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احلرة واحملافظات  العاصمة  يف  حاشد  حبضور  عاشوراء  ثائر  ذكــرى  حييون  اليمنيون 

قائد الثورة يف ذكرى استشهاد اإلمام احلسني:

أمــريــكــا و «إســـرائـــيـــل» وأدواــــــم طــغــاة الــعــصــر وال رجــعــة عـــن مــواجــهــتــهــم

أكد أن انتماءنا اإلسالمي حيتم علينا الوقوف أكد أن انتماءنا اإلسالمي حيتم علينا الوقوف 
موقف اإلمام احلسني يف التصدي لألعداءموقف اإلمام احلسني يف التصدي لألعداء

هدفنا إاء العدوان واحلصار واهلدنة مؤقتةهدفنا إاء العدوان واحلصار واهلدنة مؤقتة
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(1454)
أخبار 

 : خظساء
املناسـبة  عنـد  والُوقـوِف  للـَوالِء  تجديـًدا 
التي تعتـرب محطًة السـتلهام العرب والدروس 
والتسـلح بالوعـي الـالزم يف مواجهـة طغاة 
الزمـان و»أمويـي العـرص»، خـرج عـرشات 
أمـس  اليمنـي،  الشـعب  أحـرار  مـن  اآلالف 
االثنـني، يف العاصمـة صنعـاء؛ إلحيـاء يـوم 
عاشـوراء «ذكرى استشـهاد اإلمام الحسـني 
ـَالُم-، ومن منطلق إحياء املناسبة؛  -َعَليِْه السَّ
ودروس  بالقـوة  للتـزود  محطـًة  باعتبَارهـا 
الثبـات والصمـود، رفـع اليمانيـون زئريَهم 
وراياِتهـم، مجدديـن العهد بالسـري عىل نهج 
آالَمهـم – عـىل  وواضعـني  عبداللـه»،  «أبـي 

املتجددة من هول اسـتذكار شواهد الذكرى– 
وجراَحهم التـي عمقها طغاة العرص، بلسـم 
العزيمـة واإلراَدة والثبـات واإليَمــان بعدالة 
القضيـة ودالالتها، وموقعها من أعداء األمس 

واليوم. 
ويف املسـرية الحاشـدة التي أقيمت يف َخطِّ 
املطار شمال أمانة العاصمة صنعاء، بُحُضوِر 
املحتشـدون  األحـراُر  َد  ردَّ الدولـة،  قيـادات 
الُهتافـاِت التي َجـدََّدت التأكيد عـىل مواصلة 
الصمـود والثبـات والتضحيـة ورفـض الـذل 
والخنـوع والتبعيـة، ودعـم ونُرصة الشـعب 
الفلسـطيني ومقاومتـه الباسـلة يف مواجهة 

صلف وغطرسة العدّو الصهيوني املحتّل. 
والبنـادَق  الرايـاِت  املشـاركون  ورفـع 
صالبـة  رسـخت  التـي  ة  املعـربِّ والشـعاراِت 
والثابـت  املبدئـي  اليمنـي  الشـعب  موقـف 
الشـعب  جانـب  إىل  والوقـوف  الدعـم  يف 
الفلسـطيني ومقاومتـه الباسـلة وتأييد ُكـّل 
خيارات الـرد عـىل العـدوان الصهيوني حتى 
تحريـر كافـة األرايض املحتّلة، فيما اسـتنكر 
األحـرار الغطرسـة الصهيونيـة األخرية بحق 

الفلسطينيني. 
وفيمـا نّوهـت الحشـود اليمانيـة الثائرة 
إىل أهميّـِة إحياِء ذكرى عاشـوراء السـتلهام 
الـدروس والعـرب مـن سـرية ونهـج اإلمـام 
الحسـني وثباته يف مقارعة الظلـم والطغيان 
دول  خاطبـوا  فقـد  املسـتضعفني،  ونـرصة 
العدوان وكّل الطغاة واملستكربين بأن الشعب 
اليمني ماٍض يف ثورته ضد املستكربين، اقتَداء 
باإلمام الحسني وثورته ضد الطغاة والظاملني، 
معتربين إحياء هذه الذكرى تجسيداً لالرتباط 
بسيّد الشهداء واملنهج الذي تَحّرك؛ ِمن أجِله. 

 

املظاجئُئ ضمتطٍئ لاةثغث 
السجغمئ

ويف كلمِة املناسبة التي ألقاها مفتي الديار 
اليمنية –رئيـس رابطة علماء اليمن– العالمة 
شـمس الدين رشف الدين، أّكـد أن الهدَف من 
ــة بأعالم  إحياء ذكرى عاشوراء هو ربط األُمَّ

الهدى ومسؤوليتها تجاه قضاياها. 
ة ال ماَيض  وقال مفتي الديار اليمنيـة: «أمَّ
لها ال حـاِرضَ لها وال مسـتقبل لهـا، وعندما 
نحيـي ذكـرى عاشـوراء َفـإنَّما نحيـي ُكـّل 

القيم التي حملتها املناسبة». 
«الذيـن  الديـن  رشف  العالمـة  َوأََضــاَف 
ــة عن ماضيها تخلوا عن  فصلوا حـارض األُمَّ
مسؤولياتهم وانظروا اليوم إىل مواقفهم تجاه 

ــة».  فلسطني وقضايا األُمَّ
ولفـت إىل أنـه «عندمـا نتحدث عـن اإلمام 
الحسني فنحن نتحدث عن املنهج اإللهي الذي 
ــة يف تحمل  َكلَّـَف اللُه به عباَده لتتَحـرََّك األُمَّ

املسؤولية». 
ونـّوه إىل أن «الـذي دفـع اإلماَم الحسـني 
للخروج هو واجُب املسؤولية، ودينُنا قائٌم عىل 
أََساس الصدق والشجاعة والحضور الفاعل يف 

الساحات». 
وأردف بالقـول: «إن الحسـني بن عيل كان 

أول من تمرد عىل الظلم والجور والفساد وأول 
من أحيا ُسـنََّة جـده -صلوات اللـه عليه وآله 
وسـلم-، يف وجوب الخروج واألمـر باملعروف 
والنهي عـن املنكر»، مسـتدركاً «لو لم يخرج 
اإلمام الحسـني عىل الظاملني واملفسدين لكان 
ُحّجـًة لـكل املتذرعني واملتنصلـني واملتخليني 
عن املسؤولية إىل قيام الساعة»، متبعاً حديثَه 
ـَالُم-، قطـع عىل  «لكـن الحسـني -َعَليْـِه السَّ
الناس األعـذار وخرج واستشـهد وعّمد بدمه 
الطاهـر وروحـه الزكية هـذا املبـدأ الرشيف 
وسـّن لنا سـنة كانت سنة رسـول الله -َصىلَّ 
اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- الذي بنّي 
مرشوعيتها منـذ وقت مبكـر يف الخروج عىل 
الظاملني والتي نصت عليهـا اآليات القرآنية يف 
األمـر باملعروف والنهي عـن املنكر والجهاد يف 

سبيل الله». 
 

الغمُظ بابٌئ يف شطسطني 
وطظاخر لضض املزطعطغات

ويف حديِثـه عن املسـتجدات عىل السـاحة 
يف فلطسـني  العربيـة واإلسـالمية، وتحديـداً 
وما تشـهده من غطرسة ووحشية صهيونية 
بغطـاء دويل، خاطـب مفتـي الديـار اليمنية 
شـعَب  «يـا  بقولـه:  الفلسـطيني  الشـعب 
فلسـطني، ال تشـكوا يف وعـد اللـه الصـادق 
بالنرص، وأنتم يف وقوفكم وصمودكم ترضون 

الله وتدخلون الرسور عىل ُكـّل حر وأبي». 
َد التأكيـَد عـىل ثبات موقف الشـعب  وَجـدَّ

اليمنـي تجـاه فلسـطني أرضـاً ومقدسـاٍت، 
بقولـه: «نحـن معكـم يـا شـعب فلسـطني، 

صفوُفنا وأيدينا وكّل ما نملك معكم». 
وخاطب األعـداَء وأدواتهـم بقوله: «نقول 
لـكل العمـالء والخونـة واملحايديـن والله ما 
خرجنا أرشاً وال بطراً وال ظاملني وال مفسـدين 
وإنمـا خرجنـا للقيـام بواجـب املسـؤولية، 
واجب األمر باملعـروف والنهي عن املنكر الذي 

سيسألنا الله سبحانه وتعاىل عنه». 
ــة  ودعا مفتـي الديار اليمنيِة «أبنـاء األُمَّ
ويف مقدمتهـم العلمـاء ورثـة األنبيـاء الذين 
عرفـوا الله وكتابه وسـنة رسـوله إىل التَحّرك 
املوقـف  والوقـوف  الصمـت  عـن  والخـروج 
الصائـب وأن يأمـروا باملعـروف وينهون عن 
املنكر، وتحريـض املؤمنني عىل الجهاد لتكون 

ــة إىل  كلمـة الله هي العليـا ولكي تعـود األُمَّ
مجدها وحضارتها ومكانتها بني األمم». 

 

«الاطئغُع» طترَّم 
وعىل صعيد متصل، أّكـد الشعُب اليمنيُّ يف 
بيان صادر عن املسرية التمسك املطلق والدائم 
باملوقف املبدئي املنارص واملسـاند لكل قضايا 
ـــة، ويف مقدمتها القضية الفلسـطينية،  األُمَّ
مجدديـن التأكيـد عىل موقفنا املعـادي للعدو 

اإلرسائييل والغطرسة األمريكية. 
وقال البيان: «نؤّكـد تضامننا مع شـعوب 
أمتنا اإلسالمية، ونعترب ذلك جزءاً أََساسياً من 

التزامنا الديني ال يقبل املساومة». 
َوأََضــاَف «نؤّكـد اسـتنكارنا لكل أشـكال 
التطبيـع والعالقـات مـع العـدّو اإلرسائيـيل 
بأي شـكل من األشـكال، ونعتربها من الوالء 
املحرم رشعاً»، فيمـا أدان اليمنيون يف بيانهم 
«العدوان اإلرسائييل عىل غزة واستهداف قادة 
للمسـجد  املتكـّررة  واالقتحامـات  املقاومـة، 

األقىص املبارك». 
وأّكــد بيـان الشـعب اليمني الصـادر عن 
املسـرية دعـم «الحق الفلسـطيني يف الرد عىل 
االعتداءات اإلرسائيلية وندعو شـعوب وأحرار 
ـــة للوقـوف مـع الشـعب الفلسـطيني  األُمَّ

املظلوم.
كمـا أّكــد البيـان «موقفنـا املبدئـي مـع 
محـور الجهـاد واملقاومة يف مواجهـة اليهود 
وتحريـر  دحرهـم  يتـم  حتـى  والصهاينـة 
«نؤّكــد  متبعـاً  فلسـطني»،  يف  املقدسـات 
وقوفنا إىل جانب لبنـان يف مواجهة التهديدات 
اإلرسائيليـة، وإىل جانـب املقاومة اإلسـالمية 

ممثلة بحزب الله». 
ولفـت إىل «أن القوة التي راكمها حزب الله 
ـة  تمثـل قوة ليـس للبنان فحسـب، بـل لألُمَّ

جمعاء ورأس حربة ملحور املقاومة». 
وبشـأن األحداث املسـتجدة عىل السـاحة 
الوطنية، قال بيان مسـرية عاشوراء: «يف ظل 
الُهدنة املعلنـة نقول لتحالف العـدوان، أيدينا 
عـىل الزناد ونحن ُمسـتمّرون يف إعـداد القوة 

ملواجهة عدوانكم وحصاركم وغطرستكم». 
َوأََضــاَف «موقفنا يف التصدي للعدوان عىل 
بلدنا هو موقف مبدئـي من منطلق ُهــِويَّتنا 
اإليَمـانيـة»، مردفـاً بالقـول: «موقفنا تجاه 
العـدوان هـو جهـاد مقـدس، وواجـب ديني 
وإنسـاني ووطني، ومن يفّرط بهـذا الواجب 
أَو يخـون هـذا املوقـف فهو يخـون ُهــِويَّته 
اإليَمـانيـة».  ونـّوه البيـان إىل أن اليمنيني لن 
يألـوا جهـداً يف التصـدي للعـدوان مهما كان 

حجم التحديات والتضحيات. 
وأَشـاَر إىل «أن التضحيات مهمـا بلغت لن 
تكون بمستوى خسـائر االستسالم والخنوع 
ــة فيها حريتها واسـتقاللها  التي تخرس األُمَّ

وكرامتها ودينها وحارضها ومستقبلها». 
وجدد أحرار الشـعب اليمنـي «العهد إلمام 
ـَالُم- بأننا  الثائرين اإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ
ماضـون ملواجهـة يزيـد العرص وطغـاة هذا 
الزمن أمريـكا وإرسائيل وعمالئهم حتى يأذن 

الله بالنرص». 
عضـو  فيهـا  شـارك  التـي  املسـرية  ويف 
املجلس السـيايس األعىل محمـد عيل الحوثي، 
ورئيس مجلس القضـاء األعىل القايض أحمد 
املتـوكل، وعـدٌد من الـوزراء وقيـادات الدولة 
مدنيـني وعسـكريني، ألقـى الشـاعر الثائـر 
صقر الالحجي قصيدة شـعرية، اسـتعرضت 
جوانَب من املناسـبة وآالمهـا وأهميّة إحيائها 
لالسـتفادة من دروسـها يف ظـل املعركة التي 
يخوضها الشـعب اليمني ضـد طغاة العرص، 
فيمـا جدد الالحجي يف قصيدته التأكيد عىل أن 
الشـعب اليمني يتطلع لنيـل الحرية والكرامة 
واالسـتقالل سـواًء بالسـالم أَو بالقوة إذَا لم 
يـدرك تحالـف العـدوان خطـأ اسـتمراره يف 

غطرسته. 

شغ طسغرة تاحثة بتدعر صغادات الثولئ وسحرات اآلقف طظ أترار الحسإ:

خظساء يف ذضرى ساحعراء.. 
طفاغ الثغار: بعرُة ساحعراء جثت الطرَق أطام الماثاذلغظ وإتغاؤعا غضسئظا الثروس الاغ ظتااجعا لمعاجعئ ذشاة السخر 
ــئ وأولعا شطسطغظ وسطى افسثاء وأدواتعط اإلدراك بغان المسغرة: بعرُتظا ُطسامّرة وظداُلظا طاخاِسٌث لظخرة صداغا اُفطَّ

تحعٌد بائرة ترشُع وتغرَة بأجعا وإرادتعا طظ حعادة جغث البائرغظ
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الئغداء تةّثد السعَث والعقَء بالسري سطى ظعب حعثاء وبعار «ساحعراء» يف طصارسئ الزاملني واملفسثغظ

سمران تتغغ ذضرى «ساحعراء» بمسرية تاحثة وتآّضـث تةثغث البعرة يف طصارسئ السثوان

طأرب الاارغت تساثضُر دروَس ساحعراء بعصفئ وطسرية تاحثتني تأضغثًا سطى طعاخطئ البعرة بعجه الطشاة

 : الئغداء
بعـد أن صارت البيضـاُء ناصعَة البياض، 
وخاليـًة من الرايات السـوداء التـي زرعتها 
أمريـكا وغّذتهـا طيلـَة ٢٠ عامـاً؛ بغـرض 
تجهيزهـا كغطـاء الحتـالل اليمن ومسـخ 
ُهــِويَّتـه ومعتقداته، جـّدد أحراُر محافظة 
البيضاء، أمس االثنني، العهَد والوالء، بالسري 
عـىل ُخَطى إمـام الثائريـن الحسـني -َعَليِْه 
وذلـك  املسـتكربين،  مواجهـة  يف  ـَالُم-  السَّ
بفعاليتني خطابيتني حاشدتني إحياًء لذكرى 

عاشوراء. 
املدينـة  يف  أقيمـت  التـي  الفعاليـة  ويف 
بحضـور حشـد غفـري مـن أبنـاء ووجهاء 
املحافظة، أشـار وكيل أول املحافظة، حمود 
شـثان، إىل أهميّـة إحيـاء ذكرى استشـهاد 
ـَالُم-، السـتلهام  اإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ
دروس التضحيـة والفـداء واالقتـَداء بنهـج 
الحسـني وأعـالم الهـدى يف مواجهـة الظلم 
جوانـَب من مواقف  والطغيان، مسـتعِرضاً 
َالُم-، التي تجسد  وحياة الحسـني -َعَليِْه السَّ
الرتبية اإليَمـانية لسـبط رسـول الله وثباته 
عىل موقف الحق يف رفض الخضوع ومحاربة 
الطغاة.  وتطـرق وكيل أول املحافظة، إىل أن 
مظلوميَة الشـعب اليمني امتـداد ملظلومية 
ـَالُم-.. داعيـاً الجميَع  الحسـني -َعَليْـِه السَّ

إىل مواصلـة الصمـود ورفد الجبهـات باملال 
والرجال والسـري عـىل نهج اإلمام الحسـني 
ــة،  يف التضحية والفـداء ملواجهة أعداء األُمَّ
الفتاً إىل جرائم العدّو الصهيوني املحتّل بحق 
الشـعب الفلسـطيني يف ظل صمت املجتمع 
الـدويل.. مؤّكـداً وقـوف الشـعب اليمني إىل 
جانب الشعب الفلسـطيني وقضيته العادلة 

ونرصة املقدسات اإلسالمية. 
املحافظـة  وكيـل  اسـتعرض  فيمـا 
للوحـدات اإلداريـة ونائـب رئيـس التالحـم 
القبـيل عبداللـه الجمـايل وإبراهيـم الوجيه 
يف كلمتني بالفعالية، أسـباب خـروج اإلمام 

ـَالُم- واملبادئ السـامية  الحسـني -َعَليِْه السَّ
التـي ضحى ِمـن أجِلها يف مواجهـة الطغاة، 
ُمشـرياً إىل خطـورة التقاعـس يف مواجهـة 
قوى االسـتكبار، ما يستدعي تعزيز التالحم 
والسـري عىل املنهـج املحمدي وأعـالم الهدى 

ــة.  ملواجهة أعداء األُمَّ
ويف كلمتـني عـن العلماء ألقاهـا الصماد 
محمد الهـدار وعن السـلطة املحلية بمدينة 
البيضـاء ألقاها بدر الديـن محمد، تطرقا إىل 
َالُم- وما  مظلومية اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ
حـدث من قتـل وتنكيل آلل بيت رسـول الله 
وهم يدافعون عن الحق يف مواجهة الباطل. 

رداع  مديريـة  يف  أقيمـت  السـياق،  ويف 
باملحافظـة فعاليـة خطابيـة تحت شـعار 
«هيهات من الذلة»، أشـار خاللها أمني عام 
جامعـة البيضـاء محمد العنـيس، إىل أهميّة 
استلهام الدروس والعرب من تضحيات اإلمام 
ـَالُم- بخروجـه يف وجه  الحسـني -َعَليِْه السَّ
الطغاة، فيما أّكـد مدير مكتب هيئة األوقاف 
بمديريـة رداع، عبد الواسـع البابـيل، أهميّة 
اسـتذكار جهـاد وتضحيـة اإلمام الحسـني 

َالُم- يف ذكرى عاشوراء.  -َعَليِْه السَّ
ولفـت إىل املوقف الثابت للشـعب اليمني 
يف دعم القضية واملقاومة الفلسطينية حتى 

تحريـر كامـل أرايض فلسـطني مـن دنـس 
الصهاينة. 

وقصائـد  كلمـات  الفعاليـة  يف  وأُلقيـت 
شـعرية، أَشاَرت إىل أن اإلمام الحسني -َعَليِْه 
ـَالُم- خّلد باستشهاده العزة والكرامة يف  السَّ

مقارعة الطغيان. 
وبيّنـت الكلمـاُت أن مظلوميـَة الشـعب 
اليمنـي واسـتمراَر العـدوان والحصـار هي 
امتـداٌد ملظلوميـة اإلمـام الحسـني -َعَليْـِه 
ـَالُم-، وأدانـت جرائَم العـدّو الصهيوني  السَّ
يف قطـاع غزة واسـتهداف قيـادات املقاومة 

الفلسطينية. 

 : سمران
والرسـمي  الشـعبي  لاللتفـاف  امتـداداً 
الواسـع الـذي جّسـده اليمنيـون يف ذكـرى 
عمـران  محافظـُة  كانـت  «عاشـوراء»، 
وأحراُرهـا عـىل املوعـد يف الخروج بمسـرية 
حاشـدة وسـط املدينـة، أّكــد املحتشـدون 
خاللها أن الذكرى تجدد قيم الثورة وغليانها 
يف ُكـّل عـرص لتجرف الطغاة واملسـتكربين 

واملجرمني يف ُكـّل زمان. 
ويف املسـرية الحاشـدة بحضـور قيادات 
ووجهـاء  ومشـايخ  وعلمـاء  املحافظـة 
وكيـل  أّكــد  اجتماعيـة،  وشـخصيات 
املحافظة، حسـن األشـقص، أهميّـَة إحياء 
الذكرى لتجسيد معاني التضحية والعطاء يف 
سبيل الحق الذي استشهد ِمن أجِله الحسني، 
ُمشـرياً إىل الـدالالِت والـدروِس التـي يجـب 
استلهامها من مواقف اإلمام الحسني -ريض 

الله عنه- يف مختلف املراحل املعارصة. 
املواقـف  إىل  األشـقص  الوكيـل  ولفـت 
فـة التي سـّطرها اإلماُم الحسـنُي ضد  املرشِّ

الظلم والطغيان واالستبداد بكل أشكاله. 
وأُلقيـت يف املسـرية كلمـٌة عـن العلمـاء 

اسـتلهام  رضورة  إىل  أَشـاَرت  واملثقفـني، 
الدروس والعرب من سـرية ونهج سيد شباب 

َالُم-.  أهل الجنة الحسني -َعَليِْه السَّ
التوعيـة  يف  العلمـاء  دور  إىل  وتطرقـت 
بالتمسـك بنهج اإلمام الحسـني وسـريته يف 
مواجهة قوى االسـتكبار والعدوان وإفشال 
مخّططاتها.  وأّكـد بيان صادر عن املسرية، 
عىل موقِف اليمن املبدئـي مع محور الجهاد 

واملقاومة يف مواجهة اليهود والصهاينة حتى 
يتم دحرهم وتحرير املقدسات يف فلسطني. 

كما أّكـد وقوَف الشـعب اليمني إىل جانب 
لبنان يف مواجهة التهديدات الصهيونية، وإىل 
جانب املقاومة اإلسالمية ممثلة بحزب الله، 
ُمشـرياً إىل أن القـوة التي راكمهـا حزب الله 
ـة  تمثل قوة ليس للبنان فحسب، وإنما لألُمَّ

جمعاء ورأس حربة ملحور املقاومة. 

املعلنـة  ظـل الُهدنـة  البيـان: «يف  وقـال 
نقـوُل لتحالـف العـدوان، أيدينا عـىل الزناد 
َوُمستمّرون يف إعداد القوة ملواجهة عدوانكم 
يف  وموقفنـا  وغطرسـتكم،  وحصاركـم 
التصدي للعدوان عىل بلدنا هو موقف مبدئي 
من منطلق ُهــِويَّتنـا اإليَمـانية».  وأوضح 
البيـان أن التضحياِت مهمـا بلغت لن تكون 
بمستوى خسائر االستسـالم والخنوع التي 

ـــة فيهـا حريتها واسـتقاللها  تخـرس األُمَّ
وكرامتها ودينها وحارضها ومستقبلها وال 
بمسـتوى الخسـارة التي تمّكـن األعداء من 
ــة.  وأّكـد بياُن املسرية،  السـيطرة عىل األُمَّ
َالُم-  تجديَد العهد لإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ
بمـيض الشـعب اليمنـي يف مواجهـة يزيـد 
العـرص وطغاة هذا الزمـن أمريكا وإرسائيل 

وعمالئهم حتى يأذََن اللُه بالنرص. 

 : طأرب
ألنهـا أرُض التاريـخ والحضـارة، كان ال 
بُـدَّ من الوقوف عند ذكرى عاشوراء املحطة 
ــة للسـري يف  التي جـّددت رسـَم منهج األُمَّ
مواجهـة الطاغـوت بعد أن حـاول الظاملون 
طمسـه، وهو مـا أّكـده أحـرار مأرب خالل 
إحيائهـم، أمس االثنـني، لذكرى استشـهاد 
بوقفـة  ـَالُم-  السَّ -َعَليْـِه  الحسـني  اإلمـام 
ومسرية حاشدتني أّكـد املحتشدون خاللهما 
مواصلَة الثـورة ملقارعة املجرمـني املمتدين 

عن طاغوت األمس.
ويف املسـرية الحاشـدة والوقفة املسـلحة 
يف مديريـة بدبـدة التـي أقيمتا تحت شـعار 
«هيهـات منا الذلة»، ألقيـت كلماٌت من ِقبل 
وكيـل املحافظـة، نـارص الشـندقي، ومدير 
املديريـة، درعـان السـقاف، وأمـني محـيل 
بدبدة، عيل الحيي، اسـتعرضت نشأة اإلمام 
الحسـني، وعلمـه وتقـواه، ومكانتـه عنـد 
جده -رسـول الله- وأحـداث فاجعة كربالء، 
مشرية إىل أن اإلمام الحسني مثّل قائداً وُقدوة 

وامتداداً للرسـالة املحمدية، ولم يكن يخص 
مذهباً وال طائفة، بل كان رمزاً لكل املؤمنني. 
وأَشاَرت الكلمات إىل أهميّة إحياء الذكرى 
الستلهام الدروس والِعرب من مواقف وسرية 
اإلمام الحسـني يف مواجهـة الطغاة ونرصة 
الحـق.  وأّكــد بيـان صـادر عـن املسـرية، 

ــة،  التمسـك باملواقف الداعمـة لقضايا األُمَّ
ويف مقدمتها القضية الفلسـطينية، ُمشـرياً 
إىل أن الشـعب اليمني سـيظل يدعم الشعب 
الفلسـطيني حتى يناَل االسـتقالل والحرية 

من العدّو الصهيوني الغاصب. 
قطـاع  عـىل  العـدوان  البيـان  وأدان 

غـزة، واسـتهداف املقاومـة الفلسـطينية، 
واالقتحامـات املتكـّررة للمسـجد األقـىص، 
مسـتنكراً ُكــلَّ أشـكاِل التطبيع مـع العدّو 

الصهيوني املحتّل لألرايض الفلسطينية. 
َد أحرار مـأرب التأكيَد عـىل املوقف  وَجـدَّ
األمريكـي  للعـدوان  التصـدي  يف  الثابـت 

-السعودّي -اإلماراتي عىل اليمن من منطلق 
جهـاداً  باعتبَـاره  اإليَمـانيـة؛  ُهــِويَّتهـم 
مقدسـاً وواجبـاً دينيـاً وإنسـانياً ووطنياً، 
مؤّكـديـن أنه مـن يفـرط بهـذا الواجب أَو 
يخون هـذا املوقـف فهـو يخـون ُهــِويَّته 

اإليَمـانية ويفّرط بها. 

َقُم-: شغ شسالغاغظ تاحثتغظ إتغاًء لثضرى اجاحعاد اإلطام التسغظ -َسَطْغِه السَّ
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 : خسثة
مع ذكـرى عاشـوراء وثورتها الخالـدة التي 
ـــَة َمناعـًة وَحصانـًة مـن الوقوع  أعطـت األُمَّ
يف وحـل العبودية والخضـوع والخنـوع للطغاة 
ُد مدينُة السالم ومنبع  والعمالء واملستكربين، تجدِّ
الثورة، شحَن وقود الثورة، وإشعال فتيل الغضب 
الصـارخ بوجه الطغـاة واملسـتكربين، وذلك من 
خالل مسـرية جماهريية حاشدة شهدتها مدينة 
صعدة، صباَح أمس االثنني، وقف عندها عرشات 
اآلالف من أحرار املحافظة عند ذكرى عاشـوراء؛ 
بوجـه  َوران  الثـَّ ملواصلـة  خارطـًة  باعتبَارهـا 
املتغطرسـني، وموصلني بذلك جملة من الرسائل 
الثوريـة التي تتزامـن مع تحديـات جمة تواجه 
ة، وتحتم تجديد الشموخ والوقوف  الشـعب واألمَّ
بأنفة أمـام امتدادات طغاة األمس ومسـتكربي 

العرص. 
ويف املسـرية التي شـارك فيها قيادة السـلطة 
املحليـة وعلمـاء وشـخصيات اجتماعيـة، أّكــد 
املشـاركون املـيضَّ يف درب اإلمام الحسـني -َعَليِْه 
الطغـاة  وجـه  يف  والجهـاد  الثـورة  يف  ـَالُم-  السَّ

واملستكربين. 
ويف املسرية، ألقى محافظ صعدة، محمد جابر 
عـوض، كلمًة أّكـد فيها أن الشـعَب اليمني ماٍض 
يف ثورته ضد املسـتكِربين والظاملني اقتَداء باإلمام 

الحسني، مشيداً بالحضور الكبري يف املسرية. 
الصهيونـي  العـدوان  عـوض  املحافـظ  وأدان 
عىل غزة، مستنكراً انتشـار حالة التطبيع والوالء 
للعدو اإلرسائييل مـن قبل بعض األنظمة العميلة، 
معزيـاً الشـعب الفلسـطيني يف شـهدائه، مباركاً 

االنتصارات للشعب الفلسطيني. 
وأَشـاَرت كلمة الفعالية التي ألقاهـا عبد الله 
ــة بفقدها قادتها  املنبهي، إىل عظيم خسارة األُمَّ
وعظماءهـا، ُمشـرياً إىل أهميّة اسـتلهام الدروس 
والعـرب مـن هـذه الحادثـة املؤملة ملواجهـة طغاة 
العرص، الفتـاً إىل أن اإلماَم الحسـنَي عّلمنا أالَّ نَِذلَّ 
للطغاة واملسـتكربين وال نبحث عن سلطة أَو مال 

بل تكون غايتنـا رضا الله، مجـّدًدا الوعد بالوفاء 
َالُم-.  ملنهج اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ

ويف السـياق، أّكــد بيـان املسـرية الـذي ألقاه 
مديـر مكتـب الثقافة يحيـى الحمـزي، أن إحياء 
هذه الذكـرى هي واحدة من تعابـري حبنا ووالئنا 
والرؤيـة  وباملنهـج  الشـهداء  بسـيد  وارتباطنـا 
واملوقـف التـي تَحّرك عىل أََساسـها ومـن خاللها 

اإلمام الحسني. 
موقفنـا  عـن  تعبـري  املناسـبة  أن  إىل  ولفـت 
املبدئـي اإليَمـانـي ضد الظلـم والظاملـني يف ُكـّل 
زمـاٍن ومـكان، مؤّكـداً أن التمسـك بأعالم الهدى 
ـة تصحيح مسـارها وسالمة موقفها  يضمن لألُمَّ

واستقامتها وفق منهج الله. 
ــة ويف  وأّكــد تضامن اليمنيني مع قضايا األُمَّ
مقدمتها القضية الفلسـطينية وموقفهم املعادي 
كافة  إلرسائيل والغطرسـة األمريكية، مسـتنكراً 
أشـكال التطبيع والعالقات مع العـدّو اإلرسائييل 

من قبل أنظمة العمالة والخيانة. 
كما أدان البيان العدوان الهمجي الغاشـم عىل 
غـزة، داعياً شـعوب العالم اإلسـالمي إىل الخروج 
من حالـة الصمت املخـزي واتِّخـاذ مواقف جادة 
بما يمليه عليها دينها وقيمها ومبادئها اإلسالمية 
يف نـرصة املظلومـني والوقـوف يف وجـه الظاملني 

واملستكربين. 
وأهـاب بشـعبنا اليمنـي العظيـم الجهوزيـَة 
الكاملـَة وعـدَم الغفلـة عـن مخّططـات العدوان 
األمريكي اإلرسائييل السعودّي اإلماراتي عىل بلدنا 
ومحاوالته الفاشـلة اإلرضار بالجبهـة الداخلية، 
واالستمرار يف تعزيز ُكـّل عوامل الصمود ملواجهة 
مكرهـم وخبثهـم، فيمـا تخلـل املسـرية قصيدة 
للشاعر محمد مفلح وأنشـودة لفرقة املصطفى، 
تطرقتـا إىل املناسـبة وأبعادهـا وخلفياتها ومدى 
اسـتفادة الشـعب اليمنـي منهـا ومن دروسـها 

الخالدة. 
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أّضـث المحارضعن السغَر سطى ظعب السئط البائر إلجصاط راغئ المساضئرغظ 

طسغرٌة «ساحعرائغئ» تاحثة شغ طثغظئ خسثة السقم.. 
طظئع البعرة تةثِّد وصعد البعران بعجه ذشاة السخر

ذطار املاصثة بتمقت التحث والاسئؤئ الةعادغئ تتغغ «ساحعراء» وتآّضـث تسجغج الةععزغئ السالغئ ملعاجعئ املةرطني
 : خسثة

والتعبئـة  الحشـد  حمـالت  اسـتمرار  ظـل  يف 
الجهاديـة التـي تشـهُدها املحافظـُة منـذ دخول 
العـام الهجري الجديـد؛ اسـتعداداً لتلبية خيارات 
القيـادة يف اسـتعادة حقـوق الشـعب املرشوعة، 
كانـت محافظـة ذمار، أمـس االثنني، عـىل موعٍد 
مع حضور حاشد إحياًء لذكرى عاشوراء الثورية 
الخالـدة التـي غلبت دروُسـها وِعَربُهـا وُحَجُجها 
ـة  عىل آالمهـا وأحزانهـا لتكون مصدَر دفـع لألُمَّ
نحو التَحّرك لإلنقاذ الشـعوب قبل السقوط يف فخ 

العبودية للطغاة واملستكربين. 
ويف املسـرية التي أُقيمـت يف مدينة ذمار إلحياء 
عاشـوراء وإعالن منارصة الشـعب الفلسـطيني 
ورّددوا  الشـعاراٍت  املشـاركون  رفـع  املظلـوم، 
الهتافات املنّددة بجرائم االحتالل الصهيوني بحق 
الشعب الفلسطيني، واملؤكِّـدة عىل استمرار ثورة 
َالُم- يف مواجهة الظاملني  اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ

والطغيان والعدوان يف ُكـّل زمان ومكان. 
ويف املسـرية التـي تقدمهـا قيـادة املحافظـة 
والسـلطة املحليـة والقضائيـة واألمنيـة واملكتب 
التنفيـذي والفعاليـات والقطاعات املدنيـة، أّكـد 
محافـظ ذمـار محمد نـارص البخيتـي، أن أعظم 
درس يف التاريخ موقف ومظلومية اإلمام الحسني 

من َحيُث التضحية والفداء. 
وقـال املحافـظ البخيتي: «إن اإلمام الحسـني 
ـَالُم- مدرسـة يف القيـم الفاضلة، ومن  -َعَليِْه السَّ
املهم اسـتحضار الـدروس من ذكرى استشـهاده 
يف العـزة والكرامـة والحريـة»، ُمضيفاً «نسـتمد 

صمودنـا يف مواجهـة العـدوان مـن ثـورة اإلمام 
َالُم-».  الحسني -َعَليِْه السَّ

وأّكــد املحافـظ البخيتـي الوقـوَف الكامَل إىل 
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد 

العدّو الصهيوني. 
فيما قال وكيل وزارة اإلرشـاد صالح الخوالني 
يف كلمـة له: إن «هذه الذكرى تبني لنا عظمة الحق 
والقـرآن والتضحية وبشـاعة الظلـم والطغيان»، 
ُمشـرياً إىل أن حب اإلمام الحسـني هو الذي أخرج 

الناس يف هذه املسريات والفعاليات. 
َوأََضــاَف «مـن ذمار العـزة والكرامـة تحيي 
ذكـرى الحسـني لتحصـني شـبابنا مـن األفـكار 
املغلوطـة، كما نتذكـر تضحيات حسـني عرصنا 

وصموده يف مواجهة الظاملني». 

فيما أّكـدت كلمـُة العلماء التي ألقاها العالمة 
إسماعيل الوشـيل، أن اإلماَم الحسني خرج إلعادة 
ــة إىل مسارها الصحيح رافعاً راية الحق ضد  األُمَّ

الباطل والفجور. 
ودعـا الجميـَع إىل العمـل الجاد يف سـبيل الله 
ووفق املسـار القرآني ونهج اإلمام الحسني -َعَليِْه 

َالُم-.  السَّ
إنشـادية  فقـرٌة  املسـريَة  تخللـت  وفيمـا 
وقصيدتان للشـاعرين صالح الجويف وأحمد هبة، 
أّكــد بيـان صـادر عنها تمسـك الشـعب اليمني 
ــة ويف مقدمتها  باملوقف املبدئي تجاه قضايا األُمَّ
القضية الفلسـطينية واملعادي للعـدو الصهيوني 

والغطرسة األمريكية. 
واسـتنكر أحـرار ذمـار يف بيـان املسـرية ُكـّل 

أشـكال التطبيع والعالقات مع العـدّو الصهيوني 
من قبل أنظمـة العمالة والخيانة، منّدداً بالعدوان 
الصهيونـي عـىل غزة واسـتهداف قـادة املقاومة 
واقتحامـات املسـجد األقـىص، مؤّكـداً املسـاندة 
لكل حركات الجهـاد واملقاومة عىل امتداد الرقعة 

العربية واإلسالمية. 
ولفـت البيان إىل اسـتمرار الصمود يف مواجهة 
أن  إىل  ُمشـرياً  األمريكـي،  السـعودّي  العـدوان 
التضحيات لن تكون بمسـتوى خسائر االستسالم 

ــة فيها ُكـّل يشء.  والخنوع التي تخرس األُمَّ
إىل ذلك، نُظمت يف مديريات املحافظة مسـريات 
وفعاليات شـارك فيها أعضاء من مجليس النواب 
والشـورى وقيـادات وأعضـاء املجالـس املحليـة 
واملكاتب التنفيذية، فيما أّكـد املحتشـدون امليض 

ـَالُم- يف  عـىل نهـج اإلمـام الحسـني -َعَليْـِه السَّ
مقارعة الطغاة والتصدي لقوى االستكبار العاملي 
ومواصلة الصمود ورفد الجبهات ملواجهة العدوان 

وإفشال مخّططاته. 
الشـعب  جانـب  إىل  وقوفهـم  إىل  وأشـاروا 
الفلسـطيني يف مواجهـة العـدّو الصهيوني حتى 
استعادة أراضيه املغتصبة وإقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس. 
واعتربوا ذكـرى عاشـوراَء محطًة السـتلهام 
الدروس من مأسـاة كربالء واالستفادة من سرية 
ـَالُم-، الفتني إىل أهميّة  اإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ
االقتـَداء بمواقفه وشـجاعته وتضحيته بنفسـه 
ــة وجهاده يف سـبيل نُرصة  وأرسته؛ ِمن أجِل األُمَّ

الحق ومقارعة الظلم والطغيان. 

ــئ: بمسغرات تاحثة أّضـثت رص الخفعف وإسثاد السثة لطاَتّرك ظخرًة لتصعق الحسإ وصداغا اُفطَّ
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أتراُر تعاطئ غةّثدون الاأضغَث سطى طعصفعط البابئ يف طعاجعئ الطشغان واقجاضئار الساملغ

املتعغئ تتغغ «ساحعراء» وتثسع ُضـضَّ الغمظغني إىل اجاحسار املسآولغئ يف طعاجعئ السثوان

 : التثغثة
جـّدد محمـد عيـاش قحيـم –محافـُظ 
الحديدة-، التأكيَد عىل مواقف أبناء املحافظة 
الثابت يف مواجهة قوى العدوان واالسـتكبار 
العاملـي، واالنتصار للوطن، واسـتمرارهم يف 
مقّدمة الصفـوف للدفاع عـن الوطن وأمنه 
واسـتقراره ودحـر الغـزاة واملحتّلـني مهما 

بلغت التضحيات. 
وأَشـاَر املحافظ قحيم يف املسـرية الكربى 
التـي شـهدتها مدينة الحديـدة، عرص أمس 
االثنني، بمشـاركة شعبيّة واسـعة من أبناء 
مديريـات مربـع املدينـة واملربـع الرشقي؛ 
إحياًء لذكرى عاشوراء يوم استشهاد اإلمام 
ـَالُم-، وإعالن التضامن  الحسـني -َعَليِْه السَّ
مع الشـعب الفلسـطيني والتنديد بالعدوان 
مـن  والـرباءة  فلسـطني  عـىل  الصهيونـي 
ــة، أشـار إىل أهميّة إحياء ذكرى  أعـداء األُمَّ
عاشـوراء واسـتلهام العـرب والـدروس من 
مأساة كربالء والقيم واملبادئ العظيمة التي 
حملتها الثورة الحسينية يف مواجهة الطغاة 

واملستكربين. 
ويف الفعاليـة التـي تخللها االسـتماع إىل 
كلمة قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، أشـاد املحافـظ قحيـم بالحضور 
الجماهريي غري املسـبوق من أهايل الحديدة 
للمشاركة يف مسـرية إحياء ذكرى عاشوراء 

ونرصة الشعب الفلسطيني. 
ورفع أبناء تهامة املشـاركون يف املسـرية 
األعـالم الوطنيـة وعلـم فلسـطني وصـور 

الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي وقائد 
الثـورة، كما رفعوا الفتاٍت وشـعاراٍت تؤّكـد 
عـىل مواصلة الصمـود والثبـات والتضحية 
ورفض الذل والخنوع والتبعية ودعم ونرصة 
الشـعب الفلسـطيني ومقاومته الباسلة يف 
مواجهة صلف وغطرسـة العـدّو الصهيوني 
املحتـّل ورفض كافة أشـكال التطبيع معه، 
مجددين العهَد للقيادة الثورية والسياسـية 
بامليض قدماً عىل نهج اإلمام الحسـني -َعَليِْه 
ـَالُم-، وثورته ضد املسـتكربين والطغاة  السَّ
والظاملـني، معتربيـن إحيـاَء هـذه الذكـرى 
لالرتباط بسـيّد الشـهداء واملنهج  تجسـيداً 
الـذي تَحـّرك ِمـن أجِلـه.  ونّدد املشـاركون 
يف الفعاليـة التـي تقدمهـا وكالء املحافظـة 
االجتماعيـة  والشـخصيات  واملشـايخ 
ومسئويل السـلطة املحلية والوحدات األمنية 

واملكاتـب الخدميـة واإلرشافيـة يف الحديدة، 
بجرائم العدّو الصهيوني ضد أبناء فلسطني. 
يف السـياق، نظـم أبنـاُء مديريـات املربع 
الجنوبـي بمحافظة الحديـدة، صباح أمس 
االثنني، مسـرية جماهريية حاشدة وفعالية 

ثقافية؛ إحياء لذكرى عاشوراء. 
ويف املسـرية، لفـت وكيـل أول املحافظة، 
ذكـرى  إحيـاء  أهميّـة  إىل  البـرشي،  أحمـد 
عاشـوراء السـتلهام الـدروس والعـرب مـن 
أهميّـة االقتـَداء  فاجعـة كربـالء، مؤّكــداً 
َالُم-  بمبادئ ونهج اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ
وتضحياتـه يف مقارعـة الظلـم، ومواجهـة 
طغـاة اليوم أمريـكا وإرسائيل والسـعوديّة 
اليمنـي  الشـعَب  أن  موضًحـا  واإلمـارات، 
يسـتمدُّ من عاشـوراء صالبَة املوقف والعزة 

والكرامة واإلراَدة يف مواجهة العدوان. 

من جانبه، أّكـد مدير مديرية زبيد، يحيى 
ـَالُم- ال  غالب، أن اإلمام الحسـنَي -َعَليِْه السَّ
يُخـصُّ مذهبـاً وال طائفًة بل هـو رمٌز لكل 
مسـلم ومسـلمة، مبينًـا أن إحيـاء ذكـرى 
استشـهاد اإلمام الحسني الذي يعد رمزاً من 
رموز اإلسـالم، إحياٌء ملبـادئ الدين الحنيف 
الذي جاء به رسـول البرشيـة محمد -صىل 

الله عليه وآله وسلم-. 
وشـّددت البيانات الصادرة عن الفعاليات 
واملسـريات يف عموم محافظـة الحديدة، عىل 
أهميّـة التمسـك باملواقف الداعمـة لقضايا 
ــة ويف مقدمتها القضية الفلسـطينية،  األُمَّ
مشـرية إىل أن الشعب اليمني سـيظل يدعم 
الشـعب الفلسـطيني حتى ينال االسـتقالل 
والحريـة مـن العـدّو الصهيونـي الغاصب، 
مستنكرة العدوان عىل قطاع غزة واستهداف 

املقاومة الفلسـطينية واالقتحامات املتكّررة 
أشـكال  ُكــّل  رافضـاً  األقـىص،  للمسـجد 
التطبيع مع العدّو الصهيوني املحتّل لألرايض 
الفلسـطينية.  وأّكـدت البياناُت وقوَف أبناء 
تهامة ومديريات املربع الجنوبي املبدئي مع 
محـور املقاومة ملواجهة اليهـود والصهاينة 
حتى دحرهم وتحرير املقدسات يف فلسطني، 
كمـا أّكـدت أن أحـرار تهامة يف ظـل الُهدنة 
املعلنـة مع تحالف العدوان مـا تزال أياديهم 
قابضـة عـىل الزنـاد وُمسـتمّرون يف إعـداد 
العـدة ملواجهـة العدوان والحصـار، وهو ما 
يكشف موقفهم الصادق والثابت يف التصدي 
اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  للعـدوان 
الصهيوني عىل اليمن من منطلق ُهــِويَّتهم 
اإليَمـانيـة؛ باعتبَاره جهاداً مقدسـاً وواجباً 

دينياً وإنسانياً ووطنياً. 

 : المتعغئ
مفتـاح  أحمـد  محمـد  العالمـُة  قـال 
-مستشـاُر رئيس املجلس السيايس األعىل: 
َالُم-، هي  إن ثورَة اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ
أعظـُم ثورة يف وجـه الطغيان واالسـتكبار 
ومدرسـة يف العطـاء، وتكمـن أهميتهـا يف 
االقتـَداء بـه يف مناهضـة قوى االسـتكبار 
ــة  والهيمنة األمريكية الصهيونية عىل األُمَّ

العربية واإلسالمية. 
ونـّوه العالمـة مفتـاح لدى مشـاركته، 
أمـس االثنـني، يف الفعاليـة الخطابية التي 
نظمتها السـلطة املحليـة بمحافظة إحياء 
لذكـرى عاشـوراء تحـت شـعار «هيهـات 
منـا الذلـة»، إىل أهميّة إحياء هـذه الذكرى 
السـتلهام الدروس والِعرب من سـرية اإلمام 
الحسـني بن عيل وتضحيته يف سبيل الدفاع 
عن الحق ونرصة املسـتضعفني، وإىل إحياِء 
روح التضحيـة ورفـض الظلـم والطغيان 
وزرع قيم االسـتقامة يف النفوس واالقتَداء 

َالُم- قوالً وعمالً.  بالحسني -َعَليِْه السَّ
حرضهـا  التـي  املركزيـة  الفعاليـة  ويف 
عضـُو مجلـس الشـورى، صالـح العزكي، 
ووكيال املحافظة عبدالسالم الذماري وهيئة 

الزكاة أحمـد مجيل، ومدير أمـن املحافظة 
العميد عيل حسـني دبيش، أشـار مسـؤول 
عبدالغنـي  باملحافظـة  الثقافيـة  الوحـدة 
الـدرب، إىل أن اإلمـام الحسـني كان ينُشـُد 
السـالم يف ُكــّل حياتـه ومواقفـه وثورته 
وجهاده حتى استشهاده وأن إحياء الذكرى 
فرصـة الستشـعار وتحمـل املسـؤولية يف 
مواجهـة العـدوان من خالل رفـد الجبهات 

باملال والرجال. 
وأوضـح الـدرب أن أبنـاَء اليمـن وهـم 

يحتفلون بهذه الذكرى، يعيشون مظلوميًة 
حقيقيـة تأتـي امتـداداً ملظلوميـة اإلمـام 
ـَالُم-، معتربًا إحياَء يوم  الحسني -َعَليِْه السَّ
عاشـوراء، محطـًة للتزوُّد بالقيـم واملبادئ 
املسـتضعفني  لنُـرصة  عليهـا  سـار  التـي 

ومواجهة املستكربين. 
إىل ذلك، نظمت الهيئة النسائية الثقافية 
بمحافظـة املحويت، أمس االثنني، مسـريًة 
نسـائيًة حاشـدة بذكرى عاشـوراء ذكرى 

َالُم-.  استشهاد اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ

وألقيـت يف الفعالية العديـُد من الكلمات 
التي أوضحـت العالقة بني مرتكبي الجرائم 
ضـد اإلمـام الحسـني ومرتكبـي الجرائـم 
بحـق الشـعب اليمنـي، مبينـة أن إحيـاَء 
ذكرى عاشـوراء، يؤّكـُد تمسك أبناء اليمن 
بمنهجيـة اإلمام الحسـني بن عـيل عليهما 

السالم. 
واعتـربت حرائر املحويت املشـاركات يف 
الفعالية النسوية إحياَء هذه الذكرى املؤملة 
محطًة مهمًة السـتلهام معانـي التضحية 

والفـداء نرصة للدين والحق، مسـتعرضات 
جوانـب من حيـاة اإلمام الحسـني وحاجة 
الشـعب اليمني وهو يواجه قوى االستكبار 
العاملي لشجاعته واسـتذكار ثورته لتعزيز 
التمسـك بالحـق ومناهضـة قـوى الظلم، 
الفتـات إىل أن فاجعـة كربـالء تعـزز مـن 
ــة بقضاياها والسري عىل نهج  ارتباط األُمَّ
النبـوة واالقتَداء بآل البيت يف مقارعة الظلم 
الصمود  واسـتمرار  واملسـتكربين  والطغاة 

والثبات. 

شغ شسالغات وطسغرات تاحثة حعثتعا المثغظُئ وجمغُع المثغرغات إتغاء لثضرى ساحعراء.. 

شغما ترائر المتاشزئ غطالئظ الغمظغغظ باجاثضار بعرة التسغظ شغ طظاعدئ الزطط والطشغان 

َضعط بظعب آل الئغئ سطغعط السقم أبظاُء رغمئ غآّضـثون يف ذضرى ساحعراء تمسُّ
 : التثغثة

أشـار أبنـاُء ريمـة إىل أن مظلوميَة كربالء هـي ذاتُها 
مظلوميُة الشـعب اليمني الذي يواجه العدوان السعودّي 
َالُم-  األمريكي منذ ثمانية أعوام، وأن الحسني -َعَليِْه السَّ

هو رمٌز للحرية والعزة والكرامة. 
جـاء ذلـك خـالل الفعاليـة املركزيـة التي شـهدتها 
املحافظـة، أمـس االثنـني، بمناسـبة ذكـرى عاشـوراء 
وفاجعة كربالء ونرصة للشـعب الفلسطيني، بمشاركة 

شعبيّة ورسمية واسعة. 
ويف الفعالية أّكـد املشـاركون أن يوم ذكرى عاشوراء 
ــة  املظلوميـة التـي ال تنىس هي ما يجسـده أبنـاء األُمَّ
اليـوم يف مواجهة الكيانات املتطرفـة وأن خروج املاليني 
يف مختلف السـاحات هو تأكيد عىل مدى تمسك اليمنيني 

بنهج آل البيت عليهم السالم. 

وجددوا العهد بالسـري يف نهـج ثورة الحسـني -َعَليِْه 
ـَالُم- كثـورة مبدئيـة يف مواجهـة طواغيـت العرص  السَّ
من أتباع يزيد، مشـريين أن الثورة الحسـينية ماضية يف 
مقارعتهـم وما ثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب إال 
امتداد لثورة الحسني يف مواجهة الطواغيت واملستكربين. 
إىل ذلك، قال بيان صادر عن الفعالية املركزية يف ريمة: 
إن الثورة الحسينية ذاتها التي يواجه من خاللها الشعب 
اليمني العدوان والحصار ومـا عدوان الكيان الصهيوني 
عـىل املجاهدين يف قطـاع غزة إالَّ نتـاج طبيعي للتطبيع 

العربي املخزي الذي أظهر حقيقته يف املرحلة. 
ــة اإلسـالمية إىل اتِّخاذ  ودعـا البيان ُكـّل أحـرار األُمَّ
موقـف حازم تجاه ما يتعرض له إخوتنا الفلسـطينيون 
يف قطاع غزة وأن الخضوع واالستسالم هو نتاج طبيعي 
ــة اإلسالمية  ملستوى االنحراف الذي تحملت تبعاته األُمَّ

منذ ذلك اليوم يف كربالء. 
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أتراُر تسج يف شسالغئ تاحثة: بعرة اإلطام التسني جازض حسطئ وطظارة لضاشئ الحسعب الترة

إب تةثد السعَث بمعاخطئ الخمعد والبئات والسري سطى درب التسني يف طصارسئ صعى الئشغ واقجائثاد

تّةـئ تتادظ السثغَث طظ الساتات التاحثة يف ذضرى اجاحعاد اإلَطام الُتَسني

 : تسج
أحيا أبناء محافظة تعز ذكرى استشهاد اإلَمام 

َالُم- بفعالية حاشدة.  الُحَسني -َعَليِْه السَّ
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا عضـو املجلـس 
السـيايس األعـىل سـلطان السـامعي ومحافـظ 
تعز صـالح عبدالرحمن بجاش وعـدد من أعضاء 
وقيـادات  املحافظـة  ووكالء  الشـورى  مجلـس 
عسـكرية وأمنية ومشـايخ ووجهاء وشخصيات 
اجتماعية وعلماء، أّكـد السـامعي يف كلمة ألقاها 
يف فعاليـة ألبنـاء محافظـة تعز بمناسـبة ذكرى 
عاشـوراء، أن ثورة اإلَمام الُحَسني منارة ومدرسة 
لكافة الشـعوب املظلومة، يف رسـم وشق طريقها 
نحـو التحّرر مـن االسـتبداد، مسـتعرضاً مصري 
الظلمـة والطغـاة أمثال يزيد وغريه مـن الجبابرة 

الذين حاربوا اإلسالم واملسلمني. 
وأَشـاَر إىل أن اإلَمام الُحَسني سـيظل عَلماً من 
ـــة ورمـزاً مـن رموزهـا، وأن ثورته  أعـالم األُمَّ
سـتبقى شـعلة ومنارة للشـعوب الحرة، مشـيداً 
بالتفاعـل والحضور الكبريين ألبنـاء املحافظة يف 

إحياء املناسبة. 

بـدوره، أوضـح محافظ محافظـة تعز صالح 
بجاش، أن الشـعب اليمني يعيش اليوم مظلومية 
كربالء والتاريخ يعيد نفسه، ما يتطلب االستفادة 
من هـذه الذكـرى يف تحويـل املـآيس إىل أعمال يف 

امليدان لنرصة الشعب ومظلوميته. 
وحـث عـىل اليقظـة والحـذر ورفع مسـتوى 
الجهوزيـة ملواجهـة أي تصعيـد قـد يقـدم عليه 
األعداء، مشـّدًدا عىل أهميّة االسـتمرار يف الصمود 

والثبات، وتعزيز التالحم ورص الصفوف وتعميق 
األخّوة واملحبة بني أبناء الوطن. 

وتخلل الفعاليـة العديد من الكلمات والفقرات 
اإلنشـادية والقصائد الشعرية املعربة عن املناسبة 

ـــة، وإخراجها  وأهميتهـا ودورها يف إصالح األُمَّ
إليهـا  وصلـت  التـي  والهـوان  الـذل  حالـة  مـن 
واسـتنهاضها للقيام بمسـؤولياتها يف إقامة دين 

الله واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

 : إب
إب  محافظـة  ووجهـاء  أبنـاُء  أحيـا 
ذكـرى عاشـوراء بمسـريتني جماهرييتـني 
حاشـدتني، جـددوا فيها العهـد بامليض عىل 
درب اإلَمـام الُحَسـني يف الدفـاع عـن الديـن 
ومواجهة قوى البغي واالسـتبداد، مؤّكـدين 
وقوفهـم ودعمهم للشـعب الفلسـطيني يف 
مواجهة كيان االحتـالل، واالنتصار للقضية 
ـــة ُكـّل  الفلسـطينية العادلـة، قضية األُمَّ

ــة.  األُمَّ
سـاحتي  إىل  اآلالف  عـرشات  وتوافـد 
املسـريتني يف مدينـة إب مركـز املحافظـة، 
شـعارات  رافعـني  وهـم  يريـم،  ومديريـة 
املناهضـة  الهتافـات  مرديـني  املناسـبة، 
لقـوى الظلـم واالسـتكبار العاملـي (أمريكا 

وإرسائيل)، واملؤيدة للمقاومة. 
وأَشـاَر املشاركون يف مسـرية املدينة التي 
تقدمها محافظ املحافظة عبدالواحد صالح 
وعدد من أعضاء مجليس النواب والشـورى، 
إىل أن أحياءهـم لذكـرى عاشـوراء يأتـي يف 
إطار التعبري عـن حبهم ووالئهم وارتباطهم 
ـَالُم-، وأعالم  باإلَمـام الُحَسـني -َعَليْـِه السَّ
الهدى من آل البيـت، مؤّكـدين بالنهج الذي 
سار عليه اإلَمام الُحَسني وجده املصطفى يف 
مقارعة الظاملني ونرصة املستضعفني واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر. 
وأّكـد وكيـل املحافظـة عبدالفتاح غالب 
يف كلمة ألقاها خالل املسـرية، أن الوقوف إىل 
جانب الشعب الفلسـطيني ودعم ومساندة 
حركات املقاومة موقف ثابت بالنسبة لليمن 

ال يمكن الحياد عنه، معرباً عن إدانة اليمنيني 
ورفضهـم القاطع لكل أشـكال التطبيع مع 

العدّو الصهيوني. 
وأَشاَر إىل أن ما يعيشه الشعب اليمني من 
عزة وكرامة ونرص وصمـود، ثمرة من ثمار 
السـري عىل نهج اإلَمام الُحَسـني يف مواجهة 

الطغاة واملستبدين. 
وأوضـح الوكيل غالب أن الشـعوب الحرة 
مطالبـة بالتَحـّرك الفاعـل ملواجهـة كافـة 
أشـكال التطبيـع مـع الصهاينـة ونـرصة 
الشـعب الفلسـطيني الـذي تكالبـت عليـه 

أنظمة العمالة والخيانة. 
مـن جانبهـم أّكـد أبنـاء مديريـات يريم 
والرضمـة والسـدة والنـادرة، االسـتمرار يف 
الصمـود والثبـات ومواصلة البـذل والعطاء 
يف مواجهـة العـدوان األمريكـي السـعودّي، 

والوقـوف إىل جانـب الشـعب الفلسـطيني 
ومقاومتـه الباسـلة يف مواجهة الغطرسـة 
الصهيوأمريكية، مجددين العهد بالسري عىل 

َالُم-.  نهج اإلَمام الُحَسني -َعَليِْه السَّ
وأّكـد املشـاركون يف بيانني صادرين عن 
املسـريتني تلقـت صحيفة املسـرية نسـخة 
منهمـا «تمسـك الشـعب اليمنـي باملوقـف 
ـــة ويف مقدمتها  املبدئـي تجاه قضايـا األُمَّ

القضية الفلسطينية. 
واسـتنكرا البيانان ُكـّل أشـكال التطبيع 
مع العدّو الصهيوني بأي شكٍل من األشكال، 
منّدداً بشـدة العـدوان الصهيونـي عىل غزة 

واالقتحامات امُلستمّرة للمسجد األقىص. 
وجـّددا التأكيد عىل موقفهـم الثابت ضد 
العدوان وأن األيادي ما تزال عىل الزناد يف ظل 

الُهدنة املؤقتة رغم االلتزام بها. 

 : تةئ
أحيـا أبنـاء محافظـة حّجــة، أمـس االثنني، 
ذكرى العارش من محرم، استشهاد اإلَمام الُحَسني 
ـَالُم-، بمسـريات وفعاليات جماهريية  -َعَليِْه السَّ

حاشدة. 
ففـي مركـز املحافظـة توافد عـرشات اآلالف 
إىل مركز املسـرية يف املدينة، وهـم يرفعون األعالم 
الدينيـة ورايـات املقاومة، إضافـة إىل أعالم اليمن 
وفلسـطني، عىل وقع هتافات من وحي املناسـبة 
ومؤيدة للمقاومة، عىل غرار أكثر من أربع ساحات 
حاشدة مألها أبناء ووجهاء ُكـّل مديريات حّجـة. 
وأّكـد املشـاركون يف املسـرية املـيض عىل درب 
اإلَمام الُحَسـني والنهج املحمـدي يف مواجهة قوى 
الظلم والطغيان، ونرصة املسـتضعفني، مجددين 
بذلك العهد والوالء لله والقيادة بالوقوف إىل جانب 
الحـق، وتجسـيد قيم ومعانـي التضحيـة واإلباء 
والفداء التي جسـدها اإلَمام الُحَسـني يف خروجه 
وتَحّركه للدفاع عن الدين ومواجهة البغي اليزيدي 

األموي. 
ونـّدد املشـاركون بعـدوان الكيـان اإلرسائييل 
املحتـّل ومـا يرتكبـه مـن جرائـم ومجـازر بحق 
الشعب الفلسـطيني، مؤّكـدين وقوفهم إىل جانب 
الشعب الفلسطيني وحركات املقاومة يف مواجهة 
الكيـان الصهيوني، حتى تحقيـق النرص وتحرير 

كافة األرايض الفلسطينية. 
َالُم-  وأشـاروا إىل أن اإلَمام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ
خلد بثورته واستشـهاده، منهجاً وفكراً ومدرسًة 
لكل ثائر يأبى الضيم ويرفض عيش الذل والخنوع 

لغـري الله، حمـل عىل كتفـه القيام بمسـؤولياته 
أمام الله يف الدفاع عن الدين ونرصة املستضعفني، 

ومواجهة قوى البغي والطغيان. 
ولفتوا إىل أهميّة املناسـبة يف استلهام الدروس 
والعـرب من استشـهاد اإلَمام الُحَسـني ومـا مثله 
ــة، والتي ال زالت تعاني  من خسـارة عظيمة لألُمَّ
مـن تبعاتهـا إىل اليـوم، موضًحـا بـأن سـقوط 
سـبط رسـول الله شـهيداً يف كربـالء كان نتيجة 
ــة وتسـلط حكام  لالنحراف الذي وصلت إليه األُمَّ
الجـور عليها ممن عملوا عـىل تدجينها بما يخدم 

مصالحهم. 
ونـّوه إىل أن العـارش مـن محـرم هـو ذكرى 

انتصار الدم عىل السـيف والقيم واملبادئ واألخالق 
عىل الظاملني واإلجرام، ُمشـرياً إىل أن احتشاد اليوم 
يأتـي تعبرياً عـن موقـع اإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه 
ـَالُم- اإليَمـانـي يف حمل راية اإلسـالم وهداية  السَّ
ــة وبحكم اقرتانه بالقرآن، مشـيدين ببسالة  األُمَّ
وشـجاعة حركات املقاومة الفلسطينية يف الدفاع 
عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي للعدوان 
اإلرسائييل،  واالسـتكبار  والغطرسـة  الصهيونـي 
والتـي اسـتطاعت مـن خاللها أن تغـري املعادالت 

وترغم العدّو الصهيوني عىل القبول برشوطها. 
وأّكـد أبنـاء محافظة حّجـة يف بيانات صادرة 
عـن املسـريات التـي خرجـت يف بقيـة املديريات، 

ــة  التمسـك باملوقـف املبدئي تجـاه قضايـا األُمَّ
الفلسطينية، والعمل عىل التصدي لكافة املؤامرات 
واملخّططـات األمريكيـة، مجدديـن اسـتنكارهم 
العـدّو  مـع  التطبيـع  أشـكال  لـكل  ورفضهـم 

الصهيوني. 
وأدانت العدوان الصهيوني عىل غزة واستهداف 
قـادة املقاومـة واالقتحامـات املتكّررة للمسـجد 
للشـعب  ودعَمهـا  وقوَفهـا  مؤّكــدة  األقـىص، 
االعتـداءات،  عـىل  الـرد  يف  وحقـه  الفلسـطيني 
ــة والعالم للوقوف مع الشـعب  داعيـة أحرار األُمَّ
يف  ومسـاندته  ودعمـه  املظلـوم،  الفلسـطيني 

مواجهة كيان االحتالل. 

وجددت التأكيـد، بالوقوِف مع محور املقاومة 
يف فلسـطني ولبنان يف مواجهـة الكيان اإلرسائييل 
املحتـّل، وتهديداتـه، مباِركًة لحزب اللـه احتفاله 

باألربعني ربيعاً من الجهاد املتواصل. 
وأوضحت البيانات أن الشـعب اليمني سـيظل 
قابضاً عـىل الزناد وإعداد القـوة ملواجهة العدوان 
والحصـار املتغطرس واسـتمرار التصدي للعدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي الصهيوني. 
وجددت البيانات العهد إلمام الثائرين الحسني 
َالُم- بالسـري عىل دربه وامليض ملواجهة  -َعَليِْه السَّ
يزيد العـرص وطغاة هذا الزمـن أمريكا وإرسائيل 

وعمالئهم حتى يأذَن الله بالنرص املبني. 
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يَْطاِن الرَِّجيِْم أَُعــْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمــِن الرَِّحيِْم

، َوأَشـَهـُد  اْلَحْمـُد للِه َربِّ اْلَعاَْلِمنْيَ
أْن َال إِْلـَه إالَّ اللُه امَلـِلـُك الَحـقُّ امُلِبنْي، 
ــًدا َعبْـُدُه  َدنا ُمَحمَّ َوأَْشَهُد أَنَّ َسـيـِّ

َوَرُســْولُه َخاتَـُم النبيني. 
ـــٍد وعىل آِل  اللَُّهـمَّ َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ــٍد وعىل  ـــٍد وباِرْك عـىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت عىل  آِل ُمَحمَّ
إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد 

َمِجيٌْد.
َواْْرَض اللَُّهـمَّ ِبِرَضاَك َعْن أَْصَحاِبِه 
اْألَْخيَاِر امُلنْتََجبني، وََعْن َسـاِئِر ِعبَاِدك 

الِحنْيَ َوامُلَجاِهِديَْن.  الصَّ
أيُّها اإلِْخَوُة َواْألََخَواُت.

اللـِه  َوَرْحَمـُة  َعَليُْكـْم  ـَالُم  اْلسَّ
َوبََرَكاتُُه.

وعظَّـم اللـُه لنـا ولكـم األجـَر يف 
ذكرى ُمَصاِب سـيِّد الشـهداء، سبط 
رسـول الله: اإلَمام الُحَسـني بن عيلٍّ، 
وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
«صلـوات اللـه وسـالمه عليـه وعىل 

آله». 
واقعـُة كربالء، وحادثُة عاشـوراء 
تاريخـيٍّ  َحـَدٍث  ُمَجــرََّد  تَُكـْن  لـم 
يختَـصُّ فيما يتعلق بـه من ظروٍف، 
وحيثيـاٍت  وأسـباب،  ومالبسـاٍت، 
ووقِتـه  وبزمِنـه  فقـط،  بمرحلتـه 
فقط، بـل كان َحَدثـاً َكبـرياً ومهماً، 
ومأسـاوياً، وأهميتـه كبـريٌة تتعلق 
باألمة بشـكٍل كبـري، وتتعلق بدينها، 
وبحارضهـا  بماضيهـا  وتتعلـق 

وبمستقبلها. 
وألهميّـة الواقعـة فقـد سـبق أن 
تحـدََّث عنهـا رسـوُل اللـه «صلواُت 
اللـه وسـالُمه عليـه وعىل آلـه» قبَل 
وقوِعهـا بزمـٍن، وكان حديثُـه عنها 
حديثـاً مهماً، لم يكن ُمَجــّرَد إخباٍر 
عن َحَدٍث من األحداِث بشـكٍل عادي، 
بل تحدث عنها كحادثٍة مؤملٍة وكبريٍة 
بالرسـول  عالقـٍة  ذات  وخطـريٍة، 
والرسـالة واإلسالم، ورمٍز عظيٍم من 
رموز اإلسـالم، ولها دالالتها الكبرية، 
وأسـبابها الكبرية، وتأثرياتها املمتدة 

ــة.  يف واقع األُمَّ
فرسـوُل اللـه «صلواُت اللـه عليه 
وعـىل آلـه»، ومـا بعـَد والدة اإلَمـام 
ـَالُم»، أُْخِربَ عن  الُحَسـني «َعَليْـِه السَّ
طريـق الوحـي مـن الله «سـبحانَه 
وتعاىل»، بمقتل اإلَمام الُحَسني «َعَليِْه 
ـَالُم»، واستشـهاده، وحتـى عن  السَّ
األرض التي سيستشهد فيها، وكانت 
الطريقـة التـي نُِقـل له الخـرب بها، 
طريقًة تدلنا عىل ِعَظم هذه الواقعة، 
وكرب هذه الحادثة، وتأثرياتها الكبرية 
ا، وحتى تَُدلَّنا وتكشـف لنا مدى  ِجـدٍّ
وقعهـا وتأثريهـا حتـى عىل رسـول 
الله «صلوات الله وسالمه عليه وعىل 

آله». 
فرسـوُل اللـه «صلواُت اللـه عليه 
وعىل آله» أُِتَي بُرتبٍة، أتى بها جربائيُل 
َالُم» -كما يف الروايات- من  «َعَليِْه السَّ

اها رسـول الله: (أرض  كربالء، وسمَّ
كرٍب وبالء)، قـال أنَّ جربائيل «َعَليِْه 
َالُم» أخربه أنها أرض كرٍب وبالء،  السَّ
وأتى برتبٍة منها، من تلك األرض التي 
سـيقتل فيها اإلَمام الُحَسـني «َعَليِْه 
ـَالُم»، وتلـك الرتبة التـي أُِتَي بها  السَّ
إىل رسـول اللـه «صلـوات اللـه عليه 
وعـىل آلـه»، وضعـت عند أم سـلمة 
أم املؤمنـني «رضـوان اللـه عليهـا»، 
وقـال الرسـول «صلـوات اللـه عليه 
وعـىل آله» عـن تلك الرتبـة أنها متى 
فذلك اليوم  عبيطاً  غلت وسـالت دماً 
الـذي قتل فيه اإلَمام الُحَسـني «َعَليِْه 
ـَالُم»، وبقيـت تلك الرتبـة عند أم  السَّ
سلمة «رضوان الله عليها»، وفعالً يف 
يوم استشـهاد اإلَمام الُحَسني «َعَليِْه 
ـَالُم» غلت وسـالت دمـاً عبيطاً،  السَّ
اللـه  «رضـوان  سـلمة  أم  وعرفـت 
عليهـا» أنَّ ذلك اليوم هـو اليوم الذي 
استشـهد فيه اإلَمام الُحَسـني «َعَليِْه 

َالُم».  السَّ
رسوُل الله «صلوات الله عليه وعىل 
آله» بكى اإلَماَم الُحَسـنَي يف محطاٍت 
متعـددة، نـزل عليـه الوحُي بشـأن 
استشـهاده، ومظلوميته، ومأساته، 
ـــة من  ومـا يواجهـه يف واقـع األُمَّ
معاناٍة كبرية، يف إطار املوقف العظيم 
الذي سـينهض بـه، اإلَمام الُحَسـني 
ـَالُم» بـكل مـا يمثِّلُه من  «َعَليْـِه السَّ
امتـداد لإلسـالم األصيل، مـن امتداٍد 
لرسـول الله «صلوات الله عليه وعىل 
ــة،  آلـه»، يف العمـل عىل هدايـة األُمَّ
وإصالح واقعها، والقيام بالعمل عىل 
إنقاذهـا من أعدائها، مـن املنافقني، 
املنقلبني، املنحرفني عىل منهج الحق، 

وعىل الرسالة اإللهية. 
رسـول اللـه «صلـوات اللـه عليه 
وعىل آله» حتـى يف أثناء مرضه الذي 

تويف فيه، ودَّع اإلَماَم الُحَسـني «َعَليِْه 
ـَالُم» وداعاً خاصـاً، ففي الرواية  السَّ
عـن ابِن عباٍس ريض اللـه عنه، قال: 
((اشـتد مـرُض رسـول اللـه «َصىلَّ 
اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم»، 
فحرضته وقد ضم الحسنَي إىل صدره، 
يسـيُل من عرقـه عليه، وهـو يجوُد 
بنفسـه))، رسـوُل الله يف مرضه، يف 
اللحظـات األخرية مـن مرضه، وهو 
يقول: ((مـا يل وليزيد، ال بارك الله يف 
يزيـد، اللهم العن يزيد، ثم ُغِيش عليه 
طويـالً وأفاق، وجعل يقبِّل الحسـني 
وعينـاه تذرفان))، يعنـي: بالدموع، 
ـا إنَّ يل ولقاتلك مقاماً  ((ويقـول: أمَّ
بني يدي اللـه))، فهذا الوداع الخاص 
ـَالُم»  السَّ «َعَليْـِه  الُحَسـني  باإلَمـام 
الذي ودَّعه به رسـول اللـه «صلواُت 
اللـه عليه وعىل آلـه»، يبني لنا عالقة 
الحادثـة والواقعة بالرسـول نفسـه 
حتـى «صلوات الله عليـه وعىل آله»، 
كان مـن األهداف الرئيسـية  وفعـالً 
ليزيد لعنه الله: أن ينتقَم من رسـول 
الله «صلـوات الله عليه وعىل آله»، ال 
زالـت عنده عقـدة االنتقام من خالل 
املوروث الجاهيل، هـو ال يزاُل يحمُل 
املوروَث الجاهـيل، واملوقَف الجاهيل، 
َر فيه بنو أمية الحرب ضد  الذي تصدَّ
رسـول الله «صلـواُت الله عليه وعىل 
آله» عىل مدى سنواٍت طويلٍة إىل حني 
فتِح مكَة، واستسالِمهم يف فتح مكة. 
فيزيد بعد استشهاد اإلَمام الُحَسني 
ـَالُم»، وحني وصل جنوُده  «َعَليِْه السَّ
َالُم»  برأس اإلَمام الُحَسـني «َعَليِْه السَّ
إليه، قال شـعره املشهور الذي كانت 
بعُض أبياته ألحد شـعراء املرشكني، 
والبعض من أبياته من يزيد نفسـه، 
فتمثَّل ببعض األبيات، َوأََضـاَف إليها 
أبياتـاً أُخرى، ذلك الشـعُر الذي يقوُل 

فيه:
ليـت أشـياخي ببدٍر شـهدوا َجَزَع 

الخزرج من َوْقِع األََسل
ً ألهلُّوا واستهلوا فرحا

 ثم قالوا: يا يزيد ال شلل
فجزيناهـم ببدٍر مثِلها وأقمنا َميَْل 

بدٍر فاعتدل
لسُت من عتبة إن لم أنتقم من بني 

أحمد ما كان َفَعل
معركتَه يف األََسـاس  يزيـد يَعتـِربُ 
معركة انتقام من رسـول الله نفسه 
آلـه»،  وعـىل  عليـه  اللـه  «صلـوات 
فلذلك كان للحادثـة والواقعة عالقة 
بالرسـول «صلـوات اللـه عليه وعىل 
آله»، هي حرٌب تسـتهدفه، تستهدف 
االنتقام منه، َوأَيْـضاً بما يمثِّله اإلَمام 
ـَالُم» يف امتداده  الُحَسـني «َعَليْـِه السَّ
بحمل الديـن اإلسـالمي، وموقعه يف 
ــة، واستمراره يف الحركة  هداية األُمَّ
بالديـن اإللهي، ما يمثِّلـه أَيْـضاً من 
صلـٍة بالرسـول «صلوات اللـه عليه 
وعـىل آلـه»، وبمرشوعـه اإلسـالمي 
العظيـم، الـذي هـو اإلسـالم بنقائه 

وصفائه. 
لهـذه الحادثة هـذه األهميّة، هذه 
األهميّـة الكبـرية، ولهـذا يعترب يزيد 
مـن رسـول الله يف  نفسـه منتقمـاً 
معركـة بـدر، ويعترب واقعـة كربالء 
انتقاماً من رسـول اللـه تجاه واقعة 
بدٍر، وغزوة بـدٍر الكربى، ويقول عن 

نفسه:
لست من عتبة إن لم أنتقم من بني 

أحمد ما كان َفَعل
يقصـد النبـي «صلوات اللـه عليه 
وعىل آله وسـلم»، فلهذه الواقعة هذا 
البُعـد، الذي يعود بنا إىل أصل الرصاع 
مـا بني اإلسـالم وبني الكفـر، ما بني 
رسـول الله «صلـوات الله عليه وعىل 

آلـه»، وما بـني املرشكـني الكافرين، 
الذيـن حاربـوا اإلسـالم، وعملوا عىل 

إطفاء نور الله، ففشلوا وأخفقوا. 
ثم لهـذه الواقعة عالقتهـا باألمة، 
مـن َحيُث مـا يمثِّله الحسـني «َعَليِْه 
ـة؛ ألَنَّ العالقة بالحسني  َالُم» لألُمَّ السَّ
ـَالُم» هـي عالقـٌة بـه يف  «َعَليْـِه السَّ
ــة، هـو رمٌز  موقعـه يف هدايـة األُمَّ
عظيـٌم من رموز اإلسـالم، من رموز 
الهدايـة، من نجـوم الهداية، هو من 
قال عنـه رسـول الله «صلـوات الله 
وسـالمه عليه وعىل آله»: ((حسـني 
منـي، وأنـا مـن حسـني، أحـب الله 
من أحب حسـيناً، حسـنٌي سبٌط من 
األسـباط))، فمحبته مـن اإليَمـان، 
وتوليـه من الديـن، جزٌء مـن ديننا، 
من التزامنـا اإليَمـاني والديني، وهو 
يف موقـع األسـوة، وموقـع الُقـدوة، 
وموقـع الهدايـة، وموقـع االمتـداد 
الحـق؛  ومنهجـه  لإلسـالم  األصيـل 
يف  باألمـة  عالقـة  للمسـألة  فلذلـك 
األجيـال كلهـا، وعـىل امتـداد تاريخ 
ـــة يف ُكــّل زمـن، إضافة إىل ما  األُمَّ
قالـه الرسـول «صلـوات اللـه عليه 
وعـىل آلـه» عن الحسـن والحسـني: 
((الحسـن والحسـني سـيَدا شـباب 
أهـل الجنة، وأبوهما خـريٌ منهما))، 
((الحسن والحسني سيدا شباب أهل 
الجنـة))، ليـس هذا فقـط يعرب عن 
فضلهما العظيم ومنزلتهما يف الجنة 
فحسب، بل يبني لنا أَيْـضاً منزلتهما 
ـــة،  وموقعهمـا يف دورهمـا يف األُمَّ
يف إطـار االمتـداد األصيـل ملنهج الله 
الحق، لإلسالم العظيم، للسري باألمة 
يف طريـق الجنة، يف الهداية إىل الجنة، 
وإىل طريـق الجنة، والهدايـة إىل الله 
«سبحانه وتعاىل»، والهداية إىل الحق 

املبني. 
ـَالُم»  اإلَمـام الُحَسـني «َعَليْـِه السَّ
أَيْـضـاً يف قضيتـه التـي تَحـّرك بها، 
وتصـدَّى من خـالل تَحّركه لالنقالب 
كبـريًة  كارثـًة  كان  الـذي  األمـوي، 
ـــة اإلسـالمية،  وخطـريًة عـىل األُمَّ
وأتى نتـاَج انحراف سـابق، انحراف 
أوصـل بني أميـة إىل ما وصلـوا إليه 
مـن التمّكن واالنقالب عىل اإلسـالم، 
والسـيطرة  الحـق،  منهجـه  وعـىل 
بمرشوعهم  والتَحـّرك  ـــة،  األُمَّ عىل 
النفاقـي، بعد أن مرَّت مرحلٌة طويلٌة 
وهم يصارعون اإلسـالم، ويحاربون 
الرسـالة اإللهيـة، مـن موقعهـم يف 
مربـع  إىل  انتقلـوا  والكفـر،  الـرشك 
النفـاق، إىل موقـع النفـاق؛ ملحاربة 
اإلسـالم من الداخل، مع أن يزيد كان 
يـرصح يف بعٍض مـن املقامات حتى 
بكفره، كفره بالرسـالة، مثل شعره 
عـن االنتقـام من رسـول اللـه، هذا 
يعترب من الكفر، أن يعترب رسول الله 
عدواً لـه، ويعترب نفسـه يف خصومه 
اللـه،  رسـول  مـع  وعـداء  وحـرب 
ويتَحـّرك لالنتقـام من رسـول الله، 
أليس ذلك مـن الكفر؟ يعترب ذلك من 

 الاعّجـعــات الاغ تَتّرك بعا غجغث وبظع أطغئ غاَتّرك بعا أسثاء 
ــئ الغعم شغ زطاظظا اُفطَّ
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الكفر، مثل شعره أَيْـضاً عندما قال:
لعبت هاشـم بامللك فـال خربٌ جاء 

وال وحيٌّ نزل
ترصيـٌح واضٌح بالكفـر، والجحد 
بنبـوة النبـي «صلـوات اللـه عليـه 
وعـىل آلـه»، وإن كان يتسـرت أحياناً 
بالتظاهر باإلسـالم، لكنه كان يظهر 
يف مواقف معينة، يف مقامات معينة، 
يف مناسـباٍت معينـة، حقيقـة كفره 

وإلحاده. 
ـَالُم»  فاإلَمـام الُحَسـني «َعَليِْه السَّ
ــة  ـــة، األُمَّ تَحـّرك فيمـا يعني األُمَّ
يف  ذروتـه  التهديـد  وبلـغ  مهـّددة، 
عـرص يزيد، من خالل سـعيه إلحياء 
معالم  وطمـس  الجاهـيل،  املـوروث 
اإلسالم، ومن خالل ما كان يمثله من 
تهديد وخطورة بالغة عىل املسـلمني 
ه كان فاسـداً،  يف ُكــّل شـأنهم؛ ألَنـَّ
فاسـداً،  غشـوماً،  ظاملـاً،  مجرمـاً، 
باإلسالم،  مسـتهرتاً  مستهرتاً،  وكان 
مستهرتاً بالرسول «صلوات الله عليه 
وعـىل آله» مسـتهرتاً باملقدسـات، ال 
ُحرمة عنده ألي يشٍء يمت إىل اإلسالم 
بأية صلـة؛ ولذلك فعل األفاعيل، قتل 
عرتة رسـول الله «صلـواُت الله عليه 
وعـىل آلـه»، انتهـك حرمـة املدينـة 
املنورة، واستباحها، واستباح أهلها، 
استباح الدماء، فقتل اآلالف يف مدينة 
األعـراض،  واسـتباح  اللـه،  رسـول 
فاغتصـب جيشـه النسـاء يف مدينة 
رسـول الله «صلـوات الله عليه وعىل 
آله»، واسـتباح األمـوال واملمتلكات، 
فنهـب ُكــّل يشٍء يف املدينـة، حتـى 
نُِهبت املنازل والدور، ونهبت املطابخ، 
ونهبـت ُكــّل مقتنيات أهـل املدينة، 
واسـتباح مكـة املكرمـة، واسـتباح 
الكعبة، واستباح مسجد رسول الله، 
وقتـل النـاس عىل قـرب رسـول الله، 
حتى أغرقه بالدماء، واستباح الكعبة 
وأحرقها باملنجنيق، واستهدف مكة، 
لـم يكن عنده أي حرمٍة ألي يشٍء من 
مقدسـات اإلسـالم، وال من حرمات 
املسلمني، يسـتبيح ُكـّل يشء، ولذلك 
ا  كان يشـكل خطـورة رهيبـة ِجــدٍّ
ــة، يف دينها ودنياها، وكان  عىل األُمَّ
يسـعى السـتعبادها بكل مـا تعنيه 
الكلمـة، بـل إن قائـد جيشـه الـذي 
غـزى املدينـة املنورة، مدينة رسـول 
اللـه «صلـوات الله عليه وعـىل آله»، 
واسـتباحها وفعـل األفاعيـل فيهـا، 
عندمـا جمـع مـن بقي مـن الناس، 
ممن سـلم مـن القتـل، أجربهم عىل 
البيعـة ليزيـد، وكانـت الصيغة التي 
أن  خاللهـا:  مـن  بالبيعـة  ألزمهـم 
يبايعـوا، أن يبايع ُكـّل منهم عىل أنه 
عبـٌد ِقنٌّ خالٌص ليزيد بن معاوية، له 
أن يفعـل به وبماله وأهله ما يشـاء، 
يعني: استعباد بشكل رصيح، بشكل 
رصيح، بشكل معلن، بشكل رسمي، 
وهـذه كارثـة، هـذا تهديـد فظيـع 
وإذالل،  ــة،  لألُمَّ اسـتعباد  ــة،  لألُمَّ
وإهانـة، وظلم، وانتهـاك للحرمات، 
وطمس ملعالم اإلسالم، فشكَّل تهديداً 
ا، وسـعى بشـكٍل حثيث  ِجـدٍّ َكبـرياً 
إلحيـاء املـوروث الجاهـيل، وشـكل 
ـــة، لـو لم  خطـراً َكبـرياً عـىل األُمَّ
َالُم»  يتَحّرك اإلَمام الُحَسني «َعَليِْه السَّ
للتصـدي له، لكان لـه تأثريه الرهيب 
ا، الذي يسـتحكم عىل ُكـّل واقع  ِجـدٍّ
ــة بشكٍل تام، ثم تبقى تأثرياته،  األُمَّ
ويبقى امتـداده يف االنحراف الكيل يف 
ــة بشـكٍل عام بشـكٍل يسـتمر  األُمَّ
عىل مدى الزمـن، ويؤثر عىل األجيال 
ا،  الالحقة، كانت املسألة خطرية ِجـدٍّ

خطرية. 
فاملسـألة لها عالقٌة باألمة يف ُكـّل 
ـــة، مـن َحيُث  مراحـل تاريـخ األُمَّ
مضمون القضية، وسـبب املشـكلة، 
ـة، ما  وما يشكله يزيد من تهديد لألُمَّ
، وضالل، وكارثة رهيبة  يمثله من رشٍّ
ا، وما كان ملوقف اإلَمام الُحَسني  ِجـدٍّ
وجهاده  وتضحيتـه  ـَالُم»  السَّ «َعَليِْه 
ا يف الحد  من أثـٍر ُمـِهـمٍّ وكبرٍي ِجــدٍّ
من تداعيـات وتأثـريات وصول يزيد 
إىل موقع السـلطة بانقالبه، وانقالب 
لهم إليه كذلك  أبيـه من قبله، وما وصَّ
ومـا وصلوا إليـه من تمكـني نتيجة 
االنحراف السـابق، ُكـلُّ ذلك يحسُب 
ـَالُم»،  السَّ «َعَليْـِه  الُحَسـني  لإلَمـام 
ويقـدِّم لنـا الصـورَة الحقيقيـَة عن 
تلك األحـداث، وعن عالقتها بنا كأمٍة 

مسلمة يف ُكـّل مراحل التاريخ. 
لهـذه الواقعة واألحداث  ثم أَيْـضاً 
أهميتها الكبـرية من َحيُث ما تحمله 
مـن الـدروس والعـرب، دروس وعـرب 

ُمـِهـّمة جداً:
- منها مـا يتصل بتقييـم الواقع، 
وأسـباب االنحراف، والتأثري السـلبي 
ألَنَّ  ـــة؛  األُمَّ واقـع  يف  لالنحـراف 
البعض من الناس يتسـاهل مسـألة 
متدرجـة،  تبـدأ  التـي  االنحرافـات 
انحرافـات عمليـة عـن منهـج الله 
ـة، عـن  الحـق، عـن أشـياء ُمـِهـمَّ
اللـه  ديـن  يف  ـة  ُمـِهـمَّ تعليمـات 
«سـبحانه وتعاىل»، فيتصور املسألة 
مسـألة عادية، لكنها عادًة ما يكون 
لهـا تأثرياتهـا وتبعاتهـا، وتتعاظم، 
االنحـراف يتعاظم ويكـرب، فيصل إىل 
مسـتويات خطرية لم تكن متوقعة، 
ثم يكون لهـا تأثرياتهـا الكبرية عىل 
ـــة، وهـذا درٌس ُمـِهـمٌّ  واقـع األُمَّ
ا؛ ألَنَّ وصـول يزيـد مـن خالل  ِجــدٍّ
االنقالب الخطري األموي عىل اإلسالم 
النحرافـاٍت  واملسـلمني، كان نتاجـاً 
سـابقة تدرجـت وتعاظمـت، ومنها 
عندما ُمكِّنوا هم بما هم معروفون به 
سابًقا من عدائهم للرسول وللرسالة، 
عندما ُمكِّنوا مـن أن يكون لهم قوة، 
ونفوذ، وحضـور، وإْمَكانـات، حتى 

أوصلتهم إىل ما وصلوا إليه. 
ة، وِعَربٌ كثرية  - أيضاً دروٌس ُمـِهـمَّ
تتعلـق بعوامـل السـقوط األخالقي 
كربـالء  حادثـة  يف  ألَنَّ  واإلنسـاني؛ 
حـاالت كثـرية قدَّمت هذه النسـخة 
ممـن ينحرفـون، وممن يسـقطون 

إنسـانياً وأخالقيـاً، وينحرفـون عن 
املوقف الحق، سـواًء ممـن ينظم إىل 
صـف الباطل، ويحارب الحق، بعد أن 
عرف الحـق، بعـد أن كان منتمياً إىل 
نهج الحـق، وإىل موقـف الحق، وإىل 
صف الحق وأهله، ثم يصل يف يوٍم من 
األيّـام إىل درجة االنحـراف، فيقف يف 
وجه الحق معادياً محارباً، وهذه لها 
أحداث ونماذج مذكورة عىل املستوى 

التفصييل يف التاريخ. 
- أو عـىل مسـتوى التخـاذل، من 
يتخـاذل، مـن يتنصـل عـن املوقـف 
الحـق، الذي يجب أن يقفه كجزٍء من 
التزامه اإليَمـاني واألخالقي والديني، 
وكنتيجـة وثمرة ملا يحمله اإلنسـان 
املسـلم من قيـم، وأخـالق، وروحية 
دافعـاً  تمثـل  بقيـت  إن  بقيـت،  إن 
نفسـياً ألن يقـف املوقـف الصـادق، 
املوقـف الحق يف وجه الباطل، يف وجه 
الظلـم، يف وجـه الطغيـان، يف وجـه 
الـرش، فعوامـل السـقوط األخالقي 
واإلنسـاني، وأسباب االنحراف، تمثل 
ة للناس يف ُكـّل  أَيْـضاً دروساً ُمـِهـمَّ
زمـن، وحتى ملـن ينتمـون إىل منهج 

الحق. 
- كذلك مـا يتعلق بعوامـل الثبات 
والتوفيـق، عندما نقـرأ التفاصيل يف 
األحداث التي وقعت ما قبل عاشوراء، 
ويف عاشوراء، وما بعدها، فنعرف عن 
عوامـل التوفيق اإللهي، عن أسـباب 
التوفيق، أسباب الثبات، التي تساعد 
اإلنسـان عىل أن يحظـى بتوفيق الله 
«سبحانه وتعاىل»، وأن يثبت يف موقف 
الحـق فال ينحـرف عنـه، مهما كان 
حجم األحـداث، مهما كان مسـتوى 
األحداث ومسـتوى التضحيات، كيف 
يكون حارضاً، ومسـتعداً ألن يضحي 
بنفسـه، بحياته، بروحـه، وأن يثبت 
عىل الحـق، وأالَّ يسـتزل عـن طريق 

الحق ألي سبب. 
التخـاذل  خطـورة  عـن  كذلـك   -
والتفريـط، كان مـن أكـرب الدروس 
والعـرب فيما يتعلق بأحـداث كربالء، 
الرهيبة  العواقـب  كربـالء،  وواقعـة 
للتخاذل والتفريط، الذي كان سـابًقا 
يف مجتمع الكوفة، سواًء يف تخاذلهم 
ـَالُم»، ثم  ـام اإلمام عيلٍّ «َعَليِْه السَّ أَيـَّ
تخاذلهـم مـع اإلمام الحسـن «َعَليِْه 
ـَالُم»، ثـم تخاذلهـم مـع اإلَمام  السَّ
َالُم»، وما نتج عن  الُحَسني «َعَليِْه السَّ
ذلك التخـاذل والتفريـط من عواقب 

سـيئة وخطرية عىل املستوى الديني، 
وعىل مستوى واقعهم يف الحياة. 

ودروٌس  كبـرية،  دروٌس  فكلهـا 
ـة، وِعـَربٌ كثرية يحتـاج إليها  ُمـِهـمَّ
الناس؛ لالسـتفادة منها يف ُكـّل زمن 
ويف ُكــّل مرحلـة، إضافـة إىل التزود 
بالعـزم، واالستشـعار للمسـؤولية، 
وتفنيـد  التقصـري،  سـلبية  وإدراك 
ُكــّل الذرائع التي يتذرع بها البعض، 
وسـيلًة،  أَو  سـبباً،  منهـا  ليجعلـوا 
لتنصلهم عن املسؤولية، وتقصريهم، 

وتفريطهم، وإهمالهم. 
يف  واقعنـا  إىل  نأتـي  عندمـا  ثـم 
هـذا العـرص، فنحـن يف هـذا الزمن، 
والذين قد نقرأ واقعـة كربالء، ونقرأ 
تفاصيلها، ثم نتألم، ثم نستغرب من 
بعض املواقف، وننقـد البعض منها، 
ونتخذ املوقف من البعض منها، يجب 
أن نعـي أننـا يف هـذا الزمـن يف نفس 
مسـتهدفة،  ـة  أُمَّ أننـا  االسـتهداف، 
يف  اإلسـالمية  ـــة  األُمَّ كانـت  كمـا 
َالُم»  عرص اإلَمام الُحَسـني «َعَليِْه السَّ
مسـتهدفًة، بذلك املستوى الكبري من 
االسـتهداف، الـذي يشـكل خطـورة 
عليهـا يف دينهـا، ودنياهـا، وعزتها، 
وكرامتهـا، وحريتهـا، واسـتقاللها، 
وقيمهـا، ومبادئها... إلـخ. فاألمة يف 
هذا العرص هي مستهدفٌة بنفس نوع 
االستهداف ومستوى االستهداف، بل 
ويف هـذا الزمـن هنـاك من الوسـائل 
واإلْمَكانات لقوى الطاغوت، والكفر، 
والنفـاق، والـرش، أكثـر بكثـري مـن 
اإلْمَكانات التـي كان يمتلكها يزيد يف 

عرصه. 
ولذلـك عندما نأتي لتأمـل واقعنا، 
ـة مسـتهدفة باالسـتعباد،  نحـن أُمَّ
يسـعى أعداؤنا الذيـن يمثلون يف هذا 
العـرص االمتداد لنهج يزيـد وتوّجـه 
يزيد، من الكافرين واملنافقني، وقوى 
الكفر والنفاق يقودهم يف عرصنا هذا 
أمريكا وإرسائيـل، أمريكا وإرسائيل 
تمثـل االمتداد ملوقف يزيـد، وتوّجـه 
يزيد، ونهـج يزيد، ومن يتجه معهم، 
يقف يف صفهـم، يواليهـم، يؤيدهم، 
ــة،  يعمـل لصالحهم من داخـل األُمَّ
مـن املنتسـبني لإلسـالم، هـو يقف 
كمـا وقف ابن زياد، كما وقف شـمر 
بـن ذي الجوشـن، كمـا وقـف أُولئك 
الذين وقفـوا يف صف يزيد ونارصوه، 
وأيدوه، وبارشوا هم ارتكاب الجريمة 
واملأسـاة بحق سيد الشـهداء، سبط 

رسـول اللـه اإلَمـام الُحَسـني «َعَليِْه 
َالُم»، وأرسته، وأنصاره.  السَّ

فنحن يف هذا العـرص نواجه نفس 
التحـدي، أُولئـك األعداء يسـعون إىل 
اسـتعبادنا كأمٍة مسـلمة، إىل مسخ 
ُهــِويَّتنا الثقافية والدينية، إىل مسخ 
قيمنا وأخالقنـا، إىل االنحراف بنا عن 
املبادئ اإلسـالمية األصيلة، يسـعون 
إىل إذاللنـا، إىل قهرنا، إىل اسـتعبادنا، 
إىل السـيطرة علينا، إىل استغاللنا، إىل 
التحكم بنا، ولديهم نفس العقدة من 
املبادئ األصيلة والصحيحة لإلسـالم 
العظيـم، األمريكـي واإلرسائييل يرى 
ـة  يف املبادئ العظيمة التي تكفل لألُمَّ
ــة حـرًة، متخلصًة من  أن تكـون أُمَّ
التبعية ألعدائها، مسـتقلًة بما تعنيه 
الكلمة من اسـتقالل حقيقـيٍّ وتام، 
تتجه عىل أََسـاس مبادئهـا وقيمها، 
ومنهجهـا اإللهي العظيـم، فاألعداء 
هـم يسـعون إىل فصلهـا عـن ُكــّل 
ذلـك، وهـم يسـعون إىل أن ينحرفوا 
ــة حتـى يف والءاتها، ويف  بهـذه األُمَّ
طاعتهـا، لتكـون مطيعـًة ألعدائها، 
مواليـًة ألعدائها، خاضعـًة ألعدائها، 
فمصـدر الخطر اليزيدي املعارص هو 
أمريكا وإرسائيل وعمالؤهم؛ وبالتايل 
يتحتـم علينـا أن نقف املوقـف الذي 
َالُم»؛  وقفه اإلَمام الُحَسني «َعَليِْه السَّ
ه وقـف موقفاً يمثل فيه األسـوة  ألَنـَّ
والُقدوة، هو سـبط رسـول الله، هو 
امتداد لرسول الله «صلوات الله عليه 
ــة، وهداية  وعـىل آله» يف قيـادة األُمَّ
ـــة، والحركة  ــة، وإرشـاد األُمَّ األُمَّ

باألمة عىل أََساس منهجها الحق. 
ـَالُم»  اإلَمـام الُحَسـني «َعَليْـِه السَّ
عندما اتجه ملواجهة االنقالب األموي 
عىل اإلسـالم، وعىل الرسـالة اإللهية، 
بعـد أن وصـل بنو أميـة إىل الذروة يف 
ـة، بما يدخل ضمن  اسـتهدافهم لألُمَّ
ذلك التوصيف الذي تحدَّث عنه رسول 
اللـه «صلـوات الله عليه وعـىل آله»، 
أنهم عندما يتمّكنون سيتجهون عىل 
أََساسـه يف طبيعة اسـتهدافهم لهذه 
ـــة: ((اتخـذوا دين اللـه َدَغال،  األُمَّ
وعباده َخَوال، وماله ُدَوال))، نفس هذا 
ــة يف هذا  التوّجـه تُسـتهدف به األُمَّ
العرص، أعداؤنا وعىل رأسـهم أمريكا 
وإرسائيل، وعمالؤهم، واملوالون لهم، 
هم يتجهـون هذا التوّجـه: يحاولون 
أن يفسـدوا املفاهيم الدينية إلضالل 
ــة؛ حتـى ال تمثـل عائقاً  هـذه األُمَّ
أمـام سـيطرتهم، أمـام تغلبهم عىل 
ــة، ال تمثـل عائقاً أمامهم  هذه األُمَّ
ــة، والتلعب  يف الهيمنة عىل هذه األُمَّ
ــة، فهم يعملون من خالل  بهذه األُمَّ
علماء السوء، ومنابر الضالل، ودعاة 
الضالل، إىل تحريف املفاهيم الدينية، 
وإىل رشعنـة ُكـّل أشـكال االنحراف 
بشـكٍل ديني، باسم الدين، والخطاب 
الديني، وهذه عملية إفسـاد، إفسـاد 
للديـن نفسـه يف فهـم النـاس له، يف 
تصـور النـاس لـه، يصبـح لديهـم 
تصـوراً فاسـداً، تصوراً غري سـليم، 
يـربّر ويرشعن حـاالت االنحراف بما 
فيهـا املـواالة، يف مقدِّمتهـا: املـواالة 
والتبعيـة ألمريكا وإرسائيل، وهذا ما 
نشـاهده يف هذا العرص، كيف يسعى 
علماء السـوء، الذين يقفون يف صف 
ــة، يف  املنافقني مـن أبناء هـذه األُمَّ
سـعيهم ملـا يسـمونه بالتطبيع مع 
إرسائيـَل، والتبعية املعلنة والواضحة 
فيتجهـون  ألمريـكا،  والرصيحـة 
إىل التربيـر تحـت العناويـن الدينية، 
بالخطاب الديني، بمسـمياٍت دينية، 

خطاب السيد

ــئ وغظحــرون الفاظ   افطرغضغعن والخعاغظئ غاآطرون سطى اُفطَّ
ـئ شغ دغظعا وتغاتعا  وضض عثه الاعخغفات تمبض اجاعثاشًا لُفطَّ
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حتـى عنوان اإلبراهيميـة وما يتصل 
بذلـك هـو يف هـذا السـياق، وعنوان 
التقـارب واالندمـاج تحـت العناوين 
مـن  السـياق  هـذا  يف  هـو  الدينيـة 
التحريـف، ومحاولـة تحريف بعض 
املعانـي لآليـات القرآنية هـو يف هذا 
السـياق، فهـم يتخـذون ديـن اللـه 
َدَغال، وسـعيهم مـن وراء ذلك هو إىل 
ـــة،  أن يتمّكنـوا مـن اسـتعباد األُمَّ
واسـتغاللها، عندمـا يتمّكنـون من 
االنحراف باألمة عن منهج الله الحق، 
عن االستقالل الحقيقي، عن الحرية 
تخلِّص  تخلِّصهـم،  التي  الحقيقيـة، 
ــة من التبعية ألعدائها؛ وبالتايل  األُمَّ
من سيطرة أعدائها، عندما يتمّكنون 
ــة عن ذلك، والتضليل  من فصل األُمَّ
عليها يف ذلك، فهو ليسـعوا من خالِل 
ــة، والسيطرة  ذلك إىل اسـتعباِد األُمَّ
تتجـه  حتـى  واسـتغاللها؛  عليهـا، 
ـــة كأَداة بيـد أعدائهـا، تتَحّرك  األُمَّ
وفق مخّططاتهـم، وفق مؤامراتهم، 
تحّقـق  التـي  سياسـاتهم،  وفـق 
مصالحهـم هـم كأعـداء، وتـرضب 
ـــة يف ُكـّل يشء، وتـرضُّ باألمة  األُمَّ
يف ُكــّل يشء من شـؤون حياتها، يف 

دينها ودنياها. 
 ((وماله ُدَوال)): االستئثار بثروات 
ـــة، وأموال  ـــة، ومصالح األُمَّ األُمَّ
ـــة، واالسـتغالل لهـا كذلـك يف  األُمَّ
يف  الـوالءات،  رشاء  يف  الذمـم،  رشاء 
تجنيد مـن يتجند معهـم لخدمتهم، 
ــة األحرار الذين ال  ورضب أبناء األُمَّ

يخضعون لألعداء. 
ـَالُم»  اإلَمـام الُحَسـني «َعَليْـِه السَّ
ـف مـا كان عليه يزيد، ويسـعى  وصَّ
من خالله إىل أن يكون مسـيطراً عىل 
ـــة بذلـك، وأن يخضـع اإلَمـام  األُمَّ
ـَالُم» لـه، وهو  الُحَسـني «َعَليْـِه السَّ
عىل ذلك املستوى، كما وصفه «َعَليِْه 
فاسـٌق،  ((ويزيـد  فقـال:  ـَالُم»  السَّ
فاجـٌر، شـارب الخمر، قاتـل النفس 
والفجور،  بالفسـق  معلـٌن  املحرَّمة، 

ومثيل ال يُبَايع مثله)). 
ـــة ألعدائها  عندمـا تخضـع األُمَّ
الفاسـقني، الفاجريـن، الذين هم إىل 
هذا املسـتوى من االنحراف: يف رشب 
الخمر، يف استباحة املحرَّمات، يف قتل 
النفس املحرَّمة، يف اإلعالن بالفسـق، 
ليـس  معنـاه:  بالفجـور،  واإلعـالن 
عندهم لإلسالم أي قيمة، أي احرتام، 
ال لحرماته، وال ملقدساته، وال ملبادئه، 
وال لقيمـه، وال ألخالقه، سـيطرتهم 
ـــة، يعنـي: أن يسوسـوا  عـىل األُمَّ
ــة، وأن يسـريوا فيها بسريتهم  األُمَّ
الظاملـة املنحرفـة، التـي هـي كلها 
فسق، وفجور، واستهتار، واستباحة 
للدماء، وانتهـاك للمحرَّمات، معناه: 
ــة، أن يعبثوا باألمة،  أن يفسدوا األُمَّ
ــة،  ــة، أن يذلوا األُمَّ أن يظلمـوا األُمَّ
ــة، أن ينحرفوا باألمة  أن يقهروا األُمَّ
عـن قيمهـا، وأخالقهـا، ومناهجها، 
يتحـول فسـقهم املعلـن، فجورهـم 
انحرافهـم  والواضـح،  الرصيـح 
الظاهـر، يتحول هو إىل سياسـة، إىل 
منهجية، إىل مسرية عمل، إىل طريقة 
ــة، وإدارة شـؤون  يف إدارة واقع األُمَّ
ـــة، وهـذا ما يفعلـه املنافقون  األُمَّ
يف عرصنـا يف إطار تبعيتهـم ألمريكا 
وإرسائيل؛ ألَنَّها تبعية مرشوع عمل، 
مواقـف،  تبعيـة  سياسـات،  تبعيـة 
التبعيـة يف توّجـهـات منحرفة، هي 
توّجـهات يف إطار التبعية للكافرين، 
الذيـن ليس عندهم أي قـدٍر أَو قيمٍة 
أَو احـرتام للديـن، ومنهجـه الحـق، 

ومقدسـاته، ومـا فيـه مـن حـالل 
وحرام... وغري ذلك. 

 ((ومثـيل ال يُبَاِيُع مثلـه))، يقول 
ـَالُم»:  السَّ «َعَليْـِه  الُحَسـني  اإلَمـام 
((ومثيل))، يعني: اإلَمام الُحَسـني يف 
ُكــّل ما هو عليه من قيـم إيَمـانية، 
من إيَمـان عظيم، من التزام إيَمـانيٍّ 
لهدايـة  ُمـِهــمٍّ  دوٍر  مـن  عظيـم، 
ـــة، وموقـٍع ُمـِهـمٍّ يف األسـوة  األُمَّ
والُقـدوة، ((ال يُبَايـع مثلـه))، وهذا 
موقف يرسم به اإلَمام الُحَسني «َعَليِْه 
ـَالُم» لنا كأجيال كذلك من خالل  السَّ
االقتـَداء والتـأيس باإلَمـام الُحَسـني 
ـَالُم»، أالَّ نقبـَل بالخنوع  «َعَليْـِه السَّ
والخضـوع للمنافقـني، للفاسـدين، 
للمجرمني الطغاة، الذين يسـريون يف 
ـــة بتلك السـرية املنحرفة، التي  األُمَّ

فها بتلك التوصيفات.  وصَّ
ـَالُم»  اإلَمـام الُحَسـني «َعَليْـِه السَّ
عندمـا قـال: ((أََال تـرون إىل الحق ال 
يُعَمل بـه))، يف بعض الروايات: ((أنَّ 
الحـق ال يُعَمل به))، ((وإىل الباطل ال 
يتناهـى عنه))، هذه منهجية يسـري 
ــة: إزاحة  ــة يف األُمَّ عليها أعداء األُمَّ
الحق من واقع الحياة، الحق كعقيدة، 
الحق كمنهج، الحـق كموقف، الحق 
كسـرية وسـلوك، إزاحتـه مـن واقع 
الحيـاة، واإلتيان بالباطـل بدالً عنه؛ 
ليحل بـدالً عنه، فتأتـي عقائد تقدَّم 
ــة تلبَّس ثوب الحق وهي باطل،  لألُمَّ
مفاهيم، تصورات عن الدين نفسـه، 
وعن شؤون الحياة، هي من الباطل، 
وتأتـي  الحـق،  باسـم  قدِّمـت  وإن 
ـــة إليها  أَيْـضـاً مواقـف تُدَفع األُمَّ
دفعاً باإلغـراء، والتضليل، والرتهيب، 
والدعايـة، واإلعالم، وهي مواقف من 

ــة إليها دفعاً.  الباطل، وتدفع األُمَّ
وهذا نفسـه هـو التوّجــه القائم 
لـدى أعدائنـا يف هـذا الزمـن، لـدى 
األمريكـي واإلرسائييل، هـو يريد أن 
ينحـرف بأمتنـا عـن الحـق يف ُكــّل 
يشء، الحـق عىل املسـتوى العقائدي 
مسـتوى  وعىل  والثقـايف،  والفكـري 
مسـتوى  وعىل  والـوالءات،  املواقـف 
السـلوك وااللتزامات... يف ُكـّل يشء، 
يسـعى نفس السـعي، وأن تسـقط 
قيمة الحق من نفـوس الناس؛ حتى 
ال يعود شيئاً مهماً لدى الناس، حتى 
لو عرفـوا به، فهـم يُعِرضـون عنه، 

ـكون  يتخلون عنه، يرتكونه، ال يتمسَّ
بـه يف واقع الحياة، ال كموقف: يكون 
همهـم أن يقفـوا موقـف الحق، وال 
كـوالء، وال كالتـزام عمـيل... وال أي 

يشء. 
ثـم تكون هنـاك من خـالل تربية 
ــة،  الباطـل، والرتبيـة السـيئة لألُمَّ
قابلية للباطـل، الباطل يف ُكـّل يشء، 
كعقيدة،  كثقافة،  كمفهـوم،  الباطل 
كرؤيـة، والباطـل كموقـف، كـوالء، 
كسـلوك، الباطـل يكون مستسـاغاً 
ـــة، مقبـوالً يف واقـع  يف واقـع األُمَّ
ـــة، فـال يُتَنَاهى عنـه، حتى لو  األُمَّ
ُعـِرف عنـه أنه باطـل، وهـذه حالة 
خطرية، وأعداؤنا يسعون لفعل ذلك، 
ويعملـون لذلـك بـكل جد، وبشـكٍل 
ُمسـتمّر؛ ألَنَّهم أهل باطل، ويريدون 
ـــة أن تقبلهـم، وأن تقبـل  مـن األُمَّ
بباطلهـم بكلـه، وأن تتهيـأ لذلك، أن 
ترتبـى لتقبل ذلـك، أن تمسـخ منها 
ُكــّل أخالقهـا، وقيمهـا، ومبادئهـا 

الفطرية؛ حتى تتقبل ذلك. 
عندمـا قال اإلَمام الُحَسـني «َعَليِْه 
ـَالُم»: ((أيُّهـا الناس: إنَّ رسـول  السَّ
الله «َصـىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه 
َوَسلَّـَم» قال: من رأى سلطاناً جائراً، 
مسـتحالً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، 
لسـنَّة رسـول الله، يعمل يف  مخالفاً 
عبـاد الله باإلثم والعـدوان، فلم يغريِّ 
عليه بفعـٍل وال قـوٍل، كان حقاً عىل 
اللـه أن يدخله ُمْدَخلـه))، هو نفس 
توّجـه أعدائنـا يف هذا الزمن، ونفس 
واإلرسائييل  األمريكـي  مواصفاتهم، 
وعمالؤهم ممن ينتسـب لإلسالم من 
املنافقـني، ممن يقـف يف صفهم من 
ــة، هو نفس هذا التوّجـه،  أبناء األُمَّ
ــة سلوك الجور  هم يسلكون يف األُمَّ
والظلم، وجرائمهم معروفة، ظلمهم 
معـروٌف  أشـكاله  بـكل  وجورهـم 
وواضـح، وهم يسـتحلون حرم الله، 
للحرمـات،  ال  قيمـة  عندهـم  ليـس 
وال اعتبـار، وال لعهد الله، وال لسـنة 
رسـول الله، وهـم يعملـون يف عباد 
الله باإلثم والعـدوان؛ وبالتايل تتحّدد 
هذه املسـؤولية يف التغيري، يف الوقوف 
لهـم؛  التصـدي  يف  الحـق،  املوقـف 
وظلمهـم،  وعدوانهـم،  إثمهـم،  ألَنَّ 
وانتهاكهم للحرمات، هو يتجه بكله 
ـة،  ــة، فيتحـول إىل ظلم لألُمَّ إىل األُمَّ

ـة، إضالل  ــة، إفسـاد لألُمَّ إذالل لألُمَّ
ـة، سـيطرة عىل  ــة، إهانة لألُمَّ لألُمَّ
ــة، كله يمثل  ــة، اسـتعباد لألُمَّ األُمَّ
ــة، ال بُـدَّ أن نقف  رشاً َكبرياً عىل األُمَّ

املوقف املسؤول يف التصدي له. 
ـَالُم»: ((أََال  عندما قـال «َعَليِْه السَّ
وإنَّ هؤالء قد لزموا طاعَة الشيطان، 
وتركـوا طاعـَة الرحمـن، وأظهـروا 
الفسـاد، وعطَّلوا الحدود، واستأثروا 
بالفـيء، وأحلوا حرام اللـه، وحرَّموا 
 ،(( حـالل اللـه، وأنـا أحـقُّ من َغـريَّ
ُكـّل هـذه التوصيفات يبني لنا اإلَمام 
حتميـة  ـَالُم»  السَّ «َعَليْـِه  الُحَسـني 
املوقـف منهـا، حتميـة املوقف ممن 
يتَّصـف بها، الذي هو موقف التغيري، 
موقف التصـدي، املوقـف الذي يقف 
ضد هذه الظاهرة، ضد هذا السـلوك 

ــة.  الذي يستهدف األُمَّ
الشـيطان))،  طاعـة  ((لزمـوا   
يتَحّركـون تَحّرك الشـيطان نفسـه، 
إفسـادها،  يف  ـــة،  األُمَّ إضـالل  يف 
يف  لهـا،  االسـتعباد  يف  إذاللهـا،  يف 
االسـتغالل لهـا، يف الظلم لهـا، وهذا 
ما يفعله أعداؤنا يف هذا الزمن، أعداء 
ــة يف هـذا الزمن، هو نفس هذا  األُمَّ

التوّجـه. 
واإلرسائيـيل  األمريكـي  التوّجــه 
هو توّجـه شـيطانيٌّ بـكل ما تعنيه 
البرشي،  املجتمع  يسـتهدف  الكلمة، 
اإلسـالمي،  املجتمـع  مقدِّمتـه:  ويف 
باإلفسـاد،  شـيطانياً،  اسـتهدافاً 
الحـدود،  عطَّلـوا  الفسـاد،  أظهـروا 
أخالقيـاً،  ـــة  األُمَّ ملسـخ  يسـعون 
ــة،  األُمَّ يظلمـون  فكريـاً،  ا،  ثقافيّـٍ
ــة  ينرشون الفتن، يتآمرون عىل األُمَّ
بـكل أشـكال املؤامـرات، ُكــّل هذه 
التوصيفـات هي قائمـة يف واقعهم، 
ـة يف دينها؛  وهي تمثِّل استهدافاً لألُمَّ
وبالتـايل يف حياتهـا، يف كرامتهـا، يف 
عزتها، يف اسـتقاللها، يف استقرارها، 

يف صالح حياتها. 
وعندمـا قـال: ((وأنـا أحـقُّ مـن 
))، يبني مسـؤوليته وموقعه يف  َغـريَّ
مسؤولية التغيري، ويف موقع األسوة، 

يف موقع الُقدوة. 
يف  ـَالُم»  السَّ «َعَليْـِه  قـال  عندمـا 
مرحلٍة صعبة، يف مواجهة تهديداتهم 
وخياراتهـم، التـي هـي خيـاٌر بـني 
واالستسـالم،  واإلهانـة،  اإلذالل، 

والخنـوع، أَو الوقـوف موقف الحق، 
موقف التضحية، موقف االستبسال، 
موقف التفاني والجهاد يف سبيل الله، 
ـَالُم»: ((ال والله، ال  قـال «َعَليْـِه السَّ
أعطيهم بيدي إعطـاء الذليل، وال أقرُّ 
إقرار العبيـد))، والخيار نفسـه هو 
هذا الخيـار يف هذا الزمن، ليس هناك 

 : إالَّ
ـــة، وتعطي  ـا أن تقبـل األُمَّ - إمَّ
بيدهـا ألعدائها إعطـاء الذليل، وتقرُّ 
إقرار العبيد، وتتقبل سيطرة األعداء، 
بكل ما فيها من إفسـاد، من إضالل، 
من إهانة، من إذالل وقهٍر واستعباد. 
- أو أن تقـف املوقف اآلخر يف عدم 
القبول بذلـك، والتصـدي لذلك، وهو 
املوقـف املسـؤول الذي ينسـجم مع 

االنتماء اإليَمـاني واإلسالمي. 
ـَالُم»:  السَّ «َعَليْـِه  قـال  عندمـا 
((أََال وإنَّ الدعـي بـن الدعـي قد ركز 
بـني اثنتني: بني السـلة وبـني الذلة، 
وهيهـات منـا الذلـة، يأبى اللـه لنا 
هـي  واملؤمنـون))،  ورسـوله  ذلـك 
نفـس الخيـارات التـي يواجهنا بها 
أعداؤنـا، أمـام املؤامـرات األمريكية 
واإلرسائيلية، واالسـتهداف األمريكي 
واإلرسائييل ألمتنا، وهذا االسـتهداف 
الـذي يتَحـّرك فيـه مـع أمريـكا من 
يتَحـّرك مـن املنافقـني وغريهـم، يف 
تحالفاتها الواسعة، التي تتَحّرك من 
ــة، ال خيار  خاللهـا السـتهداف األُمَّ

 : إالَّ
ا القبول بالذلة، واالستسـالم،  - إمَّ
ألمريـكا،  والطاعـة  والخنـوع، 
لتوجيهاتها،  إلمالءاتها،  لسياساتها، 
وهـي  ـــة،  األُمَّ عـىل  تفرضـه  ملـا 
تتدخل يف ُكـّل شـؤونها: السياسية، 
واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة، 
والثقافية، وتتدخـل يف ُكـّل املجاالت 
ـة،  ـة، إضالل لألُمَّ بما فيه إفساد لألُمَّ
انحـراف باألمة عن املنهج الحق، عن 

املبادئ والقيم األصيلة يف دينها. 
املوقـف  ـــة  األُمَّ تقـف  أن  أو   -
الصحيـح يف عـدم الخنـوع، املوقف 
الذي ينسجم مع انتمائها اإليَمـاني، 
واإلنسـاني،  والدينـي،  واألخالقـي، 
ـة؛  لألُمَّ الحقيقية  املصلحة  ـد  ويجسِّ
بسـيطرة  القبـول  أَو  التوّجــه  ألَنَّ 
األعـداء، هو خسـارة بكل مـا تعنيه 
الكلمـة، خسـارة يف الدنيـا واآلخرة، 
لإلنسـانية،  يشء:  لـكل  خسـارة 
واالسـتقالل،  والعـزة،  والكرامـة، 
خسـارة  والدنيا...  والدين،  والحرية، 

يف ُكـّل يشء. 
قـال:  عندمـا  الُحَسـني  اإلَمـام 
ا الذلـة))، هذه هي  ((وهيهـاَت منـَّ
الـروح اإليَمـانيـة التـي يتحـىل بها 
اإلنسـان املؤمن حقاً، هو يحمل هذه 
الروحيـة من إباء الذلـة، إباء الضيم، 
إباء الهوان، هو عىل املستوى النفيس 
ال يتقبـل ذلـك، هو عىل مبـدإٍ ويقنٍي 
ووعـٍي وبصرية، وهو يف نفس الوقت 
عـىل املسـتوى النفـيس والشـعوري 
والوجدانـي ال يمكـن أن يقبـل بذلك 
أبـداً؛ ألَنَّه خيـار يأباه اللـه، ال يقبله 
اللـه لـك كمؤمـن، وال رسـوله، وال 
املؤمنـون الصادقـون يف ُكــّل عٍرص 
وزمان، ((يأبى اللُه لنا ذلك ورسـوله 

واملؤمنون)). 
ونفـس  التوّجـهـات،  فنفـس 
التوصيفـات،  ونفـس  العناويـن، 
ونفس السياسات، التي حملها يزيد، 
وظهـر بها بنـو أميـة يف انقالبهم يف 
ـــة، هـي نفسـها التـي يتَحّرك  األُمَّ
ــة يف عرصنا وزمننا؛  بها أعـداء األُمَّ

خطاب السيد

ــُئ بغثعــا إسطاَء الثلغض وُتِصـرَّ إصراَر السئغث   إطــا أن تسطَغ اُفطَّ
وتاصئَض جــغطرة افسثاء َأو أن تاخــثى لثلك وعثا عع المعصش 
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انتمائنـا  يف  علينـا  يتحتـم  وبالتـايل 
اإلسـالمي،  وانتمائنـا  اإليَمـانـي، 
املوقـف الذي وقفـه اإلَمام الُحَسـني 
َالُم»، هو موقف من موقع  «َعَليِْه السَّ
الُقـدوة، وموقع األسـوة، ويتجىل لنا 
ويتضـح لنا األهميّـة الكبرية لواقعة 
عاشـوراء، ونهضت اإلَمام الُحَسـني 
َالُم»، وما فيها من الدروس  «َعَليِْه السَّ
والعـرب، التـي نحتـاج إليهـا لنقـف 

املوقف الحق، املوقف الصحيح. 
ويف إطار التصدي لهذا االستهداف 
بحجمـه املعـارص، بمـا يمتلكه من 
إْمَكانـات، إْمَكانات متنوعة عىل ُكـّل 
املسـتويات، أعداء العرص (األمريكي 
واإلرسائييل ومن معهم، ومن يواليهم 
ويقف يف صفهم) يمتلكون اإلْمَكانات 
القـدرات  مسـتوى  عـىل  الضخمـة 
والتثقيفية،  واإلعالمية،  العسـكرية، 
اإلْمَكانـات  ومختلـف  والدعائيـة... 
هـذا  حجـم  مقابـل  يف  والوسـائل، 
االسـتهداف، وما يشكِّله من خطورٍة 
علينـا أن نوقـن بها، أن نسـتوعبها، 
أن ندرك مسـتواها؛ لكي ندرك أهميّة 
املوقـف بالتـايل يف التصـدي لها، وأن 
نتَحـّرك لنأخذ بـكل عنـارص القوة، 
النـرص،  وأسـباب  القـوة،  وعوامـل 
ومتطلبـات املوقف؛ ألَنَّنا يف مقابل ما 
يمتلكـه األعداء من إْمَكانات وقدرات 
ضخمة وهائلة عىل املسـتوى املادي، 
عىل مسـتوى الخربات، عىل مستوى 
التقنيـات والوسـائل، يف مقابـل ذلك 
هنـاك بالنسـبة لنـا عنـارص للقوة، 

أسباب وعوامل للقوة: 
أولها: معية الله «سبحانه وتعاىل»، 
عندما نسعى ألن نكون مع الله، وأن 
يكون الله معنا، وهو خري النارصين، 
وهـو القوي العزيز، وهو «سـبحانه 
وتعاىل» من جعـل لجهود وتضحيات 
َالُم»، األثر  اإلَمام الُحَسـني «َعَليِْه السَّ
العظيـم، واالمتـداد الكبـري، والتأثري 
امُلسـتمّر عـرب األجيـال، وصنـع من 
خالله التحـوالت واملتغريات واملواقف 
نهايـة  أطاحـت -يف  التـي  الكثـرية، 
املطاف- بسـيطرة بني أمية، والثورة 
التي نهضت لإلطاحة ببني أمية كان 
عنوانها الثأر لإلَمام الُحَسـني «َعَليِْه 
ـَالُم»، بقيـت التأثـريات إىل ذلـك  السَّ
املسـتوى، فعنـارص القوة وأسـباب 

النرص يجب أن نأخذ بها. 
عندما نعود إىل مبادئ إسـالمنا، إىل 
قيمـه، إىل حمـل الروحيـة الجهادية 
التـي نقتبسـها، ونتعلمهـا، ونرتبى 
عليهـا مـن خـالل القـرآن الكريـم، 
مـن خـالل آيـات اللـه، وتعليماتـه، 
وتوجيهاتـه، ومـا يزوِّدنـا بـه مـن 
مـن  ويمنحنـا  والوعـي،  البصـرية 
اليقني، الذي يسـاعدنا عـىل أن نقف 
املوقف الحق، بكل ثبات، بدون ترّدد، 
بدون شـك، بـدون اضطـراب، بدون 
ضبابيـٍة يف الرؤية، بـدون ترّدد تجاه 
حقيقـة املوقـف الـذي نحـن عليه، 
ببصـرية كاملة تجـاه املوقف وتجاه 
العدّو، وتجاه العدّو نفسه، وتجاه ما 
يشكِّله من خطورة، وتجاه مؤامراته 
يف  أسـاليبه  املخادعـة،  وأسـاليبه 
اإلضـالل، أسـاليبه يف اإلفسـاد، ُكـّل 

هذا يشكِّل َمنََعة، يكسبنا قوة. 
إضافـة مـع العنـارص املعنويـة، 
عنارص القوة املعنوية، األخذ بأسباب 
النرص عىل املستوى العميل، ثم األخذ 
بأسـباب النرص يف ُكـّل ما نستطيعه 
من األسباب املادية، يف ُكـّل ما يتوفر 
مـن الوسـائل واألسـباب، ُكــّل هذا 
نحتاج إليه، وكل هذا يمكن أن يتوفر 

ـة، ورأينا أثره يف واقعنا، يف إطار  لألُمَّ
هذا التوّجـه، يف كثرٍي من البلدان التي 
حملت هـذا التوّجــه، وتَحّركت عىل 
هذا األََسـاس، كيـف األثـر امللموس 
ـــة وعياً،  لذلـك، وكلمـا ازدادت األُمَّ
ويقينـاً، وبصريًة، واعتمـاداً عىل الله 
«سـبحانه وتعاىل»، وتـوكالً عىل الله 
جـلَّ شـأنه، وثقـًة بالله «سـبحانه 
وتعـاىل»، وبصريًة، وتَحّركت بشـكٍل 
كمـا  مسـؤوليتها  تستشـعر  جـاد، 
ينبغـي؛ سـتتجىل النتائـج العظيمة 
واألثـر امُلـِهـّم الذي يعزز حالة املنعة 
مؤامـرات  تجـاه  ـــة  األُمَّ داخـل  يف 
األعداء؛ ألَنَّ قسماً َكبرياً من مؤامرات 
ــة الخرتاقها  األعـداء يسـتهدف األُمَّ
مـن الداخل، فتشـكل حالـة الوعي، 
واليقني، والبصـرية، واملنعة الثقافية 
َكبرياً  واألخالقيـة، تشـكِّل تحصينـاً 
ـة من  ــة، وحمايـًة كبـريًة لألُمَّ لألُمَّ
االخـرتاق الداخـيل الذي يسـتهدفها 

أعداؤها بها. 
العنـوان الرئييس الـذي يركِّز عليه 
ــة  األعداء، مع أنهم يستهدفون األُمَّ
عسكريٍّا، كما يحصل عندنا يف اليمن، 
يف  وحصـل  فلسـطني،  يف  ويحصـل 
لبنـان، وحصل يف سـوريا، وحصل يف 
العـراق... وحصـل يف مناطق كثرية، 
لألعـداء  الرئيسـية  املسـاعي  لكـن 
ـــة بكله،  بشـكٍل عام يف واقـع األُمَّ
هـو مـا يتَحّركون فيه تحـت عنوان 
التطبيع، كتوّجـه رسـمي لكثرٍي من 
األنظمة العربية، وتسـعى ألن تحوِّله 
الشـعوب،  يشـمل  عـام  توّجــه  إىل 
ر عـىل الشـعوب، وتخـرتق به  ويؤثـِّ
الشـعوب؛ ولذلـك هنـاك عمـل عـىل 
مستوى املناهج، عىل مستوى اإلعالم 
والدعايـة اإلعالميـة، عـىل مسـتوى 
الخطـاب الدينـي والتثقيـف الديني، 
حتـى يف املسـاجد واملنابـر... إىل غري 
ذلـك، هنـاك توّجـه كبري لـدى أعداء 
ــة؛ ألَنَّهـم يريدون أن تقبل هذه  األُمَّ
ـــة بـأن يكـون اإلرسائيـيل هو  األُمَّ
من يقودها كوكيـل ألمريكا، كوكيل 
ألمريـكا، وهـذا له متطلبـات كثرية، 
ــة يف كثرٍي مـن مبادئها،  مسـخ لألُمَّ
ـة،  لألُمَّ وإفسـاد  وأخالقها،  وقيمها، 
ـة؛ حتـى تفقد قيمة  وترويـض لألُمَّ
حتـى  مقدسـاتها،  قيمـة  الحـق، 
تستسـيغ سـيطرة أعداءهـا عليها، 
بكل ما هـم عليه من ظلم، وفسـاد، 
وا  ومنكر، هم ال يحتاجون إىل أن يغريِّ

ــة،  داخلهم هم لكي تقبـل بهم األُمَّ
ــة لكي  وا يف واقـع األُمَّ بـل أن يغـريِّ

ــة.  تقبل بهم األُمَّ
مـن  َكثـرياً  هنـاك  نجـد  ولذلـك 
الخطوات التي يتَحّرك فيها املنافقون، 
ــة، فمثالً:  ممن ينتسـبون لهذه األُمَّ
مـا حصل يف الحـج، عندمـا اختاروا 
من يخطب يف عرفـات ألن يكون من 
والعمالة،  والخيانـة  التطبيـع  رموز 
ممن يـوايل اليهود والًء ظاهراً، يُظِهر 
ذلـك ويعلنه، فيختارونـه هو ليكون 
الخطيب يف عرفات يف شـعائر الحج، 
يف ركـٍن عظيٍم من أركان اإلسـالم، يف 

مقام عظيم من مقامات الحج. 
وأكثـر من ذلك، وأسـوأ مـن ذلك، 
وأفظـع من ذلـك، وأخطر مـن ذلك: 
عندما سمحوا للبعض من الصهاينة 
اليهـود بالدخول إىل مكـة، والوصول 
إىل قرب الكعبـة، والتصوير لتجولهم 
هناك، ثـم التَحّرك أَيْـضـاً إىل املدينة، 
والحالـة بالنسـبة للمدينـة املنـورة 
هـي حالـة تكـّررت، واللـه أعلم إن 
كانـت الحالة يف مكة قـد تكّررت من 
دون تصويـر، سـيظهر ذلـك الحقاً، 
ا ملقدسـات  هـذا انتهاك خطـري ِجـدٍّ
املسـلمني، ملقدسـات اإلسـالم، مكة 
فـة، بكل ما  املكرمـة، والكعبة املرشَّ
تمثلـه من قدسـيٍة عظيمة لإلسـالم 
واملسـلمني، تنتهك، هـذه خطوة من 

خطوات التطبيع. 
خطـوات التطبيع كلهـا انتهاكات 
لقضايـا  للمقدسـات،  للحرمـات، 
كلهـا  تجـاوزات،  كلهـا  ـــة،  األُمَّ
انتهـاكات، كلهـا خروج عـن طريق 
الحق، ُكــّل خطوٍة فيهـا، ُكـّل عمٍل 
فيهـا، فيـه مخالفـة لإلسـالم، فيه 
انتهـاك للمحرمـات يف اإلسـالم، فيه 
ـــة،  تجـاوز، وفيـه إسـاءة إىل األُمَّ
وفيه تعبـريٌ عن املوقف لصالح أعداء 
ــة نفسـها، ومن  ـــة ضـد األُمَّ األُمَّ
ضمن ذلك ضد الشـعب الفلسطيني، 
ورأينا كيـف وصلت الحالة بعد قبول 
ــة بالتفريط يف  البعض من أبناء األُمَّ
املسـجد األقىص والقـدس، إىل التقبل 
لالنتهاك لحرمات املقدسات األُخرى: 
يف مكـة املكرمـة، يف الكعبة املرشفة، 
يف املدينـة املنـورة، وهـذه انتهاكات 
خطـرية وفظيعة، واألعداء يسـعون 
ــة، وكيف حرص  إىل أن يروِّضوا األُمَّ
اليهـود منذ اللحظـة األوىل التي بدأت 
فيهـا مراحل التطبيـع العلني، إىل أن 

يقفوا أَو أن يصلـوا إىل هذه الخطوة: 
إىل انتهـاك حرمة املقدسـات يف مكة 
واملدينـة، وهـي خطـوة متقدِّمـة يف 
االنتهاك لحرمات املسـلمني، حرمات 
اإلسـالم ومقدسات اإلسالم، هذا كله 
يف إطـار ذلك التوّجـه الذي يتَحّركون 
فيـه؛ وبالتـايل يشـرتكون فيـه مـع 
األعـداء بمؤامـرات كثـرية، بخطـط 
كثـرية، تشـمل الجوانـب التثقيفية، 
الجوانـب  اإلعالميـة،  الجوانـب 
االقتصاديـة،  الجوانـب  السياسـية، 
يتحـول املوضـوع إىل برنامـج عمل 
ـة  لألُمَّ شـامل، كله يمثِّل اسـتهدافاً 
يف قيمهـا، يف مبادئهـا، يف أخالقها، يف 
أمنهـا، يف اسـتقاللها، يف كرامتها، يف 
ـة عىل  واقعهـا بكله، اسـتهداف لألُمَّ

نحٍو شامل، وعىل نحٍو واسع. 
ولذلك يربز يف مقابل تلك الخطوات 
خطوات  بالتطبيـع،  يسـمونها  التي 
اإلسـالم،  يف  الداخـل  تجـاه  عدائيـة 
تجاه الداخل اإلسـالمي، تجاه أحرار 
ـــة، تجاه من يعـادي إرسائيل،  األُمَّ
تجاه من يتصدى للهيمنة األمريكية، 
بقـدر مـا نـرى تلـك األنظمـة التي 
التطبيـع،  عنـوان  تحـت  اتجهـت 
والتبعيـة والوالء ألمريـكا وإرسائيل؛ 
بقدر ما نرى عداءها يتنامى، يظهر، 
ــة وأبناء  يتجىل، يـزداد ألحـرار األُمَّ
ــة، وتجاه مـن يعادي إرسائيل،  األُمَّ
ومـن يتصـدى للهيمنـة األمريكيـة 

بشكٍل أكثر، وبشكٍل أكرب. 
نفـس هـذا التوّجــه يف التطبيـع 
والـوالء ألمريكا وإرسائيـل، والتبعية 
ألمريـكا، يمثل بحد ذاتـه ارتداداً عن 
مبـادئ الدين، عـن قيمـه وأخالقه، 
ومخالفـًة رصيحـًة للقـرآن الكريم، 
الـذي حرَّم الـوالء لهـم، إىل درجة أن 
يقـول: {َوَمـْن يَتََولَُّهـْم ِمنُْكـْم َفِإنَُّه 
ِمنُْهْم}[املائدة: من اآلية51]، انسالخ 
عـن مبادئ اإلسـالم، وقيم اإلسـالم، 
ويف نفس الوقت يكشـف حقيقة من 
يتوّجــه ذلـك التوّجـه املنحـرف، أنَّ 
هـذا يمثِّل يف واقعـه خلـالً وانحرافاً 
َكبـرياً، ولهـذا يقـول اللـه يف القرآن 
ُقلُوِبِهـْم  ِيف  الَِّذيـَن  الكريـم: {َفـَرتَى 
َمَرٌض يَُسـاِرُعوَن ِفيِهْم}[املائدة: من 
اآلية52]، والحالـة التي هي واضحة 
يف مواقـف املطبعني، يف سـلوكياتهم، 
يف أساليبهم، يف مواقفهم، هي: حالة 
املسـارعة، حالة املسارعة، مسارعة 
فيهـم، ولذلـك تسـتجد الكثـري مـن 

املواقـف، والكثـري مـن التوّجـهات، 
ون  والخطوات املتسـارعة، التي يعربِّ

بها عن والئهم لهم. 
ثـم عـن موقفهـم السـلبي حتى 
مـن املجاهديـن يف فلسـطني، العداء 
ونظـام  واإلماراتـي،  السـعودّي، 
البحريـن، واألنظمـة املطبعة، العداء 
الشـديد، الواضـح، الرصيـح، املعلن 
للمجاهدين يف فلسـطني، أمر واضح 
وجـيل، إىل درجـة أن يقـوم النظـام 
ممـن  البعـض  بسـجن  السـعودّي 
كانـوا  إنسـاني،  بنشـاط  يقومـون 
يقومـون به يف السـابق بموافقة من 
النظـام السـعودّي نفسـه، فـإذا به 
يسجنهم، َوإذَا به يحاكمهم، ويجرِّم 
عملهـم، فيصبـح جمـع القليل من 
املال حتى لألطفال الفلسـطينيني، أَو 
ألرس الشـهداء يف فلسـطني، ُمَجرَّماً 
عنـد النظام السـعودّي، ويف قضائه، 
يسـجن  أن  درجـة  إىل  موقفـه،  ويف 
عدائـي  تَحـّرك  أي  ويعتـرب  عليـه، 
ضـد إرسائيـل، ضـد عدوانهـا، ضـد 
إجرامهـا، ضـد إرسائيـل ومـا تقوم 
بـه مـن مصـادرة لـألرض، وانتهاك 
للمقدسـات، يعتربه جريمـًة يعاقب 
يف  أنـه  درجـة  إىل  بالسـجن،  عليهـا 
السـعوديّة يمكنـك أن تجاهر بالوالء 
منهم  والبعـض  إعالميـاً،  إلرسائيـل 
اإلرسائيليـة،  بالقنـوات  يتواصلـون 
ولكـن لـو تجاهـر بموقفك املسـاند 
فلسـطني؛  يف  للمجاهديـن  واملؤيـد 
فأنت معرٌض للسجن واالعتقال، وقد 
تكون معرضاً ألكثر من ذلك يف بعض 
الحـاالت، فيصـل الحـال مـن العداء 
فلسـطني،  يف  للمجاهديـن  الشـديد 
وتجريم املوقف من العدّو اإلرسائييل، 
واحتالله،  وإجرامـه،  ظلمـه،  ومـن 
وانتهاكه للمقدسات، وجرائمه بحق 
املوقف  يصبح  الفلسـطيني،  الشعب 
هـذا ُمَجرَّماً لدى السـعودّي، هذا من 

الوالء والتطبيع والعمالة. 
ذلـك  يف  بمـا  األجـواء،  فتـح  ثـم 
مكـة  وأجـواء  الحرمـني،  أجـواء 
واملدينـة أمـام الصهاينـة اليهود، يف 
الوقـت الذي تغلـق فيه حتـى أجواء 
اليمـن عـىل الشـعب اليمنـي، هـذه 
الحالـة من الخطوات، واملمارسـات، 
والتوّجـهات، والسياسات، التي تبني 
االصطفافات الواضحة يف صف أعداء 
ــة  ــة، والتَحّرك مـع أعداء األُمَّ األُمَّ
ــة نفسـها، عىل مسـتوى  ضـد األُمَّ
ُكــّل املواقـف، وعـىل مسـتوى ُكـّل 
املجـاالت، هـي تحتِّم علينـا أن نقف 
املوقـف الصحيـح، وأن نحمل الوعي 

والبصرية. 
هـذه  مثـل  نعتـرب  أن  يمكـن  ال 
األمـور: توّجـهات أمريكا وإرسائيل، 
ومـن معهما مـن العمـالء والخونة، 
الذيـن يقفون بصفهم، أمـوراً قابلًة 
بهـا،  معنيـني  ولسـنا  للتجاهـل، 
هـو اسـتهداف لنـا كأمٍة مسـلمة، 
إلفساد  استهداف  شامل،  واستهداف 
ـــة، حتى بالكثري من األنشـطة  األُمَّ
ـة بكل الوسائل: برامج،  املفسدة لألُمَّ
خطـط، أنشـطة، شـبكات للدعارة، 
نرش للفسـاد، اسـتقطاب للفساد... 
ـــة،  األُمَّ إلفسـاد  كثـرية  وسـائل 
حتى عـىل املسـتوى األخالقـي، فما 
بالـك ببقية املجاالت! هو اسـتهداف 
، وأمـٌر قائم، وأمـٌر واضح،  حقيقـيٌّ
مهمـا تعامى عنه البعـض، وحتمية 
املوقـف منه هـي مرتبطـة بالتزامنا 
اإليَمـانـي والديني، إذَا كان اإلنسـان 
صادقاً مع الله «سـبحانه وتعاىل» يف 
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انتمائـه اإليَمـانـي، ال بُــدَّ أن يكون 
له موقف، هنا يأتي موضوع الجهاد 
يف سـبيل الله بشكٍل شـامل، يف ُكـّل 
املجاالت، بناًء عىل هذا األََسـاس؛ ألَنَّ 
ــة تسـتهدف أََساسـاً، ال يمكن  األُمَّ
تجاهـل ما يجـري؛ ألَنَّه يمثـل حالة 
ـة، لو تجاهله اإلنسان  استهداف لألُمَّ
ذلـك  يدفـع  أن  تجاهلـه  يعانـي  ال 
الخطر، أَو أن يوقف ذلك االستهداف، 
ـــة ذلك الرش،  أَو أن يدفـع عـن األُمَّ
النتيجـة يف التفريـط يف املسـؤولية، 
والتنصـل عن املسـؤولية، والتخاذل، 
والتجاهل، هـي: التمكني لألعداء من 
الوصول لـكل أهدافهم، وهي أهداف 
ا عـىل مسـتوى الدين  خطـرية ِجــدٍّ
والدنيـا، عىل ُكـّل املجـاالت، ويف ُكـّل 

املستويات. 
الله «سـبحانه وتعاىل» عندما قال 
يف القـرآن الكريـم: {إِنََّمـا اْلُمْؤِمنُوَن 
الَِّذيـَن آَمنُـوا ِباللَّـِه َوَرُسـولِِه ثُـمَّ َلْم 
َوأنفسِهْم  ِبأموالِهْم  َوَجاَهُدوا  يَْرتَابُوا 
اِدُقوَن} ِيف َسـِبيِل اللَِّه أُولئك ُهـُم الصَّ

[الحجـرات: اآليـة15]، يبـني لنـا أنَّ 
القائم  الصـادق،  اإليَمـاني  االنتمـاء 
عـىل أََسـاس مـن اليقـني، والوعي، 
والبصـرية، والفهم الصحيح، الذي ال 
يستجد معه أي ريب يف أي مرحلة من 
املراحل، وال تجاه أي نشـاط تضلييل 
من أنشطة العدّو التضليلية، وال تجاه 
أية أحداث معينة، يقنٌي راسخ، يقنٌي 
ثابـت، يقنٌي ُمسـتمّر، ومعه الجهاد، 
ِيف  َوأنفسـِهْم  ِبأموالِهـْم  {َوَجاَهـُدوا 
اِدُقوَن}،  َسـِبيِل اللَِّه أُولئـك ُهـُم الصَّ
فيصبـح معيـار الصـدق يف االنتماء 
اإليَمـاني الصادق، القائم عىل اليقني، 
الثابت، الراسخ، امُلستمّر، يصبح هو 
ملصداقية االنتمـاء (االنتماء  معيـاراً 
اإليَمـانـي)، عندمـا يكون اإلنسـان 
يحمل هذا اإليَمـان ومعه االستشعار 
مسـؤولية  فتصبـح  للمسـؤولية، 
الجهاد يف سـبيل الله باملال والنفس، 
والنفس يشمل اللسان واليد، ويشمل 
املوقف، ويشـمل ُكـّل ما يسـتطيعه 
اإلنسان بنفسـه وماله، ُكـّل موقف، 
ُكـّل عمل، ُكـّل تَحـّرك متاح يف إطار 
املوقف الجهـادي الواضح والرصيح، 
يصبـح جـزءاً أََساسـياً يف مصداقية 
اإلنسـان يف انتمائـه اإليَمـانـي؛ ألَنَّه 
املوقـف  إطـار  يف  نكـون  أن  بُــدَّ  ال 
التـي  األعـداء  لهجمـة  التصـدي  يف 
تسـتهدفنا كأمـٍة مسـلمة يف ديننا، 
ودنيانا، وأنفسـنا، وحياتنـا، وأمننا، 
وكرامتنا،  واسـتقاللنا،  واستقرارنا، 

وحريتنا، وعزتنا... ويف ُكـّل يشء. 
الله «سـبحانه وتعاىل» قال أَيْـضاً 
يف القـرآن الكريـم، يف سـياق اآليـات 
التـي تحدثت عن خطـورة االنحراف 
ــة، قـال «جلَّ  يف الـوالء ألعـداء األُمَّ
شـأنه»: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ 
ِمنُْكْم َعْن ِديِنِه}[املائدة: من اآلية54]؛ 
ألَنَّ حالة الوالء سيكون ثمنها -الوالء 
ــة- ارتداد عن مبادئ من  ألعداء األُمَّ
الدين، عن قيم من الدين، ُكـّل خطوة 
يف العمالـة ألعـداء الله، ُكــّل خطوة 
خيانة، ُكـّل عمل، ُكـّل موقف خيانة، 
هـو يمثـل مخالفة لتوجيهـات الله، 
لتعليمات اللـه، وانحراف عن مبادئ 
مـن ديـن اللـه، وعـن قيم مـن دين 
اللـه، وعن أخالق من ديـن الله، وعن 
تعليمات من تعليمات الله «سبحانه 

وتعاىل». 
{يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم 
َعـْن ِديِنِه َفَسـْوَف يَأِْتـي اللَّـُه ِبَقْوٍم 
يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلَّـٍة َعَىل اْلُمْؤِمِننَي 

أَِعـزٍَّة َعـَىل اْلَكاِفِريـَن يَُجاِهـُدوَن ِيف 
َسـِبيِل اللَّـِه َوَال يََخاُفـوَن َلْوَمـَة َالِئٍم 
ذَِلَك َفْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشـاُء َواللَُّه 
َواِسـٌع َعِليٌم}[املائدة: اآلية54]، تأتي 
ة  مجمـوع هـذه املواصفـات امُلـِهـمَّ
لتبـني حالـة الثبـات، املسـار الـذي 
يمثـل مسـار الثبـات عـىل املوقـف 
الحق يف اإلسـالم هـو: بالتَحّرك وفق 
هذه املواصفات، وفـق مجموع هذه 
املواصفات، وهي مواصفات واضحة 

وجلية وبينة. 
{َفَسـْوَف يَأِْتـي اللَُّه ِبَقـْوٍم يُِحبُُّهْم 
َويُِحبُّونَـُه}، يتجهون يف عالقتهم مع 
الله «سـبحانه وتعاىل» ليحظوا بهذا 
الرشف الكبري، وهذا الوسام العظيم، 
يف أن يحبهـم الله، وأن يكونوا محبني 
لله، يف الوقت الـذي يتجه الخونة من 
ــة، واملنافقـون من أبناء  أبنـاء األُمَّ
ـــة، وهم يحبون األعـداء الذين  األُمَّ
ال يبادلونهم املحبـة، قال عنهم: {َها 
أَنْتُْم أُوَالِء تُِحبُّونَُهْم َوَال يُِحبُّونَُكْم}[آل 
عمـران: مـن اآليـة119]، اإلرسائييل 
واألمريكـي ال يحـب السـعودّي، وال 
يحب اإلماراتي، وال يحب املغربي، وال 
يحـب آل خليفـة يف البحرين، ويعترب 
ُكــّل أُولئـك املطبعني ُمَجــّرد أدوات 
يستغلها، رخيصة، وتافهة، وحقرية، 
ليـس لهـا عنـده أي قيمـة تحظـى 
باملحبـة، أَو التقدير، يعتربها ُمَجـّرد 
أدوات لالسـتغالل فقـط، {تُِحبُّونَُهْم 
َوَال يُِحبُّونَُكـْم}، هـذا هـو حـال ُكـّل 
ــة يف ُكـّل عٍرص  مـن يتوىل أعداء األُمَّ

وزماٍن ومكان. 
أما هـؤالء فيقول عنهـم: {يُِحبُُّهْم 
َويُِحبُّونَُه}، ثم يقول عنهم: {أَِذلٍَّة َعَىل 
اْلُمْؤِمِنـنَي}، ترى ُكـّل الذين يتجهون 
يف مسـار التطبيع والخيانـة والوالء 
إلرسائيـل وأمريكا كيف هم يف مقابل 
انبطاحهـم، وخنوعهم، وخضوعهم، 
لألمريكي واإلرسائييل، يف حالة شـدة 
عـىل املؤمنـني، وتكرب عـىل املؤمنني، 
إىل  وإسـاءة  املؤمنـني،  عـىل  وحقـد 
املؤمنـني، ومباينة بالعداء للمؤمنني، 
كيـف هـم عكـس هـذه املواصفات، 
بدالً من أن يكونوا أذلة عىل املؤمنني، 
يظهـرون  الكافريـن،  عـىل  وأعـزة 
تعززهم، حقدهم، شـدتهم، غلظتهم 
ضـد املؤمنني، وخضوعهم وخنوعهم 
هـذه  أمـا  للكافريـن؛  وانبطاحهـم 
املواصفات: {أَِذلٍَّة َعَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة 
َعَىل اْلَكاِفِريَن}؛ ألَنَّهم يتجهون ضمن 

املوقف القرآني، لهم موقف، ال يمكن 
أن تكـون مـن األعزة عـىل الكافرين 
وأنت ال تتبنـى أي موقف يف التصدي 
لفسادهم، أي موقف رصيح وواضح 

منهم. 
َوَال  اللَّـِه  َسـِبيِل  ِيف  {يَُجاِهـُدوَن 
يََخاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم}، الجهاد يف سبيل 
اللـه عنوان أََسـاس، عنواٌن أََسـايس 
وضمن هـذه املواصفات الرئيسـية، 
ولـه موقعـه فيها، كذلك قولـه: {َوَال 
يََخاُفوَن َلْوَمـَة َالِئٍم} من أهم وأعظم 
هذه املواصفات، وموقع ُمـِهـّم فيها؛ 
ألَنَّ الكثـري مـن الناس يتأثـر باللوم، 
ما أكثر مـن يتأثرون باللـوم، فيؤثر 
عـىل مواقفهـم، عـىل توّجـهاتهـم، 
عىل مصداقيتهم، عـىل ثباتهم، يتأثر 
باللوم، يهـزه اللوم، يجعلـه يرتاجع 
عن كثري من املواقـف، ويغري موقفه 

وتوّجـهاته. 
{َفْضـُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشـاُء َواللَُّه 
َواِسـٌع َعِليٌم}[املائدة: مـن اآلية54]، 
لهذا يرسـم الله لنا لهـذه املواصفات 
التـي يمثـل االلتزام بها اسـتمراراً يف 
الثبات عـىل املوقف الحـق، يف مقابل 
حالة االرتداد عن الدين فلها ُكـّل هذه 
األهميّـة، ونرى فيها التـزام باملوقف 
الحق، والجهاد يف سبيل الله، والتَحّرك 
ــة  الصادق يف الوقوف ضد أعداء األُمَّ
ـة يف ُكـّل  والتصدي الستهدافهم لألُمَّ
املجاالت جزءاً أََساسياً من االلتزامات 
اإليَمـانيـة والدينيـة، وهـذا من أهم 
الـدروس التي نسـتفيدها مـن هذه 
الواقعـة، من هذه الذكـرى، ونقتدي 
فيها بسـيد الشـهداء، سـبط رسول 

َالُم».  الله اإلَمام الُحَسني «َعَليِْه السَّ
نصـل إىل النقـاط الختامية يف هذه 
الكلمـة، ويف هـذه املناسـبة، ويف هذا 

اليوم:
• ونؤّكــد أوالً: عـىل ثباِتنـا عـىل 
موقفنـا املبدئي الديني تجاه القضية 
وإنساناً،  الفلسـطينية -مقدسـاٍت، 
وأرضـاً- واعتبـار العـدّو اإلرسائييل 
لإلسـالم واملسـلمني، وتهديداً  عـدواً 
ـــة كلها؛  يشـكل خطورة عـىل األُمَّ
ـــة اتِّخاذ  وبالتـايل يجـب عـىل األُمَّ
لـه،  العـداء  يف  الصحيـح،  املوقـف 
إىل  والسـعي  ملؤامراتـه،  والتصـدي 
ومسـاندة  فلسـطني،  مـن  طـرده 
الشـعب الفلسـطيني بـكل أشـكال 

الدعم واملساندة. 
ما حصل من تطورات يف هذه األيّام، 

نتيجًة للعدوان اإلرسائييل، الذي اتجه 
نحو التصعيـد، وإال فحالـة العدوان 
اإلرسائييل عىل الشـعب الفلسـطيني 
هـي حالـة دائمـة، حالة ُمسـتمّرة، 
حالـة يومية، ولكـن التصعيد األخري 
الذي تصدت له ببسالة حركة الجهاد 
اإلسالمي يف فلسطني، وقدمت شهداء 
مـن قادتها ومن رجالهـا املجاهدين 
رسـالًة موقظًة  األبطال يمثل أَيْـضاً 
ـة، تذكرنا أن هذه العدّو ُمستمرٌّ  لألُمَّ
يف طغيانـه، يف جرائِمه بحق الشـعب 
الفلسـطيني، تذكرنا بواجبنا املتجدد 
الشـعب  منـارصة  تجـاه  امُلسـتمّر 
الفلسطيني واملجاهدين يف فلسطني، 
وتنبـه عىل أهميّـة أن يبقـى اإلخوة 
املجاهدون يف فلسطني يف حالة انتباٍه 
ويقظة ُمسـتمّرة، وأن يحافظوا عىل 
تتظافـَر  وأن  وأخوتهـم،  تعاونهـم 
املجاهدة  الفصائل  مختلَف  جهوُدهم 
يف فلسـطني، حتـى لـو اسـتخدمت 
إرسائيـل مثـل هـذا التكتيـك األخري 
يف هـذا التصعيـد، الـذي حاولـت أن 
تظهـَر بـه أنهـا تسـتهدُف فصيـالً 
مـن فصائـل املجاهدين، هو  محّدداً 
حركـة الجهـاد اإلسـالمي، وأنهـا ال 
تقصـد بقية الفصائل، هو أُسـلُـوب 
مخادع، وعندما تستهدف هذه األيّام 
ورسايـا  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـة 
القدس، فهي ستسـتهدف يف مرحلة 
قادمـة فصيالً آخـر، أَو اتّجاهاً آخر، 
بغيـة  التكتيـك  هـذا  وستسـتخدم 
التفريـق بـني اإلخـوة املجاهديـن يف 
فلسطني؛ لكي تنفرد بكل فصيٍل عىل 

حدة. 
واألخالقـي،  اإليَمـانـي،  الواجـب 
الحقيقيـة  واملصلحـة  واإلنسـاني، 
لإلخـوة املجاهدين يف فلسـطني بكل 
فصائلهـم، أن يحافظـوا عـىل وحدة 
التصـدي  يف  وتعاونهـم  موقفهـم 
للعـدوان اإلرسائيـيل يف أي تصعيـد، 
وأالَّ يسمحوا لهذا التكتيك اإلرسائييل 
يمكـن  ال  ه  ألَنـَّ بالنجـاح؛  الخبيـث 
أن ينجـَح إال إذَا انصاعـوا هـم لهـذا 
التكتيـك، وتركوا ُكــلَّ فصيل يواِجُه 
عىل حدٍة عند أي تصعيد، هذه قضيٌة 
خطـريٌ  وأُسـلُـوٌب  ا،  ِجــدٍّ خطـريٌة 
يستخدُمه العدوُّ الصهيوني، واإلخوة 
املجاهـدون يف فلسـطني يف مسـتوى 
واهتمامهـم،  ووعيهـم،  إيَمـانهـم، 
وتجربتهم الطويلة، يف مستوى األمل 
ـل ُكـّل أحرار  ـل فيه، ويؤمِّ الذي نؤمِّ

ـــة فيـه، أن يكـون عـىل درجة  األُمَّ
عاليـة من الوعـي واليقظـة والحذر 
املسـتوى  يف  يكـون  وأن  واالنتبـاه، 
املطلـوب مـن التعـاون، مـن األخـذ 
بأسـباب وعنـارص القـوة، وعوامـل 
القـوة، والتـي يف مقدمتهـا: التوحد، 
والتعاون، والتآخي، وتظافر الجهود، 
ــة مـن حولهم يف  ثم مسـؤولية األُمَّ
أن تقـف مسـاندًة لهم، داعمـًة لهم 

بكل أشكال الدعم والتعاون. 
• ثانيـاً: نؤّكــُد عىل مبـدأ األخّوة 
ـــة، تجاه  والتعـاون بني أبنـاء األُمَّ
ــة اإلسـالمية من  مـا تواجهـه األُمَّ
تحديـات وأخطـار، كمبدأٍ إسـالمي، 
ـُد  وتوّجــه صحيـٍح وحكيـم، يجسِّ
ــة، ويمثل  املصلحـَة الحقيقيـة لألُمَّ
عنـرص قـوة يف غايـة األهميّـة، ويف 
هذا السـياق نؤّكـد اعتزازنا بإخوتنا 
ـــة، وأننا جـزٌء من  مـع أحـرار األُمَّ
محـور الجهـاد واملقاومـة، ويف هذا 
السـعي  يف  جهـداً  نألـو  ال  اإلطـار 
للتصـدي للمؤامـرات األمريكية عىل 
أمتنا اإلسـالمية، والتصّدي ملسـاعي 
أمتنـا  شـعوب  إخضـاع  يف  األعـداء 
للعدّو الصهيونـي، كوكيٍل ألمريكا يف 

املنطقة، وتحَت عنوان التطبيع. 
كما نؤّكـد وقوَفنا إىل جانِب شعوب 
أمتنـا يف مظلوميتهم، وما يواجهونه 
من التحديـات، يف العراق، وسـوريا، 
والجمهوريـة  والبحريـن،  ولبنـان، 
اإلسـالمية يف إيـران، وسـائِر البلدان 

اإلسالمية املستهَدفة. 
• ثالثـاً: ننَصـُح تحالُـَف العـدوان 
الغتنـاِم فرصِة الُهدنـة، للخروِج من 
مأزقهـم، وإنهـاء عدوانهـم الظالم، 
اإلجرامي الفاشل، عىل شعبنا اليمني 
املسلم العزيز، وإنهاء الحصار بشكٍل 
كامل، والكف عن مؤامراتهم العدائية 

تجاه شعبنا العزيز. 
كما أؤّكــد عىل شـعبنا العزيز أن 
يكون يف حالة استعداد دائم، ويقظٍة 
تامـة، وجهوزيـٍة عاليـة، للتصـدي 
لألعداء عنـد أية محـاوالٍت غادرة يف 
الُهدنـة املؤقتـة، والسـعي امُلسـتمّر 
والعمـل الدائـم للوصـول إىل الهـدف 
املنشـود، يف دحر العدوان واالحتالل، 
وإنهـاء الحصـار، كأولويـة عملية، 
وهـدف مقدس، واألخذ بكل أسـباب 
النـرص وعوامـل القـوة، والحذر من 
ُكـّل مؤامـرات األعداء، ومسـاعيهم 
الشـيطانية، عرب الطابـور الخامس 
واملخربني،  واملرجفني،  املنافقني،  من 
واملثبطـني، الذين يعملون عىل َشـقِّ 
الصف الداخـيل، ورصف الُجُهود عن 
األولوية امُلـِهـّمـة، وإزاحِة االهتمام 

عن التصدِّي للعدوان. 
اللـَه «ُسـبَْحانَُه  نَْسـأَُل  وختامـاً: 
َقنـا  يوفِّ أَْن  وكرمـه  َوتََعاَىل»بفضلـه 
للسـري يف درب سـيد الشـهداء اإلمام 
الحسـني «عليـه السـالم» يف الثبات 
عـىل الحـق، والنهوض باملسـؤولية، 
الواعيـة  الصادقـة  واالسـتجابة 
للـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وأَْن يرَحـَم 
شهداَءنا األبراَر، َوأَْن يشفَي جرحانا، 
نا  َج عن أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ َوأَْن يفـرِّ

َعاِء. بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ
ــَالُم َعَلـيُْكـْم َوَرْحـَمـُة اللِه  َوالسَّ

َوبََرَكاتُه.

خطاب السيد

ــئ بالافرغط بالمســةث افصخى   سظثطــا َصِئَض بسخ أبظــاء اُفطَّ
أخئتعا غصئطعن الافرغط بالضسئئ والمثغظئ المظعرة 
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مختلف  يف  يحتشـدون  مـن 

استشهاد  ذكرى  يف  السـاحات 

اإلمـام الحسـني.. َويرصخون 

غضبـاً،  ثورتـه  بشـعارات 

َفـإنَّهم ال يحيون الواقعة ترفاً 

أَو استدعاء لفتنة، كما يحاول 

العـدّو وطابوره مـن املنافقني 

أن  يف  وإْمَكاناتهـم  بهالتهـم 

يختزلوا هذه الثورة َويسـعون 

إىل تأطري هذا الوعي َوتقزيم ذلك املرشوع. 

ال ينبغـي لعاقـل أن يتعاطى مـع ثورة اإلمام الحسـني 

ــَالُم- كُمَجــّرِد حدث وقع يف إطـار زمني، ثّم  -َعَليْـِه السَّ

خمد، بل بتأمل عميق سيلحظ كيف امتّد الحدث وتوالد عرب 

عصور الحقة، ُوُصـوالً إىل أيامنا هذه، وبقليل من اإلنصاف 

يمكنه الوصول إىل أن الثورة الحسـينية رمز إنساني ينبض 

بالكثري من الدالئل َواملعاني. 

مـن يعيد قـراءة املايض بعقل سـليم، لـن يخطئ تقدير 

عظمة هـذه الثورة َوظروفهـا، واألهداف التـي حملتها يف 

ذروة الظلم الذي ساق الناس كاألنعام، وتسّلط عىل رقابهم 

وضمائرهم، لن تغيب عىل باحث متجرد ثقافة هذه الثورة 

الحسـينية َوما رّوجت لها وثّقفت اإلنسانية عليها، وكيف 

اختزلت مفردات العيش الحر والكرامة التي تُالئم اإلنسـان 

باختالف انتمائه وجنسـيته، أَو دينـه، فهي ثورة عاملية لم 

يشهد التاريخ مثيالً لها، كما هو الدين اإلسالمي الذي حرك 

مفاعيلها. 

مـن هذه القناعات تتعاظم دوافـُع اإلحياء للذكرى، وما 

تمثلُه من إعالء لقيم الفضيلة َواملكارم الدينية واإلنسـانية 

بدوافـع الحاجـة لها يف ُكــّل زمان ومكان، كمـا هو وفاٌء 

للمـرشوع الذي حمله الحسـني، للثورة التي خـرج منادياً 

بها، لرفض الضيـم والظلم الذي كان حادثاً وال يزال يتوالُد 

َويتـواَرُث يف ُكـّل القرون واملراحل؛ بفعل السـكوت َوخوف 

املواجهة. 

لقـد كان وال يـزال قائدهـا الُقـدوة الجديـرة باملحاكاة 

َوبالتقليـد واسـترشاف البُعـد الروحـي الذي اسـتمد منه 

وأصحابـه القـوة، واإلرصار عـىل مقاومة أهـل الطغيان، 

والوقـوف بوجههم، وقلب معادلة املوت لصالحهم، فتحّول 

وعيهم بالشهادة إىل نظرة جديدة تؤّكـد عىل كرامة اإلنسان 

وحريته. 

كما سـتبقى ثورة أبدية بـكل معطياتها َوأطرافها، رغم 

األمم التي خلت واملكائد التي نصبت يف طريقها قوالً وفعالً، 

كتب الله لها الحياة بنا أَو بدوننا لتبقى شـاهداً عىل رصاع 

الحق والباطل إىل قيام الساعة. 

اجاصقلغُئ الصرار الغمظغ
ـاب الحاطغ    د. شآاد سئثالععَّ

 

دأب املرتِزقـُة عىل ترديد أن صنعـاء تُرِهُن قراَرها 

لدى إيران وأنها ال تتخذُ أيَّ قرار إالَّ إذَا وافقت إيران، 

فإذا وافقت صنعاُء عىل سـالم أَو حوار، قالوا: إيران 

ترغـب يف تهديـة األوضاع؛ ألنها سـوف تنخرط مع 

أمريكا يف حوار حول الربنامج النووي.. َوإذَا رفضت 

صنعاء الحوار أَو التهدئة، قالوا: إيران تريد الضغط 

عـىل أمريكا يف الحوار حول الربنامـج النووي.. َوإذَا 

صّعـد الجيُش واللجـاُن، قالوا: توجيهات من إيـران، َوإذَا حدثت 

تهدئة قالوا إيران تريد...! 

وهـذا كله الهدف منـه البحث عن غريم آخـر لتربير هزائمهم 

العسكرية والسياسية، وأما إذَا أردنا الحقيقَة كما هي فيكفي أن 

نتابَع ما حدث خالل العمل عىل الُهَدن الثالث، فكما يعلُم الجميُع 

بـأن املبعوث األممـي واملبعوث األمريكـي إىل اليمن قاما برحالت 

مكوكية بني سـلطة عمان التي يستقر فيها رئيس الوفد الوطني 

األُسـتاذ محمد عبدالسالم وبني السعوديّة التي يستقر فيها قرار 

املرتِزقة الذين يطلقون عىل أنفسهم رشعية، ولم يتم التواُفُق عىل 

ت املوافقُة عىل معظم رشوط صنعاء،  الُهدنـة األوىل إالَّ بعد أن تمَّ

وعـىل رأسـها فتح مطـار صنعـاء والسـماح لعدد من السـفن 

بالدخول إىل مينـاء الحديدة واملوافقة عىل الجوازات الصادرة عن 

ا من  صنعاء، وكل تلك الرشوط اعتربها املرتِزقة حقٍّ

حقوق رشعيتهم ال يمكـن التنازل عنها، وما حدث 

أنهـم تنازلوا عنهـا بأوامَر مـن السـعوديّة، وتكّرر 

نفس السيناريو يف الُهدنة الثانية والثالثة. 

وخـالَل العمـل عـىل الُهـدن الثالث لم نسـمع أن 

املبعـوَث الـدويل أَو األمريكي أَو حتى السـويدي قد 

ذهب إىل طهراَن للتفاوض عىل أية ُهدنة، أَو أن إيران 

أرسـلت مبعوثًا إىل صنعاء للضغط عليها حتى توافق عىل الُهدنة، 

أَو أن أمريـكا قدمت تناُزًال إليران لتسـمَح بتمريـر الُهدنة، ولكن 

مـا جـرى كان حرصياً بني صنعاء ومسـقط والريـاض، وخالل 

محاولـة تمرير الُهدنـة الثالثة وصل إىل صنعاَء مبعـوٌث أُوُروبي 

والسـفري األملاني يف اليمن ووفد من املكتب السـلطاني العماني؛ 

بَهـدِف إقناع صنعاء التـي كانت تُِرصُّ عـىل رصف الراتب مقابَل 

تمديـد الُهدنة، فإذا كان قرار صنعاء يف إيـران فال داعَي للضغط 

عليهـا وكان األحـرى بالجميـع التوّجــه إىل طهـران إلقناعهـا 

باملوافقة عىل الُهدنة.

وهنـا نؤّكـد القـرار أن اليمني مسـتقل وليـس مرتهناً ألحد، 

والضابط الوحيد للقرار اليمني هو مصلحُة الوطن واملواطن. 


