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وجه «الرئاسية» بسرعة معاجلة مشاكل األراضي وإنصاف املتظلمني:

عبوة حتصد 7 من مرتزقة اإلمارات يف أبني وصراعام تتصاعد يف «الساحل» 





صوت اليمنيني يتصدر مشهد السخط العريب واإلسالمي.. 


واإلنــســانــيــة  الــمــســلــمــيــن  عــلــى  اعــتــداء  يــمــثــل  حــدث  مــا  الــســالم:  عــبــد 

بالتحرك معنية  واألمـــة  مــقــدســاتــنــا  ضــد  حــرب  إعــالن  الــمــصــحــف  إحـــراق  بالتحرك  معنية  واألمـــة  مــقــدســاتــنــا  ضــد  حــرب  إعــالن  الــمــصــحــف  إحـــراق   
الـــصـــهـــيـــوأمـــريـــكـــي الــــلــــوبــــي  وراءهـــــــــــا  لـــــإلســـــالم  الــــمــــعــــاديــــة  األعــــــمــــــال  كـــــل  الـــصـــهـــيـــوأمـــريـــكـــي  الــــلــــوبــــي  وراءهـــــــــــا  لـــــإلســـــالم  الــــمــــعــــاديــــة  األعــــــمــــــال  كـــــل   
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وجه بسرسئ طسالةئ المحاضض شغ افراضغ وإظخاف المسافغثغظ والمازطمغظ

الرئغج املحاط غآّضـث ضرورة إظحاء طساحفى سام ملتاشزئ تسج 
وغعجه باسجغج الثثطات يف باصغ املتاشزات

ضاربئ بغؤغئ تعّثد حعاذأ جصطرى بسئإ جفظ املرتجق السغسغ الظفطغئ املاعالضئ
 : طاابسات

ٌب نفطيٌّ من إحدى سـفن املرتِزق أحمد  أثار ترسُّ
العييس املتهالكة قبالة سـواحل شواطئ سقطرى، 
مخـاوَف سـكان الجزيـرة الواقعـة تحت سـيطرة 
االحتالل اإلماراتي، من وقوع كارثٍة بيئية تستهدف 

الثروة السمكية والبحرية يف األرخبيل. 
أمـس  سـقطرى،  أبنـاء  مـن  ناشـطون  وأَفـاد 
االثنـني، بـأن الكارثـة تتمثـل يف تـرسب نفطي من 
سـفينة «حمامـة الخليـج» الجانحة ُمنذ سـنوات 
قبالة شـاطئ دليشـة يف حديبو عاصمـة األرخبيل، 
واململوكـة لهامور الفسـاد وأحـد ناهبـي الثروات 
النفطية اليمنية، املرتِزق أحمد العييس، الفتني إىل أن 
هذا الترسب النفطي ينـذر بكارثة بيئية وقد يُحدث 

أرضاراً كبرية تؤثر عىل الحياة البحرية يف الجزيرة. 
وبنّي الناشـطون أن قطر بقعـة التلوث النفطي 
تـزداد اتسـاعاً مع اسـتمرار التـرسب مـن الناقلة 
الجانحـة قبالـة سـواحل حديبـو، محذريـن مـن 
عواقب التـرسب عىل املوائل الحيوية والنظام البيئي 
لألرخبيل وتداعيات ذلك عىل حياة وسالمة الكائنات 

الحية النادرة يف سقطرى. 
وبحسب الناشـطني َفـإنَّ املرتِزق العييس يمتلك 

12 سـفينة متهالكة مهّددة بالغرق قبالة سـواحل 
عدن وغريهـا من املحافظـات املحتّلـة، َحيُث وهي 
غري مسـجلة بطريقٍة رسمية وليس لديها أعالم وال 
تصاريح تشغيل، يف ظل تواطؤ حكومة الفنادق مع 

فساده. 
وأشـاروا إىل أن هامور الفسـاد املرتـِزق العييس 
وسـفنه املتهالكـة يقفـون وراء 4 كـوارث تـرسب 

نفطـي خالل األعـوام املاضيـة، والتـي كان آخرها 
الباخـرة «لؤلـؤة أثينـا» يف 5 يوليـو 2022م، َحيـُث 
ترسب منهـا 35 طناً من النفط يف سـواحل الربيقة 
بعـدن، وقـد سـبقها كارثـة مماثلة لباخـرة أُخرى 
مملوكـة للمرتـِزق العيـيس تدعـى «DIA»، بعد أن 
تـرسب منها أطنان من الديـزل يف 17 يوليو 2021م 

قبالة ميناء عدن. 

 : خظساء 
أّكــد رئيـُس املجلـس السـيايس األعـىل 
بصنعاء، املشـري الركن مهدي املشـاط، عىل 
املجتمعيـة،  باملبـادرات  االهتمـام  رضورة 
لتنفيـذ املشـاريع الخدمية التـي تخفف من 
معانـاة املواطنـني يف ظل اسـتمرار العدوان 

والحصار. 
جاء ذلك خالل لقاءين منفصلني بُكلٍّ من 
محافظ محافظـة حّجـة، هالل الصويف من 
جهة، وعضو املجلس السيايس األعىل محمد 
النعيمي، ووزير اإلعالم ضيف الله الشـامي، 
ووكيـل وزارة اإلدارة املحلية عمـار الهارب، 
واملديـر التنفيذي ملؤّسسـة بنيـان التنموية 

الدكتور محمد املداني، من جهٍة أُخرى. 

وخالل اللقاءيـن اطَّلع الرئيس املشـاط، 
عـىل نتائـج زيـارة عضـو السـيايس األعىل 
النعيمـي والفريق املرافق لـه إىل محافظات 
«صنعـاء، الحديدة، ريمـة، حّجـة، املحويت 

وعمران». 
أهميّـة  عـىل  املشـاط،  الرئيـس  وأّكــد 
تواصل الجهود بني وحدة التدخالت املركزية 
التنموية الطارئة يف وزارة املالية ومؤّسسـة 
بنيـان، ملتابعـة تنفيـذ مشـاريع املبـادرات 

املجتمعية. 
وشـّدد عـىل رضورة االهتمـام بالتدريب 
ووجـه  املديريـات،  مختلـف  يف  والتأهيـل 
النعيمي بالنزول إىل بقيـة املحافظات، حاثٍّا 
عىل اسـتمرار النشاط يف املبادرات املجتمعية 
املختلفة الزراعية والصحية واإلنشـائية من 

طرق ومياه. 
كما أّكـد الرئيس املشاط، عىل أهميّة دور 
مدراء املديريات يف التنمية وإسـناد املبادرات 
املجتمعيـة واالهتمـام بالجمعيـات املحلية، 
ومـدراء  بنيـان  مؤّسسـة  بجهـود  مشـيداً 
املديريات الذين كان لهم دور بارز يف التفاعل 
مـع املجتمع.  وشـّدد عـىل أهميّـة التعاون 
بـني الجانـب الحكومـي واملجتمـع ملـا من 
شـأنه املسـاهمة يف تحقيق التنمية وتقديم 

الخدمات للمواطنني وتخفيف معاناتهم. 
ويف سـياٍق متصـل أّكــد الرئيـس مهدي 
املشـاط، الحـرص عـىل تجهيز مستشـفى 
عـام ملحافظة تعـز، للنهوض بـأداء القطاع 
الصحي وتحسـني مستوى الخدمات الطبية 

املقدمة للمواطنني. 

جاء ذلك خـالل لقائه محافظ تعز صالح 
الجوانـب  ملناقشـة  بجـاش،  عبدالرحمـن 
املتصلة باألوضاع يف املحافظة وأداء السلطة 
ومسـتوى  التنفيذيـة  واملكاتـب  املحليـة 
العمـل الخدمي والتنمـوي والصعوبات التي 
تواجه تنفيذ املهام يف ظل اسـتمرار العدوان 
والحصار.  وأعرب الرئيس املشاط عن األمِل 
يف تعاون الجميع مع قيادة السـلطة املحلية 
والعمل عىل تفعيـل دور املبادرات املجتمعية 
يف مختلـف املجـاالت، بما يف ذلـك القطاعات 
الزراعيـة والصحية وامليـاه والبيئة والطرق، 
مؤّكــداً اهتمـام املجلـس السـيايس األعىل 
بالعمـل عىل توفـري الخدمـات للمواطنني يف 

املحافظة. 
ولفت فخامة الرئيـس إىل رضورة تكامل 

عـىل  للتغلـب  الجهـود  ومضاعفـة  األدوار 
التحديات التي فرضهـا العدوان والعمل عىل 
تحسني مستوى األداء الخدمي يف املحافظة. 
من جهته اسـتعرض محافـظ تعز نتائج 
زيارة فخامـة الرئيس إىل املحافظة واطالعه 
عىل األوضاع فيها، ُمشرياً إىل ما القته الزيارة 

من ارتياحاً شعبيٍّا َكبرياً. 
ويف سياق اللقاءات، وجه الرئيس املشاط 
خالل لقائه، أمس، اللجنة الرئاسية ملعالجة 
اإلشكاليات الحاصلة يف الجمعيات السكنية، 
وجـه اللجنـة برسعـة معالجة املشـاكل يف 

األرايض وإنصاف املستفيدين واملتظلمني. 
كما وجه الجهـات ذات العالقة بالتعاون 
مـع اللجنـة، وضبط ُكــّل من يعتـدي عىل 

أرايض الجمعيات. 

صخٌش جسعديٌّ سطى حثا 
التثودغئ بخسثة غعصع 7 

جرتى طظ املثظغني
 : طاابسات

ارتفع عدُد ضحايا االعتداءات السعوديّة عىل املناطق الحدودية، 
أمـس االثنـني، إىل 7 جرحـى، يف ظـل تصعيـد تحالـف العـدوان 

واستهداف املدنيني بشكٍل يومي يف مناطق الحدود. 
وأّكــدت مصـادر إعالميـة، أمـس، وصول ٣ جرحـى جدد من 
املهاجريـن األفارقة إىل مستشـفى منبه الريفي، بعد اسـتهدافهم 
مـن قبل الجيش السـعودّي، الفتـًة إىل أن مستشـفى الطلح العام 
اسـتقبل، صباح أمس، أحد جرحى القصف السعودّي عىل مديرية 

شدا. 
وكان قد استشـهد مواطنان، أمس األول األحد، بقصف مدفعي 
سعودّي عىل مديرية شـدا الحدودية، َحيُث بلغت حصيلة الشهداء 
الذين ارتقوا بنريان العدوان السـعودّي يف صعدة، منذ بداية شـهر 

يناير الجاري، سبعة شهداء و91 جريحاً. 
ووفقاً للمصادر، َفـإنَّ املواطنني يف املناطق الحدودية بمحافظة 
صعـدة يتعرضون إىل اعتداءات شـبه يومية من قبـل جيش العدّو 
السـعودّي، األمر الذي أَدَّى إىل استشهاد وجرح املئات من املواطنني 

وأحدث أرضاراً كبرية يف ممتلكاتهم. 

ظةاة إطام طسةث طظ طتاولئ اغاغال 
يف سثن املتاّطئ

 : طاابسات
عـاودت جرائـُم االغتياالت الظهـوَر مرًة 
أُخرى يف مدينة عدن املحتّلة، َحيُث نجا، أمس 

االثنني، إماُم مسجد من محاولة اغتيال. 
بـأن  أمـس  محليـة،  مصـادر  وأَفـادت 
ميليشـيا مسـلحة تابعة ملا يسـمى املجلس 
االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي، استهدفت 
منزل أمام مسجد آل البيت، جالل بن نارص، 

بقنبلة يدوية يف مديرية خور مكرس. 
وأوضحـت املصـادر أن القنبلـة انفجرت 
أثناء مرور أمام املسـجد بالقـرب من منزله 
يف أحد أحياء خور مكرس، إال أن املجني عليه 

نجا من اإلصابات القاتلة. 

وتأتـي هـذه االغتيـاالت لتعيـد الذاكـرة 
إىل أكثـر مـن 250 عمليـة مماثلـة يف عـدن 
اسـتهدفت خطباء مساجد موالني لإلصالح، 
يف حـني يذكـر أن مواقـع غربيـة كشـفت 
استئجار االحتالل اإلماراتي لعصابات دولية 
متمرسـة يف تنفيذ االغتيـاالت، وذلك؛ بَهدِف 
تصفية املئات من الخصوم املوالني لإلصالح. 

تضعطئ املرتجصئ تحّثد الصغعد سطى املساشرغظ الغمظغني إىل الصاعرة
 : طاابسات

تضييـَق  املرتِزقـة  حكومـُة  تواصـُل 
الِخناِق عىل اليمنيني داخَل وخارج اليمن، 
َحيـُث أصـدرت تعميماً جديًدا يسـتهدف 
املسـافرين اليمنيـني مـن مطـار عـدن 
إىل القاهـرة، مـا يزيد مـن أعبـاء أُولئك 
املسـافرين الذين يشـكل املرىض وكبار 

السن والنساء واألطفال غالبيتهم. 
أمـس  إعالميـة،  مصـادر  وذكـرت 
االثنـني، أن ما يسـمى وزارة الصحة يف 

حكومـة املرتِزقـة أصدرت تعميمـاً جديًدا 
يمنع سـفر املواطنني اليمنيني إىل القاهرة 
عرب مطار عدن، إال بعد الحصول عىل تقرير 
طبي، األمر الذي يفتح باباً واسـعاً ألعمال 
السـمرسة وفتح باب جديد للجبايات غري 
القانونية التي تسـتهدف مئات املسافرين 

بشـكٍل 
يومي. 

وبيّنت املصـادر أن التعميم الصادر عن 
سـلطات املرتِزقة يف عـدن املحتّلة يحتوي 
عىل كود، عرب املستشفيات هناك ومكتبها 
يف املطـار وعمـوم املحافظـات الجنوبيـة 

سـيطرة  تحـت  الواقعـة 
وأدواتـه  العـدوان  تحالـف 
ومرتِزقتـه، مشـريًة إىل أنـه 
ووفقاً لإلجـراء األخري َفـإنَّه 
ال يمكن ألي مسافر أن يغادر 

البلد إالَّ بتقريٍر طبي. 
إىل ذلـك أدان العرشات من 
املواطنني والناشطني اليمنيني 
يف مواقع التواصل االجتماعي، 
هـذه الخطـوة غري اإلنسـانية 
لحكومـة املرتِزقة والتـي تمثّل 
أمـام  وعقبـة  جديـداً  تعقيـداً 
املسـافرين القادمني مـن كافة 
املحافظات اليمنية، يف ظل اسـتمرار إغالق 
مطار صنعاء الدويل والوضع الصعب الذي 
يعيشـه املواطنني جراء العدوان والحصار 

املفروض منذ 8 سنوات. 
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 : خاص

أّكـد ناطق أنصار الله رئيس الوفد الوطني 
محمـد عبد السـالم أن جريمَة إحراق نسـخ 
مـن القرآن الكريم يف السـويد تتجاوُز دعاية 
«حرية التعبري» وتمثـل هجوما عدوانيا عىل 
العالم اإلسالمي واإلنسانية، وتكشف سقوط 

الغرب أخالقيا وحضاريا.
وقـال عبد السـالم إن «إحراق نسـخة من 
القرآن الكريم يف السـويد فعل خبيث يتجاوز 
الحريات التي يتشدقون بها وهو يمثل اعتداء 

عىل املسلمني واإلنسانية جمعاء».

إحـراق  عـىل  أقدمـوا  متطرفـون  وكان 
نسـخة من املصحف الرشيف يف السويد قبل 
ام يف سـياق مسلسل اإلسـاءات املستمرة  أَيـَّ

للمقدسات والرموز اإلسالمية.
وجاء املوقف الرسـمي لحكومة السـويد 
داعما بشـكل فاضـح لهذه اإلسـاءة، حيث 
اعتـرب رئيـس الـوزراء أن «حريـة التعبري» 
ووصفهـا  املمارسـات  هـذه  مثـل  تكفـل 

بـ»القانونية».
وأّكــد عبد السـالم أن هذه اإلسـاءة تمثل 
«مظهـرا مـن مظاهـر السـقوط األخالقـي 

واإلفالس الحضاري الغربي».

َوأََضــاَف أن «الـدول العربية واإلسـالمية 
مطالبـة بموقـف أكرب مـن اإلدانـة انتصارا 
لكتابها املقدس» وأن «املظاهرات الحاشـدة 
والغاضبـة يف اليمن تؤّكـد أن عىل الشـعوب 
اإلسالمية مسؤولية كربى للدفاع عن القرآن 

الكريم».
وشـهدت العديد من املحافظـات الحرة يف 
اليمـن، االثنني، مسـريات جماهريية غاضبة 
نّددت بالجريمة، وأّكـدت أنها تأتي يف سـياق 
العداء الذي يحمله الغرب الصهيوني لإلسالم، 
وطالبت باتِّخاذ مواقف صارمة عىل مستوى 

العالم اإلسالمي للرد عىل هذه الجريمة.

تقرير

سئث السقم: إتراُق املختش اساثاٌء سطى السالط 
اإلجقطغ واإلظساظغئ وجصعط غربغ 

إتراُق ظست طظ املختش غسطط الدعء سطى سصغثة 
«طساَداة اإلجقم» لثى الشرب الخعغعظغ

أّضـث أن الثول السربغئ واإلجقطغئ ططالئئ بمعصش غاةاوز اإلداظئ

المعصش السعغثي الرجمغ غحةع سطى اإلجاءة لطمصثجات وغضحش الثسط العاضح لعثه العةمئ

 : خاص

أعادت جريمُة إحراق نسخ من املصحف 
الرشيـف يف السـويد تسـليَط الضوء عىل 
اللوبـي  يحملـه  الـذي  امُلسـتمّر  الِعـداِء 
الصهيوني املسيطر عىل الغرب نحو الدين 
اإلسـالمي ومقدسـاته واألمة اإلسالمية، 
فالجريمـة لم تكـن ُمَجـّرد حـدٍث فرديٍّ 
؛ ألَنَّها تأتي ضمن سلسلة طويلة  عشوائيٍّ
من االنتهاكات واالسـتفزازات التي طالت 
مقدسات ورموز اإلسالم، وهي سلوكيات 
الغربيـة  االسـتعمارية  القـوى  دعمتهـا 
املعادية لإلسـالم بشـكل معلـن وواضح، 
بـل إنهـا أحاطتهـا بذرائـع و»قوانـني» 
تربّرهـا وتحث عليها، ليصبـح هذا العداء 
منهجا راسخا، ُخُصوصاً يف ظل غياب ردة 
الفعـل املطلوبة من جانـب أنظمة العالم 
اإلسـالمي التـي أصبـح معظمها يخضع 

للنفوذ الغربي الصهيوني. 
 

سصغثة خعغعظغئ راجثئ
الجريمة التي حدثت يف السـويد ليسـت 
األوىل من نوعها، فاإلسـاَءات للمقدسـات 
اإلسـالمية تكـّررت َكثـرياً يف العديـد من 
دول الغرب وبأكثر من شـكل، بما يف ذلك 
إحراق نسخ من املصحف الرشيف، وهذه 
اإلسـاَءات ترتجـم توّجـهـا واضًحـا بـل 
«عقيدة» راسـخة لدى القوى املسـيطرة 
عىل الغرب وعىل رأسها اللوبي الصهيوني، 
وهـي عقيـدة املعـاَداة لإلسـالم وللعالم 

اإلسالمي. 
هذه العقيدة تربز بشـكل واضح يف ُكـّل 
مواقـف الغـرب الصهيوني تجـاه العالم 
اإلسالمي، بدءا بالسياسات العدائية التي 

ترعى قتل وتجويع الشـعوب اإلسـالمية 
والسـيطرة عىل مقدراتهـا والوصاية عىل 
قرارها، ُوُصـوالً إىل االعتداء عىل مقدسات 
ورموز الدين اإلسالمي، وبالتايل فاملسألة 
ليسـت حتـى مسـألة مبالغـة يف الخالف 
أَو «تطـرف» عشـوائي، بـل هـي هجمة 

ممنهجة وُمستمّرة منذ فرتة طويلة. 
القرآن الكريم نفسه الذي يتعمد الغرب 
الصهيونـي اإلسـاءة إليه بشـكل متكّرر، 
يتضمـن تأكيدات واضحة عـىل أن وجود 
هذه العقيدة العدوانية تجاه اإلسـالم لدى 
رصاع  مجريـات  وكل  اليهـودي،  اللوبـي 
ة بـني العالم اإلسـالمي والقوى  الُهــِويـَّ
الصهيونيـة تصادق عىل هـذه التأكيدات، 
بما يف ذلك مجريات الرصاع مع «إرسائيل» 
التـي تعترب ثمـرة من ثمار العـداء الكبري 
الـذي يكنـه الغـرب الصهيوني لإلسـالم 

واألمة اإلسالمية. 
 

«ترغئ» اإلجاءة لقجقم!
ولرتويج وتشجيع اإلساَءات والتحريض 
ضد اإلسـالم واملقدسـات اإلسالمية يرفع 
دعايـة «حرية  الغـرب الصهيونـي دائماً 
التعبري» الخداعة التي ينكشف زيفها عند 
أقل انتقاد يتوّجـه نحو الكيان الصهيوني 
أَو اللوبـي اليهـودي، َحيُث تجـّرم القوى 
الغربيـة وبشـكل صـارم أي حديـث عن 
جرائم وسلوكيات ومشـاريع الصهيونية 
ة  العامليـة، وقد صممت لذلـك تهمة َخاصَّ
تدعى «معـاَداة السـامية» يتعامل معها 
الغـرب كجريمة خطـرية يواجه مرتكبها 

أقىس العقوبات. 
بعبارة أُخـرى: إن «حرية التعبري» لدى 
الغـرب الصهيوني مصممـة فقط لتنفيذ 
سياسات اللوبي اليهود وخدمة معتقداته 

ومشـاريعه ودعاياتـه، وحتى اآلن تواجه 
أية محاولة موضوعية للتشكيك يف صحة 
رواية «الهولوكوست» هجوما رشسا من 
قبل األنظمة والقوانـني الغربية، ولعل ما 
حـدث للكاتـب واملفكر الفرنـيس روجيه 
غـارودي برهانـا واضًحـا عىل أن شـعار 
«حرية التعبري» يسقط بشكل فاضح عند 

أدنى انتقاد تواجهه الصهيونية. 
رئيس الوزراء السـويدي كان قد حاول 
ام تربير جريمة إحراق نسـخ من  قبل أَيـَّ
القرآن الكريم يف بالده برفع الشعار ذاته، 
َحيُث علـق قائالً إن «حريـة التعبري جزء 
إىل أن  أََسـايس من الديمقراطية» ُمشـرياً 
إحـراق املصحف الرشيف «أمـر قانوني» 
يف ترصيـح أقل مـا يقال عنه أنه يشـجع 
عـىل اإلسـاَءات إىل اإلسـالم واملقدسـات 

اإلسالمية. 
الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون كان 
هو أَيْـضاً قد اسـتخدم األُسـلُـوب نفسه 
لتربير التطاول عىل النبي األعظم صلوات 
اللـه عليه وآلـه، وهذا يؤّكـد بشـكل جيل 
عىل أن حكومات الغرب الصهيوني تتبنى 
وتدعـم التوّجــه العدائـي ضـد اإلسـالم 

والعالم اإلسالمي. 
 

غغاب رد الفسض املططعب غحــةع سطى 
طعاخطئ اإلجاَءات 

غيـاب رد الفعـل املطلـوب مـن جانب 
العالم اإلسـالمي عىل اإلسـاَءات املتكّررة 
يـزال  ومـا  كان  ومقدسـاته،  لإلسـالم 
واحـدا مـن األمـور التـي تشـجع الغرب 
الصهيونـي عـىل مواصلـة هـذا التوّجـه 
العدواني البغيـض، فربغم أن جزءاً مهّماً 
من الجماهري اإلسـالمية تعـرب دائماً عن 
غضبها إزاء اإلسـاَءات واالستفزازات، إال 

أن ذلك ال يكفي لردع الهجمة الغربية عىل 
اإلسـالم؛ ألَنَّ الرصاع الذي تأتي يف سياقه 
هـذه اإلسـاَءات يحتـاج إىل مواقـف أكثر 
حزما عىل مسـتوى األنظمة والجماهري، 
ويتطلـب سياسـات رد واسـعة ومؤثـرة 

كاملقاطعة االقتصادية والدبلوماسـية. 
وغيـاب الرد املطلوب هو بطبيعة الحال 
نتيجـة لخضـوع معظـم أنظمـة العالم 
اإلسـالمي لنفـوذ الغـرب الصهيوني عىل 
ُكـّل املسـتويات، األمر الذي انعكس حتى 
عـىل ثقافـة وتفكري جزء مـن الجماهري، 
بل إن بعض األنظمة قد تجند نفسها ضد 
أي تَحـّرك تحـّرري يواجه العـداء الغربي 

لإلسالم كاألنظمة الخليجية. 
وقـد وضعـت القيـادة اليمنيـة ممثلة 
بالسـيد عبد امللك بدر الديـن الحوثي هذا 
األمر بعني االعتبـار، إذ تحرص دائماً عىل 
أن يكـون رد الفعـل من جانـب جماهري 
الشـعب اليمن واسـعا ومدويا ومشـجعا 
لبقيـة جماهري العالم اإلسـالمي للتَحّرك 
ضد اإلسـاَءات املتكّررة ملقدسات اإلسالم، 
وهو موقف ينطلق من أََساسيات التوّجـه 
التحّرري الذي تقوده املسرية القرآنية التي 
تتبنى مبدأ الـرباءة من القوى الصهيونية 
والعـداء لها كما تتبنـى توّجـه املقاطعة 

االقتصادية كموقف ثابت وُمسـتمّر. 
ويحرص السـيد القائد بشكل متواصل 
عىل التذكري بالرصاع القائم الذي تفرضه 
حالـة العـداء املوجهـة ضد اإلسـالم من 
جانـب الغـرب الصهيوني، كمـا يحرص 
عىل توجيه رسـائل التحذير لقادة الغرب 
بالتوقـف عـن تبني هذا العـداء وما ينتج 
عنه من إسـاَءات وانتهـاكات، وآخر هذه 
الرسائل وجهها يف خطابه بمناسبة املولد 

النبوي الرشيف قبل أشهر. 
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 : التثغثة
صّعـد تحالُــُف العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتـي ومرتِزقتهـم، أمـس االثنـني، الخروقات 
الفاضحـة التّفـاق الحديـدة، يف تأكيـٍد جديـد عىل 
تمسـك أمريكا وأدواتها املحليني واإلقليميني بخيار 
التصعيـد وتفجـري املعركـة بعـد اقـرتاب انفراجة 

تخفف من معاناة اليمنيني. 
ويف جديـد االنتهـاكات سـجلت غرفـة عمليات 
ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان، 
أمس االثنني، أكثر من 100 خرق خالل 24 ساعة. 

وبـنّي مصـدر يف غرفـة العمليـات، أن حصيلـة 
آخر 24 سـاعة وصلـت إىل 110 خـروق، من بينها 
مشـاركة للطريان التجسـيس والقتـايل، وهو األمر 
الذي يؤّكـد مدى تمسـك القـوى الباغية بالتصعيد 
وتبديد مسـاعي السـالم التـي تحتضنهـا صنعاء 
وتحـرص من خاللهـا عـىل التخفيف مـن معاناة 

املواطنني. 
وأوضـح املصدر أن من بـني الخروقات 3 غارات 
لطريان تجسـيس عىل الجبلية َوحيس واسـتحداث 
تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس، يف إشارٍة إىل أن 
تحالف العدوان يعد العدة لخوض معركة واسعة يف 

البحـر، يف حني أن املشـاركة املتصاعدة والفاضحة 
للطـريان التجسـيس القتايل يف ظل تواجـد البعثات 
األممية يف الحديدة، يكشـف مـدى التواطؤ األممي 
مع ممارسـات العدوان كما يؤّكـد تنصل الوسيط 

األممي عن دوره كراع لتنفيـذ االتّفاق، وبات دوره 
هو التغطية املتواصلة عىل أعمال العدوان والحصار 

واالنتهاكات اليومية الفاضحة. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن 12 خرقـاً بقصٍف مدفعي 

الناريـة  باألعـرية  خرقـاً  َو83  قذيفـة   44 لعـدد 
املختلفة. 

يشـار إىل أن تحالف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي ومرتِزقته يرتكب بشـكٍل يومي خروقات 
فاضحة وسط تواجد البعثات األممية التي لم تَحّرك 
ساكناً إزاء االنتهاكات اليومية، فضالً عن تعرضها 
يف بعـض األحيان للقذائف والنريان الطائشـة التي 
يطلقهـا املرتِزقـة، والتـي تحظـى بصمـٍت أممٍي 
مطبـق، يف تأكيد عىل أن األمم املتحدة قد تخلت عن 
دورها كراع لالتّفاق، وصارت تنفذ خطوات شكلية 
سـاعدت املرتِزقة ورعاتهم عىل ارتـكاب املزيد من 
االنتهـاكات يف مسـار عرقلـة امللفـات اإلنسـانية 

وتعكري أجواء السالم. 
وبهـذه الخروقـات واالنتهاكات وسـط الصمت 
األممـي، َفــإنَّ تحالـف العـدوان ال يسـعى فقط 
لعرقلـة امللفـات اإلنسـانية التـي تضمنهـا اتّفاق 
الحديدة، بل يعمل عىل إفساد جهود السالم الجارية 
التـي تحتضنهـا صنعـاء بغـرض التخفيـف مـن 
املعانـاة، وهو األمر الذي يؤّكــد مدى مراهنة دول 
العدوان ورعاتهـا الدوليون عىل اإلبقاء عىل معاناة 
املواطنـني كورقة حرب تسـتخدم إلركاع الشـعب 

اليمني وإخضاعه لإلمالءات الخارجية. 
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السثوان وأدواته غعاخطعن اقظاعاضات يف التثغثة وجط خمئ 
أطمغ غعّثد جععد السقم

إخابئ 5 طظ ططغحغا 
اقتاقل اإلطاراتغ باظفةار 

سئعة ظاجفئ بأبني
 : طاابسات

قالت مصادُر إعالمية، أمس االثنني: إن خمسة جنود يتبعون 
مليشـيا ما يسمى االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي أُصيبوا يف 

انفجار عبوة ناسفة بمديرية مودية رشق محافظة أبني. 
وأّكـدت املصادر إصابة 5 جنود بإصابات متوسطة وخطرية 
إثـر انفجار عبـوة ناسـفة اسـتهدفت دورية عسـكرية تتبع 
ما يسـمى «اللواء الثالـث» أحد ألوية مليـيش االنتقايل يف وادي 

عومران بمودية يف أبني. 
وتأتـي هـذه الحـوادث يف ظل تصاعـد الـرصاع املحتدم بني 
أدوات االحتـالل السـعودّي اإلماراتي، يف ظل اسـتمرار الرياض 
وأبو ظبـي يف إدارة الرصاعات بغرض إشـغال املرتِزقة وإنهاك 
املواطنـني، يف سـبيل تمرير مخّططـات النهب وبسـط النفوذ 

وتمزيق اليمن أرضاً وإنساناً. 

احائاضاٌت سظغفئ طائادلئ 
بني أدوات اقتاقل اإلطاراتغ 

يف املثاء
 : طاابسات

أّكــد مصدر محيل يف مدينة املخاء السـاحلية، أمس االثنني، 
اندالَع اشـتباكات عنيفة متبادلة بـني أدوات ومرتِزقة االحتالل 

اإلماراتي. 
وأَفاد املصدر، بأن اشـتباكات مسـلحة عنيفة دارت، أمس، 
بني ميليشـيا الخائن طارق عفاش وميليشـيا تتبع ما يسـمى 
قـوات العمالقة، وذلك جراء تطور خالف بني الطرفني عىل أخذ 
الجبايـات واإلتـاوات غري القانونية، يف سـوق الخـرج بمدينة 

املخاء غربي محافظة تعز. 
ونّوه املصدر إىل أن املواجهات املسلحة سببت حالة من الهلع 

يف أوساط التجار واملواطنني املتواجدين داخل السوق. 

قسإ غمظغ غظستإ طظ بطعلئ شرظسا لطمخارسئ 
بسئإ طحارضئ الضغان الخعغعظغ

الظغابئ تتّصص طع 62 طاعمًا بصداغا أخقصغئ 
يف التثغثة

 : طاابسات
أعلن العُب املنتخب اليمني للمصارعة إبراهيم الشـبامي، 
أمس االثنني، انسـحابَه مـن بطولة الجائـزة الكربى للعبة 
التي تجري منافسـاتها يف فرنسـا؛ بَسـبِب مشاركة الكيان 

الصهيوني يف هذه البطولة. 
ووفقاً ملصادر مطلعة، فقد جاء انسـحاب ممثل اليمن يف 
املصارعـة الحـرة وزن ٦١ كجم، بعـد أن وضعته القرعة يف 
مواجهـة الالعب الصهيوني دانيل بوبوف، إثر تحقيقه فوزاً 
يف أول مواجهـات البطولة عىل حسـاب العب فرنسـا أركان 

أولويات. 
من جانبه عـرب محمد الصهباني مـدرب الالعب اليمني، 
عن أسـفه لعدم استمرار املصارع الشبامي عقب فوزه عىل 
الالعـب الفرنيس، قبل أن تضعه القرعة مع العب صهيوني، 
موضًحا أن «مواجهة العب الكيان الصهيوني كانت أسـهل 
بالنسـبة ملصـارع اليمـن، وبالتـايل كان الفـوز مضمونـاً 
وتحقيـق ميدالية هذا الوزن كانـت يف املتناول يف حال تأهل 

الشبامي». 
وأوضـح الصهبانـي أن الالعب حزين عـىل ضياع فرصة 
التأهـل وخطف ميداليـة مهمة للرياضة اليمنيـة يف بطولٍة 
كبـرية كبطولـة الجائـزة الكـربى، الفتـاً إىل أن التعويـض 
سيكون يف بطوالت قادمة بعيًدا عن مشاركات العبي الكيان 
الصهيونـي، يف ظل ما يمتلكه الالعب اليمني الشـبامي من 

قدرات تؤهله للمنافسة يف مختلف البطوالت. 

 : طاابسات
بـدأت النيابة العامـة تحقيقاتهـا، أمس 
االثنني، مع 62 متهماً بنرش الفساد األخالقي 
والرذيلـة يف محافظـة الحديـدة، يف جريمـة 
أثارت ردود أفعال غاضبة بأوساط املواطنني 

يف اليمـن ُعُمـوًما وداخـل محافظة الحديدة 
عىل وجه الخصوص. 

وقالـت مصادر مطلعـة: إن نيابة مديرية 
الزهـرة بـدأت، أمـس االثنـني، التحقيق مع 
62 شـخصاً متهمـاً بنرش ما يسـمى املثلية 
والرتويـج لهـا يف سـابقة من نوعهـا داخل 

الحديدة وبقية املحافظات الحرة. 
وبيّنت املصادُر أن التحقيقاِت كشفْت عن 
نشـاٍط كبري لنرش ما يسـمى املثلية مرتبط 
بمنظمـة خارجية كانت تقـدم تمويالً مالياً 
لهذا النشاط غري األخالقي، التي أدانها كافُة 

أبناء الشعب اليمني. 
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 : خظساء
شـهدت العاصمـُة صنعـاء، عَرص أمس 
االثنني، مسـريًة جماهرييـًة غاضبًة؛ تنديداً 
بإحراق نسـخة من املصحـف الرشيف من 

قبل اليهود الصهاينة يف السويد. 
ورفعت الحشـود الغاضبة للـه ولكتابه 
يف مسـرية «غضب شـعب اإليمـان ضد من 
حرقـوا القـرآن» الشـعارات املؤّكــدة عىل 
السخط والرفض الشعبي لإلساَءات الغربية 
واملقدسـات  للرمـوز  واملتعمـدة  املتكـّررة 

اإلسالمية. 
واسـتنكرت الجماهـري التـي توسـطها 
مجسـم املصحـف الرشيف، اسـتمرار مثل 
هذه املمارسـات العدائية املسـتفزة ملشاعر 
مليار ونصف املليار مسلم يف العالم، ورفعت 
رضورة  عـىل  مؤّكــدة  عاليـاً،  املصاحـف 
التَحّرك الجاد لردع ومحاسـبة املتورطني يف 
هـذه الجرائـم وكّل من يتمادى يف املسـاس 

باملقدسات والحيلولة دون تكرارها. 
ورّدد املشاركون، هتافات منّددة بإجرام 
املسـلمني،  بمشـاعر  الغـرب  واسـتخفاف 
شـعب  قبـل  مـن  باالسـتنفار  واملطالبـة 
اإليَمــان ملواجهة أعداء القرآن واملخّططات 
ـــة  األُمَّ تسـتهدف  التـي  الصهيونيـة 
ومقدسـاتها، مؤّكـدين أن هذه املمارسات 
واألفعـال لـن تزيـد أبنـاء الشـعب اليمني 
اإليَمـانيـة  وُهــِويَّتـه  بدينـه  تمسـكاً  إال 
وامليض عـىل نهج الرسـول الكريم والجهاد 
والتضحية يف الدفاع عن دين الله واملصحف 

الرشيف وكّل املقدسات اإلسالمية. 
املسـيئة  األعمـال  املشـاركون  واعتـرب 
واملعادية للمقدسات والرموز الدينية، دليالً 
عىل مدى الحقـد واإلجـرام والكراهية التي 
يكنها األعداء لإلسالم واملسلمني، وما وصل 

إليه الغرب من إفالس وانحطاط أخالقي. 
وخـالل املسـرية الحاشـدة أّكــد مفتي 
الديـار اليمنية العالمة شـمس الدين رشف 
الديـن، أن هذا الحضـور الجماهريي الكبري 
يعرب عن تجديد الوالء لله ورسوله والتمسك 
بكتابـه العزيز وبـكل القيـم واألخالق التي 
جاء بها النبـي الكريم -صىل الله عليه وآله 
وسـلم- وصدرها الله تعاىل يف كتابه الكريم 
الـذي ال يأتيـه الباطل من بـني يديه وال من 

خلفه. 
وهنأ شـعب اإليمان والحكمـة والجهاد 
واملثابرة والصمـود يف مواجهة األعداء بهذا 
املوقـف العظيم، وقال: «إننـا يف هذا الجمع 
املرشف العظيم نعلن عن اإلدانة واالستنكار 
اإلجراميـة  األعمـال  لكافـة  الشـديدين 
والخبيثة والبشـعة والال مسؤولة الصادرة 
عن أعداء الله ورسوله وكتابه، وأعداء القيم 

واألخالق واملبادئ». 
َوأََضــاَف مفتي الديـار اليمنية: «إن من 
قامـوا بهـذا الفعـل املشـني سـعوا للنقمة 
من كتـاب الله؛ ألَنَّه يأمـر بالصدق والوفاء 
والتوحيـد والعبـادة املخلصة للـه، وإقامة 
العدل واملساواة ونرش الحرية الصادقة التي 
لها ضوابط إلهية ال تتجاوز أَو تتعدى حدود 
اآلخريـن»، مؤّكـداً أن هؤالء لديهم إشـكال 
مع ُكــّل القيـم واألخالق واملبـادئ والعفة 
والنزاهـة واألدب والحيـاء، ولذلـك أعلنـوا 
برصاحـة رفضهم لـكل تلك القيـم فقاموا 
بإحراق نسـخة من املصحف الرشيف، الذي 
يمثل دسـتوراً عظيمـاً، يف إعالٍن رصيح عن 

حربهم مع الله تعاىل والدين اإلسالمي. 
ولفـت العالمة شـمس الديـن إىل أن هذا 
اإلجـرام يؤّكـد ما جاء يف كتـاب الله العزيز 
يف قوله تعـاىل: «َوالَ يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتََّى 
يَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم إِِن اْسـتََطاُعوا»، ُمشـرياً 
إىل أن هـؤالء يقابلـون هذا الكتـاب العزيز 

ويقابلون املسـلمني الذين يدعون إىل السلم 
والوحـدة وعبادة الله الواحـد األحد، بإعالن 

عدوانهم وتعديهم عىل كتاب الله. 
َوأََضــاَف مفتي الديار «إننـا وإزاء هذه 
املحنـة وهـذا الصلف نؤّكـد أننـا لن نتنازل 
عـن كتاب الله، ولن نتخىل عن مسـؤوليتنا 
تجـاه نـرصة دين اللـه، وكتابـه، وأرواحنا 
ودماؤنا وُمَهُجنـا وكل ما نملك فداء لكتاب 
أن هـذه  اللـه ورسـوله ودينـه»، مؤّكــداً 
األفعال القبيحة والهمجية لن تزيد الشـعب 
اليمنـي إال تصميمـاً عـىل التمسـك بكتاب 
الله ورسـوله وكّل اْلقيـم واألخالق واملبادئ 

التـي أنزلها الله سـبحانه وتعـاىل يف كتابه، 
وسـيواصل الجهـاد تحـت راية كتـاب الله 

مستمداً منه عزيمته وقوته. 
كمـا أّكـد مفتي الديـار اليمنية، أن هذه 
الجريمـة لـن تمر مـرور الكرام أمـام هذه 
الجهود والسواعد املؤمنة املناضلة املجاهدة 
املثابـرة الصابرة التـي بإذن الله سـبحانه 
وتعـاىل سـتقتلع هـذا الكفر وهذا السـفر 

وهذه الجهالة والحماقة. 
ودعـا دولة السـويد، إىل اتِّخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بمنع مثل هكذا ممارسـات خبيثة 
ولئيمـة ما لم َفـإنَّهـا معنية بالدرجة األوىل 

وتتحمل مسـؤولية ما قـد يصيبها من ُكـّل 
حر وغيور عىل الدين اإلسالمي. 

كمـا دعا العالمـة رشف الديـن األنظمة 
الحاكمة وكافـة العلماء واألحرار إىل القيام 
ـــة التوجيه  بمسـؤولياتهم يف توجيـه األُمَّ
ــة  السليم والصحيح، وأن يبثوا يف أبناء األُمَّ
الحماسـة والرفـض النتهاك حرمـات الله، 
وذلك من خالل املنابر واملحارضات والندوات 
والورش والربامج التلفزيونية وغريها، وأن 
يظهروا للنـاس عظمة هـذا الدين وعظمة 

هذا القرآن الكريم. 
وطالـب الرؤسـاء ووالة األمـر باتِّخـاذ 

اإلجراءات الحاسـمة والصارمـة تجاه هذا 
العـدوان السـافر عـىل كتـاب اللـه، بقطع 
عالقاتهـم الدبلوماسـية مع دولة السـويد 
وكّل دولـة تنتهـك حرمـات اللـه، وتعلـن 
عدوانها عىل املقدسـات اإلسـالمية؛ ألنه ال 
يجوز لـوالة أمر املسـلمني أن يتفرجوا عىل 
الشـعوب  االعتـداء القـرآن الكريـم، داعياً 
والثـورة  التَحـّرك  إىل  جمعـاء  اإلسـالمية 

والغضب؛ ِمن أجل كتاب الله. 
وجـدد مفتـي الديـار الدعـوة لشـعوب 
الشـذوذ،  داعمـي  ضـد  للثـورة  ـــة  األُمَّ
الذيـن فتحـوا معابد للكفر يف بالد اإلسـالم 

واملسلمني. 
 

أجالغإ حغطاظغئ
وأّكـد البيان الصادر عن املسرية، أن قوى 
الطاغـوت واالسـتكبار يف العالـم واملتمثـل 
بأمريـكا واللوبـي الصهيونـي املتحكـم يف 
الغرب، تسـعى لنـرش الثقافـات واملفاهيم 
البطالة والخاطئة املسـيئة لله جل شـأنه، 

واملؤثرة سلباً عىل العالقة اإليَمـانية به. 
وأَشـاَر البيان إىل أن قوى الكفر تسـعى 
لنـرش اإللحـاد والـرشك باللـه والرتويج له 
وللعقائد املسـيئة لله تعـاىل، وتغييب الحق 
عـن الحياة، وإبعـاد الناس عـن أنبياء الله 
ورسـله، والعالقـة اإليمانيـة بهـم، كقادٍة 
وُقدوة، وعـن كتب اللـه وتعليماته كمنهٍج 
للحياة ومسـتنٍد ومرجـٍع للمعرفة والهدى 

والعلم. 
وأدان بأشد العبارات ما حصل يف السويد 
من جريمة إحراق نسخ من كتاب الله تعاىل، 
واعتربها خطوة عدائية يف مسلسـل الحرب 
عـىل اإلسـالم واملسـلمني، مؤّكــداً أن هذه 
الجريمـة يقف خلفهـا اللوبـي الصهيوني 

املتحكم بالغرب. 
ودعا بيان املسـرية الغرب إىل التحّرر من 
الصهيونية اليهودية التي سـيطرت عليهم 
وأذلتهـم وأفسـدتهم وأحكمـت السـيطرة 
عليهـم بشـكل تـام واسـتعبدتهم إىل أبعد 

َحــّد. 
كمـا دعا قادة الغرب ومجتمعات الدول 
الغربيـة للكـف عـن اإلسـاءة للـه تعاىل، 
وأنبيائـه، وخاتم وسـيد األنبياء والرسـل 
محمـد -صلـوات اللـه عليـه وعـىل آله-، 
والكف عـن العـداء لكتاب اللـه وكلماته، 
والكـف عـن إحـراق املصاحـف ومحاربة 

تعاليم الله. 
وأَشـاَر البيـان، إىل أن ما يشـهده الغرب 
ضـد  متكـّررة  عدائيـة  ممارسـات  مـن 
املقدسـات اإلسـالمية، يعكـس مـا وصلت 
إليه الحكومـات الغربية من إفالس أخالقي 
وسيايس، مؤّكـداً أن عىل حكومة السويد أن 
تتحمل تبعات هذه الجريمة النكراء؛ كونها 
من سـمحت بتنظيم هـذه املظاهـرة، وأن 
تقدم اعتذاراً رسـميٍّا للمسـلمني، وتحاسب 
املجرمـني، وتضمن عـدم تكرار اإلسـاَءات 
واملقدسـات  والرمـوز  الكريـم  للقـرآن 

اإلسالمية. 
ـــة العربية  ودعـا البيـان شـعوب األُمَّ
واإلسـالمية للعمل عىل تشـكيل رأي عاملي 
يحـول دون تكـرار هـذه االنتهـاكات بحق 
الشـعبي  والتَحـّرك  ومقدسـاته،  اإلسـالم 
العمـيل للتصدي لكل من يتمادى أَو تسـول 

له نفسه املساس باملقدسات. 
كمـا أّكـد عـىل رضورة تَحـّرك األنظمة 
العربيـة واإلسـالمية للدفـاع عن اإلسـالم 
ومقدسـاته، وأن تتخـذ إجـراءات عقابيـة 
ــة  حاسـمة بحق من ينتهك مقدسات األُمَّ
اإلسـالمية، إضافـًة إىل مقاطعـة حكومـة 
السـويد وطرد سـفرائها من الدول العربية 

اإلسالمية. 

أخبار

طسرية ضربى غاضئئ بخظساء..
 إتــراق المختش تــرب طع اهللا

بغان المسغرة: صعى الطاغعت أطرغضا و «إجرائغض» تسسى لظحر البصاشات المسغؤئ هللا سج وجض
طفاــغ الثغــار الغمظغــئ: أرواتظــا ودطاؤظــا وُطَعُةظا وضض طــا ظمطك شــثاء لضااب اهللا 
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خرج الشـعُب اليمني، أمس، يف مسـريات حاشدة؛ 
تعبـرياً عن غضبهـم واسـتنكارهم لجريمـة إحراق 
املصحـف الرشيـف يف السـويد مـن قبـل متطرفـني 

صهاينة. 
وامتألت السـاحاُت يف محافظـات صعدة وحّجـة 
والحديدة باملحتجني، الذين أعلنوا رفضهم لهذا العمل 
املشـني، ومطالبني بمعاقبـة املعتدين، وعـدم تكرار 

اإلساَءات لإلسالم واملسلمني يف الدول الغربية. 
وشـهدت مدينـة صعـدة، أمـس االثنني، مسـرية 
حاشـدًة تحت شعار «غضب شـعب اإليمان ضد من 
أحرقوا القرآن»، بحضور واسع من املواطنني وقيادة 

السلطة املحلية وشخصيات ُعلمائية وعسكرية. 
واسـتنكر محافـظ صعـدة محمد جابـر عوض، 
العمل املشـني والدنـيء املتمثل يف إحراق نسـخة من 
القـرآن الكريـم بحماية الرشطة يف السـويد، مؤّكـداً 
أن هذه الجريمة ليسـت صدفة بـل متعمدة وتطاول 
سافر وإساءة لإلسـالم واملسلمني، ُمشرياً إىل أن هذه 
الجريمـة تأتـي ضمن سلسـلة من األعمـال الغربية 
املسيئة واملعادية للمقدسات اإلسالمية، محمالً دولة 
السـويد عواقب هذا العمل املشـني ومطالبا بتحقيق 

جاد يف هذه الجريمة. 
ودعـا جابـر ُكــّل أحـرار العالـم ويف مقدمتهـم 
الشـعوب اإلسـالمية إىل الخروج يف مسـريات غضب 
حاشـدة للتعبـري عـن اإلدانة لهـذا التطاول السـافر 
وإيقـاف سـفهاء الغـرب عن اإلسـاءة للمقدسـات 

اإلسالمية. 
من جانبه أّكـد وكيـل املحافظة، عبد الله املنبهي، 
أن هذا العمل اإلجرامي يقف وراءه اللوبي الصهيوني 
واإلدارة األمريكيـة، وهـي محاولـة ترويـض لفصل 

ــة اإلسالمية عن مقدساتها ورموزها.  األُمَّ
ودعا الوكيل املنبهي الشـعوب اإلسالمية إىل العودة 
الجـادة إىل القرآن وتقديسـه واتِّخـاذ مواقف عملية 
ضد هـذا الترصف األرعن، ومعـاَداة أُولئك اإلرهابيني 
دعـاة الـرش والباطل الذيـن يثريون الفتـن يف العالم، 
كما طالب بمقاطعة البضائع األمريكية واإلرسائيلية 
كموقـف عميل موحد، موضًحا أن ُكـّل املآيس والظلم 
والجرائم وراءهـا أمريكا وأن جريمـة إحراق القرآن 
الكريـم وراءها أمريـكا، وهي تتحمل ُكــّل العواقب 

الوخيمة املرتتبة عىل هذا العمل اإلجرامي. 
 وعـىل صعيد متصل أّكـد بيان املسـرية أن جريمة 
حـرق القـرآن الكريم يف السـويد يكشـف االنحطاط 
والتبعية للعدو الصهيوني الذي يحمل عداوة شـديدة 
لإلسالم، الفتاً إىل سقوط مصطلح الحريات املزعومة 
يف الغـرب، كما تعد حربـاً أمريكيـة إرسائيلية غربية 

رصيحة ضد اإلسالم واملسلمني. 
وأَشـاَر البيـان إىل أن الغـرب يجعـل مـن حريـة 
التعبري مربّراً لإلسـاءة إىل القـرآن والحقيقة أنه ينفذ 
مخّططات الصهيونية، الفتـاً إىل أن إحراق املصاحف 
عمل صهيوني يفضح املطبعني مع العدّو الصهيوني، 
داعيـاً قـادة الغـرب واملجتمـع الغربـي إىل الكف عن 
اإلسـاءة لكتـاب اللـه وأنبياء اللـه ورسـله وتعاليم 
اإلسـالم، مؤّكـداً أن هذه األعمال العدائية تكشف ما 

وصل إليه الغرب من إفالس أخالقي وسيايس. 
وحمل البياُن حكومَة السويد تبعات هذه الجريمة؛ 
كونها من سمحت بذلك، مبينًا أن عليها تقديَم اعتذار 
رسـمي للمسلمني وأن تحاسـب من أقدموا عىل هذه 
الجريمة النكراء، حاثٍّا الشعوَب اإلسالمية إىل تشكيل 
رأي عـام يحـول دون تكرار هـذه االنتهـاكات بحق 
املقدسـات اإلسـالمية، مشـّدًدا عـىل رضورِة تَحـّرك 
األنظمـة العربيـة واإلسـالمية؛ ِمن أجـل الدفاع عن 
اإلسـالم واملقدسات واتِّخاذ إجراءات عقابية حاسمة 
ملـن يتطاول عليها، داعياً إىل مقاطعة السـويد وطرد 

سفرائها من البلدان اإلسالمية. 
 

سمٌض دظغء واجافجاز لطمسطمني
 ويف السـياق أدان أبنـاء محافظـة حّجـة جريمة 
إحراق نسخة من املصحف الرشيف من قبل متطرفني 
يف السـويد، مؤّكـديـن أن هـذا العمـل العدائي يمثل 
استفزازا ملشـاعر ُكـّل املسلمني يف العالم، ويتعارض 
مع كافة املبادئ والقيم الدينية واألعراف الدولية التي 

ترفض اإلساءة للمقدسات الدينية. 
الوقفـة  يف  املشـاركون  حّجــة  أهـايل  وأَشـاَر 
االحتجاجية الحاشـدة التي نظمتها السلطة املحلية، 
أمـس االثنـني، بحضـوِر أمـني عـام املجلـس املحيل 
باملحافظة، إسماعيل املهيم، ووكيَيل املحافظة محمد 
القايض، وعـادل شـيل، إىل أن هذه الجريمـة النكراء 
تأتي يف سـياِق الحرب التي يشـنها اللوبي الصهيوني 

وأذرعه يف الدول الغربية عىل اإلسالم واملسلمني. 
وطالب بياٌن صادٌر عـن الوقفة االحتجاجية، ُكـلَّ 
ـــة اإلسـالمية بالضغط عـىل حكومة  شـعوب األُمَّ
السـويد وإلزامهـا بمحاسـبة املتورطـني يف إحـراق 
املصحف الرشيف، ويف حاِل لـم تلتزْم بذلك يتم إغالق 
كافـة السـفارات السـويدية ومقاطعتهـا سياسـيٍّا 

واقتصاديٍّا. 
َد البياُن التأكيَد عىل التمسك بكافة املقدسات  وَجدَّ
اإلسـالمية ويف مقدمتها كتاب الله ونبيه محمد صىل 
اللـه عليه وآلـه وسـلم والُهــِويَّة اإليمانيـة؛ كونها 

ــة اإلسالمية.  مصدر عز وقوة األُمَّ
 

خطعة سثائغئ
بدورهم عّرب أبناُء محافظـة الحديدة عن غضِبهم 
الشـديِد إزاَء التطاُوِل املتكّرر عـىل القرآن الكريم من 
قبـل املتطرفـني يف الغـرب، وتصعيـد لغـة الكراهية 
ضد لإلسـالم والتمادي يف املمارسـات التي تستهدف 
معتقدات املسـلمني وإشـعال الفتنة وإثارة التطرف 

تجاه املقدسات اإلسالمية. 
جاء ذلك يف املسـرية الشـعبيّة الكربى التي شهدها 
الحديـدة، أمس االثنني؛ للتنديد باملمارسـات العدائية 
الغربية املتكّررة ضد اإلسـالم واملسـلمني، والتي كان 

آخرها إحراق نسخة من القرآن الكريم يف السويد. 
ويف املسـرية الحاشدة رفع املشـاركون الشعارات 
والالفتات املعربة عـن الغضب، ووصفوا حرق القرآن 
الكريم بعمـل متطرف ومناف لألخالق، منّددين بهذه 
األفعـال التي تعرب عن انحطاط مـن يقفون وراءها، 
معتربين هذه الترصفات اسـتفزازا ملشاعر املسلمني 
وتحريضـا عـىل الكراهيـة الدينيـة التي تعمـد إليها 

حكومات دول الغرب. 
وطالـب أهـايل الحديـدة بالـرد عـىل هـذا العمـل 
الدنـيء والألخالقي، وذلك من خالل تنظيم مسـريات 
احتجاجيـة ُمسـتمّرة تعبـريا عـن الغضـب ورفض 
واسـتنكار هذه الترصفـات الالمسـؤولة التي تمس 
البضائـع  ملقاطعـة  والدعـوة  اإلسـالمية،  ـــة  األُمَّ
السـويدية واتِّخـاذ مواقف مسـؤولة تجـاه حكومة 

السويد. 
بدوره اعترب محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، 
اإلسـاَءات املعاديـة للمقدسـات اإلسـالمية برعايـة 
صهيونية انعكاسـا لالنحطاط األخالقي الذي وصلت 

إليه دول الغرب يف استعداء املسلمني. 
وأشـاد املحافظ قحيم، خالل املسـرية التي شارك 
فيهـا وكالء املحافظة والقيادات املحليـة والتنفيذية 
االجتماعيـة،  والشـخصيات  والعلمـاء  والعسـكرية 
املحافظـة  ألبنـاء  املـرشف  الجماهـريي  بالخـروج 
تجسـيدا النتمائهـم اإليماني ووالئهم لله والرسـول 
ودفاعا عن كتاب الله، مبينًا أن احتشاد أبناء الشعب 
اليمنـي ُعُمـوًما ومحافظة الحديدة ُخُصوصاً يف هذه 
املسـريات، يعّرب عن مـدى الروابط الوثيقـة لليمنيني 

بدينهم وحبهم لكتاب الله الكريم ولرسوله. 
ويف السـياق أشـار وكيـل أول املحافظـة، أحمـد 
البـرشي، إىل أن هـذه األعمـال ال تعرب إال عـن الحقد 
الدفني واملؤامـرات التي تقودهـا الصهيونية العاملية 
ـــة التَحـّرك الجاد  والتـي تسـتوجب من أبنـاء األُمَّ
واملسـؤول ملناهضة ومقارعة أعداء اإلسالم، مؤّكـداً 
عـىل أهميّة االنتصـار للـه وكتابه العزيـز من خالل 
التَحـّرك التِّخاذ مواقف عىل الواقـع دفاًعا عن القرآن 

الكريم واملقدسات اإلسالمية. 
فيمـا دعت كلمة علماء املحافظـة، ألقاها العالمة 
عيل صومل، إىل عدم السكوت عن هذا الفعل اإلجرامي 
ة اإليَمـانية  والتَحـّرك ضـده انطالقـا مـن الُهــِويـَّ

واستنكاره بشتى الوسائل. 
وقـال بيان صادر عن مسـرية الحديـدة: إن تكرار 
جرائـم حـرق كتـاب الله تنـدرج ضمـن مخّططات 

ومؤامـرات اللوبـي الصهيونـي الـذي ينتهـج العداء 
التاريخي عىل الدين اإلسالمي، موضًحا أن املسؤولية 
ــة اإلسـالمية جمعـاء وأنظمة  تقع عىل عاتـق األُمَّ
وحكومات الدول التي تدعي اإلسالم وتمارس الصمت 
تجاه ما تقوم به عدد من دول الغرب من حرق للقرآن 

الكريم واإلساءة للنبي الكريم بشكل متكّرر. 
ــة  وعرب البيان عن األسـف ملا تمر به شـعوب األُمَّ
اإلسـالمية من ضعف وهوان وخذالن وانقسام األمر 
الذي يشـجع عىل ارتكاب املزيد من هـذه االنتهاكات 
واألفعال املشينة التي تحرض عىل العنف، مشّدًدا عىل 
رضورة أن تتبنـى أنظمة الدول العربية واإلسـالمية 
موقـف موحد لوضـع َحــّد لهـذه االنتهـاكات التي 
تطال مقدسـات املسـلمني واتِّخاذ إجـراءات صارمة 

وواسعة ملنع التطاول عىل القرآن الكريم. 
وأَشـاَر البيان إىل أن الشـعب اليمنيَّ يجسـد اليوم 
ُهــِويَّتـه الدينيـة وغريتـه عىل مقدسـات اإلسـالم 
بتعزيـز االرتباط بالقـرآن الكريـم واالنتصار لحرمة 
الديـن وامليض خلـف قيادة حكيمة، مبينًـا أن العودة 
للقـرآن وتطبيق تعاليمـه والعمل بـه كمنهج حياه، 
ــة اإلسـالمية  هو الحـل لتحقيق عـزة ورفعـة األُمَّ
وانتصارها عىل أعدائها، الفتاً إىل أنه وبدالً عن تسخر 
بعض األنظمة العربية أمواال طائلة يف حفالت مسـخ 
وتدجـني األجيال، عليها أن تسـتغل هذه األموال فيما 
يخدم قضايا اإلسالم والدفاع عن حرمات ومقدسات 

املسلمني. 
ودعـا بيان مسـرية الحديـدة، الـدوَل الغربية إىل 
الكـف عـن اإلسـاءة إىل الله تعـاىل وأنبيائـه وحرق 
كتابه الكريم، واملقدسـات اإلسـالمية املتكّررة الذي 
يعرب عن إفالس أخالقي وسـيايس، معتـربًا جريمَة 
إحـراق القرآن الكريم بدولة السـويد خطوًة عدائية 
ضمـن الحـرب عـىل اإلسـالم واملسـلمني، محمـالً 
حكومَة السويد تبعات هذه الجريمة النكراء، داعياً 
إياها تقديم اعتذاٍر رسـميٍّ للمسلمني وأن تحاسب 
مرتكبـي هـذه الجريمة، وتمنـع تكرار اإلسـاَءات 

للقرآن الكريم. 

طسريات غاضئئ يف طتاشزات تّةـئ وخسثة والتثغثة 
تظثغثًا بةرغمئ إتراق املختش الحرغش 

جابــر: الةرغمــئ تأتــغ ضمــظ جطســطئ افسمــال الشربغــئ المســغؤئ والمسادغــئ لطمصثجــات اإلجــقطغئ
صتغط: الثروج الضئغر شغ عثه المســغرات غسئر سظ الروابــط العبغصئ لطغمظغغظ بثغظعط وتئعط لضااب اهللا 
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 : خظساء 
أدانـت األمانـة العامة للمؤتمر الشـعبي 
العام واسـتنكرت بشـدة إحراق نسخة من 
القـرآن الكريـم عىل يـد أحـد املتطرفني يف 
السويد، يف مشهٍد يكّرر صور اإلساءة للدين 
اإلسـالمي وملقدسـاته بمزاعـم واهية مثل 

حرية التعبري. 
واعتربت األمانـة العامة للمؤتمر يف بياٍن 
صـادٍر عنهـا إحـراق املتطـرف للمصحف 
الرشيف، وسـط حراسة مشـّددة من قوات 

األمن السـويدية، دليالً عىل وجود سياسات 
وتوّجـهات رسمية لإلساءة للدين اإلسالمي 
واستفزازاً ألكثر من ملياري مسلم دون أية 
مربّرات أَو مسوغات، سوى أن من يرتكبون 
هـذه األفعـال يالقـون حماية رسـمية من 

حكومات بلدانهم. 
وقـال البيـان: «إن مثل هـذه الترصفات 
والتعبـري،  الـرأي  بحريـة  لهـا  عالقـة  ال 
بـل هـي ترصفـات سـلبية تُثـري مشـاعر 
اآلخريـن وتُسـهم يف نرش ثقافـة الكراهية 
بـني الشـعوب وأتبـاع الديانات السـماوية 

املختلفـة، وتُـربّر ظهور أية أعمـال عدائية 
مـن قبل هذا أَو ذاك».  ودعت األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي، حكومات الدول األُوُروبية 
بشـكٍل خاص والدول الغربية بصورٍة عامة 
إىل رفض هذه الترصفات وضبط ومحاسبة 

مرتكبيها ومنع تكرارها. 
وطالبـت األمـم املتحـدة بمناقشـة مثل 
هـذه األحداث ووضع قوانني وأعراف رادعة 
لإلسـاءة إىل األديـان واملقدسـات، وكل مـا 
يغـذي ثقافـة الكراهية بني الشـعوب عىل 

مستوى العالم. 

 : خظساء 
املنـّددة  تتواصـل ردود الفعـل الرسـمية 
بجريمة إحراق نسـخة من القرآن الكريم يف 

السويد من قبل متطرفني صهاينة. 
وأدان مكتب رئاسة الجمهورية يف بياٍن له، 
أمس، بأشد العبارات هذه الجريمة، مؤّكـداً 
أنها وغريها من جرائم االسـتهداف لإلسالم 
واملقدسـات اإلسـالمية يف الـدول األُوُروبية 
عرب مختلف املمارسات، يقف خلفها اللوبي 
اليهودي الصهيوني الذي سـيطر عىل أُوُروبا 

وجعل من دولها أَداة. 
مـن جانبها أدانـت وزارة الصحـة العامة 
املصحـف  مـن  نسـخة  إحـراق  والسـكان، 

الرشيف يف السويد. 
واعتـربت يف بيـاٍن لها إحراق نسـخة من 
املصحف استفزازاً ملشاعر املسلمني يف أنحاء 
العالـم، ويتناىف مـع جميع املبـادئ الدينية 
األََساسـية،  والحريـات  اإلنسـان  وحقـوق 
مؤّكــدًة أن هذه الجريمة تأتـي ضمن عدد 
من املمارسات املسيئة التي يقوم بها الكيان 
الصهيوني، السـتفزاز الشـعوب اإلسالمية، 
كما تمثل استعداًء واضًحا لألديان السماوية. 
ولفـت البيـان إىل أن هذا الفعـل اإلجرامي 
ينم عـن حقـد وكراهية الغرب للمسـلمني، 
مطالباً الشـعوب العربية واإلسالمية باتِّخاذ 
موقف ملنع تكرار مثل هذه االنتهاكات، التي 

تقف وراءها الصهيونية العاملية. 
وزارة  اسـتهجنت  متصـل  صعيـٍد  وعـىل 
اإلدارة املحليـة، إحراق نسـخة من املصحف 
الرشيف يف السويد، معربًة يف بياٍن لها، أمس، 
عـن إدانتها الشـديدة ملا قام بـه متطرفون 
موالون للكيان الصهيوني من إحراق لنسخة 

من املصحف الرشيف يف السويد. 
وأَشاَرت الوزارة إىل أن املساس باملقدسات 
الكريـم  القـرآن  مقدمتهـا  ويف  اإلسـالمية 
والرسول محمد -صىل الله عليه وآله وسلم- 
يعد من املحاذيـر والخطوط الحمراء التي ال 

ينبغي التعدي عليها. 
وأَشاَرت إىل أن مثل هذه املمارسات املسيئة 

للرموز واملقدسـات الدينية من شأنها إثارة 
العنف والرصاعات بني الشعوب، داعيًة كافة 
الشـعوب اإلسـالمية إىل التَحـّرك إلدانة هذه 
املمارسـات واتِّخـاذ خطوات عمليـة تحول 

دون تكرارها. 
إحـراق  الزراعـة  وزارة  أدانـت  بدورهـا 
نسـخة مـن املصحـف الرشيف يف السـويد، 
مؤّكـدة يف بياٍن لها أن اإلساَءات الصهيونية 
والغربية للرموز واملقدسـات اإلسـالمية لن 
تزيد الشـعب اليمني إال تمسكاً بدينه ونبيه 

وُهــِويَّته اإليمانية. 
وأوضـح البيان أن الكيـان الصهيوني هو 
من يقف وراء ُكــّل ما يحصل من اعتداءات 
وإسـاَءات ممنهجة ملقدسـات املسـلمني يف 

الدول الغربية. 
ودعـا البيـان كافـة األنظمـة والشـعوب 
العربية واإلسـالمية الحـرة إىل اتِّخاذ مواقف 
صارمة وممارسـة الضغـوط تجاه حكومة 
إحـراق  يف  املتورطـني  ملحاسـبة  السـويد 
املصحـف الرشيـف والحيلولـة دون تكـرار 

اإلساءة للمقدسات. 
ويف بياٍن لها قالت وزارة النقل: إن جريمة 
إحـراق نسـخة مـن القـرآن الكريـم عمـل 
إجرامي متعمد ومبارش عىل الدين اإلسالمي، 

يقف وراءه اللوبي الصهيوني يف العالم. 
الصهيونـي  الفعـل  أن  البيـان  وأّكــد 
اإلجرامي ضمـن العديد مـن الخطوات التي 
تأتي يف سياق التطاول اليسء عىل مقدسات 
اإلسـالم واملسـلمني يف جميع أنحـاء العالم، 
الشـعوب العربيـة واإلسـالمية إىل  مطالبـاً 
اتِّخاذ موقف رادع وقوي ملنع تكرار مثل هذه 
االنتهـاكات املتعمـدة التي تثـري غضب ُكـّل 

مسلم يف جميع أنحاء العالم. 
 

ططالئاٌت برد تازم
وعـىل صعيٍد متصل نـّددت وزارة النفط 
واملعادن واستنكرت بشـدة جريمة إحراق 
نسـخة مـن القـرآن الكريـم يف السـويد، 
هـذه  أن  أمـس،  لهـا،  بيـاٍن  يف  مؤّكــدًة 

اإليمانية  ة  الُهــِويـَّ تسـتهدف  الجريمـة، 
اإلسـالمية، وتشـكل يف ذات الوقـت خطراً 
عـىل عالقـات الشـعوب، وتـرض بمصالح 

الـدول املختلفـة. 
مـن  نسـخة  إحـراق  البيـان،  واعتـرب 
املصحف الكريم انتهاكاً سافراً واستفزازياً 
ملشـاعر املسـلمني يف كافة أنحـاء العالم، 
ما يدعـو لتكاتف جهود الدول والشـعوب 
للتصدي الحازم والرد القوي واملناسب لكل 
من تسـول له نفسه اإلسـاءة للمقدسات 

اإلسالمية. 
وحمـل البيـان سـلطات السـويد تبعات 
االعتـداء االسـتفزازي وما سـينتج عنه من 
هـذه  يف  بالتحقيـق  مطالبـاً  أفعـال،  ردود 
الجريمة ومحاسبة املسؤولني من الجماعات 
املتطرفـة واالعتذار العلني للدول اإلسـالمية 

عن تلك الجريمة ومنع تكرارها. 
وطالب البيان، الدول العربية واإلسـالمية 
وأحـرار العالـم إىل إدانـة واسـتنكار هـذه 
الجريمـة، والترصفـات والـرد الحـازم عىل 
مختلـف االعتداءات واألعمـال العدائية التي 
والرمـوز  اإلسـالمية  املقدسـات  تسـتهدف 

الدينية. 
بدورهـا أدانت وزارة السـياحة وصندوق 
الرتويـج السـياحي الجريمة البشـعة، التي 
أقـدم عليهـا بعـض املتطرفني يف السـويد، 

بإحراق نسخة من املصحف الرشيف. 
وأّكــدت الـوزارة يف بيـاٍن لهـا أن اللوبي 
العمـل  هـذا  وراء  يقـف  مـن  الصهيونـي 
اإلجرامـي، الـذي يعكـس حقيقـة الغـرب 
الـذي يشـن حربـاً ممنهجة عىل املسـلمني 

ومقدساتهم. 
واعترب البيان هـذا الفعل اإلجرامي ضمن 
العديـد مـن الخطـوات التي تأتي يف سـياق 
ـــة  التطـاول السـيئ عـىل مقدسـات األُمَّ

اإلسالمية. 
وطالب البيان الشعوب العربية واإلسالمية 
باتِّخاذ موقف قوي وفـوري ملنع تكرار هذه 
االنتهـاكات، داعياً إىل التحّرر من الصهيونية 
اليهودية التي تسـعى إىل إحكام سـيطرتها 

عـىل بلدان العالم العربي واإلسـالمي، ونرش 
الفساد والضاللة يف أوساطهم واستعبادهم. 
بهـذه  املنـّددة  الفعـل  ردود  سـياق  ويف 
الجريمـة اسـتنكرت الهيئة العامـة لرعاية 
أرس الشـهداء، ما قام به متطرفون موالون 
للكيـان الصهيونـي من إحراق لنسـخة من 

املصحف الرشيف يف السويد. 
وعربت الهيئة يف بياٍن عن إدانتها الشديدة 
عن هـذه الجريمـة واملسـاس باملقدسـات 
املصحـف  بإحـراق  والتجـرؤ  اإلسـالمية 
الرشيـف من قبل متطرفني محسـوبني عىل 
الحكومـة السـويدية والتـي يعـد جريمة ال 

يمكن السكوت عليها أَو التغايض عنها. 
ولفـت البيـان إىل أن هذا الفعـل اإلجرامي 
بحق املصحف الرشيف واملساس باملقدسات 
والرموز الدينية من شـأنها إثارة الرصاعات 

والنزاعات بني الشعوب. 
ودعا البيان الخطباء واملرشـدين والنخب 
الشـعوب  وكافـة  والثقافيـة  السياسـية 
اإلسـالمية للتنديد بهـذه الجريمة من خالل 
الخطـب والنـدوات واملحـارضات والوقفات 
وحمـالت املقاطعة لكل البضائع السـويدية 
ودعم كافـة اإلجراءات التي تحـد من تكرار 

هذه الترصفات. 
مـن جانبهـا اسـتنكرت الهيئـة العامـة 
لـألرايض واملسـاحة والتخطيـط العمراني، 
إحـراق نسـخة مـن املصحـف الرشيـف يف 

السويد. 
وأوضحـت الهيئة يف بياٍن أن هذه الجريمة 
املدانة من ُكـّل الشـعوب العربية واإلسالمية 
يقف ورائهـا اللوبي الصهيوني، مشـريًة إىل 
أن هذا الفعل اإلجرامي يأتي امتداداً ملا يقوم 
بـه كيـان العـدّو الصهيوني مـن مؤامرات 

واستهداف ملقدسات املسلمني. 
واعترب البيان، إحراق نسخة من املصحف 
الرشيف اسـتفزازاً ملشاعر املسلمني يف كافة 
أنحـاء العالـم، مطالبـاً الشـعوب العربيـة 
واإلسالمية إىل اتِّخاذ موقف حازم ملنع تكرار 
مثـل هـذه األعمـال اإلجراميـة ومحاسـبة 

مرتكبيها. 

املآتمر الحسئغ السام: إتراق ظسثئ طظ املختش الحرغش 
دلغض تعّجـعات رجمغئ لقجاءة لطثغظ اإلجقطغ

إداظات رجمغئ طاعاخطئ ضث جرغمئ إتراق ظسثئ 
طظ املختش الحرغش

دسا التضعطات الشربغئ إلى رشخ عثه الاخرشات وضئط وطتاجئئ طرتضئغعا وطظع تضرارعا

أّضـثت أن الةرغمئ غصش خطفعا الطعبغ الغععدي الخعغعظغ



8
الثالثاء

العدد

2 رجب 1444هـ..
24 يناير 2023م

(1574)
كتابات 

المحعُث شغ المظاذص الغمظغئ المتاّطئ..!

لضض طصام طصال

التدارُة اإلجقطغئ بغظ الامظِّغ والعاصع
ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

يتفـُق الجميـُع عـىل ريادة الحضـارة اإلسـالمية وعىل 
دورهـا يف النهوض باألمة العربية واإلسـالمية، ويف الوقت 
الحارض انقسـم معظم املسـلمني إىل فريقـني يف نظرتهم 
للحضارة اإلسـالمية، الفريق األول يعيـش مرحلة التمني 
ـة وبحضارتها التي سـادت  واإلشـادة باملايض التليد لألُمَّ
قرون طويلة من الزمن ويتمنى أن تعود وتسود، والفريق 
اآلخر يشـعر بحساسـية كبرية عند الحديث عن الحضارة 
اإلسـالمية وال يريد أن يتحدث عن املايض؛ باعتباره عودًة 
إىل الخلـف، ويرى أن الواقع يفـرض عىل الجميع االلتحاق 
بركب الحضارة الغربية السائدة يف هذا العرص، َوإذَا دققنا 
يف رأي الفريقـني نجد أن الجميع عىل خطأ، فالفريق األول 
ال يمكـن لـه أن يعيد بنـاء الحضارة عن طريـق التمني أَو 

ــة لها رشوط ولن نسـتطيع إعادة  بالحديـث عنها فقـط، فنهضة األُمَّ
بنائهـا إالَّ بنفـس رشوط بنائها يف املايض، فمن املعـروف أن العرب قبل 
اإلسـالم كانوا بدو رحل وعندما دخلوا يف اإلسالم والتزموا بتعاليمه تغري 
حالهم وأصبحوا قادة العالم، وظهر منهم املفكرين والفالسفة واألدباء 
والعلمـاء يف مختلـف العلوم، وتمّكنـوا من بناء حضارة سـادت لقروٍن 
طويلـة وانتفعت اإلنسـانية بمخرجاتها إىل يومنا هـذا، وذلك باالعتماد 

ـــة ودفعها لبناء  عـىل تعاليم وقيم اإلسـالم فالدين هو الذي حرك األُمَّ
حضارتهـا، وأمـا الفريق اآلخر والـذي ارتبط فكريـاً وعمليٍّا بالحضارة 
الغربيـة فال يمكن لـه أن يحّقق أي تقـدم حضاري يف أي 
مجـال باالسـتعانة بالغـرب؛ ألَنَّ حضارتهـم تختلـف يف 
ــة اإلسـالمية، كما  قيمها وأهدافها عن قيم وأهداف األُمَّ
ــة ال تدور يف فلكه بالنهوض  أن الغرب لن يسـمح ألية أُمَّ
الحضـاري خوفاً من املنافسـة، ولذلك َفــإنَّ هذا الفريق 

يعيش يف وهم واتّجاهه خاطئ. 
واملتفـق عليه بني املسـلمني هـو رضورة العمل إلعادة 
بنـاء الحضـارة اإلسـالمية واالختالف يكمـن يف الطريقة 
ـة  التي يجب اتباعها يف تحقيق ذلك، ويف الواقع يمكن لألُمَّ
اإلسـالمية إعـادة بناء حضارتهـا وأن يصبـح لها مكانة 
مميزة بني األمم ولكن من خالل االلتزام بما التزم به اآلباء 
األوائـل بناة الحضارة السـابقة، وهو التمسـك باإلسـالم 
بمختلـف جوانبـه العقائديـة والشـعائرية والقيمية، وعند ذلك سـوف 
ـــة من النهوض مـن كبوتها التي اسـتمرت قرون طويلة  تتمّكـن األُمَّ
من الزمن نجحت خاللها األمم األُخرى يف السـيطرة عىل دولنا وشعوبنا 
وسـلب حريتنا وثرواتنـا، فاملوضوع ال يأتـي بالتمني أَو بالحساسـية 
ــة بناًء صحيحاً عىل ضوء  ولكنه يأتي بالعمل الجاد ومن خالل بناء األُمَّ

ما جاء به القرآن الكريم، وعند ذلك سوف نصل إىل ما نصبو إليه. 

سئث الصعي السئاسغ 
يف مـارس 2015م، شـن التحالف األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي الصهيوني حرباً عسـكرية.. سياسـية.. ثقافية 
ونفسـية، ضد اليمن األرض واإلنسان، كان لها من الدمار 
والخـراب، ومن القتل واإلرهـاب والخنق والحصار ما لها، 
غـري أنها لم تزد اليمنيني إال قوًة وصالبًة.. صموداً وثباتاً.. 
عزمـاً وتحدياً، بيد أن اإلنسـان يف املناطق املحتّلة كان هو 
الحلقة األضعـف، والعنرص األكثر ترضراً من هذا العدوان 
ُه لم يكن  عىل مدى السـنوات السـبع املاضيـة، ليس؛ ألَنـَّ
مهيئاً نفسـياً للتحصني الوطني الثقايف واملعريف فحسـب، 
بل ظل عرضًة لالستهداف الفكري وبرامج القولبة للوعي 
واإلدراك الجمعي، والتي فشـلت من إحداث أي اخرتاق لها 

يف مجتمع الشمال. 
حـني بارش تحالـف العدوان باحتـالل املناطق اليمنيـة الواقعة تحت 
سـيطرته اليوم، سواًء بصورٍة مبارشة أَو عن طريق وكالئه من املرتِزقة 
املحليني، لم يقابل بأية مقاومٍة شعبيّة أَو تَحّرك يُذكر من قبل املواطنني 
هناك حتى اليوم؛ كونهم تعرضوا ألبشـع الحمالت النفسـية والدعائية 
الباعثة عىل األمل والتفاؤل والطموح بمسـتقبٍل حياتي يشابه إىل َحــّد 
كبري ما يعيشـُه اإلنسـان يف الرياض وأبو ظبي، ولحق يف ركبهم اآلالف 
من املواطنني من مناطق الشـمال، سعياً وراء ذلك الوهم املصطنع الذي 

صاغته الرتسانة اإلعالمية والدعائية للتحالف األمريكي األعرابي. 
اليوم وجراء تاليش ذلك الحلم الزائف واألوضاع الكارثية التي تحارصُه 
من ُكـّل اتّجاه، يعيش املواطن اليمني يف املناطق املحتّلة من البالد، حالًة 
من االضطرابات االنشـقاقية النفسية وباالنفصام واالنفصال التام عن 
الواقـع، لدرجة فقـدان التواصل الجـدي بني األفـكار والذكريات، وبني 
األحـوال املحيطـة واألفعال والترصفـات، ُوُصـوالً إىل فقـدان الُهــِويَّة 

الذاتية والوطنية. 
وكنتيجٍة حتميٍة لجملٍة من مشاريع الهندسة االجتماعية، والخطط 
والربامـج التـي تدرجت فيهـا غـرف العمليات النفسـية 
للتحالف األمريكي األعرابي، يف استهدافها املجتمع اليمني 
يف املناطـق املحتّلة، يحاول بعض النـاس الهروب من هذا 
الواقع امُلـر واملظلم، بطرٍق الإرادية وغـري صحيٍة أحياناً، 
إذ أن منابـر ووسـائل صناعـة الوعـي واإلدراك الجمعي 
املختلفة والتابعـة للمرتِزقة املحليني تقوم بدوٍر مشـبوه 
يف ترسـيخ هكذا توّجـه، وعكس موجة الصدمة إىل اتّجاه 

مغاير. 
هذا الدور املشـبوه جعل الناس، وكـردة فعٍل تجاه تلك 
الصدمات والرشوخ التي أحدثتها الوعود الكاذبة واألحالم 
الزائفـة، واألماني الرساب، يحرصون عىل اإلبقاء عىل ذلك 
الحافز املعنوي، من خالل إبعاد مختلف الذكريات الصعبة 
عـن اإلدراك الواعـي لهم، وربطهـم بواقع مزيف ال يمـت بواقعهم بأية 
صلـة، حتى وإن وصل األمر بهم إىل فقـدان الذاكرة الجمعية والُهــِويَّة 
ات البديلة؛ كونهم جمعيـاً خاضعني لربامج غرف  الوطنيـة إىل الُهــِويـَّ
العمليات النفسـية، التي تسـري بهم نحو االستسالم واليأس والخضوع 
والتأقلم التام، والقبول ومبارشة الحياة بشـكٍل ينسـجم مع مشـاريع 

وبرامج قوى التحالف واالحتالل، وأذنابها يف الداخل. 
وعليـه.. يتحمل كافة األحرار وحملة األقالم وصنّاع الوعي والفكر يف 
عموم اليمن املسـؤولية الوطنية والدينيـة واألخالقية يف تحرير املواطن 
أوالً من االحتالل الفكري والثقايف الذي يعشـعش يف مخيالتهم، فثماني 
سنوات من الحرب والعدوان واالستهداف كفيلة بأن يكونوا عىل يقني أن 
االحتالل ال يبني وطنـاً، وأن املحتّل ال يصنع عزة وال يحافظ عىل كرامة 
أصحـاب األرض، فال مـأرب صارت كالرياض وال عـدن كدبي وال املكال 

مثل أبو ظبي وال املخاء كجدة. 

طظخعر الئضالغ 
 

املرحلـة التي نحن فيها، كشـفت 
من هم أعداؤنا الحقيقيني وكشـفت 
مـن نواجه يف امليـدان وملـن نتصدى 
طيلة 8 أعوام، ومن املسـتفيد األكرب 
من استمرار قتل وسفك الدم اليمني، 
ومـن يقـف وراء حصـاره وتجويعه 

وقطع رواتب موظفيه. 
ألسـنا متفقـني مع أنفسـنا ومع 
بعضنا البعض أننا أبناء شـعب يمني 
واحـد، وجميعنا يسـعى لحفظ الدم 

اليمني والثروات اليمنية وأن ال يكون 
هناك أي مظهـر من مظاهر االحتالل ألية ذرة من 

الرتاب اليمني؟
وألسـنا متفقني عىل أن يسـود العـدل بني أبناء 
شـعبنا ويسـود معه األمن واالسـتقرار والسـالم 

والنهضـة، بكل تأكيـد نتفق يف ُكـّل هـذه األمور، 
ولكن مـن يفرقنـا ويجعلنا نبتعد عنهـا يوماً تلو 
آخـر، مـن الـذي يدفـع بنـا للمزيد 
مـن االختـالف والتنازع؟ مـن الذي 
يقف سـداً منيعاً أمامنا ليمنعنا من 
التقارب والتوافـق يف بعض امللفات 
اإلنسانية اليوم؟ أليس هو األمريكي 
والربيطاني والفرنيس والصهيوني؟ 
أليس هؤالء أعداؤنا وأعداء شـعوبنا 
البرشيـة  وأعـداء  ديننـا  وأعـداء 

واإلنسانية؟
فلمـاذا مـا نكـون صادقـني مع 
أنفسـنا ونفتح قنـوات تواصل بيننا 
البـني ونعدل مـن خطابنا اإلعالمي كأبناء شـعب 
واحد خدعت بعض مكوناته السياسـية وانساقت 
خلـف مخّططـات األعداء حـني تربت منـذ عقود 
عـىل ثقافـة الخيانـة والتبعيـة للعـدو املرتبـص 

بنـا، فسـخرت إْمَكانيات شـعبنا لتنفيـذ أجندته 
االسـتعمارية ليتمّكـن هـو من احتالل ُسـقطرى 
وحرضموت واملهرة وعدن وشـبوة ومـأرب وأبني 
وباب املندب والجـزر واملوانئ اليمنيـة، وكأن ذلك 
ال يصـل إىل ما فيـه الكفاية لنفهم مـن هو عدونا 
وكيـف نتوحـد ملواجهتـه ونتيـح املجـال لدعوات 
التصالح والتسـامح فيما بيننا أَو نؤجل حساباتنا 
البينيـة حتى يتسـنى لنـا تحرير أرضنـا وحماية 

سيادتنا وصون مقدراتنا!
كيف هو خطابنا اإلعالمي كمكوناٍت يمنية وإن 
كان بعضهـا يتبـع العـدوان؟ أليس مـن األوىل بنا 
واألجدر بنا أن نقول ونعمل ُكـّل ما يقرب املسافات 
واختـالف وجهات النظر بيننا ويوحد صفوفنا؟ أم 
أن هنـاك مـن يمنع الجميـع من تعديـل الخطاب 
اإلعالمي، ومن إعاقة أية جهود ووسـاطات يمنية 

أَو عربية إلصالح ذات البني كأبناء شعب واحد؟ 
بـكل تأكيد هـم هؤالء مـن يسـعون ملنعنا من 
التقـارب والتصالـح وفتح حـوارات يمينية يمنية 
ال وجـود لهم فيها وال قرار لهم بهـا وال دخل لهم 

بمخرجاتها. 
هل اسـتوعبنا ذلك؟ هـل أدركنـا أن الربيطاني 

واألمريكي والصهيوني يخافون وترتعد فرائصهم 
ويشـعرون بالفشل حني تكون هناك أية مقاربات 
سياسـية بني أبناء الشـعب اليمني، وبـني القيادة 
يف  السـعوديّة  والقيـادة  صنعـاء  يف  السياسـية 

الرياض!
ملـاذا تسـعى بريطانيا جاهـدة لعرقلـة جهود 
السـالم، ودفع األمـور نحـو اسـتئناف العمليات 
العسـكرية يف اليمن؟ مـا مصلحتها وملـاذا يف هذا 
التوقيت؟ جميعنا كشـعب يمني مسـلم ندرك بأن 
أية مشكلة وأية جريمة وأي ظلم أَو أي فساد يحل 
يف هذا العالم وراءه اليهود وراءه بريطانيا وأمريكا 
وكيان العدّو الصهيوني، وراءه املاسـونية العاملية، 

وراءه حزب الشيطان وجنده. 
مـا نحتاجـه اليـوم ويف هـذه املرحلـة بالـذات 
ومـن باب املبادرة مـن طرف واحد هـو أن ننعَش 
جهوَد ومسـاعَي لجان املصالحة الوطنية وتعزيز 
الخطاب الداعي للسالم واستمرار فتح بوابة العفو 
العام ومناشـدة املغرر بهم للعودة إىل صف الوطن، 
فلـكل مرحلة خطابهـا السـيايس واإلعالمي الذي 
يتوافق مع املقاصد واألهداف والخطط التي تخدم 

املصلحة العامة. 

تصغصئ الثور الئرغطاظغ 
شغ السثوان سطى الغمظ 

شعث حاضر أبع راس 
ا عىل  صعـٌب ِجــدٍّ
ذات  املتحدة  اململكـة 
الخلفية االستعمارية 
تتخـىل  أن  الكبـرية، 
اليوم عن تلك العقلية 
التـي  العدوانيـة 
اتسمت بها بريطانيا 
عـرب مراحل التاريخ، 
لتكـون بذلـك دولـة 
أَو مملكـة طبيعيـة، 
ليـس  كذلـك  وألنهـا 
بغريب عليها أن تعادي اليوم الشـعب اليمني، وأن 
تقـف إىل جانب اللصـوص والفاسـدين اإلرهابيني 
الذيـن نبذهـم اليمنيـون، أَو تحرضهم عـىل تبني 
إجـراءات اقتصاديـة تفاقـم مـن معاناة الشـعب 

اليمني. 
للسـفري  األخـرية  الترصيحـات  أثبتـت  لقـد 
الربيطانـي عىل نحو علني، ومـن دون أية مواربة، 
الـدور اإلجرامي الـذي تلعبه لنـدن يف العدوان عىل 
اليمن وحصار شـعبه والعمل عـىل توطيد معاناته 
وإفقاره، ووقوفها خلف نشوب الحرب االقتصادية 
التجويـع  سياسـة  بحقـه  وممارسـتها  عليـه، 
واإلفقار، بما يف ذلك هندسـة جرعة سعرية قاتلة، 
تضمنـت رفع سـعر الـدوالر الجمركـي، وفرضت 
رضائـب إضافية عـىل املبيعات، بغيـة إثقال كاهل 
واألعبـاء  املعانـاة  مـن  باملزيـد  اليمنـي  املواطـن 
املعيشـية، ثم إنها وبكل بجاحة ووقاحة تريد لندن 
أن تصور لنـا إجراءاتها االقتصاديـة تلك، وقرارها 
يف رفع سـعر الدوالر الجمركي، أنمـا هي إجراءات 
نابعـة من حرصها هي ومن معها من املرتِزقة عىل 
مصلحة اليمن واليمنيني، فأية مصلحة ستعود عىل 
اليمنيـني إذَا ما ارتفعت أسـعار املنتجـات بصورة 
جنونيـة، وكمـا أن ترصيحات السـفري الربيطاني 
تثبت الدور اإلجرامي الذي تمارسـه لندن يف اليمن، 
فهي تبـني أَيْـضاً حجم التدخـل الغربي يف العدوان 
عىل اليمن، وتكشـف عن املدى الذي وصل إليه ذلك 
التدخـل مـن حـرب اقتصادية عىل اليمن وتشـديد 
الحصار عليه وتجويع شعبه وإفقاره، وما توقيت 
إطـالق ترصيحات السـفري الربيطانـي إال محاولة 
شـيطانية، وبإخـراج أمريكـي لناحيـة تعكري ما 
شـهدته صنعـاء يف األيّـام املاضية من مناقشـات 
إيجابيـة  أجـواء  تخللتهـا  مختلفـة،  ومباحثـات 
حـول معالجة بعـض امللفات اإلنسـانية يف اليمن، 
معالجات ما لم تتم وفق املصلحة اليمنية وبصورة 
عاجلة غري آجله، فلن يعدم شـعبنا اليمني حيلًة يف 

سبيل اسرتداد حقه وبالطريقة التي تناسبه. 
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ذرغُص السقم شغ الغمظ وططئَّاُت 
أطرغضا وبرغطاظغا

اإلغَمـان غمان والتضمئ غماظغئ 

«اإلصطغمغئ» بآرة خظساعا برغطاظغا شغ الغمظ

طتمث خالح تاتط 
يف الوقـت الـذي يتطلـع فيه ماليـني من أبناء الشـعب 
اليمنـي إىل نجاح الجهود العمانية التـي تبذل إليجاد َحـّل 
نهائـي؛ إلنهاء الحرب والعدوان ورفع الحصار االقتصادي 
عىل أبناء هذا الشعب، تظهر أمريكا وبريطانيا بوجهيهما 

القبيح والحقيقي لتقوال: ال للسالم يف اليمن! 
هـذه هي الحقيقـة التي علينا أن نسـّلم بها، فالعدوان 
عـىل اليمـن كما نعلم جميعـاً أعلن من واشـنطن يف ليلية 
الــ٢٦ مـن مـارس ٢٠١٥م، ونعلم أن هذا العـدوان لو لم 
يكـن أمريكيـاً بريطانيـاً، ما طـال أمده أَو لـم يكن هناك 
عدوان عىل اليمن نهائيٍّا، رغم حقد السعوديّة عىل الشعب 
اليمني، وحرصها عـىل أن تبقى اليمن حديقة خلفية لها، 

ة.  وتدار من داخل اللجنة الَخاصَّ
لكن ثماني سـنوات عدوان وحصار ورائها أمريكا وبريطانيا بامتيَاز 

وهما قطبي اإلرهاب والرش والحروب يف العالم.. 
الدور األمريكي يف العدوان عىل اليمن واضح ال يمكن نكرانه ونسـمع 
مسـؤويل أمريكا دائماً يرصحون أمام العالم بذلك، وهي من تقف حجر 
عثـرة يف إيجاد َحــّل نهائي للحرب والعدوان عـىل اليمن، وما كان بيان 
الرئيس بايـدن األخري الذي أعلن تضامنه مع اإلمـارات يف الذكرى األوىل 
لعملية (إعصار اليمن) التي اسـتهدفت فيها القوة الصاروخية ووحدة 
الطريان املسـريَّ أهدافاً حساسـة يف أبو ظبي ودبي قبل عام، إال أحد تلك 
املطبـات التي يتم وضعها يف طريق السـالم ورفع الحصار عن الشـعب 

اليمني. 
وكذلـك هي ربيبتها بريطانيا أَو نقول عنها مرضعتها ومنها ترصيح 
السفري الربيطاني لدى حكومة الفنادق ريتشارد وابنهايم 
الـذي يدعم ويؤيد قـرار حكومة الفنـادق األخري القايض 
برفع سعر الدوالر الجمركي من 500 دوالر إىل 750 دوالر، 
والذي سنعكس هذا القرار عىل االقتصاد اليمني وسيكون 
كارثة تضاف إىل الكوارث التي أقدمت عليها حكومة عدن 

منذ نقل البنك املركزي إىل عدن. 
هذا القرار سـيرتتب عليه زيادة معاناة الشعب اليمني، 
وسينعكس عىل القدرة الرشائية للمواطنني وعىل االقتصاد 

اليمني بشكٍل عام. 
إن دعـم بريطانيا لهذا القرار يعنـي أنها وراء الحصار 
االقتصـادي الذي يفرض عىل اليمـن، وهي من تدير امللف 
االقتصـادي اليمنـي، وهـي تسـعى لقتـل أبناء الشـعب 
اليمني، وتنهك ما تبقى من االقتصاد اليمني الذي أصبح منهكاً؛ بَسبِب 

الحرب والعدوان والحصار. 
فمواقـف كلتا الدولتـني يؤّكـد مواصلـة دعمهما السـتمرار الحرب 
والعـدوان والحصار عىل الشـعب اليمنـي، وإنهما ال يسـعيان لتحقيق 

السالم يف اليمن. 
والذي يحتاج إىل تهيئة مسبقه من قبل داعمي العدوان ودعاة الحرب 
أمريكا وبريطانيا، ما لم َفـإنَّ ما يجري هو كسب مزيد من الوقت حتى 
ال تتعرض املنشـآت النفطية السـعوديّة لرضباٍت عسـكرية مسـتقبال 

ًبهدف ضمان حصول أمريكا عىل حصتها من النفط الخليجي. 

طرتدى الةرطعزي 
 اليمن ليس اسـماً لقبيلة مـا أَو لجغرافيا بجهاٍت أربع 
وحـدود بريّـة وبحرية تفصلها عن جريانهـا بل هي واقع 
هـي دين هي عقيـدة هي ُهويـة دين وقيـم وعروبة هي 
وطن وهي إنسـان ذو إيمان وحكمـة فاصلة وفقٍه قويم 

وهي جغرافيا أرض وسماء ومياه طاهرة عربية أصيلة. 
فمنذُ فجر اإلسـالم وبعثة رسـول اللـه كان أبناء اليمن 
يرتقبون ظهور خاتم األنبياء املخلص والرحمة املهداة من 
الله ليخرجهم من ظلمات الجهل والتخلف إىل نور البصرية 

واإليَمـان. 
فكان أن اعتنقوا اإلسـالم شـامخني يف مثـل هذه األيّام 
املباركـة والتـي تمثـل عيداً إسـالمياً يحق لنـا أن نتفاخر 
بالجمعة األوىل يف شـهر رجب من ُكــّل عام الذي يصادف 

الفجـر األول لدخـول اليمن اإلسـالم تلبية لله واسـتجابة لرسـول الله 
-صلـوات الله عليه وعىل آله- وطاعة ألمـري املؤمنني عيل بن أبي طالب 

-عليه السالم-. 
فمع وصول اإلمام عيل إىل اليمن رسعان ما استجاب اليمنيون لدعوته 
عن رسـول الله إىل اإلسـالم فقد كانـت نظرتهم نحو املسـتقبل الزاخر 

باإليمـان واملفّعم بالصالح والتقوى ليسـلم اليمانيون عـن بكرة أبيهم 
ليمثل هذا اليوم «جمعة رجب» مناسبة ذات أهميّة كبرية وهي عيد من 
أعيـاد الله ملا تعرب عن الُهوية اإليَمـانية لنا كشـعب يمني 
مسلم محافظ عىل الُهوية اإليَمـانية فيها دخل اليمانيون 
ديـن الله أفواجـاً فتهلل وجه رسـول الله -صلـوات ربي 

وسالمه عليه وعىل آله- فرًحا بإسالم أهل اليمن. 
ولهذا الُهويـة اإليَمـانيـة ُهوية يمانية شـعب وقيادة 
وديـن وعقيدة منهاًجا نسـري عليـه ودربًا نسـلكه وكنًزا 
نحافـظ عليه وموقـف نعتز به نعتز بإسـالم اجدانا نعتز 
بإسـالمنا بأصالتنا بُهويتنا وقوميتنا العربية واإلسالمية 
وهـي حضـارة وتاريخ نُفاخـر به بني األمـم نعانق مجد 
األوس والخـزرج من نارصوا وآووا رسـول اللـه ولنا فيه 

وفيهم ويف اإلمام عيل وأعالم آل البيت الُقدوة الحسنة. 
وبعد إسـالم اليمن الـذي قابله فرح كبري وتهليل وحمـد لله من قبل 
رسـوله -صلوات الله عليه وعىل آله الطاهرين- الذي سـجد لله شـكًرا 
مسـتغفًرا ثانيًـا عليـه مادًحا اليمـن بأهـل الحكمة واإليمـان والفقه 
والتوحيـد وأهل النرصة والعون واملدد والسـند والبـاب الذي ُفتح دونما 

عناء يُذكر. 

شاذمئ إجتاق 

الجنـوب  احتـالل  الربيطانـي  اسـتطاع  منــذ 

اليمني، نشـأت بوادر املناطقية واالنقسامات التي 

من شـأنها خدمة املحتّل األجنبي، بؤرة تتواجد إىل 

يومنا هذا ونشاهدها يف واقع أبناء الجنوب. 

انشـقاق الصف بـني معارض ومؤيـد، مجلس 

انتقايل نشأ إعالمياً مع ثورة 2011 وظهر واقعاً يف 

حرضموت يتبع اإلمارات بتمويل يهودي، ومجلس 

رئايس نشـأ بعد هـروب حكومة شـكلتها الخليج 

واحتضتنها السعوديّة يف فنادقها. 

ملعب الجنـوب وحلبة الرصاع ضحيتها املواطن 

اليمني الجنوبي ليتحول ذاك املواطن إىل كرة يتالعب 

بها املحتّلون وفق خطط ومؤامرات مدروسـة وما 

نـراه يف الواقع أن بريطانيا تعلن عن رفعها لسـعر 

الدوالر الجمركي، فرق تسـد سياسـتها امُلستمّرة 

مذهبيـة  وانقسـامات  داخليـة  حـروب  النتائـج 
ومناطقية وتوتر بني شمال اليمن وجنوبه.

حصار واسـتيالء عىل الثروات تلـك النتائج عىل 
أعتـاب تدمـري الجنوب ونهـب ُكـّل الثـروات التي 
هـي من حق الشـعب اليمني ال غـريه إن لم يرجع 
الجنوبيـون لصوابهم ومعرفة عدوهـم الحقيقي 
سيندمون أكثر مما هم عليه فاالستعانة باألجندة 
الخارجية ضد أبناء وطنهم لن تزيد األمر إال سوءاً. 
إن عادت أسـطوانة إيران، نحن لم نَر أي جندي 
أَو مواطـن من بـالد فارس يف صنعـاء وضواحيها 
ولم نرهم يف مأرب والجوف وصعدة، وإنما التواجد 
السـعودّي اإلماراتـي املدعـوم مـن قبّـل أمريـكا 
وبريطانيا بسياسـات يهودية يف سـقطرى وعدن 

والجزء املتبقي من تعز واملناطق األُخرى. 
رفع سـعر الـدوالر الجمركي من إحـدى نتائج 
الـرصاع يف ملعب الجنوب، ورقتهم املتبقية تجويع 
الشـمال والجنـوب ال يفرقون بـني حليفهم ومن 

يقاتلهم حرب إبادة ال يستثنون منها أحداً. 
هنـا يجـب أن يوحـد الصـف، وأن يعـَي أبنـاء 
صهيونيـة  حـرب  هـي  اإلقليميـة  أن  الجنـوب 
وأن  اليهوديـة،  للنظريـة  وتطبيـق  (ماركسـية) 
املجلسـني «الرئايس» و»االنتقايل» أدوات ومرتِزقة 

ينّفذون ما أمرت به الواليات املتحدة وبريطانيا. 
حرب فتاكة تُحـاك منذ غـادرت بريطانيا عدن 
فقـد تحرست عىل أسـلحتها ومبانيهـا ومخازنها 

التي اُجربت عىل تركها ومغادرة أرض اليمن. 
مؤامـرة لصناعـة هـذه الحـرب أُعـدت ولكـن 
املقاومة الشعبيّة أذهلتهم والدليل أنهم يتوّجـهون 
للحرب االقتصاديـة، حكومة صنعاء تعمل بجهود 
جبارة لالكتفـاء الذاتي وتغطية السـوق وصناعة 

فائض. 
بينمـا حكومـة عـدن املنقسـمة التـي تقيم يف 
فنـادق الرياض عاثت فسـاداً واقرتضت مليارات، 
واستثمر الكثري منهم يف عدة دول، تدهورت العملة 

الجديـدة مقابـل الـدوالر األمريكـي، نُهـب النفط 
والثروة السمكية وُرسقت اآلثار واُقتلعت األشجار 
ا  من سقطرى، املواد الغذائية بأسعار مرتفعة ِجـدٍّ
أصبح املواطن الجنوبي يتمنى الخبز ليسد جوعه. 
لك أن تفرق بـني الحكومتني وأن تدرك من الذي 
يسـعى؛ ِمن أجل امللف اإلنسـاني ورصف املرتبات 
للجميـع لجنوب اليمن وشـماله ورجوع العائدات 

للبنك املركزي. 
مينـاء الحديـدة هو حلكـم األوحـد لنفرق بني 

الوطنيني وبني الخونة بائعي األوطان. 
إنهـاء الحرب، خروج السـعوديّة واإلمارات من 
اليمن بشـكل نهائي، انتفضوا يا أبناء الجنوب ضد 
ــة اإلسـالمية الذين يسـعون  أعدائكم وأعداء األُمَّ
لتجويـع الشـعب كافة، وحـدوا الصف مـع أبناء 

وطنكم. 
قـال تعـاىل: ((َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَّـِه َجِميًعا َوَال 

تََفرَُّقوا)). 

كتابات

برغطاظغا اقجاسمارغئ 
تصش خطش المساظاة 

اإلظساظغئ
سئثاهللا العقلغ 

زالت  ومـا  كانـت 

العـداء  تحمـل 

االستعماري والنزعة 

واإلرضار  الشيطانية 

الحـرة  بالشـعوب 

هـي بريطانيـا دولة 

االستعمار. 

يكافـح  حـني  يف 

اليمنـي  الشـعب 

الجـوع الـذي خلفه 

حصـار العـدوان األمريكـي ويحـاول بـكل جهـد 

السـيطرة عـىل الوضـع االقتصادي وتثبيت سـعر 

العملـة وضبط التجـار املتالعبني باألسـعار تُقدم 

(بريطانيا) عىل تجريع اليمن جرعة سعرية جديدة 

مـن خـالل رفـع الـدوالر الجمركـي إىل 750 رياالً 

والذي سـيخلق ارتفاعاً جنونياً يف األسعار وهذا ما 

سـيثقل كاهل الشعب فوق ما قد تحمل من حصار 

وتجويع. 

باسم الناصح الحريص أعلن السفري الربيطاني 

تأييد قرار الرفع وهذا ما يكشف أنه الفاعل املرفوع 

بالنصب! واالحتيال والتجويع والحصار وهو خلف 

العدوان االقتصادي عىل الشعب اليمني الذي يراهن 

عليه األمريكي بعد فشلهم العسكري يف اليمن. 

النزيهـة  الحـرب  حـدود  بريطانيـا  تجـاوزت 

الضغـط  نحـو  وذهبـت  الرشيفـة  واملواجهـة 

االقتصادي لتعميـق األزمة اإلنسـانية عرب أدواتها 

من املرتِزقة اليمنيني الربيطانيني وليس من الغريب 

أن تفقد بريطانيا إنسانيتها وتقدم عىل عمل كهذا؛ 

ألَنَّها ربيبة أمريكا. 

وتلك رغبة العـدّو أن يخرج القرار هذا يف توقيت 

كهـذا حتـى ال يسـتطيع اليمن معالجـة تراكمات 

األزمات االقتصادية يف اليمن لكن الشعب قد أجمع 

وقـد قال وأسـمع أنه لـن يألـو ُجهداً يف اسـتعادة 

سـيادته االقتصادية وكـذا الجغرافية وإن لم يحيد 

العدّو امللف اإلنساني فالسيف أمىض والله أقوى وال 

بريطانيا تستطيع أن تغلب، فالله غالب.
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 : بحرى المتطعري 
طا طسظى: طــتــغاي هللا؟

ـِهيْـُد الَقاِئُد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-  واَصَل الشَّ
حديثَه عن كيفية أن يجعل اإلنَْساُن حياتَه لله، 
وأنـه بالعمل الصالح سـيكوُن محطَّ رضوان 
اللـه، وأنه يجُب عليـه أن يعرَف اللـَه املعرفَة 
الحقيقية الكاملة، وأن يعرَف اإلنَْسـان ما هي 
عالقته بالله، وأن يرسخ الشعور يف نفسه بأنه 
عبد للـه، فتكون بذلك حياته للـه، حيث قال: 
[وأن يعبِّد اإلنَْسـان نفسـه لله معناه يف األخري 
أن يسلِّم نفسـه لله، فيكون مسلِّما لله ينطلق 
ه  يف ُكّل عمل يريض اللـه باعتباره عبداً لله َهمُّ
أن يحصـل عـىل رضـوان اللـه، ويتعامل مع 
الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل باعتباره هو ملكه وإلهه 
وسـيده ومواله. يف هذه الحالة يكون اإلنَْسـان 
أقـرب ما يكون إىل اإلخـالص، ويف هذه الحالة 
يكون اإلنَْسـان قد رسم ومعنى أن حياتي لله: 
أنني نـذرت حياتـي لله يف سـبيله يف طاعته، 
ومماتي أيضا للـه، كيف يمكن أن يكون موت 
اإلنَْسان لله؟ من الذي يستشعر لنفسه طريقاً 
يسري عليه هو نفسـه الذي أمر الله به رسوله 
(صلـوات الله عليـه وعىل آله) عندمـا قال له: 
{ُقْل إِنَّ َصالِتي َونُُسـِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي ِللَِّه 
ُل  يَك َلُه َوِبذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي ال َرشِ
اْلُمْسِلِمنَي}. هذه هي الغاية، وهذا هو الشعور 

الذي يجب أن يسـود عىل نفـس ُكّل واحد منا، 
ويسيطر عىل نفس ُكّل واحد منا]. 

وأضـاف أيضـاً: [ال يتحقـق لإلنَْسـان أن 
تكـون حياته للـه إال إذا عرف اللـه أوالً، وعبَّد 
نفسـه لله ثانيـاً، حينهـا سـريى أن هناك ما 
يشده إىل أن تكون حياته كلها لله، سريى بأنه 
فخر له: أن ينذر حياته كلها لله، سريى نفسه 
ينطلـق يف هذا امليدان برغبـة وارتياح أن ينذر 
حياته لله فتكـون حركته يف الحيـاة، تقلباته 
يف الحيـاة مسـريته يف الحيـاة كلهـا من أجل 
اللـه وعىل هدي الله وإىل مـا يحقق رضاء الله 

ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل]. 

طا طسظى: طــمــاتغ هللا؟
ويف ذات السـياق َرشَح -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- 
قوَله تعـاىل: [ومماتي للـه رب العاملني]، بأن 
اإلنَْساَن عندما ينطلق مجاهداً ألعداء الله، فإذا 
ما استشـهد فهـو لله، ويف سـبيله، حيث قال: 
[أمـرت أن يكـون مماتي للـه أن يكون موت 
اإلنَْسان لله هو عندما يجند نفسه لله ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل، عندما يطلب الشـهادة يف سـبيل الله، 
عندما يسـتعد للشهادة يف سـبيل الله، عندما 
يكون موطنا لنفسه أن يموت يف سبيل الله.. ال 
أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق لإلنَْسان أن 
يكون موته للـه إال عىل هذا النحو وليس فقط 
أن يكون مسـتعداً، بل يسـعى ألن يكوَن موتُه 

يف سـبيل الله، بأن يحظى بالشـهادة يف سبيل 
اللـه، وهذه هي صفة الُقــْرآن الكريم جعلها 
مـن الصفات الالزمة للمؤمنـني أن لديهم هذا 
الشعور هو الشعور نفسـه الذي نتهرب منه، 
هو الشـعور نفسـه الـذي قـد ينصحنا حتى 
بعض املتدينـني به [بطِّل ما لـك حاجة إمش 
عىل شـغلك وعملك...] إىل آخره. بينما الُقـْرآن 
الكريـم اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل يصـف عباده 
املؤمنـني بأنهـم هم مـن يعرضون أنفسـهم 
للبيع من الله عندما قال: {إِنَّ اللََّه اْشـَرتَى ِمَن 
اْلُمْؤِمِننَي أَنُْفَسـُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبـأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة}

ي نَْفَسـُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت  {َوِمَن النَّاِس َمْن يَْرشِ
اللَِّه} وهذه اآلية: {إِنَّ َصالِتي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي 
َوَمَماِتـي ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمـنَي} أليس هذا يعني: 
أن املؤمنني هـم دائماً يحملون هذا الشـعور، 
هو: أنهـم ينذرون حياتهم للـه وأن يموتوا يف 

سبيله]. 
وأضـاف -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه-: [وال يمكن 
للمؤمنـني أن يعلـوا كلمة اللـه، وال أن يكونوا 
أنصـاراً للـه، وال أن يكونوا بشـكل أمة تدعو 
إىل الخـري وتأمر باملعروف وتنهـى عن املنكر 
ما لم يكن لديها هذا الشـعور هو: أنهم نذروا 
حياتهـم وموتهـم لله، هـو أنهم يريـدون أن 
يموتوا يف سـبيل الله. من رحمة الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل الواسـعة بعباده - وهـو يفتح أمامهم 
املجاالت الواسـعة واملتعددة ملـا يحصلون من 

ورائـه عىل رضوانه وعىل مـا وعد به أولياءه - 
فتـح أمام اإلنَْسـان إمكانية أن يسـتثمر حتى 
موتـه الذي هو حتميـة ال بد منها، قضية ال بد 
منها لكل إنَْسـان سواء كان براً أو فاجراً كبرياً 
أو صغـرياً ال بـد أن يموت، فإن اللـه لرحمته 
بعباده فتح أمام اإلنَْسـان هـذا الباب العظيم 
هو: إمكانية أن يسـتثمر موته عىل أعىل وأرقى 

درجة، أعىل وأرقى درجة]. 

الحــسعُر باقظعــجام الظفســغ.. حــغٌء 
خطٌري وطرشعض

حّذر -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- طلبـة العلم وهو 
يلقـي عليهم هـذه املحارضة مـن خطورة أن 
يكونـوا مهزومني نفسـياً، أن يعتقـدوا بأنهم 
لن يسـتطيعوا أن يغريوا من واقع األمة اليسء 
شـيئا، وأن هذا الشـعور خطري، يجب تجنبه، 
وأن معيـة الله نٌرص لإلنَْسـان حتـى ولو كان 
وحده، حيث قـال: [اعمل عـىل أن ترفع كلمة 
اللـه عىل أن تعيل كلمة اللـه عىل أن ترفع األمة 
وأن تعمـل يف رفعـة األمة من هـذه الوضعية 
املنحطـة التـي تعانـي منهـا. هـل يمكن أن 
يحصـل لدى أي شـخص منا الشـعور بهذا؟ 
أو قـد يكـون ُكّل واحد منا يقـول: ماذا يمكن 
أن أعمـل لهـذه األمة؟ من أنا حتـى أعمل عىل 
رفعة هذه األمة! قد يقـول واحد منا هذه ألننا 
أصبحنـا كمسـلمني بابتعادنـا عـن الُقـْرآن 

الكريـم بابتعادنا عن اللـه، وألننا لم نعد نعتد 
بقدرة الله بجربوت اللـه بأنه هو القاهر فوق 
عبـاده، لم نعـد نعتد بمعيتـه، أن معيته قوة، 
أن معيتـه نـرص، أن معيته تأييـد، إذا ما كان 
معنا. أصبحنا مهزومني نفسـياً ملا فقدنا هذه 
األشـياء أصبحنا مهزومني نفسياً، وأصبح ُكّل 
واحـد منا تقريبا يرى بأنـه ال يمكن أن يكون 
لـه دور يف إنقاذ األمة من هـذه الوضعية التي 

تعاني منها!]. 
ورضب -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- مثـالً يؤيُّد به 
ويدعُم به كالَمه، بأن التأريخ مملوء بالتغيريات 
والثورات الكبرية التي حصلت عىل أيادي أناس 
لم يكونوا مشهورين أو مغمورين يف املجتمع، 
وإنما كانوا أناسـا مسـتضعفني، واستطاعوا 
أن يغـريوا، حيث قـال: [لكن أنت لو ترجع إىل 
أمثلة كثرية يف واقع الحياة سـتجد وعىل طول 
التأريخ أن إنقاذ عباد الله جاء يف أغلب حاالته 
من حيث ال تحتسـب األمة، وعـىل أيدي من لم 
تكـن األمة تقدر أنه ممكن أن يعملوا شـيئا يف 
تأريخهـا ويف حياتها. [الخمينـي] خرج وهو 
رجٌل فقـريٌ مهاجٌر من قرية تسـمى [ُخَمني] 
لو لقي رجالً آخر وقيل له: إن هذا سـيعمل يف 
املستقبل عمالً عظيماً وسـيقيم دولة إسالمية 
ربما ألقسـم - هذا األخري - أن هذا مسـتحيل، 
ألقسم أن هذا مستحيل، لكن تحقق هذا وهكذا 

أمثلة كثرية]. 

برظاطب رجال اهللا [ططجطئ ـ طتغاي وطماتغ هللا]:
اإلخقص هللا أن غضعن اإلْظَسان رجط ذرغصه وظثر تغاَته وطماَته هللا يف جئغض ذاساه
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أَْكثَــُر ما يُْقِلق اإلنَْساَن العادي هو فقداُن حبيِبه، 

وغيابُه عنه، وهذا أمٌر مؤِسف بالفعل يف حاالِت املوِت 

العاديـة، ويف حاالت املوت بالقتل الذي ليس يف سـبيل 

الله، ولكنه بالنسـبة للقتيل يف سبيل الله أمٌر مختلف 

تماما؛ فقد بنيَّ الُقــْرآُن أن الشهيَد لم يِغب، وأنه حيٌّ 

، شاِهٌد، مطَّلع، يستبرش، ويفرح.  يُرَزق، وحاِرضٌ

بل إن الشهيد حظي بمؤرشات الحضور، والشهادة 

املسـتمّرة، وتميز موته االسـتثنائي، فرشع اإلْسـَالم 

بعـض الترشيعات التي نلمح مـن ورائها تثبيت هذه 

الحقيقـة، حقيقـة حضـور ووجـود الشـهيد وعدم 

غيابه. 

ملاذا ق ُغْشَســض الحــعغث وق غضفَّــظ إق ببغابه الاغ 
اجاحعث شغعا؟!

يأتي الفقُه اإلْسَالميُّ ليؤكِّد أن هذا القتيل يف سبيل 

ل للشـهادة، وأنه سيُديل  الله شـهيد أي حارض متحمِّ

بشـهادته أمام الَحـّق يف يوم الحق؛ فالفقه اإلْسَالمي 

ل الشـهيد (وهو القتيل يف املعركة)؛  يأمرنا أن ال نُغسِّ

ل إال ما كان نَِجًسا، لرتتفع عنه النجاسة،  ألَنَّه ال يُغسَّ

ـل؛ ألَنَّ امليتة معدودة  أَو حكُمهـا، وامليّت هو َمْن يَُغسَّ

ُه وجوُب التطهري  يف النجاسـات، وإىل النجاسـة يتوجَّ

والغسـل، لكن الشـهيد لم يَُمت، وليس بميتة، بل هو 

ا وطاهرا فال  ، وطاِهر، وَمن كان حاِرضً حاٌرض، وحيٌّ

يُْغَسل. 

إن املنَع من غسِل الشهيد إمعاٌن يف تأكيِد حضوِره 

وحياته، وهو الذي يحسـبه الكثريُ أنه غـاَدَر الحياَة، 

أَو أنـه حلَّت به نجاسـُة املوت، والحقيقـة أنه ال يزال 

حيا، والحيُّ ال رضورَة لغسله، وأنه اكتسب بالشهادة 

الطهـارَة التي ليـس وراءها طهارة، وال يجب غسـُل 

الطاهر، بل هذا الطاهر يحُرم غسـلُه، إمعانا يف تأكيد 

طهارته وحياته. 

ـن يف ثيابه التي قِتل فيهـا، وتُْرتََك آثاُر  وأمـا أن يكفَّ

دمائـه عليـه، ليُبَْعث يوم القيامة كمـا هو حالُه حني 

مغادرتـه لتلك الحياة، فإن هذا أَيْضاً تأكيٌد أنه بالفعل 

حيٌّ حـارض، وأن اللـه أراد أن يَبَْقى الشـهيُد عىل تلك 

الحالة مـن آثار الدمـاء والجروح، وكل تلـك املظاهر 

التـي توحي بما كان عليـه يف الدنيا مـن موقف حق، 

وحضـور يف املعركـة املقدسـة؛ ليظهـر يـوم القيامة 

لها يف الدنيا  فيؤدي شهادتَه أَيْضاً هناك قوليا، كما تحمَّ

عمليا، وإذا كان سـيُديل يف املحكمـة اإللهية األخروية 

بشهادة املقال، فإن دماءه وجروَحه التي تشَخُب دما، 

وتتضّوُع مسـكا، سـتُديل بشـهادة الحال أَيْضاً. 

إنهـا شـهادة الحـال حـني تُظاِفر شـهادة املقال، 

لتـؤدِّي مفعوَلهـا يف الوجـدان، وتتأّكــــد األحقيـة 

واملسـؤولية، وتتبني عدالة القضية، التي انطلق فيها 

الشهيد ولقي الله بها. 

وال يبعد أن الشـهيد سيظلُّ عىل تلك الحال حارضا 

عند ربـه، حيٍّا خالـدا، مرزوقا، مسـتبِرشا، مراقبا ملا 

يجري وراءه من تطورات وأحداث، يبرشِّ أهل موقفه 

باألمن والرسور، ثم سيقدِّم شهادتَه أمام املوىل تبارك 

ثا بكل التفاصيل.  وتعاىل محدِّ

، فنهى  لقد شـّدد الُقــْرآن الكريم أن الشـهيد حيٌّ

عن القول بأن الشـهداء أمـوات، وأّكـــد أنهم أحياء 

ٍّ منا بحياتهم، قال تعاىل: (َوالَ  وإْن بدوِن شـعوٍر ِحيسِّ

تَُقولُواْ ِلَمْن يُْقتَُل ِيف َسـبيِل الّلِه أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاء َوَلِكن 

الَّ تَْشـُعُروَن) [البقـرة:154]، ويف اآليات األخرى نهى 

الله تعاىل عن حسـباِنهم أمواتـا، وأكَّد أنهم أحياء، بل 

عدَّد بعض مظاهر الحياة التي يَحيونها يف مستقرِّهم 

الـذي اختص الله بـه؛ إمعانا يف تأكيد هـذه الحقيقة 

التي يتجاهلها الكثري؛ قال تعاىل: (َوالَ تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن 

ُقِتلُواْ ِيف َسـِبيِل الّلِه أَْمَواتاً بَْل أَْحيَاء ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن 

وَن  * َفِرِحـنَي ِبَما آتَاُهـُم الّلُه ِمـن َفْضِلِه َويَْسـتَبِْرشُ

َّ َخْوٌف َعَليِْهْم َوالَ  ْن َخْلِفِهْم أَال ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقواْ ِبِهم مِّ

َن الّلِه َوَفْضٍل َوأَنَّ  وَن ِبِنْعَمٍة مِّ ُهْم يَْحَزنُوَن * يَْستَبِْرشُ

الّلَه الَ يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمِننَي) [آل عمران:-169 171]. 

اآلغات تئّني:
- أن الشـهيد لـم يُمـْت، بل هـو حاِرض وشـاهد، 

والحضـوُر هو معنـًى من معانـي الشـهادة؛ وعليه 

فإن عىل أحبَّاء الشـهيد وأقاِرِبه أن ال يَحزنوا؛ بسـبِب 

فقدانه؛ ألَنَّه يف حقيقة األمر حاِرضٌ شاِهٌد لهم، ُمّطِلٌع 

عـىل أخبارهـم، ومراِقٌب لـكل أعماِلهم، التـي تتَِّصُل 

بقضيِته العادلة التي ُقِتل من أجلها، هذا من ناحية. 

- من ناحية أُْخَرى بيَّنَِت اآلياُت أنهم (أي الشهداء) 

عند ربهم، وهو أعـىل وأجمل وأقوى وأفضل حضور، 

يمكن للمرء أن يتمنـاه، أَو يرجَوه، وهو أَيْضاً مظهٌر 

آَخـُر يؤكُِّد شـهادَة وحضـوَر وِعلَم هذا الـذي قِتل يف 

سبيل الله، فإذا كان قد ُقِتل حني شهد املوقَف الَحـّق، 

فقد أكرمه الَحـّق تبـارك وتعاىل بأن جعله حارضا يف 

حرضة الَحـّق، وعىل مقُربٍة معنوية منه، ومن علمه، 

وآياته، واطالعه. 

- وبسـبب قربهـم مـن اللـه فإنـه من املؤّكـد أنه 

سـتنالُهم بركة ذلك القرب، ومـن مصاديق القرب أن 

ينال القريب من فواضل ُمقرِِّبه، فالله هو الحي الذي 

ال يموت، لكنه ميز الشـهيد بـأن ال يموت كما يموت 

اآلخـرون، إال ريثما ينتقل من هذه الدار إىل دار أخرى، 

ٍء  والله عىل ُكّل يشء شـهيد، (إِنَّ الّلَه َكاَن َعَىل ُكلِّ َيشْ

َشـِهيداً) (النساء:33) وهو الذي يمنح هؤالء املقرَّبني 

منه شـيئاً مـن تلك الشـهادة عـىل األشـياء، ولعلها 

الشهادة مَلن وراءهم من رفقاء ِجَهــادهم، واملاضني 

عـىل دربهم، حيث يمكنهم االطالُع عىل مسـتجداتها، 

يُدلُّ عىل ذلك ما ذكَرتْه اآليُة املباركة أنهم (يستبرشون 

بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم). 

-وأنهـم (يُْرَزقـون) يضيـف اللـُه ذكـَر نـوٍع من 

مظاهـر الحياة التي يحياها الشـهداء، حيث يبنّي أن 

ِد أنواِع الرزق  حضورهـم حضور مبارك متجدِّد بتجـدُّ

وأوقاته وظروفه، تجري عليهم األرزاق، ومن املعروف 

أن األرزاق ال تجـري إال عـىل مـن كان حيـا، حارضا، 

وشاهدا. 

-وأنهـم (فرحني بما آتاهم اللـه من فضله)، وهنا 

جـاءت (فرحني) حاال من واو الجماعة يف (يرزقون)، 

والحاُل مبيِّنة لحال وهيئـة صاحبها، أي أنهم تجري 

عليهـم األرزاق حـال كونهم فرحني، وأن يـرزق املرء 

ـُة الحياِة  وهـو يف حالـة الفـرح دائمـاً فتلك هـي قمَّ

املطمئنَّة، وأوفاها، وأعظُمها، وأجملُها، وأصدُقها. 

-وأنهـم (يسـتبرشون بالذين لم يلحقـوا بهم من 

خلفهم)، حيث أثبت الله لهم خاصية االطالع والنظر 

إىل مـا وراءهم يف الدنيا، فهـم يعرفون ما الذي يحدث 

وراءهـم، ويسـتبرشون، واالستبشـار هـو حصول 

البشـارة لهم، أي أنهم فِرحـون بانتصارهم االنتصار 

الشـخيص، وهو الشـهادة يف سـبيل الله، وهـم أَيْضاً 

مرسورون بحسـن طريقـة املجاهدين مـن خلفهم، 

وبأنهم ال خوف عليهم وال هم يحزنون. 

- ومعروٌف - نحوياً - أن جملة (أن ال خوف عليهم 

وال هـم يحزنون) بدٌل من (الذين) االسـم املوصول يف 

قوله: (الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم)، فكأنه قال: 

ويستبرشون بأن ال خوف عىل أولئك املجاهدين الذين 

خلَّفوهـم وراَءهم عىل نفس الخط وذات املسـار، وال 

هم يحزنون، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة. 

وهـذا يبـني أنهـم يف أقوى حيـاة، وأقربهـا، حيث 

يطَِّلعـون عىل ما بَُعـد عىل كثري من أبنـاء الدنيا، فها 

ن نَغيب عن املعركة وعن املجاهدين،  نحن يف الدنيا ممَّ

وال  بتفاصيلهـا،  وال  املعـارك،  مـن  بكثـرٍي  نعلـم  ال 

بمآالتهـا، لكن هؤالء الشـهداء األحيـاء يطَّلعون عىل 

راتها.  ُمْجَريات األموِر وتطوُّ

وربما َفتَحت لهم يُد العنايِة اإللهية قنواٍت مبارشًة 

يشاهدون من خاللها كلَّ تفاصيِل ما خلَّفوه وراءهم، 

وهل ذلك إال الحضور القوي والشهادة الفاعلة؟!

-كمـا بيَّنِت السـنُة النبوية الصحيحة أن الشـهيَد 

أَيْضـاً حارض، وقريٌب من الَحــّق تبارك وتعاىل، حيث 

قال رسـول الله صىل الله عليه وآله وسـلم يف الحديث 

الذي رواه اإلمام زيُد بُن عيل عن آبائه عليهم السالم يف 

فضل الشهيد ودرجاته: (أنه ليس أحٌد أقرب منزال من 

عرش الرحمن من الشـهداء)، وهذا أَيْضاً يعزِّز ويؤكِّد 

حضـوَر هـؤالِء الكراِم الحضـوَر املعنويَّ للـه الَحـّق 

تبارك وتعاىل، الحضور الذي سينعكس عىل نشاطهم، 

وأدائهم، فهم قريبون منه، مطَّلعون عىل تفاصيِل ما 

خلَّفوه من ِجَهــاٍد ومجاهدين وأعداء، مراقبون لكل 

يشء. 

وبعثا غائني:
-أن الشـهيد هو امليّت يف ظاهر األمر، والحاِرض يف 

الحقيقة، الذي يختلف عن ُكّل األموات. 

ـل إال األموات، أما هو  ـل؛ ألَنَّه ال يغسَّ -وأنه ال يغسَّ

فهو حيٌّ يرزق، وال يغسل إال امليتة النجسة، وهو حيٌّ 

طاهر، كريم، حظي بمقام القرب من الله، والحضور 

لديه، والشهادة عنده. 

-وأنـه يَُكّفـن بثيابـه التي استُْشـِهَد فيهـا، لكي 

يتسـنى له أداء الشـهادة بلسـان الحال، مع شهادة 

املقـال، عـىل واقعه، وعـىل قضيته، وعدالتهـا، وظلم 

ين وامُلفرِّطني يف  املعتدين، والطاغية، ومسـلك املقرصِّ

املحكمة اإللهية. 

... وللموضوع بقية..
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تمطُئ اساصاقت بالدفئ المتاّطئ.. 
ضاغئُئ ظابطج تساعثف «طسرب سعرتا» برحصات ضبغفئ طظ الرخاص

إغران: رؤجاء السططات البقث غرشدعن الاَترَُّك افُوُروبغ بحأن ترس البعرة

 : طاابسات
أطلق مقاومون مـن كتيبتَي نابلس وبالطة 
ومجموعة عرين األسـود بشكل متواصل النار 
باتّجـاه حواجز قـوات االحتـالل املنترشة عىل 
أطراف مدينة نابلس والحواجز القريبة منها. 

وقـد أعلنت رسايـا القدس - كتيبـة نابلس 
مـن  تمّكنـوا  مجاهديهـا  أن  االثنـني،  فجـر 
اسـتهداف «معرب عورتا» جنـوب رشق مدينة 

نابلس بالضفة املحتّلة. 
وقالـت كتيبة نابلس يف بيـان مقتضب لها: 
«بعـون الله وقوته وتوفيقـه تمّكن مجاهدونا 
من اسـتهداف «معرب عورتـا» بصليات كثيفة 
ومتتاليـة مـن الرصـاص والعـودة لقواعدهم 

بسالم». 
 

اقتاقل غساصض 15 طعاذًظا 
بالدفئ املتاّطئ:

ويف السـياق، شـنت قـوات االحتـالل فجـر 
االثنـني، حملة اعتقاالت خـالل اقتحامها عدة 

بلدات وقرى يف الضفة الغربية املحتّلة. 
يف نابلـس، اعتقلـت قوات االحتالل الشـاب 
محمود الطقطوق بعد مداهمة منزل عائلته يف 

منطقة جبل فطاير بمدينة نابلس. 
كمـا اقتحمت قوات االحتالل إحدى البنايات 
يف اإلسـكان الفلسطيني بمنطقة رفيديا غربي 

املدينة، ونفذت فيها عمليات تفتيش. 
ويف رام اللـه، اعتقلـت قـوات االحتالل فجًرا 
األسري املحّرر الناشط يف حركة «حماس» عدي 
مصطفـى نخلـة عقـب اقتحام منـزل أرسته 
شـمال مدينة رام الله وسـط الضفـة الغربية 

املحتّلة، ونقلته إىل جهة مجهولة. 
وداهمت قوات االحتـالل صباحاً، قرية برقا 
بقوة من املشاة، وانترشت يف الشوارع بالتزامن 

مع توّجـه الطالب ملدارسهم. 
ويف الخليـل، داهمـت قـوات االحتـالل قرية 
خرسـا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشـاب 
عبـد الله حسـن صـايف (20 عاًمـا)، ومن واد 
نـزار ببلـدة دورا اعتقلت الشـاب ليث محمود 
أبو زنيد، ومن بلدة إذنا اعتقلت الشـاب مؤمن 
مصطفـى أبـو جحيشـه (18 عاًمـا)، بعد أن 

داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها. 
حواجـز  عـدة  االحتـالل  قـوات  ونصبـت 
الشـمالية،  الخليـل  مداخـل  عـىل  عسـكرية 

ومداخل بلدات سعري ودورا وحلحول، وأوقفت 
يف  ودققـت  وفتشـتها،  املواطنـني  مركبـات 

بطاقات راكبيها الشخصية. 
االحتـالل  قـوات  اعتقلـت  طولكـرم،  ويف 
الصهيونـي مواطنـني من مخيم نور شـمس، 

رشق طولكرم. 
وذكـرت مصـادر محلية أن قـوات االحتالل 
اعتقلت عبد الرحمن فتحـي قرعاوي، وقتادة 
محمـد عسـس، بعـد أن داهمـت منزليهما يف 

املخيم. 
ويف جنـني اعتقلـت قـوات االحتالل األسـري 
املحـّرر سـلطان عيل عنتـري أثناء مـروره عىل 

حاجز عسكري قرب بلدة يعبد. 
واعتقلت قوات االحتالل الشـاب نضال جرب 
الحسنات (25 عاًما) من مخيم الدهيشة ببيت 
لحـم، أكرم ملش (19 عاًما)، وسـيف درويش 
(13 عاًمـا) من مخيـم عايدة بعـد أن داهمت 

منازل ذويهم وفتشتها. 
وأضافت املصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت 
يف مخيـم الدهيشـة، أطلقـت قـوات االحتالل 
خاللها قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن 

إصابات. 
 

إسادة بظاء بآرة اجاغطاظغئ: 
مـن جانب آخـر، وفيما يشـهد ريف نابلس 
تصاعـًدا يف وتـرية االسـتيطان، ويف عمليـات 
االسـتيالء عـىل األرايض وتجريفهـا، وإنشـاء 
طرق اسـتيطانية جديدة، حاول مسـتوطنون 
مساء، أمس األول، إعادة بناء بؤرة استيطانية 

عىل أرايض قرية جوريش جنوب رشق نابلس. 
وذكـرت مصـادر فلسـطينية أن عـدداً من 
يف  «كرفانـات»  نصـب  حاولـوا  املسـتوطنني 
منطقـة «وعر جمـة» التابعـة ألرايض القرية 
بعـد أن أجربهـم أهايل القرية عـىل إزالتها يوم 

الجمعة، املايض. 
إىل ذلـك، أقدمت قوات االحتـالل الصهيوني 
عـىل هدم غرفة زراعية يف أراٍض تعود إىل عائلة 
ع «الخان  أبو الحمص بني بلدة العيسوية وتجمُّ

األحمر» يف القدس املحتّلة. 
وسـط حضوٍر مكثّـف لألعالم الفلسطينية 
توافد عرشات األهايل إىل قرية «الخان األحمر»، 
«إرسائيليـٌة»  إعـالٍم  وسـائل  أعلنـت  بعدمـا 
عـن مخّطط ألعضـاء يف الكنيسـت من حزب 
القتحـام  «اإلرسائيـيل»  اليمينـي  «الليكـود» 
القريـة؛ بَهدِف الضغط عـىل رئيس حكومتهم 

بنيامني نتنياهو للعمل عىل إِخالئها وهدمها. 
ويقـع الخـان األحمـر ضمـن األرايض التي 
تستهدفها سلطات االحتالل، لتنفيذ مرشوعها 
االستيطاني املسـمى»E1»، عرب االستيالء عىل 
األرايض الفلسطينية املمتدة من رشقي القدس 
وحتى البحر امليت، والهادف إىل تفريغ املنطقة 
من أي تواجد فلسـطيني، كجـزء من مرشوع 
لفصل جنـوب الضفـة الغربية عن وسـطها، 
وعزل مدينة القدس املحتّلة عن باقي الضفة. 

وتمثل قرية الخان األحمـر البوابة الرشقية 
للقدس املحتّلة، وإفشال املخّطط االستيطاني 
فيها يعني إفشـال مخّطط االحتالل لتقسـيم 
الضفـة الغربيـة لكانتونـات، كمـا تفيد هيئة 

مقاومة الجدار واالستيطان. 

 : وضاقت
أّكـد رؤسـاُء السـلطات اإليرانيـة الثالث أن 
القـراَر األخـريَ للربملان األُوُروبي، بشـأن إدراج 
حرس الثورة اإلسـالمية يف «قائمـة اإلرهاب»، 
يأتـي يف سـياق «الحرب الهجينة ضد الشـعب 

اإليراني ونظام الجمهورية اإلسالمية». 
وعرض الرؤسـاُء أهـمَّ القضايـا الراهنة يف 
البـالد، وأّكــدوا أن حـرس الثـورة هـو «أحد 
عنارص قـوة الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية، 
واملدافع عنها طوال 4 عقود من التضحيات». 

ونـّوه الرؤسـاء املجتمعـون بدوِر الشـعب 
اإليراني الواعـي و»الذي لطاملا أَدَّى إىل إفشـال 
وإجهـاض  اإلسـالمية،  الجمهوريـة  أعـداء 
مرشوعهـم التخريبـي، والتصـدي لحروبهـم 
والتـي  واالقتصاديـة،  والنفسـية  اإلعالميـة 

تستهدف الثورة اإلسالمية ومنجزات البالد». 
صّوتـوا  األُوُروبـي  الربملـان  أعضـاُء  وكان 
باألغلبيـِة ملصلحة تمريـر قرار يدعـو االتّحاَد 
إدراج  إىل  فيـه  األعضـاَء  والـدوَل  األُوُروبـي 
حرس الثـورة يف قائمة االتّحـاد لــ»املنظمات 

اإلرهابية». 

وقـال الرئيـس اإليرانـي، إبراهيـم رئييس، 
فـور صدور مرشوع القـرار: «إّن إدراج حرس 
الثورة اإلسـالمية يف قائمة املنظمات اإلرهابية 
هو نتيجـة يأس الدول الغربيـة، بعد جهودها 

الفاشلة يف رضب الشعب اإليراني». 
وناقـش، يف وقـت سـابق، وزيـر الخارجية 
اإليرانـي، حسـني أمري عبـد اللهيـان، هاتفياً، 
مـع املمثل األعىل للسياسـة الخارجية لالتّحاد 
األُوُروبي، جوزيب بوريل، مرشوع القرار الذي 
عـّده تدخالً يف الشـأن اإليراني، وغـري تقليدي 

للربملان األُوُروبي ضد إيران. 
الخارجيـة  للسياسـة  األعـىل  املمثـل  وردَّ 
لالتّحـاد األُوُروبـي، يف حديثـه إىل أمـري عبـد 
اللهيان، بالقول إّن هذا القرار يفتقر إىل القدرة 

التنفيذية ويعكس فقط هواجس األُوُروبيني. 
وحـّذر رئيـس املكتـب السـيايس يف حرس 
الثـورة، العميد رسـول سـنائي راد، من إقدام 
الـدول األُوُروبيـة عىل هـذه الخطـوة، مؤّكـداً 
أنها «سـتُحدث مشاكل فنية اسرتاتيجية لهذه 

الدول أكثر من إرضارها بإيران». 

شطسطني: اقتاقل 
غظصُض 70 أجريًا طظ جةظ 

«راطعن» إىل «جطئعع»
 : طاابسات

تعمد إدارُة سـجون االحتـالل الصهيوني إىل تضييِق 
الِخنـاِق عـىل األرسى الفلسـطينيني، إذ واصلت اإلدارة 
نقـل األرسى بـني السـجون، وفقـاً ألوامر ما يسـمى 
بـ»وزيـر األمن القومي اإلرسائييل» املتطرف إيتمار بن 

غفري. 
ويف هذا السـياق، ذكر مكتُب إعـالم األرسى أّن إدارَة 
سجون االحتالل نقلت 70 أسريًا من سجن «رامون» إىل 

سجن «جلبوع». 
وتأتـي عمليـُة النقـل هـذه، بعد أقـلَّ من أسـبوع 
مـن عمليـات نقل مماثلة بني السـجون، نفـذت إدارة 
السـجون خاللها، عمليـات تفتيش وتخريب واسـعة 

ملقتنيات األرسى. 
وبحسـب جمعية واعـد لـألرسى َفــإنَّ «التنقالت 
ستشـمل حـواىل 2000 أسـري وسـيتم توزيعهـم عىل 
سجون مختلفة خالل شهر، وهي تأتي ضمن مخّطط 
صهيوني سـاهم «بن غفـري» يف ترسيعه وإدَخاله حيز 

التنفيذ بوقت قيايس». 
ويُشـار إىل أّن «بن غفري» هّدد بتشديد ظروف حبس 
األرسى، ووقـف توزيعهـم داخـل السـجون بناء عىل 
االنتمـاء السـيايس، وإلغاء من يُعـرف بـ»الدوبري» أي 
ممثـل األرسى، مع منـع األرسى من طهـي طعامهم 

بأنفسهم أَو رشائه من بقالة السجن «الكانتني». 
وتمـّس تهديدات «بن غفري» بشـكل مبـارش نظام 
حيـاة وصـل إليـه األرسى بالتضحيـات واإلرضابـات 

الجماعية املتواصلة عن الطعام منذ سنوات طويلة. 
الجديـر بالذكر، أنُه اليزال يقبع يف سـجون االحتالل 
ما يقارب من 4700 أسـري، يف ظروف إنسانية وصحية 

صعبة. 

الةعاُد اإلجقطغ: لعصش 
إجرام اقتاقل وإق طصئطعن 

سطى طعاجعئ طفاعتئ
 : طاابسات

أّكـد الناطُق باسم حركة «الجهاد اإلسالمي» طارق 
ُل عدواناً  سـلمي، أنَّ مـا جرى يف املسـجد األقىص يمثـِّ
واسـعاً وسافراً عىل الشـعب الفلسـطيني وعىل عامة 

العرب واملسلمني. 
وقـال سـلمي: إنَّ «اقتحاَم األقـىص وأداَء الطقوس 
اليهودية الباطلة يف ساحاته، يكشف عن نوايا حكومة 
االحتالل الفاشـية لتنفيذ مخّططاتها التي هي بمثابة 
إعـالن حرب عـىل القدس وعىل الشـعب الفلسـطيني 

بأرسه». 
ه «يف حـال لـم تقـف ُكــّل األطـراف عنـد  ورأى أنـَّ
مسؤولياتها لوقف إجرام االحتالل وحكومته وجيشه، 
َفـإنَّنا مقبلون عىل مواجهة مفتوحة وواسعة، وعندئذ 
لـن نتخىل عـن واجباتنا املقدسـة للدفاع عـن القدس 

واملسجد األقىص». 
وأّكـد الناطق باسم «الجهاد اإلسالمي» أنَّ «الشعب 
عـن الدفـاع عـن أرضـه  الفلسـطيني ليـس عاجـزاً 
ومقدسـاته، وهذا مـا أثبتته معركة «سـيف القدس» 
و»وحدة السـاحات» و»صيحة الفجـر» وغريها، وهذا 
ما تؤّكـده جنني ونابلس والشـيخ جراح وأهايل الخان 
األحمـر الذيـن يتمرتسـون يف أرضهـم وبيوتهـم ولن 
يرتكوها تحت وقع التهديدات واإلرهاب الذي يمارسـه 

«ابن غفري» وعصابته اإلجرامية». 
ودعـا سـلمي، «أهلنـا وأبنـاء شـعبنا إىل التمرتس 
يف أرضهـم ومزارعهـم وبيوتهـم، فصمودهـم كفيـل 

بإسقاط مخّططات حكومة العصابات اإلرهابية». 



  
    
     


السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1574)

الثالثاء 
2 رجب 1444هـ  
  24 يناير 2023م

ضطمئ أخغرة

جرسُئ الةمرضغ تفدُح 
املرتِجصئ وتسّري طحشطِّغعط

د. حسفض سطغ سمغر
 

اتبعت السياسـاُت الغربية 
دوَر املحايـد الـذي ينـادي يف 
املحافل الدوليـة ومؤامراتهم 
عىل  حرصـاً  أكثـر  التآمريـة 
رفـع معاناة الشـعب اليمني 
بعد  بينما الواقع يثبـت يوماً 
آخر عكس ذلك فقد كشـفت 
بريطانيـا من خـالل تأييدها 
ملرتِزقتهـا لقـرار رفع الدوالر 
لألزمـات  املهنـدس  بأنهـا 
االقتصادية يف اليمن وينبـع حقدها الدفني من تاريخها 
االسـتعماري وسياستها العدائية تجاه اليمنيني فالغرب 
ويف مقدمتهـم بريطانيـا ال تـروق لهم أية حلـول لواقع 
اليمـن الذي هـم رشكاء يف معانـاة شـعبة وتجويعهم، 
وتأييد بريطانيا لقرار التجويع ليس مسـتغرباً فهم من 
يشـارك بشـكٍل رصيح يف قتل اليمنيني وتدمري مقدرات 
شـعب برمتـه، فضـح هـذا التأييـد حكومـة بريطانيا 
واتضـح بأنها هي من أمـرت مرتِزقة حكومـة الفنادق 
باتِّخـاذ قـرار رفـع الـدوالر الجمركي ملعاقبـة اليمنيني 
جراء تأييدهم قرار منع نهب الثروات اليمنية ويف املقابل 
لم تجـد حكومة املرتِزقـة بد من السـمع والطاعة دون 
االكرتاث ملا سـوف يرتتب عىل قرارهـم من معاناة ألكثر 
من (30) مليون يمني وهو ما يؤّكـد بشكٍل رصيح بأن 
حكومـة الفنادق املعينة من قبل دول العدوان ال تمثل أَو 
تنفذ غـري رغبات وأطماع دول العدوان التي أوكلت إليها 
تنفيذ ُكـّل السياسـات التي تلحق الرضر بكل اليمنيني، 
لن يروق لألمريكي أَو الربيطاني أن يرى املنطقة العربية 
هادئة أَو مستقرة ومن العجيب أن تظل سياسات بعض 
األنظمة يف املنطقة رهينة للمشاريع واألطماع األمريكية 

الربيطانية غري مكرتثة بمصري ومستقبل شعوبها. 
اتضح بأن دول العدوان تَحـّرك أوراقها القذرة عندما 
تكون هناك بوادر من شأنها تخفيف حدة الحصار ورفع 
معاناة الشـعب اليمني ولو بشـكٍل جزئي سعياً إلفشال 
أية مسـاٍع تحّقق االستقرار يف املنطقة، فشلت بريطانيا 
وأمريـكا وأدواتهم يف حروبهم العسـكرية واالقتصادية 
عىل اليمن وسـوف تفشـل أَيْـضـاً يف هذه الحـرب التي 
تعـد الورقة األخـرية من مسلسـل الحـرب االقتصادية 
عىل الشـعب اليمني فهم بسياسـاتهم يعرون أنفسـهم 
ويفضحـون مرتِزقتهـم ويزيدونـا إرصاراً عـىل تحرير 
ثرواتنا وحمايتها من عبث مرتِزقتهم ونهب املحتّلني، لن 
يزيدونا بحصارهم وحماقتهم وسعيهم لتجويع الشعب 
اليمنـي غري اتِّخـاذ إجـراءات تخفف من معانة شـعب 
اإليَمـان والحكمة إجراءات تمّكن الشعب من االستفادة 

من ثرواته وجزره وموانئه. 

د. طعغعب التسام 

بأصيلـه  للعـدوان  األوىل  اللحظـة  منـذ 
وتحالفه  التنفيذيـة  وأدواته  األنجلوصهيوأمريكـي 
عىل الشـعب اليمنـي العظيم يف26 مـارس 2015م 
ونحن بفضل الله نعي وندرك جيًِّدا بأن هذا العدوان 
هـو أمريكي الهوى والقرار تم إعالنه من واشـنطن 
وتقوده جواً وبحراً ولوجستياً ويف غرف القيادة عىل 
األرض وتغطيه وتغطي عىل جرائمه مع املسـتعمر 
الربيطاني القديم الحديث وفرنسا وغريها يف مجلس 
أمنها، ونعلم أن األسـلحة التي تقتل الشعب اليمني 
وتدّمــر مقدراتـه هي أسـلحة أمريكيـة بريطانية 

فرنسية... إلخ، ولها حضور بسـالحها وطياريها وجنودها عىل 
األرض. 

األعرابيـة  العـدوان  كيانـات  أنظمـة  بـأن  أيضـاً  ونـدرك 
السـعوإماراتية التي صنعها الربيطانـي ويرعاها األمريكي مع 
الصهيوأُوُروبـي والتـي تتبنـى هذا العـدوان بأمرهـم ما هي إال 
أدوات تنفيذية ال تملك من أمرها شـيئاً وال من سيادتها وقرارها 
حتـى عىل ثـروات شـعوبها وهـي مكلفة بحراسـتها مـن قبل 
سـيدها األنجلوأوروصهيوأمريكي وملصلحتـه فقط وأنها تؤدي 
دوراً مفروضـاً عليهـا يف العـدوان وأنه ال قيمة لها لدى سـيدها 
الـذي يعتربها محطات وقـود أَو بقرة حلوب يف أحسـن األحوال 
وأن دورها سـيؤدي بها يف نهاية املطاف عندما تشـتعل أَو يجف 

رضعها بحسب تعبريهم. 
وعـىل مدى ثمان سـنوات وهذا الشـعب بفضل اللـه وقيادته 
الثوريـة الواعية املدركة والسياسـية يعي ويدرك بـأن بريطانيا 
وإن كانت مشـاركة يف هذا العدوان كغريها من دول االسـتعمار 
الغربـي وإن بنسـبة أكـرب إال أنهـا وأُوُروبـا ُعُمـوًما مـا هي إال 

حديقة خلفية ألمريكا وإن أوكل إليها إدارة امللف اليمني يف عصا 
العـدوان ورشيكته منظمـة األمم املتحدة ومجلـس أمنها بحكم 
خربتهـا كمسـتعمر قديـم يف جنوب اليمـن إال أنها 
ال تقـود العـدوان وال تشـارك يف القيـادة وإنما هي 
مقادة من األمريكي ومهمتها املشـاركة بأسلحتها 

وجنودها والنصيحة تحت القيادة األمريكية. 
صحيـح أن هنـاك تبادالً لـألدوار السياسـية بني 
أَو  لربيطانيـا  أمريكيـاً  وإرشاكاً  العـدوان  أصـالء 
فرنسـا يف أدوار معينة حسب الحاجة ولكن الظهور 
الربيطانـي األخـري بإعالنهـا عىل لسـان سـفريها 
ريـكارد أوبنهايم ومكاشـفته بتبني بـالده للحرب 
االقتصادية عىل الشـعب اليمني ووقوفها خلف قرار 
الجرعة السـعرية برفـع قيمة الدوالر الجمركـي وأنها من تقف 
خلف املزيد من معاناة أبناء هذا الشـعب وقتله جوعاً ويف لحظة 
مفاوضـات العـدوان مع القيـادة اليمنية يف صنعـاء عىل كيفية 
دفع العدوان ملرتبات موظفي هذا الشـعب من حقوقه يف ثرواته 

املنهوبة من قبله. 
إن هذا الدور الربيطاني يكشف وبكل وضوح ألبناء هذا الشعب 
هدف العدوان األنجلوصهيوأمريكي مـن حربه العدوانية وغزوه 
واحتالله لليمن وبأنه يسـتهدف ُكـّل أبناء الشـعب اليمني دون 
اسـتثناء وهذا ما يجب أن يعيه ويدركه ُكـّل أبناء الشعب اليمني 
كمـا يؤّكـد هذا العـدوان بأنه غري جاد يف الجنوح للسـالم وإنما 
يريد كسب مزيد من الوقت إلرساء قواعد احتالله وهي الحقيقة 
التـي أدركتها القيـادة الثورية والسياسـية يف صنعـاء واتخذت 
خياراتها الصحيحة املمثلة لكل األحرار الرشفاء من أبناء الشعب 
ملواجهـة هذا العدوان وهي بعون الله ماضية يف ذلك حتى إخراج 

هذا املحتّل وتطهري ُكـّل شرب من األرايض اليمنية من دنسه. 

السثوان والثوُر الربغطاظغالسثوان والثوُر الربغطاظغ


