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الطغاة مبواجهة  العهد  وجيـــددون  حاشدة  مبسريات  زيــد  اإلمــام  استشهاد  ذكــرى  حييون  الطغاةاليمنيون  مبواجهة  العهد  وجيـــددون  حاشدة  مبسريات  زيــد  اإلمــام  استشهاد  ذكــرى  حييون  اليمنيون 
أكد أن استهداف األمة يوجب التحرك أكد أن استهداف األمة يوجب التحرك 
التطبيع مواجهة  يف  مبدئي  التطبيعوموقفنا  مواجهة  يف  مبدئي  وموقفنا 

الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدي لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــدوان واحلــــــــــــصــــــــــــار الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدي لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــدوان واحلــــــــــــصــــــــــــار 
وحتـــــصـــــني اجلــــبــــهــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة أولـــــويـــــةوحتـــــصـــــني اجلــــبــــهــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة أولـــــويـــــة

قائد الثورة يرسل نصائح وإنذارات جديدة للعدو: 




املـــــــنـــــــاطـــــــق  اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــادة  يف  ـــــــــــــــــــــاون  املـــــــنـــــــاطـــــــق ال  اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــادة  يف  ـــــــــــــــــــــاون  ال 
احملــــــــــتــــــــــلــــــــــة والــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــروات املــــــــنــــــــهــــــــوبــــــــة احملــــــــــتــــــــــلــــــــــة والــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــروات املــــــــنــــــــهــــــــوبــــــــة 



2
األربعاء والخميس

العدد

26 محرم 1444هـ..
24 أغسطس 2022م

(1465)
 

 :  خاص 
وّجـه قائُد الثـورة، السـيد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثي، الثالثاء، رسائَل نُصح وإنذار مبارش لدول 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي، أّكـد فيها 
عـىل أن تفويـَت فرصـة الُهدنة واسـتمرار التعنت 
واإلرصار عىل اسـتهداف الشـعب اليمني سـتكون 
لهـا عواقـُب وخيمة، مشـّدًدا عىل التمسـك بخيار 
التصدي للعدوان والحصار والتَحّرك لتحرير األرض 

واستعادة املوارد التي ينهبها األعداء. 
وخالل كلمته بمناسـبة ذكرى استشـهاد اإلمام 
زيد بن عيل -عليهما السـالم-، وّجه القائُد نصيحًة 
لقـوى العدوان بـأن «تسـتفيد من فرصـة الُهدنة 

املؤقتة إلنهاء العدوان والحصار». 
ويأتـي ذلك يف الوقـت الذي يقرتُب فيـه انقضاُء 
النصـف األول من فرتة التمديد التـي وافقت عليها 
صنعـاُء بعـد تعهـد املبعـوث األممـي بالعمل عىل 

الوصول التّفاق إنساني شامل. 
َوأََضـاَف قائد الثورة: «إن االستمراَر باالستهداف 
لشعبنا وبلدنا معناه االستمراُر بالتورط يف مشكلٍة 
لها آثاٌر سـيئٌة وعواقـُب وخيمة عليهـم»، يف إنذار 
واضح بـأن مواصلة املراوغة والتعنت قد يفيض إىل 
انفجار كبري لألوضاع يرتد بشـكل عكيس عىل أمن 

ومصالح دول العدوان. 

وكانت صنعاُء قد أّكـدت عىل لسان رئيس الوفد 
الوطني املفاوض، محمد عبد السالم، أنه إذَا لم يلبِّ 
تحالف العدوان متطلبات التهدئة والسـالم َفـإنَّها 

ستذهُب إىل تصعيد عسكري «بمعطيات أكرب». 
وَحثَّ قائُد الثورة الشـعَب اليمني عىل التمسـك 

بموقـف التصدي للعـدوان والحصار، واالسـتمرار 
بالتَحـّرك «السـتعادة مـا تـم احتاللـه مـن البلد» 
مسـتنكراً عمليَة النهب الشـاملة التي تتعرض لها 
مـوارد البلـد وعىل رأسـها النفـط والغـاز من قبل 
دول العدوان، َحيُث أّكـد أن نهَب هذه املوارد سـبب 

انقطـاع املرتبات وضاعـف األزمة اإلنسـانية التي 
فرضها العدّو عىل البلد. 

وتشـريُ هذه التأكيـداُت بوضـوح إىل رفض ُكـّل 
مخّططات ومسـاعي تحالف العدوان لتفتيت البلد 
ونهب ثرواته، والتي اتضحت مالمحها بشكل كبري 
مؤّخراً، وهو أَيْـضاً ما أّكـد عليه املجلُس السيايس 
األعـىل بوضوح هـذا األسـبوع، األمر الـذي يوجه 
رسـالة واضحة بأنه ال مجال لاللتفاف عىل معادلة 
السـالم الرئيسـية التـي تتضمـن إنهـاء العـدوان 

والحصار واالحتالل واحرتام سيادة اليمن املوحد. 
وكانـت صنعـاء أعلنت أن فـرتة التمديد الحالية 
للُهـدنـة سـتكون األخـرية، إذَا لم يتـم التوصل إىل 
اتّفـاق واضـح يتضمن رفـع الحصار وإقـرار آلية 
لدفـع مرتبات املوظفني من إيـرادات النفط والغاز 
التي تنهب بشكٍل كامل وتذهب إىل بنوك تابعة لدول 

العدوان. 
االسـتعداد  رضورِة  عـىل  الثـورة  قائـُد  وأّكــد 
والُجُهوزيـة واسـتمرار التَحّرك للتصـدي للعدوان 
والحصـار كأُولويـة قصـوى، منبِّهـاً إىل الطبيعـة 
تة» للُهـدنة الحالية، والتي يحاوُل من خاللها  «املؤقَّ
العـدوُّ تمريَر مشـاريع ومؤامـرات تحّقق ما عجز 
عـن تحقيقـه يف ميـدان املواجهة، وعـىل رأس ذلك 
اسـتهداف وتمزيق الجبهة الداخلية وحرف مسـار 

السخط الشعبي نحو االتّجاه الخاطئ. 

أخبار

حّثد سطى أولعغئ اجامرار الاخثي لطسثوان والتخار وتتخغظ الةئعئ الثاخطغئ والاَتّرك قجاسادة المظاذص المتاّطئ والبروات المظععبئ

تسجغجات تخض طظ طأرب لطعةعم سطى حئعة: 

صائث البعرة غعجه ظخائح وإظثارات جثغثة لطسثو:

خراع املرتِجصئ غاعجع إىل أبني:

تفعغُئ شرخئ الُعثظئ جاضعن سعاصُئعا وخغمئ

ططغحغا «اقظاصالغ» تاَتّرك لطسغطرة سطى «حصرة»
 :  خاص 

توسـعت رقعـُة جولـة املواجهـات الجديـدة بني 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  مرتِزقـة  فصائـل 
اإلماراتـي، لتصـَل إىل محافظة أبـني املحتّلة، يف ظل 
ـِه دول العدوان إلعادة توزيع األدوار بني أدواتها  توجُّ

لتكريس مرشوع تفتيت البلد. 
وأَفادت مصادُر تابعة للمرتِزقة بأن مليشـياِت ما 
يسـمى «املجلس االنتقايل» أطلقت عملية عسـكرية 
جديدة باسم «سهام الرشق» للسيطرة عىل محافظة 
أبني وطرد مرتِزقة حزب اإلصالح الذين وصفتهم بـ 
«التنظيمـات اإلرهابية» بحسـب مـا أظهرت وثيقة 

نرشتها عدة وسائل إعالم. 
وجـاء ذلك بعـد إصـدار املرتـِزق رشـاد العليمي 
رئيـس مـا يسـمى «املجلس الرئـايس» توجيهـاً بـ 
«إعـادة تموضـع القـوات العسـكرية يف املحافظـة 
وجمع املعلومات عن أماكن تواجد ونشاط العنارص 
اإلرهابية» بحسـب مصادر إعالمية، وهو األمر الذي 
اعتربه مرتِزقة حزب «اإلصـالح» تناقضاً مع توجيه 
املرتِزق الزبيدي بإطالق العملية العسـكرية، غري أنه 

يبدو كغطاٍء لها. 
وكان مرتِزقـُة حزب «اإلصالح» قـد تلقوا مؤّخراً 
صفعة قاسـية من قبل مشغليهم يف تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي، بعـد أن تـم تمكـني مليشـيا 
«االنتقـايل» من السـيطرة عىل مدينـة َعتَق عاصمة 
«اإلصـالح»  قـوات  واسـتهداف  شـبوة،  محافظـة 
بالطريان ووصفها بـ «العنارص املتمردة» األمر الذي 
كشـف عـن توّجـه واضـح للتخلص مـن «الحزب» 
وإزاحته من املشـهد بعد سـنوات مـن خدمته لدول 

العدوان. 
وأوضحـت مصـادر أن قـوات مليشـيا االنتقـايل 
احتشـدت السـتهداِف قوات مرتِزقة حـزب اإلصالح 
يف «شـقرة» التـي تُعتَربُ اآلن يف ُحكـم املحاَرصة؛ ألَنَّ 
املليشـيا التابعة لإلمـارات قد قطعت طـرق اإلمَداد 

بينها وبني مأرب. 
وأبلغـت املصادُر عـن اندالع مواجهـات بني طريف 
املرتِزقة يف منطقة «قرن الكاليس» بأبني عقب إطالق 
العملية العسكرية ملليشيا «االنتقايل» وسط أنباء عن 
ة التـي يعتقد أنها  تحليـق مكثّـف للطائرات املسـريَّ

تابعة لإلمارات. 
ويرى محللون أن سـيطرَة مليشـيا االنتقايل عىل 
شـقرة التي تمثـل أبـرز معاقل «اإلصـالح» يف أبني، 
سـتمثل رضبة جديدة تدفع األخري نحو نهايته التي 
باتـت مالمحها بـارزة، يف ظل التوّجــه الواضح من 

جانب دول العدوان للتخلص منه. 
ويف هـذا السـياق، كتـب نائـب وزيـر الخارجية، 
حسـني العـزي، عـىل حسـابه يف تويـرت، أن حـزب 
«اإلصـالح» سـيفقد القـدرة عـىل إعـادة توازنـه يف 

املحافظات الجنوبية املحتّلة إذَا خرج من شقرة. 

ويشـري توّجـه العدّو لتمكني مليشيا االنتقايل من 
السـيطرة عىل املحافظات الجنوبيـة املحتّلة وإزاحة 
مرتِزقة اإلصالح، إىل مسـاٍع لتقديـم واجهة جديدة؛ 
ِمـن أجِل تبني مرشوع ما يسـمى «االنفصال» الذي 
تحاول دول العدوان تكريسـه لتفتيـت البلد وإعاقة 

تحريره واستعادة أمنه واستقراره. 
باملقابـل، أفـادت أنبـاٌء عـن قيـام مرتِزقة حزب 
اإلصالح بإرسـال تعزيزات عسـكرية مـن مأرب إىل 
حدود محافظة شـبوة السـتعادة مدينـة عتق التي 
التابعـة  مليشـيا «االنتقـايل»  اآلن  عليهـا  تسـيطر 

لإلمارات. 
وأَفـادت أنباء بـأن املليشـيات التابعـة لإلمارات 
أعلنت حالة الطـوارئ يف مدينة عتق، ومنعت خروج 
أية تظاهرات أَو تجمعات، خشـية من أن يسـتغلها 

حزب اإلصالح لتنفيذ عمليات عسـكرية. 
وشـهدت عتـق مؤّخـراً مواجهات بـني الطرفني، 
تعـرض فيها مرتِزقـة اإلصالح لرضبـات جوية من 
قبـل دول العدوان، مـا أَدَّى إىل خروجهم من املدينة، 
لكـن «اإلصالح» واصل اسـتهداف عنـارص وقيادات 

املليشيا التابعة لإلمارات، وال زال يتوعد باالنتقام. 
وبعد طـرد مرتِزقة اإلصالح من شـبوة، سـيمثل 
طردهم من أبني خطوة أُخرى نحو إزاحتهم بشـكل 
نهائـي، إذ لـم يتبق لهم من معاقل رئيسـية سـوى 

مدينتي مأرب وتعز. 
وكانـت شـخصيات وطنيـة دعـت مرتِزقة حزب 
اإلصـالح لتـدارك موقفـه وتـرك معسـكر تحالـف 
العدوان للحفاظ عىل وجودهم، لكن املوقف الرسمي 
للحزب ال زال متمسكاً بخدمة دول العدوان رغم ُكـّل 

اإلهانات. 
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 :  خظساء 
بعَد أسـبوَعني عىل الُحُشـوِد الغفرية التي 
مألت عرشاِت السـاحات يف ُكـّل املحافظات 
الحرة لتجديد الثورة يف يوم عاشـوراء، عاود 
اليمانيون األحراُر، أمس الثالثاء، تجمُهَرهم 
الحاشـد والكبـري املـيلء بالثـوران يف وجـه 
الطغاة واملسـتكربين واملحرفني، وعززوا من 
إراَدة وعزيمـة ثورتهـم واسـتقاء الـدروس 
ــة،  مـن محطة فارقة أُخرى تحل عـىل األُمَّ
وهـي ذكـرى استشـهاد اإلمام زيـد بن عيل 
عليهما السـالم، َحيُث مأل مئـاُت اآلالف من 
أحـرار الشـعب عدداً مـن السـاحات يف عدد 
مـن املحافظـات، يف حني تصـدرت عاصمُة 
الصمـود صنعـاُء عـىل ُكـّل السـاحات التي 
خرجـت إلحيـاء هـذه املناسـبة التي تشـد 
األحـرار إىل محطـة ثورية رسـخت من مبدأ 
ـــة  الخـروج عـىل الظاملـني وإصـالح األُمَّ
وإنقاذها من بطش أعدائها، كما أحيت روَح 
التضحية والفداء يف سـبيل الحرية والكرامة 

والعزة الحقيقية. 
 

تسجغجُ إراَدة البعرة
وألنهـا عاصمـُة الصمـود كانـت صنعاء 
عىل املوعد يف صـدارة املحافظات التي أحيت 
املناسـبة، َحيـُث خـرج عـرشات اآلالف من 
األحرار يف العاصمة صنعاء، بمسرية حاشدة 
تحـت شـعار «بصـرية وجهـاد»، بحضـور 
منقطـع  أوسـع  وشـعبي  واسـع،  رسـمي 

النظري. 
ووسـط الهاماِت املرفوعة التي تسـتقي 
املزيـَد مـن العنفـوان واإلرصار يف مواجهـة 
املسـتكربين، رفعـت الحشـوُد الجماهرييُة، 
عـىل  أّكــدت  التـي  والالفتـاِت  الشـعاراِت 
مواصلة الصمود والثبات والتضحية وامُليض 
عـىل نهج اإلمام زيد -عليه السـالم- وثورته 
يف مواجهة قوى العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي، وجرائمهـا بحق الشـعب اليمني 
ونهـب ثرواته منذ سـبع سـنوات، وإرصاره 
رّددت  حـني  يف  معاناتـه،  مضاعفـة  عـىل 
الحشـوُد ُهتافاٍت نّددت باستمرار خروقات 
العـدوان، وأّكـدت االسـتمرار يف النفري ورفد 
املـال  بقوافـل  املرابطـني  ودعـم  الجبهـات 
والرجـال لـردع قـوى العـدوان، ومواصلـة 
معركـة التحّرر واالسـتقالل، ورفـض الذل 

والخنوع والتبعية. 
وأّكــدت الحشـوُد الجماهرييـة االقتَداَء 
باإلمام زيد، والسـريَ عىل املبادئ والِقيم التي 
ضحى ِمن أجِلها لنـرصة الحق، والدفاع عن 
املسـتضعفني، ومقارعة الظاملـني والطغاة، 
مشريًة إىل أن الشعب اليمني يسري اليوم عىل 
نهج أئمة وقادة اإلسالم العظماء يف مواجهة 
العدوان، الذي يرتكب ومـا يزال جرائم بحق 

النساء واألطفال والشيوخ. 
وفيمـا اعتـرب املشـاركون إحيـاَء ذكرى 
ـة،  استشـهاد اإلمام زيد محطًة تعبوية لألُمَّ
لتعزيـز وحـدة الصـف، والوقـوف يف وجـه 
طواغيـت العرص واملسـتكربين، مهما كانت 
التضحيـات، فقـد شـّددوا عـىل أن الشـعب 
اليمنـي مـاٍض يف ثورتـه ضد املسـتكربين، 
اقتـَداء باإلمـام زيـد وثورتـه ضـد الطغـاة 
والظاملـني.. معتربيـن إحيـاء هـذه الذكرى 
تجسـيداً لالرتباط باإلمام زيـد واملنهج الذي 
تَحـّرك؛ ِمن أجِلـه، الفتني إىل أن اإلمـام زيداً 
حمـل رايـَة الحـق -يف زمن السـكوت- ضد 
الظلـم والباطـل، الذي جّسـد بثورته معاني 

الجهاد والتضحية، والتَحّرك يف سبيل الله. 
 

طتطاٌت تسجِّزُ دطاَء البعران يف 
وجه الطشاة واملتّرشني

ِق الحشـود وتعـايل هتُافات  ووسـط تدفُّ
الحريـة والكرامـة، ألقـى مستشـاُر رئيس 
املجلـس السـيايس األعـىل، العالمـة محمد 

مفتـاح، كلمة أّكـد فيهـا أن التاريَخ «يُكتَُب 
ألبناء الشـعب اليمنـي يف أنصـع صفحاته، 
أنهـم مـن حـازوا الـرشف العظيـم والفخر 
الكبـري، رشف إحياء اليـوم التاريخي املهيب 
الذي هو يوم من أبرز األيّام يف حياة املسلمني 
والبرشية، وإن تجاهلـه البعض ولم يهتموا 
بـه، فلن يقلل من شـأنه وقيمته ومكانته»، 
ُمضيفـاً «أنه اليـوم الذي نجدد فيـه وفاءنا 
ووالءنـا وارتباطنـا بالنهـج النبـوي، اليوم 
الـذي نُحيي فيـه ذكرى استشـهاد أحد أبرز 
عظماء املدرسـة النبويـة اإلمام زيد بن عيل، 
هذه املدرسة التي رسم معاملها خاتم األنبياء 
-صىل الله عليه وآله وسلم- يف يوم املساومة 
عندمـا جـاء األعـداء يسـاومون النبي عىل 
رسـالة الله ودينـه، وأرادوا بذلك أن يضعفوا 
عزيمة من نارصوا النبي الكريم عليه الصالة 

والسالم». 
ولفت مستشـار رئيس املجلس السيايس 
األعـىل إىل أن اإلمـام زيـد بـن عـيل -عليهما 
السالم- استشـهد عىل النهج النبوي وتحت 
الرايـة التي رفعهـا جده رسـوله الله وجده 
اإلمام عـيل وجده الحسـني، وهم يخوضون 
ــة،  أعظـم املالحـم الفارقـة يف تاريـخ األُمَّ

ُمضيفـاً «كان ذلـك اليـوم الـذي أظهر فيه 
األمر باملعروف والنهي عـن املنكر وذاب عن 
األمـر باملعـروف والنهـي عن املنكـر منذ أن 
عرف يمينه عن شـماله، وهو املنهج النبوي 
والطريق العلوي واملسرية الحسينية والنهج 

الزيدي». 
وبـنّي العالمة مفتاح جانبـاً من األحداث 
التـي واجههـا اإلمـاُم زيـد بن عـيل عليهما 
السـالم، وحتى استشـهاده، مردفاً بالقول: 
«لقـد حمل الراية وفصل رأسـه عن جسـده 
وأحـرق وصلب واختفت آثـاره املادية وبقي 
أثـره يف دم ُكـّل مؤمن ووجـدان وكيان ُكـّل 

مؤمن وحر». 
ونـّوه إىل أنـه «أراد اإلمام زيـٌد بثورته أن 
ــة إىل النهج  يكشـف هذا الزيف ويعيـد األُمَّ
والطريقـة الصحيحة فسـعى سـعيه وبذل 
جهده وجاهد يف الله حتى ظهرت راية الحق 
وهو يقـول الحمـد للـه، لقد فـزت وأخجل 
وأستحي أن ألقى رسول الله ولم آمر يف أمتي 

بمعروف ولم أنه عن منكر». 
وأوضح مفتـاح أن «هذا هو يوم العظمة 
والوفـاء والتضحيـة ويوم املدرسـة النبوية 
املباركـة التي أحد أبرز أعالمها اإلمام زيد بن 

عيل بن الحسـني عليهم السـالم»، معرباً عن 
الفخـر واالعتزاز بمـا يتميز به أبنـاء اليمن 
امليمون وتفردهم بإحياء هذا اليوم التاريخي 
ــة املجيدة بالوفاء  إليصال رسالة ألبناء األُمَّ

لرسول الله واملدرسة النبوية املباركة. 
ويف حديثـه عـن املذهـب الزيـدي، قـال 
العالمـة مفتـاح: «ال أقصـد النهـج الزيدي 
بطائفـة أَو فئة أَو مذهب إنـه النهج النبوي 
الذي سـار عليه اإلمام زيد وال يوجد حق ألي 
مزايـد مهما كان أن يدعي أن الزيدية طائفة 
أَو فئـة أَو مذهب، إنما هي نهج رسـول الله 

صىل الله عليه وآله وسلم». 
ودعا مستشـار رئيس املجلس السـيايس 
األعـىل كافة العلماء إىل ما دعاهم إليه اإلمام 
زيـد لالضطـالع بواجبهـم وقـراءة وتبيـني 
ـة وأال يستمر طغيان الظاملني  الحقيقة لألُمَّ
يحملهـم  وأال  القيامـة  يـوم  إىل  والجبابـرة 

التعصب عىل تبيني الحقيقية. 
املغـرب  يف  العلمـاء  كافـة  دعـا  كمـا 
العربـي وشـمال أفريقيا ومرص والسـودان 
الحقيقـة  توضيـح  إىل  العربيـة  والجزيـرة 
للنـاس وتحملهم املسـؤولية، مبينًا أن نهج 
اإلمام زيد -عليه السـالم- هو النهج النبوي 

الصحيـح والواضح والدقيـق والذي ال لبس 
وال شـك فيه، نهج رسول الله صىل الله عليه 

وآله وسلم. 
 

الِسثاُء ضث أسثاء اُفطَّــئ يف 
تخاسث تاى الظخر

ويف خضـم املسـرية الحاشـدة بحضـور 
عضـو السـيايس األعىل محمد عـيل الحوثي 
ورئيـس مجلس القضـاء األعـىل، وعدد من 
قيـادات الدولـة، أّكـد األحراُر املشـاركون يف 
املسرية، تمسك أبناء الشعب اليمني بقضايا 
ـــة ويف مقدمتها القضية الفلسـطينية  األُمَّ

وتقديس املقدسات ورفض تدنسيها. 
ونّوهـوا يف بيـان مسـريتهم إىل أن عـداء 
ــة  الشـعب اليمني متصاعد ضد أعـداء األُمَّ
والدين وعىل رأسـهم أمريكا وإرسائيل ومن 
سـار يف فلكهـم، مؤّكــداً الرفـض ألعمـال 
الخيانة وكل أشـكال التطبيع والعالقات مع 
العـدّو الصهيوني مـن قبل أنظمـة العمالة 

والخيانة. 
وقـال البيان: «نظرتنـا إىل العدوان يف ظل 
الُهـدنـة املعلنـة، نظـرة القرآن نحـو من ال 
يلتزمـون وال يفـون بعهـد وال ميثاق ونحن 
نجدهـم لـم يلتزموا ولـم يفوا بمـا عاهدوا 

عليه». 
ووّجه بياُن املسرية رسالة لقوى العدوان 
أن الشـعَب اليمنـي لن يهـن أَو يوهن عزمه 
ولم تخمد جذوته ولن يفرط يف ُهــِويَّته وال 

استقالله وال عزته وكرامته. 
كمـا أّكـد البيـاُن موقَف الشـعب اليمني 
املبدئي يف مواجهـة العدوان وكله ثقة بنرص 
اللـه وتأييـده مهما كانت التضحيـات، الفتاً 
إىل أن مماطلـة األمم املتحـدة وعدم ضغطها 
عـىل دول العـدوان برصف املرتبـات والوفاء 
بالتزاماتهـا بالُهـدنة، يكشـف عدوانها مع 

املعتدين. 
َوأََضــاَف «إن شـعبنا اليمنـي لن يتفرج 
عىل أعدائه وأذنابه ينهبون ثرواته ويرفضون 
رصف مرتبـات أبناء اليمن مـن ثرواته، وإال 

َفـإنَّ الرضبات ستجعلهم يندمون». 
واعتـرب البيـاُن إحيـاَء ذكرى استشـهاد 
ـُد والَء الشـعب اليمني لله  اإلمـام زيد، يجسِّ
ورسـوله وأهل بيتـه، والتأكيد عـىل عالقته 
باإلمـام زيد قائداً وُقـدوًة وامليض عىل نهجه 
وثورته واالقتَداء بصربه وثباته وتضحيته يف 

مواجهة الطغاة واملستكربين. 

أخبار

خظساء تسغث رجط لعتئ بعرغئ سرغدئ بتحعد 
بائرة يف ذضرى حعادة اإلطام افسزط

السقطئ طفااح: عثه المظاجئاُت تربُطظا بالسزماء الثغظ رشسعا راغَئ التص شغ أسزط المقتط الفارصئ شغ الاارغت
ــئ وطعاجعئ أسثائعا بغاُن المسغرة: سجغمُاظا لظ تاعصَش تاى إجصاط المتاّطغظ والمساضئرغظ وظخرة صداغا اُفطَّ

شغ طسغرة تاحثة إتغاء لثضرى اجاحعاد اإلطام زغث بظ سطغ سطغعما السقم تتئ حسار «بخغرة وجعاد»:
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ذطار تتغغ ذضرى اجاحعاد اإلطام زغث بمسريات تاحثة وأبظاؤعا غةثدون 
السعث بمعاخطئ البعرة وتمض الراغئ ذاتعا

الئغداء تحارُك إتغاَء الغمظغني لثضرى حعادة «اإلطام افسزط» بفسالغئ تاحثة

طأرب تةّثد السعَث بمعاخطئ البعرة ضث الطشاة بمسرية تاحثة يف ذضرى اجاحعاد اإلطام زغث بظ سطغ

أبظاء رغمئ غثسعن إىل اقصاَثاِء والاأجغ بسرية اإلطام 
زغث وجعاده وسطمه وورسه

 : ذطار
حـول  الكبـري  الشـعبي  االلتفـاف  سـياق  يف 
ـــة نحـو  املحطـات التاريخيـة التـي تشـد األُمَّ
عظمائها السـتمداد املزيد من الدروس والعرب عىل 
مسـار مواجهة امتداد الطغاة والجبابرة، أقيمت، 
أمس، يف مدينة ذمار، مسـرية جماهريية مركزية 
حاشـدة إحياًء لذكرى استشهاد اإلمام زيد -عليه 
السـالم-، يف حـني احتضنـت كافـة املديريـات يف 
املحافظة فعاليات مماثلة، عكست مدى التصاعد 
الثـوري والتمسـك القويـم بنهـج قـادة األحـرار 

والثورات الفارقة. 
محافـظ  بحضـور  الحاشـدة  املسـرية  ويف 
ذمـار محمـد البخيتـي ووكالء املحافظـة، ُرفعت 
الشـعارات املنّددة بالعـدوان وخروقاتـه للُهـدنة 
واملؤّكــدة امليض عىل نهـج اإلمام زيـد وثورته يف 

مواجهة الطغاة واملستكربين. 
ويف املسـرية، أشـار مسـئول التعبئـة العامـة 
باملحافظـة أحمـد الضوراني، إىل أن خـروج أبناء 
ذمار ومشـاركتهم الواسـعة يف ذكرى استشـهاد 
اإلمام زيد -عليه السـالم- يجسد ارتباط اليمنيني 

بالنبي الكريم وآل البيت. 
واستعرض سرية اإلمام زيد وخروجه ملواجهة 
طواغيـت بنـي أميـة وأهميّـة اسـتلهام الدروس 
والعـرب من ثورتـه يف مواجهة العـدوان األمريكي 

السعودّي. 

وأّكــد الضورانـي، أن اإلمام زيـداً كان حليف 
القرآن يف مواقفه وأخالقه وتعامله ويجب االقتَداء 
به يف الثبـات عىل الحق ومواجهة طواغيت العرص 
والتَحـّرك بقـوة الحـق والجهاد واألمـر باملعروف 

والنهي عن املنكر. 
وقال: «إن الشـهيد القائد خرج يف وجه الطغاة 
وفقـاً لنهج اإلمام زيـد -عليه السـالم- وال بد أن 
ــة  نتعلم من ثورته الصمود يف مواجهة أعداء األُمَّ

ومواصلة ثورتنا ضد اليهود واملستكربين». 
وشـّدد مسـؤول التعبئة، عىل أهميّة أن يحمل 
الجميـع رايـة اإلمام زيـد والتَحـّرك يف التحشـيد 

والتعبئـة العامـة ورفد الجبهات ودعـم املرابطني 
ـــة العربيـة  بالرجـال واملـال، داعيـاً أحـرار األُمَّ
واإلسالمية للوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيني 

ومنارصة قضيته العادلة. 
وأّكــد بيـاٌن صـادٌر عـن املسـرية اسـتمرار 
اليمنيني يف ثورتهم ضد الطغاة، وتصعيد مسارات 

ــة.  املنارصة لقضايا األُمَّ
وعـرب البيـان عن إدانته الشـديدة لـكل أعمال 
الخيانة وأشكال التطبيع مع العدّو الصهيوني من 
أنظمة العمالة، مؤّكـداً الجاهزية لردع العدوان يف 

حال استمرت خروقاته وعدم التزامه بالُهـدنة. 

واسـتنكر البيـان مماطلـة األمـم املتحـدة يف 
الضغـط عـىل العـدوان لدفـع املرتبـات والوفـاء 
بالتزاماتهـا خالل الُهـدنة، محذراً من نفاد الصرب 
والتفرج عىل نهب العدوان لثروات الشـعب اليمني 

وخرياته. 
وأّكــد البيان، صمود الشـعب اليمني والسـري 
عىل طريق الحق وُخَطى النبي الكريم وثورة اإلمام 

زيد حتى يحّقق الله النرص. 
كمـا أقيمـت فعاليـات يف عـدد مـن املديريات 
إحياء لذكرى استشهاد اإلمام زيد -عليه السالم-، 
ألقيـت خاللها كلمات أّكـدت أهميّة االقتَداء بنهج 

اإلمام زيد والتحيل بأخالقه وشـجاعته، واستلهام 
الـدروس مـن ثورتـه يف مواجهة العـدوان وقوى 
االستكبار ورفض الهيمنة األمريكية الصهيونية. 

وأَشـاَرت إىل أهميّـة هـذه الذكـرى يف التذكـري 
ـــة وإعادتهـا إىل جذورهـا ومنبعها  بأعـالم األُمَّ
الدينـي والثقايف والعلمي الصحيح واسـتنهاضها 

ملقارعة طغاة العرص وتحقيق عزتها. 
وحثـت الكلمـات عـىل تعزيـز وحـدة الصـف 
وعوامل الصمود واسـتمرار رفد الجبهات ملواجهة 
العدوان وإفشـال مخّططاته التي تستهدف اليمن 

أرضاً وإنساناً. 

 : الئغداء
عـىل غرار باقـي املحافظات الحـرة، تواصل محافظـة البيضاء التي 
تطهرت من أدوات أمريكا اإلجرامية املغروسـة منذ عرشين عاماً، إحياء 
املناسـبات واملحطـات الثوريـة والدينيـة الجامعة، إحياًء لـروح الثورة 
واالندفـاع واإلراَدة، َحيُث أقيمت يف املدينة فعالية حاشـدة إحياًء لذكرى 

استشهاد اإلمام زيد -عليه السالم-. 
وخـالل الفعالية أشـار محافـظ البيضاء عبدالله إدريـس، إىل أهميّة 
إحياء ذكرى استشهاد اإلمام زيد يف ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان 

وحصار من قبل قوى االستكبار وعمالئها يف املنطقة. 
وأّكــد رضورة استشـعار املسـؤولية للتصـدي ملخّططـات العدوان 
وأجنداته الصهيونية يف تدمري الشـعوب املناهضـة لتواجدها يف املنطقة 

واملتمسكة بخيار املقاومة. 
وحث املحافظ إدريس عىل اسـتلهام الدروس من سرية اإلمام زيد بن 
عيل -عليهما السـالم-، والسـري عـىل نهجهما، الفتـاً إىل أن هذه الذكرى 

تمثل محطة للتزود والسـري عىل نهج اإلمام زيد وآل البيت وأعالم الهدى 
يف نرصة املستضعفني ومواجهة الطغاة واملستكربين. 

واستعرض مناقب اإلمام زيد -عليه السالم- والظروف والدوافع التي 
دعته للتَحّرك والثورة ضد الظلم. 

من جانبه أّكــد مدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص، أهميّة 
الذكرى السـتلهام الدروس والعرب من سـرية حليف القرآن والسـري عىل 
دربـه يف مواجهة قوى االسـتكبار واالحتالل ورفـض الوصاية والتبعية 
وإفشـال املخّططـات االسـتعمارية، ُمشـرياً إىل أن اإلمـام زيـداً -عليـه 

السالم- كان أنموذجاً يف الثبات عىل الحق. 
فيمـا أّكـد عضو رابطـة علماء اليمن محمد السـقاف ومدير مكتب 
الرتبية باملدينة محمد الحارثي، أن اإلمام زيداً -عليه السـالم- جدد ثورة 
اإلمام الحسـني وجّسـد بمنهجيته الجهادية معانـي التضحية يف نرصة 

الحق ومقارعة الطغيان. 
واسـتعرضا جوانَب من سـرية ونهج اإلمام زيد -عليه السالم- الذي 

جسد فيه معاني الجهاد وثبات املوقف ورفض الذل والخضوع. 

 : طأرب
التاريـخ  مـأرب  محافظـُة  سـّجلت 
حضوَرها، أمس الثالثاء، يف ذكرى استشهاد 
اإلمام األعظم زيد بن عيل -عليهما السالم-، 
بمسرية حاشـدة بحضور اآلالف من أحرار 

املحافظة وقيادات السلطة املحلية. 
أقيمـت  التـي  الحاشـدة  املسـرية  ويف 
بمديريـة الجوبـة تحـت شـعار «بصـرية 
وجهاد، رّدد املشـاركون من أبناء مديريات 
ورفعـوا  الحريـة  هتافـات  مـراد،  مربـع 

الالفتات املؤّكـدة السـري عـىل خطى اإلمام 
زيـد -عليـه السـالم- يف مواجهـة الطغـاة 
واملسـتكربين مـن قوى العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
اعتـربت  كلمـات  أُلقيـت  املسـرية،  ويف 
إحياء ذكرى استشـهاد اإلمـام زيد محطة 
طغـاة  مواجهـة  يف  مواقفـه  السـتحضار 
العرص أمريكا وإرسائيل وأدواتهما واالقتَداء 
بسـريته الجهاديـة يف التضحيـة والصمود 
ونـرصة الحق، ومواجهة قوى االسـتكبار، 
مشـريًة إىل أهميّة اسـتلهام الدروس والعرب 
من سـرية وشـجاعة وتضحية اإلمام زيد، 

وتَحّركه الواعي ملواجهة الظاملني. 
وأّكـد بيان صادر عن املسـرية، تمسـك 
ويف  ـــة  األُمَّ بقضايـا  اليمنـي  الشـعب 
مقدمتهـا القضية الفلسـطينية ومواصلة 
العـداء ألعـداء اللـه واألمـة وعىل رأسـهم 

أمريكا وإرسائيل. 
واسـتنكر البيان مماطلـة األمم املتحدة 
وعـدم اتِّخاذهـا ملوقـف حـازم ضـد دول 
العدوان يف دفع املرتبات والوفاء بالتزاماتها 
ببنود الُهـدنة، ُمشـرياً إىل أن الشعب اليمني 
لـن يقف متفرجاً عـىل أعدائه وهم ينهبون 

ثرواته ويرفضون دفع مرتبات املوظفني. 

 : رغمئ
أشـار وكيـل محافظة ريمـة محمد مـراد، إىل دالالت 
ـة  ثورة اإلمام زيد وما مثلته من مصدر عزة وكرامة لألُمَّ
اإلسـالمية ومنهـج حيـاة مسـتمداً ثقافته مـن القرآن 

الكريم. 
جاء ذلك يف الفعالية الخطابية والثقافية التي شهدتها 
محافظـة ريمة، أمـس الثالثاء، إحياًء لذكرى استشـهاد 

اإلمام زيد بن عيل -عليه السـالم-، تحت شـعار «بصرية 
وجهاد». 

وتطرق وكيـل املحافظة إىل حياة اإلمام زيد وسـريته 
الجهادية يف مواجهة الظلم والطغاة ونُرصة املستضعفني، 
مشـّدًدا عىل أهميّة إحياء سـري القادة العظماء الستلهام 
الـدروس والعـرب مـن مواقفهـم الجهاديـة يف مواجهـة 

الفساد والتحّرر من قوى الهيمنة واالستكبار. 
إىل ذلـك ألقيـت يف الفعاليـة عـدٌد مـن الكلمـات التي 

أّكـدت أن الشـعب اليمنـي يتوج ثورة اإلمـام زيد -عليه 
السـالم- اليوم ضـد قوى الطغيـان واالسـتكبار العاملي 
بصموٍد أُسطوري منقطع النظري واستمرار رفد الجبهات 
لتعزيز ثبات املرابطني يف إفشال مخّططات قوى العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ودعت الكلمات إىل االقتَداء والتأيس بسـرية اإلمام زيد 
وجهاده وعلمه وورعه وتقواه وأخالقه الفاضلة وصفاته 

الحميدة واإليَمـانية. 
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ــئ الغعَم إلى الاسرُّف سطى تارغت أسقم العثى صتغط غآّضـث تاجَئ اُفطَّ

َك بالصغط الاغ ضتى ِطظ أجِطعا  أّضـثوا المدغَّ سطى درب تطغش الصرآن واقصاَثاء به والامسُّ

تعاطئ تتغغ ذضرى اجاحعاد اإلطام زغث وتآّضـُث السَري سطى ظعةه يف طصارسئ الزطط والطشغان

طسرياٌت حسئّغئ ضربى يف تّةـئ وطثغرغاتعا إتغاًء لثضرى اجاحعاد اإلطام زغث سطغه السقم

املتعغئ تظّثد باجامرار التخار واخرتاق الُعـثظئ يف ذضرى اجاحعاد اإلطام زغث

طثغرغئ طظاخئ بخظساء تتغغ ذضرى اجاحعاد اإلطام زغث بمسرية حسئّغئ تاحثة

 : التثغثة
قـال محمد عيـاش قحيـم محافـظ الحديدة: 
إن إحيـاء ذكـرى استشـهاد اإلمـام زيـد محطة 
السـتحضار مواقفـه يف مواجهـة طغـاة العرص 

أمريكا وإرسائيل وأدواتهما. 
جـاء ذلك يف كلمته باملسـرية الشـعبيّة الكربى 
التـي شـهدتها، أمـس الثالثـاء، مدينـة الحديدة، 
إحياًء لذكرى استشهاد اإلمام زيد بن عيل -عليهما 
السـالم-، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد 
املطهر، وعضو مجلس الشـورى جربان الرازحي، 
ووكالء املحافظة أحمـد البرشي ومحمد حلييص، 
ومـدراء املكاتـب التنفيذيـة ومسـئويل السـلطة 

املحلية واألمنية ومشايخ وأعيان املحافظة. 
وأّكـد املحافظ قحيم عىل أهميّة الحاجة اليوم 
لتصحيـح املفاهيـم والتعـرف عـىل تاريـخ أعالم 
الهدى، ُمشرياً إىل أهميّة اسـتلهام الدروس والعرب 
من سـرية وشجاعة وتضحية اإلمام زيد، وتَحّركه 

الواعي ملواجهة الظاملني. 

من جانبه أوضـح نائب رئيس وحـدة العلماء 
واملتعلمني باملحافظة الشـيخ عيل صومل األهدل، 
أن ثورة اإلمام زيد، ثـورة الحرية يف أبهى صورها 
بعد أن جسـدت األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
منوًِّهـا إىل أهميّة االقتَداء باإلمام زيد، يف التضحية 
والصمـود يف سـبيل نرصة الحـق، ومواجهة قوى 

االستكبار. 
مـن  املسـرية  يف  املشـاركون  رّدد  السـياق  يف 
أبناء تهامـة، هتافـات الحرية، مؤّكـدين السـري 
عىل خطـى اإلمام زيد -عليه السـالم- يف مواجهة 
الطغاة واملسـتكربين من قوى العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 

إىل ذلك أّكـد بيان صادر عن املسـرية، تمسـك 
ـــة ويف مقدمتها  الشـعب اليمنـي بقضايـا األُمَّ
مواصلـة العداء  القضيـة الفلسـطينية، مؤّكـداً 
ألعداء الله واألمة وعىل رأسهم أمريكا وإرسائيل، 
منـّدداً بـكل أشـكال التطبيـع والعالقـات التـي 
تقـوم بها أنظمـة العمالـة والخيانة مـع العدّو 

الصهيوني.
واسـتنكر البيان مماطلة األمـم املتحدة وعدم 
اتِّخاذها موقفـاً حازماً ضـد دول العدوان يف دفع 
املرتبـات والوفاء بالتزاماتهـا يف الُهـدنة، مبينًا أن 
الشـعب اليمني لن يقف متفرجاً عىل أعدائه وهم 
ينهبون ثرواته ويرفضون دفع مرتبات املوظفني. 

 : تةئ
شـهدت مديريـات محافظـة حّجــة، أمـس 
الثالثاء، مسـريات وفعاليات كـربى؛ إحياًء لذكرى 
استشـهاد اإلمام زيـد بن عيل -عليهما السـالم-، 

تحت شعار «بصرية وجهاد». 
وأّكــد اآلالف مـن أبنـاء حّجـة املشـاركني يف 
املسـريات والفعاليـات، السـري عـىل درب حليـف 
القـرآن واالقتَداء بـه والتمسـك بالقيـم واملبادئ 
التي ضحى؛ ِمن أجِلها وتجسـيد مواقفه وأخالقه 
قوالً وعمالً، داعني إىل االسـتمرار يف التحشيد ورفد 
الجبهـات حتـى طـرد الغـزاة واملحتّلني مـن ُكـّل 
شـرب مـن أرض اليمـن، معتربين مـا يتعرض له 
أحفاد األنصار مـن ظلم وطغيان اليوم هو امتداد 

لجربوت الطغاة واملستكربين. 
ولفت املشـاركون إىل أن التمسـك بنهج اإلمام 
زيد -عليه السالم- يف مواجهة قوى الباطل ورفض 
الـذل والخنوع حتى تحقيق الحرية واالسـتقالل، 
مستنكرين الصمت األممي املعيب تجاه ما ترتكبه 

دول العدوان ومرتِزقتها من خروقات للُهـدنة. 
ويف املسـرية الشـعبيّة التـي شـهدتها مدينـة 

حّجــة، أمس، أشـار أمـني عام محـيل املحافظة 
إسـماعيل املهيـم، إىل التضحيـات التـي قدمها آل 
بيـت رسـول الله -صـىل اللـه عليه وآله وسـلم- 
ــة والوقوف يف وجه الظلم والطغيان،  إلصالح األُمَّ
مبينًا أن الشـعب اليمني يسـتمد ويستلهم الصرب 
والصمـود والثبـات مـن اإلمامني الحسـني وزيد 

-عليهما السالم-.
وأوضـح املهيـم أن العـدواَن عـىل اليمـن بـاء 

بالفشل ولجأ إىل الُهـدنة لرتتيب أوراقه يف املناطق 
التي تقع تحت سـيطرته، مؤّكــداً جهوزية أبناء 
املحافظة لتقديم املزيـد من التضحيات حتى َطْرِد 

الغزاة واملحتّلني. 
بدوره نّوه مدير أمن املحافظة العميد نايف أبو 
خرفشـة، إىل استشـعار اإلمام زيد -عليه السالم- 
ــة وعمل  للمسـؤولية تجاه ما كانت تعانيـه األُمَّ
عىل إحقاق الحق وإقامة العـدل، ُمضيفاً أن ثورة 

اإلمام زيد -عليه السـالم- تفجرت يف وجه اإلجرام 
األمـوي، مبينًـا أن رؤيـة اإلمـام زيد اسـتنهضت 
ــة للتَحّرك ملواجهـة الباطل، موضًحا  علمـاء األُمَّ
أن ثـورة اإلمام زيد امتدت عـرب التاريخ ضد قوى 

الظلم والطغيان. 
يف السياق دعت البيانات الصادرة عن املسريات 
إىل  واملديريـات،  حّجــة  مدينـة  يف  والفعاليـات 
ــة ويف مقدمتهـا القضية  التمسـك بقضايـا األُمَّ

ــة، منّددة  الفلسـطينية وتأكيد العداء ألعداء األُمَّ
بأعمـال الخيانـة والتطبيـع والعالقة مـع أعداء 

ــة أمريكا وإرسائيل.  األُمَّ
وأوضحت البيانات أن مماطلة األمم املتحدة يف 
تنفيذ بنود الُهـدنة وعـدم رصف املرتبات يضعها 
يف قائمة العدوان، مشـّددة عىل أهميّة امليض قدماً 
عـىل درب اإلمـام زيد بـن عيل -عليهما السـالم-، 

حتى تحقيق الحرية واالستقالل. 

 : المتعغئ
أدان أبنـاء محافظة املحويت، اسـتمرار جرائم 
العدوان والحصـار األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
عـىل بالدنـا ومـا يرتكـب مـن خروقـات للُهـدنة 

اإلنسانية. 
جاء ذلك خالل مشاركتهم الواسعة يف املسريات 
الحاشدة التي نظمتها السلطة املحلية يف املحويت، 
أمس الثالثاء، إحياًء لذكرى استشهاد اإلمام زيد بن 
عيل -عليه السـالم-، بحضور األمني العام املجلس 
املحيل الدكتور عيل الزيكم، ووكالء املحافظة يحيى 
إبراهيم وحسـني عركاض وعبدالسـالم الذماري، 
ومديـر أمن املحافظـة العميد عيل دبيـش، وقيادة 

السلطة املحلية وجْمع غفري من أبناء املحافظة. 
وشـّدد املشـاركون يف املسـرية إىل أهميّة إحياء 

هذه الذكرى السـتلهام الدروس والِعرب من سـرية 
اإلمام زيد، وترسـيخ الُهــِويَّة اإليَمـانية وإفشال 
مخّططـات العدوان ومؤامراتـه، مؤّكـدين ثباتهم 
عـىل نهـج اإلمـام زيـد يف الخـروج ضـد الطغـاة 
واملسـتكربين والتصـدي للعـدوان بـكل الوسـائل 
ـــة ويف مقدمتها  املمكنة، والتمسـك بقضايا األُمَّ
القضيـة الفلسـطينية، وتقديـم التضحيات حتى 

تحقيق النرص عىل تحالف العدوان. 
إىل ذلك دعا بيان صادر عن املسـرية الجماهريية 
يف املحويت، أبناء الشعب اليمني بكل فئاته إىل التحيل 
باليقظة استعداداً ألي خيارات قد يفرضها العدوان، 
منّدداً بما تقوم بـه قوى العدوان واملرتِزقة من نهب 
ملقدرات الشـعب اليمني، وقطـع مرتبات املوظفني، 
اقتصاديـة  إجـراءات  وفـرض  الحصـار،  وتشـديد 

الستهداف العملة ومعيشة الشعب اليمني. 

 : خظساء
أحيـا اآلالف من أبناء مديريـة مناخة محافظة 
صنعـاء، أمـس الثالثـاء، ذكـرى استشـهاد اإلمام 
زيـد بن عـيل -عليهمـا السـالم-، وذلك يف مسـرية 
جماهريية حاشدة تحت شـعار «والله ما كره قوم 

قط حر السيوف إال ذلوا». 
ورّدد املشـاركون يف املسـرية هتافـات الحريـة 
الداعية إىل السـري عىل ُخَطـى اإلمام زيد يف مواجهة 
املستكربين وتجسيد املسار الثوري الصادح بالحق، 
ــة  كما رفعوا الرايات والالفتات للتذكري برموز األُمَّ
ومآثرهم يف إعـالء راية اإلسـالم ومواجهة جربوت 

الكفر والظلم. 
وأّكــد أبناء مناخـة أن ثورة اإلمـام زيد املتقدة 

انطلقـت من شـعار البصرية ثـم الجهـاد وما تزال 
مشتعلة، الفتني إىل أن اإلمام زيد مثلما كان مجاهداً 
كان زاهـداً وعَلماً مـن أعالم الهدى الذين سـجلهم 
التاريـخ اإلسـالمي يف أنصـع صفحاتـه، معتربين 
إحياء هذه الذكرى تأكيداً عىل ميض الشـعب اليمني 
عـىل نهجـه يف املوقـف واملبـدأ والقضية مـن واقع 

إيَمـاني ما يزال امتداداً يربطهم بنهضته. 
يف السـياق أشـار بيـان صـادر عـن املسـرية، 
إىل ثـورة اإلمـام زيـد -عليه السـالم- الـذي خرج 
مجاهـداً رافضاً للتسـلط والظلـم، مؤّكــداً أن ما 
يعانيـه الشـعب اليمني اليـوم من ويـالت وإجرام 
سـببه رفض الخضوع واالستسالم لقوى الطغيان 
والتمسـك بنهـج آل بيـت رسـول اللـه، منوًِّها إىل 
الدوافـع واألسـباب التي دعت اإلمـام زيد للخروج 

بثـورة ملناهضـة الظاملني والسـعي إلصـالح واقع 
ــة بمواجهة الطغيان الذي يُعد محطة مظلمة  األُمَّ

ــة.  يف تاريخ األُمَّ
وحـث البيـان عـىل ترسـيخ منهـج العـدل يف 
ــة تأسياً باإلمام الثائر واالقتَداء به يف  أوسـاط األُمَّ
االنتصار لقيم الحق واملساواة ونرصة املستضعفني 
ومقارعـة الظاملني واملسـتكربين، داعيـاً إىل التحيل 
بالوعي والبصرية تجاه األحداث واملسـتجدات التي 
تفرضهـا التطـورات يف ظـل تربص األعـداء باألمة 
ومحاولتهـم تركيعها وتضليلها، كما دعا إىل تجديد 
الثبات عىل مبدأ التصدي للعدوان ومحاربة أطماعه 
وما يمارسـه من نهـب ملقدرات وإيرادات الشـعب 
اليمني واحتالل أراضيه وتعزيز الصمود يف مواجهة 

تداعيات الحصار وامليض بعزم يف رفد الجبهات. 



6
األربعاء والخميس

العدد

26 محرم 1444هـ..
24 أغسطس 2022م

(1465)
اخبار 

ــئ ـئ ُضـّض اُفطَّ المتاشر سعض: اإلطام زغث لغج َخاّخًا بفؤئ أو ذائفئ بض عع رطج لُفطَّ

أتراُر خسثة غآّضـثون املدغَّ سطى درب اإلطام زغث سطغه السقم يف طعاجعئ صعى الزطط والطشغان

طتاشزُئ إب ُتْتغغ ذضرى اجاحعاد اإلطام زغث بفسالغئ طرضجغئ وطسرية جماعريغئ 

تسج تتغغ ذضرى تطغش الصرآن بفسالغئ بصاشغئ طرضجغئ

 : خسثة
أحيـا أبنـاُء محافظة صعـدة، أمـس الثالثاء، 
ذكـرى استشـهاد اإلمـام زيد بـن عـيل -عليهما 

السالم-، بمسرية جماهريية حاشدة. 
ويف املسـرية التي شـارك فيها عـرشاُت اآلالف 
من أبنـاء املحافظـة تقدمهم محافـظ املحافظة 
محمد جابـر عوض، وعدٌد من قيادات ومسـؤويل 
السـلطة املحليـة والتنفيذيـة والعلمائيـة، رفـع 
املشاركون الشـعارات املعربة عن تمسكهم بنهج 
اإلمـام زيد (ع)، مجددين العهد بامليض عىل الدرب 
الذي سار عليه يف خروجه وثورته ضد قوى الظلم 

واالستبداد. 
وأَشـاَر محافظ املحافظة يف كلمته التي ألقاها 
يف املسرية، إىل أن اإلمام زيداً (ع) ليس خاصاً بفئة 
ــة،  ـة ُكـّل األُمَّ معينة أَو طائفة بل هـو رمز لألُمَّ
وعلـم مـن أعالمهـا، مؤّكـداً عـىل أهميّـة إحياء 
املناسـبة يف اسـتلهام الـدروس والعرب، وتجسـيد 
القيـم واملبـادئ التي جسـدها -عليه السـالم- يف 
العـدوان  لقـوى  التصـدي  يف  وثورتـه،  خروجـه 

األمريكي السعودّي الغاشم. 
من جانبه، أشـار عضـو رابطة علمـاء اليمن 
العالمـة محمد الهادي، أن ثورَة اإلمام زيد، جاءت 
للتصدي لالنحراف الخطـري الذي كانت قد وصلت 

ــة، نتيجة تسـلط بني أمية الذين عملوا  إليه األُمَّ
ـــة وإبعادهـا عـن رسـول الله  عـىل حـرف األُمَّ
والقـرآن الكريم وأعالم الهدى، الفتـاً إىل أن اإلمام 
زيداً جّسـد بخروجه وثورته اإلسـالم الحقيقي يف 

أبهى صوره ومعانيه. 
وأّكــد العالمـُة الهـادي، أن موقـَف الشـعب 
اليمني من العدوان وجرائمه، امتداد ملوقف األئمة 
عيل والحسني والحسـن وزيد يف التصدي للظاملني 

والطغاة واملستكربين. 
وأّكــد املشـاركون يف بياٍن صادٍر عن املسـرية 
ـَك  تلقـت صحيفـة (املسـرية) نسـخًة منه، تمسُّ
ـــة ويف مقدمتهـا  الشـعب اليمنـي بقضايـا األُمَّ
القضية الفلسـطينية.. مؤّكــداً العداء ألعداء الله 
والدين واألمة وعىل رأسـهم أمريكا وإرسائيل ومن 

سار يف فلكهم. 
وعّرب البياُن عن إدانته واسـتنكاره الشـديدين 

ألعمـال الخيانة وكل أشـكال التطبيـع والعالقات 
مع العدّو الصهيوني، بأي شـكٍل من األشكال من 

قبل أنظمة العمالة والخيانة. 
وأّكـد البياُن أن الشـعَب اليمنـي لن يفرَِّط 
يف ُهــِويَّته واسـتقالله وعزته وكرامته، وأنه 
بـاٍق عىل موقفـه الديني واملبدئـي يف مواجهة 
العدوان، ُمشـرياً إىل أن الشـعب اليمني لم يهن 
ولم تخمد جذوته وإرصاره وثقته بالله ووعده 

بالنرص. 
واعتـرب البيـاُن ُمَماَطَلـَة األمم املتحـدة وعدم 
ضغطهـا عىل العـدوان يف دفـع املرتبـات والوفاء 
مـع املعتديـن،  بالتزاماتهـا يف الُهـدنـة، عدوانـاً 
مؤّكـداً أن الشـعب اليمني لن يقـف متفرجاً عىل 
أعدائـه وأذنابهم وهم ينهبـون ثرواته ويرفضون 
دفع مرتباته من ثرواته، وأن رضباته سـتجعلهم 

يندمون. 

 : إب
أحيـا أبناُء محافظة أب، أمـس الثالثاء، ذكرى 
استشـهاد اإلمـام زيد -عليـه السـالم-، بفعالية 
مركـز  يف  األوىل  جماهرييـة  ومسـرية  مركزيـة 

املحافظة والثانية بمديرية يريم. 
ففـي الفعالية التي حرضها عـدد من أعضاء 
مجليس النواب والشورى ووكالء املحافظة ومدراء 
املكاتـب التنفيذيـة واملديريات، وحشـد غفري من 
املواطنـني بمركـز املحافظـة، رفـع املشـاركون 
شـعارات وأعالم املناسـبة ورايـات املقاومة، عىل 
وقع هتافات من وحي املناسـبة واألناشـيد املؤيد 

للمقاومة. 
وأّكــد العلماء يف كلمٍة لهم ألقاها مرشف عام 
املحافظة يحيى اليوسفي، أهميّة إحياء املناسبة، 
يف اسـتلهام الـدروس والعرب، والتـزود من معاني 
الصرب والصمود والشجاعة والبسالة التي سطرها 
-عليـه السـالم- يف ثورتـه ومواجهة قـوى الظلم 
واالسـتبداد والتسـلط األموي، الفتـاً إىل أن خروج 
اإلمام زيـد وثورته وجهـاده وتضحياته كان؛ ِمن 
أجِل إعالء كلمة الله، ونرصة املستضعفني، وإعادة 
ـــة إىل مسـارها الصحيـح وربطهـا بالقرآن  األُمَّ

الكريم. 
وأَشـاَر إىل أن العدوان والحصار الذي يمارسـه 
الطغـاة والظاملـني عىل شـعب اإليمـان والحكمة 
لن يسـتطيع كـرس إراَدة أبناء اليمن، مسـتعرضاً 
جانباً من تضحيات اإلمام زيد وجهاده يف مواجهة 

الطغاة واملستكربين يف عرصه. 
ودعـا اليوسـفي كافـة اليمنـني إىل املزيـد من 
التالحـم والثبـات ملواجهـة قـوى العـدوان ورفد 
الجبهات بقوافـل العطاء والتضحية حتى تحقيق 

النرص املؤزر. 
مـن جانبه أّكــد عضـو رابطة علمـاء اليمن 
العالمـة حسـن الضحياني، أن السـري عىل ُخَطى 
الرسـول األكـرم محمـد -صىل اللـه عليـه وآله- 
ـــة، واقتَفـاء آثارهم  واإلمـام عـيل وعظماء األُمَّ

ــة من وضعها الراهن.  كفيٌل بإخراج األُمَّ
وأوضح أن إحياء هذه الذكرى، يجسد أهميتها 

ومكانـة اإلمـام زيد -عليه السـالم- السـتخالص 
الدروس والعرب يف شـحذ الهمـم ملواجهة الطغيان 
والظلـم والجـربوت والسـعي للتحـّرر مـن قوى 

الهيمنة والتسلط واالستكبار العاملي. 
ولفـت الضحياني، إىل عظمـة تضحيات اإلمام 
زيـد -عليه السـالم- يف مقارعة الظلـم واالنتصار 
للمظلومـني، ُمشـرياً إىل أبعـاد ثـورة اإلمـام زيد 

ــة.  وأهميتها وتأثرياتها يف حياة األُمَّ
بدوره، قّدم مدير إدارة املساجد بمكتب اإلرشاد 
باملحافظـة محمد مرشـد زيـد، رسداً موجزاً عن 
سرية ومآثر اإلمام زيد -عليه السالم-، مستعرضاً 
بعضـاً من الصـور األليمة للظلم الـذي تعرض له 
اإلمام زيد -عليه السـالم-، ومدى صربه وصموده 
الظلـم  ذلـك  مواجهـة  يف  وبسـالته  وشـجاعته 

والطغيان. 
إىل ذلك شـهدت مدينة يريم، مسرية جماهريية 
حاشـدة ألبنـاء مديريـات املربع الشـمايل (يريم، 
الرضمة، السدة، النادرة)، إحياًء لذكرى استشهاد 

اإلمام زيد بن عيل -عليهما السالم-. 
ويف املسرية التي تقدمها عضوا مجلس الشورى 
محمـد التويتي وعبدالله الفرح وقيادات السـلطة 
املحليـة باملديريـات، رفع املشـاركون الشـعارات 
والالفتات املعربة عن املناسـبة، عىل َوْقِع ُهتافات 

من وحي املناسبة وأناشيد مؤيدة للمقاومة. 
وأّكـد املشـاركون امليض عىل نهِج اإلماِم زيد يف 
مواجهة قوى الظلـم والطغيان، واملتمثلة اليوم يف 
قوى تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 

عىل اليمن. 
وألقيـت يف املسـرية العديـد من الكلمـات التي 
عـّربت يف مجملها عن أهميّة إحياء املناسـبة، ويف 
اسـتلهام الدروس والعرب، وتجسيد املبادئ والقيم 
التـي جسـدها اإلمـام زيـد يف سـريته وجهـاده، 
ــة  موضحـًة بأن اإلمام زيـداً َعَلٌم من أعـالم األُمَّ
ورمٌز من رموزها، وليس علماً ورمزاً خاصاً بفئة 

ـة جمعاء.  معينة أَو طائفة بل هو رمٌز لألُمَّ
وأّكــد بيان صادر عن املسـرية تلقت صحيفة 
(املسـرية) نسـخًة منه، أن ثورة اإلمام زيد جاءت 
ـــة  األُمَّ واقـع  يف  الخطـري  لالنحـراف  للتصـدي 
إىل أن  وإعادتهـا إىل مسـارها الصحيـح، ُمشـرياً 
ثورة اإلمام زيد ثورة الحرية واإلسالم الحقيقي يف 
أبهى صوره ومعانيه، َحيُث جسـد األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر يف وجه السلطان الجائر.
ولفت إىل أن موقف الشعب اليمني من العدوان 
وجرائمـه امتـداد ملوقـف األئمـة عيل والحسـني 
والطغـاة  للظاملـني  التصـدي  يف  وزيـد  والحسـن 

واملستكربين. 

وأّكـد البيان تمسـك الشـعب اليمنـي بقضايا 
ـــة ويف مقدمتهـا القضية الفلسـطينية وأن  األُمَّ
العداء يوجه ألعداء الله والدين واألمة وعىل رأسهم 

أمريكا وإرسائيل ومن سار يف فلكهم. 
أشـكال  وكل  الخيانـة  أعمـال  البيـان  وأدان 
التطبيـع والعالقات مع العدّو الصهيوني الغاصب 
بأي شـكل من األشـكال من قبل أنظمـة العمالة 

والخيانة. 
واعتـرب البيـان مماطلـة األمم املتحـدة وعدم 
ضغطهـا عىل العـدوان يف دفـع املرتبـات والوفاء 
بالتزاماتها يف الهدنة، عدواناً مع املعتدين، مشـّدًدا 
عىل أن الشعب اليمني لن يقَف متفرجاً عىل أعدائه 
وأذنابهـم وهـم ينهبـون ثرواتـه ويرفضون دفع 

مرتباته من ثرواته.

 : تسج
أحيـا أبناُء محافظة تعز، أمس الثالثاء، ذكرى 
استشـهاد اإلمـام زيد -عليـه السـالم-، بفعالية 

مركزية تحت عنوان «بصرية وجهاد». 
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا عضـُو مجلـس 
محكمـة  ورئيـس  بجـاش  محمـود  الشـورى 
االسـتئناف باملحافظة القايض عبدالعزيز الصويف 
ورئيس النيابة العامة القايض عبدالرقيب املجيدي 
وعـدد مـن وكالء املحافظـة ومـدراء املديريـات، 
وحشـد غفـري مـن املواطنـني، رفع املشـاركون 
شـعارات وأعالم املناسـبة ورايات املقاومة، عىل 
وقع هتافات من وحي املناسبة واألناشيد املؤيدة 

للمقاومة. 
وأّكـد مديـُر عام التخطيط محمد الوشـيل يف 
كلمته التي ألقاهـا يف الفعالية، عىل أهميِّة إحياء 

املناسـبة يف اسـتلهام الـدروس والعـرب، والتزود 
بمعانـي الصرب والصمود والشـجاعة والبسـالة 
التي جسـدها اإلمام زيـد (ع) يف خروجه وثورته 
ومواجهتـه لقـوى الظلـم والطغيـان والتسـلط 

واالستبداد األموي. 
وأَشاَر إىل أن صموَد الشعب اليمني يف مواجهة 
العـدوان والحصار، امتداد لثـورة اإلمام زيد (ع)، 
وأن مظلوميتـه امتداٌد ملظلومية اإلمام الحسـني 
(ع)، مؤّكــداً املـيض عـىل درب أعـالم الهـدى يف 
مواجهـة قوى الطغيـان، ومواصلة مسـريهم يف 

إحقاق الحق والعدالة ونرصة املستضعفني. 
مـن جانبـه أّكــد الدكتـور محمـد الذيباني، 
عـىل أهميّة االقتـَداء باإلمام زيد -عليه السـالم- 
وتجسـيد القيم واملبادئ التي ضحى ِمن أجِلها يف 
مواجهة العـدوان األمريكي السـعودّي والتصدي 
ملخّططاتـه ومؤامراتـه وإفشـالها، مشـّدًدا عىل 
رضورة استشـعار الجميع للمسـؤولية، وتعزيز 

الصمـود والثبـات ومواصلـة دعم رفـد الجبهات 
باملـال والرجـال والعتـاد حتـى تحقيـق النـرص 

وتحرير كافة األرايض اليمنية. 
من جهته أشـار العالمة حسـن البزاز يف كلمة 
ألقاها عن العلماء، إىل أن اإلمام زيداً كان مدرسـًة 
ـــة وتصحيح املفاهيم  يف التَحّرك يف أوسـاط األُمَّ

ــة.  املغلوطة واستشعار املسئولية تجاه األُمَّ
واسـتعرض يف نبذة مخترصة سرية اإلمام زيد 
-عليه السـالم-، منذُ نشـأته ُمـروًرا بطلبه للعلم 
وزهـده يف الحيـاة ُوُصـوالً إىل أن صـدح بالحق يف 
وجـه الحاكم الجائـر، إبالغه بأنه سـيثور عليه، 
وخروجـه واستشـهاده، متنـاوالً أبـرز الصفات 
واملناقب التي تميز بها اإلمام زيد -عليه السالم-، 
من التقوى والزهد واالرتباط بالله، التوكل عليه. 

 وتطرق إىل املراحل التي تَحّرك فيها اإلمام زيد 
ومقاصد ثورته يف رفع الوعي وكرس حالة الجمود 

والخنوع ألعداء الله ورسوله. 



7
األربعاء والخميس

العدد

26 محرم 1444هـ..
24 أغسطس 2022م

(1465)
اخبار 

خقل إتغائعظ لثضرى اجاحعاد اإلطام زغث:

ترائُر الغمظ: طزطعطغُئ وتدتغاُت أتفاد الرجعل جازض طتفعرًة 
يف ذاضرة افجغال وُحسطًئ تمثعط بالروتغئ الةعادغئ

 : خظساء
أحيـت الهيئُة النسـائية بأمانـة العاصمة، أمس 
الثالثاء، الذكرى السـنويَة الستشـهاد اإلمام زيد بن 
ــَالُم، بمسـرية حاشـدة يف ساحِة  عيل َعَليْـِهَما السَّ

جامع الشعب. 
وعىل َوْقِع ُهتافات من وحي املناسـبة واألناشـيد 
املؤيـدة للمقاومـة توافـدت اآلالف مـن النسـاء إىل 
سـاحة املسـرية بجامع الشـعب، وهن يرفعن أعالم 

املناسبة، ورايات املقاومة. 
ويف املسـرية، ألقـت الناشـطة الثقافيـة فاطمـة 
محمـد بدرالديـن الحوثي كلمـًة ترحيبيًة، أشـادت 
فيها بالتفاُعـِل الكبري والحضور النسـائي املرشف، 
مسـتعرضة مناقـب اإلمـام زيـد وصـربه وجهـاده 
وتضحياتـه يف مواجهـة جـربوت الظلـم يف زمانـه، 

ومبادئه التي أرساها إلحياء دين الله. 
اإلمـام  منهـج  بـني  التشـابه  ألوُجـِه  وتطرقـت 
زيـد وتَحرُِّكـه الثـوري والتحـّرري ضد قـوى الظلم 
والطغيان والتسـلط واالسـتبداد األموي، وبني ثورِة 
الشـعب اليمنـي وتَحّركـه ملواجهـة قـوى العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي والتصدي ملشـاريعها 

االستعمارية االستكبارية. 
وأّكــدت فاطمة أن مظلوميَة أحفاد رسـول الله، 
وتضحياتهـم سـتظل محفـورة يف ذاكـرة األجيـال 
وشـعلة للروحيـة الجهاديـة لـدى ُكــّل الثائريـن، 
والـذي بات اليوم يمثل خياراً وحيداً للشـعب اليمني 
عىل طريـق تحقيق النرص املؤزر عىل قـوى العدوان 

واملرتِزقة. 
وأّكــدت املشـاركات يف بيان صادر عن املسـرية، 

ــة ويف مقدمتها  تمسك الشـعب اليمني بقضايا األُمَّ
القضيـة الفلسـطينية وتقديس املقدسـات ورفض 

تدنيسها. 
وأَشـاَر البيـاُن إىل عـداِء الشـعب اليمنـي ألعداء 
ـــة والدين وعىل رأسـهم أمريكا وإرسائيل ومن  األُمَّ
سـار يف فلكهم، مؤّكـداً الرفَض ألعمال الخيانة وكل 
أشـكال التطبيع والعالقات مع العدّو الصهيوني من 

قبل أنظمة العمالة والخيانة. 
وأوضـح أن نظرتَنـا إىل العـدوان يف ظـل الُهـدنة 
املعلنـة، نظرة القرآن نحو مـن ال يلتزمون وال يفون 
بعهـد وال ميثاق ونحن نجدهم لـم يلتزموا ولم يفوا 

بما عاهدوا عليه. 
ووّجـه البياُن رسـالًة لقـوى العدوان أن الشـعب 
اليمني لن يهن أَو يوهن عزمه ولم تخمد جذوته ولن 

يفرط يف ُهــِويَّته وال استقالله وال عزته وكرامته. 
وجّدَد التأكيَد عىل موقف الشعب اليمني املبدئي يف 
مواجهـة العدوان وكله ثقة بنرص الله وتأييده مهما 
كانت التضحيات، ُمشرياً إىل أن مماطلة األمم املتحدة 
وعـدم ضغطها عـىل دول العدوان بـرصف املرتبات 
والوفـاء بالتزاماتها بالُهـدنة، يكشـف عدوانها مع 

املعتدين. 
َج عىل  وأّكــد البيـاُن أن الشـعَب اليمنيَّ لـن يتفرَّ
أعدائـه وأذنابـه ينهبـون ثرواتـه ويرُفُضون رصَف 

مرتبات أبناء اليمن من ثرواته. 
واعتربَ، إحياَء ذكرى استشـهاد اإلمام زيد، يجّسُد 
والء الشعب اليمني لله ورسوله وأهل بيته، والتأكيد 
عـىل عالقته باإلمـام زيد قائـداً وُقـدوة وامليض عىل 
نهجـه وثورته واالقتَداء بصـربه وثباته وتضحيته يف 

مواجهة الطغاة واملستكربين. 

بقُث رجائض يف بقث طظاجئاٍت خالثة يف حعر املترَّم
سئث الصعي السئاسغ

تتـواىل عـىل املسـلمني يف مشـارق األرض ومغاربها 
بصفـٍة عامة، واليمنيني عىل وجه الخصوص، يف شـهر 
محـرَّم الحـرام ثـالث مناسـبات دينيٍة خالـدة، حملت 
يف طياِتهـا األفـراِح مفتتًحا، وغمرتنا فيمـا بعدها من 
األيّام بذكرياٍت من اآلالم واملآيس، عشـناها واقعاً حيّاً، 
استذكاراً لذكرى لن تنتهَي أبداً، واستحضاراً لشخوٍص 

لن يغيِّبوا مطلقاً. 
يف بدايـِة شـهِر محـرَِّم الحـرام، اسـتوقفتنا ذكرى 
الهجـرة النبويـة املباركـة -عـىل صاحبها وآلـه أفضل 
الصـالة وأتـم التسـليم-، ومعهـا خرجنـا إحيـاًء لهـا 
والوقـوف عنـد املحطة األهم واألبرز يف تاريخ اإلسـالم، 
يف رسالٍة أّكـدتها الحشود اليمانية والتي كان مفادها: 
إذَا كان النبـي األكـرم (ص)، ومـن خـالل الهجرة من 
مكـة إىل املدينـة املنـورة، سـعى إىل التحـّرر مـن ربقة 
الرشك والطغيان القريش، فها نحن اليوم نعيش لحظة 
الخـروج بالدعـوة إىل اآلفـاق الرحبـة بـدًءا مـن أرض 
اإليَمــان والحكمة، ُوُصــوالً إىل الجزيـرة العربية وما 
تالهـا، فكما َمـنَّ الله عـىل أجدادنا اليمانيـني األنصار 
لحمل هذه الرسـالة ونرش هذا الديـن يف ُكـّل األصقاع، 
فجاءت رسالة الهجرة النبوية بأّن اليمنيني سيحملون 
عىل عاتقهم الذود عن اإلسالم ونرش وحماية دعوته إىل 

ما شاء الله. 

ويف العارش من شـهر محرَّم الحرام توقف اليمنيون 
طويـالً عنـد املأسـاة الكربى لسـبط الرسـول األعظم 
صلـوات الله عليـه وعىل آلـه، يف يوم عاشـوراء ذكرى 

استشهاد اإلمام الحسني (ع) وأهله 
وشـيعته يف كربالء الطَّـف، ومكثوا 
غـري قليـل يتأملـون عمـق الحدث 
واملأساة وعاشـوا تفاصيلها لحظًة 
بلحظة، بحيث حملتهم مظلوميتها 
عنوًة بأن ترسل حشودهم املتطلعة 
برسـالٍة أُخـرى، مفادهـا أن دماء 
من سـيوف  املظلومـني أقوى فتكاً 
واملسـتكربين،  والبغـاة  الطغـاة 
وأن رصخـات اإلمام الحسـني (ع) 
ومبادئـه، سـتظل نرباسـاً يـيضء 
وتحـد،  مواجهـٍة  ُكــّل  يف  دروبنـا 
ودافعـاً ال تراجـع فيـه عـن البذل 
والفـداء،  والتضحيـة  والعطـاء، 
واملواجهـة والجهـاد، مهمـا كانت 

العواقب وبلغت التحديات. 
ويف الخامس والعرشين من شهر 
محـرم الحـرام، حطت بنـا الرحال 

مـع إمام األئمـة املجاهدين وُقـدوة الثائريـن، وحليف 
كتـاب رب العاملـني اإلمام زيد بـن عـيل (ع)، الذي نال 
رشف الجهـاد وحيض بوسـام االستشـهاد يف الخامس 
والعرشين من شـهر املحرم سـنة ١٢٢هــ عن عمٍر لم 

يتجاوز الـ ٤٦ عاماً. 
توقفنـا ُهنا.. دون أن ننوَح ونولـوَل، ولم نلطم خداً 
ولم ننـدب َحظاً، كمـا يحلو ملرىض النفـوس توصيفنا 
وافـرتاء، ولكننـا  باألباطيـل كذبـاً 
خرجنا استذكاراً للمناسبة ويف مثل 
هكذا وضع عدواني، لنسـتلهَم من 
اإلمام زيـد (ع)، الدروس اإليَمـانية 
ملواجهـة الطغـاة واملتجربين مهما 
كانـت مكانتهـم ونفوذهـم وقـوة 
ترسـاناتهم وعتادهـم وعديدهـم، 
الغاشـم  العـدوان  يدفعنـا  والتـي 
الدويل  والتكالـب  الجائر  والحصـار 
املشـني،  األممي  والصمت  الخبيـث 
لنسـتذكر الوقائـع واألحـداث التي 
عاشـها اإلمـام زيد (ع)، لنعيشـها 

بكل تفاصيلها. 
شـهر  مـن   ٢٥ الــ  يف  خرجنـا 
املحرم، لنؤّكـد يف رسالٍة أُخرى، لكل 
من عاشوا ويعيشون اليوم يف أجواء 
الضيـاع الروحـي والفـراغ الفكري 
الخطـوط  عـن  بعيـًدا  والعمـيل، 
املستقيمة التي تؤدي إىل ساحات األمان والفالح، نرُسُم 
وكأولويـٍة للمواجهـة والتصـدي، لكل مـا واجه اإلمام 
الشـهيد زيد بن عيل (ع) من طغيـان وانحراف، وهكذا 
ترجمت حشودنا رصخة اإلمام زيد الخالدة، والتي كأنه 

يخاطبنا كما خاطب أهل زمانه واألزمنة املتعاقبة حتى 
اليوم: (من أحب الحياة عاش ذليالً). 

نعم من أحب الحياة.. عاش خانعاً مضطهداً.. عاش 
راكعاً مسـتضعفاً.. عاش قابالً ألن يُجلد ظهره ويُسلب 
ماله.. عاش حقرياً مخذوالً.. عاش عبداً ألمريكا ولدول 
االسـتكبار الغربية.. عاش عميالً خائناً مرتِزقاً.. عاش 
تابعاً لبني سـعود وغلمان زايد.. عـاش جباناً منبوذاً.. 
عـاش راضياً بالظلـم والجور واملنكـر والباطل.. عاش 
مجّمـداً لكتـاب اللـه وآياتـه، عـاش متنازالً عـن دينه 

وكرامته وحريته.. عاش لألسف صهيونياً. 
هكـذا، نتعلـم من اإلمام زيـد (ع)، يف واقعنـا اليوم، 
«البصـرية.. البصرية»، فمن ال يعتـرب التصدي للعدوان 
ه يعاني من خلـل إنسـاني ويتعامى عن  أولويـة َفـإنـَّ
حجم هذا العدوان وأهدافه، كما أشـار السـيد القائد يف 
خطـاب الذكرى أمس: «يف ظل الُهـدنة القائمة علينا أال 
نتصور أن الحرب قد انتهت وننشغل بأمور أُخرى، فمن 
أولوياتنـا يف ظل الُهـدنة املؤقتة البقاء عىل درجة عالية 

من الجهوزية واالنتباه إىل ُكـّل مخّططات األعداء». 
نعم.. إنها بحق مناسـبات أُسطورية خالدة، نستمد 
منهـا روح الثبـات عىل املبـدأ واملوقف، وعـزم التصدي 
الشـجاعة  فيهـا  ونسـتحرض  والتحـدي،  واملواجهـة 
والبطولـة يف أسـمى معانيها، ونسـتلهم منهـا قواعد 
الصمـود واالستبسـال، ونأخـذ مـن دروسـها العـربة 
والعظـة مـن مخاطـر التفريـط والتهـاون، وعواقـب 

الجمود واالستكانة واالنحراف. 



8
األربعاء والخميس

العدد

26 محرم 1444هـ
24 أغسطس 2022م

(1465)
خطاب السيد 

يَْطاِن الرَِّجيِْم أَُعــْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمــِن الرَِّحيِْم

، َوأَشـَهـُد أْن  اْلَحْمُد للِه َربِّ اْلَعاَْلِمنْيَ
َال إِْلَه إالَّ اللُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، َوأَْشَهُد 
ــًدا َعبْـُدُه َوَرُســْولُه  َدنا ُمَحمَّ أَنَّ َسيـِّ

َخاتَـُم النبيني. 
ـــٍد وعىل آِل  اللَُّهـمَّ َصـلِّ عـىل ُمَحمَّ
ـــٍد وعىل  ـــٍد وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــٍد، كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت عىل  آِل ُمَحمَّ
إِبْـَراِهيْـَم وََعـَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد 

َمِجيٌْد.
َواْْرَض اللَُّهـمَّ ِبِرَضاَك َعـْن أَْصَحاِبِه 
اْألَْخيَـاِر امُلنْتََجبني، وََعْن َسـاِئِر ِعبَاِدك 

الِحنْيَ َوامُلَجاِهِديَْن.  الصَّ
أيُّها اإلِْخَوُة َواْألََخَواُت.

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. اْلسَّ
وعظَّـم اللُه جرنـا وأجركم يف ذكرى 
استشهاد اإلمام الشهيد زيد بن عيل بن 
الحسـني بن عيل بن أبـي طالب «عليه 

السالم». 
ِة،  يف هـذِه الذِّْكـَرى التَّاريخيـِة املهمَّ
التي من املهّم أن نستفيَد منها من واقع 
ما نُعانيه كأمٍة مسـلمة، فاسـتذكاُرنا 
للتاريخ ولألحداث التاريخية مما نحتاُج 
إليـه، بالنظـر إىل واقعنا، ومـا نواِجُهُه 
من تحدياٍت وأخطاٍر، وما نعيُشـه من 
ِمَحٍن وَمآٍس ومعاناٍة كبرية، نحتاُج إىل 
االستفادة من األحداِث التاريخيِة فيما 
يزيُدنا وعياً، وبصـريًة، ويقيناً، وعزماً، 

وقوة إراَدة. 
وصلتُنا كأمٍة مسـلمة بتاريخنا هي 
ــة  صلٌة حتميـة، من َحيُث صلـِة األُمَّ
بشكٍل عام برموزها، ومن َحيُث صلِتها 
الثقافيـة والفكريـة، ومـن َحيُث تأثري 
األحداث نفسـها التي حصلت يف تاريخ 

ــة.  ــة يف مستقبل األُمَّ األُمَّ
ــة،  ومن أبرز األحداِث يف تاريخ األُمَّ
ومن أهمها، ومـن أكثرها تأثرياً، تأثرياً 
شـامالً، تأثـرياً عـىل املسـتوى الثقايف 
هـذه  أبـرز  مـن  والعمـيل،  والفكـري 
األحداث: نهضة اإلمام الشـهيد زيد بن 
ــَالُم» واستشهاده،  عيلٍّ «َعَليْـِهَما السَّ
وذلـك مـن جوانـب متعـددة، األهميّة 
الكبـرية لهـذه النهضة يف تاريـخ أمتنا 
اإلسـالمية، والتي يشـهُد لهـا اهتماُم 
الكتب التاريخية بها، الكتب التاريخية 
ـــة، واتّجاهاتها  ملختلف مذاهـب األُمَّ
القديمة،  بالـذات  والفكرية،  الثقافيـة 
ــة  املصـادر املعتـربة لدى أطيـاف األُمَّ
فيمـا مىض، أعطـت اهتمامـاً توثيقياً 
َكبرياً لنهضة اإلمام الشهيد زيد بن عيلٍّ 
ــَالُم»، وكذلـك ما كان  «َعَليْـِهَمـا السَّ
لهـذه النهضة والثورة مـن أثٍر كبري يف 
ــة عىل مدى  الواقع، امتـد يف واقع األُمَّ

األجيال. 
فهـذه النهضـة التـي لهـا أهميتها 
مـن جوانب متعـددة، بالنظـر أوالً: إىل 
شـخصيِة اإلماِم الشـهيِد زيـد بن عيلٍّ 
ــَالُم»، فهو سـليل بيت  «َعَليْـِهَما السَّ
النبوة، أبوه اإلمام زين العابدين، وسيِّد 
السـاجدين: عيل بـن الحسـني، وجده 
سـبط رسـول الله «صلـوات الله عليه 
وعـىل آلـه»، جـده اإلمام الحسـني بن 
ــَالُم» سـبط رسول  عيلٍّ «َعَليْـِهَما السَّ
اللـه «صلواُت الله وسـالُمه عليه وعىل 
آله»، ومـا ُعِرَف به اإلمام الشـهيد زيد 
ــَالُم» يف أوساط  بن عيلٍّ «َعَليْـِهَما السَّ
ــة بشكٍل عام بمختلف اتّجاهاتها  األُمَّ
الثقافيـة والفكرية، بمختلف أطيافها، 

مـا ُعـِرَف بـه مـن مكانتـه العظيمة، 
معروٌف بمقامه العظيم عىل املسـتوى 
العلمي، والثقايف، واألخالقي، والقيمي، 
ـــة يف ذلـك  وهـو املعـروف بـني األُمَّ
العرص بحليف القرآن؛ لعالقته الوثيقة 
بالقـرآن الكريـم، بكتـاب اللـه تبارك 
وتعاىل، عالقة العلم، واملعرفة، والعمل، 
وااللتزام األخالقي واإليَمـاني، االرتباط 
الوثيق الذي يشـمل ُكـّل يشء: ُكـّل ما 
ــة، وعالقة  يمثل أهميّة يف عالقـة األُمَّ
اإلنسـان املؤمـن بكتـاب اللـه تبـارك 

وتعاىل. 
ومـن َحيـُث طبيعـة القضيـة التي 
تَحـّرك؛ ِمـن أجِلها اإلمام الشـهيد زيد 
ـَالُم»، وكذلك من  بن عيلٍّ «َعَليْـِهَما السَّ
َحيُث مظلوميته، وحجم تلك املظلومية، 
ُكـّل هـذا جعل لهـذه النهضة موقعها 
البارز، والكبـري، واملتميز، والحارض يف 
كتب التاريخ، ويف أحـداث التاريخ، ويف 
مسـار أحـداث التاريخ، التـي أثَّرت يف 

ــة عىل امتداد أجيالها.  واقع األُمَّ
اإلماُم الشهيُد زيد بن عيلٍّ «َعَليْـِهَما 
تلـك  تميـزت  نهضتـه  يف  ــَالُم»  السَّ
النهضة بوزنها وأهميتها عىل املستوى 
فهـي  واملبدئـي،  والقيمـي  األخالقـي 
نهضة يسـتند فيها إىل كتاب الله تبارك 
ــة  وتعـاىل، إىل مبـادئ وقيم هـذه األُمَّ
وهـي  األصيلـة،  املبـادئ  اإلسـالمية، 
تمثل االمتداد للنهـج املحمدي األصيل، 
وهـي نهضـٌة سـعى مـن خاللهـا إىل 
ــة من االسـتعباد، واإلذالل،  إنقاذ األُمَّ
ـــة  واالضطهـاد، وسـعى إلنقـاذ األُمَّ
من حالـة االستسـالم والخنوع يف ظل 
ـــة آنذاك  وضـٍع كارثـي تعيشـه األُمَّ
نتيجًة السـتحكام سـيطرة طغاة بني 
أمية عليها، واتِّخاذهـم دين الله َدَغال، 

وعباده َخَوال، وماله ُدَوال. 
ُكــلَّ  انتهـك  األمـوي  الطُّغيـاُن 
الخطـوط  ُكــّل  وتجـاوز  الحرمـات، 
واستهرت  املقدسـات،  واستباح  الحمر، 
ـــة  بالديـن اإلسـالمي، واسـتعد األُمَّ
وأذلهـا، وبلـغ الـذروة يف ذلـك، وصـل 
إىل درجـة االسـتباحة لكل املقدسـات، 

مـا فعلـه طغـاة بنـي أميـة يف مكـة 
واستباحتها،  ملرتني،  للكعبة  بإحراقهم 
النبـي «صلـوات  ملدينـة  واالسـتباحة 
اللـه عليه وعىل آلـه»، وقتل سـكانها، 
واالسـتباحة لذرية وعرتة رسـول الله 
«صلوات الله عليه وعىل آله»، والسـعي 
ـة بشـكٍل  إلبادتهـم، واالسـتباحة لألُمَّ
واعتبـار  اإلسـالمية،  ــة  لألُمَّ عـام، 
ــة عبيداً وخوالً لهم، واستهتارهم  األُمَّ
لتحريف  وسـعيهم  اإلسـالمي،  بالدين 
واسـتئثارهم  به،  ب  والتلعُّ مفاهيمـه، 
ــة، واستغاللها لرشاء الذمم  بثروة األُمَّ
ـة من خالل  والوالءات، واالضطهاد لألُمَّ
مـا َمكَّنـوا بـه أنفسـهم، اسـتئثارهم 
ــة، وبناء قوة عسكرية  بإْمَكانات األُمَّ
تخدمهم لتنفيـذ أهدافهم ومصالحهم 
فيما يرض باألمة، ُوُصـوالً إىل االستهتار 
بالقرآن الكريم، طغـاة بني أمية كانوا 
يستهرتون ويسـتخفون حتى بالقرآن 
الكريـم، نظرتهم إىل القـرآن وتعاملهم 
واالسـتهتار،  باالسـتخفاف،  معـه 
والسـعي  واالسـتهزاء،  والسـخرية، 
أَيْـضـاً  والسـعي  معانيـه،  لتحريـف 
لتغيـري مفاهيمه، باالفـرتاء والتزوير، 
وكذلك االسـتخفاف بالرسول «صلوات 
الله عليه وعىل آله وسـلم»، واإلسـاءة 
إليـه، واختالق الكثري من املرويات التي 
تشـوِّه رسـول الله «صلوات الله عليه 
وعىل آلـه»، وتيسء إليه أبلغ اإلسـاءة، 
وهذا حـدث َكثرياً يف تاريخهم، وقائلهم 

يزيد الذي قال:

ب بالربية هاشميٌّ  تلعَّ
  بال وحٍي أتاه وال كتاب

فمـا فعلـه بنـو أميـة باألمـة، وما 
وصلوا إليه من الظلم لها، واالسـتعباد 
يف  ـــة  األُمَّ جعـل  لهـا،  واإلذالل  لهـا، 
ا، ويف تلك املرحلة  وضعيـة صعبة ِجــدٍّ
التـي نهـض فيها اإلمـام الشـهيد زيد 
ــَالُم»، كانت  بـن عـيلٍّ «َعَليْـِهَمـا السَّ
ألَنَّ  ا؛  ِجــدٍّ قاسـية  ـــة  األُمَّ وضعيـة 
السـيطرة األموية كانت قد استحكمت 
ـــة من جديد، كانت  قبضتها عىل األُمَّ

ثـورة اإلمام الحسـني ونهضـة اإلمام 
ـَالُم» ضد االنقالب  الحسني «َعَليْـِه السَّ
األمـوي عـىل اإلسـالم، أحدثـت تأثرياً 
ــة، واهتـزازاً َكبرياً  َكبـرياً يف واقع األُمَّ
لطغيان بني أمية، ثم أتت نهضة اإلمام 
الشـهيد زيـد بن عـيل حفيد الحسـني 
باعتبَارهـا  أتـت؛  ــَالُم»،  السَّ «َعَليْــِه 
لنهضة جـده اإلمام الحسـني  امتـداداً 
ــَالُم»، وباعتبارها أَيْـضاً  «َعَليْــِه السَّ
مـن منطلق القـرآن الكريـم، واملبادئ 
اإلسـالمية، فهـي رضورة دينية، وهي 
كذلـك نهضـٌة تمثـل االمتداد لإلسـالم 
هـذه  بـكل  فهـي  األصيـل،  املحمـدي 
االعتبـارات تقدِّم لنا النمـوذج، الُقدوة 
واألسـوة الذي نقتدي بـه، ونتأىس به، 
وهـي أعطـت أَيْـضـاً للحـق حيويًة يف 
واسـتمراراً  وامتـداداً  ـــة،  األُمَّ واقـع 
يف مسـتقبل أجيالهـا، وهـي أسـهمت 
بشـكٍل كبري يف إسـقاط الكيان األُموي 
الطاغوتي فيما بعُد؛ ولذلك لها أهميتُها 
الكبـرية، ولهـا عالقتها بنـا وبواقعنا، 
وهـي غنيـة بالـدروس والعـرب، التـي 

نستلهمها ونستفيُدها منها. 
بمثل ما وصـف التاريخ من مختلف 
أطيافهـا،  باختـالف  ـــة،  األُمَّ كتـب 
وليس من وجهة نظـٍر أَو روايٍة تخص 
ــة، أَو جهًة من  طيفاً من أطيـاف األُمَّ
ــة، بـل بمصادرها بشـكٍل  أبنـاء األُمَّ
واتّجاهاتهم،  أبنائهـا،  بمختلـف  عام، 
وأطيافهـم، مـا وصفـوه مـن طغيان 
بني أميـة، من طغيان طغاة بني أمية، 
واضطهادهم  وإفسـادهم،  وظلمهـم، 
ووحشـيتهم  ـة،  لألُمَّ وإذاللهم  ـة،  لألُمَّ
ــة،  يف ارتكاب أبشع الجرائم بحق األُمَّ
ــة،  وقتلهم ملئـات اآلالف من أبناء األُمَّ
ــة،  والستباحتهم مقدسـات هذه األُمَّ
ودينهـا،  برسـالتها،  واسـتخفافهم 
وقرآنهـا، ونبيهـا، وصـف اإلمـام زيٌد 
ــَالُم» ُكـّل ذلـك الواقع يف  «َعَليْــِه السَّ
ـة، وهـو يذكِّرها بما هي  رسـائله لألُمَّ
فيه مـن واقع، ويذكِّرها بمسـؤوليتها 
تجاه ذلك الواقع، وهذا فيه دروٌس مهمٌّ 

ا لنا يف هذا الزمن.  ِجـدٍّ

مـن أبرز ُكتُِبه (كتب اإلمام الشـهيد 
ــة،  ــَالُم») إىل أبنـاء األُمَّ «َعَليْــِه السَّ
ــة،  يصُف فيه الواقع، ويستنهض األُمَّ
قال فيـه: ((وقـد عرفتم حالكـم التي 
أنتـم عليهـا))، وهـذه مسـألة مهّمة؛ 
ـــة أن تسـتوعب الواقع  ألَنَّ عـىل األُمَّ
الـذي هـي فيـه، وأن تمتلـك املعايـري 
الصحيحـة يف تقييـم ذلـك الواقع، وأن 
تحّدد مسـؤوليتها بشكٍل صحيح تجاه 
ذلـك، وتتَحـّرك بنـاًء عىل ذلـك، ((وقد 
عرفتـم حالكـم التـي أنتـم عليها، من 
الفتنـة يف دينكم))، فبنو أمية طغاتهم 
عملوا عىل أن يتخذوا دين الله َدَغال، أن 
ــة عالقتها بدين الله  يفسدوا عىل األُمَّ
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، من خالل تحريف 
املفاهيـم الدينيـة، واختـالق مفاهيـم 
زائفـة، تقدَّم عـىل أنها تمثـل مفاهيم 
ن  اإلسـالم ومعارف اإلسالم، وهي تدجِّ
ـــة لهم،  ـــة لهـم، وتخضع األُمَّ األُمَّ
ـــة قيمـة دينهـا يف واقع  وتفقـد األُمَّ
ا،  حياتها، وهذه مسـألة خطـرية ِجـدٍّ
يعترب هذا أكرب وأخطر وأسـوأ أشـكال 
إذَا  ـــة  األُمَّ ألَنَّ  ــة؛  لألُمَّ االسـتهداف 
ابتعـدت وفصلـت عن دينها يف شـكله 
وحقائقـه،  حقيقتـه  يف  الصحيـح، 
الحالـة  فهـذه  األصيلـة؛  مبادئـه  يف 
مـن االنحـراف تمّكـن الطغـاة من أن 
ــة، وقد  تستحكم سـيطرتهم عىل األُمَّ
سـيطروا هم عىل مفاهيمها، مبادئها، 
ثقافتها، تصوراتها، ووفق ما يريدونه 

هم، ووفق ما يخدمهم. 
والبـالء  دينكـم،  يف  الفتنـة   ((مـن 
التحريـف  لذلـك  كان  عيشـكم))،  يف 
يف  سـلبي  تأثـري  الديـن  مفاهيـم  يف 
واقـع الحيـاة، وهذا من أهـم ما يجب 
ـــة، ال يمكـن أبـداً  أن تسـتوعبه األُمَّ
وتفصـل  ـــة  األُمَّ هـذه  تُـَرضب  أن 
عـن دينهـا يف حقيقتـه، يف مفاهيمـه 
الصحيحـة، ويبقـى واقعهـا مـع ذلك 
صالحاً، وحياتها مستقرًة ومستقيمًة، 
ـــة لدينها ومبادئها  خسـارة هذه األُمَّ
الصحيحة واألصيلة، يبنـى عليه واقع 
الحياة، يبنى عليه تغيري املفاهيم وبناء 
الواقـع عىل أََساسـها، وهـي مفاهيم 
ولهـذا  واملجرمـني،  الطغـاة  تخـدم 
يقول: ((والبالء يف عيشـكم، من سفك 
دمائكم، واالسـتئثار بفيئكم عليكم))، 
فاألمة كانت مستباحة حتى يف الدماء، 
يرتكب بحقها ُكـّل أنـواع الجرائم، وال 
يتحرج طغاة بني أميـة من قتل مئات 
اآلالف من املسلمني، فعلوا هذا، وال من 
ــة بكل بساطة،  قتل أحد من أبناء األُمَّ
حتـى عـىل الشـك، والتهمـة، والظنِّة، 
وألبسط وأتفه األسباب، يحكي التاريخ 
وقائع كثرية، وقصصـاً كثرية، وأحداثاً 

كثرية فيما يتعلق بهذا الجانب. 
بَفيئكـم  ((واالسـتئثاُر  وكذلـك: 
ـة ونهب ثرواتها  عليكم)): اإلفقار لألُمَّ
ومقدراتهـا وإْمَكاناتهـا، ((فهـذا مـا 
أنتم عليـه مقيمـون يف زمانكم، وبهذا 
العمل اليوم والتكم فيكم))، السياسـة 
ــة عىل هذا  املعتمـدة يف السـرية يف األُمَّ

النحو. 
 ((وبهـذا اليوم والتكـم فيكم وبعد 
اليـوم يعملون، ثم الـذي إليه مفزعكم 
زعمتـم وويل عهدكـم))، يعنـي: امللـك 
األموي الذي قد يرجعون إليه، يفزعون 
إليه ليخلصهـم مما يفعله الوالة، ((قد 
بلغكم واسـتفاض فيكم خربه أنه عىل 
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غـري دينكم ومـا جاء به نبيكـم «َصىلَّ 
اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم» من 
رضب املؤمنـني وأذاهـم، وتغيري كتاب 
اللـه تعـاىل، ورشب الخمـور، واتِّخـاذ 
املعـازف، وتعطيل الحـدود))، من هو 
يف هـرم السـلطة، مـن هـو يف موقـع 
السـلطة، من يمكـن أن يرجعـوا إليه، 
أَو يعوِّلـوا عليه ليفك عنهم ما فيه، هو 
بذلك املستوى من السـوء، الذي بلغكم 
واسـتفاض فيكم خـربه، أنـه يخالف 
بشـكٍل تام ديـن الله تعـاىل، ومنهجية 
نبيـه «صلـوات الله عليه وعـىل آله» يف 
تعامله حتى مع املؤمنني، ((من رضب 
املؤمنني وأذاهم))، ويف سـعيه لتحريف 
مفاهيم كتاب الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
تعـاىل، ((ورشب  اللـه  كتـاب  وتغيـري 
الخمـور، واتِّخـاذ املعـازف)): ارتكاب 
املحرمـات، ((وتعطيـل الحـدود، وهل 
ـة أشـد مما أصبحتم  يكون بالٌء عىل أُمَّ
عليـه اليوم لو تعقلـون))، يقول: أنتم 
يف أسـوأ وضعية، خرستـم فيها دينكم 
ودنياكم، وضعية خطرية بكل ما تعنيه 
الكلمة، ((فماذا تنظرون بعده؟))؛ ألَنَّ 

عليكم مسؤولية تجاه واقعكم هذا. 
 ((فاللـَه اللـَه عبـاَد اللـه أن تحبََط 
وأن  تشـعرون،  ال  وأنتـم  أعمالُكـم 
تسـتوجبوا من اللـه السـخَط وأنتم ال 
مسـؤوليتكم  مقابـل  يف  تعلمـون))، 
الكبـرية لتغيري ذلك الواقـع، إذَا فرطتم 
يف هـذه املسـؤولية، وتنصلتـم عنهـا؛ 
سيسـبب لكم هذا السـخط الكبري من 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، والعقوبات 
العاجلة، والنقمات من جانب الله، أمر 
خطـري؛ ألَنَّ عليكم بانتمائكم لإلسـالم 
واإليَمــان التزامات إيَمـانية وأخالقية 

تجاه ذلك. 
 ((وأنتـم ال تعلمـون، فيحـل بكـم 
من نقماته وبأسـه ما َحــّل بمن كان 
قبلكـم من أهـل املعـايص، والتويل عن 
أمـره، َفـإنَّه قال يف كتابه عزَّ من قائل: 
{أََفَلْم يَِسـريُوا ِيف األرض َفيَنُْظُروا َكيَْف 
َكاَن َعاِقبَُة الَِّذيَن ِمـْن َقبِْلِهْم دّمـر اللَُّه 
أَْمثَالَُها}[محمـد:  َوِلْلَكاِفِريـَن  َعَليِْهـْم 
اآليـة10]))، إىل أن قـال يف ذلك الكتاب: 
((فراجعـوا الحق عباد اللـه))، يعني: 
ا يف موقفكم، يف تَحّرككم  ارجعوا عمليّـٍ
إىل الحـق، فالتزمـوا بـه، تَحّركـوا عىل 
أََساسـه، انطلقـوا عىل أََساسـه، قفوا 
موقفـه، ((فراجعـوا الحق عبـاد الله، 
وأجيبوا أهله، وكونـوا عوناً لهم، َفـإنَّا 
ندعوكـم إىل كتـاب اللـه تعاىل، وسـنة 
نبيـه «َصىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم»، ومعالم دينكم التي أصبحتم 
تعلمـون أنه لـو عمل بها فيكـم عامٌل 
اسـتقام لكـم دينكـم، وكشـف البالء 
عنكـم، ووسـعتكم دنياكم، ومـا أفاء 
الله عليكم من عدوكم))، فدعوة اإلمام 
ـَالُم»  الشهيد زيد بن عيلٍّ «َعَليْـِهَما السَّ
هـي إىل كتاب الله، إىل منهجية رسـول 
اللـه «صلـوات اللـه عليه وعـىل آله»، 
ة، التي تسـتقيم  إىل معالـم الدين املهمَّ
ـــة، يقام  بهـا الحيـاة، تحيا بهـا األُمَّ
ـة،  بها العـدل، يتحّقق بها الخـري لألُمَّ
ــة عزهـا، ومجدها،  تسـتعيد بها األُمَّ
ــة  وقوتهـا، ومنعتها، تتحـّرر بها األُمَّ
مـن العبوديـة للطواغيـت واملجرمني، 
ة التـي إذَا طبِّقت يف واقع  املعالـم املهمَّ
ــة؛ استقام بها الدين بكله بشكٍل  األُمَّ
ـــة املظالم،  عـام، وكشـفت عـن األُمَّ
بهـا  وصلحـت  واملعانـاة،  والكـوارث، 
ــة، والوضع  ــة، وحيـاة األُمَّ دنيا األُمَّ
ـة، وتعطيلها هو الذي  االقتصادي لألُمَّ
ــة، والطغـاة يحاولون  يؤثر عـىل األُمَّ
السـعي السـتهداف تلـك املعالم  دائماً 
ة من الديـن، وحتى يبقى جوانب  املهمَّ
شـكلية وطقوس معينة مفصولًة عن 
الجوانب األُخـرى ذات األهميّة الكبرية 

ــة لدينها ودنياها.  يف واقع األُمَّ
 ((وأَنَـا واللـِه لو أعلم أمـراً هو أبلغ 
مـن هـذا يف رضـاء اللـه عنـا وعنكم، 
لكنا إليه ندعوكـم، وبه نأمركم))، هو 
من واقـع انتمائـه اإليَمـانـي، ووعيه 
الكبـري، وإيَمـانـه العظيـم، وارتباطه 
بالله وبهديه، يقول: ((لو أعلم أمراً هو 

أبلغ من هذا يف رضـاء الله عنا وعنكم، 
لكنـا إليـه ندعوكـم، وبـه نأمركم))، 
ولكن هـذا أهم األولويـات التي ينبغي 
الرتكيـز عليهـا يف التَحّرك بني أوسـاط 
لـه  يحـّدد  قـد  البعـض  ألَنَّ  ـــة؛  األُمَّ
أولويـات ثانوية، أَو جزئيات من بعض 
التفاصيل، عىل حساب األمور الجذرية 
ة التي ينبغـي الرتكيز  والكـربى واملهمَّ
ــة  عليهـا، وهكذا كانت نهضته يف األُمَّ
ــة بكل  وهـو يتَحّرك بني أوسـاط األُمَّ
مـا يسـتطيع، يف نرش هـذه الدعوة، يف 
إيصال صوت الحـق إىل مختلف أوطان 
ــة، إىل مختلف البلدان، التي كانت  األُمَّ
آنذاك بشكٍل عام بكلها تحت السيطرة 

األموية يف تلك املرحلة. 
وهنـاك يف حركتـه ونهضته عناوين 
كبـرية  أهميّـة  ذات  وأسـس  ـة،  مهمَّ
ــة يف هـذا الزمـن ويف ُكـّل عرص،  لألُمَّ
كتـاب  حـول  التمحـور  مقدمتهـا:  يف 
الله، حـول القرآن، كما هـذا واضٌح يف 
دعوتـه: َفـإنَّنـا ندعوكـم، أول عنوان 
هـو إىل كتـاب اللـه تعـاىل، وهـو الذي 
ُعرف بحليف القرآن؛ نتيجة تلك الصلة 
الوثيقة بالقرآن الكريم، عىل املسـتوى 
املعريف والثقايف، عىل املسـتوى الروحية 
عـىل  واألخـالق،  السـلوك  يف  واألثـر 
مسـتوى املوقف، عىل مسـتوى تحديد 
عىل  باملسـؤولية،  والنهوض  األولويات 
كافة املسـتويات، يف تحديده املوقف، يف 
تَحّركه ونهضته، كان يقول: ((واللِه ما 
يدعني كتاُب الله أن أسـُكت))، ((والله 
مـا يدعني كتـاب الله أن أكـف يدي))، 
يقول: ((كيف أسُكُت وقد ُخولف كتاُب 
اللـه، وتُحوِكَم إىل الِجبِْت والطاغوت))، 
ــة بعني  وهـذا ما يجب أن تأخـذه األُمَّ
االعتبار، أن تعـزز من ارتباطها بكتاب 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، عىل مستوى 
االهتداء، والوعـي، والبصرية، واإلتِّباع، 
مسـتوى  وعـىل  والعمـل،  والتمسـك، 
تحديـد املوقـف، وتحديـد األولويـات، 
والتَحـّرك بنـاًء عىل ذلـك، والثبات عىل 
ذلك، هذه مسـألة أََساسـية يف االنتماء 

اإليَمـاني. 
كان مـن العناويـن التي يُنـاِدي بها 
ــة يف كلمِته الشهرية:  بني أوسـاط األُمَّ
((عبـاَد الله البصريَة البصـريَة))، كان 
ــة أن من أهمِّ ما تحتاُج  يرى واقَع األُمَّ
إليه إلصالح واقعها، وتصحيح وضعها، 
هو: الوعُي، الوعـي والبصرية، والفهم 
الصحيـح، يف مقابـل حالـة التضليـل 
الرهيبـة، وحمالت اإلضالل الواسـعة، 
ــة تجاه ُكـّل يشء:  التي تستهدف األُمَّ
إىل  نظرتهـا  يف  الديـن،  إىل  نظرتهـا  يف 
الحيـاة، يف تعاملها مـع القضايا، فيما 
تحمله من مفاهيـم ورؤى وتصورات، 
وفعالً عـىل مدى التاريـخ وإىل اليوم يف 
ــة كحاجة  مقدمة مـا تحتاج إليه األُمَّ
ة هو الوعي، هو  رضورية وملحة ومهمَّ

البصـرية، بل إن من أهمِّ ما نسـتفيُده 
من القرآن الكريم هو البصرية والوعي، 
قال الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عن القرآن 
الكريـم: {َقْد َجاَءُكْم بََصاِئـُر ِمْن َربُِّكْم 
َفَمْن أَبَْرصَ َفِلنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَليَْها}

[األنعـام: مـن اآلية104]، فنشـاهد يف 
هذا العرص، يف هـذا الزمن، كيف تكون 
يفقـدون  مـن  ومواقـف  توّجـهـات 
البصرية، مـن ال يمتلكون الوعي، كيف 
تصوراتهـم، كيف هي أولوياتهم، كيف 
هي مواقفهم؟ كلها خاطئة، منحرفة، 

بعيدة، ويف اتّجاه خاطئ. 
ة، واألُُسـِس  كان مـن العناوين املهمَّ
ــَالُم»:  البـارزة يف نهضتـه «َعَليْـِه السَّ
الدعـوُة إىل األمر باملعـروف والنهي عن 
ة  املنكر، وإحيـاء هذه الفريضـة املهمَّ
يف اإلسـالم؛ باعتبَارهـا رضورًة حتـى 
ــة بشكٍل عام، بدءاً  لتصحيح واقع األُمَّ
من تصحيح واقعها الكبري، فيما يتعلق 
ــة، كيف تدار  بموقع إدارة شؤون األُمَّ
ـــة، عىل أي أََسـاس تدار  شـؤون األُمَّ
ــة، واملظالم الكربى التي  شـؤون األُمَّ
ــة، وكان نداؤه إلحياء  تعاني منها األُمَّ
هـذه الفريضة بشـكٍل مركز وبشـكٍل 
كبري ومتكّرر، وهو بارٌز يف خطاباته، يف 
رسائله، يف كتبه، يف مختلف أنشطته يف 
ـَالُم» عن هذه  نهضته، قال «َعَليْـِه السَّ
ة: ((واعلموا أنَّ فريضة  الفريضة املهمَّ
اللـه تعـاىل يف األمـر باملعـروف والنهي 
عـن املنكـر إذَا أقيمـت له، اسـتقامت 
وشديدها))،  هينها  بأرسها،  الفرائض 
يعني: تمثل أهميّة كبرية يف أن تستقيم 
للديـن  يكـون  أن  يف  الفرائـض،  ُكــّل 
اإلسـالمي بما بقـي مـن برامجه، من 
أنشـطته، من املسـؤوليات والواجبات 
فيه، من األخالقيات والعبادات وغريها، 
أن يكون لها ثمرة، أن يكون لها قيمة، 
أن يكون لها أثر يف حياة الناس، يف واقع 
الناس، يف اسـتقامة الدين واسـتقامة 
ـة، واألمر  الحيـاة، وهذه مسـألة مهمَّ
باملعـروف والنهـي عن املنكـر من أهم 
املسـؤوليات يف الدين، أّكـد عليه القرآن 
الكريـم َكثرياً، من مثل قول الله «تبارك 
ــة يَْدُعوَن  وتعـاىل»: {َوْلتَُكـْن ِمنُْكْم أُمَّ
إىل اْلَخـرْيِ َويَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن 
َعِن اْلُمنَْكِر َوأُولئك ُهـُم اْلُمْفِلُحوَن}[آل 
عمـران: اآليـة104]، بـل كان من أهم 
ومـن أبـرز مـا ذم اللـه عليـه انحراف 
بني إرسائيل، وما سـبب لهم السـخط 
الكبـري، ما قالـه الله بشـأنهم: {َكانُوا 
َال يَتَنَاَهـْوَن َعْن ُمنَْكـٍر َفَعلُوُه َلِبئَْس َما 
َكانُـوا يَْفَعلُوَن}[املائـدة: من اآلية79]، 
هذا سبَّب لهم حتى سخط الله وسخط 
أنبياء اللـه عليهم، {لُِعَن الَِّذيـَن َكَفُروا 
ِمـْن بَِنـي إرسائيـل َعـَىل ِلَسـاِن َداُووَد 
وَِعيَىس ابِْن َمْريََم ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا 
يَْعتَـُدوَن (78) َكانُـوا َال يَتَنَاَهـْوَن َعْن 
ُمنَْكٍر َفَعلُوُه}[املائدة: 78-79]، فكانت 

ا.  حالة خطرية ِجـدٍّ
بـل إنَّ اإلمـاَم الشـهيَد زيَد بـِن عيلٍّ 
ــَالُم» حينمـا خفقـت  «َعَليْـِهَمـا السَّ
ــَالُم»:  رايات الجهاد قـال «َعَليْـِه السَّ
((الحمـد للـه الـذي أكمـل يل ديني))، 
وجهـاده،  وتَحّركـه  نهضتـه  اعتـرب 
وخروجـه لألمر باملعـروف والنهي عن 
املنكـر، أمراً رضورياً لكمال الدين، وإال 
يبقى الدين ناقصاً، وليس نقصاً عادياً، 
ليس نقصاً يف أمور هامشية، أَو عادية 
بسـيطة؛ إنما هو نقٌص جوهريٌّ يؤثر 
عىل ما بقـي من الدين، يفقـده قيمته 

وأثره يف واقع الحياة. 
 ((لقـد كنـت اسـتحيي مـن جـدي 
رسـول الله «َصىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل 
يـوَم  عليـه  أَِرَد  أن  َوَسـلَّـَم»  آِلــــِه 
القيامـة ولـم آُمـْر يف أمتـه بمعروف، 
ولـم أنَه عـن منكر))، سـعى أَيْـضاً يف 
ـــة من  عناويـن نهضتـه إلنقـاذ األُمَّ
واالستسـالم،  والهـوان،  الـذل،  حالـة 
الجبارين  للطغاة  والخضوع  والخنوع، 
الظاملني املسـتكربين املفسـدين، وهي 
ــة قد وصلت  حالة خطرية كانـت األُمَّ
إليها، وأصبحـت مكبلًة بقيود الخوف، 
الخوف الذي يجعلها تستسـلم وتخنع، 
واالضطهـاد،  الـذل،  حالـة  يف  وتبقـى 
أُولئـك  جانـب  مـن  الشـديد،  والظلـم 
الطغاة الجبارين الظاملني، فعندما قال 
كلمته الشهرية: ((ما كره قوٌم قطُّ حرَّ 
السيوف إالَّ ذلوا))، هو يسعى إىل إنقاذ 
ــة ويفك عنها  ــة، إىل أن ينقذ األُمَّ األُمَّ
قيـود الخـوف، ويجعلها تتجـاوز تلك 
الحالة، وفعالً كان لنهضته وتضحياته 

ومظلوميته األثر الكبري يف ذلك. 
ــة من استبعاد  يف سعيه إلنقاذ األُمَّ
ــَالُم»  ُطغـاة بني أمية قال «َعَليْـِه السَّ
يف أحـِد خطاباتـه: ((عباد اللـه))، ويف 
رسـائله، ((فأعينونا عىل من اسـتعبد 
أمتنا، وأخرب أمانتنا، وعطَّل كتابنا))، 
فكان العنـوان األول قولـه: ((عىل من 
كان  التـي  الحالـة  أمتنـا))،  اسـتعبد 
عليها طغاة بني أمية يف ممارسـاتهم، 
سـيطرتهم  واستحكام  وسياسـاتهم، 
ـة  ــة، هي: حالة استبعاد لألُمَّ عىل األُمَّ
ـة  بكل مـا تعنيه الكلمـة، إخضاع لألُمَّ
بشـكٍل تـام، وفق أهـداف بنـي أمية، 
ومزاجهم، ورغباتهم، وأهوائهم، بعيًدا 

عن منهج الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
كان مـن العناوين البـارزة واملواقف 
ــَالُم»:  الواضحة يف نهضته «َعَليْـِه السَّ
املسـلمني،  بأمـر  الكبـري  اهتمامـه 
وأملـه عـىل واقعهـم، وحزنـه الشـديد 
عىل وضعهـم، وسـعيه للتغيـري تجاه 
ذلـك، وهو الـذي قال كلمته الشـهرية: 
((لـوددت أنَّ يـدي ملصقـٌة بالثريا)): 
تلـك مجموعـُة النجـوم التـي يف ِعنان 
السـماء، ((لـوددت أنَّ يـدي ملصقـٌة 
بالثريا، فأقـع إىل األرض أَو، َحيُث أقع، 

فأتقطع قطعـًة قطعة، وأنَّ الله أصلح 
ـة محمد «صىل الله وسـلم  بي أمـر أُمَّ

عليه وعىل آله»)). 
بالرغـم  موقفـه  عـىل  ثباِتـه  يف 
مـن الواقـع املأسـاوي آنـذاك يف قلـة 
املسـتجيبني، يف تأثـر الكثري مـن أبناء 
ـــة بالظروف التي كانـت قائمة،  األُمَّ
وتكبيلهـم بقيـود الخـوف، والرعـب، 
كان  أنـه  إالَّ  والخنـوع،  واالستسـالم، 
عـىل النهضـة تلك،  وعازمـاً  مـاً  مصمِّ
بعـد أن رأى ما قـد وصل الوضـع إليه 
إىل درجة االسـتهتار واالسـتهانة بكل 
يشٍء مـن اإلسـالم، حتى بمقدسـاته، 
حتى برسـوله «صلوات الله عليه وعىل 
آلـه»، وقد حـرض يوماً بعد اسـتدعائه 
ـلطان وامللـك  اإلجبـاري مـن قبـل السُّ
األمـوي، وعندمـا وصـل إىل مجلسـه، 
كان يف محرض امللك األموي هشـام أحد 
بحرضته، فكان يسـب  اليهود، يهودياً 
رسـول الله «صلـوات اللـه عليه وعىل 
آلـه»، وامللك األموي يسـمع وال يغضب 
من ذلك، وال يسـتاء مـن ذلك، فغضب 
اإلمـام الشـهيد زيد بن عـيلٍّ «َعَليْـِهَما 
ـَالُم»، وانتهر ذلك اليهودي وزجره،  السَّ
وقال: ((لنئ أمكنني الله منك الختطفنَّ 
روحك))، فغضب امللك األموي هشـام، 
وقـال: [مـه، ال تؤذ جلسـينا يـا زيد]، 
فهـو يقـف إىل جانـب اليهـودي الـذي 
يُسـبُّ رسـوَل الله «صلـواُت الله عليه 
وعـىل آله»، ويغضـُب من زيـٍد «َعَليْـِه 
ه نهى عن ذلـك املنكر،  ــَالُم»؛ ألَنـَّ السَّ
عـن ذلك الباطـل، عن تلك اإلسـاءة إىل 
ـة وللبرشية، إىل سـيد  أعظم رمـٍز لألُمَّ
الرسل وخاتم األنبياء رسول الله محمد 
«صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله». 

ـَالُم»  فاإلماُم الشهيُد زيٌد «َعَليْـِه السَّ
قـال: ((واللِه لو لم يخـرج إال أنا وابني 
يحيـى َلخرجُت وقاتلتهـم))؛ ألَنَّه رأى 
األمور قد وصلت إىل أسـوأ ما يمكن أن 
يتصوره اإلنسـان، انقـالب عىل مبادئ 
اإلسالم، عىل مقدساته، استهتار شامل 

بالدين، وباألمة... وبكل يشء. 
ولذلك حينما نهض، اسـتمر تَحّركه 
يف السـعي لجمع األنصار، واستنهاض 
ــة، بعد نشاط واسع عىل املستوى  األُمَّ
والتعليمـي،  والتثقيفـي  التوعـوي 
ـــة، إالَّ  وحركـة واسـعة يف واقـع األُمَّ
أنَّ تَحرَُّكـه يف سـياق الثـورة والنهضة 
العسـكرية كان عىل مدى بضعة عرش 
وبطريقـة  مكثّــف،  بنشـاط  شـهراً، 
حكيمـة وأمنيـة ومدروسـة، ولكن يف 
األخـري واجـه حالـة التخـاذل عندمـا 
تَحـّرك يف الكوفـة، التخـاذل الكبري من 
النـاس، مـع أنَّ الكثري كانـوا قد أعلنوا 
أَو عاهـدوا، كانـوا قـد عاهـدوه بـأن 
يقفـوا إىل جانبـه، بأن ينهضـوا معه، 
بأن ينـرصوه، اآلالف كانوا قد عاهدوه 
عىل ذلك، ولكنهم تخاذلوا، فلم يرتاجع 
عـن مواقفـه نتيجًة ملـا رآه من تخاذل 
النـاس، صمم عىل الثبـات عىل موقفه 
املبدئـي، املوقـف اإليَمـانـي بـكل مـا 
تعنيـه الكلمـة، حتـى استشـهد، بعد 
ا، حتى امللحمة  أن تـرك أثراً َكبرياً ِجــدٍّ
القتاليـة التـي خاضها كانـت ملحمًة 
عظيمـة، استبسـل فيها، وقـدَّم فيها 
نموذجاً مميزاً يف االستبسال، والتفاني، 
يف  والفاعليـة  والتضحيـة،  والصـرب، 
موقـف الحـق، مـع القلـة القليلة من 
األنصـار، واإلْمَكانيـات املتواضعة عىل 

مستوى العدة. 
اإلماُم الشهيُد زيد بن عيلٍّ «َعَليْـِهَما 
ــَالُم» عندمـا أُصيـب وهـو يقاتل  السَّ
يف تلـك املعركة، وأتاه سـهٌم إىل جبينه، 
إىل يسـار جبينـه (جبهتـه)، يف صدغه 
األيـرس، قـال كلمتـه الشـهرية التـي 
((الشـهادَة  الشـهادة:  بهـا  اسـتقبل 
الشـهادَة، الحمُد لله الـذي رزقنيها))، 
وما أشـبه مقامه ذلك بمقام جده أمري 
ـَالُم» حني قال  املؤمنني عيلٍّ «َعَليْـِه السَّ
عندمـا أُصيب وأتته الشـهادة: ((فزت 
وربِّ الكعبة))، فاإلمام الشهيد زيد بن 
ـَالُم» عندما أُصيب،  عيلٍّ «َعَليْـِهَما السَّ
اسـتقبل الشـهادة بهـذا االستبشـار، 
بهذا االطمئنـان، بهذه السـعادة، فهو 

خطاب السيد

ــئ والزطط الحثغث لعا   تالئ اقجاعثاف الحــاططئ لعثه اُفطَّ
غعجإ سطغظا أن ظاَتّرك لطاخثي لعثا الطشغان
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يعترب نفسـه فائزاً، وتحّقـق له إحدى 
الحسـنيني، وهـو يطمـنئ إىل أنَّ اللـه 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» سـيبارك جهوده 
وتضحياته، فيكون لها األثر امُلستمّر يف 
ــة وإن استشـهد هو، وكان  واقع األُمَّ
ــَالُم»  تاريـخ استشـهاده «َعَليْـِه السَّ
عشـية الجمعـة، لخمـٍس بقـني مـن 
املحرم يف سـنة مئـٍة واثنـني وعرشين 

للهجرة النبوية. 
الـدروُس يف هـذه النهضـة املباركة 
دروٌس كثرية، بالعودِة إىل كتب التاريخ، 
ومـا كتـب عن اإلمـام الشـهيد زيد بن 
ــَالُم»، هناك الكثري  عيلٍّ «َعَليْـِهَما السَّ
ــة، وأهميتها  الكثري مما يفيد هذه األُمَّ
ـة اليوم فيما تواجهه من تحديات  لألُمَّ
ـخه  بمـا تصنعه مـن وعـي، بما ترسِّ
للمسـؤولية  العـايل  االستشـعار  مـن 
والُقـدوة، بمـا -كذلك- تهيئ اإلنسـان 
عليه من االسـتعداد للتضحية يف سبيل 
والصـرب،  َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه  اللـه 

واالستبسال، والتفاني. 
نحـُن يف هـذه املرحلة كأمة بشـكٍل 
عـام، وشـعبنا اليمنـي العزيـز فيمـا 
يواجهـه مـن تحديـات، نرى أنفسـنا 
معنيـني بأن نواجـه ما واجهـه اإلمام 
ـَالُم»  الشهيد زيد بن عيلٍّ «َعَليْـِهَما السَّ
طغيـان  مواجهـة  يف  العـرص  ذلـك  يف 
العـرص  هـذا  يف  الطاغـوت  عرصنـا، 
املتمثل بأمريكا وإرسائيل، ومن يدور يف 
فلكهم، ومن يتَحّرك معهم، من يتحالف 
ـــة،  معهـم يف االسـتهداف لهـذه األُمَّ
ــة، لظلم هذه  لرضب شعوب هذه األُمَّ
ـــة، نحن كشـعٍب يمنيٍّ من واقع  األُمَّ
انتمائنا لإليَمـان، من واقع ما ناله هذا 
الشـعب من وسـام رشٍف كبري، عندما 
قال عنه رسـول الله «صلوات الله عليه 
وعىل آلـه»: ((اإليَمـاُن يماٍن، والحكمُة 
يمانيـة))، معنيـون بأن نتَحـرََّك، بأن 
نتصـدَّى ألعدائنـا، الذين يسـتهدفوننا 
بمثل ما كان املجتمع املسلم مستهدفاً 
بـه يف ذلك العرص، ويف تلـك املرحلة من 
الزمن، ما تسعى إليه أمريكا وإرسائيل 
ــة،  وعمالؤهم هو االستعباد لهذه األُمَّ
ــة، النهب لثروات هذه  اإلذالل لهذه األُمَّ
ــة من  ــة، ما يفعلونـه بهذه األُمَّ األُمَّ
ظلـم، من جربوت، ما يرتكبونه بحقها 
من جرائـم يف اليمن، يف فلسـطني... يف 
بلدان كثـرية، هو بتلك الوحشـية التي 
كانت يف ذروة الظلم والطغيان األُموي، 
بـل أكثر من ذلك بكثـري، يف هذا العرص 
وهذا الزمن الذي تطورت فيه الوسـائل 
واإلْمَكانـات؛ ولذلك نحـن معنيون بأن 
يكـون لنـا املوقـف الواعـي، والتَحّرك 
للتضحية،  العـايل  واالسـتعداد  الجـاد، 
وإدراك رضورة التَحـّرك عىل املسـتوى 
اإليَمـانـي، وعـىل املسـتوى األخالقي، 
ـــة؛ ألَنَّها  وعـىل مسـتوى إنقـاذ األُمَّ

ـة.  نهضة إنقاذية لألُمَّ
ــة  وأبـرُز وأكـربُ تهديـد لهـذه األُمَّ
األعـداء  سـعُي  هـو:  عـام،  بشـكٍل 
والخنـوع  للتبعيـة  إلخضاعهـا 
واالستسالم ألمريكا وإرسائيل، وحلفاء 
أمريكا وإرسائيل، هـذا تهديد عىل دين 
ـــة، تهديد يؤثـر عليها يف عالقتها  األُمَّ
بكتاب الله تعـاىل، بنهج نبيه «صلوات 
الله وسـالمه عليـه وعىل آلـه»، تهديد 
ـــة يف مبادئهـا وأخالقهـا  لهـذه األُمَّ
ــة  وقيمهـا، تهديد يؤثر عـىل هذه األُمَّ
ويخضعها خضوع االسـتعباد واإلذالل 
والقهـر واالضطهـاد لطاغوت العرص، 
الـذي ال يمتلك ال رحمًة، وال إنسـانيًة، 
ال يبـايل بالشـعوب، ال يريـد لها الخري، 
ممارسـاته إجرامية، وحشـية، ظاملة، 
يشـهد لها الواقـع يف اليمـن، والعراق، 

وفلسطني... ويف مختلف البلدان. 
يتَحـّرك  التـي  أَيْـضـاً  املؤامـراُت 
ــة  بهـا األعـداء السـتهداف هـذه األُمَّ
بالفتن يف واقعهـا الداخيل، ويف وضعها 
الداخيل تحت مختلـف العناوين، كذلك 
هـي جزٌء مـن املعركة التي تسـتهدف 
ـــة مـن قبـل أعدائها  بهـا هـذه األُمَّ
أُولئـك، املخّططـات التي هـي لتجزئة 
أوصالهـا،  وتقطيـع  ـــة،  األُمَّ هـذه 
وتقطيـع أوصـال ُكــّل بلٍد عـىل حدة، 

وزرع حالـة التبايـن إىل أقـىص َحـــدٍّ 
ـــة، الظلـم لهذه  بـني أبناء هـذه األُمَّ
نهـب  يف  لهـا  واالسـتهداف  ـــة  األُمَّ
ثرواتهـا وخرياتهـا... إىل غـري ذلك من 
أشـكال االسـتهداف، الحمالت الرهيبة 
ــة  السـاعية إلضـالل أبنـاء هـذه األُمَّ
والفكـري،  الثقـايف  املسـتوى  عـىل 
والنشـاط الدعائـي اإلعالمي الواسـع، 
والـذي يسـتفيد يف هـذا العـرص مـن 
وسـائل اإلعالم املتنوعـة، والتي منها: 
مواقع التواصـل االجتماعي، والقنوات 
االستهداف  حالة  وغريها،  الفضائية... 
ـــة، والظلم الكبري  الشـاملة لهذه األُمَّ
ــة، يتوجب مـع ذلك كله أن  لهـذه األُمَّ
نعي مسـؤوليتنا أمام الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، وما فيه الخـري لنا، وما يمثل 
إنقاذاً لنا، وما يكون سـبباً ألن نحظى 
من اللـه بمعونتـه، ونـرصه، وتأييده، 
وهـو أن نتَحـّرك وفقاً ملسـؤولياتنا يف 
التصـدي لـكل تلـك املؤامـرات، ولـكل 

مساعي األعداء يف ذلك. 
الـدوُر الذي يلعبُه النظاُم السـعودّي 
عنـواِن  تحـت  اإلماراتـي  والنظـاُم 
التطبيـع، تحـت عنـوان التحالـف مع 
ــة بمختلف  أمريكا الستهداف هذه األُمَّ
املؤامرات، َوأَيْـضاً باالعتداء عىل شعوب 
ـــة، ومنها: شـعبنا اليمني  هـذه األُمَّ
العزيـز، الذي اسـتهدف بشـكٍل كبري، 
وعانـى من العـدوان الذي نحـن اليوم 
يف العام الثامن منـذ بداية ذلك العدوان 
والحصار الظالم عىل هذا الشعب، ُكـّل 
ذلك هـو يف هذا السـياق، الـذي يهدف 
األعداء مـن خالله إىل إخضاع شـعوب 
ــة ألعدائهـا، تمكني أعدائها  هـذه األُمَّ
من السـيطرة عليهـا، ونهـب ثرواتها 
ومقدراتهـا، واالسـتغالل لهـا يف ُكــّل 
يشء، وهـو ظلـٌم كبري، وخطـٌر كبري، 
واألخالقي  اإليَمـاني  باالعتبار  األولوية 
واإلنساني، وباعتبار النظرة الصحيحة 
والحكمة، هي يف التصدي لهذا الخطر، 
وبـذل ُكـّل جهد يف العمل عىل مواجهته 
يف ُكــّل املجاالت، والتصدي لـه يف ُكـّل 
املجاالت، هذه هـي األولوية الصحيحة 
لكل إنسـان يمتلـك البصـرية والوعي، 
ولديه إحسـاس باملسـؤولية، ويتَحّرك 
بناًء عىل استشعار مسؤوليته أمام الله 

«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
يف ظل هذا الوضع الراهن فأولوياتُنا 
يف بلدنـا وشـعبنا هـي يف ثـالِث نقاط 

أََساسية:
أولهـا: التصدِّي للعدوان؛ ألَنَّه عدواٌن 
إرسائيـل،  ووراءه  أمريـكا،  وراءه 
متوحـش،  عـدوان  ظالـم،  وعـدواٌن 
ارتكـب أبشـع الجرائـم بحق شـعبنا، 
ارتكب جرائم اإلبادة الجماعية للناس، 
قتـل األطفـال والنسـاء، قتـل الصغار 
حارص  املحرمـات،  اسـتباح  والكبـار، 

هـذا الشـعب وجوَّعـه، نهـب ثرواته، 
وسيطر عىل ثرواته النفطية والغازية، 
حـارصه براً وجـواً وبحـراً، تآمر عليه 
فالتصـدي  املؤامـرات،  أشـكال  بـكل 
للعـدوان ومؤامراتـه املتنوعـة هو أول 
هذه األولويات، وأكرب هـذه األولويات، 
وهو يمثـل رضورًة للحفاظ عىل بلدنا، 
للحفـاظ عىل حريتنا، عىل اسـتقاللنا، 
عـىل كرامتنـا، عـىل ديننا، عـىل قيمنا 
وأخالقنـا، مسـألة يف غايـة األهميّـة، 
مـن ال يعترب هذه أولويـة، وال ينظر إىل 
هـذا املوضوع، فعنده خلـل كبري، خلل 
إنسـاني، وفطري، وقيمـي، وأخالقي، 
ا يتعامـى عن حجم  ومبدئـي، وهـو إمَّ
هذا العدوان، ومـا فيه من ظلٍم رهيب، 
وطغياٍن كبـري، وما يحمله من أهداف، 
ا، أهداف ينتج عنها  أهداف خطرية ِجـدٍّ
لو تحّققت يف الواقع، ولو نجح العدوان 
يف استكمال أهدافه، لكانت النتيجة أن 
يخرس بلدنا وشـعبنا حريته، وكرامته، 
وعزته، واسـتقالله، وأن يسـتعبد، وأن 
يسـتذل، وأن يُقهـَر، وأن يهـان، فـال 
يبقـى له حريـة، وال كرامـة، وال عزة، 
وال دين، وال دنيـا، وال مبادئ، وال قيم، 
وال أخـالق... وال أي يشء، وينـدرج يف 
إطار هذا العـدوان الكثري من املؤامرات 
واألسـاليب التي تسـتهدف أبنـاء هذا 
البلـد، ومـن الواجـب ومن املسـؤولية 
الدينيـة واألخالقيـة والقيمية التصدي 

لها. 
يف  ونحـن  الراهـن  الوضـع  ظـل  يف 
ُهـدنـة يجـُب أن نكـوَن عـىل درجـة 
عاليـة من الوعي، واليقظـة، واالنتباه، 
والجهوزية، واالستعداد، وأالَّ نغفل، وأالَّ 
نتصـور أنَّ األمور قد انتهـت، والحرب 
قد انتهـت، وننرصف بـكل اهتماماتنا 
إىل مشاكل أُخرى، إىل مطالب أُخرى، إىل 
انشغال بأشياء أُخرى، ونغفل عن هذه 
ة بكل االعتبار، أي إنسان  املسـألة املهمَّ
واٍع مسـتبٍرص وناصٍح وصـادٍق وجاٍد 
سيدرك أهميّة هذه املسألة وخطورتها، 
وستبقى بالنسبة له هي األولوية فوق 
ُكـّل األولويات، يف ظـل الُهـدنة املؤقتة 
يجـب أن نكـون عىل درجـة عالية من 
الوعـي، مـن الجهوزيـة، من النشـاط 
التعبوي الواسع، من االهتمام امُلستمّر، 
مـن االنتبـاه تجـاه ُكــّل املخّططـات 

واملؤامرات التي يتَحّرك بها األعداء. 
األولويُة الثانية: هي السعُي للحفاظ 
عىل االسـتقرار الداخيل، والحفاظ عىل 
الجبهـة الداخلية؛ ألَنَّ جـزءاً َكبرياً من 
مؤامـرات األعـداء يتجه إىل اسـتهداف 
الجبهـة الداخليـة يف البلـد، والرتكيـز 
عـىل زعزعـة االسـتقرار الداخيل تحت 
االجتماعية،  املشـاكل  العناويـن:  ُكـّل 
العناويـن  السياسـية،  العناويـن 
املطلبيـة، تحويلها بكلها إىل إشـكاالت 

كبـرية، إىل حالـة تدفع النـاس باتّجاه 
الفـوىض واالنفـالت، إىل حالـة تفـكك 
الوضـع الداخـيل، وتـرصف الناس عن 
االهتمامات الرئيسـية، وهـذا ما يجب 
االنتبـاه لـه، ومالحظته، وأخـذه بعني 
االعتبـار، والتفاصيل التي تندرج تحت 

هذا العنوان هي كثرية. 
السـعُي  هـي  الثالثـة:  واألولويـة 
لتصحيـح وضـع مؤّسسـات الدولـة، 
وضـع مؤّسسـات الدولـة وضـع ُمزٍر 
تركـة  هـي  فيـه  والرتكـة  ومؤسـف، 
املايض، يعني: ليـس وضعاً جديًدا، هو 
رت عليه حتى  نتـاج ملراحـل طويلة أثـَّ
وصـل إىل ما وصل إليـه، ويف ظل وضٍع 
صعـب، يف ظـل وضـع حصـاٍر شـديد 
خانـق، وتعقيـدات يف الوضـع الداخيل 
متعـددة ومتنوعة، ولذلـك البعض من 
الناس يستعجلون، يتصور أنَّ باإلْمَكان 
إصالَح ُكـّل يشء دفعة واحدة، وتحويل 
ُكـّل مؤّسسـات الدولة بكل منتسبيها 
وموظفيهـا إىل وضٍع صحيـح، وواقٍع 
صحيـح، وأداء سـليم يف لحظٍة واحدة، 
ويتجاهـل  ا،  ِجــدٍّ وجيـٍز  وقـٍت  يف  أَو 
البعـض أَيْـضـاً الحالـة القائمـة مـن 
الحصار الشـديد، مثـالً: البعض يرفع 
السـقف للطلبـات وما يفرتضـه، وما 
يفرتضـه، ويتجاهـل أن معظـم هـذا 
الوطـن -وبالـذات املناطق التـي فيها 
والغازية-  النفطية  واملنشـآت  الثروات 
تحَت االحتالل، ومنهوبة وبشكٍل كبري، 
ُكـّل عائدات النفط والغاز هي منهوبة، 
يف املـايض كانـت تـرصف املرتبات من 
عائـدات النفط والغـاز، ُكــّل عائدات 
النفـط والغاز هي منهوبة اآلن، ينهبها 
اللصوص  يرسقهـا  العـدوان،  تحالـف 
واملحتّلـون، جـزٌء منهـا يسـري يأُكلُـه 
الخونة، خونة أبنـاء هذا الوطن، الذين 
وقفوا يف صف املعتدي األجنبي، يف صف 
تحالـف العـدوان، والباقـي يذهـب إىل 
البنوك، إىل البنك األهيل السعودّي وغريه 

مما هو يف إطار سيطرة األعداء. 
املـوارُد التي تُؤخـذ، اإليـرادات التي 
تنهب، هـي ما كان يمكن أن يسـتفاد 
منه بشـكٍل كبري يف االهتمام باملرتبات، 
يف توفري احتياجات رضورية وأََساسية 
املجـاالت  تمويـل  يف  الشـعب،  لهـذا 
األََساسية عىل املستوى الخدمي؛ ولذلك 
مسـألة العمل عـىل إيجـاد بدائل حتى 
تحرير تلك املنشـآت ليس أمراً بسيطاً، 
مـع  وجيـزة  مرحلـة  يف  حلـه  يمكـن 
الحصـار الشـديد الخانق، هـذا يحتاج 
إىل جهـد، إىل برامـج عمـل، إىل تحريـك 
عمليـة اإلنتـاج يف مجـاالت وقطاعات 
ومـوارد، حتى نعود إىل مسـتوى جيد، 
وحتى نتمّكـن -بإذن الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»- من اسـتعادة ذلك الحق الذي 
هـو حقٌّ للشـعب اليمني بشـكٍل عام، 

وهو حقٌّ منهوب، وحٌق يسـيطر عليه 
األعداء ويرسقونه وينهبونه، فالسـعي 
لتصحيح وضع مؤّسسـات الدولة هو 
مسـؤولية نحـن نسـعى لهـا، ونعمل 
عىل أََساسـها، هـو مـن أولوياتنا، من 
واجباتنا، ولكنه يحتاُج إىل ُجهٍد، يحتاج 
إىل اهتمام، يحتاج إىل برامج، يحتاج إىل 
أنشـطة، يحتاج إىل تصحيح يف مجاالت 
ا، له تعقيداته، له مشـاكله،  كبرية ِجـدٍّ
ولذلك فهو يظل أولوية، ولكن ليس وفق 
ما يتصـوره البعض، ممـن قد يتصور 
املسـألة يف نطاق محـدود، أَو يضع لها 
يف مجملهـا ويف ُكــّل تفاصيلهـا وقتاً 
صغرياً يتوقـع فيه إصـالح ُكـّل يشء، 
وينـىس الواقع يف نفـس الوقت بكل ما 
فيه من تعقيدات وظروف، فستظل من 
أولوياتنا التي نعمل إلصالحها بشـكٍل 
كبري إن شاء الله، ونعطيها جزءاً َكبرياً 

من اهتمامنا. 
مـن أولوياتنـا فيمـا يتعلـق بواقع 
أمتنـا: الثبات عىل موقفنا املبدئي تجاه 
مواجهـة  يف  الفلسـطينية،  القضيـة 
التطبيع، ومـا يتجه إليه من يسـمون 
أنفسـهم باملطبعني، َوأَيْـضاً يف العالقة 
االهتمـام  ويف  ـــة،  األُمَّ أحـرار  مـع 
ـــة يف مختلـف بلدانهـا،  بقضايـا األُمَّ
هذه مسـألة تعنينا، وموقفنا فيها هو 

موقٌف مبدئي. 
يف آخـر الكلمـة، أقـدم أوالً نصيحًة 
لتحالـف العـدوان: أن يسـتفيدوا مـن 
هـذه الُهـدنـة للخروج مـن عدوانهم، 
إلنهاء عدوانهم عـىل هذا البلد، وإلنهاء 
حصارهـم عىل هذا البلد، اسـتمرارهم 
يف العـدوان والتآمر عىل بلدنا وشـعبنا، 
واالسـتهداف لشـعبنا وبلدنـا، معناه: 
أن يسـتمروا هم يف التورط يف مشـكلة 
كبـرية، لهـا آثارهـا السـيئة عليهـم، 
وعواقبهـا الوخيمـة عليهـم؛ ألَنَّ اللـه 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» هو ملك السماوات 
الظاملـني  مـن  املنتقـم  هـو  واألرض، 
والطغاة املستكربين، حجم الظلم الذي 
يلحقونه بهذا البلد وبأبناء هذا الشعب 
ا، وظلم شامل،  حجم رهيب وكبري ِجـدٍّ

وعواقبه عليهم وخيمة. 
وندائـي أَيْـضاً لشـعِبنا العزيز يف أن 
يظلَّ متمسـكاً، وأن يستمرَّ يف تمسكه 
بثباته عىل موقفه، باهتمامه بقضاياه 
الكربى، يف مسألة االستقالل، والحريَّة، 
واسـتعادة مـا احتـل من هـذا الوطن، 
ويف الوصول إىل األهـداف الكبرية، التي 
كأهـداٍف مبدئيٍة  نؤّكــد عليها دائمـاً 

لهذا البلد ولهذا الشعب. 
فيمـا يتعلـق أَيْـضـاً بمـا َمـنَّ اللُه 
بـه علينـا يف هذه األسـابيع مـن نعمة 
الغيـث واألمطار، وهـي نعمة عظيمة 
جاءت بعد جدٍب طويٍل وشـديد، يجب 
أن نشكر الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عىل 
نسـعى  وأن  العظيمـة،  النعمـة  هـذه 
الستثمار هذه النعمة، ويف نفس الوقت 
أن تتعاون الجهات الرسمية والشعبيّة 
يف معالجـة أرضار السـيول، ويجب أن 
يُعـمَّ الوعـي فيمـا يتعلـق بالتخطيط 
مـن  ألَنَّ  املسـاكن؛  وبنـاء  الُعمرانـي 
أكـرب األسـباب التـي تسـبب الضحايا 
واألرضار: أن البعـَض يذهـُب ليبنَي له 
يف مجرى السـيل، عندمـا تأتي  منـزالً 
السـيول يترضرون، وهذه قضية يجب 
أن ينتـرش الوعي عنهـا؛ حتى ال تتكّرر 
املآيس الكبرية الناتجة عن العشوائية يف 
عملية البناء للمساكن واملنازل، والعمل 
العشوائي يف ذلك، استثمار هذه النعمة 
يف عمل الكثري من الحواجز، وما يساعد 
عىل االسـتفادة من هذه املياه، مسـألة 
رسـمي  تعـاون  إىل  وتحتـاج  ـة،  مهمَّ
ا، مع الشـكر  وشـعبي، وهو مهمٌّ ِجـدٍّ

لله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
نكتفي بهذا املقدار.

َونَْسـأَُل اللَه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» أَْن 
ا، َوأَْن  َقنـا وإيَّاُكْم ِلَمـا يُْرِضيِْه َعنـَّ يوفِّ
يرَحـَم شـهداَءنا األبـراَر، َوأَْن يشـفَي 
َج عن أرسانـا، َوأَْن  جرحانـا، َوأَْن يفـرِّ

َعاِء. نا بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ ينُرصَ
ــَالُم َعَلـيُْكـْم َوَرْحـَمـُة اللـِه  َوالسَّ

َوبََرَكاتُه.

خطاب السيد

 ضض سائثات الظفط والشاز طظععبئ اآلن طظ صئض تتالش السثوان 
والطخعص والمتاّطغظ وججء طظعا غأضطه الثعظئ
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السغُث ظخُر اهللا: املططعُب تفُر املصاوطئ وتطعغُر 
صثراتعا وجظضمُض بثثطئ الظاس رغط التخار

حعغٌث شطسطغظغ طاأبًرا بةراح ُأخغإ بعا يف ظابطجحعغٌث شطسطغظغ طاأبًرا بةراح ُأخغإ بعا يف ظابطج

 : طاابسات
قال السيُد حسن نرص الله -األمنُي العام 
لحـزب الله اللبنانـي-: «عندما نتحدث عن 
40 ربيعـاً يجُب أن أوضـَح أمراً مهماً، نحن 
ال نقطَع الصلَة عن ما كان قبل 1982م، بل 
هنـاك صلة عميقة وأََساسـية بكل الجهود 
والنضـاالت واألعمـال واألطـر التـي كانت 

قائمة قبل 1982م». 
وخـالل احتفاليـة «أبجديـة النـرص» يف 
الجنوبيـة  الضاحيـة  يف  عاشـوراء  باحـِة 
ـام «األربعوَن  لبريوت وذلـك يف اختتـاِم أَيـَّ
ربيعاً»، أشـار السـيد نرص اللـه إىل أنَّه عىل 
مـدى شـهرين اإلخـوة واألخـوات يف ُكــّل 
مؤّسسـات حـزب اللـه عملـوا عـىل رشح 
الجوانـب املتعـددة من تاريخ هذه املسـرية 
خـالل 40 عامـاً من عطاءاتهـا يف املجاالت 

املختلفة. 
وذكر السيد نرص الله اإللهاَم الكبريَ الذي 
قدمه الشـهيد الكبري سماحة السيد محمد 
باقـر الصـدر، كما خـصَّ بالذكر سـماحة 
اإلمـام القائد السـيد موىس الصـدر أعاده 
ه كان املتصدي األكرب واألول  الله بخري؛ ألَنـَّ

للشأن العام وتأسيس وقيادة املقاومة. 
وأّكــد سـماحتُه «للعالـم والجميـع أن 
مسـريتنا الجهادية هذه هي إحدى النتائج 
املباركـة لجهاد هـذا القائد الكبـري (اإلمام 
مـوىس الصـدر) وأن ُكالٍّ مـن حـزب اللـه 
وحركـة «أمل» هـم أبنـاؤه وتالمذتُه الذين 

يواصلون دربه». 
وأعـرب السـيد نرص اللـه عـن التقدير 
يف  العلمـاء  وكل  الكبـار  العلمـاء  لجهـود 
سـاحتنا اإلسـالمية الذيـن نـرشوا الوعي 
وأمروا باملعروف، الفتاً إىل أنَّه «يبقى ملهمنا 
األكـرب وهادينـا األعظـم وباعـث النهضة 
وروح الثورة يف هذا العرص سـماحة األمام 

السيد روح الله املوسوي الخميني». 
 

السغث ظخراهللا: اظاخاراُت 
املصاوطئ أتغئ افطَض بالظخر

وبـنيَّ األمني العـام لحزب اللـه أنَّه «منذ 
بدايـة التأسـيس واالنطالقـة املشـاركة يف 
مواجهـة االجتيـاح اإلرسائيـيل مـن خالل 
مـن  أكثـر  يف  شـاركت  التـي  املجموعـات 
منطقـة ويف مقدمتهـم اإلخـوة يف «أمـل» 
وفصائـل املقاومـة الفلسـطينية والجيش 
العربي السـوري، وال ندعي نسبة ُكـّل هذه 

اإلنجازات الينا وحدنا». 
وشّدد عىل أنَّ التحرير عام 2000م، أنهى 
أُسـطورة الجيش الـذي ال يقهر، وسـاهم 
يف إيجاد بنيـة أمنية وعسـكرية للمقاومة 

قادرة عىل صنع املعادالت. 
وأّكــد السـيد نرص اللـه أنَّ مـن نتائج 
الصمود األُسـطوري عام 2006م، إسقاط 
مرشوع الـرشق األوسـط الجديد، وفشـل 
العدّو يف سـحق املقاومة بـل خرجت أقوى 
يف  املسـاهمة  إىل  إضافـة  وأصلـب،  وأشـد 
اسـتنهاض النـاس واحياء األمـل بالنرص 

والقدرة عىل الحاق الهزيمة بالعدّو. 
 

السغث ظخر اهللا: املططعُب يف 
املرتطئ املصئطئ تترغُر افرض 

الطئظاظغئ املتاّطئ
وأَشـاَر السـيد نرص اللـه إىل أنَّ املطلوب 
يف املرحلـة املقبلـة الحفـاظ عـىل املقاومة 
رنَّ أحٌد  وحضورهـا وجهوزيتها وال يتصـوَّ
أن الحمـالت الدعائية والضوضاء والتوهني 

واإلساَءات والشـتائم والشائعات يمكن أن 
تُفتَّ من عزيمة هذه املقاومة. 

وأضـاف: «يف املرحلـة املقبلـة املطلوب 
تطويـر بنية وقدرات املقاومة والتأكيد عىل 
معادلـة الجيش والشـعب واملقاومة؛ ألَنَّها 
أثبتـت جدواهـا، والعمل عـىل تحرير بقية 

األرض اللبنانية املحتّلة». 
وبـنيَّ أنَّه «عندمـا نقول «اللـه كّلفنا»، 
نحن جميعاً كّلفنا الله بعبادته واإلحسـان 
لآلخريـن وأن نكـون صادقـني وأَال نكـذب 
وال ننهـب»، موضًحا أنَّ من املهمات تثبيت 
معادالت الردع لحماية لبنان أرًضا وكرامة 
وموارد وثروات، معلنًا اسـتعداد حزب الله 
الدائـم ملناقشـة أيـة اسـرتاتيجية دفاعية 

وطنية واالتّفاق عليها. 
وحول موضع ترسـيم الحـدود البحرية 
اللبنانية، أشار سماحته إىل أنَّه كلنا ننتظر 
واإلرسائيـيل يتحدث َكثـرياً يف هـذه األيّام، 
ومـن انتظـر عرش سـنوات ينتظـر بعض 
األيّـام، وكان غانتـس آخر َمن هـّدد، وكل 
هذه التهديـدات ال قيمة لها لدينا وخطابنا 
واضح وننتظر األيّـام القليلة املقبلة لنبني 

عىل اليشء مقتضاه». 
 

السغث ظخر اهللا: شطسطني 
ضاظئ صدغاظا ذعال 40 ساًطا

كما أوضح السـيد نرص اللـه أنَّه «خالل 
40 عامـاً كنا نؤمـن بفلسـطني والقضية 
بـكل  بهـا  التزامنـا  ونعلـن  الفلسـطينية 
الوسـائل وسنسـتمر بهذا االلتزام القاطع 
قضيـة  أن  ونعتـرب  والحاسـم  والجـازم 
ــة  فلسـطني هي جزء مـن دين هـذه األُمَّ
ورشفها وعرضهـا وبالتايل ال مكان للتخيل 

وال الحياد والرتاجع». 
وتابع السـيد نرص الله: «خالل 40 عاماً 
تبنينـا قضايـا الالجئـني الفلسـطينيني يف 
املخيمـات ومتابعـة حقوقهم وسـنواصل 
اخواننـا  جانـب  إىل  الدائـم  الوقـوف 
اللـه  حـزب  أنَّ  مؤّكــداً  الفلسـطينيني»، 
واجـه ورفض ُكــّل أشـكال التطبيع ودعا 
ُكـّل أحـرار العالم إىل عدم التطبيع مع هذا 

الكيان العنرصي الوحيش. 
فتـاة  التحقـت  «اليـوم  قائـًال:  وأردف 
لبنانيـة شـابة بزميلهـا رشبل أبـو ضاهر 
الفتـاة نادية قاسـم فواز من بلدة شـحيم 
بطلـة لبنـان بالشـطرنج يف مهرجـان أبو 
ظبي انسـحبت يف مقابل الالعب اإلرسائييل 
هؤالء الشـباب نحـن نفتخر بهـم ونراهن 
عليهـم كثريًا»، ُمشـرياً إىل أنَّ ُكـّل الشـعب 

اللبنانـي الـذي يُجِمـع عـىل أن «إرسائيل» 
عـدو يجب أن يفتخر برشبل وناديا. 

 

السغث ظخر اهللا: جاعمظا 
باحضغض طتعر املصاوطئ وظتظ 

ججٌء طظه
السـيد نـرص الله أوضـح أنَّ حـزب الله 
سـاهم إىل جانب القيادة السورية والجيش 
السوري وبقية االصدقاء والحلفاء يف صنع 
االنتصار الكبري الذي تحّقق وقدم الشـهداء 
والجرحـى ويومـا بعـد يـوم يـزداد قناعة 

بصحة الخيار الذي اتخذه. 
وأضاف: «وقفنا دائماً إىل جانب سـوريا 
ونؤّكـد عىل وحدة املسار واملصري وسنبقى 
نؤّكـد عىل ذلك؛ ألَنَّ سوريا أََساس يف جبهة 
املقـاومـة ويف رفض االستسـالم، يوماً بعد 
يوم نزداد قناعة بصحة خيارنا بالذهاب إىل 
هناك واليوم وغداً ويف أي وقت َوإذَا تعرضت 
فيه سـوريا املقاِومة إىل أيـة موجة جديدة 
مشـابهة لن نـرتّدد يف الحضـور يف ميادين 

املواجهة والتحدي». 
ولفـت سـماحته إىل أنَّ «الجـزء األكـرب 
من سـوريا آمن والناس بأمان وتسـتطيع 
العـودة، ولكن حتى اآلن؛ بَسـبِب الضغوط 
لدولـة  ومراعـاة  األمريكيـة  السياسـية 
إقليمية يف املنطقة الحرف األول من اسمها 
السـعوديّة موضوع معالجـة العالقات بني 

لبنان وسوريا ال يتقدم». 
وأّكــد أنَّ حـزب الله سـيبقى يعرب عن 
مواقفـه وتضامه مع الشـعوب العربية يف 
املسـتقبل وهو جاهز لتحمـل التبعات؛ ألَنَّ 
هذا موقف حق وتضامن يجب أن يعرب عنه. 
وقال السـيد نرص الله: «ساهمنا ضمن 
«داعـش»  تنظيـم  بمحاربـة  إْمَكاناتنـا 
اإلرهابي يف العراق َوإذَا تعرض العراق لذلك 
مـرة جديـدة وطلب منـا كما يف السـنوات 
قادتنـا  يذهـب  أن  يف  نـرتّدد  لـن  املاضيـة 
مـع  حنـٍب  إىل  جنبًـا  ليقـاتلـوا  واخواننـا 

اخواننا هناك». 
ورأى أنَّ الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
هي القـوة اإلقليميـة الكربى التي يسـتند 
يف  واملظلومـني  املقاومـني  جميـع  إليهـا 

املنطقة. 
وشـّدد عىل أنَّ حزب الله كان مسـاهًما 
يف تكوين وتشـكيل محـور املقاومة ونحن 
جـزء منـه وسـنبقى جـزًءا منـه ونراهن 
عليه كمحـور للقوة القـادرة عىل مواجهة 

مشاريع الهيمنة واالحتالل والتسلط. 

 

السغث ظخر اهللا: جظَّئظا لئظاَن 
اقظجقَق إىل أغئ ترب أعطغئ 

وشاظئ طثعئغئ 
أّكـد األمني العـام لحزب الله أنَّه «خالل 
40 عامـاً يف لبنـان تجنبنـا االنـزالق إىل أية 
حـرب أهلية أَو فتنـة مذهبية وهذا ما كان 
يحـرض للبنـان يف 2005 لكـن تعاونـا مع 
القـوى السياسـية ملنـع ذهـاب لبنـان إىل 
حــرب وفتنة مذهبية وهـذه كانت حيثية 

التحالف الرباعي». 
وبـنيَّ أنَّه «لـن ننجر ولن نذهـب إىل أية 
حـرب أَو فتنـة مذهبيـة وهـذا يحتـاج إىل 
حكمـة وصـرب وبصـري وآخر مشـهد كان 
ا هو مشـهد الشـهداء  مؤمًلـا وخطريًا ِجـدٍّ
يف الطيونـة والذي وضع لبنـان أمام حرب 
أهلية لوال أن أهل الشهداء وأحزاب الشهداء 

تحلوا بالصرب والبصرية». 
وكشـف سـماحته أنَّ هناك يف مكان ما 
يف غرفة سـوداء تعمل لجر املقاومة لصدام 
الجيـش اللبنانـي وهـذا مـرشوع أمريكي 
دائـم، ُمشـرياً إىل أنَّه «يف تصفية الحسـاب 
1993 هناك من أراد إرسال الجيش لينترش 
يف جوار جيـش االحتالل الـذي يحتل أرضاً 
لبنانية وكان القرار إذَا لم تتجاوب املقاومة 
ارضبوهـا، يومهـا قيادة الجيـش رفضت 
وهـذا يسـجل منـذ الِبدايـة للعمـاد إيميل 

لحود». 
ه عـىل اإلطـالق ال يمكـن  ولفـت إىل أنـَّ
اتّهـام قائد الجيـش الذي رفـض مواجهة 
املقاومة يف الجنوب أنه يطلق النار عليها يف 
جرس املطار، مؤّكــداً أنَّ الضاحية بوعيها 
وبصريتها وأحزابها والعشـائر فيها منعت 

الفتنة. 
 

السغث ظخر اهللا: ظاططُع 
لثولئ طساصطئ ق تثدع 

لطسفارة افطرغضغئ
ه «قبل عام  وذكـر السـيد نرص اللـه أنـَّ
2006م، كانـت لنـا مواقـف معروفـة من 
السياسـات االقتصاديـة واملاليـة املتبعـة 
وكنـا غالبًا ال نعطي الثقـة ولكن كنا دائماً 
مسـتعدين للتعاون، وسـنواصل الحضور 
يف الحكومـات مسـتقبال لنفـس الظروف 
واألسـباب وللدفـاع عـن مصالـح النـاس 
وألجـل ما تبلـور لدينا من رؤية سياسـية 

للوضع الداخيل». 
ه «منذ  وشـّدد السـيد نرص اللـه عىل أنـَّ
الوثيقـة  يف  وُخُصوصـاً  عديـدة  سـنوات 
السياسـية عام 2009 حسمنا رؤيتنا حول 
الخيـارات: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه 

وبناء الدولة العادلة والقادرة». 
وأّكــد أنَّ حـزَب الله يؤمن بقـوة بمبدأ 
الرشاكـة الوطنيـة الحقيقية بـني مختلف 
املكونـات بعيـًدا عـن االسـتئصال واإللغاء 
ونتطلع إىل دولة سـيدة مسـتقلة حقيقية 
ويف قراراتها ال تخضع ال لسـفارة أمريكية 
وال أليـة هيمنـة خارجيـة، ُمشـرياً إىل أنَّه 
«يبدو أن مستوى تدخل السفارة األمريكية 
يف تفاصيل يف الوزارات اللبنانية أكثر من أي 

وقت مىض ويُلتَزم ويُخَضع». 
 

السغث ظخر اهللا: خثطئ الظاس 
سظثظا طظ أسزط السئادات

األمـنُي العـام لحـزب اللـه لفـت إىل أنَّ 
الحـزَب سـيكمل يف خدمـة النـاس يف ُكـّل 
االطر واملؤّسسـات واملناطـق رغم الحصار 
والعقوبـات والضغوط والتهديد، وسـيعزز 
مؤّسسـاته فخدمـة النـاس عنده أََسـاس 

وأصل ومن أعظم العبادات. 
وأضـاف: «نحـن اآلن يف قلـب املخاطرة 
وهـذا يعـرب عـن مـدى التزامنـا يف هـذه 
املعيـيش  الوضـع  إلنقـاذ  املسـاهمة 

واالقتصادي للبنانيني». 
 

السغث ظخر اهللا: ظراعظ سطى 
الةغض الةثغث إلضمال الطرغص

وشكر سماحته «اإلخوة يف سوريا خالل 
40 عاماً وقفوا إىل جانبنا وفتحوا لنا األبواب 
وأّمنوا لنا الحماية السياسية والدبلوماسية 
واألمنية وهذا يجب أن تشـكر عليه سوريا 

وقيادتها».
يف  اإلسـالمية  الجمهوريـة  شـكر  كمـا 
ـه شـكًرا خاًصـا لـ»آيـة الله  إيـران، ووجَّ
العظمى اإلمام السـيد عـيل الخامنئي وكل 
والحكومـات  الجمهوريـة  يف  املسـؤولني 
املتعاقبـة واإلخوة األعزاء يف حـرس الثورة 
اإلسـالمية الـذي جـاؤوا يف األيّـام األوىل يف 
معسـكرات التدريب وقدموا يف معسكراتنا 
شــهداء وشـاهد جهادهم ونضالهم معنا 

هو الشـهيد الكبري الحاج قاسم». 
وشـكر السـيد نـرص اللـه «لشـهدائنا 
وقادتنا الشـهداء وعوائل شهدائنا لجرحانا 
وأجيال  املقاومـني  وللمجاهديـن  وأرسانـا 
املقاومـني الذين لـم يخلوا السـاحات ُكـّل 

الشكر والتحية االعتزاز». 
وتوّجــه للجيـل الجديـد قائـًال: «نحن 
نراهـن عليكـم وأنتم الشـباب والشـابات 
الطريـق  وتكملـون  الرايـة  وتحملـون 
وتحّققـون آمـال الشـهداء، وندعوكـم إىل 
الجدية يف الحياة واألخالق وااللتزام والتقوى 
وبر الوالدين وحسن األمانة وحسن العرشة 
ه عـىل أكتافكم  والعلـم واالختصـاص؛ ألَنـَّ

يحفظ التحرير ويبنى الوطن». 
وختم السـيد نرص الله قائًال: «باسمكم 
جميعاً إىل قائدنا ومرجعنا وأمامنا وداعمنا 
وراعي مسـريتنا منذ اليوم األول سـماحة 
اإلمـام القائد السـيد عـيل الخامنئي.. عىل 
األب الحنـون  كان دائمـاً  مـدى 40 عامـاً 
والقائـد الكبـري والحكيـم والشـجاع ولـم 
يرتكنا يف لحظة مـن اللحظات وفضله عىل 
املقـاومـة ولبنان ومحـور املقـاومة قد ال 
يتـاح يف هـذه الدنيا ليعرفه الناس ونسـأل 

الله له طول العمر والعزة والشهامة». 

 : طاابسات
ال يكاُد يُمــرُّ يوٌم دون أن تشـَهَد فلسطنُي نزفاً 
ملزيد من الجراح، فهنا يسقط شهيد وهناك جريح، 
ناهيـك عن االعتقاالت التعسـفية التي يقدم عليها 

جيش االحتالل الصهيوني. 
حيث استشهد الشاب الفلسطيني محمد مرزوق 
عرايـيش، فجـَر أمـس الثالثـاء، متأثـًرا بإصابتـه 
برصاص االحتالل قبل أسبوعني، يف مدينة نابلس. 

وأَفـادت مصـادُر طبيـة يف مستشـفى رفيديـا 
الحكومـي بنابلس بأن عرايـيش (24 عاًما) أُصيب 
برصاصـة يف صدره، قـرب منطقة املجمع الرشقي 
يف املدينة، خالل تصديه لقوات االحتالل اإلرسائييل، 
التي كانت تحارص مجموعة من املقاومني يف البلدة 

القديمة. 
وأدت تلك املجزرة اإلرهابية حينها إىل استشـهاد 
املطلـوب األول لالحتـالل باملدينة الشـهيد إبراهيم 
النابلـيس، ومعه الشـهيد إسـالم صبـوح، والفتى 

حسني طه. 
وشـيّع جثمان الشـهيد عراييش ظهَر أمس، من 
أمام مستشـفى رفيديا، إىل دوار الشـهداء، وسـط 

املدينة للصالة عليه. 
ويف سـياق آخر، شنت قوات االحتالل الصهيوني 
حملة اقتحامات واسـعة يف الضفة املحتّلة شـملت 
أرسى محّررين، فقـد اعتقلت قوات االحتالل ثالثة 

أرسى محّررين من بلدة الخرض جنوب بيت لحم. 
االحتـالل  قـوات  أن  محليـة  مصـادر  وأَفـادت 

اعتقلت أحمد محمود صالح (48 عاًما)، وشـقيقه 
أرشف (40 عاًمـا)، ومحمد عمر صالح (30 عاًما) 

بعد اقتحام منازلهم. 
كمـا اعتقلت قـوات االحتـالل فتيني مـن قرية 
فصايل، شمال مدينة أريحا، وأَفادت مصادر محلية 
أن قـوات االحتـالل اعتقلـت الفتيني أدهـم عايش 
نـواورة، وإبراهيم عدنان نـواورة، عقب اقتحامها 
قرية فصايل شـمال أريحا فجـراً، ومداهمة منزيل 

ذويهما. 
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الُعـثظئ.. 
وجغطُئ ترب

أتمث السماد 
 

اسـتخدمت دوُل العدوان ُكـلَّ أساليب الحرب يف عدوانها 

عىل اليمـن، من ترهيٍب، وترغيب وتضليـل، وحرٍب ناعمة، 

وريـاح بـاردة، وحـرب إعالميـة، واقتصادية، ونقـل بنك، 

وحصـار، وإغـالق للمطـار وغريهـا -مـع أنهـا كلها غري 

مرشوعة- وحني نفد ُكـّل ما لديها من أساليب ولم تستطع 

من خاللها إخضاَع الشـعب اليمني والسيطرة عليه، دفعت 

بمبعوثهـا األممـي للتوسـط بُهـدنٍة مؤقتة ملدة شـهرين، 

وافق عليها الطرف الوطني برشوٍط كان أهمها: فتح املطار 

أمام الرحالت الجوية، والسـماح بمرور سـفن املشـتقات 

النفطيـة املحتجـزة، وإيقـاف إطـالق النـار، وتـم اتّفـاُق 

األطـراف عىل ذلك، ولكـن الطرف اآلخر لم يـِف بمعظم ما 

تم االتّفاُق عليه، حتى شـارفت املدُة عىل االنتهاء فسارعت 

دول العدوان للدفع بمبعوثها للتوسـط مّرة أُخرى؛ ِمن أجِل 

تمديد الُهـدنة، متجاهلًة عدم وفائها يف املّرة األوىل. 

وافق الطرُف الوطني عـىل التمديد، محّمالً األمَم املتحدة 

ومبعوثَها املسؤولية تجاه أية خروقات لرشوط الُهـدنة من 

ِقبل تحالف العدوان. 

وانقضـت الفرتة الثانية بنفس نتائِج سـابقتها، غري أن 

املبعـوَث األممي ظهـر بكل وقاحـٍة يشـيد بنجاحها وهو 

عىل يقـنٍي أنها لم تنجـح، ويف الطلب الثالـث للتمديد، رفع 

الطـرف الوطني من سـقف مطالبه ورشوطه، مسـتنداً إىل 

قّوتـه العسـكرية التي ظهرت قبـل انقضاء فـرتة التمديد 

الثانيـة بأياٍم قليلة، وكان أهم تلـك الرشوط: دفع املرتبات 

لـكل املوظفني منذ انقطاعها ُوُصــوالً إىل عام 2022م وتم 

املوافقة عىل بحث آلية لذلك، واليوم، وبعد مرور ثلث الفرتة 

مـن عمـر الُهـدنـة الثالثة، ال يبـدو من دول العـدوان أنها 

تريد الوفاء بما تـم االتّفاق عليه، فهي إىل اليوم لم تصل إىل 

آلية لتسـليم مرتبات املوظفـني، وهذا يعني أنها ال تنظر إىل 

الُهـدنة أنها التزام يجب عليها الوفاء به، بل تنظر إليها عىل 

أنها وسيلة من وسائل عدوانها عىل اليمن واليمنيني. 

لذلـك.. عـىل دول العـدوان أن تفهم بأن املفاجـآت التي 

تحـّدث عنهـا الرئيـس املشـاط -يف خطابه أمـام العرض 

العسـكري لدفعة (أويل البأس الشـديد)- قـد تكون واحدة 

منها: عدم القبول بأي تمديٍد آخر للُهـدنة، والتوّجـه لخيار 

الحرب، وهو ما ال تريده دول العدوان وعىل رأسهم الواليات 

املتحدة املنشغلة بالحرب الروسية عىل (أوكرانيا). 

وبالتـايل.. ال يمكن أن يمنع دول العدوان -وعىل رأسـهم 

اليمـن  ملفاجـآت  التعـرُِّض  مـن  واإلمـارات-  السـعوديّة 

الصاروخية واملسرّية إّال برفع الحصار، وفتح املطار، ودفع 

املرتبـات، وإيقاف العـدوان، وخروج القـوات األجنبية من 

ُكـّل شٍرب من أرض اليمن.

الاعاُجُث افجظئغ يف َتْطئِئ الظفِط الغمظغ
طظغر الحاطغ   

 

لـم ولن يسـاوَرنا الشـكُّ يومـاً يف أن ثـرواِت اليمن 

النفطيـة والغازية كانت وما تزال الهدَف الذي يسـيُل 

عليه لُعاُب قوى االستكبار العاملي منذ أن عرفوا مقدار 

تلـك الثـروات وحجمها وأماكـن تواجدهـا، بدايًة من 

الشـيطان األكرب «النظام األمريكـي « وانتهاء بأذياله 

وعمالئه أنظمة الشقاق والنفاق يف الجزيرة العربية.

ونعلم جيًِّدا أن تلك الثرواِت كانت وما تزاُل الكابوَس 

الفظيَع الذي أرق ويؤرق نظام الرياض ليل نهار يف حال 

قيام دولة مدنية قوية ومسـتقلة عـن َوصايتها تملك 

قراَرها وقادرًة عىل استخراج ثرواتها وحمايتها وتسخريها ملصلحة 

الشـعب، وندرك أَيْـضاً أن أحالَمه يف السيطرة عليها واالستفراد بها 

هي َمن اسـتدلت الغشاوة عىل عيونه وجعلته يغامر ويرمي بنفسه 

يف أتون مسـتنقع الحرب عـىل اليمن وأن النظـام األمريكي هو من 

يزيّن له سـوء عمله ويدفعـه ليتزعَم العدوان يف الشـكل الظاهري، 

مستغالً لهوسه وشغفه باالستحواذ عىل ثروات اليمن.

فانقاد له سـامعاً ومطيعاً، ومتجاهالً أن النظـام األمريكي أكثر 

هوساً وأشدُّ َشَغًفا بثروة النفط اليمني، وتجاهل أن الغزو األمريكي 

للعـراق لم يكن إال ِمن أجِل النفط العراقـي وأنه لو ُمنع عنه النفط 

السعودّي يوماً َلما أمهله يف البقاء حتى فجر اليوم الثاني.

إذن فالحقيقـة التي أصبحت اليوم ماثلـًة للعالم أن ثرواِت اليمن 

النفطيـة هـي السـبب الرئيـيس الثاني بعـد السـبب األول واملتمثل 

بمحاولة القضاء عىل املرشوع القرآني؛ كون اسـتمراره سـيؤدي إىل 

بنـاء دولـة يمنية قوية ومسـتقلة قادرة عىل حمايـة ثرواتها وعىل 

استغاللها ملصلحة الشعب.

هذه حقائُق أصبحت اليوَم ظاهرًة بكل وضوح كقرص الشـمس 

يف كبد السـماء، ولعل فشَل عدوانهم من جهة واألزمة 

العامليـة يف مصـادر الطاقـة التـي خّلفتهـا الحـرب 

الروسـية األطلسية يف أوكرانيا من جهة أُخرى هي من 

أجربت أعداء اليمن عىل الكشف عن مطامعهم واللعب 

عىل املكشـوف واسـتغالل الُهـدنة يف املجازفة بإدَخال 

القوات األمريكية والربيطانية والفرنسـية إىل األرايض 

اليمنية؛ ِمن أجِل النفط والغاز اليمني ال غري.

وما االسـتنزاُف الذي مارسـته دوُل العدوان للنفط 

اليمنـي منذ العـام 2016م ثـم الغاز إال مـرآة تعكُس 

سـيالَن لُعابهـم الذي لـن يتوقُف إال ببرت األلسـنة التي يسـيُل منها 

ببأس يمني شديد.

فهـل يظـن نظـاُم الريـاض مثـالً أن قـواِت أسـياده األمريكـي 

والربيطانـي والفرنـيس جاءت لتسـاعده يف االسـتحواذ عىل ثروات 

اليمن؟ 

إن كان يُظـنُّ ذلك َفــإنَّ عليه أن يفوَق من غفلتـه وأن عليه أوالً 

أن يحاوَل وقَف اسـتنزافهم لثروات شـعب نجد والحجاز َوإذَا نجح 

يف ذلك فعندها يُظنُّ كما يشاء ويطمع يف ثروات غريه قدر ما يشاء.

لقد انكشـَف ُكـلُّ ما يسـعى إليـه أعداء اليمن، ومثلما اسـتطاع 

الشـعُب اليمني بقيادته املؤمنة والحكيمة إفشاَل عدوانهم سيفشل 

بتوكلـه عـىل الله سـعيُهم لنهب ثرواتـه وسـيلجُم أفواههم ويمنع 

سـيالَن لُعابهم منها إن لم ينسف الجماجم التي تحتويها فما تبقى 

مـن ُهـدنة االسـتنزاف سـينقيض وما بعَدهـا سـتنقلب أحالُمهم 

كوابيَس يف رساديب الجحيم. 


