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الــســويــد يف  املــصــحــف  بـــإحـــراق  املـــنـــددة  اليمنية  بــاحلــشــود  يــشــيــدون  الـــعـــراق  عــلــمــاء 




التصعيد  نحو  العدوان  رعاة  اندفاع  مع  بالتوازي  الوسطاء  يهاجمون  المرتزقة  التصعيد   نحو  العدوان  رعاة  اندفاع  مع  بالتوازي  الوسطاء  يهاجمون  المرتزقة   
والــــتــــجــــويــــع لــــلــــمــــعــــانــــاة  هــــنــــدســــتــــهــــمــــا  يــــــؤكــــــد  وأمــــــريــــــكــــــا  بــــريــــطــــانــــيــــا  مــــــوقــــــف  الــــــرئــــــيــــــس: 



والـــــــضـــــــالـــــــع  وحـــــــــجـــــــــة  مـــــــــــــــــارب  فـــــــــــي  حـــــــــــاشـــــــــــدة  والـــــــضـــــــالـــــــع مـــــــــســـــــــيـــــــــرات  وحـــــــــجـــــــــة  مـــــــــــــــــارب  فـــــــــــي  حـــــــــــاشـــــــــــدة  مـــــــــســـــــــيـــــــــرات 
أخــــــرى  مـــــحـــــافـــــظـــــات  فــــــي  مــــرتــــقــــبــــة  وأخــــــــــــرى  وإب  أخــــــرى وريــــــمــــــة  مـــــحـــــافـــــظـــــات  فــــــي  مــــرتــــقــــبــــة  وأخــــــــــــرى  وإب  وريــــــمــــــة 
واإلســـــــــالمـــــــــي  الـــــــعـــــــربـــــــي  الـــــــعـــــــالـــــــم  عــــــلــــــى  الـــــــــــســـــــــــالم:  واإلســـــــــالمـــــــــي عــــــبــــــد  الـــــــعـــــــربـــــــي  الـــــــعـــــــالـــــــم  عــــــلــــــى  الـــــــــــســـــــــــالم:  عــــــبــــــد 
رســـــمـــــي اعــــــــــتــــــــــذار  لــــــتــــــقــــــديــــــم  الـــــــســـــــويـــــــد  عــــــلــــــى  رســـــمـــــيالــــــضــــــغــــــط  اعــــــــــتــــــــــذار  لــــــتــــــقــــــديــــــم  الـــــــســـــــويـــــــد  عــــــلــــــى  الــــــضــــــغــــــط 




اهللا:  لكتاب  نصرة  يستمر  الجماهيري  التحرك 
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 : خظساء
قـال رئيس املجلس السـيايس األعىل بصنعاء، املشـري الركن 
مهدي محمد املشـاط: إن تحالف العدوان األمريكي الربيطاني، 
يكشف عىل نحٍو علني وواضح عرب السفري الربيطاني أن هاتني 
الدولتني تقفان وراء الحرب االقتصادية اإلجرامية عىل الشـعب 

اليمني. 
ويف ترصيحاٍت له أّكـد الرئيس املشاط أن «املوقف الربيطاني 
األخري املعلن يُثبت تورط ووقوف بريطانيا وأمريكا خلف الحرب 

االقتصادية بما يف ذلك سياسـات الحصار والتجويع وهندسـة 
الجرعة السعرية». 

ونـّوه إىل أن «مـا تقـوم بـه بريطانيا وأمريكا مـن خطوات 
تصعيديـة إجرامية عىل االقتصاد الوطنـي، تهدف إىل مضاعفة 
معاناة املواطنني فوق معاناتهم امُلستمّرة خالل سنوات العدوان 

والحصار وانقطاع املرتبات». 
يشـار إىل أن الرئيس املشـاط كان قد أّكـد يف وقٍت سـابق يف 
مقابلٍة عىل قناة «املسـرية»، أن بريطانيـا وأمريكا تديران ملف 
الحـرب االقتصاديـة وتضييق الخنـاق عىل اليمنني، ُمشـرياً إىل 
أن الريـاض وأبوظبي تديران ملف الراتـب وامللفات االقتصادية 

السـتخدامهما كورقـة حرب ضـد اليمنيـني، وهو األمـر الذي 
تأّكــد للجميع من خالل املواقف األمريكية والربيطانية األخرية 
التـي كانـت عبارة عـن حرب اقتصاديـة جديدة ضـد اليمنيني 
برفع الدوالر الجمركي، وكذلك مسـاعي إفشـال جهود السـالم 
التـي تحتضنهـا صنعـاء ومـن أوىل إفرازاتها معالجـة املعاناة 
اإلنسـانية ورصف املرتبـات من عائـدات النفط والغـاز، وبهذا 
جاءت التدخـالت األمريكيـة والربيطانية لتؤّكــد مصاديق ما 
قاله املشـاط يف مقابلته لـ «املسرية»، وتؤّكـد يف الوقت ذاته أن 
العدوين األمريكـي والربيطاني هما من يقف وراء املعاناة التي 

يكابدها شعبنا للعام الثامن عىل التوايل. 

 : طاابسات
لـدى  اليمنيـة  الجمهوريـة  سـفريُ  قـال 
سـوريا عبداللـه عـيل صـربي: إن التحالـف 
الصهيونـي األمريكـي الرجعي ُهـزم عىل يد 
الشـعب والجيـش اليمنـي، مؤّكــداً وقوف 
الشعب اليمني إىل جانب الشعب الفلسطيني 

ومقاومته الباسلة. 
جـاء ذلك خـالل لقائه، أمـس الثالثاء، يف 
العاصمة دمشق، األمنَي العام لجبهة النضال 

الشعبي الفلسطيني خالد عبد املجيد. 
إىل  صـربي  السـفري  تطـرق  اللقـاء  ويف 
التطورات الجديدة يف اليمن وصمود الشـعب 
اليمني أمام الحرب العسـكرية واالقتصادية 
لقـوى تحالف العـدوان التي ارتكبـت مئاِت 
االتصـاالت  إىل  ُمشـرياً  اليمـن،  يف  املجـازر 
والحـوارات والزيـارات التـي جـرت وتمـت 
خالل هـذه املرحلة؛ ِمن أجل تجديد الُهــدنة 

يف اليمـن ونتائـج هـذه الحرب التـي أَدَّت إىل 
الخسـائر االقتصادية والسياسية للسعوديّة 
ومـن يقـف معهـا يف عدوانهـا عـىل اليمن، 
الفتاً إىل فشـل السـعوديّة يف تحقيق أهدافها 
السياسـية يف اليمـن رغم العـدوان الوحيش 

والجرائم التي ارتكبتها. 
ات  وبني أن قوة الردع الصاروخية واملسريَّ
واإلراَدة الصلبة التي امتلكها اليمنيون منعت 

دوَل العدوان من تحقيق أهدافه. 
مـن جانبه أشـار خالـد عبداملجيد -أمني 
عام جبهة النضال الشـعبي الفلسـطيني-، 
إىل األحـداث األخرية التي تشـهدها السـاحة 
الفلسـطينية، واملقاومة املتجـددة يف الضفة 
الغربية، مؤّكـداً أنها شكلت معادالت جديدة 
يف الـرصاع مع العـدّو الصهيونـي، موضًحا 
والوعـود  األمريكـي  التضليـل  محـاوالت 
الكاذبـة مـن قبـل بعـض األنظمـة العربية 
والعـدّو الصهيونـي يف محاولة لكـرس إراَدة 
الشـعب الفلسـطيني مـن خـالل االلتفـاف 

عـىل نتائـج حالة الصمـود واالنتصـار الذي 
حّققته املقاومة يف الضفـة العربية ومعركة 
«سـيف القـدس، ووحـدة السـاحات» عـرب 
فرض َحــّل اقتصادي والقبول باألمر الواقع 
الصهيوني واسـتمرار عمـل دور أجهزة أمن 
السـلطة الفلسـطينية وتحويلهـا إىل روابط 
قرى والتنسـيق مع العـدّو الصهيوني لقمع 
الناشـطني ومالحقـة رجـال املقاومـة وأية 

انتفاضة يف الضفة الغربية. 
وحـدة  أهميّـة  عـىل  عبداملجيـد  وشـّدد 
الشعب الفلسـطيني يف غزة والضفة الغربية 
واألرايض املحتّلـة عـام 1948م، ومخيمـات 
اللجوء واملهاجر حول خيار املقاومة لتحرير 

فلسطني. 
وحيا أمني جبهة النضال الشعبي، صمود 
ونضـاالت الشـعب اليمني وبطوالتـه والذي 
يقف بصالبة إىل جانب الشـعب الفلسـطيني 
ومقاومته الباسـلة، عىل الرغـم من العدوان 

والحصار. 

أخبار

أّضـث أن برغطاظغا وأطرغضا ضحفاا سطظًا أظعما وراء الترب اقصاخادغئ اإلجراطغئ ضث الحسإ الغمظغ

لثى اجاصئاله افطغظ السام لةئعئ الظدال الحسئغ الفطسطغظغ بالساخمئ دطحص

أّضـث أن الحسإ الغمظغ غظعب الغعم سظ ططغار وظخش طسطط شغ الثشاع سظ صداغاعط

الرئغج املحاط: طعصش لظثن غآّضـث وصعشعا إىل جاظإ واحظطظ 
يف إدارة ترب الاةعغع وعظثجئ طساظاة الغمظغني

السفري خربي: الاتالش الخعغعظغ افطرغضغ الرجسغ ُعجم سطى غث الحسإ والةغح الغمظغ

ذرياُن السثوان غصُاُض 3 أذفال 
وغخغُإ آخَر يف الةراتغ بالتثغثة

 : التثغثة
يف تصعيـٍد جديـٍد لتحالف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي وخرق واضح 
التّفاقيـة اسـتوكهولم، عـاودت طائرات العدوان التجسـيس، أمـس الثالثاء، قصف 

القرى ومنازل املواطنني يف محافظة الحديدة. 
وبحسب مصادر إعالمية، أمس، فقد استشهد ثالثة أطفال وُجرح آخر، إثر قصف 
لطريان التحالف التجسـيس، اسـتهدف قرية الرشجة بمديريـة الجراحي بمحافظة 

الحديدة. 
يأتي ذلك تزامناً مع القصف املدفعي الذي شـنته القوات السعوديّة، أمس الثالثاء، 
عىل القرى الحدودية املأهولة بالسـكان يف محافظة صعدة، أسـفر عن سقوط قتىل 
وجرحى، يف جرائم جديدة لتحالف العدوان تضاف إىل جرائمه السابقة بحق املواطنني 

اليمنيني عىل مدى 8 سنوات متواصلة. 

طثّطفاُت السثوان املافةرة تخغُإ 3 طعاذظني 
وتثّطـر جغارتعط يف سئج تّةـئ

 : تةئ
تحولـت مخلفات العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي من األلغـام والقنابل 
العنقودية، إىل كابوٍس يومي يؤرق حياة اليمنيني، يف ظل عجز دويل وأممي أمام تعنت 
ة بنزع تلك املتفجرات.  دول العدوان ورفضها السماح بدخول أجهزة الكشف الَخاصَّ

ويف جريمٍة جديدة تضاف إىل سلسـة جرائم العدوان، أُصيب ثالثة مواطنني، أمس 
الثالثـاء، جـراء انفجار لغم من مخلفـات العدوان يف محافظة حّجــة، باإلضافة إىل 

تدمري سيارتهم التي كانوا يستقلونها لحظة االنفجار. 
وأَفـاد مصـدر إعالمي يف حّجـة، أمـس، بأن لغماً من مخلفـات العدوان انفجر يف 
منطقة بني حسن بمديرية عبس، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنني وتدمري سيارتهم. 
ام تقريره السنوي للعام  وكان املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام قد أصدر قبل أَيـَّ
املنـرصم 2022م بشـأن ضحايا مخلفات العـدوان من األلغام والقنابـل العنقودية، 
والتي راح ضحيتها املئات ما بني شهيد وجريح غالبيتهم من النساء واألطفال، َحيُث 

احتلت محافظة الحديدة الصدارة من َحيُث عدد الضحايا. 

سطماء السراق غحغثون بالثروج املحّرف يف املثن الغمظغئ 
لطاظثغث بإتراق املختش الحرغش

التراك غطالإ بعصش جرائط اقظاصالغ يف تص املعاذظني بأبني املتاّطئ

 : طاابسات
العـراق،  علمـاء  جماعـة  هيئـُة  أشـادت 
بموقـف اليمنيني يف خروجهـم املّرشف، أمس 
األول االثنـني، للتنديد بجريمة إحراق نسـخة 

من القرآن الكريم يف السويد. 
وقـال رئيـُس هيئة جماعة علمـاء العراق 
الشـيخ خالد املـال، أمس: إن الشـعب اليمني 
ينوب اليوم عن صوت ُكـّل املسـلمني بدفاعه 

عـن القرآن الـذي هـو قضية مليـار ونصف 
مسـلم، يف مؤرش عىل تميز الشـعب اليمني يف 

دفاعه عن القضايا اإلسالمية. 
وكان املاليـني مـن أبنـاء الشـعب اليمني 
قـد خرجـوا يف مسـريات جماهرييـة كـربى 
بالعاصمة صنعاء وبقيـة املحافظات الحرة، 
وذلك رداً عىل جريمة حرق نسـخة من القرآن 
يف  عدائيـة  خطـوة  ذلـك  معتربيـن  الكريـم، 
مسلسـل الحرب عىل اإلسالم، داعني ملقاطعة 
دولـة السـويد وطـرد سـفرائها مـن الـدول 

اإلسالمية. 
وقد سـجل اليمنيون بخروجهم الشـعبي 
املهيـب الـذي يعد الوحيـد من بني الشـعوب 
اإلسـالمية لوحة مرشفة جسـدت تمسك هذا 
ورفضهـم  اإليَمـانيـة،  ة  بالُهــِويـَّ الشـعب 
واسـتنكارهم ملا حدث يف السـويد من إساءة 
للدين اإلسـالمي وإحراق نسـخة مـن القرآن 
الكريـم، يف خطوة عدائية اسـتفزت مشـاعر 
املسـلمني وكشـفت الحقد الدفني الذي يُِكنُّه 

الغرب تجاه هذا الدين. 

 : طاابسات
عّلـق الحـراُك الجنوبي، أمـس الثالثاء، 
تشـهدها  التـي  الداميـة  األحـداث  عـىل 
محافظـة أبـني املحتّلـة منـذ أشـهر بـني 
أدوات ومرتِزقـة تحالف العدوان، َحيُث نّدد 
بالهجوِم اإلجرامي الذي تنفذه ميليشيا ما 
يسمى املجلس االنتقايل ضد قبائل املناطق 

الوسطى. 
وقال القيادي عبدالكريم السعدي، أبرز 
مؤّسيس الحراك، يف ترصيٍح، أمس الثالثاء: 
إن مـا يـدور يف محافظة أبـني املحتّلة ضد 
أبناء قبائل املناطق الوسـطى يعد «جرائم 
تحالف العدوان السـعودّي  حرب»، محمالً 

اإلماراتي املسؤولية الكاملة تجاه ذلك. 
وأوضح السـعدي أن ما يـدور ال عالقة 

له بمزاعم مكافحة اإلرهـاب التي تتحدث 
عنهـا دول االحتـالل، بـل هـي محـاوالت 
إلخضـاع أبـني وقبائلهـا ورجالهـا بقـوة 
السـالح وتحويلهم إىل مرتِزقة، محذراً من 

تداعيات تلك الجرائم. 
ونّدد القياديُّ يف الحراك الجنوبي بجرائم 
قصـف مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي، لقرى 
املواطنـني يف مديريـة موديـة باسـتخدام 
مختلف أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة، 
والتـي تسـببت يف سـقوط العـرشات من 
القتـىل والجرحـى املدنيـني غالبيتهـم من 
النسـاء واألطفال، مبينًـا أن القصف جزء 
من مسلسـل بدأه ما يسـمى االنتقايل قبل 
أشهر تحت مسمى «سهام الرشق» والذي 
يسـعى مـن خاللـه إىل تركيـع مديريـات 

املناطق الوسطى التابعة ملحافظة أبني. 
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كشف نائُب وزير الخارجية يف حكومة اإلنقاذ 
ــٍه التِّخاذ  الوطنـي، حسـني العـزي، عـن توجُّ
قرار حاسـم ملواجهة اإلجراءات التعسفية التي 
تمارسـها األمـم املتحـدة فيما يتعلـق بتفتيش 
السـفن الواصلة إىل ميناء الحديدة يف حالة عدم 

الرتاجع عن هذه اإلجراءات. 
وكتـب العزي يف تغريـدة مقتضبة عىل موقع 
«تويـرت» إنه «من املحتمل جداً» أن تتخذ صنعاء 
ا كبـريا» يف حال عـدم تصحيح  «قـرارا تاريخيّـٍ
«اإلجـراءات التعسـفية املتزايـدة من قبـل آلية 
املتحـدة  لألمـم  التابعـة  والتفتيـش  التحّقـق 

(يونفيم) «. 
وأَشـاَر العزي إىل أن اآللية أصبحت «مخالفة 

لقرار إنشائها وللهدف التي أنشئت ِمن أجِله».
وكان الهدف الذي أنشـئت ِمـن أجِله اآللية يف 
2016 هـو «تسـهيل تدفـق السـلع والخدمات 

التجارية لليمن دون عوائق، مع ضمان االمتثال 
لحظر األسلحة» بحسب األمم املتحدة. 

لكن اآللية تحولت إىل أَداة يسـتخدمها تحالف 
العـدوان ورعاتـه لتضييق الخناق عىل الشـعب 
اليمنـي من خالل منع وتأخـري وصول البضائع 

والسلع إىل ميناء الحديدة. 
وكانـت رشكـة النفـط قـد كشـفت يف وقت 
سـابق أن اآلليـة األمـم تشـارك قـوى تحالـف 
العدوان يف عملية احتجاز سـفن الوقود ومنعها 
مـن الوصول إىل مينـاء الحديـدة، َحيُث أظهرت 
مراسـالت إلكرتونيـة أن آلية التفتيـش األممية 
تقـوم بتوجيـه السـفن نحو مناطـق االحتجاز 

وتطلب اتباع تعليمات قوى العدوان. 
وتؤّكــد رشكـة النفط باسـتمرار أن سـفن 

الوقود تخضع لتفتيش «قرسي» يف جيبوتي. 
ويسـتخدم تحالـف العـدوان اآلليـة األممية 
كغطـاء لرشعنة إجـراءات الحصـار اإلجرامي 
املفـروض عـىل البلـد، وعـىل رأسـها احتجـاز 

وقرصنة سفن الوقود والدواء والغذاء. 

ويشـري ترصيح نائب وزيـر الخارجية إىل أن 
األمـم املتحـدة ال زالت مرصة عـىل التواطؤ مع 

تحالف العدوان ورعاته وخدمة مخّططاتهم. 
ويعتـرب وصول السـفن والبضائـع إىل ميناء 
الحديـدة من النقـاط الرئيسـية املطروحة عىل 
طاولة املشاورات الجارية؛ كونه أحد أبرز املطالب 
الشـعبيّة ملعالجة امللف اإلنساني والتوّجـه نحو 
الحل الشامل إىل جانب فتح مطار صنعاء ودفع 
مرتبـات املوظفني من إيـرادات النفـط والغاز، 

وفتح الطرق يف املحافظات وتبادل األرسى. 
الـذي  القـرار  تفاصيـل  العـزي  يحـّدد  ولـم 
«يحتمل» أن تتخذه صنعـاء ملواجهة تعنت آلية 
التفتيـش األممية، لكن صنعاء قد أثبتت قدرتها 
عىل فرض معادالت جديدة وحاسمة فيما يتعلق 
بحقوق الشـعب اليمنـي، َحيُث نجحـت مؤّخراً 
أَيْـضـاً يف فرض وتثبيت قرار منع نهب وتصدير 
النفط الخام بشكل كامل، برغم ُكـّل ضغوطات 
العـدّو ورعاتـه ومحاوالتهم إلعـادة العجلة إىل 

الوراء. 

 : طاابسات

تماهيـاً مع موقف رعـاة تحالف العـدوان، يواجـه مرتِزقة 
العـدوان جهود الوسـاطة التي تبذلها سـلطنة عمـان ملعالجة 
امللف اإلنساني والتمهيد للسالم، بانزَعـاج كبري وحملة تشويه 
ممنهجـة تعـرب بشـكل واضـح عـن حرصهـم اإلجرامي عىل 
استمرار العدوان والحصار للتكسب من معاناة ودماء اليمنيني. 
وعـربت حكومـة املرتِزقـة ووسـائل إعالمهم خـالل الفرتة 
األخـرية عن قلـق كبري لديهم مـن احتماالت نجاح املشـاورات 

والجهود التي يبذلها الوسـطاء العمانيون بني صنعاء وأطراف 
العدوان ملعالجة امللف اإلنسـاني وتثبيـت التهدئة ووقف إطالق 
النار، َحيُث وجه املرتِزقة تحذيرات لدول العدوان من االستجابة 
ملطالب الشعب اليمني التي تتمسك بها صنعاء واملتمثلة برصف 

مرتبات املوظفني ورفع الحصار والتمهيد للسالم الشامل. 
وينسـجم هـذا املوقف مع توّجــه الرعاة الدوليـني لتحالف 
العـدوان الذيـن يدفعون بشـكل معلن نحو التصعيد وإفشـال 
جهود الحل املبذولة للحفاظ عىل مطامعهم ومصالحهم املبنية 

عىل استمرار العدوان والحصار. 

ولـم يقف األمر عنـد هذا الحـد، إذ تحاول قيادات ووسـائل 
إعـالم تابعة للمرتِزقة النيَل من مصداقية الوسـطاء العمانيني 
ومهاجمة سـلطنة عمان من خالل اتّهامها بتهريب السالح إىل 

اليمن، كمحاولٍة البتزاز مسقط ودفعها نحو وقف جهودها. 
ومـن ناحية أُخرى تعـزز هذه املواقـُف من جانـب املرتِزقة 
فضيحـة كونهـم معزولني عن املشـاورات الجارية بني صنعاء 
وأطراف العدوان، َحيُث بات معلوما للجميع أن حكومة املرتِزقة 
ال تعلم شـيئاً عما يدور عىل الطاولة، وال تمتلك صالحية اتِّخاذ 

أي قرار بشأن التهدئة أَو السالم. 

 : خاص

أّكـد الناطُق الرسمي ألنصار الله رئيس الوفد 
الوطنـي محمد عبد السـالم أن خروَج الشـعب 
اليمني يف مسـريات الغضب ضـد جريمة إحراق 
املصحف الرشيف يف السـويد، يعترب من املواقف 
الناصعة عىل مستوى العالم العربي واإلسالمي، 
وأن هذه الجريمة سـتكون لهـا تداعيات كبرية 
ومؤثـرة، داعيـاً الـدول اإلسـالمية للضغط عىل 

السويد لتقديم اعتذار رسمي. 
وقـال عبـد السـالم يف حديـث للمسـرية، إن 
«املوقف الذي عرب عنه الشعب اليمني يف مسريات 
الغضب، واملواقف الرسمية والعلمائية والحزبية 
يف اليمن، هي من أنصع املواقف يف العالم العربي 

واإلسالمي».
وعـىل امتـداد الـ48 سـاعة املاضية شـهدت 
املحافظات الحرة تظاهرات ومسريات ووقفات 
حاشدة استنكارا إلقدام متطرفني يف السويد عىل 
إحراق نسـخة من املصحف الرشيف، وتسـاهل 

حكومة السويد مع هذه الجريمة. 
وأّكـد عبد السالم أن «جماهري الشعب اليمني 
خرجت لدافـع واحد، وهو املسـؤولية أمام الله 

للقيام بالواجب الحقيقي يف االنتماء لإلسالم».
وحول الجريمة وأبعادها أّكـد عبد السـالم أن 
«استهداف القرآن الكريم بما يمثله هو محاولة 
لكـرس هـذا العنـرص املقـدس للمسـلمني وهو 
اعتداء مبارش عىل ُكـّل مسـلم غيور عىل دينه»، 
ُمشـرياً إىل أن «إحراق نسـخ من املصحف يهدف 
إلعـادة تجريف اإلسـالم وتقديمه عـىل أنه وراَء 
التطرف واإلرهاب بعد أن اندثرت ُكـلَّ املؤامرات 

السابقة». 
َوأََضـاَف أن «االدِّعاَء بأن حرق املصحف يأتي 
ضمن حرية التعبري كذبة كربى وخداع رهيب يف 

أغلب الدول التي تتشدق بالحريات»
وكان رئيـس وزراء السـويد قد حـاول تربير 
الجريمة، مدعياً بأنها تأتي ضمن سقف «حرية 
التعبري» و»الديمقراطية» ووصفها بأنها «عمل 

قانوني». 
وأوضح عبد السالم أن «دعاوى الحرية عندما 

تتعاَرُض مع الفطرة اإلنسـانية فهي انتكاسـة 
للبرشيـة» ُمشـرياً إىل أن «ازدواجيـة املعايـري يف 
العالـم تجـاه مفهـوم حريـة التعبـري أصبحت 

واضحة».
وبخصـوص تداعيات الجريمـة أوضح ناطق 
أنصار الله أن «استهداف القرآن الكريم سيؤدي 
إىل فـوىض يف السـويد وغـري السـويد؛ ألَنَّ هـذا 

االستهداف خطري ومؤثر يف املستقبل»
وأَشـاَر عبد السـالم إىل أن موقَف بعض الدول 
العربيـة واإلسـالمية تجـاه الجريمـة ضعيـٌف 
باملقارنـة مـع مواقف أُخـرى لها ضد شـعوب 
ودول املنطقة، مذكراً يف هذا السـياق بـ»الحملة 
الكربى» التي شـنها النظام السعودّي ضد وزير 
اإلعـالم اللبناني السـابق جـورج قرداحي، عىل 
خلفيـة انتقـاده الحـرب العدوانية عـىل اليمن، 
برغم أنه ترصيحاته كانت طبيعية ولم تسـتدع 

ُكـّل تلك الحملة. 
وأّكــد ناطـق أنصـار اللـه أن «املطلـوَب من 
األنظمة اإلسـالمية هو أن تضَغَط عىل السـويد 
لتقدم اعتذاٍر رسميٍّ للعالم العربي واإلسالمي». 

تقارير

أّضـث أن اآللغئ أخئتئ طثالفئ لطعثف الثي أظحؤئ؛ ِطظ أجِطه:

تماعغًا طع المعصش الثولغ الثاشع ظتع الاخسغث

أّضـث أن اجاعثاف المختش الحرغش غأتغ بَعثِف ظجع صثجغاه وتحعغه خعرة اإلجقم

السجي: خظساء صث تاثث «صرارًا تأرغثغًا» ملعاجعئ تسسش آلغئ الافاغح افطمغئ 

صطص املرتِجصئ طظ اتاماقت ظةاح جععد السقم غثشسعط ملعاجمئ العجطاء 

سئث السقم: سطى السالط السربغ واإلجقطغ الدشط 
سطى السعغث لاصثغط اساثار رجمغ
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يتواصـُل الغضـُب اليمانـي تجـاَه إحـراق نَُسـٍخ من 
القرآن الكريم يف دولة السـويد، إذ تخرج، اليوَم األربعاء، 
محافظـاُت تعـز واملحويـت والجـوف وعمـران وذمـار 
والبيضاء يف مسـرياٍت سـاخطًة، يف حني تحتضُن ساحُة 
حديقـة الثورة مسـريًة حاشـدًة لحرائر اليمـن، ليتأّكـد 
للجميـع أن الشـعَب اليمني يخـوُض املعـارَك نيابًة عن 

ــة يف مواجهة الطواغيت واملستكربين.  األُمَّ
وكان أمس الثالثاء حافالً بمسـرياِت الغضب الشعبيّة 
الكـربى يف عدٍد مـن املحافظات اليمنية الحـرة، بعد يوم 
من مسـريات مماثلة يف العاصمة صنعاء وصعدة الثورة 
وتهامة الوفاء، َحيُث شـهدت محافظات مأرب والضالع 
وإب وحّجــة وريمـة، أمس، مسـريات حاشـدة أّكـدت 
رضورة انخـراط ُكــّل أبناء األمتني العربية واإلسـالمية 
يف صـٍف واحد ملواجهة الحمالت العدائية التي تسـتهدف 

املقدسات اإلسالمية. 
 

طسريٌة طظ «جئأ» بظئأ غصني.. 
لظ ظسضئ سظ اظاعاك 

طصثجاتظا
الجوبـة  مديريـة  شـهدت  مـأرب،  محافظـة  ومـن 
بمحافظة مأرب، مسرية جماهريية حاشدة تحت شعار 

«غضب شعب اإليمان ضد من أحرقوا القرآن». 
ورّدد املشاركون يف املسـرية ُهتافات الرباءة من أعداء 
اإلسالم واملسـلمني معربني عن سخطهم وغضبهم ممن 

أحرقوا نسخة من املصحف الرشيف يف السويد. 
وأدان املشايخ السعيدي السباعي وعبدالله حسن وعه 
وأحمـد بحيبـح، يف كلماتهم هذا العمل املشـني والدنيء 
بإحراق نسـخة من القـرآن الكريم بحمايـة الرشطة يف 
السـويد، مؤّكـديـن أن هـذه الجريمة متعمـدة وتطاول 

سافر وإساءة لإلسالم واملسلمني. 
وأشـاروا إىل أن هـذ العمـل يأتـي ضمن سلسـلة من 
األعمال الغربية املسـيئة واملعادية للمقدسات اإلسالمية، 
محملـني السـويد عواقب هـذا العمل املشـني ومطالبني 

بتحقيق جاد يف هذه الجريمة. 
الكلمـات  ودعـت 
واملشـاركات التـي تخللت 
الشـعوب  ُكــّل  املسـرية 
الجادة  للعودة  اإلسـالمية 
وتقديسـه  القـرآن  إىل 
عمليـة  مواقـف  واتِّخـاذ 
ضد هـذا الترصف األرعن، 
ومعـاَداة أُولئك اإلرهابيني 
دعاة الـرش والباطل الذين 

يثريون الفتن يف العالم. 
وأّكـد بيان املسـرية أن 
يف  الكريـم  القـرآن  حـرق 
االنحطاط  يكشف  السويد 
والتبعية للعدو الصهيوني 
الذي يحمل عداوة شـديدة 
إىل سقوط  لإلسـالم، الفتاً 
الحريـات  مصطلـح 

املزعومـة يف الغـرب، كما تعـد حرباً أمريكيـة إرسائيلية 
غربية رصيحة ضد اإلسالم واملسلمني. 

وأَشـاَر إىل أن الغـرب يجعل مـن حرية التعبـري مربّراً 
لإلسـاءة إىل القـرآن والحقيقـة أنـه ينفـذ مخّططـات 
الصهيونية، الفتـاً إىل أن إحراق املصاحف عمل صهيوني 

يفضح املطبعني مع العدّو الصهيوني. 
وحّمـل البيان حكومة السـويد تبعات هـذه الجريمة 
وعليهـا تقديـم اعتـذار رسـمي للمسـلمني ومحاسـبة 
مـن أقدموا عـىل هذه الجريمـة النكراء، داعياً الشـعوب 
اإلسـالمية إىل تشـكيل رأي عـام يحـول دون تكرار هذه 

االنتهاكات بحق املقدسات اإلسالمية. 
كما أّكــد البيان أن عىل األنظمة العربية واإلسـالمية 
التَحّرك للدفاع عن اإلسـالم ومقدسـات املسلمني واتِّخاذ 
إجـراءات عقابية حاسـمة ملن يتطاول عليهـا، داعياً إىل 

مقاطعة السويد وطرد سفرائها من البلدان اإلسالمية. 
 

أتراُر تّةـئ غتاةعن غدئاً 
لضااِب اهللا

وبالعـودة نحـو الشـمال الغربـي، يتواصل السـخط 
اليمانيـني  أصـوات  أن  يؤّكــد  الـذي  الكبـري،  اليمنـي 
ومعركتهـم تأتـي بالنيابة عن شـعوب العاملـني العربي 
واإلسـالمي، َحيُث شـهد مركز محافظـة حّجـة، أمس، 
مسرية حاشـدة تنديداً بإحراق نسخة من القرآن الكريم 
يف السـويد تحت شـعار «غضب شـعب اإليمـان ضد من 

أحرقوا القرآن». 
ورّدد املشـاركون يف املسـرية التـي جابـت شـارعي 

العـذرة وحورة هتافـات «يا صهيون الويـل الويل.. نفد 
الصرب وطفح الكيل»، و»دنماركي أَو سـويدي.. املخّطط 
يهودي»، َو»غضب غضب غضب.. ضد اليهود يا عرب». 

كمـا رّددوا العبارات التي أّكـدت التمسـك بكتاب الله 
عز وجل والرباءة من أعداء الله وأدواتهم واالستعداد لبذل 
الغايل والنفيس دفاعاً عن الدين ونرصة للرسـول الكريم 

وكتاب الله. 
واعترب املشاركون اإلسـاءة امُلستمّرة للمقدسات أكرب 
دليل عىل الحقد الذي تُِكنُّه أمريكا و»إرسائيل» ومن يدور 
ـة اإلسـالم واسـتفزازاً صارخاً ألكثر من  يف فلكها عىل أُمَّ

مليار مسلم. 
وخـالل املسـرية اعتـرب أمـني عـام املجلـس املحـيل 
باملحافظـة إسـماعيل املهيم، مـا يحصل من اسـتفزاٍز 
ــة  ملشـاعر املسلمني، اختباراً ملدى جاهزية وصحوة األُمَّ

العربية واإلسالمية وغريتها عىل مقدساتها. 
وأَشـاَر إىل املؤامرات ضد اإلسـالم التي يحـاول العدّو 
الصهيونـي تمريرهـا ولن يتـم التصدي لهـا إال بصحوٍة 

عربية إسالمية والعودة إىل املنهج القويم. 
فيمـا أّكـد مسـؤول التعبئة بمربع مديريـات املدينة 
حمـزة األخفـش، أن القـرآن الكريـم هو النجـاة واملالذ 
واسـتهدافه بمثابـة إعالن حـرب رصيحة عىل اإلسـالم 
واملسـلمني ويسـتوجب تَحـّركاً إسـالمياً لتأديـب ُكــّل 
مـن يتمادى ضدهـم ومقاطعة هذه الدولة واسـتجواب 

سفراءها. 
وأّكـد تجديد العهد والوالء للرسول الكريم وكتاب الله، 
الفتـاً إىل دور اليمنيني يف نـرصة الدين والرشف والكرامة 
باالنتمـاء له تفرض عىل ُكـّل يمني أن يكون يف الصفوف 
األوىل دفاعاً عن دين الله وكتابه الكريم ورسوله األعظم. 
وأَشـاَر بيان صادر عن املسـرية إىل أن قوى الطاغوت 
تسـعى لنرش الثقافات واملفاهيم املغلوطة والضالة التي 

تسيئ لله تعاىل وتؤثر عىل العالقة اإليمانية به. 
وأدان بأشـد العبارات ما حصل يف السويد من جريمة 
إحـراق نسـخة من كتـاب الله تعـاىل، واعتربهـا خطوة 

عدائية يف مسلسل الحرب عىل اإلسالم واملسلمني. 
وأَشـاَر إىل أن قوى الكفر تسعى لنرش اإللحاد والرشك 
باللـه والرتويج له وللعقائد املسـيئة لله تعـاىل، وتغييب 
الحق عـن الحياة، وإبعاد الناس عن أنبياء الله ورسـله، 

والعالقة اإليمانية بهم. 
ودعا البيان الغرب إىل التحّرر من الصهيونية اليهودية 
التـي سـيطرت عليهـم وأذلتهـم وأفسـدتهم وأحكمت 
السـيطرة عليهم بشكٍل تام واسـتعبدتهم إىل أبعد َحــّد، 
داعيـاً قـادة ومجتمعات الغـرب للكف عن اإلسـاءة لله 
تعـاىل، وأنبيائه، وخاتم األنبياء والرسـل محمد -صلوات 

الله عليه وعىل آله-. 
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ــة العربية واإلسـالمية للعمل  كمـا دعا شـعوب األُمَّ
عىل تشكيل رأي عاملي يحول دون تكرار هذه االنتهاكات 
بحـق اإلسـالم ومقدسـاته، والتَحـّرك الشـعبي العميل 
للتصـدي لكل من يتمادى أَو تسـول له نفسـه املسـاس 

باملقدسات. 
وأّكــد رضورة تَحـّرك األنظمـة العربية واإلسـالمية 
للدفاع عن اإلسالم ومقدسـاته واتِّخاذ إجراءات حاسمة 
ضد من ينتهك املقدسـات، ُمشرياً إىل أن ما يشهده الغرب 
من ممارسـات عدائية متكّررة ضد املقدسات اإلسالمية 

يعكس إفالسهم األخالقي والسيايس. 
وحمـل البيان حكومة السـويد تبعات هـذه الجريمة 
النكـراء؛ كونهـا من سـمحت بتنظيـم هـذه املظاهرة، 
مطالبـاً بتقديم اعتذار رسـمي للمسـلمني، ومحاسـبة 

املجرمني. 
 

خرخاٌت تاعاخض طظ جظعب الغمظ 
التر.. الدالع تتاحث وتظّثد

ومـن أقىص الشـمال اليمني إىل جنوبه الحـر املتحّرر 
من جاثوم االحتالل السعودّي اإلماراتي، تتكامل هتافات 
اليمنيـني وترتفع أصواتهـم، نرصًة وغضبـاً لكتاب الله 
ودينـه القويم، َحيُث شـهدت محافظـة الضالع، أمس، 
مسـرية حاشـدة خرج فيهـا أبنـاء ووجهـاء املحافظة 
للتأكيـد عـىل الرفض اليمنـي القاطع للمواقـف الدولية 
تجاه ما يتعرض له اإلسـالم ومقدسـاته مـن انتهاكات 

واعتداءات جسيمة من قبل الغرب. 
رّدد  دمـت،  مدينـة  احتضنتهـا  التـي  املسـرية  ويف 
املشاركون الشـعارات املنّددة بهذا الفعل املشني، رافعني 
نسـخاً مـن القرآن الكريـم ولوحات معـربة عن الغضب 

تجاه تلك الترصفات املسيئة لإلسالم واملسلمني. 
ــة اإلسالمية إىل الخروج  ودعا املشاركون شعوب األُمَّ
يف مسـريات وتظاهـرات لالنتصـار لديـن الله ورسـوله 
محمـد -صلوات الله عليه وآله وسـلم-، مشـريين إىل أن 
عىل قادة الدول اإلسالمية اتِّخاذ مواقف حازمة تجاه تلك 
اإلسـاَءات املتكّررة من قبل الجماعات املتطرفة يف الدول 

الغربية. 
واعتـرب أحرار الضالع املسـريات االحتجاجية رسـالة 
تجـاه مـن ارتكبـوا هـذا الفعـل الـذي يمـس العقيـدة 
ــة املحمدية لن تسـكت  اإلسـالمية، منّوهـني إىل أن األُمَّ
إزاء هـذه الجرائـم التي تعرب عـن مدى الحقـد والعداوة 

لإلسالم واملسلمني. 
وأّكــد املتظاهـرون أن املسـلمني لـن يتنازلـوا ولـن 
يخضعـوا أمام تلـك املمارسـات التي تمس كتـاب الله، 
حاثني عىل مواجهة مخّططـات الصهيونية العاملية التي 
تسعى لتشويِه الدين اإلسالمي ونرش املفاهيم والثقافات 

الخاطئة عنه. 
الشـعوب  الضالـع  أحـرار  دعـا  املسـرية،  بيـان  ويف 
اإلسـالمية إىل اليقظـة واالسـتعداد للتضحيـة يف سـبيل 
الله والدفاع عن العقيدة اإلسـالمية السـمحاء، مطالبني 
بمقاطعة سـلطات السويد وفرنسـا والدنمارك وغريها 

من الدول وإغالق سفاراتهم. 
وأَشـاَر البيان إىل أن تلـك الجريمة يقف خلفها اللوبي 
الصهيونـي املتحكـم يف سـلطات الغـرب، داعيـاً قـادة 
ومجتمـع الدول الغربية إىل منع األعمال املسـيئة إىل الله 

تعاىل وأنبيائه وكتبه. 
ـــة اإلسـالمية  وأهـاب بيـان املسـرية بشـعوب األُمَّ
العمـل عـىل تشـكيل رأي عام عاملـي يحـول دون تكرار 
هذه االنتهاكات بحق اإلسـالم ومقدساته، داعياً األنظمة 
العربيـة واإلسـالمية إىل التَحـّرك للدفـاع عـن اإلسـالم 

ومقدساته واتِّخاذ إجراءات عقابية حازمة تجاهها. 
 

الطعاُء افخدر يف طسريتني تاحثتني.. 
اجاعثاُف املصثجات خطٌّ أتمر

وإىل إب الخـرضاء، َحيُث خرج أحـراُر اللواء األخرض، 
أمس، يف مسريتني حاشدتني اسـتنكاراً إلحراق القرآن يف 
السـويد، وتأكيداً عـىل أن الرد بات واجبـاً يف ظل تصاعد 

ــة.  االنتهاكات واالعتداءات عىل مقدسات األُمَّ
وقد خـرج، أمس، أبنـاء املربع الجنوبـي يف مديريتي 
ذي السـفال والسياني يف مسرية حاشدة بمدينة القاعدة 
اسـتنكر املشـاركون خاللهـا هـذه الجريمـة الخطرية 
املتمثلـة بإحـراق املصحـف النبوي الرشيف يف السـويد، 
مؤّكـدين يف بيان مسريتهم أن هذه الجريمة يقف خلفها 
الصهاينـة الذيـن يتحكمـون بالغـرب والحاقديـن عىل 

اإلسالم واملسلمني. 
ودعـا البيـان دول الغـرب إىل التحـّرر مـن الصهاينة 
وتحكمهم وسـيطرتهم عىل مختلف مناحي الحياة بتلك 

الدول وباتت تابعة خنوعًة لهم. 
وشّدد البيان عىل رضورة الكف عن اإلساَءات املتكّررة 
للمسـلمني والتي سـتكون تبعاتها كبرية وأشد وباالً عن 
دول الغـرب ولـن ينفعهـم الصهاينة إذَا مـا طفح الكيل 

بأمة امللياَري مسلم. 
ولفت البيان إىل أن ما يشهده الغرب من أعمال عدائية 
متكـّررة ضـد املقدسـات اإلسـالمية إنمـا تعكس حجم 

اإلفالس السيايس واألخالقي الذي وصل إليه الغرب. 
وبالتزامـن مع مسـرية «القاعـدة»، احتضنت مدينة 
يريـم، أمـس، املتظاهريـن الغاضبـني مـن أبنـاء املربع 
الشـمايل مديريـات (يريم والسـدة والنـادرة والرضمة) 
الذين خرجوا يف مسـريٍة شـعبيّة حاشـدة ضـد الجريمة 
البشـعة التـي ارتكبـت يف السـويد بإحـراق نسـخ مـن 

املصحف الرشيف. 
وخـالل املسـرية بحضـور عضـو مجلـس الشـورى 
محمد التويتي، عرب املشـاركون يف املسـرية عن رفضهم 
واسـتنكارهم الشـديدين لهـذه الجريمـة النكـراء التي 

استهدفت املسلمني جميعاً واستفزت مشاعرهم. 
َل تبعاِت هذه  وأهاب البياُن بحكومة السـويد أن تتحمَّ

الجريمة النكراء؛ كونها من سـمحت بإخراج املظاهرات 
التي أُِحرق فيها املصحف الرشيف. 

وأّكــد بيان صـادر عن املسـرية أن حكومة السـويد 
تتحمـل كامـل املسـؤولية والتبعـات املرتتبة عـىل هذه 
الجريمة؛ كونها من قامت بالرتخيص للمظاهرة التي تم 

فيها إحراق املصحف الرشيف. 
ودعا البيان الحكومات واألنظمة العربية واإلسـالمية 
إىل التَحـّرك الفاعـل والقـوي ضد من تسـول له نفسـه 

املساس باإلسالم واملقدسات اإلسالمية. 
وأوضح أن األمـم املتحدة ينبغي عليها العمل بشـكٍل 
رسيع إليقاف هذه اإلسـاَءات املتكّررة للمسـلمني وكبح 
جمـاح الحقـد الصهيونـي الـذي يجـر العالـم إىل أتون 
مواجهـات وصدامات وحروب بـإذكاء الخالفات الدينية 

ـة امللياَري مسلم.  واستفزاز أُمَّ
وشّدد البيان عىل ُكـّل الشـعوب اإلسالمية إىل التَحّرك 
القوي والفاعل ضد جريمة حرق املصحف الرشيف، الفتاً 
أن حكومة السـويد ينبغـي عليها تقديم اعتذار رسـمي 

للمسلمني ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة. 
 

طسرية يف رغمئ تطالإ 
بمعصش سربغ وإجقطغ تازم

وإىل محافظة ريمة، َحيُث الكثافة السـكانية الكبرية، 
شهدت املدينة مسرية احتجاجية حاشدة تنديداً بجريمة 

إحراق نسخة من املصحف الرشيف يف السويد. 
وخالل املسـرية، التي تقدمها وكيـل املحافظة حافظ 
الواحدي، ورئيس نيابة اسـتئناف ريمة القايض عبدالله 
رفـع  وأمنيـة،  وعسـكرية  محليـة  وقيـادات  األحمـر، 
املشـاركون الهتافـات والشـعارات الرافضـة لإلسـاءة 
للمقدسات اإلسالمية والتعدي عليها، مستنكرين جريمة 

إحراق نسخة من كتاب الله تعاىل يف السويد. 
وأدان املشـاركون هـذه الجريمـة النكـراء التي يقف 
خلفهـا اللوبـي الصهيونـي، معتربيـن هـذه الترصفات 

واملمارسات لن تزيد الغرب إال سقوطاً وانحطاطاً. 
ونـّدد بيـان صادر عـن أبنـاء محافظة ريمـة، «بهذا 
العمل العدائي الذي يمثل اسـتفزازاً للشـعوب اإلسالمية 
وانتهـاكاً لكل املبـادئ والقيم الدينية واألعـراف الدولية 

التي ترفض اإلساءة للمقدسات الدينية». 
ــة يف الدفاع عن  وأّكــد البيـان «الحق املـرشوع لألُمَّ
الدين واملقدسـات اإلسـالمية ومواجهة األعمال العدائية 
التي تمارسها مجاميع صهيونية صليبية يف الغرب يقف 

ورائها اللوبي الصهيوني يف العالم». 
ــة اإلسالمية باتِّخاذ  وطالب البيان ُكـّل شـعوب األُمَّ
موقف صارم ملنع تكرار هـذه االنتهاكات، والضغط عىل 
حكومة السـويد وإلزامها بمحاسبة املتورطني يف إحراق 

املصحف الرشيف. 
وجـدد البيان التأكيد عىل التمسـك بكافة املقدسـات 
اإلسالمية ويف مقدمتها كتاب الله ونبيه محمد -صىل الله 
عليه وآله وسلم-، والُهــِويَّة اإليمانية؛ كونها مصدر عز 

ــة اإلسالم.  وقوة األُمَّ

أخبار
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 : طظخعر الئضالغ
الصهونـي  اللوبـي  إحـراق  عـىل  َرّداً 
لنسـخة من املصف الرشيف يف السـويد 
خرج أبناُء الشـعب اليمني يف مسـرياٍت 
غاضبٍة يف عـدٍد من املحافظات، منّددين 
بهـذه الجريمـة التـي تمـس مشـاعر 
ومؤّكـديـن  املسـلمني،  ومقدسـات 
وقـوة  الكريـم  بالقـرآن  تمسـكهم 

ارتباطهم به. 
عـرب  الغاضبـة  املسـريات  هـذه  ويف 
عـن  واملواطنـون  واملثقفـون  العلمـاء 
غضبهم واسـتيائهم الشـديد جراء هذه 
املمارسـات الصهيونيـة الهادفـة التـي 
نالت من قدسـية القـرآن الكريم وهزت 
ثقة الشعوب اإلسـالمية به عىل حساب 

نرش قيم االنحطاط والكفر واإللحاد. 
والتقـت صحيفة املسـرية بعـدٍد من 
املواطنـني والعلمـاء والرتبويـني الذيـن 
أّكـدوا تمسـك شـعبنا اليمنـي بالقرآن 
واملقدسـات  الرمـوز  وكل  الكريـم 
العربيـة  الشـعوب  داعـني  اإلسـالمية، 
واإلسـالمية إىل التَحـّرك الجـاد غضبـاً 
حكوماتهـم  عـىل  والضغـط  لقرآنهـم، 
التِّخـاذ إجراءات قانونية متعارف عليها 
لـردع النظـام السـويدي ومـن قامـوا 

بإحراق املصحف الرشيف. 
يف هـذا السـياق يقـول وكيـل وزارة 
األوقـاف العالمـة صالـح الخوالني من 
سـاحة باب اليمن: «نقول للسويد بهذه 
األعمال تحرقون أنظمتكم ومخّططاتهم 
وبرامجهم، وخروج شعبنا اليوم يف هذه 
السـاحة وغريها هو خروج مرشف لله 
ولرسوله ولقرآنه وألمته وضد من ييسء 
ــة، وهـذا دليل عـىل ارتباط  لهـذه األُمَّ

شعبنا بالقرآن الكريم». 
ويتابع الخوالنـي يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية»: «هـذا الخروج هـو خروج 
قرآنـي بامتيَاز عىل أرقى مسـتوى وهو 
خـروج مـيلء بالغضب، وها هـم اليوم 
يذكرونـا بمقولة اإلمام زيـد عندما قال 
ذلـك اليهودي الـذي كان بجوار هشـام 
بن عبدامللك عندما أساء إىل النبي األكرم 
-صـىل الله عليـه وآلـه وسـلم-: «أيها 
اليهـودي لنئ أمكنني اللـه منك النتزعن 
روحك من جسدك»، وهذا الشعب اليمني 
اليـوم يجـدد ويقـول: «أيهـا اليهـودي 
السـويدي لنئ أمكنني الله منك النتزعن 
روحك من جسدك، ولننهي روحك وروح 
مـن هم يف صفك؛ ألَنَّ القرآن خط أحمر؛ 
وألن األنبياء خط أحمر؛ وألن املقدسـات 
خط أحمر، ألمتنا ولشـعبنا، ولن نسمح 
باإلساءة إليها وحياتنا وأموالنا وأروحنا 
وشـعبنا فداء لكتـاب اللـه وألنبياء الله 

ولكل ما يتصل بالله». 
الحكومـات  الخوالنـي  ويدعـو 
اإلسـالمية والعربيـة الحـرة إىل اتِّخـاذ 
اإلجـراءات املتعـارف عليهـا بـني الدول 
ضد مـن يـيسء إىل الرموز واملقدسـات 
والشـعوب واألمم، وأقل القليل أن يبلغوا 
هـذا النظـام بـأن يعاقَب من قـام بهذا 
الجـرم وأن يعتذر هذا النظام للشـعوب 
يتكـّرر  ال  بـأن  يلتـزم  وأن  اإلسـالمية، 
ذلـك، مـا لـم فعـىل الشـعوب مقاطعة 
هـذا النظـام والضغط عـىل حكوماتهم 
إلنهاء العالقات مع السـويد، ُمشـرياً إىل 
أن املقاطعة الدبلوماسـية والسياسـية 
واالقتصادية يف متناول األنظمة العربية 

واإلسالمية». 
ويلفت الخوالني إىل أن الشعب اليمني 
يف ميـدان املواجهـة ليتخـذ اإلجـراءات 
الالزمة لردع السويد ومن يقف ويشجع 

عىل فعالها. 
بـدوره يقـول الدكتور العالمـة خالد 
القروطي: « مـن الواجب رشعاً وديناً أن 
ــة العربية واإلسالمية  تثور شعوب األُمَّ
املصحـف  لحـرق  واسـتنكاراً  غضبـاً 
الرشيف القرآن الكريـم، وإعالناً بالوالء 
لله ورسـله ونـرصًة لكتابه وبـراءًة من 
الغـرب ومقاطعًة له وغضبـاً يف وجهه، 
وعيـاً وبصريًة بخبث اليهـود والنصارى 

ونرصًة لإلسالم». 
ويتابع قائالً: «يف أرقى وأجمل وأفضل 
دولة يف أُوُروبا يف بالد الحريات والحقوق 
الكاذبـة «السـويد» يتم حـرق املصحف 
علناً أمام العالم تحت حراسـة الرشطة 
السويدية، وتمت إهانة أقدس املقدسات 
عند ُكــّل من يّدعـي اإليمان واإلسـالم 
كالم الله سبحانه»، متسائالً: «فأين هو 
صوتك؟ ملاذا ال أرى وال أسمع موقفك؟». 
 ويواصـل القروطي: «ما تم القيام به 
يف دولة السويد من حرٍق وتدنيس لكالم 
اللـه العزيز هو ترصف يكشـف حقيقة 
االنتماء لهذا الدين من خالل ردود أفعال 
مـن ينتمـون لإلسـالم، وكـذا الحقيقة 
والحريـات  الحقـوق  لكذبـة  الجليـة 

املزعومة يف أُوُروبا».
ــة  األُمَّ شـباب  القروطي  ويخاطب 

ورواد التواصـل االجتماعي بقوله: «يا 
رواد وسـائل التواصـل االجتماعي هذا 
القـرآن وليـس كتـاب فـالن وال عالن 
تعظيمـه مـن تعظيم الله جـل جالله، 
وإهانته من االسـتخفاف به سـبحانه 
فمـا هـو ردكـم؟ وليسـت مواقفكـم 
أَو  عربيـاً  مواطنـاً  أن  فقـط  تخيلـوا 
إسـالمياً ظهر يف وسـط شـارع يف أية 
عاصمـة أُوُروبيـة يصيح بـأن مجزرة 
الهولوكوست املزعومة كذبة ال حقيقة 
لها ما الذي سـيحدث له؟ هل ستحميه 
سـتحرض  هـل  السـويدية؟  الرشطـة 
قنـوات العالـم لتصويره؟ هـل أصبح 
املسلمون إىل هذه الدرجة من الوضاعة 
والحقـارة؟ مـن لم تثـر ثائرته ينفطر 
فؤاده، يستشيط غضباً، يثور غريًة عىل 
كالم اللـه وكتابه، فهـو كاذب دجال يف 

ادِّعاء إيمانه». 
ويشـري القروطي إىل أنـه من الواجب 
عـىل ُكـّل من يؤمـن بالله، يعظـم الله، 
يجل اللـه، يؤمن بكتابه القـرآن الكريم 
أن يرفـع صوته، ويعلـن موقفه، غضباً 
واستنكاراً، ملا جرى من حرق كتاب الله، 
وأن يفيـق ويـرى أُوُروبـا والغرب بعني 
ُه َلِكتَـاٌب َعِزيٌز، َال  القـرآن الكريم (َوإِنـَّ
يَأِْتيـِه اْلبَاِطُل ِمْن بنَْيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخْلِفِه 

تَنِْزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد).
 

الصرآن دجاعر التغاة
مـن جانبه يقول الشـاب عبدالحكيم 
اليوسفي: «القرآن الكريم هو كتاب الله 
وآيـات الله الذي نزله إىل عباده لهدايتهم 
وهـو دسـتور الحياة وال يحـق ألياً كان 
إحراقـه أَو النيـل منه، ومـا يقومون به 
من إحـراق واسـتهزاء بآياته، سـيناله 
عقابه عاجالً أم آجالً، بإذن الله سبحانه 
وتعاىل وبأيادي هؤالء الشـباب املؤمنني 
املجاهدين، وسـتنالهم يـد الله الضاربة 

وعدالة السماء لن تغفلهم أبداً». 
ويتابع اليوسـفي يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية»: «من واجب الشعوب الثورة 
ملقدسـاتها وأن تهتم بتلك املقدسات وال 
تسمح ألياً كان باملساس بها أَو محاولة 
تدنيسـها والنيـل منها ومـن قيمتها يف 
ــة»، ُمضيفاً «يقول سـيدي  قلـوب األُمَّ
الشهيد القائد حسني بدرالدين الحوثي: 
إن الشـعوب تـرى إىل الحـكام بأنـه قد 
فقـد األمـل فيهم ولـم يعد فيهـم األمل 
عىل اإلطالق بل إن األمل هو يف الشـعوب 
أن تتَحـّرك وأنـت تثور ملقدسـاتها هي 
ال أن تنتظـر اآلخريـن ال تنتظـر الـدول 
ألَنَّ  يشء؛  تعمـل  أن  والحكومـات 

الحكومـات أصبحت عميلة بيـد اليهود 
والنصـارى كلهـا أصبحـت مسـتأجرة 
بيد اللوبـي الصهيونـي، ال يرجى منهم 
أي خـري، إنمـا الواجـب عـىل الشـعوب 
وعـىل الشـباب املؤمن الشـباب املسـلم 
هـو أن يثـوروا ملقدسـاتهم أن يغضبوا 

ملقدساتهم ال أن ينتظر اآلخرين». 
مقدسـات  أن  اليوسـفي  ويؤّكــد 
ــة رمز لُهــِويَّتنا وأصالتنا وحريتنا  األُمَّ
واسـتقاللنا، وال يمكـن أن ننـال العـزة 
بـدون الرجـوع إىل الله سـبحانه وتعاىل 
وإىل كتاب الله وأنبيائه ورسـله، والعزة 
هي يف تمسـكنا بكتاب الله، والعزة هي 
يف تمسـكنا بأنبيـاء اللـه، والعزة هي يف 
تمسكنا بمنهج الله سبحانه وتعاىل، فال 
يمكن أن يعزنـا أي يشء إذَا فقدنا العزة 

من الله سبحانه وتعاىل. 
مـن جانبه يقـول األُسـتاذ بدرالدين 
أحمد عبداللـه الحوثي «ليعلم أعداء الله 
وأعـداء دينه وأعداء كتابـه وأعداء نبيه 
أننا ال نزال شعب القرآن وشعب اإليمان 
نقـف لهـم باملرصـاد، ونؤّكــد لهم أن 
أعمالهـم ووقاحة أفعالهـم بكتاب الله 
القـرآن الكريـم محاولـًة بائسـة لجس 

ــة وطبيعة ردها».  نبض األُمَّ
ويضيف الحوثـي يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية» ال بـدَّ أن نـرد لهـم رداً قوياً 
أمتنـا  شـعوب  غضـب  يحمـل  مزلـزالً 
ورسـالة تصـل إىل ُكــّل من تسـول له 
نفسـه إحراق كتاب الله أَو التعدي عليه 
وعىل رسـوله األكرم محمـد -صىل الله 

عليه وآله وسلم-». 
ويحمـل الحوثـي الشـعوب العربيـة 
واإلسـالمية مسـؤولية الغفلة التي هم 
فيهـا وركونهم عـىل حكامهـم العمالء 
املتواطئـني مـع اليهود والنصـارى عىل 
ــة ومقدسـاتها ورموزها،  حساب األُمَّ
ــة القرآنية إىل الوحدة  داعياً شعوب األُمَّ
والتمسك بكتاب الله وبرسوله ورضورة 
العودة الجادة إىل القـرآن الكريم واألخذ 

بما جاء يف نصوصه وآياته. 
من ناحيته يقول الشـاب بـدر أحمد 
عبداللـه عوضـة: «شـعبنا اليمنـي لـم 
ولن يقبل الصمـت والال موقف تجاه ما 
يحصـل بحق كتاب الله بل نحن شـعب 
القـرآن وحملته نهتدي بـه ونتبع نوره 
ووعيـه وبصريته وإرشـاده لنـا ونحن 
شـعب املسـرية القرآنية سـنظل نحمي 
كتاب الله وندافع عنه ما عشـنا يف هذه 

الحياة». 
ويتابـع عوضـة يف حديثـه لصحيفة 
ـــة أن تتَحّرك أن  «املسـرية»: «عىل األُمَّ
تغضـب أن تثـور يف وجـوه الصهاينـة 
اليهـود يف وجـه أعدائهـا وأعـداء دينها 
وأعداء نبيها وأعداء قرآنها الكريم، َوإذَا 
لم تتَحّرك اليوم فسـيتمادى العدّو أكثر 
فأكثـر؛ ألَنَّه لم يجد ما يردعه لم يجد ما 
يصـده لم يجـد ما يمنعه، لـم يلمس ما 
يخيفـه من تكرار أفعالـه الهادفة للنيل 
ـــة ورموزها، وهـا نحن أبناء  من األُمَّ
الشـعب اليمني نعلن جهوزيتنا ملواجهة 
اليهـود والنصـارى وخوض ُكــّل أنواع 
الحرب والرصاع معهم؛ ألَنَّ الله يريد منا 

ذلك ورسوله». 
ويـردف عوضة «القـرآن فيه هدايتنا 
وهدايـة البرشيـة جمعـاء فهـو املنقذ 
واملخلص واملرجع لإلنسـانية جمعاء لو 
علمـت ووعت ما تحمله آياته من رحمة 
ــة  اللـه وهدايته بعباده، لكن بعـد األُمَّ
اإلسـالمية أوالً عن التمسـك بكتاب الله 
وتطبيقـه يف واقعها العمـيل دفع اليهود 
أي  دون  وإحراقـه  منـه  السـخرية  إىل 

إتراق ظسثئ طظ املختش الحرغش يف السعغث 
جرغمئ عجت وجثان الغمظغني

طعاذظعن وتربعغعن وسطماء لختغفئ «المسغرة»:

 الثعقظغ: الثروج 
الحسئغ الشاضإ 

غسئر سظ صعة ارتئاط 
حسئظا بالصرآن 

الضرغط 

 الصروذغ: طظ 
العاجإ حرسًا أن تبعر 

ــئ اإلجقطغئ  حسعب اُفطَّ
غدئًا واجاظضارًا لترق 

المختش الحرغش 

 الغعجفغ: سطى 
الحسعب أن تبعر وق تظازر 

طظ تضعطاتعا السمغطئ 
لطعبغ الخعغعظغ أن 

تسمض حغؤًا
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وزغر اإلسقم: اظاعاك المصثجات إراَدة خعغعظغئ غرغثون شرضعا سطى السالطوزغر اإلسقم: اظاعاك المصثجات إراَدة خعغعظغئ غرغثون شرضعا سطى السالط

استطالع

طثغر طضاإ رئاجئ الةمععرغئ: الصرآن الضرغط غمبض لظا السجة 
ــئ سظ ضااب اهللا والصعة والغععد غتاولعن شخض اُفطَّ

رادع دون أي ريـب دون أية مراعاة ألمة 
اإلسالم بجميع شعوبها». 

 

خروٌج قجاحسار املسآولغئ
أحمـد راشـد أحمد الزبـري وهو رافع 
كتاب اللـه عالياً يف يـده اليمني وصورة 
القـادة العظمـاء للمـرشوع القرآني يف 
لوحٍة عـىل جنبه األيرس يقـول مزمجراً 
وغاضباً: «خرجنا هذا اليوم استشـعاراً 
للمسـؤولية ولدين الله ونقـول لألعداء 
والله إننا غاضبون ومسـتعدون للقتال 
ضد أعـداء الله، إلعالء كلمـة الله وذوداً 

عن قدسية كتابه القرآن الكريم». 
لصحيفـة  حديثـه  يف  ويتابـع 
«املسـرية»: «خـروج الشـعب اليمنـي 
العظيم يف هذا اليوم بسـخط وعنفوان 
تعبـرياً عـن ارتباطـه بالقـرآن الكريم 
وحمـل مرشوعه القرآنـي الذي جاء به 
رسـول الله وجدد فينا إحيـاءه حفيده 
سـيدي وموالي الشـهيد القائد حسني 
السـالم-  -عليـه  الحوثـي  بدرالديـن 
وقائد املسـرية القرآنية سيدي وموالي 
بدرالديـن «الحوثـي -عليـه  عبدامللـك 
السالم- فنحن شـعب نعشق الشهادة 
يف سـبيل الله ومن أجل إعالء كلمة الله 
وال نخـاف أحـداً غـري اللـه وجاهزون 
لخـوض املواجهة ضد أعـداء الله مهما 

كان الثمن». 
ويضيـف الزبري «شـعبنا الغاضب يف 
ُكــّل امليادين والحارض يف ُكـّل الجبهات 
منـذ ٨ أعـوام جاهـز اليـوم لتوجيهات 
للمواجهـة  حـارضون  القائـد،  السـيد 
وحـارضون للمقاطعة وحارضون لكل 

الخيارات الرادعة». 
أحمد عبدامللك الخزان من ساحة باب 

اليمـن بالعاصمة صنعاء يوجه رسـالة 
للمسـلمني بقوله: «رسـالتنا للمسلمني 
بأن يعـوا ويعرفوا عظمة القرآن الكريم 
ويستشـعروا أهميتـه؛ باعتبـاره كتاب 
الله واعتبـاره املنهج الذي نخرج به من 
ُكـّل األزمات ونواجه به ُكـّل التحديات، 
إذَا مـا اعتصمنـا به فسـتتحّقق وحدة 

األخّوة بيننا». 
ويتابـع الخـزان يف حديثـة لصحيفة 

اللـه: «لقـد  ألعـداء  نقـول  «املسـرية» 
اليـوم  أنفسـكم  عـىل  النـار  أشـعلتم 
ــة لن يصمتوا ولن يقفوا  وشـعوب األُمَّ
متفرجـني، ومكتويف األيادي لألبد، بدون 
موقف، واملتغريات يف الخراطة السياسية 
والعسـكرية لصالح املؤمنني املجاهدين 
وسـيأتي عما قرب اليـوم الذي تدفعون 
ثمـن أفعالكم وجرائمكـم ووقاحتكم»، 
ُمشرياً إىل أن إحراق كتاب الله يستنهض 

عزائم وهمم املسـلمني ويشـعل غضب 
الشـعوب لله، وهـا هو شـعبنا اليمني 
يخرج يف هذه املسـريات الغاضبة لتقدم 
النمـوذج الراقـي لبقية الشـعوب التي 
ندعوها للخروج املّرشف، والضغط عىل 
حكوماتهـا باتِّخـاذ إجـراءات قانونيـة 
تجاه النظام السـويدي وضد من أحرق 
كتاب الله وضد من شارك يف حماية من 

يحرقه». 

ــة أن تعـوَد إىل كتاب الله  وعـىل األُمَّ
وتنَهـَل من غـزارة علومه ملـا فيه القوة 
والعـزة والغلبة يف ُكــّل مجاالت الحياة، 
كما عىل الشـعوب اتِّخـاذ مواقف قوية 
تجاه السفراء السـويديني يف السفارات 
املوجـودة يف العالم العربي واإلسـالمي، 
ومـن هنا سـيكون بداية الرد وإشـعار 
الطرف السـويدي بفظاعة ُجرمه وُقبِْح 

ما صنع». 

 : طتمث الضاطض

أّكــد مديُر مكتـب رئاسـة الجمهورية 
أحمـد حامد، أن خروَج الشـعب اليمني يف 
مسـريات غاضبة للتنديد بإحراق نسـخة 
مـن املصحـف الرشيـف يف السـويد ليس 
غريباً؛ ألَنَّه شعب اإليَمـان وشعب الحكمة 
وشـعب ارتبـط بالقـرآن الكريـم وأعـالم 
الهـدى، موضًحا أن الخـروج الجماهريي 
الغاضب كان للتعبري عن غضبنا واستيائنا 
ملا أقدمت عليه السويد وأُوُروبا بشكٍل عام 
التي جعلت من ساحاتها ميداناً لإلساَءات 
إىل النبـي -صلوات الله عليه وآله وسـلم- 

وإىل القرآن الكريم وإىل املقدسات. 
وأضـاف: «نحـن نـدرك هنـا أن اليهود 
والحـارض  املـايض  أعـداء  هـم  املالعـني 
واملستقبل وأن الرصاع معهم داخل القرآن 
الكريـم واضح والـذي فضحهـم وعراهم 
وكشف خططهم وأساليبهم وهم يدركون 
ماذا يعني القرآن الكريم وماذا يعني لنا». 
وأّكــد أن القرآن الكريـم يمثل لنا عزتنا 
األََسـايس  املصـدر  هـو  هامـا  ومصـدرا 
ــة بكلها ولذلك  لشعبنا، ولقوتنا، لقوة األُمَّ
يحاولـون أن يفصلونـا عـن القـرآن وعن 
املقدسـات؛ ألَنَّهـم يدركـون أن رس قوتنا 

مرتبط بمدى تمسكنا بالقرآن الكريم. 
من جانبه أوضح وزير اإلعالم ضيف الله 
الشـامي، أن الخروج الجماهـريي الكبري 
للشـعب اليمني حمل العديد من الرسائل، 
فهو يوجه رسـالة للعالم، ولكل الشـعوب 

اإلسـالمية بأن هذا املقدس العظيم املتمثل 
يف القرآن الكريـم والذي هو عىل رأس ُكـّل 
املقدسـات اإلسـالمية ال يمكـن أن يبقـى 
عرضة لإلساءة من قبل اللوبي الصهيوني 
اليهودي الذي يمارس هذه اإلسـاَءات؛ ِمن 
أجل إسقاط مكانة القرآن الكريم يف أذهان 
النـاس؛ ألَنَّهم يعرفون معرفـة كاملة بأن 
الحـل الوحيد ألمة اإلسـالم، وألمـة القرآن 

هي العودة الصادقة إىل القرآن الكريم. 
وواصـل الشـامي بقوله: لذلـك ال بدَّ أن 
يكـون هنالـك خطـوات عمليـة تنتهجها 
الشـعوب واألنظمة اإلسـالمية يف مواجهة 
هذه األعمال اإلجرامية وهذه اإلساءة التي 

يقف وراءها اليهود وخنعت لها أُوُروبا وكل 
الـدول التي تدعي الحريـة والديموقراطية 
وحرية الرأي كما يزعمون، والذين تسقط 
حريـة رأيهم أمـام حجاب امرأة مسـلمة 
لكن ال يسـيئهم أن تنتهك املقدسـات؛ ألَنَّ 
وإراَدًة صهيونيـة يريـدون أن  ذلـك أمـراً 

يفرضونها عىل هذا العالم. 
وبقيـة  صنعـاء  العاصمـة  وشـهدت 
املحافظات اليمنية خالل اليومني املاضيني 
غاضبـة  ومسـريات  احتجاجيـة  وقفـات 
للتنديـد بقيـام متطـرف يهـودي بإحراق 
نسـخة من القرآن الكريم، يف مشـهٍد أثار 
سخط املسـلمني يف العالم، وتصدر املشهَد 

الشعُب اليمني املظلوم. 
وقال أبـو راغب طه السـفياني: إن هذا 
الخروج الثائر للشـعب اليمني كان للدفاع 
عـن القـرآن الكريـم، فهـو خـرج ليقول 
ألُولئك الذين ارتكبوا هذه الحماقة بأن هذا 
الشـعب اليمنـي ال يمكن أن يـرىض بهذه 
األعمال وأنه ال بُـدَّ عىل الحكومة السويدية 

أن تقدم االعتذار لإلسالم واملسلمني. 
وأوضـح أن هـذا الشـعب خـرج ليثبت 
للعالم كله مدى حبه ومدى التزامه بالقرآن 
الكريم، وأنه ال يمكن لشعبنا اليمني إال أن 
يميش يف هذه املسرية القرآنية التي يقودها 
قائـد الثـورة السـيد عبـد امللك بـدر الدين 

الحوثي -حفظه الله-. 
بدوره قـال العالمة أسـامه املحطوري: 
إن هـذا الخـروج الجماهـريي والغاضـب 
والحشـد الغاضـب للـه سـبحانه وتعـاىل 
ولكتابه ولرسـوله ولكل املقدسـات خرج 

معرباً عن ُهــِويَّته اإليَمـانية. 
َوأََضــاَف أن هذا املوقـف الذي هو عليه 
هـو نتاج طبيعـي إليمانـه ولحكمته التي 
وصفهـا رسـول اللـه -صلوات اللـه عليه 
وعـىل آلـه- وبالتايل إن لم يغضب الشـعب 
اليمنـي وهو أهل اإليَمــان والحكمة فمن 
سـيغضب، مطالباً الشعوب اإلسالمية بأن 
تقتـدي بهذا الشـعب، وأن تحذو حذو هذا 
الشـعب يف اتِّخاذ املواقف املرشفة لها أمام 
الله سـبحانه وتعاىل، وليعـرف األعداء بأن 
الشـعب اليمنـي ال يـزال هو الـذي يحمل 

اإليَمـان َويحمل الثقافة القرآنية. 

 التعبغ: لغسطط أسثاء 
اهللا وأسثاء دغظه وأسثاء 
ضاابه وأسثاء ظئغه أظظا ق 
ظجال حسإ الصرآن وحسإ 

اإلغمان ظصش لعط بالمرخاد

 سعضئ: ظتظ حسإ 
المسغرة الصرآظغئ 

جظزض ظتمغ ضااب 
اهللا وظثاشُع سظه طا 

تغغظا 

 الجبغر: حسئظا الشاضإ 
شغ ُضـّض المغادغظ والتاضر 

شغ ُضـّض الةئعات طظث 
8 أسعام جاعج الغعم 

لاعجغعات السغث الصائث

 الثجان: لصث أحسطاط 
الظار سطى أظفسضط 

ــئ  الغعم وحسعب اُفطَّ
لظ تصش طضاعشئ افغثي 

لفبث 
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إتراُق المختش اجاعثاٌف لُفطَّـئ اإلجقطغئ

تاى تائَع ططََّاعط

إتراُق المختش شةعٌر وسثوان
غازي طظغر

نقـول ألعـداء الله وعـىل رأسـهم اليهود يف 
أمريـكا وإرسائيـل وبريطانيـا وفرنسـا وكّل 
بقـاع األرض: أظننتـم أنكـم بجلبكـم للفرق 
الغنائية والرتفيهية إىل بعض الدول العربية قد 
انسـيتمونا كتاب الله حتى تقومـوا بإحراقه، 
مسـاعيكم  وخابـت  وخبتـم  لكـم  فسـحقاً 
وآمالكـم، ألقوا نظرة إىل اليمن فها هنا شـعب 
مؤمـن حر صابـر مجاهـد وإىل شـعوب دول 
ــة  محـور املقاومـة فنحـن وهـم نشـكل أُمَّ
معتصمة بحبل الله ومتمسكة بقرآنها الكريم 

ونبيها وأهل البيت -عليهم السالم-. 
ونحـن نعلم بمـدى انحطاطكـم وعداوتكم 
لنـا كأمـة إسـالمية وإىل ديننا وكتابنـا ونبينا 
ومقدساتنا، حتى وإن أبديتم غري ذلك وخدعتم 
بعض السذج واملنحطني واملنبهرين بثقافتكم، 
وأما أغلبية الشـعوب العربية واإلسالمية فهم 
يقرأون كتـاب الله ويعلمون منـه أنكم العدّو 
األلد: (َلتَِجَدنَّ أََشـدَّ النَّاِس َعـَداَوًة ِللَِّذيَن آَمنُوا 

ُكـوا)، وأنكم تعضون عىل  اْليَُهـوَد َوالَِّذيـَن أَْرشَ
أناملكـم من شـدة غيظكـم منـا: (َوإِذَا َخَلْوا 
ـوا َعَليُْكـُم اْألَنَاِمَل ِمَن اْلَغيْـِظ)، وأنكم ما  َعضُّ
تـودون أن ينـزل علينا من خري مـن ربنا» (َما 
ِكنَي  يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوَال اْلُمْرشِ

َل َعَليُْكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربُِّكْم).  أَْن يُنَزَّ
وعلينا كشـعب يمني بشـكل خـاص الذين 
ة إيمانية قوية وكأمة إسـالمية يف  لنا ُهــِويـَّ
مختلف الدول العربية واإلسـالمية أن نتمسـك 
بكتاب الله أكثر ونجسـده يف ثقافتنا وأخالقنا 
ـة يقع عىل عاتقها النهوض  وأعمالنا فنحن أُمَّ
املسـتضعفني  ونـرصة  ونـرشه  اللـه  بديـن 
ومقارعة الطغـاة والظاملـني والجهاد ضدهم 
بالكلمة والسالح وبكل عمل يغيظهم، َوأَيْـضاً 
علينا أن نتمسـك برسـولنا محمد بـن عبدالله 
-صلوات الله عليه وآله- فهو الُقدوة واألسـوة 
الحسـنة، وهم أرقى وأعظم من جسـد القرآن 
الكريـم وعمـل بـه وأحبـط مؤامـرات اليهود 
وأذلهم، وعلينا أن نتمسـك بأعـالم الهدى من 

أهل البيت عليهم السالم. 
ـة واحدة  ونكون كما أرد الله لنا أن نكون أُمَّ

كتابهـا واحـد ونبيهـا واحـد وقبلتهـا واحدة 
وعدوها واحد وما نحن يف اليمن وشعب محور 

املقاومة إال كذلك.
وحيُث إننا ندين ونسـتنكر بأشـد العبارات 
ما تقوم بـه قوى الرش والعدوان من سلسـلة 
إسـاَءات إىل ديننا اإلسـالمي الحنيـف بتوجيه 
وتخطيـط مـن اللوبي الصهيونـي والذي كان 
آخرهـا إحراق نسـخة مـن القـرآن الكريم يف 

السويد.
وعلينا أن نعلن السـخط الكبري ضد األعداء 
وأن نرتجم سـخطنا ضدهـم يف مواقف عملية 
كمقاطعتنا لبضائعهـم ومنتجاتهم، حيُث إن 
سـالح املقاطعـة فعـال ومؤثر ومجـرب فهو 
سـيحد من ازدهار ونمو اقتصادهم، وعلنا أن 
نعد عدتنا وعتادنا أكثر وأكثر لنكون بمستوى 
املسـؤولية ونسـتطيع أن نواجَههـم إعالميـاً 
وثقافيٍّا وفكرياً وسياسيٍّا وحتى عسكريٍّا وأن 
نسـتمد العون من الله وكتابـه املقدس ونبيه 
األكـرم وما اليهود إال أوهن من بيت العنكبوت 
كما أخربنا الله يف محكم كتابه ومن أصدق من 

الله قيالً ومن أصدق من الله حديثاً.

طتمث الدعراظغ 
إن إحراق نسخ من القرآن الكريم الذي يعترب هو املنهج 
الـذي وضعه اللـه للبرشية َواسـتقامتها وصالحها يف ظل 
اسـتهداف الشـيطان وأنصار الشـيطان للبرشية إلضالل 
البرشية عن سـبيل الله وعن طريق الحق وعن االستقامة 
التـي من خاللها تسـتقيم ُكــّل أمور النـاس وفق منهج 
صحيـح يصلح أحوالهم ويجعلهم يعيشـون يف رعاية الله 

وتوفيقه يف هذه الدنيا ويف اآلخرة. 
إن محاولـة اليهـود وأمريـكا ومـن تعـاون معهم من 
السـالكني لطريقهـم والذيـن يتَحّركـون وفـق مـا يريد 
الشيطان إلطفاء نور الله وأن يسود الخري وفق منهج الله 

وتعاليم الله. 
ــة  إن إحـراق القرآن الكريم اسـتهداف لكل البرشيـة وباألخص األُمَّ
اإلسـالمية يف أقطـار األرض، هو اسـتهداف للخري، اسـتهداف لألخالق 
واملبادئ والقيم التي رسمها الله لعباده، هو استهداف للنفوس وضاللها 
لتنىس دين الله وتنجر وفق الشهوات والرغبات، هو استهداف للضوابط 
التـي أمرنا الله أن نسـري من خاللها يف إعمـار األرض ويف إصالحها، هو 
استهداف لألمن واالستقرار للبرشية وتعريضها للمخاطر الكبرية عندما 

تفقد إيمانها ودينها ومنهجها اإللهي وتنجر نحو االنفالت األخالقي. 
إن محاولة الغرب وبتخطيط إرسائييل وأمريكي الستهداف هذا الدين 
ــة الِغـريَة والرشف  ومحاولـة نزعـه من النفوس كـي تفقد هـذه األُمَّ
والحريـة والقيـم واألخالق والثقافـة الصحيحة، عندما يتَحـّرك الغرب 
لتنفيذ املخّطط اإلرسائييل ودعم اإللحاد والفسـق واالنحراف والفسـاد 
والضـالل واإلضـالل ُكـّل ذلك لتعبيـد البرشية لحكم الشـيطان وعبادة 
الشـيطان وأعوان الشـيطان من الكفار واملنافقني الذيـن أمرنا الله أن 
نحـذر منهم ومن مخّططاتهم القذرة يف إفسـاد األرض وانحراف الناس 

عن الهدى والصالح. 

نجـد اليـوم ويف ُكـّل فرتة إحراق نسـخ من القـرآن والله من حفظه 
مـن أن يتمّكن هـؤالء الكفار واملنافقـني من تحريفه فحاولوا تفسـري 
القرآن حسـب ما يريدون هـم، رغم ذلك القرآن كتاب الله 
ومنهج الله ومحاولة إحراق نسـخ من القرآن الكريم هي 
محاولـة من اليهـود لنزع الغـرية والحميـة والرشف من 
ــة ليكونوا مفرغني من  نفوس الكثري من أبناء هـذه األُمَّ
ُكــّل القيم واملبـادئ واألخالق ويتَحّركـون بثقافة غربية 
يف إضالل البرشية، هو رسـالة مـن اليهود أننا نعادي هذا 

القرآن الذي تجتمعون من خالله؛ ألَنَّه كتاب الله. 
خرج املاليني من الشعوب اإلسالمية ضد من يستهدفون 
ديننـا ويسـتهدفون منهجنا َويسـتهدفوننا إلضاللنا عن 
طريـق االسـتقامة، إن اسـتهداف الغرب للقـرآن الكريم 
مرفوض من ُكـّل املسـلمني بكافـة طوائفهم ومذاهبهم 
ــة هو املوحد لكل املسـلمني  فالقـرآن هو الجامع لكل األُمَّ
رغـم ما تَحّرك من خالله الكفار واملنافقني يف زرع الخالفات واملشـاكل 
ــة اإلسـالمية القـرآن الكريم هو الضمـان لعودة  والنزاعـات بـني األُمَّ
ــة للطريق املسـتقيم إلصالح واقعها للحفـاظ عىل دينها للحفاظ  األُمَّ
عىل سالمتها من الوقوع يف الضالل، الضالل الذي يؤدي بالبرشية للهالك 

يف الدنيا قبل اآلخرة. 
إن مقاطعتنا للدول التي تسـتهدفنا وتستهدف ديننا والقرآن الكريم 
والرسـول -صلـوات الله عليـه وعىل آله- أمـر واجب وال بُــدَّ عىل ُكـّل 
ـــة يف هذا العالم حماية هذا الدين ومواجهة أعداء هذا الدين بحزم  األُمَّ
وتوحـد وثبات وأن نعرف عدونا الحقيقي الـذي أمرنا الله أن نحذر منه 

ونواجه مؤامراتهم بكل وعي وإيَمـان وبصرية. 
نحـن أمـام اختبـار إلهي يف مواجهـة الشـيطان وأعوانـه يف حماية 
أنفسـنا من السـقوط واالنحراف الذي يعمل عليـه األعداء لنخرس بذلك 
ديننا وثقافتنا القرآنية ونخرس بذلك الدنيا ورعاية الله لنا وننال العذاب 

الشديد والخسارة الكبرية يوم الحساب. 

أم التسظ أبع ذالإ 

كثـرية هـي الرصاعـات التـي تتكـّرر وتتجـدد 

بني املسـلمني وأهل الكتـاب «اليهـود والنصارى» 

عىل امتداد التاريخ اإلسـالمي ومنذ فجر الرسـالة 

املحمدية، وهو رصاع بـاٍق ببقاء هذا الوجود، هذا 

الرصاع يتجسـد يف حزب الحـق وحزب الباطل ولن 

ينتهي حتـى ينتهي الباطل ويُزهـق ويظهر الحق 

وينترص أهله. 

مـن هنا سـعى األعـداء من أهـل الكتـاب وراء 

وتفريقهـم  إضعـاف املسـلمني وزلزلـة دولتهـم 

وتمزيـق روابط اإلخـاء بينهم، حتى يتسـنى لهم 

القضاء عىل اإلسـالم بشـكل نهائـي، وملا كان ذلك 

األمـر صعبـاً عليهـم سـعوا بطـرق أُخرى ملسـخ 

ة اإليمانيـة للمسـلمني وجعـل اإلسـالم  الُهــِويـَّ

ُمَجــّرد ديانة وعبـادات جوفاء وفصل املسـلمني 

عـن جوهر الديـن والغاية من ترشيعاتـه وإبعاده 

عـن مجـاالت الحيـاة األُخـرى كاملجال السـيايس 

والعسـكري والثقايف واالجتماعـي؛ ألَنَّ ربط الدين 

بكافـة مناحـي الحيـاة يشـكل حصنـاً للمجتمع 

املسلم وحصانة ضد األعداء. 

«حتـى تتبـع ملتهـم» هكـذا حـّدد اللـه تعاىل 

هـدف اليهود والنصارى مـن خالل رصاعاتهم مع 

املسـلمني فلن يهدأ لهم بال ولن يرضوا بأي إنجاز 

يحّققونـه ما دام املسـلمني عىل ملتهـم لذا نراهم 

مسـتنفرين يف ُكــّل ما يتعلـق بمسـخ الُهــِويَّة 

اإليمانية للمسلمني عرب ثقافة الغرب التي جعلوها 

براقـة ترس الناظرين لشـد النـاس إليها ورصفهم 

عن ملة اإلسالم، فالحروب الناعمة والغزو الفكري 

كلهـا تبدو يف ظاهر األمـر تطوراً وانفتاحـاً وبناًء 

للمجتمعـات ولكنها يف الواقع انحطاط وسـقوط 

وهدم. 

حـرٌب شـعواء منهـا ما ظهـر وما خفـي كان 

أعظـم، كلها تهدف لصبغ املجتمع املسـلم بثقافة 

الغرب وإدَخالها إليه شـيئاً فشـيئاً حتى أصبحت 

ال تفرق بني شـكل املجتمع املسـلم وغري املسلم يف 

يشء فاالختالط واملجون واللبـاس واألزياء وحتى 

ثقافـة الحديـث ونربة الـكالم أصبحـت ممزوجة 

بثقافة الغرب ومسمياتهم وأفكارهم املسمومة. 

من هنا تأتي أهميّة التمسك بُهــِويَّتنا اإليمانية 

ة الغربيـة ألهل  وتحصـني أنفسـنا مـن الُهــِويـَّ

الكتـاب التي تـؤدي بنـا يف النهاية لالنسـالخ عن 

قيمنا ومبادئنا وإيماننا شـعرنا بذلك أم لم نشعر، 

لنصبـح بذلك كمـا أرادوا هم لنا بـأن نتبع ملتهم، 

وننىس التكليف املناط بنا كأمة مسـلمة ينبغي أن 

ـة أخرجت للناس، والسـبيل إىل ذلك  تكـون خري أُمَّ

لـن يكون إال بالتمسـك باإلسـالم املحمدي األصيل 

والسـري وفق منهـج الله تعـاىل يف القـرآن الكريم 

واالتبـاع والتسـليم للقيـادة القرآنيـة التـي تمثل 

جوهر الديـن وترتجم ترشيعاته واقعـاً يف الحياة، 

حتى يأذن اللـه بالفتح والنرص املبني وما ذلك عىل 

الله بعزيز. 

لظظُخِر الصرآن

رشغص زرسان 

القـرآَن  وننـُرص  نثـوُر  ال  ِلـَم 

واألوثـاَن األصنـاَم  ونُحطـُم 

حربهـم يف  صعـدوا  قـد  أعداُؤنـا 

واإليمـاَن اإلسـالَم  واسـتهدفوا 

صبـوا عىل القـرآِن فيـَض عدائهم

الرحمـَن  اغضبـوا  قـد  وبفعلهـم 

واللـُه لـو َكِرُهـوا سـيُظِهُر ِدينُـُه

والطغيـاَن اإلجـراَم  وسـيُبِطُل 

لكـَن مـن سـكتوا ينالُـون الَخَزى

النـرياَن أَ  هيـَّ إلهـي  ولهـم 

من لـم يثـوُر لنـِرص آيـاِت الهدى 

قـد صـاَر يف نَـصِّ الهدى شـيطاَن

يـا أُمـَة اإلسـالِم يـا خـريَ الـورى

امليـداَن أشـعلوا  العزائـَم  قـووا 

أُمـًة وكونـوا  واعتصمـوا  باللـِه 

والفرقـاَن األنفـاَل  ولتقـرأوا 

أُمـًة  تكونـوا  أن  مـن  ولتحـذروا 

الُخـرساَن َصِفهـا  بُفرقـِة  لقيـت 

ً هاِديـا بـدراً  اإليمـاِن  موطـِن  يف 

بـاَن قـد  املصطفـى  بيـاُن  ِمنـُه 

بهديـِه الكتـاِب  إىل  العبـاَد  يهـدي 

واألبـداَن األرواَح  ويزكِّـي 

آياِتـه  مـع  أنزلـُه  اللـُه 

اإلنسـاَن  ينقـذُ  عظيمـاً  علمـاً 



9
األربعاء والخميس

العدد

3 رجب 1444هـ..
25 يناير 2023م

(1575)
 

رجُإ حعُر الُعــِعغَّئ اإلغماظغئ

إتراُق المختش الضرغط وطعصُش الماأجطمغظ والمطئِّسغظ

 سثظان سطغ الضئسغ 
 

يف ُكــّل عـاٍم يحتفل اليمنيـون بأول جمعة من شـهر 
رجب، وذلك بمناسبة أن اليمنيني دخلوا يف دين الله أفواًجا 
يف مثل هذا اليوم، يف الجمعة، األوىل من شـهر رجب، العام 
السـادس الهجري، وكان رسـول الله -صلـوات الله عليه 
وعـىل آله- قد اختار لهم أخـاه ووصيه وخليفته من بعده 
أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أبي طالب -صلوات الله عليه-، 
فاتخـذ اليمنيون الجمعة األوىل من شـهر رجب عيداً دينياً 
ون فيه عن حمدهم وشـكرهم لله عىل نعمة اإلسالم  يُعربِّ
بمظاهـٍر متعـددة، أبرزها صلة األرحام وتبـادل الزيارات 
والهدايا ونحـر الذبائح وتوزيعها عىل الفقـراء واألرحام، 
فضالً عن إحياء هذه الذكرى بفعاليات دينية وإنشادية يف 

املساجد واملجالس واملدارس وغريها. 
اليمنيون يف شـهر رجب من ُكـّل عام يعـززون ُهــِويَّتهم اإليمانية، 
ويرسـخون بشـكٍل أكرب أصالة اإليمان يف واقعهم العمـيل، بنوا حياتهم 
موا  عىل أََسـاس من تقوى الله، وقاموا عىل أََساس منهجية القرآن، ودعَّ
حياتهـم بأصول وفروع اإليمـان حتى صارت ثقافتهـم القرآن، وحتى 
أصبحـت عادات وتقاليد وأعـراف القبيلة اليمنية منبعهـا هدى الله، ال 
يتكلفون بتجسـيد قيم اإلسـالم وقيمهم األصيلة منسـجمة انسـجاماً 
كامًال مع قيم اإلسـالم، ال يُحاولون أن يتقلدوا اإليمان واإليمان يماٍن، ال 
يُتعبون أنفسـهم يف التفكري فيما يصلح واقعهم والحكمة يمانية، كيف 
ال يكونون كذلك ورسـول الله -صلوات الله عليـه وعىل آله- قال فيهم: 

(اإليمان يمان والحكمة يمانية). 
ولـذا كان لإليمـان أثره املبارش يف روحية اليمنيـني، ويف أخالقهم، ويف 
مواقفهم، ويف عملهم، ويف سـلوكياتهم، ويف عاداتهم، ويف تقاليدهم، ويف 

تعاملهم مع اآلخرين، تقلدوا رشف اإليمان، وكانوا له أهًال. 
يف شـهر رجـب من ُكـّل عام يجـدد اليمنيون عهدهـم وميثاقهم مع 
الله سـبحانه وتعاىل، فيتجىل العهد وامليثـاق يف مواقفهم العظيمة أمام 
التحديـات واألخطـار، تجـىل إيمـان الشـعب اليمني يف صمـوده، ومن 
أعظـم ما يمكن أن يتجىل فيه اإليمان هو الصمود يف مواجهة الطاغوت 
ومقارعة االسـتكبار، فلينظر الجميع إىل شـعبنا اليمنـي كم هو عزيز 
بعزته اإليمانية الناشـئة عن إيمانه، عن قيمه، عن أخالقه، عن وجدانه 
اإلنسـاني وفطرتـه اإلنسـانية؛ ألَنَّ العـزة مالزمـة لإليمـان، ال تفارق 
اإلنسـان عزته إال وفارقه إيمانه، يقول السـيد املـوىل عبدامللك بدرالدين 
الحوثـي -رضـوان اللـه عليه-: (من أهم مـا يف هذا الديـن من قيم هي 

العزة، حينما نقول: ‹اإليمان يمان›، يجب أن نقول: إن هذا الشعب يجب 
أن يكـون عزيًزا يف ُكـّل الظروف، يف ُكــّل املراحل، يف مواجهة التحديات 
واألخطـار، ال يقبل بالذل أبًدا؛ ألَنَّ العزة مالزمة لإليمان، ال 
يمكن أبًدا أن يفارق هذا الشـعب عزته إال ويفارق إيمانه، 
وجوهـر إيمانه، وقاعـدة إيمانه، وأخـالق إيمانه، ما دام 
هذا الشـعب مؤمناً ال يمكن أبـداً إال أن يكون عزيًزا، تالزم 
ال فـكاك بينـه، ما بني العـزة وبني اإليمـان، {َوِللَّـِه اْلِعزَُّة 
َوِلَرُسـولِِه َوِلْلُمْؤِمِننَي}، والعزة هي عـزة النفوس، عزة يف 
النفـوس تصنع يف الشـعور والوجدان إبـاًء وامتناًعا من 
القبول بالذل، والقبول باإلذالل، والقبول بالهوان، والقبول 
باالسـتعباد، مهمـا كانت الظـروف، مهما امتلـك العدّو، 
مهما امتلكت قوى الطاغوت التي تسـعى الستعباد عباد 
اللـه، وإذاللهم والتحكم بهم، وفـرض إمالءاتها وإرادتها 
عليهم، مهما امتلكت من قوة ومهما كان بطشها، ومهما 
كان جربوتهـا، ومهمـا كان حجم املعانـاة من جانبها بحـق عباد الله، 
فاملؤمنـون بحكم انتمائهم وإيمانهم وعزتهم متماسـكون؛ ألَنَّ عزتهم 
ذاتيـة بإيمانهم الذي ترسـخ يف وجدانهم)، هذا الشـعب الذي أبى إال أن 
ــة اإلسـالمية والتي هو جزء  تكـون مواقفه إيمانية تجـاه قضايا األُمَّ
منهـا، فـكان موقفه اإليمانـي واضح يف الِعـداء إلرسائيـل، واملناهضة 
ألمريكا، فوقف وقفة املؤمنني الصادقني لينارص الشـعب الفلسـطيني 
املظلوم، واتجه لتحصني سـاحته الداخلية من الوالء ألمريكا وإرسائيل، 
ومن التبعية ألمريـكا والتطبيع مع إرسائيل، وهذا هو املوقف اإليماني، 
هـو التعبري عن هذا العداء، التعبري عنه كالماً وموقفاً وخطواٍت عملية، 
فلـم يجبـن أمام مواجهـة االسـتكبار العاملـي، ولم يوهـن عزمه رغم 
ــة املبدئية،  األلـم والجراحات، ولم يضعـف ولم يرتاجع يف قضايـا األُمَّ
ولـم يبخـل يف أن ينفق ماله يف سـبيل اللـه، فحركها قوافـل كربى رغم 
الصعوبـات املادية نتيجة حصار وعدوان أمريكا وأدواتها لهذا الشـعب 

اليمني العظيم. 
ــة، ولم يسكتوا  أهل اإليمان والحكمة وحدهم من يتبنون قضايا األُمَّ
أمـام تدنيس املقدسـات اإلسـالمية، أَو أمام تمزيق أَو حرق نسـخ من 
كتابه املقدس (القرآن الكريم)، فخرج الشعب يف مسريٍة كربى مستنكًرا 
إحـراق نسـخة من القرآن يف السـويد، ولن يكتفي باملظاهرة فحسـب، 
وإنمـا أعلـن من خاللهـا جهوزيتـه الكاملـة يف الدفاع عن املقدسـات 
اإلسالمية، واليمنيون فعًال رجال الحرب وأبطال القتال، وثماني سنوات 
َم النمـوذَج اإليمانيَّ القرآنيَّ يف مواجهِة ُشـذَّاِذ اآلفاِق وأرشاِر العالم،  قدَّ
ولقادة الغرب عربة بغريهم الذين واجهوا وقاتلوا رجاَل اإليمان والحكمة 

كيف خابوا وخرسوا وانهزموا وتراجعوا بكل ذل وَصغار. 

ظاغش تغثان* 
دولة السـويد ترتكب جرماً َكبـرياً بهذا الترصف والعمل 
الال أخالقي.. فجريمة إحراق كتاب القرآن الكريم والتعمد 
بتوثيـق الحدث ونرشه عرب وسـائل اإلعـالم ليس له هدف 
إال صنع ثقافة الكراهية بني األديان وتعمد اإلسـاءة للدين 
اإلسـالمي لتأتي ردود سـلبية تخدم الجماعـات املتطرفة 
وتزيد من نشـاط األعمال اإلرهابية والتي تنسـب بشـكٍل 

دائم لإلسالم واملسلمني. 
فبقراءٍة متأنية لهـذا الحدث وقراءة ما وراء هذا العمل 
يتكشـف أن مـن قام بهـذا الفعل ال يسـعى لخدمـة بلده 
أَو ديانتـه بـل إن صمت ورضا دولة السـويد لهـذا الفعل 
كحكومة وشـعب سيجني من ورائه املزيد من االستهداف 
والجرائـم التـي يحرمها الدين اإلسـالمي ويمارسـها من 

ينسبون أنفسهم له خدمة للمرشوع الصهيوني بغرض التعمد لإلساءة 
لإلسـالم واملسلمني وتصويره عامليٍّا بدين اإلرهاب ليسهل لجيوش أعداء 
اإلسـالم بالتواجـد باملناطق التي يريدونها تحـت عناوين مختلفة منها 
محاربـة اإلرهـاب كما حدث يف أفغانسـتان وكثـري من الـدول العربية 
واإلسـالمية ومـا يحـدث اليوم أَيْـضـاً يف العديـد من الدول بالسـيطرة 
عـىل املمرات املائية واملوانئ واملناطق التي هـي غنية بالثروات النفطية 

وغريها.

وإذا تسـاءلنا ملـاذا ُكــّل هـذه الجرأة بإحـراق كتاب القـرآن الكريم 
واإلسـاءة للمقدسـات الدينية سـنجد اإلَجابَة أن للمسـلمني دوراً كبرياً 
يف الوصـول ملثـل هذه األعمال املسـيئة وذلـك للتفكك الذي 
تشهده البلدان العربية واإلسـالمية واإلقدام عىل التطبيع 
مـع الصهيونية وإنشـاء تحالفات محاربة لـدول تعادي 
الصهيونية، إضافًة إىل التسابق من زعماء ورؤساء وملوك 
دول لتقديم الخدمات والرضا لدول تكن العداء والكراهية 
لإلسـالم ولم يكتِف هؤالء بتلـك الترصفات فقط بل وصل 
األمر ألن يتم منع املسلمني من أداء فريضة الحج كما هو 

حاصل مع اليمن وسوريا وإيران وحتى فلسطني.
وألن التفريط القيادي لبعض الدول اإلسـالمية حاصل 
فال بد للشـعوب أن تتَحـّرك بكل قوة للخروج بمسـريات 
ومظاهـرات رافضة ومدينة إلحراق كتـاب القرآن الكريم 
ثم التَحّرك لعزل وإسـقاط ومحاكمـة الحكام املتواطئني 
واملفرطني وَغري املعربين عن طموح وآمال الشعوب كخطوة أوىل لتعديل 
السياسـات واملواقـف يتبعهـا خطوات أكثر قسـوة يف حال االسـتمرار 

بسياسة التفريط والال مباالة بحماية وصون املقدسات اإلسالمية.
فبإسقاط الحكام غري املؤتمنني عىل حماية الدين اإلسالمي ستتوحد 
ــة إسـالمية واحدة تصـون وتحافظ عـىل الدين  الشـعوب لتصبـح أُمَّ

اإلسالمي وتمنع اإلساءة أَو االستهتار باإلسالم واملسلمني. 

* عضو مجلس الشورى

كتابات

أطرغضا وبرغطاظغا 
تسغصان السقَم 

 شغ الغمظ 
رتـاب الـصـتـط 

بريطانيـا العدوانية ذات الخلفية االسـتعمارية 
عسـري عليهـا أن تغادر تلـك العقلية لتكـون دولة 
طبيعية، وألنها كذلك فليس غريباً عليها أن تحرض 
مرتِزقتهـا عىل تبنـي إجـراءات اقتصاديـة تفاقم 
مـن معاناة الشـعب اليمني، وال يخجـل أن يصور 
ذلـك بدعوى الحـرص عىل مصلحـة اليمنيني، وأية 
مصلحة من رفع سعر الدوالر الجمركي، والذي من 
شـأنه أن يؤدي إىل ارتفاع األسعار بصورة جنونية، 
ولو كانت تلك الخطوة داخل اململكة املتحدة نفسها 
لشهدت مظاهرات عارمة تدعو إلسقاط الحكومة 
الربيطانـي  السـفري  فعـل  وحسـناً  الربيطانيـة، 
بترصيحـه األخـرق ليتبني حجـم التدخـل الغربي 
واملدى الذي وصل إليه يف تشديد الحصار عىل اليمن. 
الحرب العدوانية عىل اليمن أمريكية، وهي كذلك 
منـذ عقود، وما مـن جدل سـيايس أَو اجتماعي أَو 
شـعبي، عـىل أن املتجـدد وامُلسـتمّر هـو توظيـف 
يف  وأفريقيـة  وآسـيوية  عربيـة  لـدول  واشـنطن 
حروبهـا، لكنها وجـدت انكسـاراً يف اليمن وتعمل 
اآلن يف تخريب السـالم، وتؤّكــد الخارجية اليمنية 
رداً عـىل بيان بايـدن بالتزامن مع مـرور عام عىل 

العمليات العسكرية اليمنية الدفاعية املرشوعة. 
رفـض إجـراءات أدوات التحالف بشـأن الزيادة 
يف الـدوالر الجمركي محل إجماع شـعبي، ومع ذلك 
مـن غري املرجـح أن تنتهج دول العـدوان وأتباعها 
طريق آخـر غري التضييق االقتصـادي، وهذا النوع 
من الحرب بات الورقة املستخدمة، وقد يئس العدّو 

عسكريٍّا وسياسياً. 
يف أعقـاب النقاشـات الثنائيـة التـي شـهدتها 
صنعاء، كثرت التكهنات والتخرصات، مع أن شيئاً 
لـم يحسـم بعد واألمـور ال تزال قيـد النقاش، وإن 
اتسـمت دبلوماسـياً باإليجابية كما تصفها جميع 
األطراف، وآخرهم وزير الخارجية السعودّي، خالل 
نـدوة نقاشـية يف دافوس بعنوان: الرشق األوسـط 
نقطـة التقاء أم سـاحة معركة، والعنـوان ينطبق 
عـىل دول العدوان والحصار، بعـد أن تعاطت معها 
صنعـاء بـكل إيجابية، َفــإنَّ اإليجابيـة يف املقابل 
يجب أن تغادر مربع القول إىل الفعل، وما لم تتحول 
األقوال إىل األفعال، َفـإنَّ املنطقة سـتكون سـاحة 
ملعركة ال تبقي وال تذر، وسـتقلب الطاولة وتنسف 
ُكـّل أولويـات دول العدوان، أمـا اليمن فلن يخرس 
أكثـر مما قد خرس، والخـارسون هم من يحاولون 
اللعـب عىل الوقـت وبيع الكالم، ومـن دون لف وال 
أولويـة  اإلنسـانية  االسـتحقاقات  تبقـى  دوران، 
ُملحـة، وهي بوابة العبور اإلجباريـة والوحيدة ملن 

يريد السالم، والسالم ختام. 
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خالل سـوالف األيّام اشـتغل الطرف املـوايل للمرتِزقة يف 
شبكة التواصل االجتماعي عىل مفردة الُهــِويَّة الوطنية، 
املوضـوع جاء متسـقاً مع فراغ يشـعر به الطـرف املوايل 
للقوى الخارجيـة، بعد أن فقد مصالحه، وأشـاحت قوى 
العـدوان بوجههـا عن الرعايـة التي كانـت توليها للقوى 
التي قامت بتأجري أقالمها وأفكارها لصالح قوى العدوان، 
وكانت تسـتلم مقابالً مادياً من السـعوديّة ومن اإلمارات 

ومن املنظمات التي تتبع الجهاز االستخباري األجنبي. 
املوضـوع يأتي يف سـياق رؤية ذات أبعاد اسـرتاتيجية 
يف البعـد الثقـايف، فقد سـبق لتلك القوى أن اشـتغلت عىل 
مـدى شـهرين متواصلني عـىل ديوانـي الربدونـي اللذين 
أصدرتهمـا الهيئة العامـة للكتاب بصنعـاء، ورأت فيهما 

ترويجاً للمرشوع الفاريس عن طريق الرمزية الثقافية للربدوني حسب 
زعمهم، وقالوا يف سياق حملتهم أن الربدوني برش بالحوثيني يف محتوى 
الديوانني، وأن صنعاء دسـت قصائد تروج للمرشوع الفاريس مسـتغلة 
يف ذلك رمزيـة الربدوني وتأثريه يف الثقافة الوطنيـة، ولذلك حاولوا بكل 
إرصار نفـي نسـبة الديوانني للربدوني رغم أصالـة الديوانني له، وبرغم 
أنهم تناقضوا مع أنفسـهم، إذ أن معظـم الكتابات للكثري ممن خاضوا 
غمار معركة نسـبة الديوانني للربدوني كانت تطالب بالديوانني، وتقول 
برضورة طباعتهما، حتى إذَا تمت الطباعة مالوا إىل نفي الديوانني، ومن 
الغرائب يف سـياق الحملة أن أحد وزراء الثقافة يف عهد النظام السـابق 
أثبت أسـماء الديوانني تحت عنوان «تحت الطبـع» أثناء قيامه بطباعة 
األعمال الكاملة للربدوني عام 2002م، حتى إذَا طبعا سارع إىل نفيهما، 
ونفى نسـبتهما للربدونـي بحجج واهية وغري منطقيـة عىل الرغم من 
أن الشـواهد تؤّكـد وجود نسخة مخطوطة بيده، وقد شهد بذاك الكثري 
مـن األدبـاء، والفكرة وفق حركـة التتابع لها لم تكن فكـرة عفوية بل 
جاءت وفق هدف اسرتاتيجي واضح، وهو إفراغ أي محتوى إيجابي من 
مضامينه، حتى تستكمل عنارص الفصل بني الذات الوطنية وموضوعها 

الثقايف والحضاري. 
ولعله من البديهي القول إن الُهــِويَّة الثقافية، والُهــِويَّة الحضارية، 
ة التاريخية، قضايا جزئية تصب يف قضية كلية هي الُهــِويَّة  والُهــِويـَّ
اليمنية الجامعة، فالتنوع من سـمات املجتمعـات الحضارية الحديثة، 
ات من قبل قـوى العدوان؛  ولذلـك كان االشـتغال عىل تجزئـة الُهــِويـَّ
بَهدِف زعزعة االسـتقرار النفيس، واالمتالء التاريخي والحضاري، فكان 
اشـتغالهم عىل سمات بعينها، فقد أخذوا من الُهــِويَّة الثقافية جانبها 
الرمـزي للربدوني حتى يفقد اإلنسـان ثقته بحكومة صنعاء وسـلطة 
ة الحضارية بعـداً واحداً وهو  املجلس السـيايس، وأخذوا مـن الُهــِويـَّ

بعـد «الـزي الوطني» الـذي يحكي الحـارض وال يمتد عميقـاً إىل الجذر 
التاريخـي، وهذا البعـد دال عىل حركة اضطراب الـذات بعد حركة عدم 
االسـتقرار التـي واكبت اليمـن منذ تفجر الحـدث الثوري 
عـام 1962م إىل تفجـر الثورات يف بدايـة العقد الثاني من 
ة الوطنية يف بداية  األلفيـة، وكان قـد التبس أمر الُهــِويـَّ
العقد األول من االلفية حينها حاول النظام السابق ترميم 
املتصدع يف جدار الُهــِويَّة الوطنية، عن طريق االشـتغال 
عـىل مفردة «العلـم الوطني» وكان له نشـاط محموم يف 
هذا االتّجاه -فعاليات جماهريية، ندوات ثقافية، أناشـيد 
وأغانـي، خطـاب إعالمـي مكثّــف... إلـخ- إال أنـه كان 
اشـتغاالً سطحياً لم يرتك أثراً يف السـياق العام، وكان من 
نتائج تفكيك عرى الُهــِويَّة الوطنية ما شهدته اليمن من 
أحـداث مطلع العقـد الثاني من األلفيـة – 2011م - وما 

يزال أواره مشتعالً حتى اللحظة. 
اليـوم ال نفرتض حسـن النوايـا من وراء هذا االشـتغال الـذي يبدو 
متسـعاً عن سابقه –أقصد االشتغال الذي شهدنا نشاطه يف العقد األول 
مـن األلفية وكان مـن نتائجه الخضـوع ملفردات الهيمنـة والتحكم يف 
القرار السيايس وتدمري الكثري من األسلحة من مخازن القوات املسلحة- 
فقضايـا الُهــِويَّة يشـتغل عليها املسـتعمر حتى يمهد لنفسـه فرض 
ثنائية الخضوع والهيمنة عىل الشـعوب، فالشـعوب التي تشـعر بفراغ 
تبحـث عن قيـم تعويضية، قد تجدهـا يف املال كما يفعـل املرتِزقة، وقد 
تجدها يف الشـعور باالنتصار عىل العداوات التاريخية، وقد تربّر لنفسها 
حتى تشـعر بالقيم املفقودة، ولذلك فالفكرة التـي عليها حال «الرتند» 
تمهد ملرشوع تفكيك قادم يسـعى املستعمر يف الوصول إليه، ومواجهة 
هـذا التوّجــه الثقـايف ال يكـون إال باالشـتغال عـىل املشـرتك الوطني 
الجامـع، فالُهــِويَّة الجزئية قد تخص طرفاً دون آخر، ولكن الُهــِويَّة 
الوطنيـة الكلية تخص ُكـّل اليمن، وقد تعزز من قدرة القرار السـيايس 
حتى يفشـل االسرتاتيجيات التي تسـعى إىل االستغالل وممارسة الغبن 
عىل اليمـن، وهذا التوّجـه يخـص ُكـّل الطيف الوطني، فالتعدد سـمة 
غالبـة اليـوم ال يمكن نكرانها وهي فطرة الله يف خلقه، إذ لو شـاء الله 
ـة واحدة، لكن جعلهم شـعوباً وقبائَل بتعدد ثقايف  لجعـل الخلق كله أُمَّ

ورشائعي ومنهاجي متنوع ومتعدد. 
لذلك فالعقل السـايس الجزئـي يف هذه الحالة ال يتسـق مع الظاهرة 
التي تربز اليوم بشكل مقلق والفت للنظر وال بّد من تفعيل دور املؤّسسة 
الثقافية الرسمية حتى تتكامل مع غريها لخوض معركة الُهــِويَّة بكل 
أبعادها الثقافيـة والتاريخية والحضارية، فاألمـر الذي نحن عليه غري 
مسـتوعب لقضايا االسـتهداف وال بُـدَّ أن نكون عـىل يقظة تامة حتى 
نتمّكن من إدارة املعركة الثقافية وننترص، كما أدرنا املعركة العسكرية 

وانترصنا. 

ططّعر غتغى حرف الثغظ 
أوجـب الله سـبحانه وتعاىل عىل املرأة املسـلمة مسـؤوليات 
وواجبـات دينية وإنسـانية وأخالقيـة كما أوجبهـا عىل الرجل 
املسـلم، فالقـرآن الكريـم يتحـدث عـن مجموعـة مـن القيـم 
واملسؤوليات التي يجب عىل املرأة املسلمة أن تسري عليها لتصبح 
مثاالً لغريها من النسـاء هديـاً َوزكاًء َوطهراً وِعفًة واسـتقامة، 
وقد وصف الله سـبحانه املرأة املؤمنة واملسلمة بصفاٍت متعددة 
تمثلـت يف صدقها وصربها وخشـوعها وعفتهـا وذكرها الدائم 
والكثـري لله وحملها الله مسـؤولية األمر باملعـروف والنهي عن 

املنكر وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. 
ولذلك َفـإنَّ املسـؤوليات والواجبات التي تحملتها املرأة إنما 
تدل عىل أن لها مكانًة كبريًة عند الله، فهو سبحانه ال يذكر شيئاً 

يف كتابـه العزيز ويُكّرره ويؤّكـد عليه إال ليلفت انتباهنا لعظيم شـأنه ومقامه 
وأنه سبحانه يقيم وزناً واعتباراً لذلك. 

ا للمرأة ِذكرهـا يف القرآن الكريم ناهيك عن ذكر نسـاٍء  فـرشٌف عظيـم ِجـدٍّ
مؤمناٍت عظيمات بأسـمائهن أَو اإلشـارة إليهن كمريم وفاطمة الزهراء وامرأة 
فرعون وخديجة -عليهن السـالم- وُهّن عىل استقامة ويقني بوعد الله الصادق 

لعبادِه املؤمنني بأن العاقبة للمتقني وأن الله ال يضيع أجر املحسنني. 
فقيمـة املرأة وعظمتهـا يف إقامتها لدينها وأخالقها َوحفظهـا لبيتها وتربية 
أبنائهـا وصون زوجها وعونه عىل أن يسـري عىل خط األسـوة الحسـنة األنبياء 
والصدِّيقني والشـهداء واألولياء يف قول الحق ويف معاملة اآلخرين ويف مناهضة 

أعداء الله ورسله وأعداء الدين اإلسالمي وأعداء اإلنسانية والبرشية. 
وهكذا كانت سـيدات النسـاء يسـودهن الشـموخ والعزة واألنفة ويشعرن 
بالفخـر باالنتمـاء إىل ديـن اإلسـالم فأصبحـن مثاالً حيـاً للنسـاء املجاهدات 
الصابرات املحتسـبات املربيات أبنائهن عىل التعاليم اإلسالمية َوالقيم اإليمانية 

واألخالقية وعىل الجهاد يف سبيل الله. 
ولذلك نرى كيف أن اإلسالم كّرم املرأة وأعزها وجعلها مدرسًة تعّلم وتوّجـه 
ــة اإلسـالمية  وتقود وترشـد وتربـي وتُهيئ وتُعد األجيال يف سـبيل بناء األُمَّ
وصالحها واسـتقامتها وذلك هو الهدف السـامي من تربية األجيال عىل سلوك 
ـة أخرجت للناس تأمر باملعروف  األعمال الصالحات وإعدادهم ليكونوا خري أُمَّ

وتنهـى عن املنكر وتقف حصناً منيعاً من الكمال اإليماني الذي يواجه الظاملني 
واملستكربين فأصبحت املرأة يف مقاٍم ودوٍر تُحسد عليه من ِقبل أدعياء الحقوق 

والحريات. 
وما سـوى الرتبية اإليمانية وذلك الكمال إال انحرافاً وفسـاداً 
وضياعـاً لألجيـال يف هـذا العالـم املـيلء بالثقافات السـاقطة 
ــة «قوى  الدخيلـة والتحديات ومن أهمها ما يقوم به أعداء األُمَّ
االسـتكبار واإلفساد العاملي» من مخّططات تسعى إىل أن يسلك 
ــة مسـلك االنحراف والتيه والضياع مسـتخدمني يف  أبنـاء األُمَّ
ذلك املرأة وسـيلة وسلعة إلفسـاد املجتمعات يف العالم وبالذات 

العربية واإلسالمية. 
ومسـتغلني املرأة يف أعمال تحـت عناوين متعددة يعملون يف 
إطارها بتنظيم ودقة ومسـميات كاالنفتـاح والحرية واالختالط 
الذي يفيض إىل الفاحشـة وما يسـمى بحقوق املرأة ومشاركتها 
للرجل يف جميع األعمال واملهام اإلدارية وامليدانية دون اعتبار لحياء أَو حشمة أَو 
حرمة، فتصبح بذلك كالرجال ليس ثمة فرق تختلط بهم وتجالسـهم وتحدثهم 
وتختيل بهم وتسافر معهم يف أعماٍل ومهام ال تليق أَو تنسجم مع كونها امرأة.

وممـا تجدر اإلشـارة إليه هـو الحال واملسـتوى املنحط الـذي وصلت إليه 
املرأة الغربية وغري املسـلمة وقد أصبحت يف وضٍع سـيئ من االبتذال واالنحالل 
األخالقي وبالذات حني نشـاهد السياسات والثقافات الغربية توّجـه املرأة نحو 
أعمال ال تحفظ كيانها ورشفها يف أوسـاط مجتمعاتهم فتارًة تُستغل بتوظيفها 
كسـلعة يُنتفـع بها يف الدعايـات واإلعالنـات ويف الصور الفاضحـة وتارًة يتم 
اسـتثمارها يف أعمال تمتهـن كرامتها كبائعة منتجات كاشـفًة بذلك أجزاء من 
جسـدها لجذب االنتباه اسـتغالالً ألَنَّوثتها وترغيباً للرشاء وتارًة أُخرى تسعى 
رشكات إنتاج إىل بيع أزياء النسـاء من خالل أجسادهن يف استعراضاٍت ماجنة 
وأعمال إباحية، وبالتايل تصبح املرأة يف وضع مذل يف وحل املنكرات، وكل ذلك؛ 
بَسبِب الحرية املطلقة دون قيود ويف حالة تمرٍد سافر عىل أرستها َومجتمعها. 

وإن كان الغرب يرى إنسـانية وكرامة املـرأة يف عناوين َواتّفاقيات َوصكوٍك 
أممية وقراراٍت دولية َفـإنَّنا نرى مقام وفضل املرأة املسـلمة قد تجسد يف قول 

الله سبحانه:
 «َمـْن عِمَل صاِلحاً ِمن ذَكٍر أَو أُنْثى َوُهَو ُمؤمٌن َفَلنْحيينَُّه َحياًة طيِّبة 

وَلنْجِزينَُّهم أَْجَرُهم ِبأَْحسن َما َكانُوا يَعملون».

إق الصرآن 
اتارام سفغش الُمحّرف 

 
السـويد السـوداء أخرجـت قبحهـا وضغينتهـا 
وأحرقـت قلب أكثر من مليار ونصف مليار مسـلم 
عـىل وجـه األرض باسـتثناء الحـكام األذالء الذين 
سـكتوا ويسـكتون عن هذا املنكر واتِّخـاذ املواقف 
املرشفـة التـي تليق باإلسـالم واملسـلمني ضد من 
يهـني مقدسـاتهم وكذلـك العلماء الذين نسـوا أن 
يأخذوا أوامرهم من الله وكتاب الله ويلزموا حكام 
املسلمني بتنفيذها، وقلبوا األمور وأصبحوا يأخذون 

أوامرهم من الحكام ويلبسونها لباس الدين. 
السـويد من سـود الله قلوبهم وأعمى بصريتهم 
وأحبط أعمالهم قاموا بإحراق أقدس وأجل وأعظم 
كتـاب عىل وجه األرض القرآن الكريم، يف اسـتفزاز 
واضح ملشـاعر املسلمني تحت مسمى حرية الرأي، 
هذا ما قامت به السـويد وقبلها الدنمارك وفرنسـا 
وغريهم ممن يتعمدون اإلساءة لإلسالم وملقدسات 

اإلسالم ونبي اإلسالم. 
ليسـت هـذه هـي املـرة األوىل التي يحـدث فيها 
انتهـاكات عـىل مقدسـات اإلسـالم والتـي يف ُكـّل 
مرة تنتهي بالشـجب واإلدانة من ناحية املسـلمني 
واالدِّعـاء بأن هـذا يندمج تحـت حرية الـرأي من 

الجانب اآلخر. 
فهـل آن األوان للمسـلمني أن يتخـذوا إجـراءات 
عمليـة ضد مـن ييسء ملقدسـاتهم، هـل آن األوان 
ــة والتَحّرك  لعلماء املسـلمني أن يتولوا قيـادة األُمَّ
وفـرض ما فرضه اللـه عىل الحـكام الذين يتولون 
أعداء الله، ويتـم املقاطعة التامة للدول التي تيسء 
ملقدسـاتنا وإغالق سـفارات ُكـّل الدول اإلسالمية 
يف تلـك الدول وطرد سـفرائهم من بلدان املسـلمني 
وحجـب قنواتهـم مـن القمـر العربي نايل سـات 
ومقاطعـة بضائعهـم وعـدم االسـترياد منهـم أَو 

التصدير لهم؟. 
هـل يسـتطيع أن يقـود علمـاء املسـلمني ومن 
ورائهـم ُكـّل بلدان اإلسـالم حملـة عملية غاضبة 
عىل من ييسء ملقدسـاتهم تجعلهـم يعيدون النظر 
يف سـلوكياتهم تجاه العالم اإلسـالمي والذي يمثل 
قوة ال يستهان بها لو اتخذ موقفاً مرشفاً تجاه تلك 

الترصفات املهينة ملشاعر املسلمني. 
ال بد للعالم اإلسـالمي أن يسـتيقظ من سـباته 
وأن يبـدأ أوالً باقتـالع الحـكام الذيـن رضـوا بهذا 
الهـوان الحـكام الذيـن رضـوا بـأن تدنـس أرض 
الحرمـني الرشفـني وأن تفتح بهـا املراقص وأعياد 
الهالويـن، الحـكام الذيـن رضوا أن يدخـل بالدهم 
الشواذ واملثليني، وينرشوا ثقافة التفسخ األخالقي 
واالنحـالل الديني بني شـعوبهم عليهـم اقتالعهم 
كشـجرٍة خبيثة اجتثت من فوق األرض ولن يكون 
لهم قـرار، وعليهـم أَيْـضاً محاكمـة علماء البالط 
الذين هم أََسـاس الداء وأصل العلة فهم من سكتوا 
عن املنكـرات وهم من أفتوا وحرمـوا الخروج عىل 
الحاكـم الظالـم الفاسـد وهم مـن رشعنـوا الذلة 

واملسكنة عىل املسلمني. 
 فـإذا حدث هـذا واقتلع الحـكام واقتلع العلماء 
التابعـون لهـم وقتها سـتقوى شـوكة املسـلمني 
وسـيكون موقفهـم ضد عدوهم مؤيـداً مؤزراً قال 
تعـاىل: {َوَلْو يََشـاُء اللُه َالنْتَـَرصَ ِمنُْهْم َوَلِكـْن ِليَبْلَُو 
بَْعَضُكْم ِببَْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتلُوا ِيف َسِبيِل اللِه َفَلْن يُِضلَّ 

أَْعَماَلُهْم} من سورة محمد- آية (4).

المرأة شغ اإلجقم والمرأة شغ ظض اقطاعان 
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شطسطني: 27 سمًق طصاوطاً بالدفئ خقل 24 جاسئ

تماس: املصاوطُئ عغ الطرغص العتغث لخثِّ سثوان اقتاقل

ظاظغاعع غطاصغ املطك افردظغ يف سّمان يف زغارة غري طسطظئ

 : طاابسات
تصاعدت عملياُت املقاومة يف الضفة الغربية 
خـالل األربع وعرشين سـاعة املاضية بشـكل 
كبـري، وسـجلت 27 عمـالً مقاومـاً تنوعت ما 
بني إطالق نار وتصدي العتداءات املسـتوطنني 

ومواجهات متفرقة. 
ووثّق مرَكُز املعلومات الفلسطيني «معطي» 
إصابة جندي من جيش االحتالل خالل عمليات 
املقاومـة بالضفـة الغربيـة، الفتـاً إىل وجود 8 
عمليـات إطالق نـار، وتصدي ألربـع اعتداءات 
للمسـتوطنني، ومواجهات يف 15 نقطة تخللها 

إلقاء حجارة. 
واندلعـت مواجهـات مع قـوات االحتالل يف 
مخيم الجلزون وقرية املغـري برام الله، تخللها 

إلقاء حجارة وتصدي العتداءات املستوطنني. 
ونفذ مقاومون فلسـطينيون ثالث عمليات 
إطـالق نار يف جنني، اسـتهدفت قوات االحتالل 
املتمركزة عند حاجز الجلمة، ويف جنني، وقرب 

مستوطنة شاكيد. 
قـوات  بـني  مسـلحة  اشـتباكات  ووقعـت 
االحتـالل واملقاومني يف األماكـن الثالثة (جنني 
وحاجز الجلمة ومسـتوطنة شاكيد)، وشهدت 
جنـني أَيْـضـاً مواجهـات عنيفـة مـع قـوات 
االحتـالل، تركـزت يف مخيمهـا وبلـدة رمانة، 

وتخللها رشق لجنود االحتالل بالحجارة. 
برصـاص  جنـدي  أُصيـب  طولكـرم،  ويف 
مقاومـني فلسـطينيني بمخيـم نور شـمس، 
تزامناً مـع اندالع مواجهـات عنيفة مع قوات 

االحتالل تخللها إلقاء حجارة. 
وشـهدت نابلـس أربع عمليات إطـالق نار، 
استهدفت جنود االحتالل خالل اقتحام املدينة، 
وعنـد حاجز حوارة، وجبل جرزيم، ومعسـكر 
حوارة، إضافة إىل اندالع مواجهات عند منطقة 

سالم. 

وتصدى فلسطينيون العتداءات املستوطنني 
قرب مسـتوطنة «يتسـهار» بنابلـس، وقاموا 
برشـقهم بالحجارة، فيما اندلعـت مواجهات 
عـدة يف بيـت لحـم، تركـزت يف بلدة حوسـان 
ومخيم عايدة، ومخيم الدهيشـة وبلدة تقوع، 
تخللها تصدي العتداءات املستوطنني ورشقهم 

بالحجارة. 
وامتدت عمليات املقاومة إىل الخليل وتحديداً 
قرب مسـتوطنة «غوش عتصيون»، إىل جانب 

التصدي العتداءات املستوطنني يف املدينة. 

 : طاابسات
أّكـد الناطق باسم حركة املقاومة اإلسالمية 
«حمـاس» عن مدينـة القـدس املحتّلة، محمد 
حمادة، أن الشـعب الفلسـطيني جاهز للدفاع 
عن قضيته ومقّدساته، واملقاومة هي الطريق 

الوحيد لصدِّ عدوان االحتالل اإلرسائييل. 
وقال يف بيان صحفي، الثالثاء: إن «املقاومة 
هي الطريق الوحيد لقطع عدوان االحتالل عىل 
القـدس واألقـىص، ومواجهتهـا مـع االحتالل 

ستبقى ُمستمّرة». 
وأضـاف: إن «االحتـالل يسـتهدف القـدس 
واملسـجد األقـىص املبـارك من خالل سياسـة 
والسـيطرة  تهويدهمـا  هدفهـا  ُمسـتمّرة 
عليهمـا». وأوضح أن وصول متطرفني كأمثال 
«بن غفـري» و»سـموتريتش» للحكـم يف دولة 
االحتالل زاد من حّدة االعتداءات واالقتحامات. 
ورأى أن االحتالل يهدف إىل زيادة االستيطان 
يف محيط املسـجد األقىص املبـارك عرب مخّطط 
إقامـة مـرتو األنفـاق يف املدينة املقّدسـة، من 

خالل ربط املدينة باملستوطنات املحيطة ومدن 
الداخل املحتّل. 

وحـّذر االحتـالل مـن تنفيذ املـرشوع التي 
التخطيـط  بـدء  االحتـالل  سـلطات  أعلنـت 
إلقامتـه، مؤّكـداً أنه لن يسـلخ مدينة القدس 
عـن ُهــِويَّتهـا وأصالتهـا، واملرابطـون فيها 
ا منيًعا يف الحفاظ عىل قدسيّتها.  سيقفون سدٍّ
ويف سياق منفصل، اعتقلت قوات االحتالل، 

فجر الثالثاء، املرابطة املقدسيّة هنادي حلواني 
عقب اقتحام منزلها وتحطيـم أثاثه وتخريبه 

ومصادرة الهواتف. 
وتتواصل الدعوات املقدسيّة للحشد والرباط 
ُكــّل  إلفشـال  األقـىص،  املسـجد  يف  الواسـع 
مخّططـات االحتـالل يف محاولـة لتغيري األمر 

الواقع باألقىص، وتقسيمه زمانيٍّا ومكانياً. 

 : وضاقت
التقـى رئيـس وزراء االحتـالل الصهيوني بنيامـني نتنياهو، امللك 

األردني عبد الله الثاني، بعد زيارته العاصمة األردنية عمان. 
وأَفـاد الديوان امللكي األردني بأن «نتنياهـو التقى بامللك يف عّمان، 
وهي زيارة غري معلنة مسـبًقا، وتأتي يف سـياق توتـر يف العالقة إثر 
اقتحام املسـجد األقىص مـن وزير األمن الداخـيل املتطرف إيتمار بن 

غفري، ومنع سفري األردن من دخول املسجد». 
وقـال الديوان امللكي: إن «امللك عبد الله شـّدد خالل لقائه نتنياهو 
عـىل رضورة احرتام الوضـع التاريخي والقانوني القائم يف املسـجد 

األقىص املبارك/ الحرم القديس الرشيف، وعدم املساس به». 
وأّكـد امللك لنتنياهو رضورة االلتزام بالتهدئة، ووقف أعمال العنف 
لفتح املجال أمام أفق سـيايس لعملية السـالم، مشـّدًدا عىل رضورة 

وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السالم. 
ويأتي اللقاء األول من نوعه بني امللك ونتنياهو منذ العام 2018م، 
يف إطـار تأزم موقـف رئيس حكومـة االحتالل اليمينيـة املتطرفة يف 
ـام مطالبني  الداخـل اإلرسائيـيل، إذ يتظاهر عـرشات اآلالف منذ أَيـَّ

بإسقاطه، يف حال إرصاره عىل تقديم تعديالت تمس القضاء. 
ويف العـام 2021م، اندلعـت أزمة بـني حكومة نتنياهو السـابقة 
واألردن، حينما رفضت عّمان السـماح لنتنياهو بالسفر إىل اإلمارات 
ا عىل رفض تل أبيب السماح لويل العهد األردني األمري  عرب أجوائها؛ ردٍّ
الحسـني بن عبد الله بالسـفر إىل القدس املحتّلة والصالة يف املسـجد 

األقىص. 

الرئغج رئغسغ: إغران 
طساسثٌة لطعصعف إىل 
جاظإ جعرغا يف إسادة 

اإلسمار
 : طاابسات

أّكـد الرئيُس اإليراني لدى استقباله وزير الدفاع 
السـوري أن إيـران وكمـا وقفت إىل جانب سـوريا 
حكومة وشـعب يف مرحلة التصدي لإلرهاب َفـإنَّها 
مستعدة أَيْـضاً خالل مرحلة إعادة اإلعمار أن تقف 
إىل جانبها عرب تعزيز التعاون االقتصادي الشامل. 

ووصـف الرئيـس اإليرانـي إبراهيـم رئييس لدى 
اسـتقباله مسـاء الثالثـاء، وزير الدفاع السـوري 
الفريـق عيل محمـود عباس العالقات بـني البلدين 
بأنها اسـرتاتيجية وقـال: «إن العالقـات بني إيران 
وسوريا تقوم عىل أََساس اإليمان والعقائد املشرتكة 
وكذلك روحية الصمود واملقاومة لشعبي البلدين». 
واعترب رئيَس الجمهورية اإلسالمية، «ذود القوات 
املسـلحة السـورية عن شـعب وحكومة هـذا البلد 
يف مواجهـة مثريي الفتن بأنه مبعث أمل ملسـتقبل 
سـوريا حكومـة وشـعبا، وقـال إن: الجمهوريـة 
اإلسـالمية اإليرانية هي الصديق الحقيقي للشعب 
السوري؛ ألَنَّها كما وقفت إىل جانب سوريا حكومة 
وشـعب يف مرحلة التصدي لإلرهاب فهي مسـتعدة 
خـالل مرحلـة إعـادة اإلعمـار أَيْـضـاً أن تقف إىل 

جانبهم عرب تعزيز التعاون االقتصادي الشامل». 
بـدوره قـال وزير الدفـاع السـوري الفريق عيل 
محمـود عباس يف هـذا اللقاء: «إن سـوريا تمّكنت 
يف ظـل دعـم األشـقاء واألصدقـاء الحقيقيني من 
االنتصار يف الحرب عىل اإلرهاب وسـتمارس دورها 
بشكل أكرب اقتدارا من ذي قبل؛ باعتبارها حلقة من 
محـور املقاومة، حيُث إن محور املقاومة سـيلعب 

دورا مهما يف بلورة العالم الجديد». 
وألوضح وزير الدفاع السوري أن «العدّو يرتبص 
دوما الفرص للمساس بالعالقات الصلبة واألخوية 
بـني سـوريا وإيـران ولكـن العالقات بـني البلدين 
متجـذرة وراسـخة أكثـر مـن أن يتمّكـن أحد من 
املسـاس بها وإن هـذه العالقات تتطور وترتسـخ 

يوماً بعد يوماً أكثر من ذي قبل». 

الةعاُد اإلجقطغ ترد 
سطى ظاظغاعع: ق غمضظ 

حطُإ وجعد حسئظا 
وسمطغاُت العثم لظ تمر

 : طاابسات
أّكــد الناطُق باسـم حركة املقاومة اإلسـالمية 
حمـاس عبد اللطيف القانوع، أن ترصيحات رئيس 
حكومة االحتالل الفاشـية بنيامني نتنياهو بشـأن 
الوجود والبناء الفلسطيني يف الضفة الغربية والتي 
تأتـي بالتزامن مع هـدم قرية العراقيـب يف النقب 
املحتـّل للمـرة 212 تمثل إعالناً رسـميٍّا للبدء بضم 
ما يسـمى باملنطقـة ج وتهويدها وتغيـري معاملها 

وتهجري وطرد أصحابها األصليني عنها. 
محـاوالت  ُكــّل  الثالثـاء: «إن  القانـوع  وقـال 
االحتـالل الصهيوني لشـطب الوجود الفلسـطيني 
يف الضفـة الغربيـة أَو القـدس املحتّلـة أَو الداخـل 
املحتّل بممارسـة سياسـة الهدم والتهجري والضم 
لن تمر أمام صمود شعبنا وبسالته وتشبثه بأرضه 

وتمسكه بحقوقه». 
ودعـا «جماهري شـعبنا الفلسـطيني يف الضفة 
الغربية والداخل املحتّل لتصعيد املواجهة والتصدي 
ملخّططـات حكومة االحتالل املتطرفة وسياسـاته 
الفاشـية، واالشـتباك الدائـم مع املحتـّل وقطعان 

مستوطنيه». 
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سغُث طغقد الغمظ
الحغت سئثالمظان السظئطغ

 
اللـه عليكم يا أهـَل اليمن! 

ما أروَعكم!
يشء،  ُكــّل  يف  متفـردون 
تاريخكـم  يف  متفـردون 
وثقافتكـم  وحضارتكـم 

وأزيائكم وخناجركم!
متفردون حتى يف إسالمكم 

وطريقة دخولكم إليه!
فمن سواكم بني األمم أقبل 
عـىل رسـول الله -َصـىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- مسـلمني طائعني غري 

مكرهني وال خانعني؟!
من سـواكم وحدكـم لم يكلف عىل رسـول الله -َصىلَّ 
اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- عناء دعوتهم سوى 
رسـالٍة واحدٍة فقط بعثهـا إليكم لم تتجـاوز مفرداتها 

مفردات رسالة SMS واحدة من رسائل هذا الزمان؟!
من سـواكم يحق لـه أن يحتفل اليوم بهـذه الجمعة، 
أول جمعـٍة من رجـب الحـرام، الجمعة، التـي أعز الله 
بكم اإلسـالم فيها يوم أن قدمتم عىل رسـوله -َصىلَّ اللُه 

َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم-؟!
لهذا هم يحسدونكم دائماً ويغارون منكم أن لكم عيداً 

يف رجب وهم ال..، فيقولون بدعٌة ابتدعها أهل اليمن!
عن أي بدعٍة تتحدثون يا (محرتمون)؟!

أال يحتفـل الناس يف مـرص ُكـّل عام مثالً بعيد (شـم 
النسيم) ويحتفلون أَيْـضاً يف إيران بعيد (النريوز) وكذلك 

يف اإلمارات والسعوديّة يحتفلون بعيد (الكريسمس)؟!
أال يحتفل هؤالء وغريهم من املسلمني بهذه األعياد أَو 
أعياد مماثلٍة أُخرى ُكـّل عاٍم مع أنها أعياد ذات منشأٍ أَو 

أصل دينٍي غري إسالمي؟!
فلماذا لم نسـمع أحداً منكـم يوماً قد اعرتض أَو أنكر 

عليهم ذلك وقال: بدعة ابتدعوها؟!
ملاذا لم نسـمع أحداً ينكر عىل (بن زايـد) مثالً أَو (بن 
مكتـوم) تبديده ملليارات الدوالرات وهو يحتفل ُكـّل عام 

بأعياد الكريسمس؟!
ملـاذا لم نسـمع أحداً يعرتض عـىل احتفاالتهم بأعياد 
ميالدهـم أنفسـهم وميـالد آبائهـم وأُمهاتهـم وميـالد 
راقصيهـم وراقصاتهـم ومغنييهـم ومغنياتهـم بينمـا 
تتعـاىل األصوات هنا وتعلـو الرصخات كلمـا أتينا نحن 

نريد أن نحتفل بعيد ميالد أمنا-اليمن؟!
عيـد ميالد اليمن واليمانيـني األول الذي ال يمكن ألحٍد 

من العاملني أن يشاركهم أَو يشاطرهم فيه! 
فهنيئـاً لليمانيني وحدهم هذا التفرد العجيب والفريد 
من نوعـه.. وهنيئاً لهم احتفاالتهم ُكـّل عام بعيد ميالد 

اليمن األول هذا.. 
هنيئاً لهم.. 

وكل عام وأنتم واليمن وفلسـطني وكل أحرار وحرائر 
ــة بألف ألف خرٍي وعافية.  األُمَّ

طةغثة جاجر 

قـال اللـه تعـاىل: (ِبْسـِم اللـِه الرَّْحَمِن 

الرَِّحيـِم، إِذَا َجاَء نَْرصُ اللِه َواْلَفتُْح، َوَرأَيَْت 

النَّاَس يَْدُخلُوَن ِيف ِديِن اللِه أَْفَواًجا، َفَسبِّْح 

ُه َكاَن تَوَّابًا) يا  ِبَحْمِد َربَِّك َواْسـتَْغِفْرُه إِنـَّ

لها شـهادة عظيمة عندمـا تأتي من الله 

وعىل لسـان جربيل -عليه السالم- ليبَرش 

النبيَّ محمداً -صلوات الله عليه وعىل آله- 

وسلم بدخول اليمنيني أفواجاً يف إسالمهم 

فـسـجد رسـوُل الله سـجدَة شكر وفرح 

واستبشار بهذه البشارة العظيمة.

األشـهر  وأقـدس  أعظـم  مـن  رجـب 

عنـد اليمنيـني؛ ألَنَّ اللـه اختصهم وجعل 

إسـالمهم يف ذَلكـم الشـهر وجعـل خـري 

مبعوث بعثة رسـول اللـه إىل اليمن وأهل 

اليمن أن يكون محبوباً عند الله ورسـوله 

إنه اإلمام عيل كرم الله وجهه يف الجنة. 

دخـل اإلمام عـيل إىل صنعـاء وخاصه 

لإلسـالم  ودعاهـم  الحلقـة،  سـوق  إىل 

فاسـتجابوا للـه ورسـوله ولإلمـام عيل 

عليـه السـالم. ولـم يكن إسـالمهم فقط 

فقد سـبقهم مـن اليمنيـني املتوافدين يف 

بيعتَـي العقبة األوىل والثانية، فأهل اليمن 

هـم ألني قلوبـاً وأرق أفئدة، فهذا الشـهر 

أتى ليخربنا بأصلنـا وفطرتنا التي فطرنا 

اللـه عليها ومن نعمة اختصنا الله بها إذَا 

جعـل زوج بنـت النبي ومدينـة باب علم 

رسـول الله مبعوثنا وهادينا إىل اإلسـالم 

لله سبحانه وتعاىل. 

رجب هـو عيد من األعيـاد التي اعتدنا 

عليهـا والتي نجدد فيها إسـالَمنا ووالءنا 

لله ورسوله وأعالم الهدى يف هذا العرص. 

يف شـهر رجب نسـتذكر أهـم الدروس 

والعـرب التي غيبوها عنـا وأتوا لنا بالبديل 

عنهـا وفرقونا عـن ُهــِويَّتنـا اإليمانية، 

أبعدونا عن عادات وتقاليد ليست خرافية 

صنعهـا البرش إنما هي من القرآن الكريم 

كان عليها أجدادنا األوس والخزرج. 

فـأول جمعـة من رجـب تعتـرب رابطاً 

وثيقـاً وأََساسـياً بني اليمنيني واإلسـالم، 

فهذه املناسـبة تعترب مهمـة لكي نحافظ 

عـىل ُهــِويَّتنـا اإليمانيـة لتبقـى رمـزاً 

وبطاقة شـخصية يعتز بهـا أجيالنا؛ ألَنَّ 

أول جمعـة يف رجب هـي بطاقة تعريفيه 

لدخول اليمنيني اإلسالم. 

يجب أن نسـتقبل شهر رجب بالرجوع 

إىل للـه والصيام واالسـتغفار والتسـبيح 

واالبتهال لله ونحمده ونشـكره، إذ هدانا 

إىل رصاطه املستقيم، فمن املناسب أَيْـضاً 

اسـتقبال شـهر رجب كاسـتقبالنا لعيد 

الفطـر وعيـد األضحـى ونقـوم بتنظيف 

أجمـل  مـن  أطفالنـا  ونلبـس  الشـوارع 

املالبس ونعزز فيهم أصل ُهــِويَّتهم التي 

ا وتوزيـع الحلوى  أصبحـت بعيـدة ِجــدٍّ

وزيارة األرحام وروضات الشهداء.

املناسـبة  لهـذه  إحيائنـا  خـالل  مـن 

العظيمـة تعتـرب رسـالة قويـة ومزلزلة 

ألعـداء اإلسـالم أننا مـا زلنا متمسـكني 

بُهــِويَّتنـا وثابتنا عىل إيماننا وإسـالمنا 

وأننـا لم نخرج مـن دين للـه أفواجاً مثل 

ما نـراه يف معظم الدول العربية كـمملكة 

الحجاز التي خرجوا عن دينهم إىل العادات 

والتقاليد اليهودية والخرافية.

اإلسـالم  ونجـدد  ونفـرح  سـنحتفل 

ونتَحّرك كما أراد لنا الله ورسـوله واإلمام 

عيل -عليه السالم- يا مرحباً بشهر رجب 

الشـهر الذي أعزنا الله وجعلنا مسـلمني، 

شهر مبارك وكّل عام وأنتم بألف خري. 

سغُث افسغاد الغمظغئ جمسئ رجإ سغُث افسغاد الغمظغئ جمسئ رجإ 


