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بايدن  إدارة  تحركات  تفضح  انترسبت»  «ذا 
الكارثة حافة  إلى  المنطقة  تقود  اليمن:  في 

يــوجــب  الــــعــــدوانــــي  الـــســـلـــوك  اســـتـــمـــرار  الـــــــــوزراء:  مـــجـــلـــس 
حاسم بردع  تصعيد  أي  سنجابه  والعاطفي:  التحرك.. 
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 : خظساء 
جّدد مجلُس الوزراء بصنعاَء، التأكيَد عىل 
أن العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 
ـُد مـن أعمالـه العدائية تجاه الشـعب  يَصعِّ
اليمنـي بالتزامـن مـع اسـتمرار الحصـار 
الذي طال لقمة العيـش وفاقم من الجوانب 
واحتياجاتـه  اليمنـي  للمواطـن  املعيشـية 
أن  إىل  ذاتـه  الوقـت  يف  منوًِّهـا  الرضوريـة، 
األطـراف الوطنيـة لن تقـف مكتوفة األيدي 
الحقـوق  النتـزاع  قـوة  بـكل  وسـتتَحّرك 

املرشوعة للشعب اليمني. 
برئاسـة  الثالثـاء،  أمـس  جلسـته،  ويف 
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ناقش املجلس 
املسـتجدات يف الجانـب العسـكري والوضع 
األخـري  العـدوان  تصعيـد  ظـل  يف  الداخـيل 

بمحافظة صعدة. 
وتطـرق املجلس إىل املسـتجدات الداخلية 
يف ظـل تصعيـد العدوان األخري عـىل املناطق 
الحدودية الشـمالية بالتزامن مع اسـتمرار 
محاوالته الخبيثة للنيل من تماسـك الجبهة 
الداخليـة واألمن الداخيل يف العاصمة صنعاء 
واملحافظـات الحـرة وسـعيه إلثـارة البلبلة 
أكاذيبـه  وبـث  العامـة  السـكينة  وإقـالق 
وسـمومه يف أوسـاط املجتمع والرتويج عرب 

إعالمـه املضلِّل ألعمـال مفربكة وصنع مواد 
إخباريـة للنيـل من قـوة وتماسـك الجبهة 
الداخليـة ومحاولة تشـويه القيـم األصيلة 

ألبناء الشعب اليمني. 
واسـتمع املجلـس بهذا الصـدد إىل تقرير 
وزيـر الدفـاع اللـواء الركـن محمـد نـارص 
الجانـب  يف  املسـتجدات  عـن  العاطفـي، 

العسكري. 
ولفـت وزير الدفـاع اللـواء العاطفي، إىل 
أن العدواَن لجأ للحرب النفسـية وشـائعات 
الكذب والتضليل الستهداف الجبهة الداخلية 
بعد فشـله يف النيل من إراَدة الشـعب اليمني 
السـنوات  طيلـة  وحصـاره  عدوانـه  عـرب 
ًدا أبناء  املاضيـة، وهو مـا يعيه ويدركه جيـِّ

اليمن. 
وأّكـد اللواء العاطفـي أن الجيَش اليمني 
سـيظل يعتمد عىل مبدأ الردع االسـرتاتيجي 
املؤثـر حتـى يفهـم املعتـدون أن صنعاء لن 
تسـاوم عىل حقوق الشعب اليمني وستعمل 
عـىل انتزاعهـا إذَا تطلـب األمر ذلـك، محذراً 
بامللـف  اللعـب  اسـتمراَره  أن  مـن  العـدوَّ 
اإلنسـاني سـيقود املنطقـة كلهـا إىل حافة 

الكارثة. 
وأّكــد «أن اليمنيـني األحـرار ال يبالـون 
بحجم املخاطر والتضحيـات التي قد تحدث 
يف حـال إرصار املعتدين عـىل تفويت فرصة 

السـالم؛ ألَنَّهـم يؤمنـون، إمـا حيـاة بعـزة 
وحريـة وكرامة وإما االسـتمرار يف املواجهة 
وبـذل التضحيـات فـداء للوطـن واالنتصار 
لحقـه يف صـون سـيادته واسـتقالل قراره 

والعيش بكرامة». 
ونّوه وزير الدفاع إىل الجهود الكبرية التي 
تبذلها القيادة بصنعاء إلفسـاح املجال أمام 
الجهود السـلمية اإلقليميـة والدولية إلنهاء 
اإلنسـانية  ورشوطهـا  والحصـار  العـدوان 
املعربة عن املطالب الشـعبيّة، التـي قّدمتها 
العـادل  السـالم  صنـع  عمليـة  يف  للسـري 

واملرشف. 
ونـّدد مجلُس الـوزراء بتصعيـد العدوان 

السـعودّي يف املديريات الحدودية الشـمالية 
والذي أسـفر عنه استشـهاد املئات وإصابة 

اآلالف خالل فرتة التهدئة الحالية. 
واعتـرب ذلك التصعيد مـؤرشاً خطرياً عىل 
النوايا املبيَّتة للمعتدي يف التصعيد واستغالل 
فـرتة التهدئة إلعادة ترتيـب أوراقه، مؤّكـداً 
أن صنعـاء التـي تحرص عىل إنجـاح جهود 
الوسـاطة العمانيـة الحاليـة سـعياً منهـا 
لرفع املعاناة الجسـيمة عن الشعب اليمني؛ 
بَسـبِب العدوان والحصـار، َفـإنَّها يف الوقت 
نفسـه لديها الحـق الكامـل للتعامل مع أية 
أعمال تصعيدية وتملك من الرسائل الرادعة 
مـا يمكنهـا مـن ردع املعتديـن يف عمقهـم 

االسرتاتيجي. 
وأقـر مجلس الـوزراء يف اجتماعه، أمس، 
السـيرباني  لألمـن  الوطنيـة  االسـرتاتيجية 
عـىل القطـاع  1444-1446 هــ.. مؤّكــداً 
تنفيـذ  يف  البـدء  واإللكرتونـي  التقنـي 
االسـرتاتيجية بالتنسـيق مع الجهـات ذات 

العالقة. 
وتهـدف االسـرتاتيجية املقدمـة من قبل 
وزير االتصاالت وتقنيـة املعلومات املهندس 
مسـفر النمـري، إىل تحقيـق مجموعـة مـن 
الغايـات ومنهـا بنـاء منظومـة ترشيعيـة 
مرنـة لألمن السـيرباني، وتطويـر منظومة 
واالسـتجابة  التحتيـة  للبنيـة  الحمايـة 
للحـوادث السـيربانية وكذا تشـجيع البحث 
العلمـي واالبتكار واالسـتثمار يف هذا املجال 
وتعزيز ثقافـة املجتمع بهذا الجانب لضمان 
االستخدام اآلمن للخدمات اإللكرتونية عالوة 
عىل تعزيـز عالقات التعاون عىل املسـتويني 

املحيل والدويل يف مجال األمن السيرباني. 
وتكمن أهميّة األمن السـيرباني يف تجنيب 
السـيربانية  التهديدات  واملؤّسسـات  الـدول 
التـي تسـتهدف البيانات واملعلومـات للدول 
واملؤّسسـات واألفراد املخزنة يف السـريفرات 
وأجهـزة الكمبيوتـر ومنع نقلهـا والصمود 
يف وجهها وتاليف عواقبها السـلبية واملدّمـرة 

عىل املؤّسسات واألفراد. 

 : الةعف 
عقـدت محافظـُة الجـوف، أمـس الثالثـاء، مؤتمـراً 
صحفياً سـلط الضوء عىل الوضع اإلنسـاني يف املحافظة 
وما خلفه العدوان خالل 8 أعوام من العدوان والحصار. 

ويف املؤتمـر الـذي نّظمتـه هيئـة مستشـفى الحـزم 
محافـُظ  ألقـى  اإلنسـان،  وحقـوق  الصحـة  ومكتبـي 
املحافظـة فيصل بن حيدر، كلمًة أّكـد فيها أن املحافظة 
تعرضـت خالل ثمانية أعوام من العـدوان والحصار كما 
باقـي املحافظات إىل عدوان وحصار غاشـم سـقط عىل 
إثرهـا عرشات الشـهداء والجرحـى ورشدت آالف األرس 

نازحة. 
وجـراء الجرائـم اليومية التـي تشـهدها الجوف من 
املخلفـات االنفجارية قال املحافظ بـني حيدر: «توقفت 
غارات العدوان األمريكي السعودّي غري أن ما زرعته يداه 

من آالف األلغام لها يف ُكـّل يوم ضحيٍة جديدة». 
وأّكــد أن العـدوان ومرتِزقتـه تسـببوا بأعظم كارثة 
إنسـانية يف اليمن جراء مشاريع املوت املدفونة واملتمثلة 
بالعنقوديـات األمريكية ومختلف األجسـام االنفجارية، 
موضًحـا أن الجـوف نالـت النصيـب األكـرب مـن القتل 

والدمار. 
ونـّوه إىل أن مخلفـات العـدوان من القنابـل واأللغام 
تحصد أرواح مئات املواطنني بينهم أطفال ونساء وهناك 

عـرشات املعوقني؛ بَسـبِب تلـك األلغام، وكّل ذلك وسـط 
صمت أممي وتواطؤ دويل كبري. 

مـن جانبـه أوضح مديـر مكتـب الصحـة يف الجوف 
الدكتـور عرفـات البـدوي، أن مـا تـم رصـده يف املراكز 
الصحيـة يف املديريـات واملحافظة والتـي بعض الحاالت 
وصلـت إىل املراكـز الصحيـة والبعـض تـم انتقالهم إىل 
محافظات أُخـرى جراء احتالل مركـز املحافظة وأغلب 
املديريـات التي كانت محتّلة، َحيـُث رصد مكتب الصحة 
542 ما بني شهيد وجريح، موضًحا أن أبرز الضحايا هم 
الذين سـقطوا يف جريمة اسـتهداف مخيـم عزاء يف خب 

والشعف عام 2015م، َحيُث بلغ عدد الشهداء 50 شهيداً. 
وبـنّي البـدوي أن العـدوان ارتكـب مجزرة بشـعة يف 
مديرية الحزم عام 2016م بلغ عدد الشـهداء 25 شهيداً 
و25 جريحاً، فيما ارتكب طريان العدوان مجزرة بشـعة 
يف منطقـة الهيجـة بمديريـة املصلـوب راح ضحيتهـا 
15 شـهيداً و13 جريحـاً.  وبنّي أن «العـدوان ومرتِزقته 
استهدفوا يف الجوف املنازل واملدارس واألسواق واألعراس 
ونتج عن ذلك قتل وجرح ٥٤٢ مواطناً منهم ١٥٥ جريحاً 

و٣٨٧ شهيداً التي وصلت إلينا». 
إىل ذلك قال يحيى هضبـان، نائب مدير مكتب حقوق 

اإلنسـان بالجـوف: «رصدنـا خـالل ثمانيـة أعـوام من 
العدوان مئات الجرائم واملجازر اليومية بحق املواطنني». 
وأوضـح أن عدد الضحايا املدنيني يف الجوف بلغ خالل 
ثمانية أعوام ٩٨٠ مدنياً منهم ٤٢٦ شهيداً و٥٥٤ جريحاً. 
َوأََضـاَف بقولـه: «ترضر بفعل غارات العدوان ١٣٢٠ 
منـزالً منها ٥٠٠ تدمرياً كليٍّا، كما ترضرت ٢٨٠ منشـأًة 

زراعية و٢٧ منشأًة تعليمية وصحية».
وناشـد نائب مديـر مكتب حقوق اإلنسـان يف الجوف 
الجميع للمشـاركة يف تطهري حقول األلغـام املنترشة يف 

كافة املناطق التي تم تحريرها من العدوان ومرتِزقته. 

خظساء تتثر وتظخح: جاعجون لطاخثي وخثوا التغطئ

الصاض طسامر وضض غعم ضتاغا

وزغر الثشاع: جغزض الةغح الغمظغ طسامثًا سطى طئثأ الردع اقجاراتغةغ المآبر تاى غفعط المساثون أن خظساء ق تساوم
طةطج العزراء: ظتثر طظ اجامرار السطعك السثواظغ الراعظ وأغئ سعدة لطاخسغث جاةطإ طسعا الردع الغمظغ التاجط

غعم ُضـّض  افبرغاء  الدتاغا  تتخث  وافلشام  السظصعدغات  وبصغئ  السثوان  غارات  تعصفئ  تغثر:  بظ  المتاشر 
طثظغًا  980 وجرح  واجاحعث  وافسراس  وافجعاق  والمثارس  المظازل  اجاعثشئ  بالةعف:  اإلظسان  وتصعق  الختئ  طضاإ 

وزارُة الثارجغئ تتّثر طظ سعاصإ اظاعاضات الضغان الخعغعظغ لفصخى الحرغش
 : خظساء 

حـّذرت وزارُة الخارجيـة يف الجمهوريـة اليمنيـة من 
عواقـب اسـتمرار االنتهـاكات التـي يمارسـها الكيـان 
الصهيونـي يف األماكـن املقدسـة ويف مقدمتهـا األقىص 

الرشيف. 
ويف بيـان إدانة لالعتداءات الصهيونيـة، أّكـدت وزارة 
الخارجية أن هذه املمارسـات الصهيونية الال مسـؤولة 

سـتزيد مـن حـدة املواجهـات يف األرايض الفلسـطينية 
العربية وستشـكل تهديداً مبارشاً للسلم واألمن اإلقليمي 

والدويل. 
واعترب بيان وزارة الخارجية االنتهاكات واملمارسـات 
الصهيونيـة، اعتـداءات هدفهـا تغيـري مالمـح وواقـع 
األماكن املقدسـة يف القدس، مسـتغلًة تجاهـل املجتمع 

الدويل ملا يحدث يف األرايض املحتّلة. 
الكيـان  سـلطات  الخارجيـة،  وزارة  بيـان  وحّمـل 
الصهيونـي والـدول املتواطئة معـه، مسـؤولية حماية 

املدنيـني الفلسـطينيني؛ باعتبارها قوة االحتـالل، وفقاً 
للقانون الدويل وباألخص اتّفاقيات جنيف األربع، مؤّكـداً 
أن تزايد انتهاكات واسـتفزازات الكيـان الصهيوني دليٌل 
عـىل فشـل املخّطـط الصهيوني يف كسـب ود الشـعوب 
العربيـة وباألخص بعـد تطبيع بعض األنظمـة العربية 
واإلسـالمية مـع الكيـان الصهيوني، يف مخالفـة لرغبة 
الشعوب العربية املؤيدة للقضية الفلسطينية واملناهضة 

للعدو الصهيوني. 
األمـن  مجلـس  دعـوة  الخارجيـة  وزارة  وجـّددت 

ومجلـس األمـم املتحـدة لحقـوق اإلنسـان ومنظمـة 
التعـاون اإلسـالمي وجامعـة الـدول العربيـة إلدانـة 
املمارسـات الصهيونيـة واالضطـالع بمسـؤوليتهم يف 
حماية أبناء الشعب الفلسـطيني وحماية املقدسات يف 

أرايض فلسطني. 
وكان الكيـان الصهيونـي قـد صعـد مـن انتهاكاتـه 
خالل األيّام املضية، وآخرهـا اقتحام وزير األمن الداخيل 
املتطـرف الصهيوني ايتمـار بن غفري، لباحات املسـجد 

األقىص يف ظل انتشار قوات االحتالل الصهيوني. 

الةعُف شغ ظض السثوان والتخار والسظصعدغات وافلشام المثشعظئ..
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 : خاص 
أّكــد عضـُو الوفـد الوطنـي املفـاوض، عبـد امللك 
العجري، أن صنعاَء تفـاِوُض ِمن أجل تحقيق مطالب 
الشـعب اليمني وضمان مصالح البلـد بأكمله، وليس 
ة بجماعة معينة، ُمشـرياً إىل أن  ِمن أجل مطالب َخاصَّ
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي يرفض 

هذه املطالب؛ بَسبِب طبيعتها الوطنية. 
وقـال العجـري يف تغريـدة عـىل حسـابه يف موقع 
التواصـل االجتماعـي تويـرت: إن «صنعـاء تفـاوض؛ 
ِمـن أجل مطالـب تخص ُكـّل اليمنيـني وتخص وحدة 
وسيادة اليمن الكبري وتعيد إحياء مفاهيم وطنية كان 

األعداء ومرتِزقتهم قد أماتوها يف اليمن». 
َوأََضــاَف أن هذا املوقف ال يعجـب تحالف العدوان 

ورعاتـه؛ «ألنهـم ال يرون اليمـن دولًة لها سـيادة بل 
ة».  جماعات لها مطالب َخاصَّ

ويأتـي ذلـك يف سـياق التأكيـدات امُلسـتمّرة عـىل 
اسـتحالة الرتاجع عن املوقف الوطني املتمثل برضورة 
دفـع مرتبـات املوظفـني من إيـرادات النفـط والغاز، 
ورفـع الحصـار عـن املطـارات واملوانئ، ُوُصــوالً إىل 
إنهاِء الحرب واالحتالل ودفع التعويضات، كمتطلبات 
رئيسـية للسـالم الفعيل الذي يضمن سيادة واستقرار 

البلد. 
ويرفـض تحالـُف العـدوان هـذه املطالـب ُجملـًة 
وتفصيالً، ويحاوُل االلتفاَف عليها من خالل مقرتحات 
خادعة تنطوي عىل استمرار العدوان والحصار وإبقاء 
البلـد تحـت وصايـة وهيمنـة دول العـدوان ورعاتها 

الدوليني. 

وأَشـاَر العجـري سـاخراً إىل أنه «لو كانـت صنعاُء 
تفـاِوُض لتحقيِق مطالَب طائفيـة أَو فئوية لكانت قد 
حصلت عليها وسـيكون العدّو ورعاتـه كرماَء معها» 
يف إشـارة إىل أن تعنُّت األعداء يعود إىل إدراكهم لحقيقة 
أن موقـف صنعـاء يصـب يف مصلحة الشـعب اليمني 
بأكملـه، وهـو األمـر الذي يشـكل عائقـا أمـام ُكـّل 

مخّططاتهم ومطامعهم الحالية واملستقبلية. 
وأعطـت صنعـاء فرصة يبدو أنها األخـرية لتحالف 
العدوان ورعاته؛ ِمن أجِل تلبيِة مطالب الشعب اليمني 
ة بتجديد الُهــدنة والتهيئة للسالم الفعيل، لكن  الَخاصَّ
املؤرشات عىل الواقع تشري إىل إرصار العدّو عىل التعنت 
وفـرض حالـة «الال حـرب والال سـالم» التـي تمنحه 
فرصة ملواصلة تَحّركاته العدوانية ضد اليمن ويف نفس 

الوقت التهرب من تداعيات وعواقب هذه التَحّركات. 

تقارير

السةري: خظساُء تفاوض لاظفغث ططالإ الحسإ بأضمطه 
وضمان جغادة الئطث وعثا غجسُب افسثاء

«ذا اظرتجئئ»: «دبطعطاجغئ» باغثن بحأن الغمظ تثسُط 
السسعدّغئ وصث تاسئإ يف إحسال تخسغث جثغث 

ئ   : طاابسئ َخاخَّ

أن  األمريكـي،  انرتسـبت»  «ذا  موقـُع  أّكــد 
الدبلوماسيَة التي ترفعها اإلدارُة األمريكيُة كعنوان 
لطريقـة التعاطـي مـع املِلـف اليمنـي، تعنـي يف 
الحقيقة الوقـوف إىل جانب السـعوديّة واإلمارات، 
وليس البحث عن سـالم فعيل، ُمشـرياً إىل أن رفض 
الواليـات املتحدة ملطالـب صنعـاء املتمثلة برصف 
واعتبارهـا  الحصـار  ورفـع  املوظفـني  مرتبـات 
«مطالَب غريَ واقعية» يعرب بوضوح عن عدم جدية 

واشنطن يف التوّجـه نحو السالم يف اليمن. 
وقال املوقـُع يف تقرير جديد: إن «ادِّعاءاِت البيت 
األبيض بشـأن فعاليـة دبلوماسـيته تتناقُض مع 
تَحّركاته السياسية ومعطيات الواقع عىل األرض» 
ُمشرياً إىل أن مواقَف املبعوث األمريكي إىل اليمن تيم 
ليندركينـغ حتى اآلن كانت كلها إىل جانب التحالف 
السـعودّي، وهو ما يعنـي أن «دبلوماسـية بايدن 
يف اليمـن تعنـي االنحياَز إىل جانـب اململكة العربية 
السعوديّة» بحسـب عنوان التقرير الذي أضاف أن 
هـذه «الدبلوماسـية» يمكن أن تشـعل فتيَل حرب 

شاملة. 
وأوضـح املوقـُع أنـه «عـىل الرغم مـن أن وقَف 
إطـالق النار خـالل فصيل الربيـع والصيف قد وفر 
فرتة راحة للضحايا املدنيني من ناحية القصف، إال 
أن الحصار السعودّي امُلستمّر والحرب االقتصادية 
ضـد اليمنيني يديمـان األزمـة اإلنسـانية يف البالد 

والتي اعتربتها األمم املتحدة األسوأ يف العالم». 
وأَشـاَر إىل أن الواليات املتحـدة األمريكية تواجه 
انتقـادات يؤّكــد أصحابهـا أن ما تمارسـه إدارة 
بايـدن هـي «مكائد» وليسـت جهودا دبلوماسـية 
صادقـة؛ ألَنَّ اإلدارة ال تتبـع نهجا عـادال يف البحث 
عـن تخفيف األزمة اإلنسـانية والوصـول إىل َحـّل 

سيايس. 
وأوضح أن الُهــدنة التي تستند إليها إدارة بايدن 
بوصفهـا نتيجـًة لـ»دبلوماسـيتها»، ال زالت غريَ 
فّعالة، كما أنها «تمنح السعوديّة مجاال للمناورة»، 
ُمشـرياً إىل أنهـا تمثل امتـداداً لنمـط املراوغة الذي 
اتبعتـه اإلدارة منـذ وقت مبكر عندمـا تعهد بايدن 
«بالعمـل عىل إنهاء العمليـات الهجومية» لتنخرط 
السـعوديّة بعدهـا يف حملـة قصف أكثـر عدوانية 

تحت عنوان «العمليات الدفاعية»!
ونقـل املوقع عـن بروس ريدل، املحلـل يف وكالة 
املخابرات املركزية وزميل معهد بروكينغز، قوله إن 
«السـعودينّي قبلوا الُهــدنة بعد أن أدركوا يف وقت 

متأخر أنهم يخرسون يف مستنقع باهظ الثمن». 

وبخصـوص مطالـب صنعـاء املتمثلـة برصف 
مرتبـات موظفي الدولة من إيـرادات النفط والغاز 
ورفع الحصار عن مطـار صنعاء وميناء الحديدة، 
أوضح التقرير أنها مطالُب تنسجُم مع ما طالب به 
العديد من الديمقراطيـني يف الكونغرس األمريكي، 

مؤّكـداً أنها مطالب «واقعية وغري مستحيلة». 
َوأََضــاَف أن «الدبلوماسـية» التي تقودها إدارة 
بايدن بكل مستوياتها عاجزٌة عن إقناع السعودينّي 
بالتوقـف عن تحويـل مرتبات موظفـي الدولة إىل 
الرياض، يف إشـارة إىل عائدات النفط والغاز اليمني 

التي يتم إيداُعها يف البنك األهيل السعودّي. 
وأوضح أن موقف إدارة بايدن الذي يعترب رصف 
مرتبـات موظفي الدولـة «تكلفة باهظـة لتجديد 
وقـف إطالق النـار» يؤّكــد أن النهج الـذي يتبعه 
ا» يف العمل عـىل إنهاء  البيـت األبيض «ليـس جـادٍّ

الحرب. 

ونقـل التقرير عن مراقبني قولهـم: إن مطالب 
رصَف املرتبـات ورفـع الحصار «تفيـد املوظفني 
اليمنيـني وليـس حكومـة صنعـاء نفسـها» وأن 
«األمـر غـري الواقعي والقـايس هو االسـتمراُر يف 
حرمان ماليني املوظفـني الحكوميني من رواتبهم 
لسـنوات عديدة وإفشـال مفاوضات وقف إطالق 
النار؛ بَسبِب رفض مطلب إنساني، وليس سيايس 

أَو عسكري». 
وأَشـاَر إىل أن الُهــدنـَة بوضعهـا الحايل وبدون 
تقديـم أية حلـول جدية حـوَل الحصـار أَو رواتب 
موظفي الدولة، َفـإنَّها «تسبب البؤس للمواطنني». 
السـعوديّون  أن «يتزحـزح  التقريـر  واسـتبعد 
ملطالـب  الرافـض  موقفهـم  عـن  واإلماراتيـون» 
صنعاء، ُمشـرياً إىل أنهـم حتى اآلن لـم يقدموا أية 
مـؤرشات إيجابية إال فيما يتعلـق بتخفيف العنف 
ـه ضد أبو ظبي وحقول النفط السـعوديّة، يف  املوجَّ

تلميـح واضح إىل أن السـعوديّة واإلمارات تحاوالن 
فقـط تجنُّب عـودة الرضبات العابـرة للحدود، وال 

تبحثان عن سالم فعيل. 
واختتـم التقرير بالقـول: إن دبلوماسـية إدارة 
بايـدن ال تحّقـق أي يشء، وهـو ما يجعـل «تجدد 

العنف يبدو أمراً ال مفر منه».
وكانـت صنعاء قـد أّكـدت أكثر مـن مرة خالل 
الفـرتة املاضية أن الواليات املتحـدة هي من يحول 
دون تحقيـق أي تقـدم يف مباحثـات ومفاوضـات 
تجديد الُهــدنة، وأوضحـت أن إدارة بايدن تحاول 
التغطيـة عىل تعنتها من خالل شـعارات ودعايات 

السالم. 
وكشـف الرئيُس مهدي املشاط يف وقت سابق أن 
املبعوَث األمريكي إىل اليمن أفشـل تفاُهماٍت جيدًة 
كان قـد تـم التوصل إليهـا خالل املفاوضـات التي 

أعقبت انتهاء فرتة الُهــدنة. 

اسائاُر ططالإ خظساء «طســاتغطئ» غارجُط سثَم جثغئ الئغئ افبغخ شغ الئتث سظ الســقم
طــا تمارجــه اإلدارُة افطرغضغــئ عــع «طضائث» ولغســئ جعــعدًا خادصئ إلظعــاء الترب
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اقتاقُل اإلطاراتغ غسّجز تعاُجَثه يف أبني 
وغاةُه إلظحاء صاسثة سسضرغئ شغعا

تجاُغُث الاتثغرات جراء اجامرار غرق 
السفظ املاعالضئ صئالئ جعاتض سثن

 : طاابسات 
عـىل غـرار جزيرِة ُسـقطرى، عـزََّز االحتـالُل اإلماراتي مـن تواُجِده يف 
محافظة أبني، محـاوالً إيجاد موطئ قدم له يف عموم املحافظات الجنوبية 

والرشقية. 
وكشـفت مصادر مطلعة، أمس الثالثاء، عن عمليـة إنزال جوي لقوات 
االحتالل اإلماراتي يف أبني، ضمن تَحّركات جديدة لتحالف العدوان تهدف إىل 

إنشاء قاعدة عسكرية يف املحافظة تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب. 
وأّكــدت املصادر أن ضباط من املخابرات اإلماراتية زاروا منطقة املطلع 
بالقرب من الكود يف أبني لدراسـة املنطقة تمهيداً إلنشـاء قاعدة عسكرية، 
مبينـًة أن ذلك يأتي تزامناً مع وصول عـرشات املدرعات اإلماراتية ألدواتها 
وميليشـياتها االنتقـايل منها ١٥ مدرعـة وآلية عسـكرية.  وبيّنت املصادر 
ذاتهـا أن تَحّركات االحتالل اإلماراتي األخرية يف أبني تأتي يف إطار االتّفاقية 
املربمـة بني أبو ظبـي ووزير دفاع املرتِزقة محسـن الداعـري، التي تهدف 

لرشعنة االحتالل الجديد. 

 : طاابسات 
حـّذر ُخرباُء متخصصـون، أمـس الثالثاء، مـن تفاُقِم مشـكلة التلوث 
البحـري الناتج عن كوارث السـفن املتهالكة الرابضة يف عرض البحر بعدن 
وقـرب امليناء، والتـي تعرض عدد منهـا للغرق أَو الحريق خالل السـنوات 

القليلة املاضية، يف ظل تجاهل حكومة الفنادق. 
ونـرش الخبري يف مجال النفط، عبد الغني جغمان، تسـجيالً مصوراً عىل 
حسـابه يف فيسبوك، إلحدى سفن النفط املتهالكة واململوكة للمرتِزق أحمد 
العيـيس، والتي قال إنها تعرضت لحريق يف ٢٩ ديسـمرب املايض، يف سـاحل 
مدينـة عدن، ُمشـرياً إىل أن التلوث الناتج عن احرتاق وغرق هذه السـفينة 
يضـاف إىل حـوادث عـدة لتلك السـفن، ومنها سـفينة مملوكة للشـخص 

نفسه، تعرضت للغرق منتصف يوليو املايض. 
إىل ذلك أّكـد الخرباء أن هذه الحوادث ال يمكن أن تكون عرضية، مرجحاً 
أنهـا تأتـي ضمـن عملية مقصـودة وممنهجة مـن قبل تحالـف العدوان؛ 
بَهدِف تلويث السـواحل اليمنية، والتأثري عىل حركة دخول وخروج السفن 
مـن وإىل ميناء عدن االسـرتاتيجي الذي يحاول االحتـالل اإلماراتي تعطيله 
بشكٍل نهائي وإخراجه عن الخدمة لصالح موانئ دبي بتواطٍؤ من حكومة 

املرتِزقة. 

صاطى وجرتى يف احائاضات بني سخابات 
طسطتئ داخض جعق يف تسج املتاّطئ

 : طاابسات 
تواصُل العصاباُت املسلحة املنفلتة املوالية لتحالف العدوان، العبث بأمن 

واستقرار مدينة تعز املحتّلة وبث الذعر والخوف يف أوساط األهايل. 
وأّكــدت مصادر، أمـس الثالثاء، سـقوط العديد من القتـىل والجرحى 
يف اشـتباكات مسـلحة عنيفة بني عصابة مسـلحة تابعة للمرتِزق «صدام 
السـوائي» وأُخـرى تابعـة للمرتـِزق «يونـس الهـاليل»، املواليـان لتحالف 
العدوان، وذلك يف سـوق مفرق جبل حبيش بمدينة تعز، ما أَدَّى إىل سـقوط 

قتىل وجرحى من املدنيني. 
ولفتت املصادر إىل أن العصابات املسـلحة قامت بإطالق الرصاص الحي 
بشـكٍل عشـوائي داخل السـوق املكتظ باملواطنني، األمر الذي سبب مقتل 
مواطـن يدعى «محمـد إبراهيم» من أبناء منطقـة املنصاحة مديرية صرب 
املـوادم، وإصابة ٣ مدنيني بجـروٍح متفاوتة وهم «محمود سـعيد ناجي، 

وعبده عبدالجليل سيف، ومحمد عيل سعيد». 

رئغُج تضعطئ املرتجصئ غعّجه بثخعل حتظئ وصعد شاجثة ملتطات ضعرباء املتاشزات املتاّطئ

طغطغحغا طسطتئ تصاُض طعاذظًا وجط ساص وطعاجعاٌت صئطغئ سظغفئ تحعُثعا ظخاب

ختفغ طساصض داخض جةعن اإلطارات بسثن غسطُظ إضراَبه سظ الطسام تاى املعت

جععٌد صئطغئ ورجمغئ تظعغ صدغئ صاض بالثطأ بني آل الصاجمغ يف سامئ بثطار

 : طاابسات 
أّكـدت وسـائُل إعالمية موالية للعدوان، 
نقالً عمـا أسـمته «مصدر مطلـع» داخل 
حكومـة الفنادق عن تـورط املرتِزق معني 
آل  عبدامللـك والسـفري السـعودّي محمـد 
بمجـال  كـربى  فسـاد  قضيـة  يف  جابـر، 
الطاقـة، بعـد توقيـع اتّفاقيـة رشاء بـني 
الطرفني لتزويد محطة كهرباء املحافظات 
املحتّلـة بالوقـود، َحيُث قامت السـعوديّة 
ببيـع شـحنة وقـود رديئة وغـري صالحة 
ملحطات توليد الكهرباء يف محافظات عدن 

ولحج وأبني وشبوة املحتّلة. 
وأَفادت تقارير يف وسائل إعالمية معادية 
بأن شحنة مازوت تبلغ ٣٠ ألف طن مرتي 
وصلـت إىل ميناء الزيت بمدينة عدن ضمن 
اتّفـاق لـرشاء الوقـود من السـعوديّة عرب 
ما يسـمى الربنامج السـعودّي الذي يديره 
السـفري محمد آل جابـر، َحيـُث تبني عند 
فحصهـا يف مخترب املصفـاة رداءتها وغري 
مطابقتهـا للمواصفات، رغـم دفع ثمنها 

مسبًقا. 
وبيّنت التقارير أن شحنة املازوت قادمة 
من مرص وهو ما يخالف االتّفاق املتضمن 
بيع ما يسـمى الربنامج السعودّي كميات 
الوقـود ملحطـات الكهربـاء يف املحافظات 
أرامكـو  رشكـة  مـن  املحتّلـة  الجنوبيـة 
إىل أن  السـعوديّة وفـق املواصفات، الفتـاً 

رئيس حكومـة املرتِزقة أصـدر توجيهات 
إىل مصـايف عدن بتفريغ السـفينة املحملة 
بالشـحنة الرديئة يف خزاناتها رغم رفضها 
من قبل املختصني لعـدم صالحيتها، األمر 
الذي من شـأنه تعطيـل محطات الكهرباء 
نتيجـة رداءة الوقـود ومفاقمـة معانـاة 

املواطنني.

 : طاابسات 
تعيُش محافظُة شـبوة املحتّلة أوضاعاً 
أمنيـة منفلتـة ضمـن مخّطـط ممنهـج 
لتحالـف العـدوان يف نـرش الفـوىض داخل 
املحافظـات املحتّلة، َحيُث قتلت ميليشـيا 
مسـلحة يف مدينـة عتـق، أمـس الثالثاء، 

مواطناً قبل أن تلوذ بالفرار. 
وبحسـب مصـادر محلية، فقـد قامت 
ميليشيا مسـلحة يعتقد تبعيتها لالحتالل 
اإلماراتـي، بإطـالق النـار، أمـس الثالثاء، 
صوب املواطن «محسن سعيد لجلد»، وذلك 

بالقرب مـن محطة الريموك يف مدينة عتق 
قبل أن تلوذ بالفرار. 

وأوضحـت املصـادر أن املواطـن القتيل 
تـويف فـور وصولـه إىل أحد املستشـفيات 
بمديريـة عتـق، فيما لـم تَحـّرك األجهزة 
األمنيـة املعينة من االحتـالل اإلماراتي أي 

ساكن تجاه الجريمة. 
مـن جانٍب آخر قالت مصـادر قبلية: إن 
اشـتباكات بالعيـارات الثقيلـة اندلعت يف 
السـاعات األوىل من صبـاح، أمس الثالثاء، 
بـني قبائل آل لـرشم وآل امرصاص الدولة 

بمنطقة ظراء يف مديرية نصاب.

 : طاابسات 
أعلن صحفي معتقل داخل سجون االحتالل 
اإلماراتي الرسية يف مدينة عدن، أمس الثالثاء، 
إرضاباً مفتوحاً عن الطعام حتى املوت، وذلك 
بعد أشـهر من اختطافه واعتقاله قرسياً من 

قبل ميليشيا االنتقايل. 
وأوضـح مقربـون مـن الصحفـي أحمـد 
ماهر، املعتقل يف سـجون اإلمـارات بعدن، أن 
ما يسـمى االنتقايل يقـوم بإلصاق تهم كيدية 
له، كما يتعمد تأخري جلسـة محاكمته للمرة 
الخامسة، ما دفعه إىل إعالن اإلرضاب املفتوح 
عن الطعام حتى املوت أَو اإلفراج عنه، مبينني 

أن التأجيـل املتكـّرر لجلسـات املحاكمة تعد 
مؤرشاً عىل أن الجهات التي اختطفته وأخفته 
لـم تتمّكن من طبخ تهمـة مالئمة وترغب يف 
إطالة أمد سـجنه، يف إشـارٍة إىل ميليشـيا ما 

يسمى االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي. 
وأضافوا أن تأجيل جلسـة، أمـس الثالثاء، 
تعد املرة الخامسـة، بعد رفض إدارة السـجن 
إىل  السـجن  مـن  املختطـف  الصحفـي  نقـل 
مقـر املحكمة، تحت ذريعة عـدم وجود مادة 
البرتول لسيارة السـجن، بالرغم من أن أرسة 
ماهر أبدت اسـتعدادها لتحمل تكاليف النقل، 
غـري أنها لـم تحصل عـىل اسـتجابة من قبل 

مرتِزقة اإلمارات. 

 : طاابسات 
عـىل غرار مـا حصل خالل الثالثة األسـابيع 
املاضية يف محافظـة إب، يواصل عضو املجلس 
السـيايس األعىل محمـد عيل الحوثـي، جهوده 
ومعـه عـدد مـن أحـرار املشـايخ والوجاهات 
والقيـادات التنفيذيـة، يف َحـّل النزاعـات ووأد 
الثارات بمحافظة ذمـار، يف تأكيد عىل التوّجـه 
الصـادق للقيادة الثورية والسياسـية يف توحيد 
الدم اليمني وترسـيخ مبادئ اإلخاء والتسامح، 

والتفرغ ملواجهة العدوان. 
ويف جديـد الجهود األخوية العظيمة، نجحت 

جهـود قبلية، أمس الثالثاء، يف إنهاء قضية قتل 
بالخطأ وقعت قبل عدة أشـهر بني آل القاسمي 

يف مديرية عتمة بمحافظة ذمار. 
أول  وكيـل  تقدمـه  قبـيل  لقـاء  وخـالل 
املحافظـة فهـد املرونـي ومشـايخ ووجهاء، 
أعلن أولياء دم املجني عليه بشري محمد حسن 
القاسـمي، العفو عـن الجاني جـواس محمد 
محمد القاسـمي، لوجـه الله تعـاىل وترشيفاً 

للحارضين. 
وأشـاد الوكيل املروني، بموقف أولياء الدم يف 
العفو والتسـامي عن الجراح، وبجهود ُكـّل من 

ساهم يف إنهاء القضية. 
وأّكـد أهميّة الحفاظ عـىل التقاليد الحميدة 

وحـل  الخالفـات  ونبـذ  البـني  ذات  إصـالح  يف 
القضايـا املجتمعيـة بطرٍق سـلمية.. حاثٍّا عىل 
تعزيز التآخي وتوحيد الصفوف وحشد الجهود 

والطاقات ملواجهة العدوان. 
من جانبه أشـار مديـر املديريـة عبداملؤمن 
الجرمـوزي، إىل مبـادرات أبنـاء عتمـة يف َحـّل 
القضايـا املجتمعية.. داعيـاً إىل االقتَداء بموقف 
أولياء الدم يف العفـو إرضاًء لله تعاىل، والتعاون 
وعوامـل  االجتماعـي  والسـلم  األمـن  لتعزيـز 

الصمود. 
بدورهـم ثمـن الحارضون عفـو أولياء الدم 
وإنهـاء القضية والـذي يعكس قيم التسـامح 

وأصالة القبيلة اليمنية. 
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 : طظخعر الئضالغ
زار رئيُس املجلس السـيايس األعىل القائد األعىل 
للقـوات املسـلحة، املشـري الركـن مهدي املشـاط، 
يوم أمس، املرابطني يف جبهتَي الحشـاء بمحافظة 
الضالـع وكـرش بمحافظـة لحـج يف زيـارة الفتة 

تحمل الكثري من الدالالت واألبعاد. 
وظهـر إىل جـوار الرئيس املشـاط رئيـُس هيئة 
األركان العامـة اللـواء الركـن محمـد عبدالكريـم 
الغمـاري، وقائد املنطقة العسـكرية الرابعة اللواء 
عبداللطيـف املهـدي، وقائـد املنطقـة العسـكرية 
الخامسـة اللواء يوسـف املدانـي، ومديـر مديرية 

الحشا، ومدير أمن املديرية. 
 وأّكــد الرئيس املشـاط االسـتمراَر يف مواجهة 
الغـزاة واملحتّلـني وتطهري ُكـّل شـرب مـن األرايض 

اليمني من دنسهم، ومخّططاتهم. 
وخـالل الزيارة، التقى املشـاط بأبطـال القوات 
عـىل  واّطلـع  الجبهتـني  يف  املرابطـني  املسـلحة 
أوضاعهم واسـتعداداتهم ألية مسـتجدات، منوًِّها 
العـدوان  مواجهـة  يف  وتضحياتهـم  بصمودهـم 

وأدواته وما يتحلون به من معنويات عالية. 
وعـّرب الرئيـس املشـاط عـن اعتـزازه بأبطـال 
الجيش الذيـن يمثلون مصدَر فخر لكل أبناء اليمن 
وهم يجاهدون يف سـبيل الله ويذودون عن الوطن، 
مشـيداً بدور قيادتَي املحافظتـني يف مواجهة قوى 

العدوان ورفد الجبهات بالرجال واملال. 

وحول حيثيـات الُخطوة التي قـام بها الرئيس، 
قال الخبريُ االسـرتاتيجي واملحلل العسكري العقيد 
مجيب شمسـان: «إن هذه الزيارة وتوقيتها تحمل 
العـدد من الدالالت العسـكرية والسياسـية لهاتني 
الجبهتـني الحّساسـتني ويف هذا التوقيـت؛ ملا لهما 
من أهميّة وكونهما من الجبهات التي يتَحّرك فيها 
العدوُّ بشكل أََسايس والتي تراقبها وتواجها صنعاء 
بكل االتّجاهـات، ُمضيفاً هذه املـرة تؤّكـُد القيادة 
عىل ُكــّل النواحي التـي من شـأنها تعزيز عوامل 

ونقـاط القـوة يف الجبهـة الداخلية َوأَيْـضـاً تثبت 
حضورها يف مواجهة العدوان عىل املستوى امليداني 

والعسكرية والسيايس والديمغرايف واالجتماعي». 
وتابـع شمسـان أن القيادة يف صنعـاء تحرص 
عىل التعامل عىل مسافة قدم واحدة يف التعامل مع 
كافة األطـراف والقوى، وعىل كافة االتّجاهات عىل 
اعتبار أن تَحّركاِت العدّو وأدواته العسكرية تحاول 
أن تبُـثَّ سـمومها يف روح املجتمـع يف محاولة لهز 
النسيج االجتماعي واستهدافه عىل كافة الخارطة 

اليمنيـة، إال أن القيـادة اليمنية تعي مسـؤولياتها 
وتقـوم بواجباتهـا وتظهـر مـن خـالل تَحّركاتها 
وزياراتها وقراراتها بأنها اليوم وصلت إىل مسـتوى 
استطاعت من خالله إدارة دفة املواجهة مع تحالف 
العـدوان بقدرة عالية وهي عـىل إدراك بمخّططات 
العدّو وكيف يفكر وبالتايل تفند تلك املخّططات قبل 

ظان تبدأ. 
وأَشاَر شمسان إىل أن هذه املساعي وهذه الزيارة 
وداللتهـا تعكـس مـدى اهتمـام وحـرص القيادة 
السياسـية يف صنعاء عىل املواجهة للعدو عىل كافة 
واالقتصادية  والسياسـية  العسـكرية  املسـتويات 

وعىل املستويات األُخرى. 
من جانبه قال مستشار املجلس السيايس األعىل 
ـــة العالمة محمـد أحمد  وأمـني عـام حـزب األُمَّ
مفتـاح: إن توقيـت الزيارة وداللتها تحمُل رسـالًة 
للعـدو وأدواته مفادها، بـأن رأَس الدولة يف صنعاء 
تـويل الجبهات العنايـة الفائقة، ُمضيفـاً «حضور 
الرئيـس إىل خطـوط املواجهة تعرب عـن زيارة ُكـّل 

أجهزة الدولة وبكل جهاتها». 
ويتابع مفتـاح يف ترصيح لصحيفة «املسـرية» 
أن الزيـارة تعطي إشـارة إىل القابعني تحت هيمنة 
العـدوان واالحتـالل وأدواتـه تقـول إن صنعاء لم 
ولن تنسـاهم ولـن ترتَكهـم فريسـًة للمعتدي، بل 
هي حـارضة وبقوة لتقديـِم واجباتها يف حمايتهم 
وتحريرهم، والذود عن الكرامة والسـيادة الوطنية 

عىل كامل ربوع اليمن. 

 : خظساء
ُعقدت وزارة الثروة السـمكية، أمس 
الثالثاء، ورشـٌة لتطوير العمل املشـرتك 
الحكومي واملجتمعي لخدمة الصيادين. 
ويف الورشة التي ُعقدت بالرشاكة مع 
جمعية سـاحل تهامـة ومصلحة خفر 
السواحل ومؤّسسـة بنيان وكلية علوم 
البحـار، ألقـى عضو املجلس السـيايس 
األعـىل محمد النعيمي كلمـة أّكـد فيها 
أن هذه الفعالية تأتي كمقدمة للمؤتمر 
الوطنـي لألمن البحـري، منوًِّهـا إىل أن 
علينا مهاماً كبرية تبدأ من خالل سـلوك 

الصيادين يف حماية الثروة السمكية. 
وقـال النعيمـي يف كلمتـه: إن واجبنا 
الدينـي والوطنـي يحتـم علينـا حماية 
ثرواتنا السمكية، ُمضيفاً «علينا أَيْـضاً 
أن نحمي الصيادين من االسـتغالل من 
الـرشكات سـواًء املحليـة أَو الخارجية 
وعلينا معرفة وسـائل اسـتغالل جهود 

الصيادين والتحديات التي تواجههم». 
ولفت عضو املجلس السـيايس األعىل 
إىل أن «الصياديـن يجـب أن يكونـوا يف 
مقـاٍم رفيـع مـن االنضبـاط وااللتزام 
بقوانـني الصيـد»، يف تأكيٍد عىل الحرص 
عىل تنميـة الثروة السـمكية بما يحّقق 
املصالـح املرجوة للشـعب من وراء هذه 
الثـورة الواعدة، والتي تتعرض يف الوقت 
الراهـن لتجريف ممنهج من قبل بوارج 

وسفن االحتالل السعودّي اإلماراتي. 

وتابـع النعيمي حديثه بالقول: «ال بّد 
من التعاون مع الجهات الحكومية ذات 
العالقـة بالجوانـب السـمكية؛ ِمن أجل 

حماية هذه الثروة». 
ويف ختـام كملته قـال عضو املجلس 
السـيايس األعىل محمـد النعيمي «نحن 
معنيون بتلبيـة توجيهات قائـد الثورة 
والدماء التي سـفكت؛ ِمـن أجل غايات 
مقدسـة هي أمانة يف أعناقنـا»، مجّدًدا 
التأكيـد أن القـوى الوطنيـة يف الداخـل 
اليمني سـوف تحمي بحـار اليمن وبره 

وجوه وسنعمل بإيمان وإخالص. 
 

مؤتمر األمـن البحري.. قطع الطريق 
أمام العابثني

من جانبه ثمـن رئيس مصلحة خفر 
السـواحل اللواء شـاهر القحـوم، هذه 
املبادرات التي من شأنها وضع املحّددات 
واألطـر املنظمـة للعمـل املشـرتك بـني 
مؤّسسـات الدولة ذات العالقـة بالعمل 
املدنـي  املجتمـع  ومنظمـات  البحـري 

السمكية. 
هنـاك  أن  القحـوم  اللـواء  وأوضـح 
عليها  نعمـل  وتحضـريات  اسـتعدادات 
لعقـد املؤتمـر الوطنـي لألمـن البحري 

املخّطط إقامته نهاية الشهر الحايل. 
ويف رسـالة تحـٍد كبـرية للتَحـّركات 
املشـبوهة التي تمارسها قوى العدوان، 
أّكـد رئيس مصلحة خفر السـواحل، أن 
املؤتمر الوطني لألمن البحري ستشارك 

واألمنيـة  املؤّسسـات العسـكرية  فيـه 
واالقتصادية واإلنسـانية ووزارة الثروة 
السـمكية بـكل هيئاتها مـع منظمات 
املجتمع املدني السـمكية، يف إشـارٍة إىل 
أن صنعـاء تريـد من خالل هـذا املؤتمر 
إيصال رسالة للعدوان وأدواته بالتوقف 
عن التَحـّركات املشـبوهة يف البحر قبل 
انفجار املعركة التي سوف تجرف معها 
مصالـح كبـرية عـىل املسـتوى املحـيل 

والدويل واإلقليمي. 
وقـال اللـواء القحـوم «نهـدف مـن 
هـذا املؤتمـر للتأكيد عىل حـرص بالدنا 
وقيادتنـا عـىل أمـن وسـالمة املالحـة 
البحريـة وتطبيـق سـيادة القانون عىل 
وفقـاً  اليمنيـة  اإلقليميـة  امليـاه  ُكــّل 

للمعاهدات الدولية». 
وواصل رسـائله بالقول: «سـنقف يف 

املؤتمـر عـىل املخاطر واملهـّددات لألمن 
ودوليٍّا وطرق  البحري اليمنـي إقليميـاً 
مواجهتها، مؤّكــداً أن األطراف اليمنية 
العسـكرية  جوانبهـا  بـكل  الوطنيـة 
واألمنيـة واإلدارية والسياسـية سـوف 
تعمل بـكل سـعي لكشـف االدِّعـاءات 
باألمـن  املتعلقـة  املفاهيـم  وتصحيـح 
البحـري التـي تحـاول قـوى العـدوان 
التضليـل مـن خاللها لتمريـر أجنداتها 

املشبوهة. 
وبـنّي أنه سـيتم خـالل املؤتمر طرح 
أوراق عمـل تحـّدد آليات عمـل لحماية 
السـمكية  والثـروة  البحريـة  البيئـة 
مـن التلـوث واالصطيـاد غـري املرشوع 
وهـذه كلهـا تصب يف مصلحـة رشيحة 

الصيادين. 
ويف ختـام كلمته أّكـد رئيس مصلحة 

خفر السـواحل اللـواء شـاهر القحوم 
بقوله «نتطلع أن يكـون املؤتمر فرصة 
للخروج برؤى مشرتكة تساهم يف وضع 
اللبنـات األََساسـية لبنـاء اسـرتاتيجية 
بحرية رادعة قادرة عىل االرتقاء بالعمل 
البحـري ملواجهـة التحديـات واملخاطر 
التي تهّددنا»، يف إشارٍة إىل أن استعدادات 
العدوانـي  التصعيـد  ملواجهـة  صنعـاء 
القـادم جاريـة عىل قدٍم وسـاق، يف الرب 
والبحـر، وهو مـا يجعل مـن تهديداتها 
عـىل  الطاولـة  بقلـب  العـدوان  لقـوى 
التَحّركات التصعيدية، قابلة للتنفيذ عىل 

أرض الواقع. 
إىل ذلك ألقى املدير التنفيذي ملؤّسسـة 
بنيـان التنمويـة الدكتور حمـد املداني 
كلمًة قال فيها: «إن هناك تفعيالً للعمل 
املشـرتك بني الجمعيـات ووزارة الثروة 
السـمكية وسـنتَحّرك جميعاً؛ ِمن أجل 

الرشاكة املجتمعية مع الحكومة». 
َوأََضــاَف املديـر التنفيذي ملؤّسسـة 
بينان إن «ورشـة اليوم خطوة يف سبيل 
والحكومـي  املجتمعـي  الـدور  تفعيـل 
يف حمايـة الثروة السـمكية مـن الصيد 

الجائر وتطوير مجتمعات الصيادين». 
اإلداريـة  التَحـّركات  هـذه  وتأتـي 
امُلسـتمّر  العمـل  سـياق  يف  واألمنيـة 
والدؤوب ملواجهة التحديات واالنتهاكات 
التي تمارسـها قـوى العـدوان وأدواته 
الغربيـة  اليمنيـة  امليـاه  يف  املرتِزقـة 

والرشقية والجنوبية. 

أخبار 

الرئغج املحاط غجور املرابطني يف جئعاغ التحاء بالدالع وضرش بطتب
خئراء جغاجغعن وسسضرغعن غآّضـثون لختغفئ «المسغرة» أن الجغارة تتمض الضبغر طظ الثققت

الخغث والخغادون يف طأطظ

الظسغمــغ: طسظغــعن باطئغئ تعجغعــات صائث البــعرة والعشاء لطثطاء الاغ جــفضئ فجض غاغات طصثجــئ 
صائــث خفر الســعاتض: جــظآّضـث طظ خقل طآتمر افطظ الئتري تبئغئ الســغادة سطى ضاطــض المغاه الغمظغئ 
طثغــر بظغان: جــظسمُض لافسغض الــثور المةامسغ والتضعطغ شــغ تماغئ البروة الســمضغئ سطى طغاعظا

تَتّرضات وذظغئ لابئغئ تماغئ المغاه الغمظغئ.. 
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ثتَنا عـن مركز  - بدايـًة أُسـتاذ جمـال.. هـالَّ حدَّ
بقيـة  ويف  العـام  النائـب  مكتـب  يف  املعلومـات 

النيابات؟
مرَكُز املعلومات بمكتب النائب العام هو اإلدارة 
الفنية التي تُعنَى بالتحول الرقمي بالنيابة العامة 
الـذي يهدف إىل تطوير وأتمتـة األعمال القضائية 
واإلدارية واملالية والخدمية باستخدام التكنلوجيا 
الشـبكات  وإدارة  وبنـاء  الحديثـة،  والربامـج 
املعلوماتيـة املحلية والخارجيـة وأعمال الصيانة 
والرتكيـب لألجهـزة التقنية واملركز يتبـع النائَب 

العام مبارشة. 
وللمركـز فـروٌع بـكل نيابـة اسـتئناف تعمل 
عىل اسـتدامة عمل األجهزة والشبكات واألنظمة 
والنيابـات  االسـتئناف  بنيابـات  العمـل  وإدارة 

االبتدائية التابعة لها. 
وأنشـئ مركـز معلومـات النيابـة العامة عام 
٢٠٠٨م ورفـد يف حينـه بأجهـزة سـريفر وأدوات 

وأجهزة الشبكات والكمبيوتر والطابعات. 
 

- ما هي األنظمُة التي تعمل بالنيابة العامة محلياً 
أَو شبكياً؟

ضمن خطة ورؤية النيابـة يف تحديث وتطوير 
عملهـا، فقد رشعت إىل وضع خطة اسـرتاتيجية 
ألتمتـة أعمالها خالل ٥ سـنوات ابتدأت من العام 
٢٠١٩م، وكّلـف مركـز املعلومـات بهـذه املهمة، 
َحيُث تمحـورت أعمال التطويـر يف أربعة جوانب 
وهي (القضائية واإلدارية واملالية والخدمية) بما 
يسـهم يف النهوض بالعمل تماشياً مع التطورات 
الحاصلـة يف العديد من الدول بالعالم عرب توظيف 
التطـور التكنلوجي وأنظمة االتصاالت والتقنيات 
الحديثـة يف تحويل األعمـال اليدويـة بالنيابة إىل 
أعمال رقمية، فكانت البدايـة بالجانب القضائي 
ألهميته؛ وكونه أََسـاَس عمل النيابة العامة وذلك 
باسـتكمال وإعادة إحيـاء العمل بنظـام بيانات 
السـجناء ونظام سـري الدعوى الجزائية (النظام 

القضائي). 
 

- ما هو نظام سـري الدعوى الجزائية.. وما دوره 
يف تحقيق العدالة؟ 

نظام سـري الدعـوى الجزائية وهو ما نسـميه 
إىل  يهـدف  والـذي  الشـامل  القضائـي  بالنظـام 
متابعة وتوثيق سـري القضايا الواردة إىل النيابات 
مـن مراكز الرشطـة وُمروًرا بإجـراءات التحقيق 
واإلحالـة إىل املحاكمة، واإلعادة إىل النيابة للتنفيذ 

وإنهاء التنفيذ واإلحالة لألرشيف. 

فالنظـام مصمـم ملتابعـة مسـار القضية من 
بداية إنشـائها، وحتـى انتهاء القضيـة بالحفظ 
توثـق فيه جميـع اإلجـراءات املتخذة سـواًء من 
قبـل القلـم الجنائـي، أَو أعضاء النيابـة متوليي 
تلـك القضايا، ونحن اآلن يف العام الرابع لتشـغيل 
النظام بشكٍل رسمي، َحيُث أعيد العمل به بتاريخ 
١/محـرم/ ١٤٤١هــ، وبقراءٍة بسـيطة لألرقام 
واملؤرشات إلنجاز القضايا لألعوام الثالثة املاضية 
نرى أن معـدل اإلنجاز والترصف بالقضايا ارتفع 
خالل هذه األعوام بشـكٍل تصاعـدي، َحيُث كانت 
نسـبة اإلنجـاز يف العـام ١٤٤١هـ ٦٢ ٪ ونسـبة 
اإلنجاز للعـام ١٤٤٢هــ ٦٤ ٪ وارتفعت يف العام 
١٤٤٣هــ بشـكٍل ملحـوظ لتصـل إىل ٧٥ ٪ رغم 
االرتفـاع يف عدد القضايا التـي وردت إىل النيابات 
والتـي وصلـت إىل ٥٨ ألـف قضيـة، بزيـادة عـن 
العـام املـايض بــ ٧ آالف قضيـة، وهذه النسـبة 
العالية من إنجاز القضايا نعتربها ثمرة من ثمار 
النظـام، ودوره يف تحقيـق وتقريـب العدالـة، إذ 
مكـن أصحاب القرار (النائب العام -قيادة مكتب 
النائب العام)، وهيئة التفتيش القضائي بالنيابة 
العامـة من الحصـول عىل املعلومـة بوقٍت قصري 
ورسيـع وتشـخيص العمـل امليدانـي بالنيابـات 
وتحديـد مكامـن الخلـل والعمـل عـىل إصالحها 
وتقويمها، وألجل االستفادة القصوى من النظام 
يف أعمـال الرقابـة عـىل سـري العمـل بالنيابـات 
وسالمة اإلجراءات بملف القضية، فقد استحدثت 
النيابـة العامـة دائـرة من ضمـن دوائـر مكتب 
النائب العام تسـمى دائرة الرقابـة الرقمية تهتم 
وتعنـى بمراقبـة ومتابعة سـري القضايا بجميع 
النيابات بالجمهورية ابتداًء من الوصول واإلنشاء 
وانتهاًء بالتنفيذ واإلحالة لألرشيف، وجهزت لهذه 
الدائـرة قاعة رقابة كبـرية زودت بجميع األدوات 
واألجهـزة املسـاعدة للعمل من أجهـزة كمبيوتر 
وشاشـات عـرض ووسـائل اتصـال وشاشـات 
لعـرض مؤرشات العمل واإلنجـاز تعمل عىل مدار 
اليوم لتحليل البيانات ورصد اإلجراءات واألخطاء 
والتجـاوزات التي قد يقع بها املوظفني واألعضاء 
بالنيابات يـرشف عليها كادر إداري متخصص يف 
املتابعـة والتحليل وإدارة وتقييـم األداء، ُكـّل ذلك 
بمجموعـة أَدَّى إىل رفع وترية العمل وجعل امليدان 
يشـعر بأن هناك من يتابعـه أوالً بأول، وأن عليه 

عدم التقاعس أَو التهاون يف عمله. 
ومـن خالل النظـام وصفحات االسـتعالم فيه 
اسـتطاع أطراف القضية من مواطنني ومحاميني 
متابعـة قضيتهم بسـهوله ويـرس، وكذلك وكالء 

ورؤسـاء النيابـات تمّكنـوا مـن ضبـط العمـل 
ومتابعته وإجـراء التقييمات املصاحبة والالحقة 

ألداء أعضاء النيابة لديهم. 
 

- ممكن تسلط الضوء أكثر عىل نظام سري الدعوى 
من َحيـُث مكوناته والـكادر الفنـي والتجهيزات 
والنقاط املرتبطة بـه والبيانات التي يوفرها وعن 
طبيعة العمل ودوره يف الرقابة واملتابعة بامليدان؟

 نظام سـري الدعـوى الجزائية يحتـوي عىل ٦ 
أنظمة فرعية (Modul) وهي:-

- نظام تدوين جلسـات التحقيق وحركة ملف 
القضية. 

- نظام الحبس والتمديد واإلفراج. 
- نظام تحريز املضبوطات واملصادرات. 

- نظام أرشفة وتوثيق الضمانات والكفاالت. 
- نظام الديات واألروش والتوريدات املالية. 

- نظام إدارة وتقييم األداء. 
إضافـًة إىل أن النظـام يتكـون مـن ٥ مراحـل 
وهي (مرحلة إنشـاء الدعـوى –مرحلة التحقيق 
والتـرصف بالدعوى –مرحلـة املحاكمة –مرحلة 

التنفيذ –مرحلة إنهاء التنفيذ واألرشفة). 
والنظام يعمل عىل سـريفر محـيل يدار ويطور 
عـىل يد مهندسـني ومربمجـني يمنيني مـن أبناء 
النيابـة العامـة وتحـت إرشاف مركـز املعلومات 
ومرتبط بمعظم النيابات االبتدائية واالسـتئنافية 
بالجمهوريـة التي تقـع بنطاق حكومـة اإلنقاذ 
الوطني، َحيُث وصل عدد النيابات املرتبطة شبكياً 
ويعمل بها النظام بشـكٍل مبارش عدد ١٣٨ نيابة 
وعـدد ٤ نيابـات بشـكٍل غري مبـارش وتعذر ربط 

وتشـغيل النظام لعدد ١٠ نيابات ألسـباٍب تقنية 
وموضوعيـة والعمـل والجهود ُمسـتمّرة لربطها 

بالشبكة وبالنظام. 
والنظام يوفر البيانات اآلتية:

- بيانـات عـن املتهمـني (قاعـدة بيانـات عن 
املتهمني بالقضايا) وعن املجني عليهم. 

- بيانات عن القضايا يف مرحلة التحقيق. 
- بيانـات عـن القضايـا يف مرحلـة املحاكمـة 

(االبتدائية –االستئنافية –العليا). 
- بيانات عن القضايا يف مرحلة التنفيذ. 

- بيانات عن السجناء واملفرجني. 
- بيانات عن املضبوطات املتعلقة بالقضية. 

االنتشـار  وخريطـة  الجرائـم  عـن  بيانـات   -
الجغرايف. 

- بيانات عن نشـاط النيابات ونشاط األعضاء 
ونشاط املختصني. 

- لوحة قيادة ألصحاب القرار. 
- بيانـات ومـؤرشات تحليليـة لقيـاس األداء 

بالعمل. 
 

- هل نظام سـري الدعـوى قابل للتوسـع ومهيئ 
لالشـرتاك مع جهـات أُخـرى يف تبـادل البيانات 

واملعلومات؟
نعم نظام سـري الدعـوى قابل للتوسـع، حيُث 
إنـه مصمم بطريقـٍة برمجية تمّكنـا من إضافة 
أية أنظمـة فرعية آليـة أَو ربطـه بأنظمة أُخرى 
كاسـتقباله لبيانـات مـن نظـاٍم آخـر أَو ترحيل 
بيانـات منه إىل نظاٍم آخر، وهـذا الذي مخّطط له 
يف املسـتقبل وضمن ما ورد بخطة النيابة العامة 
لهذا العام حسـب املوجهات الرئاسية التي نصت 
عىل ربط النيابة العامـة بأجهزة العدالة الجنائية 

(محاكم، رشطة). 
 

- مـا األنظمة األُخـرى (األنظمة املسـاعدة) التي 
نّفذها مرَكُز املعلومات؟

ذكرنا سـابًقا بأن النيابة العامـة اتجهت نحو 
األتمتـة ألعمالهـا القضائيـة واإلداريـة واملاليـة 
والخدميـة، ففي الجوانـب اإلداريـة واملالية فقد 
تـم التخطيـط لتطويـر األنظمة املحلية لشـئون 
الجمهـور  وخدمـات  والحسـابات  املوظفـني 
لتحويلهـا إىل أنظمـة شـبكية تعمل وفـق أحدث 
الطـرق والتقنيـات الربمجيـة والشـبكية، َحيُث 
اعتمد مركـز املعلومات عىل تطويـر نظام إداري 
ومـايل شـامل يسـمى ERP واملعمول بـه يف أكثر 
املؤّسسـات والرشكات والجهـات الحديثة، َحيُث 

طثغُر طرَضج المسطعطات بمضاإ الظائإ السام جمال باطر لختغفئ «المسغرة»:

ُل اإلظةاز والاخرف بالصداغا ارتفع خقل افسعام البقبئ  طسثَّ
املاضغئ وظسمُض سطى تتعغض افسمال الغثوغئ إىل رصمغئ
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7
األربعاء والخميس

العدد

11 جمادى اآلخرة 1444هـ..
4 يناير 2023م

(1560)
 

يعتمد عـىل قاعدة بيانـات واحدة تسـتفيد منها 
اإلدارات املالية واإلدارية وهذا النظام يحتوي عىل 
أنظمـة فرعية للمـوارد البرشية واالسـتحقاقات 
والحضـور واالنرصاف والحسـابات واملشـرتيات 
وتقييـم  املشـاريع  وتخطيـط  وإدارة  واملخـازن 
األداء، إضافـًة إىل تطوير أنظمة إدارية مسـاعدة 
أُخرى كنظام املعامالت واالتصال اإلداري وأنظمة 
خدمية كنظام وتطبيق شكاوى املواطنني ونظام 
خدمـة الجمهـور ونظـام ملركز الطـب الرشعي 
الرشعـي  الطـب  أعمـال  وتوثيـق  إدارة  (نظـام 

والنفيس). 
 

- مـرشوع الربـط الشـبكي بالنيابـة العامة (ما 
املقصود بمرشوع الربط الشبكي)؟

مرشوع الربط الشـبكي بالنيابة العامة يهدف 
إىل ربـط نيابـات الجمهوريـة بمركـز البيانـات 
واملعلومـات بمكتب النائـب العام وذلـك لتمكني 
النيابـات االسـتفادة مـن الخدمـات املقدمة من 
خالل الشـبكة أَو االتصـال وتبـادل البيانات بني 

النيابات واملكتب أَو فيما بينها البنَي. 
 

- بتنفيذكـم لهـذا املـرشوع.. مـا هـي الفوائـد 
واألهـداف التـي حّققتها وتريد تحقيقهـا النيابة 

العامة؟
بتنفيذنـا لهـذا املـرشوع نطمـح إىل تحقيـق 
التشـاركية للمعلومات والتسـهيل والترسيع من 
األداء وتجويـد العمل وتوفري الوقـت واملال والحد 
من املشـاكل والعشـوائية يف العمل، َحيُث تسمح 
الشـبكة للمسـتخدمني باملشـاركة يف اسـتخدام 
قواعـد البيانـات واألنظمـة املركزيـة وإداراتهـا 

بشكٍل منتظم وفعال وكًل فيما يخص نيابته. 
فهدفنـا الرئيـيس من تنفيذ الشـبكة مسـتمد 
مـن أهـداف النيابة العامـة وهو تقريـب العدالة 
للمتقاضـني وإنجـاز القضايا أوالً بـأول، إضفاء 
الشـفافية والوضـوح يف التعامل مـع املواطنني، 
بنـاء ُجُسـور التواصـل بـني النيابـة والجهـات 
ذات العالقـة، زيـادة الرضـا والوثـوق بالقضـاء 
لـدى املواطـن واملجتمع، فالربط الشـبكي يقرب 
ويخترص املسافات بني النيابات وتشغيل األنظمة 
الربمجية القضائية واإلدارية واملالية عىل الشبكة 
والحصـول عـىل املعلومـات القضائيـة املتعلقـة 
بالقضايا وأطرافها بسـهولة ورسعة وبأقل جهد 
وعنـاء وكـذا الرقابـة واملتابعة ألعمـال النيابات 
واالطـالع عـىل سـري العمـل وتقييمه مـن خالل 

الشبكة. 
 

- مـا هـي الخطـوات األولية للربط الشـبكي بني 
مكتب النائب العام والنيابات باألمانة واملحافظات 
وكـم الفـرتة الزمنيـة التي تـم خاللها تـم تنفيذ 
الشـبكة وتفعيـل العمـل باألنظمـة املعلوماتيـة 

القضائية واألنظمة األُخرى؟
الخطـوات األوىل للربط الشـبكي كانت يف بداية 
العـام ٢٠١٥م وكانـت البداية ربـط نيابات أمانة 
العاصمـة إال أن العمـل توقـف؛ بَسـبِب العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ومـا سـببه من 
دمـاٍر لشـبكة وخدمـة الكهربـاء واالتصاالت يف 
بالدنـا َويف العام ٢٠١٩م كانت التوجيهات بإعادة 
العمل بمرشوع الربط الشـبكي وتشغيل األنظمة 
املعلوماتيـة وتطويرهـا، فكانت البدايـة بالقيام 
بدراسـة وتقييـم الوضـع الراهـن يف حينـه مـن 
َحيـُث عدد أجهـزة الكمبيوتر املتوفـرة بالنيابات 
واملخـازن وأجهـزة ومعدات ومسـتلزمات الربط 
الشـبكي واملوظفني الفنيني املتوفريـن بالنيابات 

بمركـز  والربمجـي  الهنـديس  للـكادر  وتقييـم 
املعلومـات بمكتب النائب العـام وتقييم لهيكلية 
النظـام وشاشـاته ووظائفه ومالءمتـه ملخّطط 
سـري القضية وعـىل ضـوء نتائج تقييـم الوضع 
تم تحديـد االحتياجات ومتطلبـات العمل ووضع 
خطـة لتوفريها وتعزيز املركـز والنيابة باألجهزة 
واألدوات والـكادر البرشي الهنـديس والفني عىل 
دفعـات وبحسـب اإلْمَكانيـات املتاحـة يف حينـه 
وكذلك تم تشـكيل فريٍق للربط التقني والشـبكي 
وعقدت لذلك عدة لقـاءات لتحديد جداول ومهام 
معينة ومزمنة لتنفيذ أعمال التطوير والربط ومن 
خالل نتائج تقييم الوضع الراهن تم طرح الحلول 
والبدائـل املمكنـة للتنفيذ، َحيُث حرصنـا أجهزَة 
الكمبيوتر املتوفرة بالنيابة العامة سـواًء العاملة 
والشغالة َواملخزنة َوالتالفة أَو غري الصالحة وقمنا 
بتوفري جميـع قطع الغيار وأصلحنـا وطورنا ما 
يمكن إصالحه وتطويره حتى اسـتطعنا أن نوفر 
مـا عدده ٧٤ جهـاز كمبيوتـر خصصناها للربط 
الشـبكي وأعدنا توزيع األجهـزة املصانة والزائدة 
ببعض إدارات املكتب والنيابات عىل النيابات التي 

ال توجد بها أجهزُة كمبيوتر من سابق. 
قمنـا بـرشاء عـدد مـن األجهـزة عـرب رشكة 
كمبيـوت مـي التابعـة للمؤّسسـة االقتصاديـة 
اليمنية بنظام التقسـيط وتوزيعها عىل النيابات 
وحّددت الشـئون املالية سـقفاً مالياً معيناً كانت 
تسـتقطعه من ميزانية النيابة التشغيلية شهرياً 
لرشاء وتوفري أجهزة الكمبيوتر والربط الشـبكي 
من مودمات وكوابل شـبكة وتوصيـالت كهرباء 
ونقاط شـبكة وكهرباء ألجل تغطيـة احتياجات 
العمل، حتى اسـتطعنا خـالل العام ١٤٤١هـ من 
تغطيـة مـا نسـبته ٨٥ ٪ مـن النيابـات بأجهزة 
كمبيوتر ومستلزمات الربط وارتفعت تلك النسبة 
يف العـام ١٤٤٢هــ إىل ٩٠ ٪ لتصـل بنهاية العام 
١٤٤٣هــ إىل نسـبة تغطيـة ٩٧ ٪ مـن النيابات 
إضافـًة إىل تعزيز النيابات الكبرية بعدد إضايف من 
أجهـزة الكمبيوتـر وموظفـني فنيـني للعمل عىل 
األجهـزة واألنظمة املعلوماتيـة بحيث أصبح بكل 
نيابة جهـاز كمبيوتر واحد عىل األقـل كحٍد أدنى 
ا لتشـغيل الشـبكة والعمل عـىل األنظمة  َحـاليّـٍ
الربمجيـة، ونطمـح إىل إعـادة تزويـد النيابـات 
بأجهـزة كمبيوتر إضافيـة للتخفيف من الضغط 
وفتـح نوافـذ أَو أنظمـة أُخـرى بتلـك النيابـات 
(األنظمة املالية واإلدارية) إضافًة إىل رشاء وتوريد 

أجهزة طابعات وماسح إلكرتوني لتنفيذ مرشوع 
األرشـفة اإللكرتونية للملفات والبيانات وطباعة 
اإلحصائيـات والنمـاذج واألوامـر والتبليغات من 
األنظمـة والشـبكة مبـارشة وطباعـة محـارض 
التحقيقـات وقـرارات االتّهام ُوُصــوالً إىل أتمتة 
عمل النيابة بالكامل واالستغناء عن الكتابة باليد 
والتخفيـف من السـجالت، وفيما يخـص الكادر 
الهنـديس والربمجـي بمركـز املعلومـات بمكتب 
النائب العـام فقد تم تعزيز كادر مركز املعلومات 
بعدد مناسـب مـن املهندسـني والفنيـني ورفدنا 
النيابـات بعدد مناسـب من الفنيـني واملختصني 
للعمـل عىل األنظمة والربط الشـبكي والذي يلبي 
الحـد األدنـى مـن االحتيـاج للـكادر البرشي من 

مربمجني وفنيني. 
أقامت النيابـة العامة عدد من الدورات وورش 
العمـل التعريفيـة والتدريبيـة يف مجـال األتمتة 
والعمـل عـىل األنظمـة املسـتخدمة وأََساسـيات 

الكمبيوتر واإلدارة القضائية الحديثة. 
عمـل املختصـني باملركـز بجهـوٍد مضاعفـة 
مسـابقة للزمـن يف أعمـال التطويـر والربمجـة 
والنـزول إىل النيابـات للربط الشـبكي والتدريب، 
َحيُث كان العمل يستمر طوال األسبوع وعىل ثالث 
فرتات باليوم الواحد وأنشـأت لذلك ثالث فرق ويف 
أوقـاٍت وصلت إىل أربع وتوزعـت عىل املحافظات 
لتنفيـذ أعمال الربط والتدريب وتشـغيل األنظمة 
وإدَخـال البيانـات، عملت بقيـة اإلدارات بمكتب 
النائب العـام (إدارة الخدمات –إدارة املشـرتيات 
–إدارة الحسـابات) كخليٍة واحـدة بجانب مركز 
املعلومـات يف توفـري وإدَخـال خدمـات الكهرباء 
والتلفـون والنـت إىل معظـم النيابـات فالنيابـة 
التـي لم تتوفر لديها كهربـاء حكومية أَو تجارية 
رفدناهـا بطاقـة شمسـية والبعـض أعطيناهـا 

أجهزة الب توب. 
تـم التواصل مـع املعنيـني بـوزارة االتصاالت 
وعىل رأسـهم معايل وزير االتصاالت الذي نشكره 
عىل تعاونـه وتذليلـه للصعوبات واملشـاكل التي 
واجهت العمل وتوفري االحتياجات األََساسـية من 
خدمات وتقنيات نقل البيانات والعمل عىل تأمني 

الشبكات والربط. 
تم االسـتعانة بعدد من املستشـارين التقنيني 
ذوي الخـربة يف مجاالت األتمتة والربط الشـبكي 
والذي كان لهـم دوٌر وبصماٌت يف تحريك وتوجيه 

العمل بالشكل الصحيح. 

 
- ماذا عن الكادر العامل عىل نظام سـري الدعوى 

الجزائية؟ 
 الكادر العامل عىل نظام سري الدعوى الجزائية 

يتكون من ثالثة أنواع وهي:
وتأمـني  وإدارة  والصيانـة  التطويـر  كادر   -
النظـام واملسـتخدمني وهم موظفو ومهندسـو 

مركز املعلومات بمكتب النائب العام. 
- كادر متابعـة ومراقبة العمـل والعاملني عىل 
تغذيـة النظـام بالبيانات (تشـغيل النظام) وهم 
موظفـو دائرة الرقابة الرقمية عىل سـري الدعوى 

الجزائية بمكتب النائب العام. 
- كادر الفنيـني العاملـني عىل تغذيـة البيانات 
االبتدائيـة  بالنيابـات  اإلجـراءات  وتحريـك 
واالسـتئنافية، َحيـُث وصل عددهـم إىل أكثر من 

٢٣٠ موظفاً موزعني عىل أكثر من ١٤٠ نيابة. 
 

- كيـف يتم إجراء الفلرتة للمعلومات واسـتخراج 
التقارير؟ 

خالل العام ٢٠٢١م تم تشكيل لجنة من القضاة 
واإلحصائيـني املختصـني بالتعـاون مـع املركـز 
الوطني لإلحصاء إلعداد دراسـة علمية تطويرية 
لإلحصـاء القضائي بالنيابة العامة خرجت بدليل 
إحصائـي قضائي علمي عكسـت مخرجاته عىل 
نظام سـري الدعـوى الجزائيـة بحيث قـام كادر 
التطوير بمركز املعلومات ببناء وتصميم شاشات 
ملؤرشات العمل والنشـاط القضائي وتقييم األداء 
مدعمة بالرسوم البيانية وبناء شاشات للتقارير 
العدديـة والتفصيلية تحتوي عىل فالتر فرز مرنة 
نسـتطيع من خاللها تكويـن أي تقرير قد يطلب 
إضافـة إىل احتـواء النظام عـىل نمـاذج اإلدَخال 

َواإلخراج واستمارات حركة ملف القضية. 
 

- هل البنية التحتية للربط الشبكي تؤدي الغرض 
وكيف تتعاملون مع املتغريات؟ 

ا وحسـب النوافـذ واإلجـراءات املفعلة  َحـاليّـٍ
بالنظـام لهذه املرحلة نسـتطيع القول: إن البنية 
التحتيـة للربـط الشـبكي تـؤدي الغـرض بحده 
األدنـى لكن مـع تقـدم العمل وإدَخـال مزيد من 
القضايـا وتفعيل نوافذ وإجـراءات جديدة تخص 
ة  حركة ملف سري القضية َفـإنَّ هناك حاجة ملحَّ
لتحديث وتطويـر البنية التحتية للربط الشـبكي 
وتعزيز مركز البيانات بأجهزة سريفر وخزن أعىل 
وتقويـة وترسيع رسعة الشـبكة ونقل البيانات، 
وبالنسـبة للجـزء الثانـي مـن السـؤال الخاص 
بالتعامـل مع املتغريات والتـي قد تكون يف الغالب 
بانقطاع خدمة الكهربـاء أَو خدمة نقل البيانات 
فهنـا تم تجهيز النظام كتطبيق ينزل عىل الهاتف 
الجـوال أَو جهـاز األيبـاد ومـن خالله يسـتطيع 
مسـتخدم النظـام الدخول إىل النظام وممارسـة 
عمله من خـالل الهاتف الجوال وباسـتخدام نت 
الهاتـف أَو مـن أيـة شـبكة خارجية كحـٍل بديل 
ومؤقـت عن اسـتخدام جهاز الكمبيوتـر املكتبي 

وخدمة نقل البيانات املجهزة بمقر النيابة. 
 

- ما هـي خطُطكـم التطويريـة ألتمتـة األعمال 
القضائية للنيابة العامة؟ 

نخطِّـُط إىل تحويـل القلـم الجنائـي بالنيابات 
إىل قلـم جنائـي إلكرتونـي بحيث تتحـول معظم 
سـجالت  إىل  ا  َحـاليّـٍ املسـتخدمة  السـجالت 
إلكرتونيـة ويكون لدى ُكـّل مختص بالقلم جهاز 
كمبيوتر يعمل عليه ويقيد فيه إجراءاته كمرحلة 
أوىل تليهـا مرحلـة ثانية وهي توزيـع أجهزة الب 
توب عـىل وكالء وأعضاء النيابة املحّققني إلدَخال 
ترصفاتهم وطباعة محـارض التحقيق إىل النظام 
تليهـا املرحلـة الثالثة وهـي الربط الشـبكي مع 
مراكز الرشطة والسـجون والحبوس االحتياطية 
لنقل وترحيـل البيانات إلكرتونياً بني النيابة وتلك 

الجهات. 
 

- مـا أسـاليب الحمايـة للنظـام مـن االخرتاقات 
والعبث بالبيانات؟

فيما يتعلـق بموضوع تأمـني وحماية النظام 
والشـبكة فقد تم اتباع عدة برتوكوالت وإجراءات 
تعمل عىل ضمان حمايـة وتأمني العمل بالنظام، 
املناسـبة  والربمجيـات  التجهيـزات  باسـتخدام 

واملتبعة لهذا العمل. 
 

- كلمٌة أخرية تودُّون قوَلها؟
ُم بالشـكِر لصحيفة «املسرية» عىل إتاحة  نتقدَّ
الفرصـة لنـا للتوضيـِح لـكل رشائـح املجتمـع 
عـن دور مركـز املعلومـات بمكتب النائـب العام 
واألنظمـة الهادفـة إىل تطويـر وأتمتـة األعمـال 
القضائية واإلدارية واملالية والخدمية باسـتخدام 

التكنلوجيا والربامج الحديثة. 

حوار 
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ــئ واإلجقم  الظزاُم السسعدّي خظةٌر طسمعٌم شغ خاخرة اُفطَّ
طظغر الحاطغ 

 
إن مـن يتأمـل تاريخ نشـوء الدولة السـعوديّة وتاريخ 
بني سـعود ويتفحص أحداث ذلك التاريخ القاتم يكتشف 
الكثري مـن الحقائق الخطرية عن بني سـعود التي تؤّكـد 
بما ال يدع مجاالً لذرة شك أن هذه األرسة تعترب واحدة من 
ــة اإلسـالمية التي استخدمتها  أخطر مؤامرات أعداء األُمَّ
بريطانيا وبمباركة ودعم من ُكـّل دول الغرب السـتهداف 
الديـن اإلسـالمي والُهــِويَّة العربية واإلسـالمية، وتدمري 
ــة ونسـف ُكــّل عوامل قوتها،  ُكــّل مقومات وحدة األُمَّ
هذه املؤامرة حيكت بعناية فائقة وبعد دراسـات واسـعة 
ا شـملت مختلـف مجاالت املجتمـع العربي  ودقيقـة ِجـدٍّ
ثقافيٍّا واجتماعياً واقتصاديٍّا وسياسـيٍّا وعقائدياً ونفسياً 

وتاريخيٍّا وجغرافياً... إلخ.
دراسـات مسـتفيضة لم تغفل عـن إرثه الحضـاري وال عن موروثه 
الثقـايف وال عن ُهــِويَّته املتجذرة حللت تجاربه املاضية وأخطاء أجياله 
املتعاقبـة وحّددت مكامـن قوته ومكامن ضعفه وبنـاًء عىل نتائج تلك 
الدراسات التي عكفت عليها املخابرات الربيطانية للحصول عليها طوال 
أعوام وأعـوام وضعت مخّططات مرنة ال جامدة تكـون قابلة للتطوير 
والتحديـث وبمـا يجعلها مواكبة لكل ما يسـتجد من أحـداث ومواقف 
تعيق تقدمها أَو تحديات تفشل مسارها وغاياتها بحيث تصبح مؤامرة 
تمتـد لقرون قادمة من الزمان كان وما يزال آل سـعود عمودها وذروة 
سـنامها وأهم أركانها الجوهرية، واألدلة عىل ذلك كثرية نذكر منها عىل 

سبيل االستدالل ما ييل:
١- هذه األرسة مجهولة األصل اختارتها بريطانيا ودعمتها، ومكنتها 
مـن تأسـيس مملكة باسـمها يف بالد نجـد والحجاز، َحيـُث توجد أهم 
ــة لتقودها  وأعظم مقدسـات املسـلمني وحاولت فرضها لزعامـة األُمَّ
نحو املروق من اإلسـالم فكان عبدالعزيز بن سـعود هـو أول من تنازل 
بخط يده عن فلسـطني لربيطانيا إلقامة دولة لليهود فيها وهو أول من 
ـابية وقتل عـرشات اآلالف من القبائل التي لم  قاد حركـة التكفري الوهَّ
تنصـاع لـه بذريعة كفرهم كمـا أن هذه األرسة هي مـن نرشت املذهب 
ــة من عهد عبدالعزيز وحتـى اليوم وأنفقت  التكفـريي يف أوسـاط األُمَّ

مئات املليارات لتحقيق ذلك ومولت إرهابهم يف شتى بقاع األرض. 
٢- تبنت خالل عقود حكمها اإلسالم املتشّدد وحاولت أن تظهر بأنها 
حاميـة حمى اإلسـالم وأطلقت عىل ُكـّل ملك مـن ملوكها بلقب «خادم 
ــة وبهدف  الحرمني الرشيفني» بخطة بريطانية يف محاولة لتتزعم األُمَّ
إخراجهـا من اإلسـالم الحنيـف ومبادئه اإلنسـانية وقيمـه العادلة إىل 
ــة ويمزق  إسالٍم أجوف ومنحرف وتكفريي وإرهابي متشّدد يفرق األُمَّ

كيانهـا ويمحي ُهــِويَّتها وكانـت هذه من أهم األهـداف التي أوكلتها 
بريطانيا إىل هذا النظام األرعن. 

٣- مـارس ملوكهـا خـالل العقـود املاضيـة النفاق يف 
أوضـح صـوره فحاولـوا مـن خـالل سياسـتهم العلنية 
ـــة باملدافعني عن اإلسـالم والداعمني  الظهـور أمام األُمَّ
ــة بينما كانت سياسـتهم الرسية تهدف  له ولقضايا األُمَّ
ـــة بدعمهـم ألعدائهـا وتمويـل حروبهـم  إىل رضب األُمَّ
عىل شـعوبها ومحاولة طمس معالم الدين اإلسالمي من 
القلوب ومن األرض فهدمت ُكـّل اآلثار اإلسـالمية يف مكة 
واملدينة بل إنها حولت بيت رسـول الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه 
وََعـَىل آِلــــِه- إىل حمامات يف الوقـت الذي حافظت فيه 
عىل حصـون خيرب وأبقتها كرتاٍث إنسـاني، فأيهما يُمثُِّل 
تراثاً إنسانياً، تراث الدين الذي غرّي حياة اإلنسان عىل وجه 

األرض أم أطالل الذين أفسدوا ويفسدون يف األرض.
٤- نتيجًة لظهور الحركات املقاومة ملشـاريعهم يف هدم اإلسـالم بني 
ــة وتنامي هذه الحركات يف عدٍد من دول املنطقة  أوسـاط شـعوب األُمَّ
ُخُصوصاً خالل العقدين املاضيني فشل نظام بني سعود يف تحقيق سيادة 
ـابي التكفريي كما كانت تتمنـى بريطانيا وأمريكا وبقية  املذهـب الوهَّ
ــة عن دينها الحنيف  ــة وهو ما عكس فشـله يف فصـل األُمَّ أعداء األُمَّ
ا فاتجه من موقف التشـّدد اإلسالمي إىل  وأصبح تحقيق ذلك صعباً ِجـدٍّ
التفسـخ اإلسـالمي واالنحالل األخالقي وانقلب بذلك ٣٦٠ درجة فألغى 
قبـل سـنوات قليلة هيئـة األمـر باملعروف وأنشـأ هيئة الرتفيـه وأباح 
ُكـّل املحرمات وفتح املراقص والحانات واسـتورد الخمور واسـتضاف 
مروجي أفالم الدعـارة واملثلية ودعم حفالت املجون والرقص والسـكر 
يف معظـم مدن اململكـة واعتقل وحاكم ُكـّل من عارض هذه السياسـة 
ــة  من رجال دين ومثقفني وناشـطني وأعلن عن تخليه عن قضية األُمَّ
وكشـف عن عالقته الحميمة والقديمة بالكيان الصهيوني وضغط عىل 
عدة دول عربية للتطبيع معه وسهل دخول اليهود والصهاينة وفتح لهم 
األجـواء بل وصل به الحال لفتح الحرمـني املكي واملدني لهم وللخامات 

وهما محرم عليهم دخولهما بالنص الرصيح الواضح.
ويعتزم فتح معابد يهودية للصهاينة يف مهبط اإلسالم وأرض الوحي 
الطاهرة، وما فشل يف تحقيقه بالتشّدد يحاول اليوم تحقيقه باالنحالل 
مـن خـالل رصف مئـات املاليني إلحيـاء مناسـبات اليهـود والنصارى 
كالهيولني واالحتفال برأس السنة «الكريسمس» والسعي بكل الوسائل 
لتسـويد ثقافة اليهود والنصارى وطمس ُهــِويَّة شـعب نجد والحجاز 

وما خفي أعظم.
هذا هو نظام بني سعود املجرم ومهمته األََساسية هي قيادة مسرية 
املـروق من اإلسـالم، خدمـًة ألوليائه من اليهـود والنصـارى وتحقيقاً 

ــة عنه.! ملصالحهم، فإىل متى سيستمر سكوت األُمَّ

السثواُن ق غجاُل شغ تطط الغصزئ بالسغطرة سطى الغمظ السثواُن ق غجاُل شغ تطط الغصزئ بالسغطرة سطى الغمظ 
غتغى خالح الَتماطغ 

تحالـُف العـدوان الباغـي عىل أبنـاء اليمن 
لم يؤمن بالفشـِل العسـكري الذي انتابه عىل 
مـدى ثمانية أعوام وال يـزاُل يف إعادة املحاولة 
باسـتمرار املعاناة للسـيطرة عىل قرار اليمن 
لذلـك ال يـزال يف غيـه يحمل الـرش واملصائب 
لبسـط نفـوذ القرار مـن جديـد يف اليمن من 
خـالل التنصل عـن مسـؤولية املعانـاة التي 
فرضها عىل أبناء اليمن، بقيادة أمريكا التي ال 
تزال تساوم وتفاوض اليمنيني بملف الحقوق 
اإلنسـانية عن السياسية ومن سواها فرضت 
املعانـاَة عىل أبناء اليمن يف الشـمال والجنوب 
ولكـن نجدهـا تُظِهُر «تعاطفهـا» الزائف عن 
املعانـاة يف صنعاء وكأن مناطَق ما يسـمونها 
بالرشعيـة يف نعيـم ينعمون بحيـاة االزدهار 

ورغد العيش. 
تحالـف العدوان يف اليمن لم يهدأ له بال ولم 
يستكن فهو عدواٌن باٍغ حمل الظلم واإلجرام، 
لقـد أفرط يف إزهـاق األرواح والخراب والدمار 
وفـرض املعاناة التي لـم تخطر عىل قلب برش 
ولم تتنزل عـىل أي بلد أُخرى مثلما ُفرض عىل 
أبنـاء اليمن خـالل ثمانية أعوام مـن املعاناة 

خالل الحرب والحصار الجائر. 
تحالـف العـدوان يحمـل املكائد عـىل أبناء 
اليمن وما يُريدُه هو عودة السـيطرة عىل قرار 
الوصاية والتدخل املبارش يف قرار اليمن الداخيل 

وما يسعى إليه تفكيك الجبهة الداخلية. 
املعركـة  مـن  العـدوان  تحالـف  ـر  فَّ لقـد 

باملكـر  ويحـاول  العسـكرية 
السـيايس ويـروغ بمكائـدُه عىل 
أبنـاء اليمن كمـا يـروغ الثعلب 
ولكـن سيفشـل بقوة اللـه كما 
فشـل يف القرار العسكري بالرُغم 
مـن القوة والقرار الـدويل الزائف 

واملال. 
العـدوان  تحالـف  محاولـة 
متعـددة لقـد زرع خاليـا كثرية 
غسـيل  خاليـا  منهـا  اليمـن  يف 

أمـوال وخاليا مخدرات وخاليـا دعارة وخاليا 
للتفخيـخ والتفجري وخاليا إعالمية للتشـويه 
بصفتهـا  تظهـر  لـم  والتـي  والتحريـض 
الشخصية واالسم الحقيقي لها ولكن القيادة 
السياسـية وجهـاز األمن واملخابـرات لقيادة 
صنعـاء قوي وفاتح عينيه عىل مدار السـاعة 
وبقوة الله لقد أفشـلوا ُكــّل املخططات وتم 
القبـض عىل الكثري من الخاليا قبل ممارسـة 
نشـاطها وقبـل قـوع الجريمة، فسـالم ربي 
عىل قيادتنا الثورية والسياسـية والعسكرية 
والذين لم يتيحوا للعدو فرصة للعبث باألرض 

واإلنسان اليمني. 
مـن الواجـب عـىل أبنـاء اليمـن والقيـادة 
السياسية الرتكيز عىل خطوات العدو فهو لن 
يـكل أَو يمل يف اليمن ويجب الحذر من مغبات 

ومكائـد ومخّططات ومصائد تحالف العدوان 
فاالنتباه واجب عىل أبناء اليمن لُكلَّ مسـاعي 
الـرش والشـيطان أمريـكا ومـن 
يدور يف فلكها من الُعمالء والذين 
يحاولـون إغـواء النـاس جميعاً 
أطاعوهـم  ممـن  يتـربؤون  ثـم 
ويجـب عـىل أبنـاء اليمـن فتـح 
أعينهم فالجمهورية اليمنية تمر 
بمنعطفات خطرية والتي يشُقها 
تحالـف العـدوان للوقـع باليمن 
وبالثـورة اإليمانيـة لذلك ُمعادلة 
االتِّزان يف مسـرية أبناء اليمن لن 
يُحّقق تحالف العدوان شيئاً يف اليمن بقوة الله 

سبحانه وتعاىل. 
تحالف العدوان هو صانع األزمات وسـبب 
املعانـاة ألبنـاء اليمـن وال يـزال يف ديمومـة 
املحاولـة عىل قلب الصـورة أمـام العالم عىل 
ما أرتكـب من جرائم يف اليمن وأمام الشـعب 
اليمنـي عـن معاناتـه وكأنـه سـفري أحـالم 
اليمنيـني، هل أتى بمدرعاتـه لزراعة األرايض 
اليمنيـة وهـل طائراته من تنثـر علينا باقات 

من الورود. 
تحالـف العـدوان هو من قطـع الراتب عىل 
جميع موظفـي الجمهوريـة اليمنية املدنيني 
والعسـكريني من خالل نقل البنك املركزي من 
صنعاء إىل عدن وهذا واضح عند الجميع دون 

شك وال ريب فيه. 

تحالف العدوان من استمر عىل نهب ثروات 
اليمـن مـن النفط الخـام والغاز امُلسـال عىل 
مـدى ثمانية أعـوام ولم يلتزم بـرصف حتى 
راتب شـهر واحد بعد نقل البنـك لذلك املعاناة 
قـوى  بمسـاعدة  العـدوان  تحالـف  فرضهـا 
االستكبار العاملية أمريكا وبريطانيا وإرسائيل 
ُكــّل الجرائم يف اليمـن وُكلَّ املعاناة عىل أبناء 
الجمهوريـة اليمنية سـببها تحالـف العدوان 
والـذي لم يسـتثن أحـداً أمام مرأى ومسـمع 
العالـم، ُكــّل املصائـب يف جميـع القـرارات 
والجرائـم التـي أرتكبهـا تحالف العـدوان يف 
اليمـن خارجه عـن القيم واملبادئ اإلنسـانية 
ومـا يؤلم أن هـذه املعانـاة هي بغطـاء دويل 
وموافقـة ومسـاعدة األمـم املتحـدة، ما لكم 

كيف تحكمون؟! 
تحالـف العـدوان يسـعى إىل شـق الصـف 
وتفكيـك الجبهـة الداخليـة لكـي يُعيـد قرار 

السيطرة امُلستحيلة يف سيادة اليمن. 
لقـد دفع أبنـاء اليمـن ثمن الُحريـة الثمن 
الغـايل وهـو الـدم قـرار الُحرية تعمـد بدماء 
الشـهداء لـن نحيـل أَو نميل عن قـرار عيش 
الكرامُة لإلنسان والُحرية واالستقالل لجميع 
أرايض الجمهوريـة اليمنيـة والعاقبة يف آخرة 
األمـر مـن الله ملـن اتقـى ودافع عـن األرض 

والعرض. 
حفظ الله اليمن أرضاً وشعباً وقيادة.

وال نامت أعني الجبناء.

عضثا تئثُأ الترب

غتغى المتطعري

رصـاُص الحـرب أولهـا كالُم

االقتحـاُم بالحـروف  ويبـدأُ 

وافـرتاٌء واختـالق  سـباب 

والتحـاُم اشـتباك  سـيعقبه 

فكـم قـد أشـعل اإلعالم نـاراً

لهـا بـني الجماهـري اضطراُم

ومـن صـوت سـيايس خبيٍث

االنتقـاُم القلـوب  يف  تفجـر 

لهيٌب لـه  الشـائعات  ضجيج 

وبالتحريض قـد خلق الصداُم

ونصـٌح توجيـٌه  القـرآن  ويف 

الكـراُم القـوم  أيهـا  إليكـم 

إذا مـا جاءكـم أمـٌن وخـوٌف

والسـالُم  ردوا..  األمـر  ألهـل 
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خظساُء ُتعثِّد 
وق تعثَّد

رتاب الصتط

يسـتحيل عـىل دول العـدوان أن تتملـص من 

تداعيات ورطتها يف اليمن دون دفع الثمن الكفيل 

بتحقيق ما ينشـد من سالم شامل، سالم متوج 

بسـيادة كاملة، ال سـالماً منقوصـاً كما تطمع 

فيه دول العدوان بأن تسـتبقي تحت سـيطرتها 

حركة املالحة الجويـة والبحرية من وإىل اليمن، 

فذلك ليس بسالم، وهو أمر غري وارد. 

هدنة السـتة أشـهر لن تتكّرر كما هـي، َوإذَا 

أرصت دول العـدوان عـىل اعتقادهـا أنهـا أمام 

يمـن ألفـني ال يمن ألفني وثالثـة وعرشين فتلك 

مشكلتها، واليمن ليس مستعداً ملعالجة مشكلة 

هـي خارج حدوده السياسـية، ومن تعدى عليه 

إىل داخل حدوده فقد جاءه بعض من الرد. 

نحن عىل مشـارف نهاية عام اتسم باملراوحة 

واملناورة والوعود الفارغة، ما لم َفـإنَّ عام ثالثة 

وعرشيـن قد ال يكون كأي مـن األعوام املاضية، 

وَمــا هو قادم لن يكون بعـون الله معهوداً وال 

مسـبوقاً، فإهـدار الفـرص وتضييـع وتقطيع 

الوقـت له نتائـج وخيمة عـىل املعتديـن وربما 

عىل املنطقة برمتها تؤّكـد هيئة رئاسـة مجلس 

النواب. 

مطالـب صنعاء خيـارات شـعب، وال مناص 

من استعادة الحقوق املسـلوبة كمحور أََسايس 

لتحقيق السـالم العادل والشامل تضيف الهيئة، 

عـىل أن القوات املسـلحة متهيئـة وجاهزة لكل 

الخيـارات، وال يزال أمام العـدوان فرصة إلثبات 

جديته يف الذهاب نحو السـالم، باإلذعان ملطالب 

الشـعب ومتطلبات السـالم املعروفـة واملعلنة، 

والسـماح بدخول املعـدات واآلليات التشـغيلية 

الالزمة مليناء الحديدة ودخول أكثر من أربع ِمئة 

صنف عرب رشيـان حيوي مهـّدد بالتوقف، َوإذَا 

توقف رشيان اليمن، َفـإنَّ اليمنيني املسـتعينني 

بالله معنيون ومن بوابة الدفاع بالرد. 

مـا يحصل مـن عرقلـة وتأخـري ومماطلة يف 

هكذا ملف بالغ اإلنسانية يعد معياراً حقيقيٍّا ِلما 

هي عليه السـعوديّة من مكر وخداع، وليست يف 

وارد أن تبادر ملعالجة تداعيات عدوانها الهمجي 

ولعلها يف مكان آخر تفتقد للقرار املستقل. 

حرب اليمـن برمتها بعهدة أمريكا وليس عىل 

السـعوديّة سـوى التنفيذ، وهي حتى اآلن تنفذ 

أوامر أمريكية بعدم إعطاء أية إشارة إيجابية يف 

أي ملف حتى لو كان إنسانياً بحتاً. 

ال يمكـن للشـعب اليمنـي أن يمـوت جوعـاً 

وثرواتـه تنهـب يف وضـح النهـار، وال يمكن أن 

تنهـب ثرواتنـا النفطية وأبنـاء اليمـن بحاجة 

ملرتباتهم، ال يمكن حصول َحـّل سـيايس والبلد 

تحـت العـدوان والحصار واالحتـالل، التفاوض 

لرفـع الحصـار وإنهـاء العـدوان واالحتالل هو 

بـني صنعـاء ودول العـدوان، والحل السـيايس 

يتم بعدها بـني اليمنيني، وهذه مسـألة حّددها 

السـيد القائد والرئيس املشاط وجاهزية القوات 

املسلحة. 

السثواُن وتةعغُع الحسإ الغمظغ

ضغش غظُزُر الشرب إلى المرأة؟! ضغش غظُزُر الشرب إلى المرأة؟! 
أم المثاار المعثي

منذ وقت ُمبكر كانـت املرأة هي املنفذ الذي 

يُحـاِوُل الغـرُب الدخوَل منه إىل أوسـاط األمم 

واملجتمعات لتنفيذ أغراضهم الدنيئة مستغلني 

الحالـة التي وصل إليها العرب واملسـلمني من 

ما النساء،  االنبهار واإلعجاب بالغرب ال ِســيـَّ

ا وإن  َحيُث تأثريهّن عـىل املجتمعات كبري ِجـدٍّ

كـّن بعدد قليـل؛ ألَنَّ املـرأة تمثل نـواة األرسة 

وعمود املجتمع إن فسـدت فسد املجتمع وإن 

صلحت صلح املجتمع بأكمله.

الغرب يركزون عىل املرأة والرضب لنفسيتها 

وفكرها وتحويلها إىل عنرص إفسـاد لآلخرين، 

يُحاولـون إبعادها عن الضوابط الرشعية التي 

هـي لحمايتهـا، ومع األسـف هذا مـا وصلت 

االنبهـار  حالـة  إىل  اإلسـالمية  ـــة  األُمَّ إليـه 

بالغرب الفاسـد متجاهلٍة ُكــّل ما يحيكه من 

مؤامرات ضد اإلسـالم واملسلمني، إذ لم يكتفوا 

بقتل املسـلمني بل توّجـهـوا إىل قتل عقائدهم 

وإيَمـانهم وطمس ُهــِويَّتهم والتفريق بينهم 

وبـني ربهم وكتابهـم وإسـالمهم ونبيهم من 

خالل «الحرب الناعمة» التي اسـتخدموا فيها 

ُكـّل األساليب الشيطانية.

ِبحقـوق  يتغنـى  الغـرب  سـمعنا  لطاملـا 

املـرأة ويرتنـم بحريتها ولكنّه من سـلب املرأة 

ُحريتهـا وكرامتها وحتى حقهـا بالعيش فها 

هو يسـتهدف املرأة يف ُكـّل البُلدان اإلسـالمية 

يف  ويسـجنونها  ويظلمونهـا  يسـتهدفونها 

فلسـطني ويف اليمـن وغريهمـا مـن البلـدان 

اإلسـالمية يحرمونها مـن العيش الكريم ومن 

الحياة السعيدة. 

وأهم ما يشـجعون عليه هو حالة الفوىض 

يبقـى  ال  والنسـاء  الرجـال  بـني  واالختـالط 

ضوابـط رشعيـة، يخرجونهـا مـن ُمحيطها 

األرسي املحمـي بترشيعـات إلهيـة فتصبـح 

منفتحة لهـا عالقة بالجميع دون أية حواجز، 

يُصـورون للنسـاء املـرأة الغربيـة كمـرأة لها 

حقوقهـا وحريتها يف العيش عـىل هواها دون 

رقابـة أَو ضوابـط ال فرق بينها وبـني الرجل، 

وهي تلك املتنعمة واملنفتحة واملرتاحة بالحياة 

كنمـوذج  ويقدمونهـا  والـرتف  والرفاهيـة 

ينظـرون  الحقيقـة  يف  وهـم  لالسـتقاللية، 

للمرأة بصورة سـلبية وخطـرية يعتقدون بأّن 

الشيطان يعتمد عليها يف عملية اإلغواء.

يتصـورون املـرأة رمـزاً للرش وُعنـرصاً بيد 

الشيطان ويعتربونها السبب الرئييس يف اإلغواء 

نا حـواء هم يعتربونها  واالنحـراف بدءاً من أُمِّ

السـبب يف إغواء أبونا آدم ومعصيته وإخراجه 

من الجنة، هـذه هي نظرة الغرب للمرأة نظرة 

ذلٍّ واحتقار، أسـوأ حتى من النظرة الجاهلية 

قبل اإلسـالم للمرأة، نظرة الـذل والخزي التي 

كان العرب يرونها بها.

كان العـرب يف الجاهليـة يدفنـون البنـات 

أحيـاء خوفاً من السـخرية والعـار كما حكى 

َ أََحُدُهـْم ِباْألُنْثَى َظلَّ  لنا الله تعـاىل: (َوإِذَا بُرشِّ

ا َوُهَو َكِظيٌم، يَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم  َوْجُهُه ُمْسـَودٍّ

َ ِبِه أَيُْمِسـُكُه َعـَىل ُهوٍن أم  ِمْن ُسـوِء َما بُـرشِّ

َاِب أََال َسـاَء َما يَْحُكُموَن)، وكانوا  ُه ِيف الرتُّ يَُدسُّ

يسـتخدمونها كوسـيلة تجاريـة تـدر عليهم 

األربـاح الوفرية ويرغمونها عـىل البغاء طمعاً 

يف املال.

كانـت املـرأة آنـذاك مضطهـدة ومظلومة، 

ثم جاء اإلسـالم ليحميهـا ويصونها ويحافظ 

وكرامتهـا  وطهارتهـا  عفتهـا  وعـىل  عليهـا 

ورشفهـا ونزاهتها، جاء لينتشـل املرأة من ذل 

العبودية.

 ظهـر نـور اإلسـالم وحـّرر املـرأة وأعـىل 

من شـأنها وحفـظ لهـا حقوقهـا وكرامتها 

وصانهـا مـن ُكـّل أشـكال الـذل والرذيلة، بل 

وجعلها شـقيقة للرجـل كالهما كيـان واحد 

مـن أصـل واحـد وعظَّـم مكانتهـا كمـا قال 

تعـاىل: (َواْلـُمْؤِمنُـوَن َواْلـُمْؤِمنَـاُت بَْعُضُهـْم 

أوليـاء بَْعـٍض يَأُْمـُروَن ِباْلـَمْعـُروِف َويَنَْهْوَن 

َالَة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة  َعِن اْلـُمنَْكِر َويُِقيُمـوَن الصَّ

َويُِطيُعوَن اللَه َوَرُسـوَلُه أُولئك َسرَيَْحُمُهُم اللُه 

إِنَّ اللَه َعِزيٌز َحِكيٌم) من سورة التوبة.

وقـال سـبحانه واصفاً عالقة التسـاوي يف 

األجـر عىل العمـل الصالح: (َمْن َعِمـَل َصاِلًحا 

َُّه َحيَاًة  ِمـْن ذََكٍر أَو أُنْثَـى َوُهَو ُمْؤِمـٌن َفَلنُْحِييَن

َطيِّبَـًة َوَلنَْجِزيَنَُّهـْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسـِن َما َكانُوا 

يَْعَملُوَن) من سورة النحل.

هذا اإلسـالم هـو الُحرية هـو التحرض هو 

الرقـّي، وليس مـا يدعيه الغرب مـن تفاهات 

تحط من شأن املرأة وتجلها ضائعة بال هدف.

يجـب علينا التخلـق ِبأخالق ديننـا الحنيف 

والتـأيس بالقـدوات الصالحات أمثـال فاطمة 

الزهـراء وخديجـة بنـت خويلـد ومريـم بنت 

عمـران وآسـية بنـت مزاحم سـيدات نسـاء 

مـن اتبـاع  العاملـني -عليهـنَّ السـالم- بـدالً 

الغربيـات السـاقطات أَو املمثـالت واملغنيـات 

 . وغريهنَّ

طتمث الدعراظغ 

العدوان عىل الشعب اليمني هو السبب الرئييس يف إطالة 
معاناة الشعب اليمني بل يعمل عىل زيادة هذه املعاناة. 

الشعب اليمني ومنذ ثمان سنوات يتعرض لحرب قذرة 
من هؤالء املعتدين، اسـتخدم هؤالء ُكـّل أسـاليب الحرب 
العسـكرية واألمنيـة وفشـلوا فيهـا واسـتخدم إىل جانب 
هـذه الحرب الحصـار االقتصـادي ونقلوا البنـك املركزي 
مـن العاصمة صنعاء التـي كان يرصف من خالل البنك يف 

صنعاء رواتب املوظفني يف ُكـّل املحافظات.
تم نقل البنك إىل عدن ولكن يف الحقيقة أنه تم نقل البنك 
إىل أحد البنوك يف السـعوديّة وتنهب أموال الشـعب اليمني 
ويتم نهب الثروات النفطية والغازية يف املحافظات اليمنية 

املحتّلـة يف شـبوة، املهرة، حرضمـوت، مـأرب، وكذلك إيـرادات املوانئ 
اليمنيـة يف عـدن وحرضموت وشـبوة وغريها، تنهب من قبـل العدوان 
وبتعاون وتغطية من قبل املرتِزقة يف الداخل الذين يتم إعطائهم الفتات 
مـن تلـك األموال املنهوبـة، بينما نجـد أن أبناء الشـعب اليمني يتضور 
جوعـاً ويعاني نتيجـة ملا أحدثه العدوان من تدمـري ونهب ورسق أموال 

هذا الشعب. 
إن العدوان األمريكي هو سـبب رئييس يف املعاناة وهو سـبب أََسايس 
يف زيادة املعاناة لكل الشـعب اليمني، إن السـخط الشعبي ضد الحصار 
واسـتمرار الحصار واسـتمرار نهب الثروات واسـتمرار قطـع الرواتب 
واسـتمرار استهداف أبناء الشـعب اليمني، هذا السخط ال بُـدَّ أن يتزايد 
شـعبيٍّا ويتَحّرك الجميع ضد هذا العدوان بكل األسـاليب املمكنة وأن ال 
نسـمح للعدوان أن يتمّكن من هذا الشـعب ويعمل عىل تفكيك وتمزيق 
الوحـدة الوطنية الداخلية لكل األحرار والرشفـاء الذين واجهوا العدوان 
ومنعـوا هذا العدوان من التمّكن من احتـالل األرض اليمنية َولقنوا هذا 

العدوان الدروس القاسية وعرفوه معنى أن اليمن مقربة الغزاة.
إن العـدوان يراهن عىل أن يشـق الصف الداخيل ويوجـه العداء نحو 

األحرار والرشفاء يف الداخل اليمني، هذا العدوان الذي فشل وسوف يفشل 
يف ُكــّل الحروب التـي يعمل عليها وبتعاون وتنظيـم أمريكي صهيوني 
الستهداف األحرار يف ُكـّل املنطقة، األحرار الذين لم يقبلوا 
بالعبودية لهـم، لم يقبلوا بالتطبيـع والعمالة معهم ضد 
أبناء الشعب ألفلسطيني، لم يقبلوا بيع الدين مقابل ثمن 
قليل يخرس فيه اإلنسـان كرامتـه ورشفه وعزته ويخرس 
بذلـك وعد الله للمؤمنـني بالجنة واملقـام العظيم الذي ال 
يناله إال املجاهدون الصادقـون املخلصون الصابرون لله 
ومواقفهم ال يمكن أن تتغري أَو تتبدل مهما كان ويكون. 

املواجـه  املجتمعـي  والتكاتـف  الشـعبي  الوعـي  إن 
للعدوان والحروب التي يعمـل عليها ذلك العدوان إلثارتها 
بـني األحـرار والرشفاء ويعمل عـىل نزع الثقة بـني أبناء 
الشـعب الواحـد والقيـادة التي تتَحـّرك يف ُكــّل الجوانب 
رغـم الصعوبات والتحديات إلصالح ما تسـتطيع إصالحه 
وتتوكل عىل الله ويستعني بالله يف مواجهة هذه األخطار والصعوبات. 

كشعٍب يمني مؤمن صادق نعي ونفهم أن العدوان يستهدف الجميع 
بدون استثناء ويستهدف اليمنيني يف ُكـّل املحافظات وهو يعمل حسب 
أجنـدًة قدمت له من األمريكي وهو يخدم هذا النظام العاملي القذر الذي 
يتَحّرك يف خدمة الصهيونية العاملية وهو يريد من ُكـّل الشعوب املسلمة 
أن تكون هكذا بعيدة عن دين الله ُمَجـّردة من ُكـّل عوامل القوة والعزة 

والكرامة التي منحها الله للمتقني املؤمنني. 
العدوان فشـل وبإذن الله سـوف يفشـل يف ُكـّل مخّططاتهم القذرة 
بتوحد ووعي وتكاتف وتعاون وأمر باملعروف ونهي عن املنكر ومواجهة 
الفاسـدين والظاملني والضالني بالتَحّرك مع القيادة املمثلة بالسيد العلم 
القائـد عبد امللك بن بدر الدين الحوثي، الـذي يقدم الهدى وفق اإليَمـان 
وفـق مـا يريد الله، نكون عونـاً للقيادة ونتَحّرك معهـا يف ُكـّل مكان يف 
ُكـّل مواقع الجهاد واملسؤولية ونكشف بذلك املنافقني ومدعي اإليَمـان 

وغريهم من يعملون عىل خدمة األعداء. 
إن تجويع الشـعب اليمني من قبل العدوان مرفوض ولن يستمر ولن 

تسمح القيادة والشعب أن يستمر يف ذلك، وقد أعذر من أنذر. 

كتابات
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ثقافة 

صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:
اباساُد اُفطَّـئ سظ أواطر اهللا أوخطعا إىل وضغسئ جغؤئ

 : خاص:

 

ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  َص الشَّ شخَّ
ـة العربية واإلْسَالمية يف  َعَليِْه- حال األُمَّ
محارضته [ال عـذر للجميع أمام الله]، 
ووضع الحلول املنطقية لتلك املشـكالت 

والخروج منها. 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  أّكـــد الشَّ
ـة  َعَليِْه- من الحال الذي وصلت إليه األُمَّ
هو لرتكها العمل بأوامر الله -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل- يف الُقـْرآن الكريم، حيث أصبح 
ونـادر الوجود  الحديُث عنها مسـتغرباً 
يف القنـوات أَْو الصحـف أَْو غريهـا مـن 
وسـائل اإلعـالم، حيـث قـال: [أصبـح 
اآلن الحديـث عـن الجهـاد، الحديث عن 
املواقـف الُقـْرآنيـة العمليـة يف مواجهة 
أعـداء الله، الحديث عن نـرص دين الله، 
الحديث عن بذل املال عن بذل النفس عن 
نادراً  العمل أصبح غريباً، أصبح منطقاً 
ال نسـمعه من وسائل اإلعالم يف مختلف 
البلدان العربية إال يف النادر، وال نسـمعه 
من املرشـدين والعلمـاء واملعلمني إال يف 
النادر، وال ذكر له يف مناهجنا الدراسية، 
وال يف مـا يكتب يف صحفنا، أصبح غريباً 
أن يتحـدث اإلنسـان عـن أنـه يجب أن 

نتخذ موقفاً من أعداء الله]. 
مضيفـاً: [الـيشء الغريـب ليس هو 
طـرح املواضيـع هـذه، الغريـب هو أن 
تكـون غريبـًة يف أنظارنـا، وغريبًة لدى 
الكثري منا، هذا هـو اليشء الغريب، وما 

أكثر األشياء الغريبة يف واقعنا]. 
ـِهيُْد الَقاِئـُد عىل الوضع  وتحـّرس الشَّ
ـُة، حيث  املخزي الـذي صارت إليـه األُمَّ
مـن  هـم  َوالنصـارى  اليهـود  أصبـح 
يتَحّركـون عسـكريٍّا ويف ُكّل املجـاالت، 
ـًة  يف ُكّل بقـاع الدنيا، ونحـن أصبحنا أُمَّ
خامـدة، فقـال: [نحـن نـرى اآلخرين، 
اليهـود والنصارى هم مـن يتَحّركون يف 
البحـار، يف مختلف بقـاع الدنيا مقاتلني 
يحملون أسـلحتهم طائراتهم دباباتهم 
قواعدهم العسكريّة برية وبحرية، فرقاً 
من الجنود من أمريـكا ومن أملانيا ومن 
فرنسـا وأسـبانيا وكندا ومختلف بلدان 

العالم الغربي. 
هـم مـن ينطلقون فاتحـني، هم من 
يتَحّركون يحملون أسلحتهم يف مختلف 

ـة  ـة اإلْسَالمية أُمَّ بقاع الدنيا، وهذه األُمَّ
الُقــْرآن، الُقــْرآن الـذي أراد أن ترتبـى 
عـىل أن تحمل روحاً جهاديـة أن تحمل 
مسؤولية كربى، هي مسؤولية أن تعمم 
دين الله يف األرض كلها، حتى يظهر هذا 
الدين عىل الدين كلـه عىل الديانات كلها 

حتى يصل نوره إىل ُكّل بقاع الدنيا. 
ـُة التي قال الله عنها مذّكراً  هـذه األُمَّ
ـٍة أُْخِرَجْت  باملسـؤولية: {ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
اِس} للعالم كله {تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف  ِللنـَّ
َوتَنَْهـْوَن َعِن اْلُمنَْكـِر َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه} 
أصبح اآلن الحديُث عن الجهاد، الحديُث 
عن املواقف الُقـْرآنية العملية يف مواجهة 
أعـداء الله، الحديث ُعـن نرص دين الله، 
الحديُث عن بذل املال عن بذل النفس عن 
نادراً  العمل أصبح غريباً، أصبح منطقاً 
ال نسـمعه من وسائل اإلعالم يف مختلف 
البلدان العربية إال يف النادر، وال نسـمعه 
من املرشـدين والعلمـاء واملعلمني إال يف 
النادر، وال ذكر له يف مناهجنا الدراسية، 
وال يف مـا يكتب يف صحفنا، أصبح غريباً 
أن يتحـدث اإلنسـان عـن أنـه يجب أن 

نتخذ موقفاً من أعداء الله]. 

املسآولغُئ تصُع سطى السطماء
مؤّكـــداً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- أن 
الجميـَع مسـئوٌل عـن الوضـع املخزي 
ــة، حيث أصبحنا  الـذي صارت فيه األُمَّ
تحـَت أقدام من رضب اللـه عليهم الذِّلة 
واملسكنة، أي أننا رصنا يف وضعية أسوأ 
مـن وضعية اليهود أنفسـهم، ومن أهم 
أسباب هذا األمر أن [العلماء ــ الناس] 
ُكّل واحـد يلقي باملسـؤولية عىل اآلخر، 
حيث قـال: [وعندما يأتـي من يتحدث، 
نسـتغرب ما يقول، وإذا ما اتضح األمر 
أكثر قد يتسـاءل الكثري: ملـاذا اآلخرون 
أيضاً لم يتحدثوا، هناك علماء آخرون لم 
يتحدثوا!. إذا لم يتحدث أحد من العلماء 
قالـوا: العلمـاء لـم يتحدثـوا. ومتى ما 
تحـدث البعض قالوا: الباقون أيضاً الزم 
أن يتحدثـوا. فإذا لم يتحـدث الكل قالوا 

إذاً فالقضية غري رضورية. 
بينهـم  فيمـا  النـاس  أن  الواقـُع 
يتهادنون - إن صحت العبارة - العلماء 
هم يرون أنفسهم معذورين؛ ألَنَّ الناس 
ال يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم 
ليـس هناك مـا يجـب أن يعملـوه؛ ألَنَّ 

العلماء لم يقولوا شيئاً. ألسنا متهادنني 
يف ما بيننا؟ لكن يوم القيامة قد يكشف 
الواقـع فال نعذر ال نحن وال علماؤنا، قد 

ال نعذر أمام الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-]. 

الُصـْرآن غعّجه الظاَس بالاَتّرك
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللِه  وبـنّي الشَّ
ـة، بأنه ال يشـرتط اإلجماع  َعَليْـِه- األُمَّ
مـن جميـع العلمـاء حتى يُقـام الحق، 
ويتَحّرك الناس، مسـتدالً عىل ذلك بآيات 

من الُقـْرآن الكريم.. 
الدليـُل األوُل:ـــ حيـث قـال: [إذا ما 
تَحـّرك أحـد الناس وذكرنـا بيشء يجب 
علينا أن نعمله.. هل يكون عذراً لنا أمام 
الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- هو أن اآلخرين 
لم يتحدثوا بعـد؟. ال. لنرجع إىل الُقـْرآن 
الكريـم، الُقــْرآن الكريـم يتحـدث عن 
قصة نبـي الله مـوىس (عليه السـالم) 
اْألَْرَض  {اْدُخلُـوا  لقومـه:  قـال  عندمـا 
اْلُمَقدََّسـَة الَِّتي َكتََب اللَُّه َلُكْم َوال تَْرتَدُّوا 
يَن} عندما  َعَىل أَْدبَاِرُكـْم َفتَنَْقِلبُوا َخاِرسِ
رفـض بنو إرسائيل أمـر نبي الله موىس 
ذكر الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- أيضاً كالم 
رجلـني من بنـي إرسائيل: {َقـاَل َرُجالِن 
ِمـَن الَِّذيـَن يََخاُفـوَن أَنَْعَم اللَّـُه َعَليِهَما 
اْدُخلُـوا َعَليِْهـُم اْلبَـاَب َفـِإذَا َدَخْلتُُمـوُه 
َفِإنَُّكـْم َغاِلبُـوَن وََعـَىل اللَّـِه َفتََوكَّلُوا إِْن 
ُكنْتُـْم ُمْؤِمِنـنَي} (املائـدة:23) ألم يذكر 
الله كالم الرجلني ويسـطِّره ككالم نبيه 

موىس؟ رجالن. 
ــُة التـي كانت مـع موىس  تلـك األُمَّ
ألـم يكن فيهـا علماء وفيهـا عبّاد؟ هل 
تتصـور نبياً من األنبياء يعيش فرتة مع 
أمته ثـم ال يكون فيها علماء وعبّاد؟ ثم 
ال يكون فيها ُوجهاء وفيها شـخصيات 
كبـرية، وفيها.. مختلف فئـات املجتمع 
تكون متواجدة، لكـن موقف أولئك وإن 
كانـوا علماء وإن كانوا وجهاء وإن كان 
فيهم عبّاد يعتربه الله سبحانه موقفاً ال 
قيمة له، يعتربه عصياناً له ولنبيه، لكن 
رجلني منهم: {َقـاَل َرُجالِن} لم يقل قال 
عاملان أَْو قال عابدان أَْو قال شـيخان أَْو 

قال رئيسان {َقاَل َرُجالِن}]. 
الدليل الثاني: ـــ حيث قال -ِرْضَواُن 
اللـِه َعَليْـِه-: [كذلك قال عـن مؤمن آل 
فرعون يسـطر كالمه يف صفحة كاملة 
يف سـورة [غافـر] ذلـك الـكالم الجميل 

الذي قاله مؤمن آل فرعون، ويذكره كما 
ذكر كالم نبي الله موىس]. وهو إشـارة 
إىل قولـه تعـاىل: [َوَقاَل َرُجـٌل ُمْؤِمٌن ِمْن 
آِل ِفْرَعـْوَن يَْكتُـُم إِيَمانَـُه أَتَْقتُلُوَن َرُجالً 
أَْن يَُقوَل َربِّي اللَّـُه َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلبَيِّنَاِت 
ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا َفَعَليِْه َكِذبُُه َوإِْن 
يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكْم بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ 
ٌف َكذَّاٌب] إىل  اللَّـَه الَ يَْهِدي َمْن ُهَو ُمـْرسِ

آخر اآليات. 

العســُغ السالــغ لحــعثائظا طظ خقل 
الُصـْرآن الضرغط جسطعط باباني ضالةئال 

الرواجغ
يتابـُع العاَلُم ُكلُّه خـالل أربعة أعوام 
مـن العـدوان عىل بلدنـا الحبيـب ثبات 
وصمـود أبنـاء اليمـن يف وجـه الغـزو 
األجنبي الظالم، ذلك الثبات واالستبسال 
الذي أذهل العالم أجمع ــ بدون مبالغة 
ــ فما الذي حصل؟ ما الدوافع والعوامل 
واألسباب التي جعلت مجاهدينا ينطلون 
إىل سـاحات العزة والكرامة، ال يخافون 
مـن أي يشء عىل اإلطـالق، واملوت الذي 
يخافـه الجميـع هـم ال يخافونـه أبداً، 
مثلهـم مثـل اإلمـام عيل بن ابـي طالب 
عليه السـالم الـذي قـال: ((واللـِه َالبُن 
أبي طالـب آنَُس باملوت من الطفل بثدي 
أُّمه)).. إن ذلك الثبات والصمود يعود إىل 

عاملني رئيسيني هما:ــ
أوالً: الوعـي كان عالياً لدى الشـهداء 

من خالل الُقـْرآن الكريم. 
ثانياً: الوعي كان عالياً لدى الشـهداء 
ـِهيِْد الَقاِئِد  مـن خـالل محـارضات الشَّ

الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 

العسُغ لثى الحعثاء طظ خقل الُصـْرآن 
الضرغط:ـــ 

أن الُقـْرآَن الكريم  من املعلوم قطعـاً 
هو الكتاب الوحيد الصحيح مئة يف املئة؛ 
ألَنَّ البـاري تكفـل بحفظه، قـال تعاىل: 
[إِنَّا نَْحُن نَزَّْلنَا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن] 
وقال تعـاىل: [الَ يَأِْتيـِه اْلبَاِطُل ِمـْن بنَْيِ 
يََديْـِه َوالَ ِمـْن َخْلِفـِه تَنِزيٌل ِمـْن َحِكيٍم 
َحِميـٍد]، وقـال أيضـا: [ِكتَـاٌب أُْحِكَمْت 
َلْت ِمْن َلـُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي]  آيَاتُُه ثُـمَّ ُفصِّ
وقال تعاىل عنه: [ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َريَْب ِفيِه 

ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي].. 
د املسـلمني؛  لذا فهو نعمٌة كبريٌة توحِّ

ألَنَّ ُكّل املسـلمني متفقني عىل صحة ُكّل 
ِهيُْد الَقاِئُد سالم الله  آياته، حيث قال الشَّ
عليه عن ذلك: [هذا الُقـْرآن نعمة كبرية 
جداً؛ ألَنَّه ما يزال بني أيدينا وما نزال كلنا 
متفقـني عليـه، ُكّل املسـلمني متفقون 
عليه، هي نعمة كبرية ال يساويها نعمة، 
ال يساويها نعمة من ُكّل النعيم. [سورة 

البقرة الدرس الثامن ص:8]. 
وقال أَيْضاً سالُم الله عليه عن الُقـْرآن 
الكريم: [قراءة كتاب الله بتأمل، وقراءة 
أحداث الحياة بتأمل، وقـراءة النفوس، 
وسـلوكيات الناس بتأمل هي ما يساعد 
اإلنسان عىل أن يهتدي، عىل أن يسرتشد، 
عـىل أن يسـتفيد مـن خـالل الُقــْرآن 
الكريـم. [معرفـة اللـه وعـده ووعيده 
الدرس الثالث عرش ص:1]. وقال أيضاً: 
[عندما تكـون ثقافتك ثقافـة الُقـْرآن، 
هديك هـدي الُقـْرآن، يصبح ُكّل يشء يف 
الدنيا يعطيـك معلومات، ويطمئنك عىل 
ما أنت عليه، ويشـهد ملا أنت عليه؛ فإذا 
أصبح الُقــْرآن داخلك، أصبح ماذا؟ ُكّل 
يشء يشـهد للحق الذي أنت تحمله، ُكّل 
يشء. [مديح الُقـْرآن الدرس السـادس 
ص:5]. وقـال أيضـا: [لـن يحمينا من 
أعدائنا إال العودة إىل الُقـْرآن الكريم، لن 
يبقـي العالقة قائمة بيننا وبني ديننا إال 
الُقــْرآن الكريم، ال يمكـن أن يدفع عنا 
أيضاً إال الُقـْرآن الكريم إذا ما عدنا إليه. 
[اإلْسـَالم وثقافة اإلتبـاع ص:7].. ومن 
خالل هذا الوعي الُقـْرآني تجىل اآلتي:ــ 
ازداد وعُي شهدائنا من خالل الُقـْرآن 
الكريم، فصّدقوا به، وامتثلوا ألوامر الله، 
فعندما قرأ شـهداؤنا األبـرار التهديدات 
اإللهيـة التـي توعد بهـا الله سـبحانه 
عن  املتقاعسـني  املتخاذلني،  املقرصين، 
الجهـاد يف سـبيله، مـن مثل:ـــ قولـه 
َّ تَنِفـُروا يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَِليًما  تعاىل:ــ [إِال
وُه َشيْئًا  َويَْسـتَبِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم َوالَ تَُرضُّ
ٍء َقِديـٌر].. ومن مثل  َواللَّـُه َعـَىل ُكلِّ َيشْ
قوله تعاىل: [ُقْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم وََعِشريَتُُكْم َوأَْمَواٌل 
اْقَرتَْفتُُموَها َوِتَجاَرٌة تَْخَشـْوَن َكَسـاَدَها 
َوَمَسـاِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه 
َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى 
يَأِْتـَي اللَُّه ِبأَْمـِرِه َواللَُّه الَ يَْهـِدي اْلَقْوَم 
اْلَفاِسـِقنَي].. انطلقـوا إىل ميادين العزة 

والكرامة غري آبهني بيشء. 

خالصـُة ما يشـعر به من ينتهي من قـراءة ملزمة 
[معرفة الله ــ عظمة الله ــ الدرس السابع] للشهيد 
القائـد رضـوان الله عليه هـو الخجل من اللـه املنعم 
علينا ُكّل هذه النعم العظيمة، ونحن ال نزال مقرصين 
يف حقـه سـبحانه أيما تقصـري، هذا من جهـة ، ومن 
جهـة أخرى اإلحسـاس بالفائـدة العظيمـة والكبرية 
ا من املعرفة، التي تعزز ثقتنا بالله، وأيضا الشعور  ِجدٍّ
باللهفة لقـراءة املزيد من املـالزم، مادامت هكذا تمأل 
العقـول نـورا، والقلوب بصـرية، والتمني بـأن تطول 
امللزمة وال تنتهي أبدا، لننهل من هذا النبع الصايف حتى 
ترتوي عقولنا وقلوبنا ونعرف الله حق معرفته، ونثق 

به حق الثقة.
البظاء سطى اهللا بضماله، ضماله املططص:ــ

ابتـدأ الشـهيد القائد رضوان اللـه عليه محارضته 
ــ ملزمـة ــ [معرفة اللـه ــ عظمة اللـه ــ الدرس 

السـابع] بذكر اآليات التي فيها ثناء عىل الله سبحانه 
وتعـاىل، وتمجيد وتعظيم له جل شـأنه، وهي كثرية يف 
القـرآن الكريـم، لم يأت بهـا الله ُسـدى، وإنما لهدف 
وغاية من أسـمى الغايات، ألنها من أهم الوسائل التي 
ترسـخ معانـي معرفته يف نفوسـنا لتعزيـز الثقة به 

سبحانه وتعاىل..
مشـرياً إىل التسـبيح أيضـا املوجـود يف الصالة عند 
الركـوع والسـجود، التـي رشعهـا اللـه لعبـاده كي 
يرددوهـا، ُكّل ذلـك كما قال رضـوان الله عليـه:[ ُكّل 
هـذا هـو يف الواقع خطـاب ثناء عىل اللـه، ينطلق من 
وجدان اإلنسـان ثم يعود إليه بشـكل معاٍن ترتك آثاراً 

يف النفس]..

ظتظ طظ ظخظع آلعئ داخض أظفسظا:ــ
مؤكداً رضوان الله عليه وهو يرشح (ال إله إال الله) 

التي نرددها ُكّل يوم يف األذان للصالة ، ويرددها الناس 
من عهد رسـول الله صىل الله عليه وآله وسلم إىل يوم 
الديـن بأنه لو كان هناك آلهة غـري الله لظهرت خالل 
هـذه الفـرتة الطويلة، ولكن ليـس هناك إلـه إال الله، 
ولكننـا نحن من نصنع آلهة داخل أنفسـنا، وأضاف:[ 
نصنـع آلهة من األشـخاص ممن هم عبيـد كاألنعام, 
وليسوا حتى مثل بقية الناس، نحن من نصنعهم آلهة، 
ونحـن من نصنع داخل أنفسـنا آلهـة، يف الوقت الذي 
نسـمع قول الله تعاىل يتكرر يف آذاننا وعىل مسـامعنا: 
ُه ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه}. واملـؤذن للصالة يقول لنا:  {َفاْعَلـْم أَنـَّ
(ال إله إال الله). ونحن نقول يف صالتنا: {سـبحان الله، 
والحمد لله، وال إله إال الله}. ملاذا ال نفكر يف كيف يجب 
أن نسـتفيد من تكرير {ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه} نرسـخ يف داخل 
أنفسـنا أن ما سـوى الله ال يجب أن يخيفنا، ال ينبغي 
أن نخاف منه، ال ينبغـي أن نعتمد عليه، ونطمنئ إليه 
يف مقابل االبتعاد عن إلهنا الذي ال إله إال هو، وهو الله 

سبحانه وتعاىل]. 

املآطظ.. ملاذا ق غساطغع أسثاؤه اجاشفاله؟:ــ
موضحـا رضوان الله عليه صفـة أخرى لله العزيز 
القهار تقوي ثقتنا به سـبحانه، وهـي [{َعاِلُم اْلَغيِْب 
ـَهاَدِة}، من إذا وثقنا به فقد وثقنا بمن ال يخفى  َوالشَّ
عليه يشء يف األرض وال يف السـماء، متسـائال:[ فمتى 
يمكن أن يَْستَْغِفلني أعدائي إذا كان وليي هو من يعلم 
الغيب يف السموات واألرض، هو عالم الغيب والشهادة؟ 
ومتى أحتاج فال يسـمعني, متى أدعوه فال يسمعني؟ 
ليس له مجلس معني فقط متى ما رسنا إىل بوابة ذلك 
املجلـس يمكن أن نقابله.هو معكـم أين ما كنتم, هو 
من يعلم الغيب والشهادة.. بالنسبة له ُكّل يشء شاهد 
ليس هناك غائب بالنسـبة له سـبحانه وتعاىل إنما ما 

هو غائب وشاهد بالنسبة لنا الله يعلمه].

ِتغُط) ْتمُظ الرَّ ِتغُط)تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ ْتمُظ الرَّ تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ
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اإلغراظغعن غتغعن ذضرى اجاحعاد جطغماظغ «صطإ المصاوطئ غظئخ أضبر»
إغران: جظبأُر لطحعغث الطعاء جطغماظغ يف وصئ وطضان ق غاخعَُّرعما أتث 

املصاوطُئ الفطسطغظغئ: اصاتاُم بظ غفري لفصخى 
تخسغٌث خطري

 : طاابسات
أقيمـت يف مختلف املدن اإليرانية مراسـُم إحياء ذكرى 
استشـهاد الجنرال قاسـم سليماني بمشـاركة مختلف 
فئات الشعب اإليراني واملسؤولني املدنيني والعسكريني. 

وشـاركت يف هذه املراسم رشائُح مختلفٌة من الشعب 
وعائالت الشـهداء واملضحني والضيوف الدوليني وسفراء 
الدول وكبار املسؤولني املدنيني والعسكريني وشخصيات 

دولية. 
وقال الرئيس اإليراني السـيد إبراهيم رئييس، الثالثاء، 
يف كلمـة خالل مراسـم إحياء الذكرى الثالثة الستشـهاد 
«الشـهيد  إن  طهـران:  مصـىل  يف  سـليماني،  الجنـرال 
سـليماني هو الذي هزم داعش وكرس شـوكة أمريكا يف 

العالم». 
وأّكـد السيد رئييس أن الشهيد سليماني كان شاخصاً 
ومؤثـراً يف سـاحات الجهاد وكانت خطواتـه فريدة بحد 

ذاتها. 
وأضاف: إن «الشـهيد سليماني عمل عىل هيكلة قوى 
املقاومـة يف املنطقـة مـن دون تمييز بينها عىل أََسـاس 

ديني أَو طائفي». 
وتابع، «الشهيد سليماني كان يريد أن يدفع الرش عن 
املنطقة»، وقال: إن «الشـهيد سـليماني كان نموذجاً يف 

مقارعة االستكبار واإلرهاب». 
َوأََضــاَف رئيـيس: «األمريكيـون أرادوا أن ينزعوا عن 
الشـعوب ُهــِويَّتها، لكن الشـهيد سـليماني كان يعمل 

عىل بناء وتثبيت الُهــِويَّة لدى الشعوب». 
وتوّجــه رئيـيس ألعداء إيـران بالقـول: «كما تصّدى 
القائد سـليماني لخططكم التوسـعية، سـيتصدى لكم 
اليـوم الشـهيد سـليماني أيضـاً»، الفتـاً إىل أن الشـعب 
اإليراني أفشـل «خططكم يف الحروب التي شـنيتموها يف 

ُكـّل املجاالت». 
وختـم السـيد رئيـيس: إّن «دماء الشـهيد سـليماني 
لن ننسـاها واعلمـوا أن الثـأَر له حتمـي»، وتابع: «هذا 
الجمهور الغفري والجماهري املشـابهة له يف ُكـّل املناطق 
تقول لكم إنكم خرستم يف ُكـلِّ هذه الحروب، وستُهزمون 

يف الحروب املقبلة». 
بدورها، أَشـاَرت ابنة الشـهيد الحاج قاسم سليماني 
إىل أن «أجـواء هـذه األيّام تذكرنـا بأيام ينايـر 2020م، 
ومراسـم التشـييع املهيبة للشـهيد سـليماني، ومراسم 
ام الله، كما  تشـييع وصفها قائد الثورة بأنها يوم من أَيـَّ

مىض شعبنا العزيز بخطوات كبرية يف هذا األمر املهم». 

وقالـت زينب سـليماني: «مـن املهم أن يتبـَع جميع 
املسـؤولني مساَر الشهيد سـليماني وأن يحلوا مشكالِت 

املواطن بالتضحية وخلق مستقبل أفضل للشعب». 
بـدوره، أّكــد وزير الدفاع وإسـناد القوات املسـلحة 
اإليرانية العميد محمد رضا أشتياني أن الثأر لدم الشهيد 
اللواء قاسـم سـليماني ال يزاُل عىل جدول أعمال القوات 
املسـلحة للبالد، مشـّدًدا عـىل أن «مرتكبي هـذا االغتيال 

الجبان سـيعاَقبون عىل عملهم املخزي يف وقت ومكان ال 
يتصورونهما». 

ويف رسـالة لـه ملناسـبة الذكـرى السـنوية الثالثـة 
الستشـهاد الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي املهندس، 
قال أشـتياني: «إن تضحيات الشـهداء بمن فيهم الحاج 
قاسـم سـليماني مـؤٌرش واضـح عـىل عظمـة الثـورة 

اإلسالمية اإليرانية». 

وأضاف: «عندما أطلق أعداء إيران واإلسالم سهامهم 
عىل رجـال عظام مثل الحاج قاسـم سـليماني، ظهرت 
الحقيقة العظيمة من قلب التاريخ وخلقت مساًرا فاعًال 

ـة املسلمة».  لألُمَّ
وتابـع أن «اللـواء سـليماني كمـا اإلمام السـيد عيل 
الخامنئـي، هو ليس شـخًصا بـل «مدرسـة» نابعة من 
قلـب مدرسـة اإلمـام الخمينـي الراحـل وأصبـح هـذا 
نرباًسـا  الشـهيد 
مـن  كبـري  لعـدد 
الشـباب والباحثني 
يف  الحقيقـة  عـن 

العالم». 
أن  واعتـرب 
اغتيـال  «جريمـة 
سـليماني  الشهيد 
أضعف  نفذها  التي 
يف  األشـخاص 
تُظهـر  التاريـخ 
أن  حقيقـة 
الشـهيد لم يسـلك 
الصحيح  الطريـق 
للشـعوب  دعًمـا 
فحسب  املضطهدة 
أَيْـضاً  أصبـح  بـل 
يُسرتشـد  ضـوًء 
أن  مؤّكــداً  بـه»، 
«هـذا الشـهيد قاد 
اإلسـالمية  ــة  األُمَّ
أهداف  تحقيق  نحو 
سـامية كدعـم املظلومـني يف العالـم وتحريـر القـدس 
الرشيف وتحرير األمم من أغالل االستكبار العاملي، وهذا 
الضـوء ال يخمده االغتيال مثلما ال ينطفئ نور املدرسـة 

العلوية». 
إىل ذلك، أحيت حشـود إيرانية وأجنبية غفرية، الذكرى 
الثالثـة الستشـهاد الجنـرال قاسـم سـليماني يف مرقد 

الشهيد سليماني بمدينة كرمان جنوب رشق إيران. 
واسـتضافت مدينة كرمان الضيوف الذين جاؤوا من 
أرجاء العالم يف الذكرى الثالثة الستشهاد الفريق الشهيد 
الحاج قاسم سـليماني ورفيق دربه أبو مهدي املهندس، 
ليجـددوا العهد مع الذين سـبقوهم عىل درب الشـهادة 
للحفاظ عىل املبادئ والقيم التي قدموا أنفسهم ألجلها. 

 : طاابسات
اعتـربت فصائـُل املقاومـة الفلسـطينية يف 
قطـاع غزة خـالل مؤتمر صحفـي، أن اقتحام 
وزيـر األمـن القومـي «اإلرسائيـيل» إيتمار بن 
غفري للمسـجد األقـىص محاولـة جبانة تمثل 
تصعيـًدا خطـريًا واسـتفزازا ملشـاعر شـعبنا 
الفلسـطيني واألمة العربية واإلسالمية، وتنذر 

بحرب دينية يف املنطقة. 
كامـل  يتحمـل  «االحتـالل  أن  وأّكــدت 
املسـؤولية عـن تداعيـات إرصاره يف العـدوان 
عىل شـعبنا واملقدسات اإلسـالمية واملسيحية 
ـة تسـلل املجـرم املتطـرف بـن غفـري  وَخاصَّ

للمسجد األقىص». 
ودعـت أبنـاء الشـعب يف القـدس والضفـة 
والداخل املحتّل إىل شد الرحال للمسجد األقىص 
املخّططـات  إلفشـال  فيـه  الربـاط  وتكثيـف 

التلمودية الصهيونية. 
كما دعت األهايل واملقاومة يف الضفة املحتّلة 
إىل تصعيـد االشـتباك واملواجهة مـع االحتالل 
يف كافة سـاحات االشـتباك دفاًعا عن املسجد 

األقىص. 
وقالـت الفصائـل: «إننـا ننظـر بخطـورة 
مـن  األقـىص  املسـجد  اقتحامـات  السـتمرار 
املتطرفـني الصهاينـة ولـن تتخىل عـن دورنا 
بالدفـاع عنـه»، مؤّكـدة أن االحتـالل لن يفلح 
يف تغيري الوقائع عىل األرض، وسـتبقى القدس 

عربية إسالمية ومحور الرصاع مع االحتالل. 
وقـف  إىل  الفلسـطينية  السـلطة  ودعـت 
التنسـيق األمنـي ورفـع يدهـا الغليظـة عـن 
املقاومـة يف الضفة الغربية للقيـام بواجبها يف 

حماية شعبنا ولجم عدوان االحتالل. 
ــة وعلماَءها وشـعوبَها  كما دعت قادة األُمَّ
«للقيام بمسـؤولياتهم تجـاه األقىص ونرصة 
شـعبنا، ووقف ُكـّل أشكال التطبيع الذي يمثل 
ضـوًء أخـرض السـتمرار العدوان عىل شـعبنا 
ومقدسـاته».  وجـاء ذلـك عـىل إثـر اقتحـام 
املتطرف «بـن غفري»، صباح الثالثـاء، باحات 
املسـجد األقىص املبارك وسـط حماية مشّددة 

من قبل رشطة االحتالل. 
«اقتحـام  إن  مقدسـية:  مصـادر  وقالـت 
بـن غفـري للمسـجد األقـىص يأتي بعـد توليه 
منصب وزيـر األمن القومي، مع أكثر من 350 
مسـتوطنًا اقتحمـوا باحـات املسـجد األقىص 
املبارك، يف تحٍد واضح للمقدسـيني واملسـلمني 
كافة، رغم املراوغة والتضليل التي قام به إعالم 
االحتـالل باألمـس وتأكيدهـم إرجـاء اقتحام 

املتطرف لالقتحام صباح اليوم». 
 وعلق بن غفري عرب «تويرت»: «نحن حكومة 
ال تستسـلم لتهديدات حماس.. الحرم القديس 

هو املكان األهم»، عىل َحــّد زعمه. 

اجاحعاُد شاى شطسطغظغ 
برخاص اقتاقل 

الخعغعظغ يف بغئ لتط 
 : طاابسات

استشـهد الفتـى آدم عصـام عيـاد (16 عامـاً) 
برصـاص قـوات االحتـالل التـي اقتحمـت مخيم 
الدهيشـة ببيـت لحـم يف الضفـة املحتّلـة، خـالل 
مواجهات عنيفة اندلعت، فجر الثالثاء، باملخيم بني 
الشبان الفلسـطينيني وقوات االحتالل التي رشعت 

بدهم منازل الفلسطينيني وتفتيشها. 
وأطلـق االحتـالل خـالل املواجهـات الرصـاص 
الحـي واملغلـف باملطـاط وقنابـل الغـاز والصوت 
بصـورة عشـوائية، مـا أَدَّى إىل إصابـة الفتى عياد 
(وحيد عائلتـه) برصاصة يف الصدر نقـل إثرها إىل 
مستشفى بيت جاال الحكومي، وهناك أعلن األطباء 
عن استشـهاده، كما أُصيب فتـى آخر برصاصة يف 

اليد. 
بدورها، نعت لجنة التنسـيق الفصائيل الشـهيد 
الفتـى آدم عيـاد مـن مخيـم الدهيشـة وأعلنـت 

اإلرضاب الشامل يف بيت لحم. 
وبارتقاء الفتـى عياد يرتفع عدد الشـهداء منذ 
بدايـة العام الجـاري إىل ثالثـة، بعد أن استشـهد، 
أمس األول، يف قرية كفر دان يف جنني، محمد سامر 
حسـن حوشـية (21 عاًما)، وفؤاد محمـود أحمد 

عابد (18 عاًما). 
تجدر اإلشارة إىل أنَّ 224 شهيًدا ارتقوا برصاص 
قـوات االحتالل الصهيوني العـام املايض (2022م) 

بينهم 59 شهيداً من محافظة جنني. 

السغث ظخر اهللا: الحعغث جطغماظغ ضان 
جظثيَّ العقغئ وعضثا ساش

 : طاابسات
أّكـد األمنُي العام لحزب الله سـماحة السيد حسـن نرص الله أّن «الشهيد قاسم سليماني 

كان جندي الوالية وأوىص أن يُكتب عىل رضيحه (جندي الوالية) وهو هكذا عاش». 
كالم السـيد نرصاللـه جاء خـالل االحتفال الذي يقيمـه حزب الله يف الذكـرى الثالثة 

لشـهادة اللواء  قاسم سـليماني والحاج أبو مهدي املهندس، يف مجمع سيد الشهداء يف 
الضاحية الجنوبية لبريوت. 

وقال السيد نرص الله: «خالل عقدين توىل الحاج قاسم قيادة قوة القدس يف حرس 
الثوري اإليراني، عندما دخل الحاج قاسم إىل مياديننا كان يتوفر له وبني يديه ثالثة 
عنارص األول شـخصيته بما يتمتع به من صدق وإخالص كبريين وكان عىل درجة 
عاليـة من التقوى وشـوق للقاء الله وعقـل وحكمة وذكاء وإبـداع وأملعية وقدرة 

هائلة عىل تحمل التعب». 
وتابـع السـيد نرص الله: «العنـُرص الثاني أنّه كان جنديَّ الواليـة وما كان يقوم 
به الحاج قاسـم يف التوّجـهات األََساسية واالسرتاتيجيات كان ضمن ضوابط الويل 

األمام الخامنئي». 
وعن العنرص الثالث أشـار السـيد نرص الله: «هنا دخل الحاج قاسـم سـليماني 

يف الخـط األمامي كقائد وإيران صمدت وسـوريا كذلك وفشـل العـدّو يف حرب تموز، 
ولو نجحت الحرب الصهيونية عىل لبنان ألكملت عىل سـوريا لكن ذلك لم يحصل وهنا 

يحرض الشهيد سليماني». 
ولفت السـيد نرص الله إىل أّن «الحاج قاسم اسـتطاع من خالل عقله وتدبريه وحضوره 

الدائـم وإخالصه أن يربط قوى املحور وأن يدخـل إىل ُكـّل قوة فيزيدها قوة ويقدم لها الدعم 
املادي والفكري واألمل من خالل اللقاءات والحضور املبارش يف الجبهات والخط األمامي».
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السثّو التصغصغ 

طتمعد المشربغ 
 

يأتـي  أن  السـخرية  مـن 
شـخٌص يحرُِّضك ويطلُُب منك 
ـَه ُكـلَّ غضِبك وطاقِتك  أن توجِّ
نحو من أراد لك العزة والكرامة 

واالستقاللية. 
وعندمـا جـاء مـن يعتـدي 
عليـك ويسـفك دمـك وينتهك 
عرضـك وقـف أمامـك مدافعاً 
بجسـده عن جسـدك وبروحه 
عـن روحك، باذالً دمـاَءه فداًء 
لدمائك، وحمل السالح وانطلق 
إىل الجبهـات يذوُد عنك العدوَّ ويحمي تـراَب الوطن وحياَة 
النـاس، وقدم التضحيـات العظيمة يف سـبيل ذلك وال يزال 
يقـدم ويجعل مـن مصلحة الوطـن واملواطـن أولوية عىل 

ة يف املفاوضات واملباحثات.  مصالحه الَخاصَّ
بـدالً عن أن يطلـب منك توجيـَه ما بداخلـك من غضٍب 
ومعانـاٍة نحو العـدّو الحقيقي الذي يدّمــر بالدك ويرسق 
ثرواتهـا ويقتـل األطفـال والنسـاء واألبريـاء منـذ ثماني 
سـنوات ويفرُض عليك حصـاراً خانقاً ويمنـع عنك الغذاء 
والـدواء ويحتجز سـفَن النفـط والغاز، ال لـيشء إال لريفَع 
من تكاليف تلك املشـتقات النفطية حتى تصل إليك بسـعر 
مضاعف وحتـى يزيد من معاناتك ويخلق أزماٍت وطوابريَ، 
ويرفض أن يـرصَف راتبك من عائدات النفـط والغاز الذي 
يقوُم بنهِبها ُكــّل يوم وبيعها ويورد الثمن إىل البنك األهيل 
السـعودّي، ومـن يغلق يف وجِهـك املطـارات واملنافذ الربية 
ويمنـع خروَجك من الوطن الذي جعله كسـجن كبري ظلماً 

وعدواناً. 
وال أعلـم كيـف يكوُن َمـن يفعل هذا األمـر صادقاً معك 
ومحبـاً لـك وحريصاً عـىل مصلحتـك وكيف يمكـن لك أن 
تسـتمَع إليه وهو يطلب منك ترَك املجرم الحقيقي ويقول 
لك: ُصبَّ سـخطك ضد َمن يدافع عنـك ويقف إىل جانبك يف 
خندق واحد ويعاني كما تعاني أنت.. سبع سنوات وهو من 
جبهـة إىل أُخرى يتصـدَّى للعدو وقّدم والـَده وأخاه وولَده 

ُشهداَء يف سبيل ذلك. 
وكان يُفـرتَُض بـه إذَا كان منصفـاً ويريد لـك الخري أن 
يدعـوك إىل حمـِل السـالح واالنضمـام إىل من سـبقوك إىل 
الجبهات ملعاقبة من كان السـبَب واملسـؤوَل األوَل واألخريَ 

عما أنت وأنا فيه من فقر وجوع ومعاناة. 
وكيـف يمكُن يل كدولٍة أن اسـتمَع ملثل هـذه األصوات؟! 
وكيـف يمكُن يل أن آخذَ بكالِم ونصائـِح َمن يحرُِّض الناس 
ويدفُع بهم إىل الفوىض ومواجهة من يدافُع عنهم ويقُف إىل 
جانبهم ويطالُب بحقهم ويؤدُِّب عدوهم؛ بحّجـة الفسـاد 
الـذي هو أَيْـضاً فسـاٌد منظـم يحرُِّكه نفـُس العدّو كآخر 
األوراق التي لم يعد يمتلُك غريَها بعد أن خرس بقيَة األوراق 

وُهزم يف املواجهات العسكرية! 

ق خغاَر لضط.. جاثشسعن شاتعرَة جرائط بماظغ جظعاتق خغاَر لضط.. جاثشسعن شاتعرَة جرائط بماظغ جظعات
طتمث سطغ العادي 

نهايـُة الحرب ليسـت مثـل البداية، والخـروُج من 

الحرب ليـس مثل الدخول، ولن تفلَت دوُل العدوان من 

دفع فاتورة جرائم ثماني سـنوات من التعدي وانتهاك 

ُحرمة سيادة الشعب اليمني بالحرب منذ أواخر آذار/ 

مارس 2015. 

دفُع فاتـورة التعدي عىل اآلخريـن خياُركم الوحيد، 

وتسليم مرتبات أبناء اليمن ليست منة، فأبناء الشعب 

أياديهم عىل زناد البندقية، ويتصدرون املوقف سـابًقا 

والحقاً يف كافة جبهات مواجهة تحالف ودول العدوان. 

حسـاباتكم ليسـت دقيقة، فـال تكـّرروا اليوم أخطاَءكم السـابقة 

بتوظيف بعـض املهرجني يف الداخل، ولن يعفيكـم التهرب من دفع 

ثمن إجرامكم لثماني سـنوات، والتنصل إلفشـال مفاوضات اليوم 

سيضاعف عليكم فاتورة التكاليف. 

صـرب ومرونـة القيادة أمـام ُكــّل الخروقات ليس ضعفـاً، ولن 

ـُة عليكم، وتحميـل الخصم عواقب ُكـّل  يطـول، إنما لتكتمل الُحجَّ

املجريات القادمة أمام القانون السماوي وكل القوانني. 

خيـار السـالم الوحيـد للهروب من ويـالت الحرب يكمـن يف ترك 

الساحة اليمنية ألبناء اليمن، وترك خيار املراوغة والهروب إىل األمام. 

الشعُب اليمني يدرك جيًِّدا أن املسؤولية عليه تضاعفت، ُخُصوصاً 

بعد أن تـم تحريز النفط من قبل أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة، 

والتـي شـكلت أوراقاً رابحة للشـعب اليمني وخطوة جبارة لرسـم 

مداميك الدولة املدنية. 

الرد كبري عىل رهـان دول العدوان بالعودة إىل مربع اللعب بالنار، 

والسـعي بتوجيه بوصلـة املواجهـة باتّجاه الجبهـة الداخلية، عرب 
استحمار وتوظيف ضحايا جدد يف الداخل ومعاودة إشعال الجبهات 
العسـكرية. وهـذه العودة تعكس الغبـاء املطلق لدول 

العدوان والرهان الخارس. 
العـدّو يحشـد عسـكريٍّا يف مختلف املحـاور. قوات 
سـلفية تكفريية وصلت قاعدة العند يف لحج، ووصلت 
طائـرات شـحن حربية للرويـك، ويف اتّجـاه يافع عىل 
حـدود البيضـاء، ليلملم شـتات مرتِزقتـه. التَحّركات 
املشـبوهة والحمالت التـي يروج لها العـدّو وينخرط 
فيها البعض دون إدراك أَو وعي، كلها مؤرشاٌت تؤّكـد 
وحدة هدفهم، وهو التصعيد، وليسوا يف وارد أي َحـّل. 
ألـم يأَن لكـم أن تعـودوا عن جـرم قـرار عدوانكم 
امُلسـتمّر لثمانـي سـنوات، دّمـرتـم فيهـا ُكــّل البنيـة الخدمية، 
واسـتهدفتم أحيـاء ومسـاكن أبناء الشـعب اليمني؟! ورغـم ُكـّل 
هـذه الجرائم، فقد تلقيتم الهزائم تلو الهزائم عىل ُكـّل املسـتويات، 

ُخُصوصاً الجانب العسكري والسايس واالجتماعي؟!
رسالُة اليوم للمخدوعني يف الداخل: كبار املفسدين هربوا وخرجوا 
من صنعاء؛ ِمن أجل أن يدخلوها، فال تكونوا أيها املخدوعني الضحية 
القادمـة! مـن ال يعجبه الوضـع الداخيل ففي الجانـب اآلخر إخوة 
له شـياطني مفسـدون، ليذهب إليهم غري مأسـوف عليه، والكلمة 

موقف لكل شخص. 
رسـالُة ِجـدٍّ لكل ِضعاِف النفـوس واملأجوريـن: الوضُع الداخيل 
للبالد مسـتقر، ويجب أن يبقى مسـتقراً، واسـتحماركم ال يشـكل 
خطراً. إنما لألسـف إخوانكم من املخدوعني اليمنيني ودول العدوان 
يف الجانب اآلخر لم يرتكوا للشـعب اليمني مجاالً ومسـاحة للمزاح 

والقيل والقال، وكلٌّ يتحمل جنايته، ومن كّذب جّرب!


