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اللجنة االقتصادية تؤكد أن إجراءات العدو حبق االقتصاد اليمين كانت السبب الرئيسي يف معاناة الشعب وجتويعه

حن����م����ل دول ال��������ع��������دوان وع�����ل�����ى رأس������ه������ا أم�����ري�����ك�����ا واألم�����������م امل�����ت�����ح�����دة م����س����ؤول����ي����ة ت�����داع�����ي�����ات وت�����ب�����ع�����ات ال������رد
ن��دع��و ال��ش��ع��ب ل��دع��م خ���ي���ارات م��واج��ه��ة احل����رب االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ف��اع��ل اجل����اد م��ع ك��ل مقتضيات امل��ع��رك��ة 

ندر�س خيارات الرد بطرق فعالة ومزعجة للعدو
رئيسة اللجنة الفنية لنظام عدالة األطفال بوزارة العدل آمال الرياشي:

العدوان على اليمن جيهض أحالم 
األطفال ويهدد مستقبلهم 

النار ترد النارالنار ترد النارالنار ترد النار

استشهاد وإصابة 15 فلسطينيًا بينهم أطفال يف العدوان على غزة 
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وحدة املدفعية: استهداف 321 آلية للعدو وتنفيذ 20 عملية باالشرتاك مع سالح الجو خالل إبريل 
 : خاص 

أفـاد لصحيفـة حملسـرة يصـاٌر يف ولـاة حملافعيـة 
حلتابعة للجيش وحللجا0 حلشعشية بأ0 حل لاَة تمّكنت ين 
حسـتهاحف أكثَر ين 351 آلية عسـكرية للعاو يف يختلف 

حلجشهات، خالل بهر إبريل حملنرص5.
وأضـاف أ0 حل لاة نفـذت 50 عمليًة باالبـرحك يع 
سـالح حلج  حملسـّر عىل تجمعات ويخاز0 سالح للغزحة 
وحملرتزقة يف عاة جشهـات، ولققت تلك حلعمليات نجالاً 
كشـرحً، إذ أسـفرت عـن سـق ط عاد كشـر يـن حلغزحة 
وحملرتزقة قتىل وجرلى، كمـا ديرت وألرقت حلعايَا ين 

يخاز0 أسلحة حلعاو.
وذكـر حملصـار أيضـاً أ0 يافعيـة حلجيـش وحللجـا0 
حلشـعشية تمكنـت خـالل حلشـهر حلفائـت يـن إعطاب 
وإلرحق أكثَر ين 115 يعّاالً رّبابـاً ملرتزقة حلعاوح0 يف 

يختلف حلجشهات.
وكا0 ناطـُق حلق حت حملسـلحة، حلعميـا يحيى رسيع، 
قا أوضح، أيس حأول أ0 ولاحت ضا حلاروع وحلهناسـة 
وحلقناصـة تمكنت ين تاير وإعطاب 168 آلية يتن عة 
للعـاوح0 ويرتزقتـه يف يختلـف حلجشهـات خـالل إبريل 
حملنرص5، فيما تم قنص 53 جناياً سـع دياً وسـ دحنياً يف 

حلحاود إىل جانب حملئات ين حملرتزقة.

مصرع وإصابة عشرات 
املرتزقة بكسر زحفني 

لهم يف جيزان 
 : جيزان 

حلجيـش  يرتزقـة  عنـارص  يـن  حلعـرحُت  سـقط 
حلسـع دي قتىل وجرلى، أيس حلسشت، وتكشاوح خسائَر 
ياديـًة فادلة، خالل كرس زلفني لهم عىل ي حقع ق حت 
حلجيش وحللجا0 حلشعشية يف جشهة جيزح0 ورحء حلحاود.

وأفاد يصار عسـكري لصحيفة حملسـرة بأ0 حلعاو 
حلسع دي دفع بمجاييَع كشرة ين يرتزقته يف يحاولتي 
زلف وحسـعتنَي عىل عـاة ي حقَع يسـيطر عليها أبطال 

حلجيش وحللجا0 رشق جشل حلاود بجيزح0.
نُفذتـا يـن عـاة  حملحاولتـني  أ0  حملصـار  وأوضـح 
يسارحت، يشرحً إىل أ0 طرح0 حلعاوح0 حلحربي وحملرولي 
وحلتجّسـي بارك فيهما بكثافة إلسناد حملرتزقة، ولكن 
بـاو0 جـاوى، ليث تلقـى حملرتزقـة رضبـاٍت يكثفة 
ويسـادة يـن قشـل قـ حت حلجيـش وحللجا0 حلشـعشية 
حملرحبطة يف تلك حمل حقع، يا أسـفر عن سـق ط حلعرحت 

ينهم بني قتيل وجريح.
وأبار حملصار إىل أ0 يرتزقة حلجيش حلسع دي تكشاوح 
أيضاً خسـائَر ياديـة يف حلعتاد حلعسـكري، قشل أ0 يل ذ 
بقيتهم بالفـرحر ين أرض حملعركة، وحنتهـت حملحاولتا0 

باو0 أ0 يحقَق حملرتزقة أيَّ تقا5.

»زلزال1« يضرب 
تجمعات ملرتزقة الجيش 

السعودي يف عسري 
 : عسير 

سـقط عـاٌد يـن يرتزقـة حلجيـش حلسـع دي قتىل 
وجرلـى يف جشهـة عسـر ورحء حلحاود، أيس حلسـشت، 
جرحء رضبـة يسـادة نفذتها قـ حت حلجيـش وحللجا0 

حلشعشية بصاروخ ين ن ع »زلزحل1« حملصنع يحلياً.
وأفـاد يصار عسـكري لصحيفة حملسـرة بأ0 ق حت 
حلجيـش وحللجـا0 حلشـعشية رصـات تجمعـاً لعنـارص 
يرتزقـة حلجيش حلسـع دي قشالة ينَفذ علب يف عسـر، 

فأطلقت عليهم صاروخاً ين ن ع »زلزحل1«.
وأّكـــــا حملصـار أ0 حلصـاروخ أصـاب تجمعـاِت 
حملرتزقـة باقة عالية، يا أسـفر عن سـق ط حلعايا ين 
حملرتزقة حلذيـن كان ح 0ناك بني رصيـع وجريح، وألحق 

بهم خسائَر ياديًة يف حلعتاد حلعسكري.

 حقق إصابة دقيقة وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم:

تدمري آلية ملرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران بكمني هندسي

 العدوان يواصل خرق اّتفاق الحديدة وإصابة مواطنني بنريان املرتزقة يف »التحيتا«

 : الحدود 
تمّكنت ق حُت حلجيش وحللجا0 حلشعشية، 
أيـس حلسـشت، ين تايـر آلية عسـكرية 
ملرتزقـة حلجيش حلسـع دي قشالـة نجرح0، 
عىل حلحاود، وسـقط عاد ين حملرتزقة قتىل 

وجرلى.
وأفـاد يصار يياحني لصحيفة حملسـرة 
بـأ0 حآللية وقعـت يف كمني 0نـايس، ليث 
حنفجـرت بها عشـ ٌة ناسـفة زرعتها ولاة 
للجيـش  حلتابعـة  حلعسـكرية  حلهناسـة 

وحللجا0 حلشعشية 0ناك، وديرتها.
وأّكــــا حملصـار أ0 حآللية كانت تحمل 
عىل يتنها عادحً ين عنارص يرتزقة حلجيش 
حلسـع دي، سـقط ح جميعـاً بـني رصيـع 

وجريح جرحء تاير0ا.

 : الحديدة 
أصيـب ي حطنا0 بجـروح بليغة، أيس حلسـشت، 
جـرحء قذيفة أطلقهـا يرتزقـة حلعاوح0 حلسـع دي 
حأيريكـي يف يحافظـة حلحايـاة، فيما بـنت ق ى 
حلعاوح0 قصفاً يكثفاً عىل عاد ين حملناطق حلسكنية 
يف حملحافظة، وذلك ضمن خروقاتها حملت حصلة التّفاق 
وقف إطالق حلنـار باملحافظة، وحلتي بلغت قرحبة 50 

ألف خرق ينذ باء رسيا0 حالتّفاق. 
وقال يصار يحيل لصحيفة حملسرة: إ0 حثنني ين 
حمل حطنـني أصيشا بجرحح نتيجة قذيفة 0او0 أطلقها 
حلغـزحة وحملرتزقـة عـىل ينطقـة حلجشليـة بمايريـة 

حلتحيتا.
كمـا أفادت يصـادُر يحليـة أخرى بـأ0 أرضحرحً 
ياديـة وقعت يف كلية حلطب بجايعـة حلحاياة جرحء 

حستهاحفها بعاد ين قذحئف حملافعية ين قشل يرتزقة 
حلعاوح0.  وأضافت حملصادر أ0 ق ى حلعاوح0 قصفت 
بمختلف حلعيارحت حلربابة قريتي حلزعفرح0 ويحل 
حلشـيخ ويـا جاور0ما يف ينطقة كيلـ 16 بمايرية 
حلاريهمـي، كمـا قصفت بــ50 صاروخ كاتي بـا 
و35 قذيفة يافعية يـزحرَع ويمتلكاِت حمل حطنني يف 

ينطقة حلفازة وجن ب ياينة حلتحيتا.
إىل تعـرُِّض قريـة حلشـجن   وأبـارت حملصـادر 
ورشق وعـاة يناطـَق جنـ ب رشق ياينـة حلتحيتا 
إىل قصـٍف باأسـلحة حلثقيلـة وحملت سـطة ين قشل 
يرتزقة حلعاوح0 أيضاً، وأوضحت أنه تم رصُا جرحفة 
عسـكرية للمرتزقـة تقـ 5ُ باسـتحاحث تحصينات 

قتالية رشق ياينة حلششاب بشارع حلـ0ا.
إىل ذلك، حسـتهافت ق ى حلغـزو ويرتزقتها أيضاً 
يطاَر حلحاياة حلـاويل بأكثَر ين 58 قذيفة يافعية، 

كمـا أطلقت سـتَّ قذحئف 0او0 عىل ألياء سـكنية 
يتفرقة يف بارع صنعاء.

وكانـت قـ ى حلعـاوح0 صّعـات يـن خروقاتها 
بشكل الفت، أيس حأول، ليث بنت غارتني ج يتني 

عىل سالِل حللحية.
وينـذ بـاء رسيـا0 حتّفاق وقـف إطـالق حلنار يف 
حلحايـاة، لم تت قـف خروقاُت حلعـاوح0 ويرتزقته، 
وبحسـب حلناطق حلرسـمي للق حت حملسلحة، حلعميا 
يحيـى رسيع، فقا بلغـت تلك حلخروقـات قرحبَة 50 

ألف خرق ينذ حلت قيع عىل حالتّفاق.
وجاد حلعميا رسيـع خالل يؤتمر صحفي، أيس 
حأول، حلتأكيـَا عـىل حسـتمرحر حلتزح5 قـ حت حلجيش 
وحللجا0 حلشـعشية باالتّفـاق، وحلتفاظها بحق حلرد 
عـىل خروقـات حلعـاوح0، كمـا أّكـــــا حلجه زية 

مل حجهة أي تصعيا.

كمني هندسي يودي بمجموعة من املرتزقة يف خب والشعف
 : الجوف 

لقـي عـاٌد يـن يرتزقـة حلجيـش حلسـع دي 
يصارَعهـم وأصيب آخرو0 ينهـم بجروح، جرحء 
وق عهـم يف كمـني 0نـايس يحكم نفذتـه ق حُت 

حلجيش وحللجا0 حلشعشية يف يحافظة حلج ف.

وأفاد يصار عسـكري لصحيفة حملسـرة بأ0 
عش ة ناسـفة زرعتها ولاة حلهناسـة حلعسكرية 
حلتابعـة للجيـش وحللجـا0 حلشـعشية، حنفجـرت 
بمجم عـة يـن حملرتزقة يف جشهة سـلشة بمايرية 

خب وحلشعف، وأوقعتهم بني قتيل وجريح.
وأوضـح حملصـار أ0 ذلـك جاء خـالل يحاولة 

تسـلل للمرتزقة عـىل ي حقع للجيـش وحللجا0 يف 
حملنطقـة، ليث تم حسـتهاحف حملرتزقة حملتسـللني 
بنرح0 يسادة أوقعت خسـائَر برية إضافية يف 

صف فهم إىل جانب حلكمني حلهنايس.
 والذ بقية حملرتزقة بالفرحر ين حملنطقة وحنتهت 

يحاولتهم بالفشل.
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 »وول سرتيت جورنال«: »الدرونات« اليمنية هاجمت الرياض ودبي وتهّدد السفن الحربية األمريكية 
 : متابعات

لّطمت حلتط رحُت حلعسـكريّة حلن عية حلتي تشهُا0ا 
إيكانيـاُت حلجيـش وحللجـا0، لاجـَز »حإلنـكار« حلذي 
يحاول حلعاوح0 حالختشـاء ورحءه، ووصل صاح0ا وأثُر0ا 
حلفعـاُل يف حمليـاح0 إىل وسـائل حإلعال5 حلاوليـة حلكربى، 
َليْـــُث أّكـــــات صحيفة »وول سـريت ج رنال« 
حأيريكية حلشـهرة، يؤّخرحً، أ0 حلهجمات حلتي تشـنها 
حلطائـرحت حملسـّرة حليمنية ضا تحالف حلعـاوح0 عاليُة 
حلاقة وبعياة حملاى، كما أّكــــات أ0 0ذه حلطائرحت تم 
تط ير0ا وتصنيعا يحلياً باو0 دعم خارجي، يشـرًة 
إىل نجـاح حلهجمـات حلج يـة حلتي حسـتهافت حلرياض 

ودبي، وحلتي يا زحلت حلسع ديّة وحإليارحُت تنكُر0ا. 
وقالـت »وول سـريت ج رنـال« يف تقريـر نرته 
قشـل ي يـني: إ0 »ترسـانة حلطائـرحت حملسـّرة حليمنية 
باتت تشـكل خطرحً يتزحياحً عىل حلسع ديّة وحإليارحت«، 
يؤّكــــاة أ0 0ذح حلخطر يمتاُّ أَيْــضاً إىل أكثَر ين ذلك، 
إذ أ0 »حملسـؤولني حأيريكيني يف إدحرة ترحيب يشـعرو0 
بقلـق يتزحيـا إزحء حلخطـر حلـذي تشـكله »حلارونات« 
حليمنية عىل تَحــّركات حلسـفن حلحربيـة حأيريكية يف 
حملنطقة«، و0ـ  يا ي ضح ياى حلفاعليـة حلعالية حلتي 
يمتـاز بها سـالح حلجـ  حملسـّر حليمني، َليْـــُث بات 
يشكل رقماً صعشاً يف حملعركة حلتي ي حجه فيها حليمني 0 

تحالفاً يمتلك ألاَث حلتقنيات حلعسكريّة حلعاملية. 
وأّكـــــات حلصحيفـة أ0 »حلهجمات حلتي تشـنها 
حلُقــــ َّحت حليمنيـة بطائرحتها حملسـّرة ضا خص يها 
أكثـُر دقـة وأبعُا يسـافة يمـا تقر بهـا رسـمياً دول 

حلتحالـف وحل اليـات حملتحـاة«، و0ـ  يـا يشـر إىل أ0 
تحالف حلعـاوح0 وعىل رأسـه حل اليات حملتحـاة، يحاول 
إنكاَر فاعلية حلطائرحت حملسـّرة حليمنيـة أَو حلتقليل ين 
أ0ميتهـا؛ بغرض حلتغطية عـىل إخفاِقـه يف ي حجهتها 

برغم ُكـــّل حإليكانات حملتط رة حلتي يمتلكها. 
حلتقرير نسـف يزحعم تحالف حلعاوح0 وأتشاعه بشأ0 
»إيرحنية حلطائرحت حملسـرة«، َليْــُث أّكــــا ب ض ح 
أ0 »حالسـتخشارحت حأيريكيـة َخلَُصـت إىل أ0 برنايـج 
حلطائرحت حملسّرة حليمنية يحمل طابعا يحلياً وال ي جا 

فيه أيُّ دعم خارجي«، و0ـ  أَيْــضاً يا يزيُا ين لجم 
فضيحة دول حلعاوح0 حلتي تغطي عىل فشـلها باعايات 
ال أسـاَس لهـا ين حلصحـة، كمـا ي ضح ذلـك حلحجَم 
حلحقيقـي لإلنجـاز حليمنـي يف حلتغلب عـىل تكن ل جيا 
وإيكانيات تحالف حلعاوح0 بصناعة يحلية تّمت خالل 

ظروف بالغة حلصع بة. 
وأّكـــــا تقريُر حلصحيفة حأيريكيـة أ0 ُقـــ َّحت 
حلجيش وحللجا0 حلشـعشية »أصشحت خالل فرٍة قصرة 
يـن حلُقــــ َّحت حأكثر يهـارة يف حسـتخاح5 حلطائرحت 

باو0 طيار«، يشرة إىل أ0 ذلك »ألاث جاالً يف حل اليات 
حملتحاة«. 

كما أّكــــا أ0 ُقـــ َّحِت حلجيش وحللجا0 حلشـعشية 
حنتقلـت ين حسـتخاح5 طائرحت يسـّرة صغرة حلحجم 
إىل »تط ير نسـخة أكربَ بشـكل طائـرة تصنفها حأيم 
 ،»UAV-X« حملتحاة بـ »حملركشة حلج ية غر حملأ0 لة« أَو
و0ي قادرة عىل قطع يسـافة تتجـاوز 1000 كلم، يا 
يضُع عاصمتَي حلسع ديّة وحإليارحت يف يريى نرحنها«، 
و0  يا يشـها عـىل وص ل طائـرحت »حلصّمـاد5 َو3« 

حليمنية إىل حلرياض وأب  ظشي ودبي. 
»يسـؤوالً  أ0  حلتقريـُر  يذكـر  حلسـياق،  0ـذح  ويف 
تنفيذياً يف رشكة أرحيك  حلسـع ديّة ويسـؤوالً خليجياً 
آخـر، أّكـــــاح للصحيفة أ0 طائرًة يمنية حسـتهافت 
يصفـاة للركـة قـرب حلعاصمـة حلريـاض يف ي ليـ  
5018، وألحقـت أرضحرحً باملصفـاة رغـم نفي لك ية 
حململكـة وق ع حلهج 5«، ويشـر 0نـا إىل حلهج 5 حلذي 
نّفذتـه طائرُة »صّمــاد5« بعيـاة حملاى، وحلتي لاولت 
حلسـع ديّة إنـكاره وحّدعـت آنـذحك أ0 »لريقاً َبـبَّ يف 

حملصفاة«!
كمـا نسـف حلتقريُر إنـكاَر حإليارحت لهجـ 5 طائرة 
»صّمـــاد3« حليمنيـة عـىل يطـار دبـي يف حإليـارحت، 
َليْــُث أّكــــا أنه »قشل حبـهر خرقت طائرة يسّرة 
يمنيـة أُْخـــَرى أج حء حإليـارحت وقصفـت يطاَر دبي 
حلـاويل، يـا ألحـق أرضحرحً، وأسـفر عن تأجيـل بعض 
حلرلالت«، يشـرحً إىل أ0 حل اليـات حملتحاة دعمت إنكار 
حإليـارحت لهذه حلرضبة يف إطار يحـاوالت حلتغطية عىل 
0ذح حلتط ر حلكشر يف قارحت سالح حلج  حملسّر حليمني.

 الطي��ران اليمن��ي المس��ّير »محل��ي الصن��ع« وال يوج��د أي دع��م خارجي 
 الجي��ش واللج��ان »م��ن القوات األكث��ر مهارًة ف��ي اس��تخدام الطائرات ب��دون طيار«

مقتل فتاة يف أبني 
وشاب بعدن على أيدي 

ميليشيا وعصابات 
االحتالل اإلماراتي 

 : أبين
ت حصُل ييليشيا وعصابات حاللتالل حإليارحتي حلعشَث 
بـأروحح حأبرياء يـن حمل حطنني حآلينـني يف حملحافظات 
حلجن بية وحلذي يأتي ضمن يخطٍط ياروس ويمنهج 
إلنهـاء لالـة حأين ونـر حلذعر وحلخ ف يف أوسـاط 
حأ0ايل كي يتسـنى للمحتّل حسـتكماُل حنقضاضه عىل 
ُكــــّل يفاصل حملؤّسسـات حلخاييـة وحإليرحدية، بما 

فيها حمل حنئ وحملطارحت ولق ل حلنفط. 
ويف آخـر تلـك حلجرحئم، عثـر ي حطنـ 0 يف ينطقة 
زنجشار يحافظة أبني يسـاَء أيس حأول حلجمعة، عىل 
جثة فتاة يجه لة ُقتلت بششـاعة يـن قشل عصابات 
ويسلحي يا يسـمى »حلحزح5 حأيني« حلتابع لاللتالل 

حإليارحتي. 
وقالـت يصادر يحلية يف أبني: إ0 ي حطنني عثروح 
عىل جثة فتاة يجه لة تم قتلُها بإطالق حلرصاص يف 
وجِهها وتش يهها بطريقة بشعة ال تُمتُّ لإلنسانية 
بصلـة، َليْــُث أقـا5 حملجري 0 حلتابعـ 0 لاللتالل 
حإليارحتـي بعـا أ0 أردو0ـا قتيلـة بريـي جثتهـا يف 
ينطقة خالية ين حلسـكا0 بمنطقة باجاحر يايرية 
زنجشار قشل أ0 يق 5 حمل حطن 0 بنقلها إىل يستشفى 

حلرحزي. 
وتأتي 0ـذه حلجريمـة يتزحينًة يع قيا5 ييليشـيا 
يا يسـمى حلحزح5 حأيني يف عا0 بقتل حمل حطن رحبـا 
صالـح حلاحعري حملقلـب )بأب  عيـ 0( وحلذي يعمل يف 

بيع حلقات بس ق حلشيخ عثما0. 
ولفت بـه د عيا0 بسـ ق حلقات، إىل أ0 يسلحني 
يستقل 0 درحجًة نارية بارشوح أب  عي 0 بإطالق حلنار 
عليه قشل أ0 يل ذوح بالفرحر بعا حرتكاب حلجريمة، دو0 
أ0 تَحــّرَك سـيارحُت حلرطة وحلنقاط حأينية حلتابعة 

لاللتالل حلقريشة ين يكا0 حلجريمة أي ساكن. 

مئات املعتقلني يشكون التعامل املهني والال إنساني داخل سجون االحتالل 
اإلماراتي السرية باملكال

 : حضرموت
قـال عـاٌد يـن أ0ـايل وأوليـاء أيـ ر حملعتقلني يف 
سـج 0 حاللتـالل حإليارحتي بماينة حملـكال يحافظة 
لرضي ت، بأ0 أبناء0م يتعرض 0 أبشع حملعايالت 
حلسـيئة وحالنتهـاكات حلجسـيمة، يف ظـل تجا0ـل 
وصمت وت حطؤ حلسـلطة حملحليـة وحلنيابة حلجزحئية 

حملتخصصة حلتابعتني لحك ية حلفاّر 0ادي. 
ووفقاً ملصادر دحخل سـج 0 حاللتالل حإليارحتية 
يف يطـار حلريا0 باملـكال، فإ0 حملئاِت يـن حملعتقلني 
قـرسحً يتعرضـ 0 للتعذيـب حلجنـي وحلجسـاي، 
باإلضافة إىل حلتعايل حملهني وحلال إنساني وحلُعنرصي 
وحملناطقي ين قشل إدحرة ولرحسـة حلسجن ؛ َك 0 
حملعتقلني يـن يختلـف يحافظـات حلجمه رية، 
ــة  باإلضافة إىل حالستيالء عىل يمتلكاتهم حلَخاصَّ

ين أي حل و0 حتف وغر0ا. 
ويـروي ألـُا حملعتقلـني حملفَرج عنهـم يؤخرحً 
تفاصيَل حلتعذيب دحخل حلسج 0 حلتابعة لاللتالل 

حإليارحتي يف حملكال قائالً: تم إغالق أب حب حلعنابر، وترك 
فتحة صغـرة فقط، ويُمنـع حملعتقل 0 يـن حل ق ف 
أيا5 أب حب حلعنابر يهما كا0 حلسشب، يشرحً إىل أنه يتم 
تغطيـة حلعينني وتقييُا حليايـن عنا حلخروج إىل يكتب 
حإلدحرة أي سـشب لتـى يف حملعاينـة حلطشيـة، يضيفاً: 
أيـا يا يجري يف زنازين حالنفرحدي فه  يسلسـل آخر، 

َليْـــُث 
يتم تعليُق حلسـجني يـن يايه بقي ٍد 

إىل سـقف حلزنزحنة ليقف عىل أطرحف أصابعه لساعات 
ط يلـة، ثم ي ضع عـىل حلزنزحنـة أل حض يـن حلثلج 
لتقطـر عىل رأسـه بقطرحت بـاردة، وكذلـك يتم خلُع 
يالبـس حلسـجني، ويُرك يف يالبسـه حلاحخليـة، ويتم 
غسـله باملـاء وحلثلج بني فـرة وأُْخـــَرى، إضافًة إىل 

وحلسـب  وحلشـتم  حلـرضب 
أَو  وحضـح  سـشب  أي  دو0 
يسـ غ قان نـي، يشينـاً أ0 
حأكل وحلرب بشه يعاوية، 
وسـط إ0مال صحـي ملاحوحة 

حأيرحض ين حملعتقلني. 
حملعتقلـ 0  وينابـا 
حلحق قية  حلاوليـة  حملنظماِت 
برسعة حلتاخـل وإيقاف 0ذه 
حالنتهاكات حلتي تمارسـها أب  

ظشي بحق حليمنيني. 
وكانت ينظماٌت دولية عىل 
رأسها ينظمة »0ي ين رحيتس 
ووتش« حلحق قيـة حلاولية، قا 
أّكـــــات يف تقريـٍر لها ي ثٍق 
باأدلـة يف ي ني  حلعـا5 حملايض، 
تعذيـب  بـشكات  وجـ د  عـن 
وسـج 0 رسية ياير0ا حاللتالُل 
حإليارحتـي باملحافظات حلجن بية 

تحت  سـيطرتها، كما أجـرت يقابالٌت حل حقعـة 
يـع يـن تعرضـ ح لالنتهـاكات وحلتعذيـب وحإلخفاء 
حلقـرسي يف 0ـذه حلسـج 0، يف لني طالشـت ينظمة 
حلعفـ  حلاولية حأيم حملتحاة بفتح تحقيق عاجل ل ل 

تلك حلسج 0. 

وزير الصناعة يتوعد التجار املتالعبني باإلغالق املباشر ملحالتهم
 : صنعاء

لـّذر وزيـُر حلصناعـة وحلتجـارة، عشُاحل 0اب 
حلـارة، حلتجـاَر حملتالعشـني باأسـعار يـن حإلغالق 
حملشارِش ملحالِّهم لال عـا5 حاللتزح5 بالق حئم حملقرة 

ين حل زحرة بهذح حلخص ص. 
وعرّب حل زيُر خالل نزول يياحني، أيس حلسـشت، 

بأيانـة حلعاصمة عن حأيل بالتـزح5 حلتجار بق حئم 
حالسـعار وحلتفاعـل حاليجابي يـع حلحملة حل طنية 

لحماية حملستهلك حملستمرة لتى ريضا0. 
وقـال » تـم يصـادرة 151 ألـف كيـس دقيق 
وقمح يطح 0 فاساة يف يخاز0 برنايج حأغذية 
حلعاملـي ويقر حملجلـس حلاحنماركـي يف يحافظة 

لجة ». 

وأباد حل زير حلارة باملحالِّ وحلركات حملتجاوبة 
يع حلحملـة وتقايمهم لتخفيضات فـ ق حملت قع 
تجاوبـاً يـع لاجـة حملسـتهلك وقارتـه حلرحئية 
ــة يع قرب لل ل حلشهر حلكريم.  حملحاودة بَخاصَّ
وأضـاف »نحـذر أ0 أي يخالـف سـيتم إغالق 
ــة وحلحملة  حملحالت حملخالفة إغالقاً يشارشحً َخاصَّ

تاخل أسش عها حلثاني«. 
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محافظ المحافظة يؤّكــــد أن عودتهم إلى جادة الصواب يمثل صفعًة بوجه تحالف العدوان:

استقبااًل لشهر رمضان المبارك:

خالل وقفتين احتجاجيتين عسكرّيتين:

 : الحديدة
أّكـــــا أبناء ووجهـاء يايريتي 
حلز0رة وجشل رأس بمحافظة حلحاياة، 
أيس حلسشت، يف وقفتني حلتجاجيتني 
بحـق  حالغتصـاب  بجريمـة  للتنايـا 
يرأة يف يايريـة حلتحيتا، ين قشل ألا 
حملرتِزقة حلسـ دحنيني، وق َفهم حلكايل 
يف خنـاق حلجيـش وحللجا0 حلشـعشية 
وحلتضحيـة بـكل غاٍل ونفيـس لالر 
حلغـزحة وحملحتّلني ين ُكـــّل بـرٍب ين 

أرض حل طن حلغايل. 
ففـي يايريـة حلز0رة، أعلـن أبناء 
قشليـة  وقفـة  يف  حملايريـة  ووجهـاء 
غاضشـة، وق فهـم يف خنـاق حلجيش 
وحللجا0 حلشـعشية، للرد عـىل حلجرحئم 
حملسـتمرة بحق بعشنا حليمني وآخر0ا 
جريمـة حالغتصـاب وحلطعـن اليـرأة 
يف حلتحيتـا، يؤّكــــايـن أ0 جريمة 
حالعتاحء عىل أعرحض حلنسـاء تسـتفز 
غرة وبـهاية ونخـ ة ُكــــّل أبناء 
بـعشنا حليمنـي حملحافـظ، بمختلـف 
وحملذ0شيـة،  حلسياسـيّة  يك ناتهـم 

حلصفـ ف  ت ليـا  عـىل  وتجرب0ـم 
ورفـا  حلعـا5  حلنفـر  يف  وحالسـتمرحر 
حلجشهـات بالرجـال وحملال للـذود عن 
حأرض وحلعرض ودفاعـاً عن حلكرحية 
حليمنية بقيمهـا ويشادئها  وحلسـيادة 

حأصيلة. 
 ودعا حملشـارك 0 حلقشائـَل حليمنية 
إىل تكثيـف حلجهـ د وإعـال0 حلنكـف 
حلقشـيل لرفا جشهـة حلسـالل حلغربي 
وكل حلجشهـات بالرجـال وحملـال لتى 
تطهـر حلرحب حليمني ين دنس حلغزحة 
ويرتِزقتهـم، الفتـني إىل أ0 يثـل 0ذه 

حالعمال حملشـينة دليُل إفالس وسق ط 
وحنحالل 0ذح حلعاوح0 ويرتِزقته حلذين 

ال دين وال قيم وال كرحية لايهم. 
 فيمـا نّظم أبنـاء ووجهـاء قشائل 
يايريـة جشـل رأس بالحايـاة وقفة 
وحسـتنكارحً  تنايـاحً  حلتجاجيـة؛ 
لجريمـة حالغتصـاب حلتـي قـا5 بهـا 
ألـا حلسـ دحنيني بحـق حيرأة يسـنة 
يف يايريـة حلتحيتـا وجرحئـم حلعاوح0 
حلسـع دّي حأيريكـي حإليارحتـي بحق 
أبنـاء حليمـن عايـة وبحـق حختطاف 
حلصيادين َوحلنساء يف تهاية عىل وجه 

حلخصـ ص يف ظل صمـت أيمي يخٍز 
ويعيب. 

وت عات قشائـُل يايرية جشل رأس 
حلغـزحة وحملحتّلـني بتطهـر حليمن ين 
بحـق بـعشنا  وإجرحيهـم  رجسـهم 
حليمني ينذ أربعة أع ح5، يؤّكــــاين 
حستمرحر0م يع ُكـــّل حلقشائل حليمنية 
يف رفا حلجشهات بالرجال وحملال وتعزيز 
حالنتصـارحت، حلتـي يحققهـا أبطـال 
جيشـنا ولجاننا حلشـعشية يف يختلف 

حلجشهات. 
 وطالب حملشارك 0 حأيم حملتحاة 
حلقيـا5َ بمسـئ لياتها وإيقاف 0ذح 
حلعاوح0 حلغابـم حلذي حنتهك ُكـــّل 
حلحصـار وإيقاف  حلحريـات وفـك 
حلاريهمـي،  أبنـاء  عـىل  حلقصـف 
ورسعة تنفيذ حتّفاق حلسـ يا بشأ0 
حلحايـاة وتحميـل طـرف حلعاوح0 
يسـئ لية حلتعنت يف عرقلة وإعاقة 
عـا5 تنفيـذه، ينابـاين حلقيـادة 
حلسياسـيّة باتّخاذ حإلجرحء حملناسب 
وحلخيـارحت حالسـرحتيجية للرد عىل 
حلـاويل  حلعـاوح0 وحملجتمـع  تعنـت 

وجرحئم يرتِزقتهم. 

 : حجة
حسـتقشلت يحافظـُة لجـة، أيس 
حلسـشت، 70 يمـن كانـ ح ينخرطني يف 

صف ف حلعاوح0. 
ويف حلحفل حلذي أقيم باملناسـشة ليّا 
حملحافـظ 0ـالل حلصـ يف، حلعائاين إىل 
ُلضن حل طن ولرصهم عىل حالستفادة 
ين قـرحر حلعفـ  وحسـتجابتهم لاع ة 

قائا حلث رة. 
وأّكـــــا أ0 ع دَة بـشاب ورجال 
حل طن إىل جادة حلصـ حب يمثل صفعًة 

ق ية يف وجهة تحالف حلعاوح0. 
أ0  إىل  حلصـ يف  حملحافـظ  ولفـت 
حلرعايـة  بـكل  سـيحظ 0  حلعائايـن 
وحال0تمـا5 وسـيعايل 0 كغر0ـم ين 

أبناء حملحافظة. 
يـن جانشـه ثمـن وكيـل حملحافظة 
صـادق حأدبعي، لـرَص حلعائاين عىل 

ورغشتهـم  حل طـن  يصلحـة  تغليـب 
حلجادة يف حاللتحاق بإخ حنهم يف يختلف 
للتصـاي  وحلـرف  حلعـزة  جشهـات 

للعاوح0. 
وأبـار إىل أ0 0ناك ت حصـالً بقيادة 
حملحافظـة لع دة عـاٍد ين حملغـّرر بهم 
بعا أ0 تكشـفت لهم لقائـُق وأ0احف 

حلعاوح0 ويطايعه حالستعمارية. 
باور0م عـرّب حلعائاو0 عن حلشـكِر 
لقائا حلث رة وحملجلس حلسـيايّس حأعىل 
بتسـهيل ع دتهم ويا ملس ه ين لسن 
يعايلة، يعتربين حنخرحطهم يف صف ف 

حلعاوح0 خطأ كشر لن يتكرر. 
وأّكـــــاوح رغشتهـم حلصادقـة إىل 
حل قـ ف إىل جانـب حلجيـش وحللجـا0 
حلشـعشية للافـاع عـن حليمـن وعزتـه 

وحستقالله. 
لرض حالسـتقشال عاد ين يسـئ يل 

حملحافظة. 

 : خاص
تزحُينـاً يـع قـاو5 بـهر حلخـر وحإلعاحد 
وحلجهاد وحالستشسـال بـهر ريضا0 حملشارك، 
بـهات يحافظُة صعاة، أيس حلسشت، لفالً 
وعرضاً عسـكريًّا؛ بمناسـشة تخرُّج دفعة ين 
ُقــــ َّحت حأين حملركزي تحمـل عن ح0 »نرٌص 
ين حللـه« بحض ر يحافـظ حملحافظة يحما 

جابر ع ض. 
وأجـرت حلافعة عرضـاً عسـكريّاً أظهرت 
فيه بعض حملهارحت وحلخربحت وحأسـاليب حلتي 

تلق 0ا خالل حلاورة حلعسكريّة. 
وخـالل حلعـرض حلعسـكرّي حلـذي لرضه 
عاد ين حلقيـادحت حأينية وحلعسـكريّة، بارك 
حملحافـظ ع ض للخريجـني نجاَلهم يف إتما5 
حلاورة، يشـياحً بالجهـ د حلتي تشذلهـا قيادة 
ُقــــ َّحت حأيـن حملركزي ين خـالل يا تق 5 

بـه ين تأ0يـل ضشاط وأفـرحد ولـاحت حأين 
حملركـزي. 

وبـكر حملحافـظ حالنضشـاَط وحلجا0زيـة 
للخرجني وينتسشي حأين حملركزي، يعرباً عن 
أيلـه بأ0 يق ي ح باور كشـر ين لفظ لألين 

ورفا للجشهات. 
ويف نهايـة حلحفـل كريت حلسـلطة حملحلية 
للمحافظـة حلخريجـني يـن حلافعـة بهاحيـا 

ريزية. 
إىل ذلـك، أقيم يف يحافظـة حملح يت عرٌض 
عسـكرّي أيني بمشاركة دفعة ين حلخريجني 
باملحافظة بمناسشة تخرج دفعة أينية قتالية 
باسم حلشهيا حلصّمــاد ين ُقـــ َّحت حلنجاة. 
حلتـي لرض0ـا وكيـل  حلفعاليـة  وخـالل 
حملحافظـة حلشـيخ يحيـى إبرح0يم وحملسـئ ل 
حالجتماعي باملحافظة حلشـيخ لسني عشاحلله 
عركاض ووكيل حملحافظة لقطاع حأين حلعميا 

عشاحلقادر حملأخذي وعاد ين حلشخصيات ألقى 
وكيل حملحافظة حلشـيخ يحيى عشـاه إبرح0يم 
كلمة أباد فيها بملحمة حلصم د حأيني حلتي 
تخ ضها حأجهزُة حأينيُة يف ي حجهة يؤحيرحت 

دول حلعاوح0 حلسع دّي حأيريكي. 
وأبـار حل كيـل إبرح0يم إىل حلـاور حملتميز 
حلتـي تق 5 بـه حأجهـزة حأينية يـن خالل 
حلحفـاظ عـىل حأيـن وحالسـتقرحر وت فـر 

حلسـكينة حلعاية ويسـت ى ضشط حلجريمة، 
دحعياً حمل حطنني إىل حل ق ف جنشاً إىل جنب يع 

حأجهزة حأينية عىل حلاوح5. 
ين جانشه ألقى ياير أين حملحافظة حلعميا 
يحمـا لفظ حللـه حلحمزي كلمـة رّلب فيها 
بالضيـ ف حلحارضين يف حلفعالية، يشـرحً إىل 
تلّقـي حلخريجني دورًة قتاليـة ودورًة يهارحت 
أينية كايلة وبـاكرحً دوَر حملؤ0لني وحلعايلني 
حلقائمني عىل حلاورة ويا أنجزوه ين يسـت ى 
حلحمـزي  وأبـاد  حملسـت ى.   عـايل  تأ0يـل 
بمسـت ى حلجا0زية حلكشرة وحملعن ية حلعالية 
وحالنضشـاط حلكشـر حلـذي تحـىّل بـه خريج  
دفعـة حلشـهيا حلصّمـــاد و0  يـا ينعكس 
جليـاً ين خـالل حملظهـر حملهيـب للخّريجني.  
لرض حلفعالية يايُر يكتب حملحافظ حأُسـتاذ 
عشاحلحميا أب  بمس وعاد ين يارحء حملكاتب 
حلتنفيذية باملحافظة وقادة حل لاحت حأينيـة. 

قبائل الحديدة تتداعى للرد على جريمة االغتصاب يف مديرية التحيتا

محافظة حجة تستقبل 70 من املغّرر بهم يف صفوف العدوان

ُج دفعات أمنية من قوات األمن املركزي والنجدة بصعدة واملحويت تخرُّ

لقاء موسع ألبناء ووجهاء عزلة الضبيبي 
يدعو الشباب لرفد معسكرات التدريب

 : ريمة
عقَا أبنـاُء ووجهاء عزلة بني حلضشيشـي بمايرية حلجشني يحافظة 
ريمة، أيس حلسشت، حجتماعاً ي سعاً برئاسة يحافظ حملحافظة فارس 

حلحشاري. 
ويف حالجتمـاع حلـذي ناقش أوضـاَع وحلتياجـات حملنطقة، بحض ر 
وكيل حملحافظة لشـؤو0 حلخايات وحلتنمية عشاحلله حلضشيشي، وعض  
حملجلـس حملحيل وعـاد يـن يـارحء حملكاتـب حلتنفيذية وحلشـخصيات 
حالجتماعية باملايرية، بـاد حملجتمع 0 عىل أ0ميّة حالستمرحر يف عملية 
حلتحشـيا وحلتعشئة لاعـم ورفا حلجشهات باملال وحلرجال، يشـرين إىل 
أ0ميّة تعزيـز حللُّحمة حل طنية وت ليا حلصفـ ف يف ي حجهة حلعاوح0 

وحلحفاظ عىل أين وحستقرحر حملحافظة. 
باور0م أباى أبناء ووجهاء عزلة بني حلضشيشي حستعاحَد0م حلت جَه 
إىل جشهـات حلعـزة وحلكرحية للافاع عن حل طن، كما دع ح حلشـشاب ين 
أبنائهم للت جه إىل يعسـكرحت حلتاريب ولث 0م عىل أ0ميّة حكتسـاب 
حلخربحت وحلقارحت حلقتالية بما يؤ0لهم لخ ض يعركة حلعزة وحلرف 
إىل جانب إخ حنهم ين أبطال حلجيش وحللجا0 حلشعشية بحنكة وحقتاحر، 
يؤّكــــايـن حسـتمرحر0م يف ي حجهة حلعاوح0 ودعـم ورفا حلجشهات 

لتى تحقيق حلنرص وتحرير كافة حأرحيض حليمنية. 
يـن جانشه، أبـار يحافظ ريمة إىل أ0ميّة حسـتغالل لل ل بـهر 
ريضا0 للشذل وحلعطاء وتعزيز حلتكافل حالجتماعي بني أبناء حملحافظة 
ــًة يف ظل حلظروف حلصعشة حلتي يمر بها حل طُن جرحء حسـتمرحر  َخاصَّ
حلعـاوح0 وحلحصار، ي ضحاً بأ0 حملرللة تتطلب تظافر جه د حلجميع 
وحستشـعار0م للمسـؤولية وحلتي ال تقترص عىل حستشعار حملسؤولية 
يف حلتصـاي للعـاوح0 ودعم ورفـا حلجشهات فقط، بل لتـى يف تفعيل 
دور حلتكافل وحلتضاين حالجتماعي يف أوسـاط حملجتمع وتعزيز حللحمة 

حل طنية وت ليا حلكلمة وحلصّف يف ي حجهة ُكـــّل غاٍز وطايع. 

مؤّسسة الشهداء تدشن توزيع 
السلة الغذائية الرمضانية ألسر 

الشهداء بصعدة 
 : صعدة

حسـتقشاالً لقاو5 بهر حلخر وحإللسـا0 وحلغفرح0 دّبنت يؤّسسة 
حلشـهاحء فـرع يحافظـة صعاة، أيس حلسـشت، لملة ت زيع حلسـلة 
حلغذحئيـة حلريضانية لكافة أرس حلشـهاحء باملحافظة بمناسـشة قاو5 
بـهر ريضا0 حملشارك.  ليث تم تابـني حلحملة بحض ر يسئ ل فرع 
يؤّسسـة حلشـهاحء باملحافظة حأُسـتاذ يحمـا حلكسـتشا0 وعاد ين 
يارحء حملايريات.  يأتي ت زيُع حلسـلة حلغذحئية ضمن أنشطة ويشاريع 
حملؤّسسة حلخايية وحلتنم ية أرس حلشهاحء يف حملناسشات َوغر0ا وعىل 

ياحر حلعا5. 
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 : خاص:
تنفيـذحً ملضايـني حلرؤيـة حل طنية لشنـاء حلاولة 
حليمنيـة حلحايثة وتجسـياحً لشـعار »يـٌا تشني ويٌا 
تحمي«، وبحض ر رئيس حلجايعة حأُستاذ حلاكت ر 
ألما يحما دغار ون حبه وعماحء حلكليات وعرحت 
حأكاديميـني َوحإلدحريـني، حفتتحت رئيـس حلجايعة 
صشاح أيس حلسـشت حلـ رَش حلتاريشيـة عىل تنفيذ 
حلذحتيـة وحسـتخاحياتها يف  الئحـة حملـ حرد حملاليـة 
حلجايعة، وذلـك ضمن حإلطار حلـذي لّادته حلرؤية 

حل طنية لشناء حلاولة حليمنية حلحايثة. 
وتهـاف حل رش حلتي تسـتمر أكثَر يـن 15 ي ياً 
»ين 0 _ 50 ين بهر ياي «، إىل إكساب 500 يتارب 
حلاروَس حلالزية لتنفيـذ الئحة حمل حرد حملالية حلذحتية 
وحسـتخاحياتها بمـا يتـ حء5 يع نصـ ص حلرؤية 
حل طنيـة لشناء حلاولـة يف جانب حالرتقـاء بالعملية 

حلتعليمية وحأكاديمية عىل جميع حملست يات. 
وخـالل حفتتـاح حل ربـة حأوىل حلتـي تضـم 80 
يتاربـاً يـن حأكاديميـني وحإلدحريني، أبـار رئيس 
جايعة صنعاء حأُسـتاذ حلاكت ر ألما دغار، إىل أ0 
إنجـاز حلالئحة حملالية يأتي ضمـن حال0تما5 بت فر 

وتسـخر حإليكانيـات لخايـة حلجايعـة؛ للقيـا5 
باور0ـا حلعلمي يف خاية حملجتمع وكذلك تجسـياحً 

للشفافية وحلنزح0ة كمشاأ وطني. 

وأبـاد حلاكت ر دغـار بتفاعل ينتسـش  جايعة 
صنعـاء يع 0ذه حلالئحة، يثمنـاً حلاور حلكشر حلذي 
قايـت به حللجنة حملتخصصة بإعـاحد حلالئحة وحلتي 

تضم عاد ين حأكاديميني حملتخصصني يف حلشـؤو0 
حملالية وحالقتصادية بشكل عا5 وتحقق تط رح يهما 
يف حملجاالت حأُْخــَرى بالجايعة وتسهم يف حلنه ض 

حلعلمي وحلشحثي. 
وأضـاف دغار يف ختا5 كلمتـه »لن نقف يكت يف 
حأيـاي أيا5 حلظروف حلتي خلفها حلعاوح0 حلغابـم 
وحلحصار حلجائر، وسـ ف نصنع يـن 0ذه حملرللة 
حلتي يصب فيها حلطغاة وحملستكربو0 ُجلَّ إجرحيهم 
عـىل حليمـن وحليمنيني، فرصـًة لشناء أنفسـنا ذحتياً 
حبتـاحًء يـن بناء جايعـة صنعاء ين حملـ حرد حملالية 
حلذحتية بالشـكل حأيثل«.  يـن جانشه، أوضح عميا 
كليـة حلتجارة وحالقتصاد، حلاكت ر يشـعل حلريفي، 
أ0 حلالئحة ستسا0م بشـكل كشر يف إنهاء حملشاكل 
حملاليـة وحإلدحرية حلتي تعانيهـا بعُض حلكليات قليلة 
حلاخـل، بعا حنقطاع ي حزنـة حلاولة؛ بفعل حلحصار 

حالقتصادي َونقل حلشنك حملركزي إىل عا0. 
بـاوره، دعا أيني عـا5 جايعة صنعاء حأُسـتاذ 
عشاحلقا0ر حلعسـيل، إىل حلعمل بروح حلفريق حل حلا 
وحأخذ بعنْي حالعتشار ُكـــلَّ يضايني حلالئحة حملالية 
حلجاياة، يشـرحً إىل أ0 أي خطأ يف حلتنفيذ له تشعاتُه 

حلجسيمة عىل حملست ى حملايل وحإلدحري. 

 : صنعاء:

مع استمرار تحالُِف العدوان األمريكي 
الس�عودي يف إمعانه بقتل اليمنيني جوعاً 
وحص�اراً ومواصل�ة طغيان�ه يف تضييق 
الخناق املعييش عىل الشعب اليمني، سيما 
مع حلول ش�هر رمضان املب�ارك، أّكدت 
»اللجن�ة االقتصادي�ة العليا أنه�ا تدُرُس 
كافَة خيارات الرد وبطرق فّعالة ومزعجة 
لقوى العدوان، وس�تقوم برفع الخيارات 
املتاحة واملناس�بة إىل القيادة السياس�ية 
خالل أسبوع من تأريخه؛ لتنفيذ ما يلزم 
بم�ا يحقق املصال�ح العليا ألبناء ش�عبنا 

اليمني«.
ويف بي�ان ص�ادر عنه�ا أم�س خالل 

اجتم�اع طارئ عقدت�ه ملناقش�ة تصاُعِد 
الس�عودي  األمريك�ي  الع�دوان  وت�رة 
الداخ�ل يف حربه�م  وأدواته�م مرتِزق�ة 
االقتصادي�ة عىل الش�عب اليمني وانتهاج 
سياس�ة التجوي�ع والتضييق ع�ىل لقمة 
عيش املواطنني كأداٍة من أدوات العدوان، 
حّمل�ت اللجن�ة االقتصادية العلي�ا »دوَل 
تحال�ف الع�دوان وع�ىل رأس�ها أمريكا 
األم�م  ال�دويل ويف مقدمته�م  واملجتم�َع 
املتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات 
الردود أَو الخيارات الذي س�يتم اتّخاذها 
بعد استنفاد جميع الخيارات التي قوبلت 
بتعن�ت ورفض قوى العدوان لكل دعوات 

تحييد االقتصاد«.
وأّك�د بي�اُن اللجنة االقتصادي�ة العليا 

»أن كافة إج�راءات العدّو غ�ر القانونية 
بح�ق االقتص�اد اليمن�ي كان�ت الس�بَب 
الرئي�ي يف معاناة أبناء الش�عب اليمني 
وتجويع�ه وتدمر مقدراته ونهب ثرواته، 
وق�د تس�ببت تل�ك اإلج�راءات بال�رر 
العمي�ق والبالغ ل�كل أرسة يمنية يف كافة 
أرجاء الوطن، كما أنها تستهدُف مقدرات 
وحقوق األجيال القادمة وليس�ت موجهًة 
ضد ط�رف أَو ح�زب أَو مك�ون، ولكنها 
موجه�ة ضد كاف�ة أبناء الش�عب، وصار 
لزام�اً الوق�وف بجدي�ة ملواجه�ة الحرب 
االقتصادية كخيار اسرتاتيجي لدى العدّو 
يعتمُد عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته 

العسكرية«.
ودعت اللجنة »أبناَء ش�عبنا اليمني إىل 

الجهوزي�ة واالصطفاف لدع�م الخيارات 
الت�ي س�يتم اتّخاذه�ا يف إط�ار مواجهة 
الحرب االقتصادي�ة املفروضة عىل بالدنا 
والتفاع�ل الجاد م�ع ُكّل مقتضيات هذه 

املعركة«.
وأعلنت اللجن�ة االقتصادية العليا فتَح 
الب�اب »الس�تقبال األف�كار واملقرتح�ات 
واآلراء والدراسات من كافة رشائح وفئات 
الش�عب من خ�راء وأكاديمي�ني ورجال 
اقتصاد ومفكرين وغرهم لرفد هذا املسار 
واقرتاح سبل مواجهته وتدعو الجميع إىل 

إرسال ما لديهم عر العناوين التالية:
S.E.C.YEMEN@ :الريد اإللكرتوني

الواتس�اب:  رق�م   -  GMAIL.COM
777798749

وأّك�دت اللجن�ُة االقتصادي�ُة العليا أن 
الخي�اراِت االقتصادي�َة الت�ي س�يتخذُها 
اليمني�ون حكام�اً ومحكوم�ني تأتي رداً 
عىل الح�رب االقتصادي�ة الش�عواء التي 
يس�تخدُمها تحال�ُف الع�دوان كوس�يلة 
ح�رب إلخضاع الش�عب اليمني، مش�رًة 
إىل مظاه�ر الح�رب االقتصادي�ة والت�ي 
يأت�ي يف مقدمته�ا قطع روات�ب موظفي 
الدول�ة للعام الثال�ث عىل الت�وايل، ومنع 
س�فن املش�تقات النفطي�ة م�ن الوصول 
إىل مين�اء الحدي�دة، واس�تهداف القطاع 
املرصيف للبلد من خالل القرصنة واإلخالل 
بنظام التحويالت، وكذا اس�تهداف قطاع 
االتص�االت ومحاولة تعطيل�ه، عالوًة عىل 

التدمر املمنهج للُعملة اليمنية. 

 : ترجمة:
أّكــــا ي قٌع أيريكي يتخصص أ0 حملشـاركة 
حأيريكيـة حلربيطانية يف حلعاوح0 عىل حليمن أسـهم 
يف عرقلـة ُكـــّل جه د حلسـال5، يتطرقاً إىل حلفيت  
حلذي حستخايه ترحيب الستمرحر حلاعم حأيريكي يف 

حلحرب عىل حليمن وقتل حملانيني. 
ولفـت ي قع »ل بلـ ج« حأيركـي حلتابُع ملعها 
حأسـلحة  أ0  ب حبـنطن،  حلسياسـيّة  حلارحسـات 
حأيريكية وحلربيطانية ال تُستخَا5ُ يف حملناطق حملانية 
حليمنية فحسـب، بل إ0 حلاعم حلعسكرّي وحمل حفقة 
عىل حلحرب حلتي تق د0ا حلسع ديّة عىل حليمن تُلحق 
أرضحرحً بجه د حلسال5 حلهشة فعالً بني ين أسما0م 

جماعة حلح ثيني ولك ية حلفاّر 0ادي. 
وأبـار حمل قـع يف تقريـر للصحفـي حأيريكـي 
»ج ناثا0 فنت 0 0ـاريف«، و0  بالٌث يتنقل يركز 
عىل حلنزحعات وحلعالقات حلاولية وحلقضايا حإلنسانية 
دحخل ينطقة حلرق حأوسـط وبـمال إفريقيا، إىل 
»أ0 حلاعـم غر حملروط تقريشاً يـن جانب ُكـــّل 
ين حإلدحرتـني يف حل اليات حملتحـاة وحململكة حملتحاة 
للتحالف حلذي تق ده حلسع ديّة يزيُا ين عا5 حلثقة 

لاى ين أوصفتهم بالح ثيني ويزيا ين لاة حلت تر 
بني حأطرحف حملتحاربة«. 

ولفـت حمل قع حأيريكي إىل تقاريـر حأيم حملتحاة 
حلتـي »وصفت يف وقت سـابق حأزية حإلنسـانية يف 
حليمـن بأنها حأسـ أ يف حلعالـم، كما أعلنـت يؤخرحً 
أ0 عـاد حلقتىل قا يتجـاوز 530.000 بحل ل أوحخر 
حلعـا5 ا501، يضيفاً »أصشح ين حل حضح أ0 0ناك 
لاجـًة ُيلحة إلنهـاء حلرصحع، فقا بـات حل ضع يف 
حليمن وفقاً لأليم حملتحاة عىل بـفا »أسـ أ يجاعة 

يف حلعالم لاثت ينذ 100 عا5«. 
وأّكــــا أ0 »حسـتخاح5 حلرئيـس دونالا ترحيب 
َلـــّق حلنقـض )حلفيتـ ( ضـا قـرحر حلك نغرس 
حملسـتِنا عىل قان 0 صالليات حلحرب إلنهاء حلاعم 
حلعسكرّي حأيريكي للمملكة حلعربية حلسع ديّة يال 
عىل أ0 حلشيت حأبيض يهتم أكثَر بالعالقات حلتجارية 
حلسـع ديّة وبضعـة آالف ين حل ظائـف حأيريكية 
يقابل لياة ياليني حليمنيني«، يشرحً إىل ترصيحات 
ب يشيـ  حملؤّكـــــاة عىل ضل ع وحبـنطن رشيك 

أسايس يف حلعاوح0 عىل حليمن. 
أ0  حملتخصـص  حأيريكـي  حمل قـع  َوأَْوَضـــَح 
»بريطانيـا تتشنى ي حقـَف يسـاناة للتحالف حلذي 

يشـن حلحرب عـىل حليمـن وتركز فقط عـىل حلاور 
حملزع 5 لطهـرح0 و0  يا يطيل أيـا حلحرب ويزيل 

حلثقة بني حأطرحف بعملية حلسال5«. 
 وعن حلاعم حأيريكي حلشـايل لتحالف حلعاوح0، 
أضاف حمل قع أنه »سـيك 0 يـن حلصعب حلتفاوض 
يـع يـن أسـمتهم حلح ثيـني، حلذيـن تَحــّركهـم 
يف  وحلثقـة  حملتحـاة،  لل اليـات  حملعاديـة  حملشـاعر 
عملية حلسـال5 باتت ينعاية، بعا أ0 أبـار ترحيب 
إىل حسـتمرحر تـ رط حل اليـات حملتحـاة يف حلحرب«، 
يتشعـاً »وقا تشنت ين وصفتهـم جماعة حلح ثيني 
ي قفـاً يعادياً لل اليـات حملتحـاة إىل َلــاٍّ كشر يف 
عـا5 5003 يف أعقاب حلغـزو حلذي قادتـه حل الياُت 
حملتحاة للعرحق«، يف إبارة إىل حنطالقة حملروع حلذي 
ألياه حلشهيُا حلقائُا لسني بار حلاين حلح ثي قشيل 
حلحـروب حلظاملـة عىل صعاة.  وأبـار حمل قع إىل أ0 
ين أسـمتهم حلح ثيني أطلق ح لملـًة عىل حلُجارح0 
يف حلعاصمة صنعاء، تحمُل عشارَة »حل اليات حملتحاة 
تقتـل حلشـعب حليمنـي«، و0  يـا يجعـل حلثقة يف 
عملية حلسـال5 يهزوزًة يف ظل حلسياسة حلتي تتشنها 

حل الياُت حملتحاة وحململكة حملتحاة. 
وأّكــــا »أ0 0ذه حلسياسـة حلغربية حملسـتمرة 

حملتمثلـة يف تمكني حلتحالف حلذي تق ُده حلسـع ديّة 
يـن حإلفالت يـن حلعقاب، يع حلفهـم غر حلصحيح 
أسـمتهم  ويـن  إيـرح0  بـني  حلحقيقيـة  للعالقـة 
»حلح ثيني« كانا عايلني أساسيني ساعاح حأخرين 
عىل زيادة حالنتشـار وحلت سـع يف يناطَق جغرحفية 
وحسـعة يـن حليمن، كمـا أ0 0ذيـن حلعايلني جعال 

عمليَة حلسال5 غرُ وحردة ». 
وأضاف »ل  كانت حل اليات حملتحاة وبريطانيا قا 
تعايلتا بنزح0ة عىل حأقل يع حالنتهاكات حلسع ديّة 
وحإليارحتيـة، أَو لتـى قلصتـا دعمهما حلعسـكرّي 
حل حسـع للمملكـة حلعربيـة حلسـع ديّة وحإليـارحت 
حلعربية حملتحاة، فإ0 كا0 ين بـأنه أ0 يشنَي حلثقة 

بني حليمنيني يف عملية حلسال5«. 
وحختتـم حلصحفـي »ج ناثـا0 فينتـ 0 0اريف« 
تقريَره بالقـ ل: »طريق حليمن نح  حلسـال5 ليس 
وحضحـاً، و0ناك لاجة إىل حلتفكـر يف ديناييكيات 
أُْخــَرى قـا تك 0ُ يتمثلًة يف عمليـة ط يلة حأيا، 
ويـع ذلك، يتعـنُي عىل حل اليـات حملتحـاة وحململكة 
حملتحاة إعـادة تقييم دعمهما للتحالف حلسـع دّي 
بشكل كشر ين أجل حملساعاة حلحقيقية يف تقليص 
حلت ترحت َوكذلك تقليص حستمرحر حملعاناة حليمنية«.

تنفيذًا لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة:

جامعة صنعاء تدشن الورش التدريبية ألكثَر من 500 متدرب على تنفيذ آلية الالئحة املالية الجديدة

قالت إن إجراءات العدّو بحق االقتصاد اليمني كانت السبَب الرئيسي في معاناة الشعب وتجويعه

اللجنة االقتصادية العليا: ندرس خيارات الرد بطرق فعالة ومزعجة للعدّو وندعو الشعب لدعم سبل مواجهة الحرب االقتصادية

أّكــــد أن واشنطن ولندن تلعبان دورًا رئيسيًا في استمرار الحرب ومفاقمة معاناة اليمنيين:

موقع أمريكي متخصص: انحياز أمريكا وبريطانيا لتحالف العدوان ُيعيق جهوَد السالم يف اليمن
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عباس القاعدي:

- ُأس��تاذة آم��ال كون��ك رئي��َس اللجن��ة 
الفني��ة لنظام عدال��ة األطف��ال حدثينا عن 
واقع أطفال اليمن بش��كل عام ُخُصوصاً مع 

استمرار العدوان؟ 
ـُب بكم، وأبـُكُر صحيفَة  باحيـًة أَُرلِّ
حملسـرة عىل ح0تمايها ب حقـِع حلطف لة 
يف حليمـن، و0ـ  وحجـٌب علينـا َجميعـاً 
أ0 نهتـمَّ بـه؛ باعتشَاِر أطفالنـا 0م أيَل 
حلحارض وعماَد حملستقشل، أيا بخص ص 
تسـاؤلكم عن وحقـع حأطفـال يف حليمن 
فإنّـه وحقع يؤلم، َليْـــُث ترك حلعاوح0ُ 
حلسـع دّي حأيريكـي آثـارحً كشـرة عىل 
لياة حأطفال، ولّ ل لياتَهم إىل جحيم، 
وكرس ألـال5 حأطفـال ويـّزق آيالهم، 
وجعلهـم يف وحقع يُضجُّ باألم وحاللزح0، 
وأصشحـ ح يعان 0 ين حلخـ ف ون بات 
حلخطـرة  حلنفسـية  وحأزيـات  حلهلـع 
جـرحء ص حريخ حلعـاوح0، حلـذي يرتكب 
أبشع حلجرحئم حل لشـية بحق حأطفال، 
وقتـل  وينازلهـم  ياحرَسـهم  ودّيـــر 
أ0اليهم وزيالء0م أيـا5 أعينهم؛ ولهذح 

يمكنُنا حقتشاُس يا عرب به حملاير حإلقليمي 
للي نيسـف يف ينطقـة حلرق حأوسـط 
وبـمال أفريقيا، خرت كاباالري، ل ل 
وحقـع حملعانـاة وحلظروف حلتي يعيشـها 
عـىل  حلعـاوح0  يف ظـل  حليمـن  أطفـال 
حليمـن بق لـه: »0نالـك 7 ياليني طفل 
يخلُاو0 للنـ 5 ُكــــلَّ ليلة و0م ِجياٌع، 
ويتعرض 0 لخطر حمل ت يف أية لحظة«.. 
ول  رجعنا إىل حلتقارير حأيمية فسـنجا 
أنهـا أبـارت إىل حرتفاع نسـشة حملخاطر 
حلتـي يتعرُض لها أطفال حليمن؛ بَسـشِب 
ثمانيـة  أ0  أوردت  َليْـــُث  حلعـاوح0، 
أطفـال يُقتلـ 0 أَو يصابـ 0 يف حليمـن 

ي يياً. 
 أيضـاً حلتقريـر حلذي نرتـه ينظمُة 
حلي نيسيف لشـهر ديسمرب حملايض حلذي 
أبـار إىل آثار حلعـاوح0 عـىل حأطفال يف 
حلحيـاة، َليْـــُث ز0قـت أروحح يا يزيا 
عـن ا556 طفالً وإصابـة 0150 طفالً 
آخريـن جرحء حلعـاوح0 عـىل حليمن، وأ0 
يلي 0َ طفـل تعرض ح للنـزوح حلاحخيل، 
وأ0 أكثـَر يـن يلي نـي طفـل يعانـ 0 
ين سـ ء حلتغذية، ين بينهـم 360 ألفاً 
، يما  يعانـ 0 ين ُسـ ء حلتغذية حلحـادِّ

يعنـي أنهـم يعان 0 ين حلُهزحل حلشـايا 
وي حجه 0 حملجاعة. 

حمله لـَة  حأرقـا5َ  0ـذه  أ0  وحل حقـُع 
وإ0ْ كانـت ال تعـرّبُ عـن لجـم حلكارثة 
حلحقيقي، إاّل أنها تكشف وحقَع حلظروف 
حمُلريعة حلتي تعيُشـها حلطف لُة يف حليمن 
وحلتي نعيُشـها حليـ 5، ذلك فإ0 رشيحَة 
حأطفال عىل وجه حلخصـ ص 0ي أكثُر 
حلفئات تعرُّضـاً للمعاناة، َليْــُث نالهم 
حلنصيُب حأوفُر يـن حالنتهاكات حل حقعة 
عـىل لق قهـم، فضـالً عـن حلصايات 
حلنفسـية حلناجمة عـن تعرُّضهم للعنف 
وحلقتـل حل ليش وقتل أرس0ـم وفقاح0 
حإليـاحدحت  نفـاَد  أ0  كمـا  يسـاكنهم. 
حلغذحئيـة وقلـَة حملـؤ0 جـرحء حلحصـار 
ُسـ ء  إىل  أّدى  حليمـن  عـىل  حملفـروض 
حلتغذيـة وحملعانـاة حلكشرة عىل أجسـاد 
حأطفـال حلناييـة حلتي تحتـاُج لكميات 
يناسـشة يـن حملـ حد حلغذحئيـة، َليْــُث 
حعتـربت حليمن ألـا أكثر حلـاول ترضرحً 
بأزية حأيـن حلغذحئي وسـ ء حلتغذية يف 
حلعالـم. أضف إىل ذلك لريا0 حملاليني ين 
حأطفال ين ي حصلة حلتعليم. وإذح كانت 
0ذه حأرقا5ُ ربما لم تشلغ لتى%30 ين 
نسشة حأرقا5 حلحقيقية ملعاناة حأطفال، 
فاملخاطـُر حلتـي كانت قائمـًة حرتفعت؛ 
بَسـشِب حلعاوح0 إىل أضعـاٍف يضاعفة، 
لكننـا تعمانا 0نا ذكر0ا؛ َك نها صادرًة 
يـن 0يئـات أيميـة يُنظـر إليهـا عـىل 
أنها جهـاٌت يحاياة، ولتـى ال ن صف 
باملشالغـة يف حأرقا5 أَو أننـا حعتمانا عىل 
إلصائيات صادرة عن طرف دو0 آخر. 

- برنام��ُج نظ��ام عدال��ة األطف��ال حّقق 
إنجازاٍت كثريًة، إَضاَفًة إىل تطوير املؤّسسات 
الت��ي يعم��ل من خالله��ا ما هي أب��رزُ تلك 

اإلنجازات؟ 
0ناك إنجازحٌت كثرٌة لّققها برنايُج 
عاحلة حأطفال ينذ حلعا5 55005 وتقا5ٌ 
يلحـ ٌظ يف تعزيز نظـا5 عاحلة حأطفال 
وتط يـر حملؤّسسـات حلتـي يعمـل يـن 
خاللها، س حًء عىل صعيا نظم حملعل يات 
وإنشـاء نظا5 إلكروني لعاحلة حأطفال 
أوىل،  كمرللـة  يحافظـات  خمـس  يف 
أَو عـىل يسـت ى حلتجهيـزحت وحأثـاث 
ملؤّسسات عاحلة حأطفال، وكذلك حلع 0 
حلقضائـي حملجاني لألطفـال يف نزحع يع 
حلقان 0، وحلتاخالت حل قائية يف عاد ين 
حملحافظات، وإَعـاَدة حلتأ0يل وحالناياج 
وحلرعايـة حلاللقـة، فضالً عـن لمالت 
حملنـارصة إلنهـاء عق بـة حإلعـاح5 عىل 
حأطفـال، وحتّخاذ حإلجـرحءحت حلتمهياية 
إلنشـاء يركز حلطـب حلرعـي، وكذلك 
فحـص لاالت حأطفال يـن خالل لجنة 
ُخرَبحء طشية، وكذلـك حلحمالت حلت ع ية 
وحإلعاليية، وحلعايا ين حلربحيج حلتأ0يلية 
وحلتاريشية للعايلني يع حأطفال يف نزحع 
يـع حلقانـ 0 ين قضاة وأعضـاء نيابة 
ورشطـة ويحايني وخـربحء حجتماعيني 
وعايلـني يف دور حلت جيـه حالجتماعـي؛ 
وُدور  حلسـج 0  حكتظـاظ  يـن  للحـا 
حاللتجـاز، ويعالجـة قضايـا حأطفـال 
حمل دعني بمؤّسسـات حاللتجاز، وتنفيذ 
برحيَج ت ع يـٍة إعاليية ي لاة لل قاية 

وحلحا ين جن ح حأطفال. 

- هل هناك أض��راٌر يف مختلف الجوانب 

لحقت بمؤّسس��ات عدالة األحداث؛ نتيجة 
الح��رب العدوانية على بالدن��ا وأّثرت على 

حياتها؟ 
لحقـت  كثـرة  أرضحر  0نـاك  نعـم 
بذلـك، َليْــُث نّفــذت حللجنـُة حلفنية، 
لألي يـة  حأعـىل  حملجلـس  بمشـاركة 
وحلطف لة، درحسـًة بايلًة آلثار وأرضحر 
حلعـاوح0 عـىل نظا5 عاحلـة حأطفال ين 
يختلـف حلج حنب، حبتاحًء ملعرفة ووصف 
وتحليـل وحقـع نظـا5 عاحلـة حألاحث، 
وحملتغرحت حلتي طرأت عليه جرحء حلعاوح0 
وأثر0ـا عـىل قـارة يؤّسسـات عاحلـة 
حألاحث يـن كافة حلج حنب حملؤّسسـية 
وحلفنية وحإلدحرية وحلتنظيمية، ويست ى 
تقايمهـا للخايـات وحلربحيـج حمل جهة 
لأللـاحث، عـن طريـِق قياس يسـت ى 
حلنظا5 يف عاَيي 5015 و55016 يقارنًة 
بمسـت حه خالل عايي 5013 و55010؛ 
ملعرفـة يسـت ى حلتغير ولجـم حآلثار 
حلتي لحقت بالنظا5 يف يختلف يجاالته 
وياى تأثر حألاحث، وحأسشاب وحلع حيل 
وحلظـروف حلتـي أّدت إىل ذلـك، َليْـــُث 
أظهرت حلارحسُة نتائَج كارثيًة عىل نظا5 
عاحلـة حأطفـال، َليْـــُث بلـغ إجمايل 
حملؤّسسـات حملتـرضرة أكثَر يـن 66%، 
ت زعـت يـا بـني ت قـف حملؤّسسـة عن 
حلعمـل، ويا بني حأرضحر حملادية، َليْــُث 
ترضرت يا يقرب ين %06 يا بني ديار 
كيل وأرضحر جزئيـة، فضـالً عـن 03% 
حلتي تعرضت تجهيزحتها للتلف وحلايار. 
كمـا أظهرت ت قـَف حإليـ حء يف حلاُّور 
بنسـشة %63 جـرحء حلقصـف حلجـ ي، 
أَو حلظـروف حلتـي لالت دو0 حسـتمرحر 
حلاور يف تقايم يهايها، فضالً عن تانّي 
حلتغذيـة وحلرعايـة حلصحيـة  يسـت ى 
وحلتعليـم حملاريس وحلتاريـب حملهني، بما 
يقارب نسـشة %80، وحلعايا ين حأرقا5 

حمله لة حلتي ال يتسُع حملقا5ُ لذكِر0ا. 
حلارحسـة  تلـك  نتائـُج  كانـت  ولقـا 
ينطَلقاً الستئناف حلعمل وإَعاَدة تفعيل 
برنايـج عاحلـة حأطفال، ال سـيما بعا 
صاور حلقـرحر حل زحري بإَعاَدة تشـكيل 
حللجنة حلفنية، َليْـــُث تم حلشاء بت فر 
حلتغذية لألطفال يف دور حلرعاية يف لاود 
حإليكانيـات حملتالة، فضـالً عن يتابعة 
إَعاَدة تشـغيل يؤّسسات عاحلة حأطفال 
حملت قفـة، وحلعمـل عـىل تنفيـذ بعـض 
حلرييمـات وت فـر حلتجهيـزحت وباحئل 
حلطاقـة ملؤّسسـات عاحلـة حأطفـال، ال 
سـيما ُدور حلرعايـة حلتـي تـأوي حلكثرَ 
ين حأطفال حلجانحني وحملردين ويمن 

0م وأ0اليهم.  فقاوح أرَُسَ

- هن��اك أس��باٌب كث��ريٌة أّدت باألطف��ال 
إىل أن يصبح��وا عرضًة لالنحراف والجنوح، 
برأي��ك م��ا ه��ي أب��رزُ ه��ذه األس��باب؟ وما 

الحلول املناسبة لها؟
يمـا ال بـكَّ فيه أ0 ظا0ـرَة حلجن ح 
تمثل إلاى أخطر حلظ ح0ر حالجتماعية، 
وأ0 حرتفـاَع يعـاالت حلجنـ ح يزيُا ين 
خط رتهـا، إذ تحِمُل يف طياتهـا تهاياحً 
وتهايـاحً  حالجتماعـي،  للشنـاء  يشـارشحً 
لقيقيـاً عـىل حلقيـم حلاينيـة وحأرَُسية 

وحالجتماعية وحلثقافية. 
وحل حقـُع أ0 أسـشاَب حلجنـ ح تتن ُع 
وتختلـف ين يجتمع آلخر، غر أ0 عادحً 
يـن حلارحسـات حأكاديميـة حملنّفـــذة 

عـىل حل حقـع حليمني أظهـرت جانشاً ين 
تلك حأسـشاب، َليْـــُث تاوُر حأسـشاُب 
يف يجملهـا بِنَسـٍب يتفاوتـة لـ ل أ0 
ِلريـا0َ حلطفـل ين لق قـه يمثل أ0مَّ 
أسـشاب حلجنـ ح، حبتـاحًء بالِحريا0 ين 
حلحـق يف حلتعليـم وحلصحـة، وحلتغذيـة 
حملناسـشة، وحلحريا0 ين حملسكن، فضالً 
عن حملست ى حلثقايف وحلتعليمي لألرسة. 
إضافـًة إىل أ0 حلعـاوح0 يمثـل سـششاً 
رئيسياً يف تضاعف يعاالت حلجن ح، فه  
يصـاُر حالنتهـاكات حل حقعة عىل لق ق 
حأطفال، فضالً عن ي جات حلنزوح، ويا 
يؤّكـــا ذلك 0ي تلك حلارحسـُة حملذك رة 
حلفنيـة  حللجنـُة  نّفــذتهـا  حلتـي  آنفـاً 
بالتعـاو0 يـع حملجلس حأعـىل لألي ية 
وحلطف لـة حلتـي كانـت أبـرز نتائجهـا 
تضاعف يعاالت جن ح حأطفال وبنسشة 
حلسـابقني  بالعايـني  بالقيـاس  %5ا 
لشاء حلعـاوح0، كما أظهـرت نتائَج ذحت 
دالالت حرتشاطيـة يشارشة بـني حلجن ح 
وحنتهاك لق ق حأطفال يف حلعيش حآلين 
ولقهـم يف حلتغذية وحلصحـة وحلتعليم، 
لق قهـم  يـن  حلحريـا0  إىل  إَضاَفـًة 
حملعيشية وحأرسية  حأساسية وحلظروف 
وحملجتمعيـة حلتـي ترتـب عليهـا زيادة 

يعاالت حلجن ح. 
ولهذح فإ0َّ ي حجهَة حلجن ح تسـرُ يف 

يسارين: 
حأول عـن طريـق حل قايـة حلسـابقة 
حالسـرحتيجيات  خـالل  يـن  للجنـ ح 
حملتعلقـة  وحالقتصاديـة  حالجتماعيـة 
بالج حنب حالجتماعية كاأرُسة وحملارسة 
وحملجتمع حملحـيل وحإلعال5 وحلسياسـات 
نظـا5  وإدحَرة  وحلتريـع  حالجتماعيـة 

عاحلة حألاحث. 
وحلثانـي عن طريـق يعالجة حلجن ح 
بعـا وق عه يـن خالل حلتأ0يـل وإَعاَدة 

حإلدياج لألطفال حلجانحني. 
وتعمـل حللجنـة حلفنيـة عـىل تنفيـذ 
عـاد ين حأنشـطة يف 0ذين حملسـارين، 
ولعـلَّ آخر0ـا حلربنايج حلت عـ ي حلذي 
حسـتهاف حلقيا5 بحمالت تفتيشية عىل 
أياكن ت حجا حأطفال غر حملرغ ب فيها 
يف حملقا0ـي وحلل كنـاحت.. وغر0ـا ين 

حلربحيج حلتي ال يتسع حملقا5 لذكر0ا. 

- م��ا هي التحدي��اُت والصعوب��اُت التي 
واجهتكم يف مجال نظام عدالة األطفال يف 
الع��ام املنصرم؟ وما الحل��ول التي اتخذتها 

اللجنة لذلك؟
0نـاك حلكثـرُ يـن حلتحايـات، ولعلَّ 
َف كثٍر ين  ين أ0ـمِّ تلك حلتحايـات ت قُّ
يؤّسسات عاحلة حأطفال، وعا5َ حلقارة 
عيل حلقيا5 برييمها؛ بَسـشِب عا5 ت فر 
حإليكانيـات حملاديـة ورفـض حملنظمات 
تم يل يشـاريع إَعاَدة بناء يؤّسسـات 
عاحلـة حأطفـال حلتـي سـشق تعرضهـا 
تعرضهـا  إيكانيـة  بَسـشِب  للقصـف؛ 
للقصـف يرة أُْخــَرى، ويـن حلتحايات 
أيضاً حنقطاُع حلنفقات حلتشـغيلية لُاور 
حلرعايـة وحالفتقار لايم يتهـا، كما أ0 
إيقـاَف حملرتشـات وحنقطاعهـا يـن قشل 
حلعـاوح0 ويرتِزقته ونقل حلشنك حملركزي، 
ٍة يف ت فر حلـكادر حلفني يف  أّدى إىل ُبـحَّ
يختلف حملؤّسسـات، إَضاَفًة إىل يا ترتب 
عـن حلحصـار حالقتصـادي يـن ت قـف 
برحيج حلتأ0يـل وحإلصالح وإَعاَدة حلايج 

أّك��دت أن الظروَف التي خلقها العدوان رفعت بشكل كبير نسبَة جنوح األحداث
آمال الرياشي -رئيس اللجنة الفنية لنظام عدالة األطفال بوزارة العدل- في حوار لصحيفة »المسيرة«:

العدواُن على اليمن يجهُض أحالَم األطفال ويهّدُد مستقبَلهم الحقيقي
ال يخفى على اأحد ما �ضّببه العدواُن واحل�ضاُر من تفاقم للو�ضع 
االإْن�َضــاين يف اليمن الذي انعك�س برمته على و�ضع االأطفال، فزيادُة 

ن�ضبة الفقر وتدين امل�ضتوى االقت�ضادي واإيقاف املرتبات من قبل 
ـر  العدوان ومرتِزقته، قّو�س من َدور االأُ�ضرة يف حماية اأبنائها، كما دمَّ
ِب كثرٍي من  املدار�س واملوؤ�ّض�ضات العاملة مع االأطفال، وت�ضبب يف ت�ضرُّ

االأطفال من العملية التعليمية، وكذلك زيادة موجات النزوح اجلماعية 
د كثري من االأطفال، وزيادة ن�ضبة اأطفال  التي كانت �ضبباً مبا�ضراً لت�ضرُّ

ال�ضوارع واالأطفال العاملني، وهو ما جعل االأطفال ُعر�ضًة لكثري من 
اأنواع اال�ضتغالل واجلنوح، فكل تلك العوامل جعلت من االأطفال قنابَل 

موقوتًة قد تنفجر بوجه املجتمع. 
ولذلك يحتاُج االأطفاُل يف هذه املرحلة الُعمرية اإىل التوجيه 

واالإر�ضاد امل�ضتمّرين من اأجل حتقيق مطالب منوهم ب�ضورة �ضليمة، 
من خالل و�ضع االأ�ض�س العلمية والعملية لالأ�ضرة وللمجتمع َوالتي 

من خاللها يتم رعايتهم وتربيتهم وتاأهيلهم. 
وعلى الرغم من توقف برنامج تعزيز نظام عدالة االأطفال الأكرَث 

من عامني جراء العدوان وتوقف التمويل من قبل املانحني، و�ضل 
عمل املوؤ�ّض�ضات وحتييدها عن القيام بواجباتها جتاه املواطنني، اإاّل اأن 

وزارة العدل حر�ضت على القيام مب�ضئوليتها جتاه االأطفال وحماية 
حقوقهم، وما زالت تعمُل بجهوٍد مت�ضارعة من اأجل االرتقاء بق�ضايا 

حماية حقوق االأطفال يف نزاع مع القانون، َحْيــُث كان �ضدوُر قرار وزير 
العدل رقم 233 ل�ضنة 2017 ب�ضان اإَعاَدة ت�ضكيل اللجنة الفنية داللًة 

وا�ضحًة على مدى االهتمام الذي توليه قيادُة الوزارة بهذا اخل�ضو�س. 
اً  وحول هذه الق�ضية الهامة، اأجرت �ضحيفُة »امل�ضرية« حوارا خا�ضّ

مع االأُ�ضتاذة اآمال الريا�ضي -رئي�س اللجنة الفنية لنظام عدالة 
االأطفال بوزارة العدل-، والتي تطرقت اإىل الكثري من االإجنازات 

التي حّققتها اللجنُة بتعاون مع ال�ضركاء خالل العام املن�ضرم وكذا 
التحديات وال�ضعوبات التي واجهتها، فاإىل املح�ضلة:
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وتأخـر حلفحـص حلطشـي نظرحً لشـحة 
ت فر حأطشاء حلرعيني. فضالً عن تعذر 
خروج بعض حأطفال ين حاللتجاز عىل 
ذية يشالَغ ياليـة، وننتهز 0ذه حلفرصة 
ويع ُللُ ل بـهر ريضا0 حلكريم، ناع  
حلتجـاَر وفاعيل حلخـر للنظر يف حأطفال 
حملحش سـني عـىل ذيـة يشالـَغ ياليـة، 
يؤّكــايـن عـىل وجـ د يعايـرَ تعمُل 
حللجنُة عـىل وضعها لإلفـرحج عن أولئك 
حأطفال إذح يا ت فرت حملشالُغ حلتي يمكُن 

أ0 تساعَا عىل خروجهم. 

- م��ا ه��ي اإلج��راءاُت الت��ي اتخذته��ا 
اللجن��ة الفني��ة م��ن أج��ل إص��الح أوض��اع 
األطف��ال البعيدي��ن ع��ن ُأس��رهم واألطفال 
املشردين واملتسولني حتى ال يكونوا عرضًة 

لالنحراف؟
تَُمثُِّل حل قايُة يـن حلجن ح ين أ0َــمِّ 
حللجنـة  عليهـا  تعمـل  حلتـي  حلربحيـج 
حلفنية؛ باعتشَـاِر أ0 حل قايَة تمثل أ0َــمَّ 
ركيزة ين ركائز حلسياسـة حملثىل لنظا5 
عاحلـة حاللـاحث؛ ملـا لذلـك يـن تفادي 
جن ح حأطفـال قشل وق عـه، وتمارس 
يؤّسسات حلرطة حلاور حأبرَز يف يجال 
حل قاية يـن حلجن ح، وذلك بحكم ُقربها 
ين حملجتمعات يف جميع حملك نات حملحلية 
وحملحافظات، كما يفـرُض ذلك حلطشيعة 
حلعاية ل ظيفة حلرطة بال قاية وحلحا 

ين وق ع حلجرحئم وحملخالفات. 
ويـن 0نـا نّفـــذت حللجنـُة حلفنية 
بالتعـاو0 يـع حإلدحَرة حلعايـة لحمايـة 
حأرُسة بـ زحرة حلاحخليـة سلسـلًة يـن 
حلربحيـج وحأنشـطة ت لـت يـن خاللها 
أجهزة حلرطة تنفيذ0ـا؛ بَهاِف وقاية 
حأطفـال يـن حلجنـ ح، سـ حًء بتنفيـذ 
برحيـج يشـارشة يـن خـالل حلحمـالت 
حإلعالييـة  وحلحمـالت  حلتفتيشـية 
أَو  حملياحنيـة،  وحلارحسـات  وحلت ع يـة 
بشـكل غر يشارش عن طريـق حلحفاظ 
عىل تماسك حأرُسة وحملحافظة عىل بقاء 
حأطفال ضمن أرس0م لتقليل حلتماالت 
فصلهـم عن أرس0ـم، وكذلـك حلحا ين 
حلعنـف حأرسي ولمايـة حأطفـال يـن 
يخاطر حإلساءة وحالنحرحف ويساعاتهم 
يف تجـاوز حلظـروف حالسـتثنائية حلتـي 
قا تُمـرُّ بهم، َليْــُث تـم تنفيذ لمالت 
تفتيشـية أياكـن ت حجـا حأطفال، ين 
أقسـا5 حلرطـة )ل كنـاحت، يقا0ـي، 
حنرنـت، ن حدي، فـرز باصـات( وتنفيذ 
لمـالت ت عيـة لطـالب حملـاحرس ل ل 

حلعنف وحأفعال حملؤدية للجن ح. 
حملؤثريـن  يـن  عـاد  ت عيـة  أيضـاً 
حملجتمعيني لـ َل آلية لمايـة حأطفال 
يـن حالنتهـاكات وحالسـتغالل بما فيهم 
حأطفـال حملعرضـني لالنحـرحف، وطرق 
لل قضايـا حأطفـال، ودور حلرطة يف 
يحاسشة حأ0ايل حلذين يعرض 0 حأطفال 
لمايـة  يف  حلرطـة  ودور  لالنحـرحف، 
حلطفـل، ودور يحاييـي وزحرة حلعال يف 

يتابعة قضايا حأطفال لاى حلرطة. 

فرباي��ر  ش��هر  نهاي��ة  االجتم��اع  يف   -
للقيادات العاملة يف مج��ال عدالة األطفال 
أق��رت للجن��ة نظ��اَم عدالة األطف��ال خطة 
العام الج��اري، وْفق��اً لالّتفاقي��ات واملعايري 
��ة بحق��وق الطفل هل تم  الدولي��ة الَخاصَّ

تنفيُذ الخطة؟ وإىل أين توصلتم؟ 

بعـَا عقـا حجتمـاع للقيـادحت حلعليا 
للجهـات حملعنية بنظا5 عاحلـة حأطفال 
برئاسـة وزيـر حلعـال حلقـايض ألمـا 
َعشاحللـه عقشـات، وإقـرحِر خطـِة عمل 
حلعليـا، تـم عقـُا حجتماعيـني  حللجنـة 
حسـتثنائيني للجنـة حلفنية تـم خاللهما 
تزيـنُي تنفيذ حأنشـطة وت زيـع حملها5 
وحأنشـطة بـني رشكاء حلعمـل، وباأنـا 
جميعـاً يف تنفيذ حأنشـطة وفـَق خطة 
حلعمـل حملرص دة، وين جهتنا كرئاسـة 
بتنسـيق  فإننـا نقـ 5ُ  حلفنيـة  للجنـة 
حأدوحر وتذليـل أيِة صع بـات قا ت حجُه 
رشكاَءنا أثناء تنفيذ أعمالهم. وإ0ْ كا0 
0نـاك بعُض حلعرحقيل خص صاً حملتعلقة 
بالتم يل لشعض أنشـطة حلخطة، إال أننا 
سنستمرُّ يف لشا حلجه د وي حجهة أية 
تحايات قائمة أَو قادية، بع 0 ين حلله 

تعاىل. 

- هن��اك العدي��ُد من املج��االت املتعلقة 
بتعزي��ز نظ��ام عدال��ة األطف��ال.. م��ا هي 
اإلنجازات التي حّققتها اللجنُة الفنية خالل 

العام املنصرم؟
أذكـَر كافـَة  أ0  حلصع بـة  أّوالً يـن 
حأنشـطة حملنّفـــذة يـن خـالل حللجنة 
حلفنيـة، ال سـيما أ0 حللجنـَة تُضـمُّ يف 
عض يتها عادحً يـن حلجهات حلحك يية 
وغر حلحك يية حلتي نّفــذت حلعايَا ين 
حأنشـطة خالل حلعا5 حملنرص5 55018، 
ولكننـي ألـاوُل يـا أيكن ذكـَر بعض 
حأنشـطة وحلربحيج للعـا5 حملنرص5 عىل 

حلنح  حلتايل:
الوقاية من الجنوح:

ليث نّفــذت وزحرُة حلاحخلية أنشطًة 
وقائيـة لل قايـة يـن جنـ ح حأطفال، 
هـا تنفيـذُ لمـالت تفتيشـية لعاد  أ0مُّ
حأطفـال  ت حجـا  أياكـن  يـن   )375(
)ل كنـاحت، يقا0ـي، حنرنـت، نـ حدي، 
فـرز باصـات(، كذلـك تنفيـذ لمـالت 
ت ع يـة لطـالب حملـاحرس لـ ل حلعنف 
وحأفعال حملؤدية للجنـ ح. كما نّفــذت 

وزحرة لق ق حإلنَْســـا0 برحيَج ت ع ية 
لطـالب حملارحس لـ ل حتّفاقيـة لق ق 
حلطفـل، باإلَضاَفـة إىل 0يئـة حلتنسـيق 
حلتـي نّفــذت ناوحٍت ت ع يـًة لعاد ين 
حملؤثرين حملجتمعيـني ل ل آليات لماية 
حأطفـال يـن حالنتهـاكات وحالسـتغالل 
بما فيهم حأطفـال حملعرضني لالنحرحف، 
وطـرق لل قضايـا حأطفـال ين خالل 

حملجالس حملحلية وعقال حلحارحت. 
البناء املؤّسسي:

ُعقـا  حملؤّسـي،  حلشنـاء  يجـاِل  ويف 
حجتماٌع عىل يست ى حلقيادحت حلعليا وتم 
حالتّفاق عىل إنشـاء عاد يـن يجمعات 
حإلجـرحءحت  يف  حلشـاء  وتـم  حألـاحث، 
حلتمهيايـة يف أيانة حلعاصمة ويحافظة 
إىل  حملسـتفياين  عـاُد  ووصـل  ذيـار.. 
)ا( يؤّسسـات يعنيـة بعاحلة حألاحث 
وُدور  ويحاكـم  ونيابـة  رشطـة  يـن 
رعاية.. كما تم عمـُل ق حئم حمل حصفات 
حلتحايايـة للتجهيزحت وحأثاث وحلرييم 
وحاللتياجات ملؤّسسـات عاحلة حألاحث 
للتأ0يل)حسـتفاد  وحملحتاجة  حملتـرضرة 
إىل  باإلَضاَفـة  يؤّسسـات(،  ينهـا)ا( 
يرحجعة وتقييم حلسـجالت حملسـتخاية 
يف يؤّسسـات عاحلة حألـاحث، وأقيمت 
حلسـجالت  لتط يـر  عمـل  وربـة 
ــة بقضايا حألاحث  وحملِـَلـّفـات حلَخاصَّ
يف ُكــــلٍّ ين أيانـة حلعاصمة، وذيار، 
وإب، ولجـة، وحلحايـاة ووصـل عـاُد 
حلفئـة حملسـتفياة إىل )50( يؤّسسـة.. 
وكـذح تط يـر قاعـاة حلشيانـات للنظا5 
حإللكرونـي لعاحلة حأطفـال يع تاريب 
ياخيل حلشيانات يف )5( يؤّسسات بأيانة 
وتفعيـل  تشـغيل  وإَعـاَدة  حلعاصمـة، 
يؤّسسـات عاحلـة حأطفـال حملت قفة يف 
حلحايـاة، وإب وب حقع )6( يؤّسسـات. 
كمـا نّفـــذ عاٌد يـن حلـركاء برحيَج 
ترييم وتأ0يل أقسا5 حأطفال يف بعض 
حلسـج 0 حملركـزي، ينها حتّحاُد نسـاء 
حالجتماعيـة،  حلشـئ 0  ووزحرة  حليمـن، 

بالتعـاو0 يع ينظمة حإلصالح حلجنائي، 
كذلـك تجهيز عيـادة حسـعافات أولية، 
وت فـر تجهيـزحت إلكرونيـة لقاعـاة 

بيانات إدحَرة ِيـَلـّفات حألاحث. 
الخدم����ات:

حلخايـات،  يجـاَل  يُخـصُّ  وفيمـا 
نّفـــذت حلجهـاُت حأعضـاُء يف حللجنـة 
ها تقايُم  حلفنية َعَادحً ين حأنشـطة، أ0مُّ
حلرعايـة  وتقايـُم  تأ0يليـة،  خايـات 
وحلتأ0يل وحلتاريـب لألطفال، باإلَضاَفة 
إىل يسـاعاحت نقايـة للتغذيـة وحملـ حد 
حأساسـية يف ُدور حلت جيه حالجتماعية، 
ودفـع تكاليف عـالج ورقـ د وعمليات 

جرحلية وفحص طشي يتخصص. 
خايـاِت  يُخـصُّ  وفيمـا 
حلَعــــــــــــْ 0 حلقضائي لأللاحث، 
فقا تم يتابعُة قضايا حأطفال يف أقسا5 
حلرطة وحلرحفع أيا5 حلنيابات ويحاكم 
يف  حأطفـال  لالـة  ويتابعـة  حألـاحث 
دور وأياكـن حاللتجـاز، َليْـــُث بلـغ 
يـن  حأطفـال  يـن  حملسـتفياين  عـاُد 
عـاد  سـنة   )15-8( حلعمريـة  حلفئـة 
حلعمريـة  حلفئـة  أيـا  طفـالً،  )ا31( 
)16-18( فقـا بلـغ عـاد حملسـتفياين 
)8ا1( طفـالً، وفيمـا يخـصُّ حلحمايَة 
حلعنـف  ضحايـا  لألطفـال  حلقان نيـة 
وحلجريمة وحالنحرحف، وضحايا حلتحّرش 
وحالغتصـاب، وحملنتهكـة لق قهـم فقا 
بلـغ عـاُد حملسـتفياين )ا50( طفـالً، 
وذلك يف يختلف يحافظات حلجمه رية. 
وفيما يُخـصُّ حلفحص حلطشي فشلغ عاد 
حملستفياين ين خايات حلفحص حلطشي 

حلرعي )316( طفالً. 
الحد من االحتجاز:

ويف يجال حلَحاِّ ين حاللتجاز تم تنفيذُ 
درحسة بايلة لحالة حأطفال حملحتجزين 
يف ُدور وأياكـن حاللتجـاز، ين حلج حنب 
حلصحيـة  وحاللتياجـات  حلقان نيـة، 
وحالجتماعية.  وحلتعليميـة،  وحلتأ0يليـة 
عقشها تنفيذ لقاءحت تشـاورية ملناقشة 
نتائج حلارحسة بمشاركة قضاة حملحاكم 
وحلنيابات حملتعايلني يع قضايا حأطفال، 
حلقان نيـني  حأخصائيـني  ويشـاركة 
وحالجتماعيـني. وبعـا ذلـك تـم تنفيـذُ 
جلسات فردية يع أ0ايل حألاحث وأ0ايل 
حملجني عليهـم وحلجهات حلقضائية، لكل 
لالـة ين لـاالت حأطفـال حملحتجزين؛ 
ملناقشـة إيكانية حلصلح وخروجهم ين 
حلحجز. وقا أسفر ذلك يشائياً عن خروج 
حملسـتهافني  حأطفـال  يـن  طفـالً   86
بالارحسـة، و0ـ  يـا يمثـل %ا3 يـن 
إىل  وباإلَضاَفـة  حملسـتهافني.  إجمـايل 
ذلـك نّفــذت وربـة عمل تـم حلخروج 
يـن خاللها بخطة عمـل آلليات تطشيق 
وحلشاحئـل  حلتصالحيـة  حلعاحلـة  برحيـج 
حاللتجازيـة لألطفـال يف تمـاسٍّ  غـر 
يع حلقانـ 0 وكانـت حلفئة حملسـتفياة 
رشطة ونيابـات ويحاكم ودور حلرعاية 
وإدحَرة حلحالـة ويسـؤويل إنفاذ حلقان 0 

ويجتمع ياني. 
بناء القدرات:

ويف يجـال بنـاء حلقارحت، تـم تنفيذ 
دورة تاريشيـة لعـاد )31( ين للعايلني 
يـع حألـاحث؛ وذلـك بَهـاِف إكسـاب 
حملشـاركني يعـارَف ويهـارحٍت يف يجال 
حلذيـن  لألطفـال  حلجزحئيـة  حلعاحلـة 

تـرحوح أعمار0ـم بـني )7-15( سـنة، 
إَضاَفـة إىل برنايج تاريشـي لعاد )60( 
حملشـاركني  إكسـاب  بَهـاِف  رشطيـاً؛ 
أسـاليب ويهارحت حلتعايل يع حأطفال 
جمـع  يرللـة  أثنـاء  وقضايا0ـم 
حملؤّسسـات  يف  للعايلـني  حالسـتاالالت 
حلرطية وحملتعايلني يع قضايا حأطفال 
حملت رطني يف نزحع يع حلقان 0، إىل جانب 
دورتـني تاريشيتـني لعـاد )60( قاضياً 
يـن قضـاة حملحاكـم وحلنيابـات يف عاد 
ين يحافظـات حلجمه ريـة، 0افتا إىل 
إكسـاب حلقضاة يعـارف ويهـارحت يف 
يجـال حلعاحلة حلجزحئيـة لألطفال حلذين 
تـرحوح أعمار0م بني )16-18( سـنة، 
وكـذح دورة تاريشية لعـاد )30( يحايياً 
لأللاحث، 0افـت إىل إكسـابهم يعارَف 
لـ ل آدحب يهنـة حملحايـاة وإجرحءحت 
حلتقايض ولق ق حأطفال وطرق وآليات 
إرسـال حلتقارير ويحت يات دليل حلع 0 
حلقضائـي حملعا يـن وزحرة حلعـال. كما 
نّفـــذت دورة تاريشيـة بالتعـاو0 يع 
يكتب حلنائب حلعا5 ووزحرة حلصحة لعاد 
)30( طشيشـاً وطشيشـة، و0افـت حلاورُة 
إىل إكساب حملشـاركني يعارَف ويهارحٍت 
لـ ل تحايـا سـن حأطفـال وحلجروح 

وفحص حالنتهاكات حل حقعة عليهم. 
التكامل والتنسيق:

ويف يجال حلتكايل وحلتنسـيق، حنعقا 
حجتمـاٌع عىل يسـت ى حلقيـادحت حلعليا 
ل ضـع حمل جهـات وحملحـّادحت أعمـال 
حللجنة حلفنيـة، عاحلة حأطفـال. وكذلك 
عـاد 15 حجتماعاً للجنـة حلفنية ل ضع 
حلخطـط وإعـاحد حلتقاريـر وحلتنسـيق 
حملسـتمّر فيما بني حلـركاء. كذلك عاد 
يـن حالجتماعات يع يختلـف حلجهات، 
ويـع حملنظمات حلاوليـة وحملحلية، ل ل 
إصـاحر حلتقريريـن حلاوريـني. كمـا تم 
عقُا لقاء تشـاوري للمانحـني ويؤتمر 
صحفـي لإلعـال0 عـن إنشـاء حملرصـا 
وبحضـ ر  حلطفـل  لحقـ ق  حل طنـي 
يعـايل رئيـس يجلـس حلـ زرحء ويعايل 
وزير حلعال وعاد يـن حل زرحء وحلجهات 

حلحك يية وحلاولية وحإلعالييني. 
ويف حأخر أود حلتذكرَ بأ0 حملها5َّ حلتي 
تمارُسـها حللجنـُة ذحت طابع تنسـيقي 
يشـرك؛ بَهاِف ت ليِا حلجه د يف تنفيذ 
حأنشـطة وحلربحيج ذحت حلعالقة بتط ير 
حأنظمة حلعالية لحماية لق ق حأطفال 
يف تمـاسٍّ يع حلقانـ 0، فمـا تنّفــذُه 
حللجنـُة ين أنشـطة وبرحيَج تسـتهاُف 
رشيحـًة 0ايـًة يـن حأطفـال، أاََل و0م 
حلجانحـ 0 وحملعرَّض 0 للجنـ ح حلذين 
يتاحخـل دور حلجهـات حملتعايلـة يعهم 
يـرورحً  وحملجتمـع  حأرُسة  يـن  حبتـاحًء 
برطـة حألـاحث ثـم نيابـة حألـاحث 
ويحكمة حألاحث وحنتهاًء باور حلت جيه 
ثـم حلرعايـة حلاللقـة يـن حلَعـ دة إىل 
حلجن ح، وإَعاَدة إدياجهم يف حملجتمع. 

حلشـكر  تقايـُم  إال  يسـعني  وال 
أعضـاء  وحسـم  باسـمي  لصحيفتكـم 
حللجنـة حلفنيـة عـىل حال0تمـا5 بقضايا 
يسـالٍة  تخصيـص  وعـىل  حأطفـال، 
ملناقشـة وحقـع نظـا5 عاحلـة حأطفال، 
لالنتهاكات  حملسـتمّرة  وعىل يتابعتكـم 

حل حقعة عىل لق قهم أوالً بأول. 

أّك��دت أن الظروَف التي خلقها العدوان رفعت بشكل كبير نسبَة جنوح األحداث
آمال الرياشي -رئيس اللجنة الفنية لنظام عدالة األطفال بوزارة العدل- في حوار لصحيفة »المسيرة«:

العدواُن على اليمن يجهُض أحالَم األطفال ويهّدُد مستقبَلهم الحقيقي
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لقـا كا0 يف حملـايض يعروفاً لاى حلنـاس أ0 حلرئيَس 
أَو حلزعيـم 0  فقـط حلرجُل حلذي يتـ ىل حلحكم، ويق ُد 
ــَة، ويف نهايـات حلقر0 حلعرين  حلجيـَش ويحُكُم حأُيَّ
أصشـح يفه 5ُ حلرئيس أوسـَع بكثـر، وأصشحت 0ذه 
حلصفـُة تُطَلـُق عـىل ُكــــّل يـن يملك زيـا5 حأير يف 

يجاله.. س حء يف صناعة أَو تجارة أَو لرفة. 
ولكننـا حليـ 5 نشحُث عـن زعاية ورئاسـة ين ن ع 
آخر، زعاية تفرضها حلرج لة ويافعها حإلقاح5، وليس 
ُيَجـــّرد سـيطرة فـرد عىل بـعب أَو جماعـة بحكم 

حملنصب أَو حملال أَو حلجاه أَو حلنف ذ.. 
حلقائـا حأعـىل يتقلا وسـا5 يشـر.. و0ذح حل سـا5 

يستحقه حلهما5 لن حجه 0ذح حلعالم عسكريًّا.. 
وبعـا أربعـة أعـ ح5 ين ي حجهـة حلعاوح0، ليسـت 
حلقيـادة 0نـا أي نـ ع يـن حلرجـال، إنها بمسـت ى 
حملسـؤولية حمللقاة عـىل عاتق رجل يقـ د حلجيش نح  
نـرص حلشلا حأكيا بعـ 0 حلله، قائا بـجاع، خر خلف 
لخر سلف بذل نفسه يف سشيل حلله بهياح عظيما كا0 

رئيسا لشعب وصار 0ناك رئيس حلشهاحء. 
أيها حلقائـا حأعىل أرش بياك أينما بـئت نحن ر0ن 

حإلبارة، إنما حملشر ين حإلبارة. 

تتسـارُع حأيّا5ُ تلـ  حأيّا5 يمر بـهر يعقشُه آخر، 
ليأتي حلشـهر حلذي يرقشه جميُع حلناس، يسـتعاو0 
له بشكل يغاير عن جميع حأبهر تمر حأيّا5، تن ي 
حأرستا0 حلنزوَل للماينة لرحء حلتياجات ريضا0، 
يشـعر حلطفل بسعادة غايره بنزوله بصحشة وحلايه 
لرحء يا يرغب به، للم طف يل بمحاولة صيا5 جزء 
يـن ي 5، أيـا حأ5ُُّ فقـا أعات قائمة يـن حملتطلشات 
وحلتـي لاولـت حالقتصـاد يف حلكثر فحالـة حلكثر؛ 
بَسـشِب حلحصار وحلعاوح0 أصشحـت صعشة، أيا حأُب 
فقا كا0 برجله حلصناعية يحاول ول  باليشء حليسر 
إسعاد أرسته بالرغم ين عا5 خروجه ين بيته عاة 
أبهر؛ بَسشِب إعاقته، يتش ق حأطفال وحلكشار أيا5 
حلشهر حملشارك ويعاوح له حأيّا5، لكن يحاث يف طريق 
حلعـ دة يا لم يكن يف حلُحسـشا0، وبينما كا0 حلطفل 
ـا5 ريضا0 لسـب يا تحكيه وحلاته  يحلم بأول أَيَـّ
له برولانيته وحلتكافـل حالجتماعي بني حلناس وأنه 
عنـا حإلفطار تطلق حملاحفع؛ إيذحنـاً باإلفطار، ويا أ0 
يـرت صـ رة حملافع يف خيـال حلطفل لتـى أطلقت 
حلطائرة صاروخها؛ إيذحناً بسـلب أروحح 5 أبخاص، 
تتشـّظى أجسـاد0م َجميعاً فهناك جثـة حأ5، و0نا 
جثة حلطفـل ذو حأربعة أع ح5، بل إ0 0نا بقايا رجل 
صناعية لرب حأرسة حملعاق، أبالء يتناثرة حختلطت 

يع يشرياتهم. 
يا لـاث يف قعطشة يـن جريمـة يشٌء يؤلم ويا 
يحاث ُكـــّل ي 5 يشء ي جع ويعطي لاول حلعاوح0 
حلجـاحرَة وحلصـاحرة يف حلفحـش وحلتايـر وحلظلـم 
وحسـتشالة حلايـاء، بـل إ0 تماديَهـم يف حسـتشالة 
حلـا5 حليمنـي حنمـا يعطي إبـارة حلشـاء يف خيارحت 
حلسـيا حلقائـا حلذي قـال عنها أنه يف لال حسـتمروح 
حسـرحتيجية ويـن  فلاينـا خيـارحت  يف طغيانهـم 
حملؤّكــــا أ0 دول حإلجرح5 باتـت تعرف يا حلخيارحت 
حالسرحتيجية ويا حمل حقع حلحساسة حلتي ين حملمكن 
حسـتهاحفها، حلرلمـة لشـهاحء جريمـة قعطشة وال 

نايت أعني حلجشناء. 

للعـا5 حلرحبـع عـىل حلتـ حيل تُحلُّ 
علينـا أغـىل يناسـشة دينيـة عـىل 
قلـب ُكــــّل يسـلم ويسـلمة يف 
ظل حلعـاوح0 وحلحصار حلسـع دي 
حأيريكـي حلصهي نـي حإلجرحيـي، 
و0ـ  لل ُل بـهِر ريضـا0َ »حلَِّذي 
اِس  أُنـِزَل ِفيـِه حْلُقـْرآ0ُ 0ُـًاى لِّلنَـّ
َن حْلُهـَاى َوحْلُفْرَقا0ِ« فما  َوبَيِّنَاٍت يِّ
أعظَمهـا ين يناسـشة ويـا أروَعه 

ين ضيف كريم. 
أبنـاُء  يعانيـه  يـا  وبالرغـم 
حلشعب حليمني ين وضع يعييش 
صعـب وكارثـي جـرحء حلعـاوح0 
حالقتصادي  وحلحصار وحلتصعيـا 
ُكـــــّل  وترتـه  تـزدحد  حلـذي 
ي 5، ال سـيما يـع رفض تحالف 
حلعاوح0 ولك ية حملرتزقة رصَف 
يرتشات حمل ظفني ينذ 3 سن حت، 
حنعكست سـلشاً عىل لياة حلناس، 
وبالرغـم ين ُكــــّل ذلك ال يزحُل 
حإلنسـا0ُ حليمني ين أكثِر بع ب 
حلعالم فرلـاً وحبتهاجاً بق 5 0ذح 
حلشـهر حلفضيـل، يثلمـا 0  ين 
للقضية  حلشـع ب نـرصًة  أكثـر 

حلفلسطينية. 
حملاضية  وعـىل يـاى حأعـ ح5 
حملشـارك  ريضـا0َ  بـهُر  حلتـل 
يكانـًة عاليـة وسـايية يف قلب 

ُكــــّل يمني؛ ملا تتحّقُق فيه ين 
حنتصارحت ضا حلعاوح0 حلسع دي 
عىل أياي أبطال حلجيش وحللجا0 
حلشعشية حلذين حنطلق ح ين خالل 
0ذه حملناسـشة نح  حلجهاد بروح 
ـٍة قتالية  إيَْمــانيـة عاليـة و0مَّ
كشرة وِين خلفهم بـعب صايا 
وصابر ويؤين يعيش يظل ييًة 
ليـس لهـا يثيـل عـىل يسـت ى 
حلعالم؛ بسشب يا يعانيه ين ظلم 
وَج ر ولرب إبادة وقتل جماعي 
ولصـار خانـق غر إنسـاني أَو 
ينـع  َلـــاَّ  أَْخــاَلقـي وصـل 
دخـ ل حأغذية لألطفال وحأدوية 
للمـرىض حلـذي يمـ ت حلعرحت 

ينهم بشكل ي يي. 
ويا يميز أبناء 0ذح حلشلا عن غره 
0ـ  تمسـُكهم بالنهـج حملحمـاي 
وحلسـر عىل خطى آل بيت رسـ ل 
حلله صىل حلله عليه وعىل آله وسلم؛ 
فلـذح كا0 بـهر ريضـا0 يف عهـا 
حأعظـم يناسـشًة 0اية  حلرسـ ل 
وتحقيـق  حإلسـاليية  للفت لـات 
حالنتصـارحت حلعظيمـة لهذه حأية؛ 
باعتشاره بـهَر حلجهـاد وحلعمل إىل 
جانب ك نه بـهَر حلصيا5 وبـهَر 
حلُقــــْرآ0، و0ـ  حلطريُق نفُسـه 
حلذي يميض عليه أبناُء حليمن حلي 5 

يف ظل حلحرب حلظاملة حلتي تشـنها 
أيريـكا  حلعاملـي  حالسـتكشار  دول 
وإرسحئيـل وأدوحتهما يـن حأعرحب 
حملنافقني حملتمثل بأنظمة آل سع د 
وآل زحيا، فكما تنظر بقية حلشع ب 
إىل 0ذح حلشـهر بأنه بهر حملأك الت 
بفضـل  وحلف حزيـر  وحملسلسـالت 
حلثقافة حملغل طة وحلاخيلة حملنشثقة 
يـن بعـض حملذح0ـب حلتـي ال تُمتُّ 
لإلسـال5 بأية صلـة، فـإ0 حليمني 
ينظر إىل 0ذه حملناسشة بروح حملؤين 
حملتعلق بربه يشتغي رضاه وحلذي لن 
يتأتـى إال برفع رحية حلجهاد؛ دفاعاً 
عن 0ذح حلاين ويعادحة ُكــــّل ين 
يعاديه يـن حليه د وحلنصارى وين 

وحال0م. 
بـهُر ريضا0 فرصٌة أ0َ يرحجَع 
حلجميـُع لسـاباِتهم، سـ حء دول 
حلعـاوح0 حلذي تقتُُل حلشـعَب حليمن 
بـاو0 أي وجـه لق و0ـ  حلذي لم 
يكـن ي ياً يـن حأيـا5 يصار رش 
أية دولة يـن دول حلج حر، بل كا0 
نعم حلجار ونعم حلشـقيق، أَو أولئك 
حلذيـن يقفـ 0 يف صـف حلعـاوح0 
ضا أبنـاء جلاتهـم بعـا أ0 باع ح 
أرَضهـم وأعرحضهـم يقابـل ثمن 
بخس ودحس عىل كرحيتهم حأجنشي 

وحلغازي وحملغتِصب. 
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ينـذ خمسـِة أعـ ح5 وصهاينـُة حلعـرب 
حلسـع ديّة  حلحك يتَـني  يف  حملتمثلـة 
وتج يـع  بقتـل  يق يـ 0  وحإليارحتيـة، 
ولصـار حليمنيـني عـىل يـرأى ويسـمع 
حأَُيــم حملتحـاة وحلعالم حملنافق وحملنظمات 
حإلنَْســـانية حلتـي كشـفت عـن وجههـا 
حلقشيـح وتعايلها بمعياريـن تجاه حلجرحئم 

حلتي يرتكشها حلعاوح0 يف حليمن. 
يقـ 5  حلرعيـة  دعـم  تحـت يسـمى 
صهاينـة حلعـرب بإبـاَدة حلشـعب حليمنـي 
رجاله ونسـائه وأطفاله، ين أجل رشعية 
زحئفـة ينتهيـة حل اليـة، ويافـع حلشـعب 
ثمنَها يـن تج يع وتخ يف ولصار وينع 
حملشـتقات حلنفطية وحلطشيـة، ويتم رضبه 
بقنابـَل يحرية دولياً تسـششت بتشـ 0ات 
خلقية لألجنـة يف أرلا5 أيهاتهم؛ بَسـشِب 
تلك حلقنابل وحلغازحت حلفسـف رية، ورضب 
حأبرياء يف يسـاكنهم، و0ـا5 حملاحرس عىل 
طالبهـا ويعلميهـا، ورضب حملستشـفيات 
وحملرحفق حلطشية حملكتظة باملرىض وحأطشاء. 
كذلـك يـا يحصل يـن جرحئـم حغتصاب 
حلنسـاء، وأرس حلرجـال حأبرياء أاََل تسـمى 
إبـاَدة جماعيـة ويؤحيـرة كشـرة عىل 0ذح 

حلشعب حلصابر حلصايا؟!. 
ليسـت يشالغة وال يجازفة بالكال5، 0ذح 
يا يحاث يف وطني حليمن، برعاية وإرشحف 
وضـ ء أخـرَض ودعم بـايل يـن أيريكا، 
تقتل حلسـع ديّة وحإليارحت، حلشعب حليمني 

و0ـي ين تافـع حأيـ حل، وتحت يسـمى 
حلقتال ين أجل كرحية حلشعب حليمني إلباَدة 

حلح ثي. 
يا تحالـف حلر وحإلجرح5 وحلغشاء، أنتم ال 
ترضو0 حلح ثي، بل تسَع 0 إىل إباَدة بعب 
بأكملـه، تقتلـ 0 حأبريـاء، وتحـارصو0 

حلشعب باسم يحاربة حلح ثيني. 
حلح ثي 0 ليسـ ح يت حجاين يف حملاحرس، 
وال يف حملستشفيات، وال يف حأس حق حلشعشيّة، 
وال يف يجالـس حلعـزحء حلتي تسـتهاف نها 

ي يياً. 
يتارسـهم  يف  يت حجـاو0  حلح ثيـ 0 
ي حجه نكـم ويهزي نكـم ويلقن كم أق ى 
حلرضبات حمل جعة، بينما أنتم جشناُء سفهاء 
تسـتهاف 0 حأطفال وحلنساء بص حريخكم 

وقنابلكم حإلجرحيية حل لشية. 
حلتـي  حأياكـن  يف  ليسـ ح  حلح ثيـ 0 
ترضب 0 بهـا حأبرياء.. أيـن عروبتكم أين 
إْســـاَليكم، تقشل 0 يا ترحيب وتقطع 0 
وتريـ 0 حلشـعب حليمنـي يف حلهاوية... إىل 
0ذح حلحا تغيب عنكم حإلنَْســانية، تقتل 0 
حأطفال وحلنسـاء حأبرياء حلذي ال ذنب لهم 
سـ ى أنهم يمنيـ 0؟.. أين إنَْســـانيتكم 
حلتي تتشـاق 0 بهـا أيها حلعالـم حلصايت 

حملنافق؟.. 
إىل 0ذح حلحا سك تكم؟

وإىل 0ـذح حلحـا يخ ُِّفكـم سـلما0 وحبنه 
وترحيب؟!!. 

الموُت البطيُء لليمنيين تحت الحماية األمريكية
لطيفة العزي 

إ0 حلح حَر يحتاُج ين حإلنَْسـا0ِ أ0 ياُخـَل إىل قل ب حآلخرين؛ ولكي 
ـُـاَّ َوأ0 يفتـَح قلشَه لآلخرين وذلك بأ0  يتمّكـَن حإلنَْسـا0ُ ين ذلك ال ب
يحـاوَر حآلخرين بروح حلحـب وليس بروح حلحقا، يقـ ل حلله تعاىل: 
َن حلّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْ  ُكنـَت َفظًّا َغِليَظ حْلَقْلِب الَنَفضُّ حْ  )َفِشَمـا َرْلَمٍة يِّ
ِيـْن َلْ ِلَك( ويق ل أيضاً )حذ0َْشَا إىَِل ِفْرَعْ 0َ إِنَُّه َطَغى* َفُق اَل َلُه َقْ اًل 
لَّيِّنًـا لََّعلَُّه يَتَذَكَّـُر أَْو يَْخَش(، كما نجُا أ0 عـا5َ حتها5 دوحفع حلطرف 
حآلخر حلذي يختلف يعه يف حلرأي أَو يف حمل قف ين أ0ّم حأسشاب لنجاح 
حلح حر فالاوحفع يسـألة قلشية ال يمكن حكتشـافها بسـه لة، فمثالً 
حلصحة وحلخطأ يسـألة تخضع لـروط ي ض عية يمكن إدرحكها، 
أيـا حلاوحفع فأير ال يمكن حلتعرف عليه بسـه لة، فإذح حختلف يعك 
إنَْسـا0ٌ فمن لقك أ0 تق َل له إ0 رأيك خطأ -ل  حقتنعت فعالً بخطأ 

رأيـه- وليـس يـن لقـك أ0 تتـرسَع فتتهـم دوحفعـه. 
إ0 يشـكلَة حلكثرين أنهـم ال يطيق 0 أ0 يجـاوح ين يخالفهم يف 
حلرأي فيسـارع 0 إىل حتها5 حآلخريـن حلذين يخالف نهم يف حلرأي أَو يف 
حمل قف، تص روح كم كا0 ي قف حلخ حرج قاسـياً ويتشّادحً ضا أير 
حملؤينـني عليه حلسـال5 لتى بلغ بهم حأيـر إىل أ0 كّفروح عيل بن أبي 
طالب عليه حلسـال5، َورغـم ذلك نجُا أ0 حإليا5َ علياً عليه حلسـال5 لم 
يحاربهـم إال بعـا أ0 ألاث ح فسـادحً يف حأرض، فأسـمع ح علياً عليه 
حلّسـال5 يـاذح يقـ ل يف َلــّق حلخـ حرج حلذيـن كّفـروه )ال تحارب ح 
حلخـ حرج ين بعـاي فليس ين طلـب حلَحــّق فأخطـأه كمن طلب 
حلشاطل فأصابه(، فهذح حلكال5 ين أير حملؤينني عيل عليه حلّسال5 بنّي 
ي قَف حلخ حرج َوي قف يعاويـة، فالخ حرُج كان ح يطلش 0 حلَحــقَّ 
ولكنهم أخطأوح حلطريق، أّيا يعاوية فكا0 يطلُب حلشاطَل وقا أصابه، 
فاإليا5ُ لم يتهم حلخـ حرَج وإ0 لارب ه وخالف ه وكّفروه، نعم خّطأ 
ي قفهم وفّرق بني تخطئة حمل قف َوبني حتها5 حلاوحفع، وأّيا يعاوية 
فكا0 حإليا5 عىل بصـرة تاية أنّه كا0 يطلُُب حلشاطَل ويتَحــّرُك ين 

أجل حلشاطل. 
و0نـا يجب علينا أ0 نتعلَم ين 0ذح درسـاً كشرحً، فالذين يختلف 0 
يعنـا يف حلـرأي ويف حمل قـف فإ0 لصلـت لاينا حلقناعـُة بخطئهم يف 
حلـرأي أَو يف حمل قـف فمن لقنـا أ0 نَُخطِّأ0َم ولكن ليـس ين لقنا 
أ0 نتهـم دوحفعهـم إال إذَح ت ّفرت حأدلة حلكافية عـىل ذلك، فالقاعاة 
حإلْسـاَليية تأيرنـا أ0 نحمَل فعـل حملؤين عىل حلصحـة، فاألاديث 
تق ل: ألمل فعَل أخيك عىل سشعني يحمالً، يق ل أير حملؤينني عليه 
حلسـال5 )ضع أيـَر أخيك عىل ألسـنه لتى يأتيك يـا يغلشك ينه، ال 
تظننَّ بكلمة خرجت ين أخيك س ءحً وأنت تجا لها يف حلخر يحمالً( 
ويف لايـث آخر )َين عرف يـن أخيه وثيقَة دين وسـاحد طريق فال 
يسـمعن فيـه أقاويل حلرجـال( فهـذه حلت جيهات ال تلغـي رضورَة 
حلحذر ين )يحاوالت حالخرحق(، فقا يقتحم حأوسـاَط حملؤينة أناٌس 
يتمظهرو0 بمظهر حلاين وحلصالح وحاللتزح5 و0م يحاول 0 حإلسـاءة 
وحلكيـا للمؤينني وللاين، فيجب أ0 يمتلَك حملؤين 0 حل عَي وحلشصرة 
يف رصا ُكّل حلعنارص حملشش 0ة إذَح قايت حلقرحئن حلكشرة حلتي ت جب 
حلشـك، ويـع حلتأكيا - يرة أُْخـــَرى - أ0 ال يترسع ح يف حالتها5 وأ0 
ال يرتجل ح حلتق يم وحملحاسـشة فقا 0يمن عىل حلكثر ين حلناٍس لب 

حلطعن وحالتها5.. 
كما يجب عىل حإلنَْسا0 حملحاوِر أ0 ال يلغَي حآلخَر حلذي يختلُف يعه يف 
حلرأي ويف حمل قف، وعليه أ0 يتعاطى يعه بشـفافية )إننا عىل ص حب 
يحتمل حلخطأ، َوحآلخر عىل خطأ يحتمل حلص حب(. فيجب أ0 ال نعتربَ 
حلص حبيـة حملطلقـة يف جانشنـا، وحلخطأية حملطلقـة يف حلجانب حآلخر، 
بل نضـع حلتماَل حلخطأ عنانا ول  بنسـشة وحلـا يف حملئة، وحلتمال 
حلص حب يف حلجانب حآلخر ول  بنسـشة وحلا يف حملائة، فهذح يخّفُف ين 
َغْلَ حِء حمل قف ويخلق حالنفتاح عىل حآلخر، و0ذح حأير 0  يا ت ّصل إليه 
ينطُق حلح حر وبـفافية حلح حر يف 0ذح حلعرص، أّيا حملنهُج حإلْسـاَليي 
يف حلحـ حر فقا تجاوز ذلك بكثر.. لنقرأ 0ذح حلنـصَّ حلُقــْرآني )َوإِنَّا 
أَْو إِيَّاُكـْم َلَعىَل 0ًُاى أَْو يِف َضالٍل ُيِشنٍي(، فالنشي حأكر5ُ صىل حلله عليه 
وآله و0  يمثُّل حلَحــقَّ ُكلَّ حلَحــّق، وحآلخُر يمثُل حلشاطَل ُكلَّ حلشاطل، 
ولم يكن حلنشيُّ صىل حلله عليه وآله بـاّكاً فيما لايه إال أنّه صىل حلله 
عليه وآله و0  يمارس حلح حَر يضُع نفَسه َوحلطرف حآلخر عىل َلــاٍّ 
سـ حٍء يف يسـار حلشحث عن حلحقيقة؛ ولذلك نجُا أ0ـَل حلشيت عليهم 
حلسـال5 قا يثّل ح حملنهج حلسليم يف حلاع ة وحلح حر وحملنشثق ين كتاب 

حلله عز وجل خرَ تمثيل. 

الحوار الطريق السوي في مسار البحث عن الحقيقة 
أم مصطفى محمد 
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ثقافة 

وأنت جندي تنطلق يف س�بيل الله س�رتى كم س�تواجهك من دعايات 
تثر الريب تثر الش�ك يف الطريق الذي أنت تس�ر عليه، تش�وه منهاجك 
وحركت�ك أمام اآلخري�ن، دعايات كثرة، تضليل كث�ر ومتنوع ومتعدد، 
وسائل مختلفة ما بني ترغيب وترهيب.]يف ظالل دعاء يكار5 حأخالق 

حلارس حأول ص:5[ 

نح�ن إذاً نواج�ه بح�رب يف ُكّل امليادين، حرب ع�ىل مفاهيم مفرداتنا 
العربي�ة، إذا ل�م نتح�رك نحن قبل أن ترتس�خ ه�ذه املفاهي�م املغلوطة 
بمعانيه�ا األمريكية, بمعانيه�ا الصهيونية, والذي س�يكون من وراءها 
الرش، إذا لم نتحرك س�تكون تضحيات الناس كبرة، س�تكون خس�ارة 

الناس كبرة.]حإلر0اب وحلسال5 ص:8[
القل�م يعتر جهاداً إذا كان هو يصدر خطوط�اً تؤدي إىل القتال فهو 

جهاد، أما إذا كان يصدر س�طوراً تجمد األمة، وتخدع األمة فيعتر ماذا؟ 
يعتر منافيا للجهاد، يعتر حربا عىل ُكّل ما تعنيه كلمة ]جهاد[.]س رة 

آل عمرح0 حلارس حلثاني ص:5[
املس�ألة بالنس�بة للناس إما أن يحاولوا أن يكونوا هم أولياء لله فيتم 
عىل أيديهم رضب أعدائه، أو يقعدون فيتم رضبهم عىل يد أعدائه. ]آخر 

س رة حلشقرة وأول س رة آل عمرح0 حلارس حلثاني عر ص:16[

مقتطفات نورانية

اإلسالُم دين ودولٌة ونظاٌم كامٌل للحياة

املسئولية.. 
نتائج تحّملها.. وعواقب التفريط فيها

  : خاص
نتناَوُل حلي 5 “حلُقْرآ0 يروع للحياة” كعن ح0 جايٍا تحت 
حملرتكـز حأول للمـروع حلُقْرآنـي “حملنهـج”؛ لن ضح عالقة 
حلاين بالحياة، وأ0 حإلسال5 دين ودولة ونظا5 يتكايل للحياة 
بكلها، وكيـف يقا5 حلُقـْرآ0 حلشصائر وحلتعليمـات حلحكيمة 

للناس.
وضمن 0ذح حمل ض ع، تحاث حلشـهيا حلقائا يف يحارضته 
]ي 5 حل اليـة ا0105ـ[ بأ0 إيَْماننا ب الية حلله، إيَْماننا بمشاأ 
حل الية كما قّايه حلله يف حلُقْرآ0 حلكريم، وكما أعلنه حلرسـ ُل 
يف يثـل 0ـذح حلي 5 عىل حملسـلمني، 0ـ  إيَْما0 بكمـال حلاين، 
إيَْمـا0 ينّا بـأ0 دين حلله كايل، أ0 حإلسـال5 ديـن ودولة، أ0 

حإلسال5 نظا5 كايل للحياة.
يشـرحً إىل أ0 حإلسـال5َ حلذي قال حلله عنه: }حْليَـْ 5َ أَْكَمْلُت 
َلُكْم ِدينَُكـْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكـْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم حإِلْسـال5ََ{
)حملائـاة:3(. 0  كايـل، وين كمالـه أ0 يشـمل ُكّل ج حنب 
حلحيـاة بالنسـشة لإلنسـا0 سـ حًء حلشـؤو0 حلسياسـية، أو 
حلشـؤو0 حالجتماعيـة، حلشـؤو0 حالقتصاديـة، ُكّل بـؤو0 
حإلنسـا0؛ أ0 0ذح حلاين بحقيقتـه بج 0ره 0  نظا5، نظا5 
يسر عليه حإلنسا0، نظا5 لحياة حإلنسا0، وبمل ُكّل ج حنب 

لياة حإلنسا0.
قال حلشـهيُا حلقائُا يف يحارضته )ُسنة حلله يف حلهاحية( إ0 
حلاين جاء ليشني بخصية تعمر حلانيا وفق 0اى حلله، يعتربحً 
أ0: حلاين 0  للانيا، أيا حآلخرة فهي دحر جزحء، أي حلاين جاء 

ليشني بـخصية تعمر حلانيا، وتعمر حلنفـس، نف س زحكيه، 
عق الً زحكية، ونف ساً طا0رة، وتعمر حلانيا.

وأبـار حلشـهيا حلقائا إىل أ0 حإليا5َ حلهادي يؤكا عىل 0ذه 
حلحقيقة.. وإذ يق ل حلله سـشحانه: }ُقْل َيْن َلـر5ََّ ِزينََة حلّلِه 
حلَِّتـَي أَْخَرَج ِلِعشَاِدِه َوحْلطَّيِّشَاِت ِيـَن حلرِّْزِق ُقْل 0ِي ِللَِّذيَن آَينُ حْ 
نْيَـا َخاِلَصًة يَـْ 5َ حْلِقيَاَيِة{)حأعرحف35(، وكأ0  يِف حْلَحيَـاِة حلاُّ
حآلية تق ل: أنتم حملعنيـ 0 بأ0 تتحرك ح أنتم؛ لتنتج ح، وليس 

تتحرك ح لتأكل ح، زينة حلانيا أ0 تأكل فقط، ليست 0ذه.
يشـرحً إىل أ0 حإليـا5 حلهـادي كا0 يركـز عـىل ت ضيـح 
حستغالل حلخرحت وأ0 حملؤينني 0م حأوىل باستغالل حلخرحت، 
يـا أودع حلله يف حأرض 0م حأوىل بها، لتى يحصل لايهم ق ة 
يع نفـ س طا0رة وعق ل زحكية، تجنا 0ذح حليشء يف يا 0  
صالح حأية، فيما 0  يرحد له ين حلله سشحانه وتعاىل كاليل 
عـىل حللـه، أو ليصل باأيـة إىل وضعية يعينة ين حلسـعادة 

حملنش دة لهم.
وفيمـا يتعلق بعالقة حلاين بحياتنا، يق ل حلشـهيا حلقائا 
)آيـات ين سـ رة حلكهف(: يجب أ0 نفهَم عالقـة حلاين بنا، 
وأ0 حلايـن 0ـ  حلذي ياحفع عنـا، ونحن بحاجـة إىل حلاين يف 
لياتنا 0ذه؛ أنه حلاين 0  0اى حلله، 0احه، 0احنا، أي رسـم 
لنـا طريقة، و0احنا إليها؛ لكي نتحـرك يف 0ذه حلانيا؛ لنك 0 
أق ياء، لنك 0 أعزحء، لنك 0 سـعاحء، لنك 0 عظماء، يف 0ذه 

حلانيا، ويف حآلخرة. 0ذح 0  يعنى حلاين.
وأوضـح حلشـهيا حلقائـا أ0 حلُقـْرآ0 يقـّا5ُ لنـا حلشصائَر 
وحلتعليمـات حلحكيمة فقال يف يحارضته )حلثقة بالله يعنى 

ال حلـه حال حللـه(: حللـه حلحكيـم يف ُكّل يشء، فـكل ت جيه ين 
ت جيهاتـه، ُكّل إربـاد يـن إربـادحته، ُكّل أير يـن أوحيره، 
ُكّل نهـي ين ن ح0يه 0  ينطلـق بحكمة، ينطلق ين حلحكيم 
سشحانه وتعاىل، أي أ0 0ذح 0  ولاه حلذي فيه حلصالح لك، ال 
غره، 0  ولاه حلذي فيه حلفالح لك، ال غره، 0  ولاه حلذي 
فيه نجاح وف ز لك ال غـره، وحلحكمة يا 0ي؟ وضع حليشء 

يف ي ضعه، أي ال يصلح إال 0 .
وأوضح حلشـهيا حلقائا أ0: حملنهج حلرب ي لكتابه حلكريم 
يضع حأبـياء حلكثـرة حلتي 0ي سـهلة يف يتناولنا فتجعلنا 
بالشـكل حلـذي يمكـن أ0 نصـل إىل 0ـذح حليشء حلـذي يعترب 
يسـتشعاحً أياينا، يجعل تريعه بالشـكل حلذي يهيئ بعضه 
لشعض ويخا5 بعضه بعضاً، ويسهل بعضه تطشيق بعض.

وأضاف: ويع أ0 تريعه 0  ولاه حملنهج حلصحيح حلذي 
ال تسـتقيم لياة حلشر إال به، وال تسـتقيم حلانيا إال بالسر 
عليـه، ويا 0احنا إليه 0  ولـاه حلذي ال ينهج أق 5 ينه، وال 
يشء أفضـل للحيـاة، ويف حلحياة ينـه ثم يثيشنـا عليه، فهذح 
0ـ  ين أبلـغ يظا0ر رلمتـه، ين أبلغ دالئل سـعة رلمته 
لعشاده، أنك ال تكاد تجا بـيئاً يما أربا إليه يف كتابه حلكريم 
إال و0ـ  يؤكا أ0 فيه صـالح حلحياة، 0نـا يف حلانيا؛ أنه 0  
حلـذي خلـق حلانيا، وخلق حإلنسـا0، و0  حلـذي يعلم حلرس يف 
حلسـم حت وحأرض.. إذحً فلمـاذح - أيضاً - يضيف إىل 0ذح أجرحً 
كشـرحً وف زحً كشرحً، ويمنحك حلجنـة يف حآلخرة، حلنعيم حأباي، 
حلنعيم حلعظيـم، وحلارجات حلعالية يف حلجنـة.. أليس 0ذح ين 

سعة رلمته؟

نحـن يف وضعية حملفـروض أ0 حلناَس 
إىل أ0  فيهـا يت جهـ 0 ت جهـاً جايـاحً 
يستشعروح يسؤوليتهم ين خالل حلُقْرآ0 
حلكريـم؛ أنـه ال يخرج لنـا إال بأ0 نع د 
إىل حللـه سـشحانه وتعـاىل، وأ0 ينهـض 
حلنـاس بمسـؤوليتهم يف ي حجهة حليه د 
وحلنصـارى وأوليائهـم، وكل يـن يقـف 
يعهـم. وحملسـئ لية ال بـا أ0 تك 0 عىل 
حلنحـ  حلذي 0احك حللـه إليه يف أدحئها، ويف 
لملها، ويف تمثيلهـا، وأ0 تك 0 عىل 0ذح 
حلنح  ين حاللتـزح5 ال با أ0 يك 0 إيَْمانك 

بالله ق ياً.

- ليس هناك ما يعيق عن تحمل املسؤولية 
 يـا 0ناك ألا سـيح ل دونـك أباحً يف 
أنك تتحمل حلشـع ر باملسؤولية، 0ل ألا 
يسـتطيع يسيطر عىل يشـاعرك؟ ال، يف 
يجال يعرفتـك لله لتى تثق به، وتعرف 
ياذح يعمل للنـاس إذح كا0 يعهم، عنايا 
يك ن 0 سـائرين يف طريقه، 0ذه قضية 
أيضـاً ال ي جـا عائـق أيايهـا، حلشـاري 
ال يجعـل ع حئـق أبـاحً. ثـم ترى أنـه إذح 
حلناس سـاروح بهذح حلشـكل كان ح قريشني 
يـن حلت لـا وكلمـا وجـات أيايك ين 
حلتماالت تشـاو صعشة تذكر بأ0 حلله 0  
حلذي يعمـل حملتغرحت يجـب أ0 تنظر إىل 
أنه كيف يجب أ0 تك 0 حأبياء، ويا 0ي 
حملسـؤولية حملن طة بالناس بشـكل عا5 
وأنها يسـؤوليات كلها، يسؤوليات ين 

عنا أكرب وحلا إىل عنا أصغر وحلا 

- تعظم كلما انتشر الفساد 
 تتعاَظُم عليك حملسؤولية يع ُكّل فساد 

ينتر، فيك 0 كلما حنتر حلفسـاد كلما 
ياذح؟ تعاظمت حملسـؤولية علينا، وكلما 
رأينا حلس َء يف لياتنا، وكلما رأينا أنفسنا 
ال نسـتطيع أ0 نؤدي بيئاً.يف حأخر، إيا 
أ0 نرى حملهـا5 حلصعشة صعشة جاحً، قا ال 
يصـل إليهـا إال حلشعض، قـا ال يؤديها إال 
حلشعض، قا ال يرتقي إىل أدحئها إال حلشعض، 
وتكـ 0 يعظم حأية 0الكة، يهلك حلناس 
يف حلانيـا، ويقاي 0 عىل حلله 0الكني ي 5 
حلقيايـة، ويهلك ح باخـ ل جهنم، نع ذ 

بالله ين دخ ل جهنم.

* من نتائج تحملها 
- تنسف لالة حلاليشاالة 

حلكريـم 0ـي  حلُقـْرآ0  حملسـؤولية يف   
بالشـكل حلـذي تنسـف لالـة حلاليشاالة 
يجب أ0 نستشـعر أ0 علينا أ0 نسـتأنَف 
لياًة جايـاة، وأ0 نق ل لزين حلاليشاالة، 
زين حلالإ0تما5، حلالبـع ر بمسـئ لية: 
يجب أ0 ي يل. ويهما بات حلقضية كشرة 
أيايك، يحاول ُكّل إنسـا0 أ0 ينسف ين 

ذ0نيته حستثقال أي يشء.

- باب ين أب حب حملعرفة 
 حإلنسـا0 يحاول أ0 تت سـع يعرفته 
باللـه، يعمل عـىل أ0 يتحمل يسـئ لية، 
يكـ 0 عنـاه قضيـة ويهمـا كـربت يف 
ذ0نيتك 0  أفضل لك، يهما رأيتها كشرة 
يف ذ0نيتك فه  أفضل لك؛ أنها أوُل يشء 
تعتـرب باباً يـن أب حب حملعرفة حل حسـعة. 
ثانيـاً 0ـي أفضل لتى ال ترجـع لذحتيتك 

أنت. 

- حالنطـالق يف يياديـن حلعمـل إلنقاذ 
و0احية حآلخرين 

 إذح يا ألسست يف نفسك بق ة عالقة 
باللـه فال تظن أ0 0ـذح 0  ُكّل يشء، وأ0 
0ذح 0  حملطل ب: أ0 أرى نفي أكّرر ذكر 
حلله سـشحانه وتعـاىل، وأرى قلشي يمتلئاً 
بحـب حلله ثم أرتـاح لهذه حلحالـة. حفهم 
0ـذه حلحالة ُكّل حملطل ب يـن ورحئها 0  
أ0 تنطلق يف يياح0 حلعمل إلنقاذ حآلخرين، 
و0احية حآلخرين. أيـن كا0 يت جه إيَْما0ُ 
رسـ ل حلله؟ ألم يتجل ُكّل ذلك يف لرصه 
عىل حآلخرين؟. و0ذه 0ي رولية حأنشياء، 
وروليـة حلنشي يحما )صل حت حلله عليه 
وعىل آله( ويتى حنطلقـت بهذه حلرولية 
لينها سـتعرف قيمـة ُكّل يشء وأ0مية 

ُكّل يشء.

* آثار عدم تحمل املسئولية 
- حالستشاحل 

عنايـا تخـىل أ0ـل حلكتـاب، عنايـا 
أصشح ح غر جايرين بتحمل حملسؤولية، 
عنايـا أصشـح أكثر0م فاسـقني، وكا0 
حملؤين 0 فيهم قليل، أختار حلله سشحانه 
وتعاىل 0ؤالء، حختار حلعرب أ0 يك ن ح 0م 
ين يق يـ 0 بحمل حلرسـالة تحت رحية 
رس ل حلله )صل حت حلله عليه وعىل آله(. 

- عا5 حلت فيق 
حلنـاس غـر يستشـعرين  كا0  ملـا   
للمسـؤولية حلعظيمة عليهم فيما يتعلق 
باينهم أ0 يك ن ح أنصـارحً له، أ0 يحمل ح 
رولية حلُقْرآ0 بني جن بهم - تقريشاً - لم 

ي فق ح. 

-حلفرحغ وحلنظرة حلشخصية 
 إذح يا عنـا حلناس لْمُل يسـئ لية يف 
حأخـر يعيـُش يف لالة فـرحغ، يرجع ُكّل 
وحلـا إىل نفسـه يريا نفسـه 0ـ ، يكربِّ 
نفسـه.. إذح عاش حإلنسـا0 يف لالة فرحغ 
يك 0 يف حأخر يك 0 بالشكل 0ذح: أسئلة 
0ايشـية ح0تما5 بقضايا ال تمثل بيئاً. 
إذح لمـل حلناس ح0تمايا كشـرحً، وقضية 
كشرة، حسـتغرقت ذ0نياتهم، حسـتغرقت 
ح0تمايهـم، فرفع ح عن حأبـياء حلتي ال 
تفيا يف نفس حل قت، حأبـياء حلهايشية 
يف حأسـئلة، أو يف حال0تمايـات وإذح يـا 
عنـاك ح0تما5، يـا عناك يسـئ لية، لن 
تستفيا ولن يك 0 أي يشء قيمة عناك 

نهائياً.

- ضياع حأية يف كل حملجاالت 
مّلـا أضعنا حملسـئ لية ألسـنا ضائعني 
0ـذه  حأيـة  لياتنـا؟  يجـاالت  ُكّل  يف 
ضاعـت يف ُكّل يجاالت لياتها فأصشحت 
أيـة يقهـ رة، يسـتضعفة، يسـتذلة، 

يستسلمة لعاو0ا. 

- حلذلة وحملسـكنة وحستحقاق حلغضب 
حإللهي 

 ليعـرف حلناس بأنهـم يهما لظ ح به 
ين عنايـة ورعاية، يهمـا لظ ح به ين 
تفضيـل ورشف وتكريـم، ولـم يك نـ ح 
بمسـت ى حملسـؤولية حلتـي أنيطت بهم، 
بمسـت ى 0ـذح حلرف فإنها سـترضب 
عليهم حلذلة وحملسكنة، ويش ؤو0 بغضب 

ين حلله.

مع اهلل

يحيى محمد االنسي

وال��ل��ه م��ا اق��ول غير احلق
ابالي  ما  ال��راس  يقرح  لو   

يحرق ب��دأ  ك��رت��ك  سلمان 
يا غالي   وصيتك قرح جو 

تُشنق  بها  وحبلك  حاصر 
العالي م��ن  ِح��م��ان��ا  وال��ل��ه 

يلحق معك  ه��ادي  والعبد   
 ألن��ك م��راه��ن ب��االن��ذال��ي 

حتى إبن محسن إذا صفق 
ترى من طباع الوفى خالي 

م��ن ب���اع رب��ع��ه م��ع امل��ره��ق 
طوالي  ال��وق��ت  م��ع  يفسل 

يا حلف داعش مع الزندق 
وس��ب��ط امل��اه��ي وم��ّوال��ي 

تلحق  ب��ا  ش��ب��ر  وال  تُ��ح��رم 
والعالي  التحت  ت��ب��ذل  ل��و 

تغرق وسطها  اليمن  أرض 
مالي  أو  ن��ف��ط  ينفعك  ال 

خندق  وال  ح��ت��ى  ق��ص��ر  ال 
ب��رك��ان ب��ع��������دك وزل��زال��ي

أعتق هم  صناديد  أمامك 
واأللي والصخر  امليج  من   

ك��ل��ه��ا فيلق  ال��ي��م��ن  رج����ال 
م��اه��م��ه��ا ح��ل��ف دّج���ال���ي 

تتبندق بالنفس  ال��ل��ه  م��ع 
ألطفالي  ال��ك��رام��ه  لعيش 

تُسحق  ول��و  يفنى  ف��احُل��ر 
اإلذاللي  عيش  وال  عظامه 

وت���أري���خ تُ��ّب��ع ل��ن��ا أص��دق 
أبطالي  واحفاده  اجّلد  ِمن 
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 استشهاد وإصابة 15 فلسطينياً بغارات طريان العدّو الصهيوني على غزة 
 : متابعات 

قـا5 حلعـاوُّ حلصهي نـي بعـاوح0 جايـا 
عـىل ياينة غـزة حملحارصة، أيس حلسـشت، 
يسـتهافاً بغارحت حلطرح0 وقذحئف حملافعية 
ينازَل ويمتلكات حلفلسـطينيني، يا تسشب 
وإصابـة  ي حطنـني  ثالثـة  حستشـهاد  يف 
تسـعة آخرين بجروح، فيمـا ردت حملقاوية 
حلفلسـطينية عىل حلعـاوح0 بقصف حملناطق 
حلصهي نيـة بعرحت حلص حريخ حسـتهافت 
حملسـت طنات حلصهي نيـة يمـا جعـل قادة 
حاللتـالل إىل فتـح حملالجـئ وإعـال0 لالـة 

ط حرئ يف يست طنات غالف غزة. 
وقالـت وكالة وفـا حلفلسـطينية لألنشاء: 
إ0 حلعـاّو حلصهي نـي بـن عاوحنـاً جايـاحً 
عـىل ياينـة غـزة حملحـارصة، يضيفـة أ0 
طائـرحت حلعاّو بـن عـرحت حلغـارحت ينذ 
يسـاء حلجمعة صشيحة ي 5 أيس حلسـشت، 
وحملمتلـكات  حمل حطنـني  يسـتهافًة ينـازل 
يافعيـة  بـأ0  يشينـة  وحلخاصـة،  حلعايـة 
حاللتـالل قصفـت يختلفـة يـن غـزة، يا 
أّدى إىل ديـار يف حلشنـى حلتحتيـة وأرضحر يف 

يمتلكات حمل حطنني. 
وأضافـت حل كالة، أ0 أربعة فلسـطينيني 
حستشـهاوح وأصيب 11 بينهم أطفال وحيرأة 
لايـل، جرحء حلغـارحت حلعاوحنيـة وحلقصف 
حملافعي حملت حصل ين قشل حلعاّو، يشـرة إىل 
أ0 حلغارحت وحلقصـف حملافعي تركز عىل دير 
حلشلح وخـا0 ي نس ورفح جن ب قطاع غزة 

وعىل بمال بلاة بيت ال0يا. 
وأبـارت حل كالـة، إىل أ0 طائـرحت حلعاّو 
حلصهي نـي قصفت بثالثـة ص حريخ أرحيَض 
زرحعيـًة قـرب »ي قـع ص فـا« رشق رفح 
بقطـاع غـزة، ي ضحـة أ0 سـلطات حلعاّو 
أغلقـت حملجـال حلجـ ي ف ق حلقطـاع وعىل 
يسـالة عـرة كيلـ  يـرحت يـن لـاود 
حلقطـاع، الفتـة إىل أ0 حلعـاّو فـرض إغالقاً 

كايالً عىل بحر غزة. 
ين جانشهـا ردت حملقاوية حلفلسـطينية 
يئـات  بإطـالق  حاللتـالل  عـاوح0  عـىل 
حملقاويـة  أطلقـت  وقـا  حلص حريـخ، 
 150 نحـ   حلسـشت،  أيـس  حلفلسـطينية، 
عسـقال0  ياينتـي  يف  سـقطت  صاروخـاً 
وأسـاود ويف عـاد ين حملسـت طنات حملقاية 

عىل حأرحيض حلفلسطينية حملحتلة. 
وقالـت فصائـل حملقاويـة بأنهـا حتخذت 
قـرحرحً بالرد حمل لا حآل0 عـىل جرحئم حلعاوح0، 
صاروخيـة  ربـقات  إطـالق  عـن  يعلنـة 
يف  حلصهي نيـة  حملسـت طنات  حسـتهافت 
عسـقال0 وحساود، يشينة أ0 حملقاوية ت سع 
دحئرة إطـالق حلص حريخ لتصل ملحيط ياينة 

حلقاس حملحتلة. 
وقالـت حلغرفـة حملشـركة يف بيـا0 أيس 
حلسـشت: إ0 حلربـقات حلصاروخية تأتي ردحً 
عـىل إيغال حلعـاّو حلصهي ني يف ديـاء أبناء 
حسـتهاحف  وتعمـاه  حلفلسـطيني  حلشـعب 
حملقاويـني يـ 5 حلجمعـة حلفائـت، يضيفة 
أنها تتابُع عن كثٍب سـل َك حلعاّو حلصهي ني 
وياى حلتزحيه ب قـف حلعاوح0 يت عاة بالرد 

عليه وفق ذلك. 
ولّذرت حلغرفة حملشركة، حلعاوَّ بأ0 رد0ا 
سـيك 0 أقىس وأكرب وأوسع يف لال تماديه 
يف حلعـاوح0، يؤّكـــاة أنها سـنشقى حلارع 

حلحايي للشعب حلفلسطيني وأرضه. 

حلجهـاد  لركـُة  قالـت  جهتهـا،  يـن 
حإلْســـــاَليي: »لصانـع قـرحر حلحرب لاى 
حاللتالل نق ل له لـن تحلم ولن تحصل عىل 

0اوء يافع ثمنه حلشعب حلفلسطيني«. 
ين جانشها أعلنت رسحيـا حلقاس حلتابعة 
لحركـة حلجهـاد حإلْســـــاَليي، يف رسـالة 
يصـ رة وجهتهـا لاللتـالل نرتهـا عىل 
ي قعهـا حإللكرونـي تحـت عنـ ح0 »رسحيا 
حلقـاس: دحئـرة حلنـار ستتسـع، أ0 يينـاء 
حساود ويفاعل ديم نة ويطار بن غ ري 0 

يف دحئرة حستهاحفها. 
يف لـني قالـت حلجشهة حلشـعشية لتحرير 
فلسطني: إ0 يشاَركَة كافة فصائل حملقاوية 
يف حلرد عىل جرحئـم حاللتالل ين خالل غرفة 
حلعمليـات حملشـركة دليل عـىل أ0 حملقاوية 
ي لاة وتحَظى بحالـة إجماع، يضيفة »ال 
خيـار أيـا5 بـعشنا إال باسـتمرحر حملقاوية 

فهي حلقادرة عىل ردع حلعاو«. 
فيمـا قالت لركـة لماس يف بيـا0: ين 
حملنطـق وحلتجربة وحلتأريخ، سـتنترص إرحدة 
حملقـاو5، وسـينتزع  حلفلسـطيني  حلشـعب 
وحلعيـش  وحملقاسـات  حأرض  يف  لق قـه 
حلكريـم، يضيفـة أ0 يا يحـاث يف غزة 0  
حسـتمرحر لرصحع حإلرحدحت بـني يحتلٍّ يعتٍا، 
وبني بـعب يحتضن يقاويته طلشاً للحرية 

وحلكرحية. 
فيما أّكــات لركة لماس حيس حلسشت، 
وحملقاويـة  حلفلسـطيني  حلشـعب  إرحدة  أ0 
حلحقـ ق  وسـتنتزع  سـتنترص  حلشاسـلة 

حملسل بة ين أنياب حاللتالل حلصهي ني. 
وقال حلناطق باسـم لركة لماس لاز5 
قاسم، »يا يحاث يف غزة حلي 5 0  حستمرحر 
لرصحع حإلرحدحت بني يحتل يعتٍا، وبني بعب 
يحتضن يقاويته طلشـاً للحرية وحلكرحية«، 

ُيضيفـاً »ين حملنطـق وحلتجربـة وحلتأريخ، 
ستنترص إرحدة بعشنا ويقاويته، وسينتزع 
وحلعيـش  وحملقاسـات  حأرض  يف  لق قـه 

حلكريم«. 
ويف حلسـياق، أّدت حلربـقاُت حلصاروخية 
يـن  لالـة  إىل  حلفلسـطينية  للمقاويـة 
حالرتشـاك لـاى سـلطات حاللتـالل، َليْــُث 
دوت صافرحت حإلنذحر يف يسـت طنات زيكيم 
وكارييـا وجن ب عسـقال0 وبيت بـيمش 
قـرب حلقاس حملحتلة وبلاية برئ حلسـشع ويف 
حملسـت طنات حملحاذية لغالف غـزة، إضافة 
حملالجـئ يف يسـت طنات يف عـاة  فتـح  إىل 
يسـت طنات، كما أصيب يست طن 0 جرحء 

حلقصف. 
أ0  حلصهي نـي،  حلعـاّو  إعـال5  وذكـرت 
يستشفى دريز بالي حستقشل 53 يست طناً 
أصيش ح بعا سـق ط ص حريخ يف يسـت طنة 

»كريات غات« وعسقال0. 
وحعـرف إعال5 حلعاّو، أنـه تم إطالق أكثَر 
يـن 500 صـاروخ يـن قطـاع غـزة تجاه 
حملست طنات حملحاذية للقطاع خالل ساعات 
نهار حيس حلسـشت، الفتـاً إىل قيا5 بلاية برئ 
حلسـشع بفتح حملالجئ خشـية يـن ص حريخ 

غزة. 
ويف حلسـياق، قالت يرحسـلة قناة حملسرة 
يف غزة: إ0 صافرحت حإلنذحر دوت يف عسـقال0 
و«أساود« و«كريات يالخي« ويست طنات 
»نالال عـ ز وعل ييم وكفار سـعا وكفار 

عزة«. 
يصادر فلسطينية أوضحت، أ0 صاروخاً 
سقط عىل ينزل بشكل يشارش يف يست طنة 
»سايروت«، يضيفة أ0 يشنًى أصيب بشكل 
يشارش يف يست طنة باعر 0نيغف بصاروخ 

للمقاوية يف غزة. 

إيران: لو حصل نزاٌع يف املنطقة فإن تداعياِته ستطال الجميع
 : متابعات 

أّكــا وزيُر حلخارجية حإليرحني، يحما ج حد ظريف، 
أيـس حلسـشت، أنه ل  لصـل نزحع يف حملنطقـة فإ0َّ أي 

طرف س ف لن يك 0 بمنأًى عنه. 
وحعتـرب ظريـف، إجـرحءحت حلحك يـة حأيركية 
حالسـتفزحزية بأنهـا تهـاُف لفـرض يختلـف حن حع 
حلحظـر عـىل إيـرح0 ودفعها للخـروج يـن حالتّفاق 
حلنـ وي، ُيضيفـاً أ0 0نالـك سـيناري 0ات يقيتة 
أُْخــَرى ين ضمنها حختـالق لادثة يا كي يتمّكن ح 

ين حمليض بمخططاتهم إىل حاليا5«. 
ويف حلـرد عـىل سـؤحل لـ ل يحـاوالت حلسـع دية 
وحاليـارحت وحلكيـا0 حلصهي نـي لحـث أيـركا عـىل 
حمل حجهـة حملشارشة يع إيرح0 أّكــا ظريف: إنني ال أريا 
حلخـ ض يف يثل 0ذه حلتهايـاحت وحلفرضيات ولكن ل  
لصل أي نزحع يف 0ذه حملنطقة فال حتص ر أ0 يشقى ألا 

بمنأًى عنه. 
 وحعتـرب ظريـف، أ0 حلعالقـات يـع دول يجلـس 
حلتعـاو0 بأنها يـن أول يات إيرح0، الفتـاً إىل أ0 0نالك 
عالقـاٍت جياًة جاحً يع بعضها فيما 0ي ليسـت جياة 

يـع أُْخـــَرى ينها، »إال أننـا نريا أ0 تكـ 0 عالقاتنا 
يمتازة يعها جميعاً«. 

ولـ ل يـاى حلتمـال وقـ ع حلحـرب بـني إيرح0 
وأيركا أبـار ظريف، إىل ترصيحات حلرئيس حأيركي 
بأنـه ال يريُا حلحرَب يع إيـرح0 وأ0 حلحروب يف حملنطقة 
كانت كارثية بالنسـشة أيركا »لـذح فإنني أعتقا بأ0 
يستشـاريه وحلذين لهـم نف ذ عليـه يضغط 0 عليه 
يف يسـار يؤدي للمزيا يـن حلت تر، و0ـذح 0  لقيقة 

حأير«. 
وأبـار ظريف، إىل أ0 ترصيحات ترحيب بأنه لينما 

حتخذ قرحَر عا5 تمايا حإلعفاءحت لزبائن حلنفط حإليرحني 
قا تلقى حلضمانات ين حلسـع دية وحاليـارحت بأنهما 
ستع ضا0 عن حلنقص يف حلس ق حلنفطية، يعتربحً ذلك 

يصاحقاً لإلر0َاب حالقتصادي. 
يف  يق لـ 0  حأوروبيـني  أ0  إىل  ظريـف  وأبـار 
ترصيحاتهـم حلعاية بأنهم نّفذوح أكثر ين 100 باملائة 
يـن تعهاحتهـم يف إطـار حالتّفـاق حلنـ وي لكنهـم يف 
حلحقيقة لم ينّفــذوح لغاية حآل0 إاّل أقل ين 10 باملائة، 
يؤّكـــاحً أنـه يف لال عـا5 حلتزحيهـم بتعهاحتهم فإ0َّ 

حلخطر قائم بتق يض حالتّفاق حلن وي بريته. 

 فيما حركات المقاومة ترد على العدوان الصهيوني بمئات الصواريخ وتضع مطار بن غوريون ومفاعل ديمونة وميناء اسدود في دائرة االستهداف

 اأحد الأ�صرار التي اأ�صابت م�صتوطنات غالف غزة بفعل �صواريخ املقاومة



لدين����ا أهداف اس����تراتيجية وحيوي����ة وحّساس����ة ومؤثرة ميكن 
أن نس����تهدَفها في ح����ال القيام بأي تصعيد ف����ي احلديدة، وقوى 

العدوان تفهم ماذا نعني.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  حلعاد 
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كلمة أخيرة

هنـادي محمد  
كُكلِّ عاٍم يحلُّ فيه ش�هُر الله األعظ�م، وكالعادة اإليَْمانية 
التي باتت مالِصقًة ل�روِح ُكلِّ مؤمٍن صادٍق ومؤمنٍة صادقة 
وكُهويَّة ال يش�عرون بروحانية الش�هر املبارك إال بتأصيلها 
وتطبيقه�ا، ينش�غلون يف اللي�ايل الفضيلة بتطبي�ق برنامج 
رج�ال الل�ه الرَّمضاني ال�ذي تق�ّررُه القي�ادة الُق���ْرآنية 
الحكيمة ممثلًة بس�ماحة الس�يد القائد/ عبدامللك بدر الدين 
الحوث�ي -يحفظ�ه الله ويرعاه- وال�ذي يش�مُل الُق���ْرآَن 
الكريم والدعاَء واملناجاة ودرس�اً من هدي الُق���ْرآن ومعني 

النور اإللهي. 
ُه بعناية ش�ديدة بما  ه�ذا الربنامُج اإليَْماني امُلختاَرُة موادُّ
يتناسُب مع النَّفسيات ويعالجها وبما يواكُب األحداَث العامة 
يف الّس�احة، واله�دُف من تقريره هو اس�تثماُر واس�تغالل 
الفرص�ة واملنح�ة التي امت�نَّ اللُه به�ا عىل عب�اده املؤمنني 
اس�تغالالً أمثَل وأس�مى وأكم�ل؛ لتهذيب أنفس�نا وتربيتها 
بية اإليَْمانية الُقرآنية الخالصة واالرتقاء بها ما اس�تطعنا  التَّ
قنا الله إلي�ه، ولتزكيتها وتنقيتها مما قد علق بها من  وم�ا وفَّ
نيا وحطامها، يف هذا الوقت يش�عُر الواحُد  ش�وائِب وُغباِر الدُّ
�ماء نح�و الخالق -جلَّ  منّ�ا وكأّن روَحُه ُمحلقٌة يف عنان السَّ
ش�أنُُه- ينفرُد مع�ه، يتوّجه إلي�ه، يدعوه، يناجيه، يتوس�ُل 
إليه، يخش�ُع بني يدي رحمت�ِه ولطفِه ونعمائه، يفتح لُه قلبَه 
ويس�تعني ب�ه ويت�وكُل عليه يف أم�ور دينِه وُدني�اه، يف هذِه 
املِحطَّ�ة الخاّصة تش�عُر وكأنَّ ذهنَك يتع�ّرض لعمليِة فلتة 
لتصفيت�ه وضبط�ه عىل املوج�ة الرَّباني�ِة الت�ي ال يمكن أن 

تتعرَض لحجٍب أَو تشويش. 
لك�ن.. ي�ا ت�رى إن كان هناك من�ا من ال يمر ب�كل هذه 

املشاعر وهو يطبق برنامُجه، فما السبُب يف ذلك..؟
الج�واُب ه�و: أن حض�وَر القلب مطل�وٌب قبل الجس�د، 
ة وامُللّحة للهداية واالنتفاع والترّشب  والش�عور بالحاجة املاسَّ
من نبع الهدي ال بُ��دَّ من توفرِه مسبقاً، بمعنى أن تستشعر 
أنك ما زلت ق�ارصاً يف الوعي وناقصاً يف اإليَْمان وأنك بحاجة 
مل�ا تنّمي به إيَْمانَك ووعيَك، وقبل ُك����ّل يشء أن نس�تعنَي 
بالله يف أعمالنا الّصالحة ونس�أَله الهدايَة ونس�عى للحصول 

عليها. 
برنامُج رجال الله الرَّمضاني رضب العدّو رضبًة قاصمًة 
وأفشل رهاناِته يف تلطيخ الليايل املباركات فيما يُِضل ويضيع 
الوق�ت، فكما هم يعملون جهَدهم يف إنتاج األعمال الس�افرة 
��ة يجب أن نعمَل جميعاً كمؤمنني وبطاقٍة أقوى  إلله�اء األُمَّ
ع�ىل حثِّ أهلين�ا وأقربائنا وأصدقائن�ا ودعوتهم إىل حضور 
الربنام�ج وبيان م�ا يتكه من أث�ر يف النّفس وم�ا يمكن أن 
يخرج�وا به من مكاس�َب عىل مس�توياٍت عدة مث�ل: التزّود 
باإليَْمان والوعي وامتالك نظرة س�ليمة وثاقبة نحو األحداث 

وما شابه ذلك.. 
يجُب أن نس�تغلَّ الش�هَر املبارَك يف إحداث ث�ورة ثقافية 
يف أوس�اط املجتم�ع؛ لربطه�م بالل�ه ولتعزي�ز ثقته�م ب�ه 
وتعزي�ز عوامل الصم�ود يف مواجهتهم للع�دوان الذي يأتي 
ش�هُر رمضاَن للعام الخامس وما زالت ق�وى الرش تتفرعُن 
وتس�تبيُح الدماَء، هي فرصٌة لش�دِّ العزم والحزم الذي شنوا 
عاصفتهم الهوجاء باس�مه، فرصٌة الس�تمداد العون والصرب 
وب�ذل الجهد لتحقي�ق االنتصارات البدرية يف ش�هر الجهاد 
والعطاء، والربنامُج مفت�اُح ُك����ّل هذا، فال نفرط فنصبْح 

غريَ مستحقني لرحمة الله، والعياذُ بالله.. 
�داَد  أس�أُل الل�َه الهدايَة والتَّوفي�َق والثَّباَت، والعوَن والسَّ

والرَّشاَد، وُحسَن الخاتمة باالستشهاد.. 
والعاقب�ُة للمتَّقي�ن. 

الربنامج الرمضاني.. 
فرصٌة متعددة األبعاد

يحيى المحطوري
مهما تع�ّددِت املؤامراُت، وَكُبَ حجُم 

التحديات.. وعُظَمت املعاناة.. 
فإن الش�عوَب قادرٌة عىل مواجهتها 

والتصدي لها وهزيمتها. 
إذا كانت:

مؤمنًة بالله وتعرُف�ه معرفًة ُقرآنيًة 
واعية.. 

تسعى إىل كسب املوقف اإللهي يف ُكلِّ 
املراحل والظروف، بااللتزام بتوجيهاته 
وعدم تع�دِّي ح�دوده.. وباالس�تجابة 

الكاملة ألوامره.. 
تنطلُق يف إط�ار املنه�ج الُق���ْرآني 
الحكيم الذي يوّحُد بني أبنائها ويرتقي 
به�م ويجعله�م أكث�َر تماس�كاً وأكثر 
حفاظاً ع�ىل مبادئ اإلس�ام العظيمة 

وقيمه السامية.. 
الحكيمة،  تع�رف عظم�ة قيادته�ا 
وتس�عى للتفهم واالستجابة.. ببصرية 
كامل�ة ووع�ي ع�اٍل.. ويقني راس�خ.. 

واستبسال وتفاٍن.. وإخاص دائم.. 
املواق�َف  وتق�ُف  أعداَءه�ا،  تع�رف 
الحكيمَة يف مواجهتهم.. بصٍب وثبات.. 

وعزيمة ال تلني.. 
التفري�ط.. وعواقبه  تعرُف خطورَة 
الصحيح�ة  واملنهجي�ة  الوخيم�ة.. 
ملعالجة آثاره.. وتس�بُِّح اللَه وتقدُِّس�ه 
وتنزُِّهه عن أن يكوَن السبَب يف حصول 

املعاناة واملكاره الناتجة عنه.

أسراُر االنتصار شهُر رمضان.. ودوُره يف ترويض النفس 

زينب إبراهيم الديلمي
ف عند عربة الزمن، ال س�يما   يف خض�مِّ التوقُّ
يف عربة ش�هر رمضاَن املبارك.. الذي جعلُه اللُه 
-ُس�بَْحانَ��ُه َوتََعاىَل- كأعظِم أشهر السنة، من 
خاله يُزوُِّدنا ش�هُر رمضاَن بال�زاد اإليَْم��اني 
واألَْخ��َاقي واإلنس�اني وه�و فرصٌة لرتويض 
النّف�س م�ن إْمرتِه�ا الس�يئة وتخليصه�ا من 
األم�راض الروحيّة الت�ي يُعاني منها اإلنس�ان 
ك�� ”العجز والكس�ل وسوء النيّة“ وغريها من 
األم�راض التي جاء فيه ش�هُر رمضاَن؛ ليُصِلَح 

ما أفسدته النفس األّمارة.. 
ش�هر رمضان هو محطة من محطات عبور 
الطري�ق اإللهي وِمنَّ�ٌة َمنَّ الله به�ا عىل عباده 
املؤمن�ني ليس�لكوا بها إىل س�احة األُن�س بالله 
-ُس�بَْحانَ��ُه-، فكم�ا أن�زل اللُه الُق����ْرآَن يف 
ش�هره العظيم وجع�ل يف هذا الش�هر ليلًة هي 
خ�ريٌ م�ن ألف ش�هر ”ليل�ة الق�در“.. وأنَّ لهذا 
الش�هر روحانيتَ�ُه وبركاِت�ُه الخاّصة ورياحني 

عط�رِه الفواح�ة التي يش�تُم به�ا ُكلُّ من أدرك 
عظمَة رمضان وعطاياه.. 

تها -ولألس�ف الشديد-  ُة اإلس�اميّة بُرمَّ األُمَّ
تواجُه يف ش�هر رمضان حرباً شيطانياً ُمبتكرة 
ماس�ونياً أمريكياً، جاءت هذه الحرُب وقائُدها 
ة اإلسامية  الشيطاُن اللعني تنزُغ يف نفوس األُمَّ
م�ن خ�ال م�ا ابتك�رُه الش�يطاُن األمريك�ي 
والصهيوني وما انتجته تلك القنوات الشيطانية 
من ُمسلس�اتها التي تخلُّ ِبقيِمن�ا وأَْخ��َاقنا 
وتضيع أوقاتنا وتهدر من قيمة ش�هر رمضان، 
لتجعَل من ش�هر رمضاَن شهر إفساَد النفوس 

وضعَف اإليَْم��ان َوإعماَء البصرية!!
الغايُة من صيام ش�هر رمض�اَن املبارِك هي 
االستجابٌة للتوجيهات الربّانية اإللهية، وتعويد 
ل.. وفرصٌة يف  النّفس عىل الصب والتجلُِّد والتحمُّ
العودة إىل ساحة حرضة الخالق وتجنّب امَليل إىل 
الشهوات والرغبات.. ويجُب علينا كأُّمة اإلسام 
أّن نس�تقبَل رمضاَن بكلِّ شوق واشتياق تقرباً 
إىل الل�ه، ونلتم�ُس من الل�ه أن يوفَقن�ا لصيام 

رمضاَن وقياِمه كما يُِح���بُّ ويرىض. 

السياسي األعلى يطلق موقَع الرؤية الوطنية 
على االنرتنت باللغتني العربية واإلنجليزية

 : خاص 
أطلق املجلُس الس�يايس األعىل، أمس السبت، 
املوق�ع اإللكرتوني للرؤية الوطني�ة لبناء الدولة 
اليمني�ة الحديث�ة، وذلك بع�د أَيَّ��ام من صدور 
ق�رار الرئي�س مهدي املّش�اط باملوافق�ة عليها 

واعتمادها. 
ويتضم�ن املوقُع اإللكرتون�ي الذي تم إطاُقه 
باللغتني العربية واإلنجليزي�ة العديَد من النوافذ 

التي تَُس�لُِّط الضوَء ع�ىل الرؤي�ة الوطنية لبناء 
الدول�ة اليمنية الحديث�ة، باإلضاف�ة إىل املتابعة 
والتقيي�م والتقاري�ر واإلنج�ازات وغريه�ا م�ن 

املعلومات الهامة حول الرؤية. 
ويعك�س إط�اُق املوق�ع االلكرتون�ي للرؤية 
الوطني�ة بعد أَيَّ�ام من إعانها، مبدأَ الش�فافية 
واملصداقي�ة الت�ي ينتهُجه�ا املجلُس الس�يايس 
الت�ي تاِم�ُس هم�وَم  القضاي�ا  األع�ىل تج�اه 

وتطلعاِت أبناء الشعب اليمني. 


