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سگرتريو التحرير

صنعاء / سبأ 
ــد امللك بدر  ــيد عب ــد الثورة الس ــذر قائ ح
ــود والتكاسل  ــن الحوثي من حالة الجم الدي
ــاط يف مواجهة التحدي االقتصادي..  واإلحب
ــاول أن يوجه  ــذر ممن يح ــال" يجب الح وق
ــام بثورة  ــعى للقي ــخط إىل الداخل ويس الس

عىل نفسه".
ــن  بدرالدي ــك  عبداملل ــيد  الس ــاف  وأض
ــس بمناسبة  ــاء أم ــة له مس ــي يف كلم الحوث
ــالم  ــام زيد عليه الس ــاد اإلم ــرى استشه ذك
وحول آخر املستجدات" علينا أن نثور ثورة 
ــاع إىل الجبهات وعىل العدو، ال أن نثور  الجي

عىل أنفسنا".
ــع " عندما نتحدث عن اإلمام الشهيد  وتاب
ــن محطة  ــدث ع ــن نتح ــيل فنح ــن ع ــد ب زي
ــة غنية جداً بالدروس والعرب، واإلمام  تاريخي
ــاط األمة  ــرية يف أوس ــى بمكانة كب ــد يحظ زي
ــة، ونشأ نشأة  ــا الفكري ــف اتجاهاته بمختل

إيمانية راقية بكل ما تعنيه الكلمة".
ــه  بولع ــرف  ُع ــد  زي ــام  اإلم أن  إىل  ــت  ولف
ــاب الله وعالقته الوثيقة بالقرآن  الشديد بكت
ــرآن .. مبينا  ــرف بحليف الق ــم حتى ُع الكري
ــرز تجليات التأثري القرآني باإلمام زيد وما  أب
ــؤولية  كان عليه من االستشعار الكبري للمس

يف إصالح حال األمة.
وقال" تحرك اإلمام زيد كان ثقافياً وعلمياً 
وليس فقط تحركاً عسكرياً حيث كان تحركاً 
واضحاً وبارزاً عىل مستوى تصحيح املفاهيم 

الدينية املحرّفة من قبل علماء البالط".
ــاج إليه  ــورة أن أول ما تحت ــد الث ــد قائ وأك
ــا أخطر ما  ــي والبصرية ألنهم األمة هو الوع
قد تخرسه.. وأضاف " عندما نقارع الطاغوت 
ــعودي  ــيل والنظام الس ــي واإلرسائي األمريك
ــق الصحيح وكل  ــي فنحن يف الطري واإلمارات
من يحاول حرفنا عن املواجهة مع الطاغوت 
فهو يريدنا أن ننحرف عن نهج أخيار وهداة 

األمة".
ــون  ــة يف أن نك ــي املصلح ــن ه ــع" أي وتاب
ــه ويحتله األجانب  ــاً ال قرار وال حرية ل شعب
ــكرية  ــون من أهم مناطقه قواعد عس ويجعل
ــول  الحص ــاة يف  ــرب معان أك ــي  ــم؟، ونعان له
ــا يتحكم  ــروات بالدنا بينم ــن ث ــىل عائد م ع
ــعودي  ــل األمريكي والس ــوارد املحت بهذه امل

واإلماراتي".
ــد استمرار العدو يف التصعيد وتحديداً  وأك
ــذا الرتكيز عىل  ــاحل الغربي وك يف جبهة الس
ــتمر يف الحشد.. وقال" لألسف  الحدود ومس
ــاء الجنوب يذهبون مع املحتل  الكثري من أبن
ــة ال ناقة لهم فيها وال جمل يف مقابل  يف معرك

الحصول عىل مبلغ زهيد من املال".
ــالم تساءل قائد الثورة  وفيما يتعلق بالس
ــا نرفض أي  ــوم وكأنن ــض يتحدث الي " البع
ــة وكأننا من  ــة وعادل ــة منصف ــول سلمي حل
ُيرص عىل استمرار الحرب".. الفتا إىل أن رياح 
ــدف لتخذيل  ــدو ته ــة من الع ــالم املمول الس
ــدوان يف الجبهات  ــدي للع ــاس عن التص الن

تحت عنوان السالم.
ــالم ال يعني الجلوس يف  ــار إىل أن الس وأش
ــدو يقتل  ــادي يف حني الع ــازل مكبيل األي املن
ــل بأي حلول  ــب اليمني وال يقب ــاء الشع أبن
منصفة.. مبينا أن العدو يرص عىل االستمرار 
ــعى يومياً الحتالل  ــرب والعدوان ويس يف الح

املزيد واملزيد من الوطن.
ــىل أن كل  ــد ع ــورة التأكي ــد الث ــدد قائ وج
ــدو بالرغم  ــالم رفضها الع جهود إحالل الس
ــد املفاوض..  ــي قدمها الوف ــن التنازالت الت م
ــل  نقب وال  ــة،  بكرام ــالم  الس ــد  نري ــال"  وق
ــرك فيه  ــت يتح ــود يف وق ــالم والقع باالستس

العدو بكل طاقاته وإمكاناته".
ــرشف  امل ــالم  الس ــل  أه ــن  نح ــاف"  وأض
ــف العدو  ــالم عندما يتوق ــزة وكرامة، الس بع
ــا".. مؤكدا أن  ــا ومناطقن ــالل بالدن ــن احت ع

ــعى العدو  ــوع يف حني يس ــكوت والخض الس
ــؤولية  ــل عن املس ــن هو تنص ــالل الوط الحت

وليس سالماً.
ــي  ــك الحوث ــد املل ــيد عب ــدد الس ــا ج كم
التأكيد عىل التمسك بالسالم املرشف.. وقال 
" حارضون للسالم املرشف الذي يتوقف فيه 
ــنا  ــن عدوانه واحتالله لألرض، ولس العدو ع
ــالم أبداً، ال ديننا وال كرامتنا وال  أهل االستس

هويتنا تقبل لنا باالستسالم".
ــوم األول  ــدو فتح منذ الي ــت إىل أن الع ولف
ــارات الحرب بكل اتجاهاتها، ويستهدف  مس
ــاً  واقتصادي ــكرياً  عس ــي  اليمن ــب  الشع
ــاً، وعىل الجميع التصدي  وسياسياً وإعالمي

له بكل املسارات
ــار  حص ــرض  لف ــى  سع ــدو  الع أن  ــني  وب

ــن وال يصل حتى القمح  ــادي عىل اليم اقتص
يف  ــئ  املوان ــل  واحت ــة،  مطّول ــراءات  بإج إال 
ــواحل الجنوبية ويسعى الحتالل ميناء  الس
ــد  ــي للبل ــا يأت ــىل م ــق ع ــدة والتضيي الحدي
ــة عالية يف  ــه غرامات وكلفة مالي وفرض علي

إطار الحرب االقتصادية التي يشنها.
ــل  ــىل أن يحص ــر ع ــع" إذا أراد التاج وتاب
ــه للبنك املركزي  ــىل عملة الدوالر كان يتج ع
ــى عملية  ــار فكانت تبق ــي التج ــذي يغط ال
ــألة متزنة ومضبوطة".. موضحا  الرصف مس
ــا والتي تصل  ــوال املطبوعة يف روسي أن األم
ــرصف  ــة وال ت ــىل الخون ــرصف ع ــدن ُت إىل ع
ــر االحتياجات  ــات وال توف ــن خاللها املرتب م

األساسية للشعب اليمني.
ــون  يحصل ــار  التج ــض  بع أن  إىل  ــت  ولف

ــوق السوداء فيضعفون  عىل الدوالر من الس
ــدوالر ما أدى الرتفاع  ــة الوطنية أمام ال العمل
ــفري األمريكي توعد  ــا أن الس األسعار.. مبين
ــاورات الكويت بأن تكون قيمة فئة  خالل مش
ــن قيمة الحرب الذي  ــف ريال يمني أقل م األل

تطبع به.
ــيد عبد  ويف ما يتعلق باإليرادات أشار الس
ــاً كبرياً يف  ــاك ضعف ــي إىل أن هن ــك الحوث املل
اإليرادات يف صنعاء، فال يوجد موارد بالعملة 
ــط  ــاز والنف ــع الغ ــدم بي ــبب ع ــة بس الصعب

للخارج.
ــدوان والخونة  ــم قوى الع ــح أن تحك وأوض
ــأرب وشبوة وحرضموت  بالغاز والبرتول يف م
وعدم االستفادة من عوائده بالدوالر يف توفري 
احتياجات التجار له أثر عىل إيرادات البنك 

املركزي يف صنعاء.
ــار إىل التعاون مع  ــورة التج ــا قائد الث ودع
ــة العليا وحكومة اإلنقاذ..  اللجنة االقتصادي
حاثا الحكومة عىل تفعيل الريال اإللكرتوني 
ــاندة من  ــل البديلة التي تحتاج ملس والوسائ

كل أصحاب الخربة واالختصاص.
ــن أن يتجه  ــال" يمك ــار قائ ــب التج وخاط
ــم  متاجرك ــىل  ع ــوي  فوض ــل  بشك ــاس  الن
ــبب  ــاد بضائعكم بس وبضائعكم إضافة لكس

ضعف قدرات الناس الرشائية".
ــل كبري  ــاه بشك ــىل أهمية االتج ــدد ع وش
ــىل الغذاء  ــن أجل الحصول ع ــة م إىل الزراع
ــن الخارج، وإنتاج اليمن  وتقليل االسترياد م
ــة الصعبة والكثري  املحيل ال يحتاج إىل العمل
ــا يف  ــن إنتاجه ــار يمك ــه والخض ــن الفواك م
ــت لحصار  ــا تعرض ــا إىل أن كوب ــا.. الفت بالدن
ــن 50 عاماً واعتمدت عىل  ــن أمريكا ألكرث م م

الزراعة واإلنتاج الوطني.
ــىل املنتج  ــز ع ــار إىل الرتكي ــا التج ــا دع كم
املحيل واالتجاه إىل الزراعة إضافة إىل تعاون 
ــا إىل أن  ــار واملزارعني.. الفت ــع التج ــة م الدول

ــن االحتياج  ــيل يقلل م ــع املنتج املح تشجي
للدوالر.

وحث الشعب اليمني عىل أهمية االقتصاد 
ــة.. مشريا إىل  ــالك املنتجات النفطي يف استه
ــي تربى عىل العطاء والكرم  أن الشعب اليمن
ــوم عىل هذا  ــخاء والرتيبة اإليمانية تق والس
األساس.. منبها من املستغلني الذي يرسقون 

تحت العنوان الخريي واإلنساني.
ــة التوجه  ــىل أهمي ــورة ع ــد الث ــدد قائ وش
ــرة واملنتجة  ــال املثم ــع واألعم ــو املشاري نح
ــع  الوض أن  ــدا  مؤك ــة..  الفردي ــادرات  واملب
االقتصادي اليوم متأثر بسياسات اقتصادية 

خاطئة من املايض.
ــدوان  الع ــه  نواج أن  ــتطيع  نس ــال"  وق
ــه  الل ــىل  ع ــل  والتوك ــل  بالعم ــادي  االقتص
ــورة الجياع عىل  ــاف" فلنرث ث ــرزّاق".. وأض ال
ــل  ــزي واحت ــك املرك ــل البن ــذي نق ــا ال عدون
ــة املوانئ  ــا النفطية ومنع حرك ــع ثرواتن مناب

واملطارات".
ــي فعل  ــوب ه ــورة يف الجن ــح أن الث وأوض
ــبب باملشكلة  صحيح ألنها ثورة عىل من تس
ــا أن العملة  ــل اليمن.. مبين االقتصادية يف ك
ــة دليل أن  ــات املحتل ــس املحافظ ــارة ف املنه
ــو املعتدي وليس  ــف خلف األزمة ه الذي يق

الذي يف صنعاء.
ــاس  الن ــر  لج ــادون  ين ــن  الذي ــاف"  وأض
ــون البوصلة  ــل هم يوجه ــوىض يف الداخ للف
ــاون يف إصالح  ــا، فلنتجه للتع إىل غري محله
ــاءلة والنقد  وضعنا الداخيل وال بأس يف املس
البناء".. مؤكدا أن الحل هو التعاون واالبتعاد 
عن الكالم الفوضوي الحاقد الذي يصدر من 

الذين ال يحرصون عىل مصالح الناس.
ــي يف ختام  ــد امللك الحوث ــيد عب وعرب الس
ــور يف  ــون الحض ــه يف أن يك ــن أمل ــه ع كلمت
ــاد اإلمام زيد  ــرى استشه ــرية الغد يف ذك مس

بصنعاء حضوراً جيداً.
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محافظات / سبأ
ٌعقدت بصنعاء أمس ندوة فكرية بعنوان " اإلمام زيد عليه 
السالم .. العطاء العلمي والتحرك الجهادي"، نظمتها رابطة 

علماء اليمن يف ذكرى استشهاد اإلمام زيد ريض الله عنه .
ــن العالمة شمس  ــس رابطة علماء اليم ــدوة أكد رئي يف الن
ــار أعالمها  ــوم الستذك ــة الي ــة األم ــن حاج ــن رشف الدي الدي
ــد  ــة وتوحي ــع الكلم ــم يف جم ــني وسعيه ــا املصلح وعظمائه
الصف وبذل األرواح واألنفس إلعالء كلمة الله وإقامة العدل 

والحفاظ عىل القيم واملبادئ اإليمانية.
ــام زيد والصفات  ــار إىل أهمية التعريف بفضائل اإلم وأش
ــا .. مبيناً أن الحديث عن اإلمام زيد  ــي نهجها وسار عليه الت

هو حديث عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ــىل رضورة استلهام الدروس  ــة رشف الدين ع وحث العالم
ــة باملعاني القيمة  ــام زيد وثورته الحافل ــرب من سرية اإلم والع
ــة  ــالص وهداي ــة إىل خ ــوة الصادق ــامية والدع ــادئ الس واملب
ــاب الله وسنة املصطفى  ــد األمة واالتباع الصادق لكت وتوحي

صىل الله عليه وآله وسلم .
ــت الورقة  ــل تناول ــالث أوراق عم ــدوة ث ــت خالل الن وقدم
ــن خالد موىس  ــو رابطة علماء اليم ــي قدمها عض األوىل، الت
ــة والجهادية  ــد العلمي ــة يف نصوص اإلمام زي ــراءة تحليلي ق

ودالالتها العملية.
ــارين  وأشار إىل أهمية امليض عىل خطى اإلمام زيد يف املس
ــه اليمن من  ــا تواجه ــل م ــة يف ظ ــادي خاص ــي والجه العلم
ــار منذ ما  ــن حص ــدوان م ــف الع ــه تحال ــا يفرض ــدوان وم ع
ــارين العلمي  ــتدعي التحرك يف املس يقارب أربع سنوات، يس

التوعوي والجهادي.
ــة طه الحارضي يف الورقة الثانية  واستعرض عضو الرابط
ــه يحيى  ــاده البن ــل استشه ــد قبي ــام زي ــة اإلم دالالت وصي
بمواصلة السري عىل نهج أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم 

أجمعني يف مواجهة الظاملني.
ــق القرآني الذي  ــني أن دالالت الوصية تتمثل يف املنطل وب
يعد رس الثبات والتفاني، وتوازي عظمة التضحيات مع سمو 
ــة التغيري،  ــادي اسرتاتيجي ــرار الخط الجه ــدف ، واستم اله
ــتقبل األمة  ــدان واملهتمة بمس ــة يف املي ــة الفاعل ــادة األم وقي

والبصرية ضمانة االستمرار يف خط الجهاد.
ــا عبدالوهاب  ــي قدمه ــة الت ــة الثالث ــت الورق ــا تطرق فيم
ــه ريض الله  ــر اإلمام زيد ونظرت ــياسة يف فك املحبيش إىل الس
ــع بها وتحركه يف مواجهة  ــياسة واملؤهالت التي تمت عنه للس

الظاملني.
ــة الطغاة من  ــرك يف مواجه ــد تح ــام زي ــار إىل أن اإلم وأش
ــالل نرش الوعي يف أوساط األمة بمواجهة الدعايات وطرح  خ
ــة وخاصتها من خالل نظرته  ــه الفكري لجماهري األم مرشوع

البناءة يف العدل والقسط بني أوساط األمة.
ــر األوقاف  ــي حرضها نائب وزي ــالل الندوة الت ــت خ وقدم
ــاد العالمة فؤاد ناجي مداخالت من قبل وزير الصحة  واإلرش
ــام مجلس  ــل وأمني ع ــه املتوك ــور ط ــكان الدكت ــة والس العام
ــي وعدد من  ــد عبدالله الرشع ــىل القايض محم ــاء األع القض
ــه وتركيزه عىل  ــد ريض الله عن ــورة اإلمام زي ــول ث ــاء ح العلم

الوعي اإليماني إلعادة األمة إىل نهجها الصحيح واملنطلقات 
الثورية يف رسالة اإلمام زيد إىل علماء األمة.

ــاة اإلمام زيد  ــرية حي ــرب يف مس ــدروس والع ــوا إىل ال وتطرق
وارتباطها بمايض وحارض ومستقبل األمة يف مواجهة الطغاة 
ــتكربين، وما يواجهه الشعب اليمني من مؤامرة تهدف  واملس

إىل تمزيق نسيجه االجتماعي .
ــا اإلمام زيد  ــمات التي اتصف به ــاول املتحدثون الس وتن
ــه عنه وحكمته وشجاعته وأمانته وصدقه وإخالصه  ريض الل
ــه بمتغريات العرص الذي عاش فيه  يف قول كلمة الحق وإملام
ــام زيد وثباته وأسلوبه  ــن أهمية امليض عىل نهج اإلم .. مؤكدي
ــر  ــة باألم ــري واملعالج ــة التغي ــة يف عملي ــك املرحل ــالل تل خ

باملعروف والنهي عن املنكر.
ــاء  عىل نفس الصعيد ُعقدت بالجامع الكبري بصنعاء مس
ــى ثورة اإلمام  ــوان" عىل منهج وخط ــس ندوة توعوية بعن أم
ــالم ماضون"، نظمتها دائرة العلماء واملتعلمني  زيد عليه الس

والثقافة القرآنية يف ذكرى استشهاد اإلمام زيد.
ــل وزارة األوقاف  ــي حرضها وكي ــالل الندوة الت مت خ وُقدِّ
ــاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخوالني ومدير  لقط
ــاف عبدالرحمن املوشكي،  ــظ واإلرشاد بوزارة األوق عام الوع
ــريته ومكانته وثورته  ورقتي عمل حول نشأة اإلمام زيد ومس

يف مواجهة الظاملني واملستكربين.
ــيل يف ورقة العمل األوىل  ــار العالمة عبدالرحمن الوش وأش
ــان املجتمع  ــة التي ك ــام زيد والوضعي ــاة اإلم ــرية حي إىل مس
ــق واألمر  ــدع بكلمة الح ــه يف الص ــات تحرك ــا ومعطي يعيشه

باملعروف والنهي عن املنكر.
واستعرض مالمح من حياة وفكر اإلمام زيد ريض الله عنه 
ــة اإليمانية ووجوب اإلقتداء بها قوال وعمال .. مؤكدا  يف الرتبي
ــاة اإلمام زيد  ــزة والكرامة من حي ــة استلهام دروس الع أهمي
ــتهدف اليمن أرضا  ــدوان الذي يس ــرك يف مواجهة الع والتح

وإنسانا.
ــار رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء اليمنية  من جانبه أش
/سبأ/ ضيف الله الشامي يف ورقة العمل الثانية إىل امليادين 

التي تحرك من خاللها اإلمام زيد وثورته ضد الظاملني .

وقال " لقد تحرك اإلمام زيد عندما بلغ الظلم مبلغه؛ فثار 
ــام زيد الذي  ــني ".. معتربا أن اإلم ــن خروجه ضد الظامل وأعل
ــارها الصحيح يف  يعد علم من أعالم األمة أعاد الحياة إىل مس

زمن الظلم والطغاة .
وأكد حاجة األمة للتوقف عند ذكرى استشهاد اإلمام زيد 
ــه واستلهام معاني التضحية خاصة يف ظل ما يتعرض  وثورت

له اليمن من عدوان.
ــة ورموز  ــالم األم ــري بأع ــة التذك ــي إىل أهمي ــت الشام ولف
ــا الديني والثقايف  ــة إىل جذورها ومنبعه اإلسالم وإعادة األم

والعلمي الصحيح.
ــس فعالية إلحياء ذكرى  ــك نظمت بمحافظة إب أم اىل ذل

استشهاد اإلمام زيد بن عيل ريض الله عنهما.
ــايض عبدالفتاح  ــات من قبل الق ــة ألقيت كلم ويف الفعالي
ــاء ورئيس امللتقى األكاديمي  غالب ومجيب مرزح عن العلم
ــزي العقاب عن األكاديميني، أشارت  بجامعة إب الدكتور الع
إىل أهمية إحياء ذكرى استشهاد اإلمام زيد واستلهام دروس 
ــه ريض الله عنه التي كانت  ــزة والكرامة من هذه شخصيت الع

وال تزال لها تأثري كبري يف تاريخ األمة اإلسالمية حتى اليوم.
ــري لتغري واقع األمة  ــارت إىل أنه تحرك بمرشوع تنوي وأش
ــني .. مبينة أن  ــاة والظامل ــة الطغ ــارها ومقارع ــح مس وتصحي
ــالم األمة  ــري بأع ــار التذك ــي يف إط ــرى تأت ــذه الذك ــاء ه إحي
ــالء كلمة الله وربط  ــا وما قدموه من تضحيات إلع وعظمائه

األمة بالقرآن الكريم.
ــذي يمارسه  ــدوان والحصار ال ــت الكلمات أن الع وأوضح
ــتطيع  ــني عىل شعب اإليمان والحكمة لن يس الطغاة والظامل
ــغ استكبارهم وجربوتهم .. داعية  كرس إرادة اليمنيني مهما بل
ــات يف  ــم والثب ــن التالح ــد م ــي إىل مزي ــب اليمن ــاء الشع أبن

مواجهة العدوان ورفد الجبهات.
ــة إب الدكتور  ــي حرضها رئيس جامع ــل الفعالية الت تخل
ــب ووكالء  ــة صالح حاج ــرشف املحافظ ــوب وم ــارق املنص ط
املحافظة عبدالواحد املروعي وأرشف املتوكل وقاسم املساوى 

وإسماعيل سفيان، قصيدة للشاعر نبيل الحرضمي.
ــون و رجوزة  ــي املت ــان يف مديريت ــس وقفت ــا أقيمت أم كم

بالجوف إحياء لذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالم .
ــلطة  ــني اللتني حرضهما قيادات يف الس ــت يف الوقفت وألقي
املحلية ومشائخ ووجهاء املحافظة ، كلمات وقصائد شعرية 
ــرب والدروس من  ــة استلهام الع ــا عىل أهمي ــدت يف مجمله أك
ــاد والتضحية يف  ــة بالجه ــه الحافل ــام زيد وحيات ــرية اإلم س

مواجهة الظاملني واملستكربين.
ــعودي  ــون يف الوقفتني بمجازر العدوان الس ــدد املشارك ون
ــري االقتصاد  ــع وتدم ــار والتجوي ــة الحص ــي وسياس األمريك

اليمني التي ينتهجها يف حربه الظاملة.
ــات باملال  ــد الجبه ــوف عىل رف ــاء محافظة الج ــد أبن وأك
ــهم يف تقوية  ــا يس ــة بم ــة الداخلي ــز الجبه ــال وتعزي والرج

الصمود الشعبي يف وجه العدوان.
ــم بمحافظة  ــة والتعلي ــم مكتب الرتبي ــر نظ ــب آخ إىل جان
ــرى استشهاد اإلمام  ــة ثقافية إحياًء لذك ــدة أمس فعالي صع

زيد بن عيل عليهما السالم.
ــي حرضها وكيل املحافظة محمد  استعرضت الفعالية الت
ــالل وعدد  ــد الله الج ــب الرتبية عب ــب مدير مكت ــة ونائ كعيب
ــاده وصربه يف  ــاة اإلمام زيد وجه ــن الرتبويني والطالب، حي م
ــات التي قدمها يف سبيل الحرية  مواجهة الظاملني والتضحي

والكرامة.
ــة واإلنشادية عىل  ــات الشعرية والخطابي وركزت املشارك
ــه وأخالقه  ــي باإلمام زيد يف قيم ــأيس الشعب اليمن ــة ت أهمي
وصدعه بالحق يف زمن استحكام الطاغوت ولم يخش يف الله 

لومة الئم.
ــور أبناء مديريات  ــا امللتقى اإلسالمي بحض اىل ذلك أحي
ــرى استشهاد اإلمام  ــاح و املحابشة وكحالن الرشف ذك املفت
ــاب املهر  ــالم يف منطقة ب ــا الس ــن عيل عليهم ــم زيد ب األعظ
ــاح أمس  ــة حجة صب ــاح محافظ ــة املفت ــارة ) مديري ( الحي
الخميس بفعالية خطابية تحت عنوان (( اإلمام زيد منهاج 
ــي وجماهريي  ــط حضور علمائ ــرية عطاء )) وس ثورة ومس

كبري .
ــر الحكيم  ــات من الذك ــة برنامجها بآي ــت الفعالي وأفتتح

تالها األستاذ / محمد عيل مكش .

ــيد العالمة / محمد عبدالرحمن عيشان كلمة  وألقى الس
ــرى استشهاد  ــاء ذك ــن إلحي ــوف الحارضي ــة بالضي ترحيبي
اإلمام زيد بن عيل عليهما السالم الذي يعترب منهجا متكامال 

ألبناء الزيدية ولكل األمة اإلسالمية .
ــي يف كلمة  ــالن النعم ــن عج ــيد العالمة / حس ــال الس وق
ــام بعد  ــاد أعظم إم ــرى استشه ــا اليوم يف ذك ــوف: إنن الضي
ــم  القوي ــالم  ــج اإلس ــي منه ــاء ومحي الكس ــل  أه ــة  الخمس
ــني العلم  ــر والذي جمع ب ــاد يندث ــه بعد أن ك ــظ علي واملحاف
ــىل الظالم ألن الظالم هو من  ــاد واالجتهاد والخروج ع والجه

يهدم الدين ويحرفه عن مساره الصحيح .
ــد عجالن أن لكل زمان هشامه وزيده، وهشام اليوم هو  وأك
ذلك الذي توىل اليهود والنصارى ( سلمان وأعوانه ) والذين 

يتلقون اإلهانات من ترامب اللعني.
ــيد العالمة / أحمد بن زيد املحطوري كلمة  كما ألقى الس
ــا فيها  ــايض والحارض» حي ــن بني امل ــام زيد ب ــوان « اإلم بعن
الجميع وقال: ال أرى زيدا إال حارضا بيننا بمنهجه وطريقته 

وعلمه وشجاعته وجهاده.
ــه يف املايض زيدا قال (من أحب  وأكد أن املايض يعيد نفس
ــب الحياة  ــوم نقول (من أح ــال) ونحن الي ــاة عاش ذلي الحي

عاش عميال .).
ــّر وجدد مبدأ الخروج  ــال املحطوري: إن زيدا هو من أق وق
عىل الظالم و كذلك كل ثائر عىل الظلمة هو يسري وفق خطى 

زيد .
ــان يف مقدمة  ــا لك ــد حي ــان زي ــو ك ــوري: ل ــاف املحط وأض
ــداً ومعلما  ــا ولجاننا قائدا مجاه ــوم مع جيشن الصفوف الي

ومرشدا وناصحا .
ــي معركة وعي  ــا اليوم مع أعدائنا ه ــار إىل أن معركتن وأش
أكرث منها عسكرية ألننا إذا حققنا نرصا عسكريا فستستمر 

معركة القلم والكتاب .
ــج زيد  ــب من منه ــذ بجان ــن يأخ ــوري: إن م ــال املحط وق
ــال علما وجهادا  ــد  مرشوعا كام ــون زيديا ألن زيدا يع ــال يك ف

للظاملني . 
ــاع والحيوانات تدافع  ــوم يف موقف الدف ــاف: نحن الي وأض
ــان املؤمن  ــة فما بالك باإلنس ــها بفطرتها الحيواني عن نفس

وختم كلمته بأبيات شعرية معربة.
وألقى األستاذ غالب املأخذي قصيدة شعرية تناول فيها 
ــاده وبصريته  ــه وعلمه وجه ــد وعظمت ــن حياة زي ــب م جوان
ــاء الربانيني  ــه العلم ــي وقادت ــى اإلسالم ــا امللتق ــدح فيه وم
ــج زيد اإلمام  ــريون عىل منه ــم اليوم من يس ــبيه كونه ومنتس

العالم واملجاهد الثائر.
ــة  ــايض العالم ــة للق ــة املناسب ــة بكلم ــت الفعالي واختتم
ــب من سري  ــاول فيها جوان ــي تن ــه الغالب ــد / عبدالل املجاه
ــالم ويص رسول الله  أعالم الهدى بدءاً باإلمام عيل عليه الس
ــرور ستني  ــام زيد بعد م ــني وبعدها قي ــن ثم الحس ثم الحس
ــني وقد اضمحل الدين واإلسالم  عاما من شهادة جده الحس
وأصبح الطواغيت من بني أمية متحكمني يف أمور املسلمني.

وبني العالمة الغالبي يف كلمته سبب انتساب الزيدية لزيد 
وتسميتهم بالزيدية .

فعاليات ثقافية الحياء ذكرى استشهاد االمام زيد في عدد من المحافظات فعاليات ثقافية الحياء ذكرى استشهاد االمام زيد في عدد من المحافظات 

العالمة شمس الدين يؤكد حاجة األمة الستذكار أعالمها وسعيهم في جمع الكلمة وإقامة العدلالعالمة شمس الدين يؤكد حاجة األمة الستذكار أعالمها وسعيهم في جمع الكلمة وإقامة العدل
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