عمح يكلُة لاد فشل ح اب عبصهاينة عىل 
عملقااحني، حوضماً أن عباداعَن عبصهلوني عمخري 
عـىل عبضاحلة عبجنوللة ع1 عملسـرّيعت عملفررة 
كان عداعنـاً كبـريعً، حؤّكــدعً تثبلـَت عملقااحـة 
بلأاادالت اتازيز قوة عب دع عبسي تمأي للدنا. 

اأَشـاَر عبسـلد نـرص عبلـه إىل أن عبلبنانلـني 
أتـقطوع عملماابـة عبصهلونلـة عمخـرية بسغلري 
قوععـد عالشـسباك، »انمن نازز قـوة عب دع عبسي 
تمأي للدنـا اعبجلش عبـذي كان ال يقه  تمول 
إىل جلـش 1وبلوادي؛ مَنَّه لـات خائفاً اجباناً«، 
حسالااً »أيها عبجلش عبهوبلوادي تنسـسفلُد حن 
1ذه عبسج لة بنقول بكم عنكم تقوبون بنا يف عمل ة 
عملقبلة عرضلوع أكثَ  حن آبلة اأكث  حن حكان«. 

اععس1 عبسـلد نرص عبلـه، أن أحَد حظا1  قوة 
عملقااحـة أن عباـدّا عبصهلوني مال ح ة ينشـئ 
حزعحاً أحنلاً دعخل فلسـطني حن عبمداد لاأق 7 

كلم ايريل حوعقَاه. 
َاأََضاَف عبسلد نرص عبله: »أعلد يف يو1 عبمسني 
عملاادبـة عبسـي ثبّسها حجا1دا عملقااحـة يف ببنان 
خـالل عميّا1 عملاضلة مقـول إذَع ععسدي عىل ببنان 
لأي شكل حن أشكال عالعسدع  1ذع عباداعن تريد 
علله لاب د عملناتب عملسناتب«، ُحشريعً إىل أنه حن 
أجل عبدفاع عن ببنان اتلادته اأحنه اك عحسه ال 

خطوَط حأ عَ  عىل عإلطالق ا1ذع عنسهى. 
اأَشـاَر عبسـلد نـرص عبلـه، إىل أن عبكثـري حن 

عبـدال عتّصلـت قبـل رد الاـد رد عملقااحة اعىل 
عبلبنانلـني أن يا فوع أنهم عبلـو1 أقويا ، حضلفاً 
أن ببنـان يمـرت1 عبق عَر 1701 احـزُب عبله جز  
حـن عبمكوحة عبسـي تمرت1 عبق عر، حـع عبالم أن 
عبكلان عبصهلوني ال يمرتحه ا1و ينسهك لشـكل 

حسوعصل. 
اتالع عبسـلد نرص عبله: »حـن يُظنُّ أن عبم َب 
حمـور  نهايـة  تسشـكل  حصلـت  إذَع  عملقبلـة 
عملقااحـة، نقـول بـه: إنَّ 1ذه عبمـ َب عملفرتضة 
عبهلأنـة  انهايـة  إرسعئلـل  نهايـَة  تسشـكُِّل 

عمح يكلة يف حنطقسنا«. 
ايف عبشـأن عببم يني، قال عبسلد حسن نرص 
عبلـه: إن »عبنظا1 عببم يني 1و نظا1 خائن ا1و 
ذ1ب لالًدع يف عبسطبلع حع عبادّا، اأيّد عالعسدع عت 
عبصهلونلـة عـىل عبشـاوب يف فلسـطني اببنان 

اعبا عق تـوريا«، حوجهاً كالحـه إىل عببم ينلني 
قائالً: »أنسم يف ثورتكم عبسلألة تأارتون جهادعً 
يف تـبلل عبلـه اتـزدعدان لصـرية لأحقلّـة 1ذع 

عبجهاد«. 
ارفض عبسـلد حسـن نرص عبلـه أيَّ حرشاع 
حـ ب عـىل عبجأهوريـة عإلْتـــاَلحلة يف إي عن، 
حؤّكـدعً أن عبم َب تسشـال عملنطقة، حؤّكـدعً أننا 
»بـن نكوَن عىل عبملاد يف حا كـة عبمق اعبباطل 
اعبذيـن يظنـون أن عبمـ ب عملفرتضة تسشـكل 
نهايـة حمـور عملقااحة أقول بهم إنها تسشـكل 
نهاية »إرسعئلل« ا1لأنة أح يكا يف حنطقسنا«. 

َاأََضاَف عمحني عباا1 بمزب عبله عبسـلد حسن 
نرصعبلـه: »يف 1ذع عملمور بم نـَ  إاّل عالنسصارعِت، 
عملظلوحـة  بلشـاوب  عبوحلـُد  عمحـُل  فهـو 

اعملضطهدة«. 

العراق يرفض مشاركة الكيان 
الصهيوني يف أية قوة بذريعة 

حماية املالحة البحرية بالخليج
 : متابعات

جـّدد ازيُ  عبرارجلة عبا عقي، حمأـد عيل عبمكلم، أحا 
عبثالثا ، رفَض لالده أيَة حشـاركة بكلان عبادّا عبصهلوني يف 
أي تمابف تمت أي حسـأى تمااُل عبواليات عملسمدة تشكلَله 

لذرياة حأاية عملالحة عببم ية يف حنطقة عبرللج. 
انقلت اكابة عمنبا  عبا عقلة عن ازعرة عبرارجلة عبا عقلة 
قوبها يف للان: إن عبمكلم حّذر خالل زيارته عبسفارة عبا عقلة 
يف عبقا1 ة حن أن أي اجود بكلان عبادّا عبصهلوني يف حنطقة 

عبرللج »تلكون حصدرعً بلقلق يف عملنطقة«. 
احـّذرت إي عن اداٌل أُخ ى يف اقت تـالق حن أن عنضأا1 
عبكلـان عبصهلوني إىل أية قوة لذرياة حأاية عملالحة عببم ية 

يف عبرللج تسكون به عوعقب اخلأة. 

قواُت االحتالل األمريكي 
ومليشيا )قسد( تنّفذان عمليات 
خطف للمدنيني وتدمري للمنازل 

بريفي دير الزور والحسكة
 : متابعات

قابـت اكابـُة عمنبا  عبسـورية تـانا، أحا عبثالثـا : إن 
دارياٍت تالاًة ملللشـلات “قسد” حدعوحًة لطريعن “عبسمابف 
عمح يكـي” أقدحـت عـىل حدع1أة للـدة ألو حـ داب ل يف 
ديـ  عبزار عبرشقـي اعخسطاف عدد حن عملدنلـني، حضلفًة أن 

عملللشلات قاحت لسدحري 1 حنازل يف عببلدة. 
ابفسـت عبوكابـة، إىل أن ح احلـات عالحسـالل عمح يكـي 
نّفـذت إنزعالً جوياً يف ق يـة عبازلة ل يف دي  عبزار عبشـأايل 

اعخسطفت َعَددعً حن تكان عبق ية. 
ايف عب يف عبجنولي بلمسـكة للّنت عبوكابة، أن ح احلات 
عالحسالل عمح يكي نّفذت إنزعالً جوياً جانَب لمرية تد عبباتل 
لاتّجاه عبـرشق ُاُصوالً إىل اعدي عب حل اآخ  يف ق ية عبمدعجة 
احاابـت إجبـار عم1ـايل عىل تـ ك أعأابهم اإخـال  حناطق 
توعجد1ـم اإبزعحهـم عببقا  يف للوتهم، حشـرية إىل أن عإلنزعل 
أتـف  عن حقسل شـرصني بم يسم عبساـ ف عللهأا حن قبل 

عبسكان عململلني؛ بصاولة عبوصول إبلهأا. 

إيران: واشنطن تنتهُك معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية
 : متابعات

أّكـد حنـداُب إي عن عبدعئُم بدى عمحم عملسمدة، 
حجلـد ترـت راعنجي، أحـا عبثالثـا ، عنسهاَك 
عبواليات عملسمدة حاا1دَة حظ  عنسشار عمتلمة 
ِلها حن عالتّفاقات عبدابلة  عبنواية حن خالل تنصُّ
ذعت عبصلـة اإجـ ع  تفجريعت نوايـة لاضها 

تمت عمرض. 
اشّدد ترت راعنجي -يف كلأة خالل عجسأاع 
رفلع عملسـسوى بلجأالة عبااحـة بألحم عملسمدة 

يف نلويـورك ُعقـد تمت عنوعن )يـو1 حاارضة 

عبسجارب عبنواية(- عىل أن حسـؤابلة حظ  أي 

نوع حـن عخسبـارعت عبسفجـريعت عبنواية يجب 

أن تكـون جأاعلـة اتقـع لشـكل رئلي عىل 

عاتـق عبدال عملابكة بألتـلمة عبنوايـة، حا لاً 

عن أتـفه؛ مَنَّ لاض 1ذه عبدال 1ي عملسؤابة 

عـن إيجاد عبظـ اف عب ع1نة اعملسأثلة لسـباق 

عبسسلح. 

اأَشـاَر راعنجـي، إىل أن خـ اَج أح يكا حن 

حاا1ـدة حظ  عبصوعريـخ عبنواية حسوتـطة 

اقصـرية عملـدى ُحرِضٌّ بـكل عبجهـود عبدابلة يف 

تلاق نزع عمتـلمة عبنواية احظ  عنسشار1ا، 

حؤّكــدعً أن 1ـذع عمحـ  رضاري بصـون عمحن 

عبـرشق  حثـل  حنطقـة  يف  ـة  اَخاصَّ اعبسـال1 

عماتط، حلث تاد أتـلمة “إرسعئلل” عبنواية 

تهديدعً بألحن اعبسال1 يف عملنطقة احا ألاد حنها. 

الـنّي أن عبقضاَ  عبكاحَل عىل 1ذه عمتـلمة 

رضارٌة أَْخــاَلقلة احسـؤابلة رصيمة حا لا 

عن عتـسادعد عبجأهورية عإلْتــاَلحلة عإلي عنلة 

مدع  دار1ا يف حسالاة 1ذع عبهدف عبقلم. 
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الع�دواِن  ِظ�لِّ  يف 

ِش نقوُل: إن ُك�لَّ  املتوحِّ

أيامنا نح�ن -اليمنيني- 

ص�ارت عاش�وراَء وكلَّ 

لنا كرب�اء، بينما  أرٍض 

املتح�دُة  األم�ُم  تق�وُل 

اإلنس�انيُة  واملنظم�ات 

الدولي�ة يف توصيفها ملا 

يج�ري وج�رى يف اليمن 

بأنه أكربُ كارثة إنسانية يف هذا القرن. 

فمن منظورنا كحس�ينيني األموُر لدينا محسومٌة 

وواضحٌة، فنحن نعيُش مبادئَ الُحسني ومظلوميتَه 

ونس�رُ عىل نهجه يف املواجهة والش�جاعة ونس�تمدُّ 

م�ن روحه وإيمانه عوامَل الصم�ود واملقاومة، ومن 

مدرس�ته املضحيِة يف س�بيل الله ويف س�بيل َخاِص 

ونهضِة املس�تضَعفني ومقاَرعة الطغاة واملتجربين، 

نقتفي أثََره، وال غرابة يف ذَلك، فنحن أحفاُد األنصاِر 

الذي�ن نارصوا َرُس���ْوَل الل�ه وأعزَّ اللُه به�م الديَن، 

وآباؤنا هم الذين التفوا حوَل اإلمام الُحسني يف كرباَء 

عند مواجهته لطاغوِت يزيد وبن زياد وخذله الناس.

-َعَليْ���ِه  الُحس�ني  اإلم�ام  زي�ارَة  يق�رأ  وم�ن 

���َاُم- الت�ي تع�ّدد أصحابَه الذين استش�هدوا  السَّ

س�يجد الحمري، والنهم�ي، والخوالني، والهمداني، 

واألصبح�ي، واألرحبي، واملذحج�ي، والكندي... إلخ، 

�ة اليمنية  وسيدرك من خال تلك األسماء عظمَة األُمَّ

وعظم�َة قبائلها، ومن يقرأ كتاَب أصحاب الُحس�ني 

للعالم الكبر محمد مهدي ش�مس الدين س�يجد أن 

٤٢ من أصحاب الُحس�ني الذين استشهدوا بني يديه 

تعوُد أصولُهم للقبائل اليمنية من ش�مالها وجنوبها 

ورشقها وغربها.

ولذا فإن ش�عوَرنا بأن ُك�لَّ أيامنا عاشوراء يف ظل 

هذا الع�دوان املتوح�ش وكل جبهة لنا ه�ي كرباُء، 

يختزُل طبيع�َة املواجهة الت�ي نخوُضها مع تحالف 

الرشِّ )أمريكا، إرسائيل، السعودية، اإلمارات( ويحّدد 

أهداَفها وبإذِن الله نحن من سيحّدُد نهايتَها بالنرِص 

امُلبنِي بفضل الله وكرِم�ه؛ باعتبَاِرها فرصًة إلهيًة ال 

كارثة برشية.

مشروع املصالحة 
الوطنية يُصبُّ يف 

مصلحة الجميع 
ماجد جدبان 

خمس س�نوات من الح�رب والدمار والدماء، 
خمس س�نوات دفع الش�عُب اليمني فيها بالَغ 
التضحيات، ورغم الجراح واملآيس إال أن الشعب 
اليمني ومن منطلق مبادئه وأَْخ��َاقه وثوابته 

تعاَل عىل ُك�ّل الجراح. 
فمرشوُع املصالحة الوطنية قّدم شاهداً بأن 
س�مة اليمنيني هي العفُو عند املقدرة. ولم تأِت 
هذه املبادرات واليمني�ون يف موقع الضعِف، بل 
من موقع القوة واملنعة. ولقد أثبتت األيّاُم ذلك. 
فالطرُف اآلخر هو الذي يعيُش حالَة االنحطاط 
والتف�كك واالنح�دار وأذياله وأوصال�ه تتقطُع 

وتتقهقر إل الوراء. 
وتج�در اإلش�ارة أن قرار العف�و العام كانت 

مقدمًة تثبت صدَق النوايا نحو 

على ُخَطى 
أصحاب الُحسني

من مدرسة الُحسني 
ننطلُق يف هذه املسرية

اإليمـاُن بمنهجية الثورة الُحسينية رسم مؤشراِت النصر على العدوان 

الحوراء علي
م�ن مدرس�ة الُحس�ني ننطل�ُق يف ه�ذه 
املس�رة -رجاالً ونس�اًء كب�اراً وصغ�اراً- 
تحم�ُل  الت�ي  اإليَْم�اني�ة  الروحي�ة  به�ذه 
اإلب�اَء والِعزَة واالس�تعداَد العايل للتضحية، 
��ُة أن تُواجَه جربوَت الظاملني  تستطيُع األُمَّ
وطغيانهم ول�ن يركعه�ا يشٌء من ظلمهم 
ووحش�يتهم وفظائ�ع جرائمهم س�تكوُن 
وقوته�ا  وثباته�ا  صموده�ا  يف  ���ُة  األُمَّ
وتمس�كها بالح�ق أق�وى م�ن جربوته�م 
وطغيانه�م وف�وق ُك��ّل طغيانه�م أكث�ر 
صم�وداً وأعظم استبس�ااًل وأق�وى ثباتاً يف 

مواجهة الطاغوت. 
املس�رة  ه�ذه  يف  منطلقن�ا  يف  نح�ن 
برجاله�ا بجماهره�ا بنس�ائها بأطفالها 
بأبطاله�ا بقادتها، ننطل�ُق بالروحية التي 
���َاُم-،  كان يحملُها الُحس�نُي -َعَليْ�ِه السَّ
مقتبِس�ني منه ذلك النوَر وس�ائرين يف تلك 
الطريق طري�ِق الجهاد واالستش�هاد، هذه 

املس�رة التي ال زالت تُقدم قوافَل الش�هداء 
وستظل تُقدم قوافل الش�هداء من شبابها 
األعزاء ورجاله�ا األبطال يف ميادين الجهاد 
وس�احات وميادين الثورة، تنطلق من هذه 
املبادئ الراس�خة من مدرس�ة الُحسني من 
مدرس�ة اإلْس���َام مدرس�ة الُق��ْرآن من 
روحي�ة األنبي�اء نقتب�س ونأخ�ذ بنورهم 
نس�تضيئ ونس�تبرص من عزيمتهم، نأخذ 
وننطلق ونندفع عىل ذلك األََس�اس؛ ألَنَّ هذا 
ه�و الطريُق الصحيح؛ ألَنَّ هذا هو الرصاط 

املستقيم؛ ألَنَّه طريُق العزة طريق كرامة.
من مدرسة الُحس�ني املدرسة اإليَْم�انية 
بعزته�ا بمنهجها بثقافته�ا بقرآنها بنبيها 
بإْس���َامها، ننطلق يف هذه املسرة رجاالً 
ونساًء وكباراً وصغاراً، جماهر ومقاتلني، 
يف مواجه�ة الخط�ر األمريك�ي اإلرسائييل، 
ونتَحّرك بروحية اإليَْم�ان بمنهج الُق��ْرآن 
بع�زة األنبي�اء ومقتبس�ني م�ن ع�زة الله 
نتَحّرك يف مواجهة ُك�ّل املخاطر يف مواجهة 

ُك�ّل التحديات يف ُك�ّل امليادين. 

 د. هشام الجنيد
 

لق�د أجَم�َع عظم�اُء التاري�خ األح�رار وعظماُء 
املفكري�ن والُكتَّ���اب يف العال�م ع�ىل عَظمة مكانة 
���َاُم- وعن عظمة  اإلَم��ام الُحس�ني -َعَليْ��ِه السَّ
مب�ادئ الثورة الُحس�ينية. ومنهم عىل س�بيل املثال 
ال الح�رص: الكات�ُب الفرنيس فيكت�ور هوجو، الذي 
كت�ب: )أصبحت مب�ادئُ الثورة الُحس�ينية منهاجاً 
�ه من ظامليه(. كذلك  ِلُك���لِّ ثائر يريد أن ينتزع حقَّ
ق�ال الزعيم الهندي راجي�ف غاندي: )يجب أن ننظَر 
إل الُحسني والس�ائرين عىل دربه من عظماء العالم 
نظرَة احرتام وتقديس؛ ملا حملوه من مبادئَ ساميٍة 

وأف�كاٍر رائع�ٍة(. وع�ىل إثر إيَْم��ان قائ�د الثورة الهندي�ة غاندي 
���َاُم- التحّررية  بمنهجي�ة ث�ورة اإلَم�ام الُحس�ني -َعَليْ��ِه السَّ

استقلت الهند من االحتال الربيطاني. 
 وِس���رُّ نج�اح الثورة اإلْس���َامية التي أوصل�ت الجمهورية 
اإلْس���َامية اإليراني�ة إل مس�توى الع�زة والق�وة الش�املة عىل 
املس�توى العاملي وإحباطه�ا مخّططات وحصار أع�داء الُق��ْرآن 
واألمة اإلْس���َامية وعىل رأس�ها النظاُم األمريك�ي إنما يُعَزى إل 
اس�تلهام مبادئ الثورة اإلْس��َامية من مبادئ الثورة الُحسينية. 
وكذلك األمر استلهمت ثورة اليمن السبتمربية 2014م من مبادئ 

الثورة الُحسينية. 
 وم�ن هذا املنطلق، مثّلت مبادئُ ثورة اإلَم�ام الُحس�ني -َعَليْ�ِه 

ها الدف�اُع عن الدي�ن املحمدي وإصاح  ���َاُم- التي م�ن أهمِّ السَّ
���ة وتحريرها م�ن وطأة أع�داء الُق���ْرآن الظاملني  أوض�اع األُمَّ
واملنافقني مثّل�ت أََه��مَّ أهداف الثورة الس�بتمربية 
2014م الس�تقال اليمن من وطأة األعداء؛ لبنائه يف 

إطار اسرتاتيجية وطنية ومن منطلق قرآني. 
إن مب�ادئَ الثورة الُحس�ينية ومظلومي�َة كرباء 
هي املدرس�ُة التي يتعلَُّم منها املظلوُم كيف ينترص، 
وه�ي النموذُج الجه�ادي التي وقفت ض�د عدوِّ الله 
يزي�د ال�ذي ظ�ل -كأس�افه األموي�ني وأتباعه- يف 
تحري�ف الدي�ن. وم�ن ه�ذه املدرس�ة غرس�ت قوَة 
العزيمة اإليَْم�انية والثبات يف صد وإجهاض الجيش 
واللج�ان الش�عبيّة واألح�رار مخّطط�ات وع�دوان 
وحصار العدوان الس�عودي األمريكي الشامل بقيادة 
ه  قائ�د الثورة املجاه�د الَعَلم/ عبداملل�ك بدر الدي�ن الحوثي نرَصَ
الله، وهي املدرس�ة الجهادية النموذجي�ة للدفاع عن مبادئ الدين 
��ة وتوحيدها وهو مس�اُر القيادة السياس�ية  إلصاح أوضاع األُمَّ
للدول�ة، وهي نموذُج الجهاد يف س�بيل الله إلعاء كلم�ة الله التي 
�خت ق�وة الصمود األس�طوري، بل وتحقي�ق مؤرشات  منه�ا ُرسِّ
الن�رص عىل الع�دوان بتغي�ر معادلة ال�ردع وقواعد االش�تباك يف 
تفوق القوات اليمنية لتظلَّ املواقُع العس�كرية والحيوية للعدوان 
الس�عودي اإلمارات�ي تحت رحم�ة الصواريخ والطائرات املس�رة 
اليمني�ة. ومن أب�رز األمثلة عىل مؤرشات الن�رص محاوالُت وطلب 
العدوان األمريكي التفاوَض املبارَش مع قيادة الجمهورية اليمنية. 
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