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السبت

العدد
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(1581)
أخبار 

شغ ظض طساسغ أطرغضا وأدواتعا لاسضغر أجعاء السقم وتسئغث الطرغص أطام الاخسغث:

طثطفات السثوان وطثشسغاته تصاض وتخغإ 13 طعاذظًا بغظعط 
ظساء وأذفال يف خسثة والتثغثة ولتب

 : خاص
صّعد تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي 
جرائمـه  مـن  الجمعـة،  أمـس  اإلماراتـي، 
الوحشـية بحق املدنيني يف محافظة صعدة، 
ُكــلَّ الجهـود الراميـة إىل تهدئـة  متحديـاً 
األوضاع وتمريـر املِلفات اإلنسـانية الرامية 
إىل تحقيق سـالم دائم، يف تأكيد جديد عىل أن 
النظـاَم السـعودّي ليس أهالً للسـالم، َحيُث 
سـقط نحـو 15 مدنياً يف صعدة بني شـهيد 
وجريـح إثـر اسـتمرار القصـف السـعودّي 
متفرقـة  مناطـَق  طـال  الـذي  الهسـتريي 
مـن املديريـات الحدوديـة وكذلك اسـتمرار 
بالغـدر  االنفجاريـة  العـدوان  مخلفـات 
باملواطنـني األبرياء يف مختلـف املناطق التي 

لّوثها العدوان وأدواته املرتِزقة. 
ـَِف التي  وبعَد سلسـلٍة من القصـِف املكثّ
زادت وتريتُهـا منذُ أمـس األول وحتى صباح 
أمـس الجمعـة، وكذلـك االنفجـارات التـي 
سببتها مخلفات العدوان، أوضح مركز عني 
اإلنسانية للحقوق والتنمية أن عدد الضحايا 
الذيـن سـقطوا، أمـس بنـريان ومخلفـات 
العـدوان بلغ شـهيدين و11 جريًحا بينهم 4 

أطفال وامرأة معظمهم إصاباتهم خطرية. 
وأدان مركز عني اإلنسانية بأشد العبارات 
هذه الجرائم البشـعة والتي تعد وسابقاتها 

وفق التوصيف القانوني جرائم حرب.
واسـتنكر املركز صمـت املجتمـع الدويل 
واملنظمات الدولية وعىل رأسها األمم املتحدة 
التـي تقف متفرجًة إزاء مـا يرتكبه العدوان 

ومرتِزقته. 
وكان مصدر عسـكري قد أفاد للمسرية، 
أمس بأن مواطناً استشهد وأُصيب 7 آخرون 
جـراء قصـف مدفعـي سـعودّي اسـتهدف 

محافظـة  مديريـات  يف  متفرقـة  مناطـق 
صعدة. 

فيمـا أوضح مصدر طبي، وصول شـهيد 
وثالثـة جرحـى إىل مستشـفى رازح، نتيجة 
قصـف مدفعي سـعودّي اسـتهدف مديرية 
شدا، ُمشـرياً إىل وصول جريح إىل مستشفى 
منبِّه الريفي؛ نتيجَة قصف مدفعي سعودّي 
اسـتهدف منطقـة عفـرة يف مديريـة منبِّه 
الحدودية، كمـا وصل ثالثة جرحـى، بينهم 
ه  مهاجـران أفريقيـان، إىل مستشـفى منبـِّ
الريفي، أُصيبوا بنريان الجيش السـعودّي يف 

منطقتي عفرة والرقو بمديرية منبِّه. 
وبالتـوازي مع قصـف العدّو السـعودّي 
الهستريي، كانت مخلفات العدوان األمريكي 
عىل موعد مـع جرائم غـادرة، َحيُث أُصيبت 
طفلـة ووالدتهـا بجـروح نتيجـة انفجـار 
جسـم من مخلفات العدوان يف مديرية باقم 

الحدودية. 
وأوضح مصدر محيل للمسرية أن الطفلة 
ووالدتهـا أُصيبتا بجـروح متفاوتـة، بينها 

جراح خطرية. 
ويف السـياق ذاتـه أوضـح مصـدر محيل 

إصابـة 3 أطفـال وامـرأة مسـنة بانفجـار 
جسـم من مخلفات العدوان يف قرية الكعبني 

بمديرية القبيطة. 
أخـذت  التـي  الحديـدة  محافظـة  وإىل 
النصيَب األكربَ من الغدر األمريكي السعودّي 
وجرائمه الوحشية التي يمارسها العدوان –

عن بُعـد– أفاد املركز التنفيـذي للتعامل مع 
األلغـام باستشـهاد مواطن وإصابـة آخر، 
أمـس، جـراء انفجار جسـم مـن مخلفات 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 

يف محافظة الحديدة. 

وأّكـد املركز اسـتمرار الخطـر الذي يهّدد 
حياة املدنيني بشـكل يومي يف ظل التقاعس 

األممي عن القيام باملسؤولية. 
وأدان املركز استمرار دول التحالف يف منع 
دخول أجهزة الكشـف عن مخلفات العدوان 
والقوانـني  للمبـادئ  واضحـة  مخالفـة  يف 
الدوليـة، ُمشـرياً إىل أن عـدداً مـن مديريات 
املحافظـة ما تـزال ملوثة بأعـداد كبرية من 

املخلفات. 
للجميـع  يتأّكــد  الحصيلـة  هـذه  ومـع 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف  أن 
اإلماراتي ومن خلفـه األمم املتحدة، مرصون 
عىل اسـتمرار السـلوك الراهن الذي يسـقط 
فيـه املدنيني مـن األطفال والنسـاء واألبرياء 
بشـكل يومي، وهـو األمر الذي يعكـر أجواء 
السـالم الراهنة التي تحتضنها صنعاء، فيما 
أن اسـتمرار هذه الجرائـم والخروقات يؤّكـد 
خضوع تحالـف العـدوان واملنظمـة األممي 
للرغبـة األمريكيـة الربيطانيـة التـي بـرزت 
مؤّخراً بشكل واضح لتؤّكـد سعيها يف زعزعة 
جهود السـالم وتمهيد الطريق أمام التصعيد 
وتبديد ُكـّل جهود السالم ونتائج التفاهمات 

األخرية بشان املرتبات واملطار وامليناء. 
الواضـح  اإلرصار  هـذه  اسـتمرار  ومـع 
يبـدو جليٍّا أن رعاَة العـدوان من األمريكيني 
والربيطانيني يرون يف معاناة الشـعب ورقة 
حرب تعزز خياراتهم يف قتل الشـعب اليمني 
جوعاً وحصاراً، فضالً عن التصعيد والغارات 
الجوية التي لو عادت لعـادت معها الجرائم 

والوحشية. 
وأمـام هكذا معطيات َفـإنَّ باَب الردع قد 
يكـون مفتوحا عىل مرصاعيه طاملا اسـتمر 
اإلرصار األمريكـي الربيطانـي عىل مصادرة 

حقوق الشعب اليمني املرشوعة والعادلة. 

خرسات املرتِجصئ يف أبني تاخاسث وجصعط صاطى وجرتى طظ 
أدوات اقتاقل يف ضمني اجاعثشعط يف لعدر

 : طاابسات
العـدوان  أدوات  رصاعـاُت  تتواصـُل 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي يف املناطق 
املحتّلة، يف ظل سـباق الرياض وأبو ظبي 
عىل بسط النفوذ نهب خريات اليمن عرب 
إدارة الرصاعـات بـني األدوات، وهـو ما 
كان ظاهـراً من خالل تجـدد الرصاعات 

وإعادة تدوير الفصائل املرتِزقة. 
ويف جديـد مظاهـر الـرصاع املحتـدم 
بـني األدوات، نصـب مسـلحون، أمـس 
األول الخميس، كمينًـا يف محافظة أبني، 
لعصابـات مسـلحة تابعـة ملـا يسـمى 

االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي. 
وبينت وسـائُل إعـالم موالية للعدوان 
أن مسـلحني قبليـني موالـني لإلصـالح، 
قامـوا بنصـب كمـني اسـتهدف طقًمـا 
عسـكريٍّا ملـا يسـمى «قوات الطـوارئ» 

التابعة لالنتقـايل يف قرية جحني القريبة 
مـن منطقة العرقـوب يف مديريـة لودر، 
مشرية إىل أن مجندين من أدوات العدوان 

أُصيبا برصاص املسلحني يف الكمني. 
وتتعـرض قـوات ما يسـمى االنتقايل 
املوالية لالحتالل اإلماراتي بشكل ُمستمّر 
السـتهدافات متكـّررة يف أبـني، كبّدتهـا 
مئـات القتىل والجرحى منـذ إعالنها بدء 
العمليـات العسـكرية يف املحافظـة قبل 
عدة أشـهر ضد عنارص حـزب اإلصالح، 
وهـو األمر الـذي يؤّكـد وقـوَف مرتِزقة 
اإلصالح وراء هذا الكمني، يف ظل توسـع 
رقعـة تواجدهـم يف املحافظـة بعـد أن 
تـم دحرهـم يف وقـت سـابق، يف حني أن 
عودَة انتشـار اإلصالح تتصاعد يف شبوة 
وأبني بعد دحِره مـن املحافظتني يؤّكـد 
أن دولتَـي العدوان السـعوديّة واإلمارات 
تلعبـان عـىل وتـر إدارة الرصاعـات بني 
األدوات ليتسـنى لهما تمريـر اجندتهما 

ومخّططاتهمـا يف ظـل انشـغال األدوات 
بالرصاعـات والسـباق عىل نيـل منصب 
«موطئ قدم االحتـالل»، وهو ما يتضح 
والتدويـل  التدويـر  خـالل  مـن  ا  جليّـٍ
امُلسـتمّرين لألدوات املرتِزقـة يف املناطق 

املحتّلة. 
كما يـوازي تحالف العدوان سياسـة 
سياسـة  بتصعيـد  الرصاعـات  إدارة 
التجويـع ومفاقمـة معانـاة املواطنني، 
وهو ما يذّكر بأساليب االحتالل األمريكي 
يف العراق وأفغانسـتان، َحيُث لجأ األخري 
إىل سياسـتَي الرتويـع والتجويـع عـرب 
إدارة الرصاعـات األهليـة ونرش الفوىض 
األمنية وحرمان تلك الشـعوب من حقها 
يف الثروات، ليتأّكـد للجميع أن اسـتمراَر 
الحالة الراهنة يف املناطق املحتّلة املتمثلة 
يف املعانـاة والرصاعات والفوىض األمنية 
يأتي بتدبري سـعودّي إماراتي للسري عىل 

مكر رعاتهما. 

الظزام السسعدي غفاح املتاضط أطام طسامرة غمظغئ وحآون 
املشرتبني تطالإ الةعات الثولغئ التصعصغئ بالاترك

 : طاابسات
يواصـُل النظاُم السـعودّي جرائَمـه وانتهاكاِته بحق 
اليمنيـني يف الداخل والخارج، َحيـُث قام مؤّخراً باعتقاِل 
مواطنة يمنية كانت تؤدي العمرة بعد رفِضها الخضوَع 
للمفتشـات السـعوديّات يف اململكة، وذلك عـىل غرار ما 
يمارسه من جرائم قتل واختطاف وسطو بحق اليمنيني. 
ويف هذا السياق، أدانت وزارة شؤون املغرتبني، إقداَم 

السـلطات السـعوديّة عىل محاكمة املعتمـرة اليمنية 
مروة عبدربه الصربي؛ بَسـبِب رفضها إلهانة موظفة 

سعوديّة تعمل رشطية يف مكة املكرمة. 
واسـتنكرت وزارة شؤون املغرتبني يف بيان أن نظاَم 
األمـن السـعودّي يوظـف ردة فعـل املواطنـة اليمنية 
الصـربي واتّهامها بحيـازة قنابل لتربيـر إصدار حكم 

قضائي قىض بالسجن ملدة عام. 
وأَشـاَر البيان إىل أن موظفَة األمن السعودّي اعتدت 

لفظياً وأساءت للشعب اليمني وأهانت واعتقلت مروة 
الصـربي البالغة من العمر 29 عاماً من أبناء محافظة 
البيضاء أثناء دخولها بوابة الحرم املكي ألداء مناسـك 
العمـرة، بقولهـا: «اليمنيـون ما أنتم طيبـني»، فردَّت 
الصربي عليها قائلًة: «أنتم السـعودينّي دّمـرتم بلدنا» 

وهذه حقيقة معروفة للعالم أجمع». 
وطالبت وزارة شؤون املغرتبني، املنظمات الحقوقية 
واإلنسـانية واألمم املتحـدة واملنظمـات الدولية بإدانة 

واسـتنكار املمارسات التعسفية للسـلطات السعوديّة 
بحق اليمنيني عىل أراضيهـا وتوفري الحماية القانونية 
لهـم وإلزام النظام السـعودّي باحـرتام القوانني وفقاً 

لنصوص االتّفاقيات الدولية. 
وتأتـي انتهـاكات النظـام السـعودّي واإلجـراءات 
التعسـفية امُلسـتمّرة بحـق اليمنيـني يف ظـل صمـت 
حكومة املرتِزقة والعمالء املوالية للسعوديّة تجاه ُكـّل 

االنتهاكات التي تطال اليمنيني. 
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 : خاص
اسـتنكر عضـُو املجلس السـيايس األعىل، 
ـَه السلطة السودانية  محمد عيل الحوثي، توجُّ
العـدّو  كيـان  مـع  العالقـات  تطبيـع  نحـو 
الصهيونـي، مؤّكـداً أن هذا التوّجـه يكشـف 
حقيقـة مـرشوع تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي عىل اليمن، والذي شارك 

فيه النظام السوداني بقتل اليمنيني. 
«مجلـس  بــ  يسـمى  مـا  رئيـس  وكان 
السـيادة» السـوداني، عبد الفتـاح الربهان، 
اسـتقبل الخميـس، وزير خارجيـة االحتالل 
اإلرسائيـيل إييل كوهـني، يف الخرطوم، وبحث 
معه «سـبل إرسـاء عالقات أمنية وعسكرية 

مشرتكة». 
وعلق الحوثي عىل ذلك قائالً إن «السـودان 
يقتل اليمنيني ويسالم اليهود اإلرسائيليني» يف 
إشـارة إىل الدور اإلجرامي لسلطات السودان 
يف العدوان عىل اليمن من خالل إرسال حشود 
املرتِزقة للقتال إىل جانب السعوديّة واإلمارات. 
وأوضح الحوثـي أن التوّجـه نحو التطبيع 
يكشـف حقيقة أهداف ما يسـمى «التحالف 

العربي» ويؤّكـد أنه تحالف «عربي». 
وأضـاف: «نديـن قيـام مرتِزقة السـودان 
إثبـات  السـودان  أحـزاب  وعـىل  بالتطبيـع 
وطنيتهـا وُعروبتهـا برفض مـا يحصل بكل 

الوسائل».
وليسـت هذه املـرة األوىل التـي تندفع فيها 

دولـة مـن دول العـدوان نحـو التطبيـع مع 
العدّو الصهيونـي؛ ألَنَّ دول الخليج املنخرطة 
يف تحالـف العـدوان قد فعلت اليشء نفسـه، 
األمر الذي كشف بوضوح الدور الصهيوني يف 
الحرب اإلجرامية عىل اليمـن، وهو أَيْـضاً ما 
أّكـدته ترصيحات العديد من مسـؤويل كيان 

العدّو ووسائل إعالمه بشكل واضح. 
وكانت دول العدوان عـىل اليمن قد اتخذت 
ام عندما  موقفاً فاضحاً يف هذا السياق قبل أَيـَّ
أدانت العمليات البطولية للفلسـطينيني ضد 
العدّو الصهيوني ومستوطنيه، يف الوقت الذي 
أّكــدت فيه صنعـاء دعمها الثابـت واملبدئي 
لحق الشعب الفلسطيني يف مواجهة االحتالل 

حتى إزالته. 

الصعاُت افطرغضغئ والفرظسغئ تجسُط ضئط جفغظئ أجطتئ إغراظغئ طاةعئ إلى الغمظ: 

دسا افتجاَب السعداظغئ إلى رشخ أغئ سقصات طع السثو

أّضـث تضطغَش طفاحغظ لطاأّضـث طظ اقلاجام بالاعجغعات

تقارير

التعبغ غساظضر تعجـه السططئ السعداظغئ ظتع الاطئغع 
وغآّضـث اظضحاَف تصغصئ أذراف السثوان

الئظك املرضجي غعّجه حرضات الخراشئ بإبقغ أذراف 
التعاقت غري املثشعسئ والرشع بئغاظاتعا

 : خاص
أصدر البنـُك املرَكزي تعميمـاٍت جديدًة 
لـرشكات الرصافة تقيض بـرضورِة إبالِغ 
املسـتفيدين من الحواالت غري املدفوعة أَو 
إعادتها إىل املرسـلني، وموافاِة البنك بكافة 
البيانات والتفاصيل، وذلك بعد الكشف عن 
وجود عدد كبـري من الحواالت «املنسـية» 

لدى العديد من رشكات الرصافة. 
وأَفـادت التعميمـات التي صـدرت عن 
قطاع الرقابة عىل البنوك يف البنك املركزي، 
بأنـه يجُب عـىل رشكات الرصافة إرسـال 

رسـائَل نصيـة هاتفية لـُكلٍّ من املرسـل 
وشـهري،  أسـبوعي  بشـكل  واملسـتلم 

إلبالغهم بالحضور الستالم حواالتهم. 
وأضافـت التعميمـاُت أنه يحق ملرسـل 
الحوالـة أن يسـتعيَد املبلـَغ يف حـال مـا 
زالـت غريَ مدفوعة، بموجـب وثائق إثبات 

الُهــِويَّة واإلرسال. 
ووّجـه البنـُك رشكاِت الرصافـة برفـع 
كشـوفات تفصيليـة عـن ُكــلِّ الحواالت 
غـري املدفوعة حتى نهايـة يناير املنرصم، 
وتقديم ما يؤّكـد قيام الرشكات بإرسـال 
الحـواالت  تلـك  ألطـراف  نصيـة  رسـائَل 

إلبالغهم. 
وأّكــدت التعميمـات أنه سـيتم تكليف 
مفتشـني من جانب البنك املركزي للتأّكـد 

من التزام رشكات الرصافة. 
ويأتي هذا التعميم بعد انتشار كشوفات 
تضـم عدداً َكبرياً من الحـواالت التي أطلق 
«املنسية» التي لم يسـتلمها أصحابُها من 
رشكات الرصافـة، َحيُث أثريت تسـاؤالٌت 
حول مصـري مبالِغ تلك الحـواالت وكيفية 
بعد  تعامـل الـرشكات معهـا، ُخُصوصـاً 
مرور فرتة طويلة، بدون إبالِغ املرِسلني أَو 

املستفيدين بوجودها. 

رساُة السثوان غعاخطعن تدطغَض الرأي السام لاربغر اجامرار التخار والثشع ظتع الاخسغث
 : طاابسات

يواصُل الرعاُة الدوليـون لتحالف العدوان 
محاوالتهـم لتضليـل الـرأي العـام املحـيل 
والعاملـي؛ ِمن أجـل تربير اسـتمرار العدوان 
والحصـار، والدفـع نحو التصعيـد، وعرقلة 
ُكــّل جهـود الَحلِّ التـي تبذُلُهـا صنعاُء مع 
الوسـطاء ملعالجة املِلف اإلنسـاني والتمهيد 

للسالم الفعيل الشامل. 
ويف هذا السياق، زعم الجيش الفرنيس قبل 
ام أنه قام بضبط سـفينة تحمل أسـلحة  أَيـَّ
إيرانية كانت متوّجـهًة عىل اليمن بالتعاون 

مع القوات األمريكية املتمركزة يف املنطقة. 
وتتعمـد الواليات املتحـدة األمريكية نرش 
مثل هـذه املزاعـم؛ ِمن أجـل تضليـل الرأي 
العام وتكريس رواية «الدعم اإليراني لليمن» 
التي ال أََسـاس لها؛ ِمن أجل تربير اسـتمرار 
العدوان والحصار، وتربير التواجد العسكري 

يف املمرات املائية وقبالة السواحل اليمنية. 
وخالل الفـرتة املاضيـة، لجـأت الواليات 

املتحـدة إىل تكثيف نرش هذه املزاعم بشـكل 
ملحـوظ، يف مسـًعى واضٍح لعرقلـة الحراك 
الدبلومـايس القائـم؛ ِمن أجـل تثبيت وقف 

إطالق النار والتوّجـه نحو السالم. 
وعـّربت واشـنطن بشـكل واضـح خالل 
الفـرتة املاضيـة عـن معارضتهـا للجهـود 
املبذولـة؛ ِمن أجـل معالجة امللف اإلنسـاني 
والتمهيـد للسـالم الشـامل، وحرِصهـا عىل 
الدفع نحو التصعيد وعودة الحرب؛ ِمن أجل 
الحفاظ عىل مطامعها ومصالحها الخاص. 
وتشري املزاعُم األخرية بخصوص مساعدة 
الجيش الفرنيس يف ضبط سفينة أسلحة، إىل 
ــِه الواليات املتحدة نحـو محاولة خلق  توجُّ
«إجماع دويل» ضد تَحّركات وجهود السـالم، 
وتثبيـت مـربّرات الدفع نحـو التصعيد عىل 

واجهة املشهد. 
دعايـَة  املتحـدة  الواليـات  وتسـتخدُم 
«مكافحة تهريب األسـلحة» كذريعة لتربير 
اسـتمرار الحصار اإلجرامـي املفروض عىل 
اليمن والتي أقر الكونغرَس األمريكي سابًقا 

بأن واشنطن هي من تديره. 
وتتمسـك صنعاُء بـرضورة رفع الحصار 
عن املوانئ واملطـارات إضافة لدفع مرتبات 
والغـاز  النفـط  إيـرادات  مـن  املوظفـني 
كخطوات أََساسـية ال تراجع عنها للسـالم، 
لكـن واشـنطن تـرص عـىل اسـتمرار نهب 
الثروات الوطنية واستمرار القيود املفروضة 

عىل موانئ الحديدة ومطار صنعاء. 
وأبـدت الواليـات املتحدة انزَعـاجـاً َكبرياً 
من بروز بعـض املؤرشات اإليجابية املتعلقة 
بجهـود الوسـاطة العمانيـة، فيمـا يخص 
ترتيبـات معالجة امللف اإلنسـاني والتوّجـه 

نحو السالم. 
ويـرى مراقبون أن مزاعم «ضبط سـفن 
أسلحة» هي إحدى الوسائل التي تستخدمها 
واشـنطن لعرقلة تلك الجهود، َحيُث تسـعى 
لتثبيـت الحصـار كأمر واقـع وكـ»رضورة 
دوليـة»؛ ِمن أجـل قطـع الطريق أمـام أية 

إْمَكانية لفتح املوانئ واملطارات. 
وكانت دعايُة «تهريب أسـلحة إيرانية إىل 

اليمن» قد انكشـفت بشـكل فاضـح عندما 
قـام تحالف العـدوان باإلعـالن عن حصوله 
عىل أدلة مصورة من ميناء الحديدة، ليتضح 
أن تلك األدلة عبارة عن مشـاهد مجتزأة من 
فيلـم أمريكي عـن العراق، األمر الـذي أّكـد 
بوضوح أن ُكـّل املزاعم التي يروجها تحالف 
العـدوان ورعاته بهذا الخصوص ال أََسـاس 

لها. 
وكان نائـُب وزيـر الخارجيـة بحكومـة 
اإلنقـاذ حسـني العـزي، قـد سـخر يف وقت 
سـابق من املزاعـم التـي تروجهـا الواليات 
املتحدة حول ضبط شحنات «بنادق أيه كي» 
متوّجـهة إىل اليمن، ُمشرياً إىل أن هذه القطع 
بالذات متوفرة بشـكل «فائض عن الحاجة» 

يف اليمن. 
مكافحـة  دعايـة  واشـنطن  وتسـتخدم 
تهريـب األسـلحة أَيْـضـاً لتربير مسـاعيها 
ملضاعفـة وجودهـا العسـكري يف املمـرات 
املائية والسيطرة عىل باب املندب والسواحل 

اليمنية. 
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صئائض طأرب تعاخض غدئعا تةاه إتراق املختش وتآّضـث ضرورة اخطفاف سربغ إجقطغ لردع املساثغظ

أبظاء رغمئ غظّفثون 261 طئادرة طةامسغئ بأضبر طظ بماظغئ ططغارات رغال

 : طارب
يف ظـل تواُصـِل الغضب الشـعبي الكبري تجاه 
تمادي اسـتمراِر الغرب تجاه املقدسات واإلساءة 
لإلسالم ومقدساته العظيمة، نظمت قبائُل مأرب 
يف رصواح وحريـب، أمس وقفات قبلية مسـلحة 
تنديـداً بإحـراق املصحـف، فيما طالبـت القبائل 
بـرضورة هبة عربيـة إسـالمية لردع اإلسـاَءات 

واألعمال العدائية. 
مديريـة  ووجهـاء  أبنـاء  نظمهـا  وقفـة  ويف 
رصواح بمـأرب، نـّدد املشـاركون بالجرائم التي 
ارتكبت يف السـويد وهولندا والدنمارك، فيما ألقى 
مدير مديرية رصواح مرعي العامري، كلمة أشار 
خاللها إىل أن هذه الجريمة تعترب استفزازاً ملشاعر 
املسلمني يف أرجاء املعمورة، وخطوة عدائية ضمن 

مسلسل الحرب عىل اإلسالم واملسلمني. 
وأّكـد بيان صادر عن الوقفة، أن جريمة حرق 
املصحف الرشيف يقـف خلفها اللوبي الصهيوني 

املتحكـم يف الغـرب، داعيـاً دول الغـرب واملجتمع 
الغربـي إىل الكـف عـن اإلسـاءة إىل اللـه وخاتـم 
أنبيائـه، والكـف عن العـداء لكتاب اللـه الكريم، 
محذراً مـن العقوبـات اإللهيـة وتداعيات غضب 

املسلمني يف العالم. 
ــة  وطالـب أبناء مديرية رصواح شـعوب األُمَّ
اإلسالمية ويف املقدمة األنظمة والعلماء إىل العودة 
الصادقـة والعمليـة إىل القـرآن الكريـم واتِّخـاذ 
مواقـف قوية نرصة وغضباً لله ورسـوله وكتابه 
والتَحـّرك دفاعـاً عـن اإلسـالم واتِّخـاذ إجراءات 
حاسـمة بحق ُكـّل مـن ينتهك حرمة املقدسـات 

اإلسالمية. 
ودعا البيان الشـعوب اإلسالمية وأحرار العالم 
بضائـع  بمقاطعـة  عمليـة  خطـوات  اتِّخـاذ  إىل 

ومنتجات الدول التي تيسء لإلسالم واملسلمني. 
رصواح،  يف  القبائـل  غضـب  مـع  وبالتـوازي 
نظمت قبائل القراميش بمديرية حريب القراميش 
باملحافظة وقفة احتجاجية؛ تنديداً بإحراق نسخ 

من القرآن الكريم يف السويد وهولندا والدنمارك. 

ودعـا املشـاركون يف الوقفـة التـي حرضتها 
قيـاداٌت يف السـلطة املحليـة واملكتـب اإلرشايف إىل 
اتِّخاذ خطوات شـجاعة للرد عىل هذه الترصفات 
التـي تعكس اإلفـالس األخالقي، وذلـك من خالل 
تنفيذ املقاطعة االقتصادية والسياسية، مشريين 
إىل أهميّة التفاعل الواسـع إلحياء مناسبة جمعة 
رجـب مـن خـالل األنشـطة الثقافيـة والرتبوية 
ة اإليَمـانية يف ركائزها  املختلفـة لتعزيز الُهــِويـَّ
ة  كُهــِويـَّ والحضاريـة  واألخالقيـة  التحّرريـة 

جامعة. 
وأّكــد بيان صـادر عن الوقفـة، أهميّة تَحّرك 
األنظمة اإلسالمية لطرد سـفراء السويد وهولندا 
من بلدانهـا ومقاطعة البضائع التجارية كخطوة 

أوىل للرد عىل االنتهاكات بحق اإلسالم. 
كما أّكـد البيان أهميّـة مواصلة االحتجاجات 
وتصعيـد الغضب وردود الفعل املسـتنكرة لحرق 
نسـخ من املصحف الرشيف ورفض التطاول عىل 
اإلسـالم، مطالباً بتقديم اعتذار رسمي للمسلمني 

ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

 : طاابسات
مـع اإلرصار الكبـري الـذي يقدمـه اليمنيون 
ملواجهـة تداعيـات العدوان والحصـار والوقوف 
وشـحة  السـابقة  الحكومـات  خـذالن  بوجـه 
اإلْمَكانيـات يف الوقت الراهـن، حّققت محافظة 
ريمـة خـالل العـام 2022م، إنجـازات نوعية يف 
تنفيذ املبـادرات املجتمعيـة يف مختلف املجاالت، 
املجتمـع  احتياجـات  تلبيـة  يف  سـاهمت  التـي 
ومواجهـة التحديـات الناجمـة عـن اسـتمرار 

العدوان والحصار. 
وحسـب وكالة سـبأ، فقد شـهدت مديريات 
املحافظة خالل العام املايض تنفيذ 261 مبادرة، 
بجهود ذاتية ومسـاندة السـلطة املحلية؛ بَهدِف 
تعزيز التكافل والصمود لتحقيق التنمية وتوفري 

الخدمات للمجتمع بأيدي أبنائه. 
وأدىل وكيل املحافظة محمد مراد، بترصيحات 
للوكالـة أّكــد فيها أنه تـم تنفيـذ 261 مبادرة 

مجتمعيـة خالل العـام 2022م بتكلفة إجمالية 
َو119  مليونـاً  َو994  مليـارات  ثمانيـة  بلغـت 
ألف ريـال والتي شـكلت جـزءاً مهمـاً يف تعزيز 
الخطة االسـرتاتيجية لقيـادة املحافظة ملواجهة 

التحديات الراهنة. 
وذكـر أنـه تـم تنفيـذ 161مبـادرة يف مجال 
الطـرق تمثلـت أغلبها يف شـق ومسـح ورصف 
املجـال  يف  َو16مبـادرة  سـاندة  جـدران  وبنـاء 

الصحي َو23 مبادرة يف مجال التعليم. 
وأَشـاَر إىل تنفيذ 24 مبادرة يف املجال الزراعي 
شملت تهيئَة وتجهيزاِت أراَيض زراعية وحواجَز 
ميـاه َو16 مبـادرة يف مجـال امليـاه والـرصف 
وترميـم  بنـاء  يف  مبـادرات  وخمـس  الصحـي، 
مساجد يف مديرية الجعفرية، و16 مبادرة أُخرى 

شملت تكافل وإحسان. 
وأَفـاد الوكيـل مـراد بـأن السـلطة املحليـة 
باملحافظـة سـاهمت يف دعـم تنفيـذ مشـاريع 
يف  األولويـة  ذات  الطـرق  مجـال  يف  املبـادرات 
املناطـق األكثـر حرمانـاً واحتياجـاً مـن خالل 

رشاء وتوفري معدات الشـق والتي شـكلت دافعاً 
معنوياً للمواطنني نحو مواصلة تنفيذ املشـاريع 

الخدمية. 
ولفـت إىل أنه تـم دعُم املبـادرات بتوفري 150 
ألف لرت من مادة الديزل و17 ألف كيس أسـمنت 
التدخـالت  وحـدة  مـن  مقدمـة  أوىل،  كمرحلـة 
املاليـة  بـوزارة  الطارئـة  التنمويـة  املركزيـة 
بالتنسيق مع مؤّسسـة بنيان، واستفادت منها 
39 مبـادرة بحسـب االحتيـاج واألولويـة لتلـك 
املشـاريع، منوًِّها إىل أن ارتفاع عدد املبادرات من 
عام آلخر يجسد تنامي الوعي املجتمعي بأهميّة 
املشـاركة يف عمليـة البنـاء والتنميـة لتحقيـق 
ما يف ظل اسـتمرار  املصلحـة العامـة، ال ِســيـَّ

العدوان والحصار. 
وأّكـد الحرص عىل دعـم املبادرات املجتمعية 
بحسـب اإلْمَكانيات املتاحة، مثمنـاً جهود أبناء 
املحافظـة والتكاتف يف تنفيذ املبادرات التي تلبي 
احتياجاتهـم امللحـة والتخفيف مـن التداعيات 

الناتجة عن استمرار العدوان. 

طاوغئ تسج تتادظ وصفئ غدإ 
تظثغثًا بةرائط السثوان وتماعغه طع 
اقظاعاضات بتص املختش الحرغش

 : تسج
نّظـم أبنـاُء ووجهاُء ُعـَزِل باهـر وعماعمة 
وشـوكان يف مديريـة ماويـة بمحافظـة تعـز، 
أمـس، وقفـًة احتجاجيًة؛ للتنديد بحرق نسـخ 
من القرآن الكريم يف السويد وهولندا والدنمارك. 
وفيما اعترب املشـاركون ذلـك الفعل القبيح 
ــة  تجنياً سـافراً عىل اإلسـالم ومعتقـدات األُمَّ
واسـتفزازاً ملشاعر املسـلمني يف أصقاع األرض، 
استنكر أبناء ووجهاء ماوية اإلساَءات املتكّررة 
العـدوان  دول  ومواقـف  الرشيـف  للمصحـف 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي عـىل اليمن تجاه 

ــة جمعاء.  هذه اإلساَءات التي تستهدف األُمَّ
وبحضور قيادات محلية وعسـكرية وأمنية 
استهجن املشـاركون يف الوقفة، الصمت املريب 
لبعـض الـدول العربيـة واإلسـالمية تجـاه تلك 
وخضوعهـا  تماهيهـا  يؤّكــد  مـا  اإلسـاَءات، 

لسياسـات الغـرب، داعـني الشـعوب العربيـة 
ومظاهـرات  بمسـريات  للخـروج  واإلسـالمية 
الصهيونـي  اللوبـي  أدوات  بترصفـات  منـّددة 
والضغـط عـىل الحكومات لطرد سـفراء الدول 
التـي أقدمـت عـىل حـرق نسـخ مـن القـرآن 

ومقاطعة بضائعها وكافة التعامالت معها. 
وأّكــد بيان صـادر عن الوقفة تمسـك أبناء 
الشـعب اليمني بكتاب الله عز وجل والُهــِويَّة 
اإليمانية والدفاع عنهما بكل الوسـائل والطرق 

املمكنة. 
إىل ذلـك نّدد املشـاركون باسـتمرار العدوان 
والحصار واسـتهداف املرتِزقة للنساء واألطفال 

واألحياء السكنية يف املديرية واملحافظة. 
وأشادوا بالبطوالت التي يسطرها الجيش يف 
مواجهة الغزاة واملحتّلني.. مشريين إىل جهوزية 
أبنـاء املديريـة لكافة الخيـارات واسـتعدادهم 
مواصلـة التضحيات وبذل ُكــّل غاٍل ونفيس يف 

سبيل الله والوطن ونرصة املستضعفني. 

إظعاء صدغئ صاض يف ذطار داطئ 40 ساطًا وأخرى يف الئغداء
 : طاابسات

تتواصـُل الجهـوُد الشـعبيّة والرسـمية عىل 
مسـار إخماد الثارات وتوحيـد اللُّحمة اليمنية، 
نجحـت جهـود قبليـة يف إنهاء قضيـة قتل بني 
آل النشـريي وآل القفيـيل يف مديريـة ضـوران 

بمحافظة ذمار دامت 40 عاماً. 
وخـالل لقـاء قبـيل تقّدمـه محافـظ ذمار 
محمد نـارص البخيتـي وعضو مجلـس النواب 
محمد النهمي ووكيل أول املحافظة فهد املروني 
ومشـايخ ووجهاء، أعلن أولياء دم املجني عليه، 
محمد مرشد النشريي العفو عن الُجناة، صالح 
صالح القفييل، وعبده صالح القفييل، لوجه الله 
تعـاىل وترشيفاً للحارضين، وتلبيـة لدعوة قائد 
الثورة السـيد عبدامللـك الحوثـي يف إصالح ذات 

البني. 
وأشاد املحافظ البخيتي، بموقف آل النشريي 
يف التسـامح والعفـو إرضاء لله تعـاىل، وجهود 
ُكــّل من سـاهم يف إنهاء القضيـة، معتربًا هذه 
املواقـف توّجـه أقـوى رضبات للعـدوان خالل 
الهدنـة.. مبينًـا أن العـدّو األمريكـي وأدواتـه 
وحلفائه يف املنطقة والعالم لم يراهنوا يوماً عىل 
قوتهم رغم ما يمتلكونه من إْمَكانات عسكرية 
ومالية بقدر ما راهنوا عىل إثارة الفتنة بني أبناء 

ة بني اليمنيني.  ــة، َخاصَّ األُمَّ
ولفـت إىل أن السـعوديَّة التي بـدأت العدوان 
عـىل اليمن بذاك الجربوت والتكـرب، اليوم تبَحُث 
عن مخـرج َوأَيْـضاً اإلمارات.. ُمشـرياً إىل تقدم 
يف عمليـة املفاوضات، ويف حـال عدم التزام دول 
العدوان، سـتكون مواجهة أعمال برية وبحرية 
وهم يدركون ذلـك، منوًِّها إىل مواقف ومبادرات 
للتصالـح  التوّجــه  يف  ذمـار  ومشـايخ  أبنـاء 
والتسـامح والعفـو والصفـح، مؤّكــداً أهميّة 
اسـتمرار جهـود َحــّل القضايـا املجتمعيـة يف 

جميع املديريات. 
وكان وكيـل أول املحافظـة املرونـي، نقـل 

اعتـذار عضـو املجلس السـيايس األعـىل محمد 
عيل الحوثـي عن الحضـور، وبنـدق الوفاء آلل 

النشريي. 
وثّمـن عفـَو أولياء الـدم، وجهود املشـايخ 
والوجهـاء يف إنهاِء القضية وغريها من القضايا 
املجتمعيـة، حاثٍّا عىل تعـاون الجميع يف إصالح 
مرضيـة  بطـرق  القضايـا  وحـل  البـني  ذات 
وتعزيز وحدة الصف ملواجهة العدوان وإفشـال 

مخّططاته. 
فيما أشار مدير املديرية محمد املهدي، إىل أن 
هذه القضية كانت مـن القضايا العالقة، داعياً 
الجميع إىل االقتَداء بهذا املوقف واملبادرة يف َحـّل 

القضايا املجتمعية بطرق أخوية. 
وبالتـوازي مـع إنهاء الثـأر يف ذمار، نجحت 
وسـاطة قبليـة بمحافظـة البيضـاء، أمـس يف 
إنهـاء قضية قتل بني قبيلـة آل عواض من أبناء 
البيضـاء وقبيلة آل البغبغـي من أبناء محافظة 

عمران. 
وخـالل الصلـح القبـيل الذي قـاده محافظ 
البيضـاء عبداللـه إدريس والشـيخ أحمد املري، 

أعلـن أولياء دم املجني عليه عبدالكريم عيل عيل 
البغبغي العفو عن الجانـي أحمد زبن األحمدي 

العوايض لوجه الله وترشيفاً للحارضين. 
وأّكـد محافظ البيضاء أن َحـّل هذه القضية 
يرتجـم دعـوة القيـادة الثورية يف إصـالح ذات 
البـني ومعالجة قضايا الثأر، مـا يعكس يف ذات 
الوقت تالحم واصطفاف أبناء اليمن يف مواجهة 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، مشـيداً 
بمكرمـة أوليـاء الـدم وعفوهـم عـن الجانـي 
والتنـازل عن القضية، ما يُعكس أصالة وعراقة 
القبيلة اليمنية ويُجسد مدى الوعي املجتمعي يف 
تعزيز قيم التسـامح واإلخاء والسعي للتخلص 
مـن قضايا الثارات التي عانـت منها الكثري من 

املناطق اليمنية. 
مـن جانبـه اعترب مديـر مديريـة ردمان 
القبـيل  الصلـح  مواقـف  العـوايض،  ماهـر 
ومعالجة القضايا املجتمعية، رسالة للعدوان 
اليمنـي،  الشـعب  أبنـاء  بصمـود  وأدواتـه 
وتماسـك الجبهة الداخليـة والتوّجـه للبناء 

ومواجهة العدوان. 

اجاةابًئ لاعجغعات الصغادة شغ إخماد البارات وتعتغث الخش الغمظغ:
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- بدايـًة كيـف تقيمـون مسـار القضـاء يف الوقت 
الراهـن، وماذا عـن مبدأ الثواب والعقـاب يف تحديد 
املسؤوليات والواجبات، وكيف تتعاملون مع الُقضاة 

املخالفني عىل ضوء عملكم الرقابي؟
نشـكُركم بدايًة عىل إتاحة هذه الفرصة للحديِث 
عـن هيئـة التفتيـش القضائـي ودوِرهـا يف تقييم 
وتقويم األداء القضائي واالرتقـاء به، وعن القضاء 
والسـلطة القضائية ُعُمـوًما، وفيما يتعلق بمسـار 
القضاء يف الوقت الحايل، فهو مسـاٌر تصاعدي نحو 
األفضل، وهـذا ليس ُمَجـرََّد حديـث، وإنما تؤّكـُده 
األرقـاُم، حيـُث أنجـزت السـلطُة القضائيـة خالل 
العـام ١٤٣٦هــ (١٩٫٠٥٠) قضيـة بنسـبة إنجاز 
بلغـت (١٨٪) مـن إجمـايل القضايـا املعروضة، ويف 
عـام ١٤٣٧هـ ارتفـع اإلنجاز ليصـل إىل (٢٦٫٨٥٥) 
قضية بنسـبة بلغت (٢٣٪)، ثم عاد لريتفَع يف العام 
١٤٣٨هــ ليصل إىل (٤٠٫٢٩٧) قضية بنسـبة بلغت 
(٢٩٪)، ويف العـام ١٤٣٩هــ تم إنجـاز (٥١٫٩٥٤) 
قضية بنسبة بلغت (٣٤ ٪)، ولم يتوقف اإلنجاز عن 
الصعـود ليبلـغ يف عام ١٤٤٠هــ (٦٣،٦٢٣) قضية 
بنسـبة بلغت (٣٨ ٪)، واسـتمر اإلنجـاز يف االرتفاع 
ليصل يف عام ١٤٤١هـ إىل (٨٧٫٨١٧) قضيًة بنسـبة 
بلغـت (٤٣٪)، ويف العام ١٤٤٢هــ بلغ (١٠٦٫٩٩٠) 
قضية بنسـبة بلغـت (٤٧٪)، وأخرياً بلـغ اإلنجاز يف 
العـام ١٤٤٣هــ (١٣٥٫٤٨١) قضية بنسـبة إنجاز 
(٥٦٪)، وال يعنـي هذا أن السـلطة القضائية بلغت 
قمـة األداء القضائـي لكنهـا رغم الصعوبـات التي 

رافقت املرحلة تسري بخطى ثابتة نحو األفضل. 
تحديـد  يف  والعقـاب  الثـواب  ملبـدأ  وبالنسـبة 
املسؤوليات والواجبات، َفـإنَّ الهيئة تحرص عىل ذلك 
ُكــّل الحرص، فتُثيب القايض العـادل الكفء النزيه 
بما تسـتطيع، وترشـحه لتـويل األعمـال واملناصب 
الهامـة يف املحاكـم، وترفـع الدعـوى التأديبيـة يف 
مواجهـة القايض امليسء املخالف لواجبات رسـالته 
القضائيـة وآدابها، وأما فيما يتعلق بكيفية التعامل 
مـع القضاة املخالفـني فيكـون ذلك بدايـًة بإجراء 
التحقيـق األويل معهم، فـإذا تبيّنـت مخالفتهم يتم 

عـرض تلـك املخالفـات عـىل اجتمـاع الهيئـة الذي 
ينعقد برئاسـة رئيس الهيئة وحضور نائبه وسـائر 
ا إىل  أعضـاء الهيئـة والذيـن يصـل عدُدهـم َحـاليّـٍ
(٢٣) قاضيـاً، َحيـُث يناقشـون تلـك املخالفات، ثم 
يصوِّتون بمدى اسـتحقاق القايض املخالف لإلحالة 
إىل مجلس املحاسـبة من عدمه، ويكـوُن التصويُت 
بأغلبيـة األصوات، فـإذا كانت األغلبيـة مع اإلحالة 
إىل املحاسـبة، يتـم الرفُع إىل مجلـس القضاء األعىل 
للموافقة عىل طلب اإلحالة، وبعد املوافقة تتم إحالُة 
القـايض املخالـف إىل مجلس املحاسـبة الـذي يتوىل 
محاسـبَة القايض واقرتاَح العقوبة املناسـبة، ومن 
ثَـم يتم العرُض عـىل مجلس القضـاء األعىل للحكم 
بالعقوبة والتي قد تصل إىل َحــدِّ العزل من السلطة 
القضائيـة، علماً أنـه خالَل النصـف األول من العام 
١٤٤٤هــ -فقط- أُحيل لدائـرِة التحقيق والدعاوى 
التأديبيـة (٤٨) ِملفـاً للتحقيق فيهـا، باإلضافة إىل 
(٣٦) ملفـاً ممـا رحل من العام املـايض، أنجز منها 
(٤٦) ملفاً، وقد تم تحريك الدعوى التأديبية يف (١٤) 

ملفاً خالل هذه الفرتة. 
 

- إىل أي مـدى تقوم هيئة التفتيش القضائي بتقييم 
القضـاة ومـدى كفاءاتهم؟ وما هي ثمـرة التفتيش 
الـدوري واملفاجـئ؟ وهل هناك معالجات لشـكوى 
املواطنـني ضد القضاة املقرصين والبت يف شـكاوى 

املواطنني برسعة وبشكٍل إيجابي؟
ال يخفـى عـىل أحـد أهميُّة الـدوِر املنـوط بهيئة 
التفتيـش القضائـي، كجهـة تتـوىل مراقبـة األداء 
القضائـي وتعمل عىل االرتقاء به عـن طريق تقييم 
أعمال القضاة وتقويم سـري العمل يف املحاكم، َحيُث 

ها: التفتيُش  تمارُس يف سبيل ذلك عدداً من املهام أهمُّ
الدوري واملفاجئ، وتلقي وفحص ودراسـة شكاوى 
املواطنني ومعالجتها، ويف هـذا الصدد تجري الهيئة 
تفتيشاً دورياً عىل أعمال القضاة خالل فرتة عملهم 
عـن مدة ال تقل عن سـنتني تفتيشـاً دقيقـاً لتقييم 
كفاءتهم، ابتداًء من املظهر والسمعة وُمروًرا باألداء 
يف الجانب اإلرشايف واإلداري وانتهاء باألداء القضائي 
يف نظـر القضايا والفصل فيها، وخالل النصف األول 
مـن العـام ١٤٤٤هـ أعـدت الهيئة خطـة للتفتيش 
دوريـاً عـىل (٢٢٥) قاضيـاً، عـىل أن يتـم التفتيش 
عليهم يف ثـالث مراحل، وقد تم تنفيـذ املرحلة األوىل 
باسـتهداف (٧٧) قاضيـاً، وعـىل أن يتم اسـتهداف 

البقية خالل النصف الثاني من العام. 
هـذا وقد حـّررت الهيئة خالل النصـف األول من 
العام ١٤٤٤هـ (٢٩) تكليفاً تفتيشياً مفاجئاً شمل 
جميـع املحاكـم االسـتئنافية واملحاكـم االبتدائيـة 
التابعة لها والبالغ عددها (٢٠٢) ُشـعبة ومحكمة، 
وعـىل ضـوء نتائـج النـزول امليدانـي يتـم معالجة 
االختـالالت، فمنها ما يتـم معالجته مبـارشًة أثناء 
وجـود املفتـش يف امليدان، ومنهـا ما يتم بواسـطة 
مخاطبـة املحاكـم والقضـاة، أَو الـوزارة أَو النائب 
العـام بحسـب األحـوال، وقد أصـدرت الهيئـة بهذا 
الشـأن مئات املخاطبات، ومنها ما يستلزم رفعه إىل 
مجلس القضاء األعىل التِّخاذ الالزم سواء باملحاسبة 
أَو إجراء التنقالت وسـد الشـواغر وفقاً ملا تقتضيه 
مصلحة العمل. وبالنسـبة لشكاوى املواطنني فيُعد 
اسـتقبالها ومعالجتها من أهم أعمال الهيئة ويأخذ 
جـل وقتها، إذ أن هذا العمـل هو ما تتصل به الهيئة 
بجمهـور املتقاضني، َحيُث تعـد الهيئة من األجهزة 

املتصلة إتصـاالً دائماً ومبـارشاً بالجمهـور، إذ ترد 
إليها يوميٍّا عرشات الشـكاوى، منها ما يرد مبارشة 
إىل رئيس الهيئة ونائبه، ويتم الترصف فيها مبارشًة 
من قبلهمـا دون املرور بمكتب خدمـة الجمهور أَو 
دائرة الشـكاوى، ومنهـا ما يصـل إىل مكتب خدمة 
الشـكاوى  دائـرة  إىل  ويحـال  بالهيئـة  الجمهـور 
للدراسـة، ومعنـى هذا أن مـا يتم رصـده وقيده يف 
مكتـب خدمة الجمهـور ونظام الشـكاوى ليس إال 
جزٌء يسـري ممـا يـرد إىل الهيئة ويتـم الترصف فيه 
دون قيـده يف النظـام اإللكرتوني، ويف ُكــّل األحوال 
تتلقى الهيئة كماً هائالً من الشكاوى يتم معالجتها 
أوالً بـأول، َحيـُث ورد خـالل النصـف األول من عام 
١٤٤٤هــ أكثـر مـن (١٣١٩) شـكوى تـم إنجـاز 
(١٢٩٠) شكوى، هذا وال بُـدَّ من أن يدرك املواطن أن 
الشكوى بقاٍض ليست مثل أية شكوى عادية، ولهذا 
ال بُــدَّ أن تتوفـر يف الشـكوى ضد القـايض رشوٌط 
معينة حّددتها الئحة الهيئة واتِّخاذ إجراءات معينة 
تتعلـق بقيدهـا وفحصهـا ودراسـتها ومعالجتهـا 
والترصف فيها وفقاً للقانون، ويف الغالب ال تتجاوز 
تلك اإلجراءات أياماً قليلة معدودة وهذه مدة قصرية 
نظراً لخطورة وحساسية الشكوى -من جهة- التي 
تسـتدعي التحقيق والتدقيـق يف فحصها والترصف 
فيهـا، ومن جهٍة أُخـرى َفـإنَّ الهيئة تسـتقبل كماً 
هائالً من الشـكاوى، ولهذا ال يمكن القول إن هناك 
بطئاً يف فحص الشكاوى ومعالجتها، بل عىل العكس 
من ذلك ال تتوقف الهيئة -بجميع كوادرها- عن بذل 
الجهود الالزمة إلنجاز الشـكاوى، وَكثرياً ما يتدخل 
رئيس الهيئة ونائبه وبشكل يومي وعاجل ورسيع يف 
معالجة عرشات الشكاوى رغم وجود دائرة مختصة 
بشـئون الشـكاوى يعمـل فيها عدد مـن القضاة ال 

يتوقفون عن فحص ودراسة ومعالجة الشكاوى. 
 

- كيف تسـاهم هيئة التفتيش القضائي يف التسهيل 
والتعاون مـع الجهات الحكومية األُخرى مثل الهيئة 
العامة لألوقاف يف حماية أرايض الوقف من املعتدين 
عليه؛ كون األوقاف كانت يف السابق يف ضياع وإهدار 
كبري؟ ما رأيكم عن القايض الذي يتساهل أَو يهمل يف 
مال الله وعدم الوقوف مع حماية وحفظ األوقاف؟ 

ال تنفـك الهيئـة عـن القيـام بواجبهـا الرشعي 
الحكوميـة  الجهـات  مـع  التعـاون  يف  والقانونـي 
املختلفـة، وأبوابهـا مفتوحـة ملمثليهـا السـتقبال 
شكاويهم ومقرتحاتهم وطلباتهم وتقوم بالتنسيق 
مـع أية جهة وبما يحّقق العدالة، وبالنسـبة للهيئة 
العامـة لألوقاف فتتعامل هيئـة التفتيش القضائي 
معها بشـكٍل خاص، وبما من شـأنه حماية أرايض 
األوقـاف مـن املعتدين، علمـاً أن الهيئة ال تتسـاهل 
مطلقاً مع أي قاٍض يهمـل يف حفظ أموال األوقاف، 

رئغج عغؤئ الافاغح الصدائغ الصاضغ أتمث الحعاري شغ تعاٍر خاص لختغفئ «المسغرة»:

لثغظا إجراءات تازطئ ضث ُضـّض صاض غاساعض َأو غعمض وظثطع 
ظتع اإلخقح الصدائغ وشص تعجغعات صائث البعرة

  السططُئ الصدائغئ 
رغط الخسعبات الاغ 
راشصئ المرتطَئ تسغُر 

بُثًطى باباٍئ ظتع افشدض
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السبت

العدد

13 رجب 1444هـ..
4 فرباير 2023م

(1581)
حوار 

بـل إن الهيئـة تتخـذ إجـراءات حازمـة ضـد ُكــّل 
قاٍض يتسـاهل أَو يهمل يف أي حق سـواٌء أكان حقاً 
للـه تعـاىل أَو حقاً لعبد مـن عباده، ويف هـذا الصدد 
أصـدرت الهيئـة العديد مـن التوجيهـات والتعاميم 
املتعلقـة بالجهـات الحكوميـة منهـا: التعميم رقم 
(٣) لسـنة ١٤٣٧هـ بشـأن رسعة البت يف القضايا 
املتعلقة باملبيدات الزراعية، والتعميم رقم (٥) لسنة 
١٤٣٩هـ بشـأن تنفيـذ األحكام الرشعيـة الصادرة 
لصالح الدولـة، والتعميم رقم (٢) لسـنة ١٤٣٩هـ 
بشـأن االختصـاص يف نظر قضايـا امليـاه والبيئة، 
والتعميـم رقـم (٦) لسـنة ١٤٣٩هـ بشـأن رسعة 
الفصـل يف القضايـا املتعلقة باملنازعـات الرضيبية 
والجمركية، والتعميم رقم (٧) لسنة ١٤٣٩هـ بشأن 
التحري عند إصدار أحكام انحصار وراثة الشـهداء، 
والتعميم رقم (١٦) لسـنة ١٤٤١هـ بشأن القضايا 
املتعلقـة بجرائـم املخـدرات، والتعميـم رقـم (١٣) 
لسـنة ١٤٤١هـ بشـأن نظر قضايا املغرتبني بصفة 
مسـتعجلة، والتعميـم رقـم (٢٥) لسـنة ١٤٤١هـ 
بشـأن رضورة التحـري والتأّكــد مـن أن الخرائط 
والصور الجوية واإلسـقاطات املسـاحية التي تقدم 
إىل املحاكم صادرة بشـكٍل رسمي عن الهيئة العامة 
لألرايض واملسـاحة والتخطيـط العمراني، والتعميم 
رقم (٣٨) لسـنة ١٤٤٢هـ بشـأن التأكيد برضورة 
التحـري وعدم البت يف قضايا املجاهدين والشـهداء 
إال بعـد الحصـول عـىل رسـالة رسـمية مـن هيئة 
القـوى البرشية مـن وزارة الدفاع أَو من مؤّسسـة 
الشهداء، والتعميم رقم (٦٥) لسنة ١٤٤٢هـ بشأن 
التعامل مع الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة وفقاً 
للقانون، والتعميم رقم (٧٠) لسنة ١٤٤٢هـ بشأن 
رسعة إنجـاز القضايا املتعلقة بالفسـاد، والتعميم 
رقـم (٧٢) لسـنة ١٤٤٢هــ بشـأن التنسـيق بـني 
الجهـات القضائيـة واألمنية، والتعميـم رقم (٣٥) 
لسـنة ١٤٤٢هــ بشـأن رضورة التحـري عند نظر 
القضايـا املتعلقـة بمنازعات عقارية تنشـأ يف املدن 

واملناطق التاريخية وفقاً للقانون، وغري ذلك. 
 

- الوقـُف هو ماُل الله، وسـمٌة من سـمات املجتمع 
اإلسـالمي يمثـل قيمة مـن أرفـع القيم اإلنسـانية 
سواًء بالنسـبة لرعاية بيوت الله أَو بالنسبة للتكافل 
االجتماعي.. هـل هناك توجيـه أَو تعميم من قبلكم 
للمحاكم يف رسعة البت يف مثل هكذا قضايا والتعاون 

مع هيئة األوقاف لحمايته؟ 
هنـاك العديُد مـن التعاميم التـي تصدرها هيئة 
التفتيـش القضائـي إىل رؤسـاء وقضـاة املحاكـم 
االسـتئنافية واالبتدائيـة، والتـي تعكـس التعـاون 
والتنسـيق مـع الهيئـة العامـة لألوقـاف، وبما من 
شـأنه حمايـة أموال األوقـاف، ومن تلـك التعاميم: 
التعميم رقم (٢٦) لسـنة ١٤٣٥هـ بشأن عدم قبول 
أيـة طلبات تتعلق بتسـويغ بيع أي عـني من أعيان 
الوقـف أَو املعاوضـة بهـا إال بعـد موافقـة املجلس 
األعـىل لألوقاف وعدم قبول أيـة نزاعات تمس العني 
املسـتأجرة املوقوفة إال بعد إعالن متويل الوقف بها، 
والتعميم رقم (١٦) لسـنة ١٤٤١هـ بشأن رضورة 
التحـري والتأّكــد مـن أن اإلفـادات التـي تقدم إىل 
املحاكم واملتعلقة باألوقاف صادرة بشـكل رسـمي 
عـن وزارة األوقـاف، والتعميـم رقـم (٣٢) لسـنة 
١٤٤١هـ بشـأن رضورة التحري يف قضايا األوقاف 
وإيالءهـا األهميّـة التي تسـتحقها ورسعة الفصل 
فيهـا بما يتفـق وصحيـح القانـون، والتعميم رقم 
(١١) لسـنة ١٤٤٢هـ بشأن رضورة إدَخال الجهات 
يف  الدولـة  وعقـارات  وأرايض  باألوقـاف  املختصـة 
القضايا املرفوعة أمام املحاكم بشـأنها مع التحري 
التـام والتقيد الصـارم بالقانـون وإجراءاته يف تلك 
القضايا، والتعميم رقم (٣٩) لسنة ١٤٤٢هـ بشأن 
رضورة اتِّخـاذ اإلجـراءات الكفيلـة باملحافظة عىل 

أموال األوقاف العامة وفقاً للقانون. 
 

- مـاذا عن دعوة قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الدين الحوثي، امُلسـتمّرة باالهتمام وتفعيل القضاء 
مع إصالحه للقيام بمسـؤولياته وواجباته وتطهريه 
من الخونـة.. برأيكم هل تحّقـق اإلصالح القضائي 
يف ضـوء توجيهـات السـيد القائد ورئيـس املجلس 

السيايس األعىل مهدي املشاط؟
دعـوُة السـيد القائـد -يحفظـه اللـه- إنما هي 
دعـوٌة من رجـل يدرُك أهميّـَة القضـاء وقيمتَه بني 
أجهـزة الدولـة، فـال دولة دون قضـاء عـادل، َوإذَا 
فسـد القضـاء ضاعـت الحقـوق، وقـد كان لدعوة 
السـيد القائد أثر كبري يف تحفيز العاملني يف السلطة 

القضائية، فشـعورهم باهتمـام القيادة دفعهم إىل 
التفاني يف العمل رغم األوضاع الصعبة، َوتوجيهات 
قائد الثورة تشكل مرتكزات وإرشادات تسري عليها 
جميـع قطاعات الدولة وأجهزتها، ومنها السـلطة 
القضائية التي تحث الُخَطى نحو اإلصالح القضائي 
الشـامل عىل ضـوء توجيهاته وإرشـاداته، وهيئة 
التفتيـش القضائـي ال تتوانـى يف تحقيـق اإلصالح 
القضائـي، والجديـد الـذي قامت بـه لتحقيق ذلك 
الهـدف عىل ضـوء توجيهات السـيد القائد ورئيس 
املجلـس السـيايس األعـىل إدَخـال نـوع جديد من 
التفتيش -وهـو يعترب يف إطـار التفتيش املفاجئ- 
وهو التفتيش امُلسـتمّر، ملراقبة أداء القضاة بشكل 
ُمسـتمّر ابتداًء من قبول الدعاوى والطلبات وُمروًرا 
بالتأجيالت وحجز القضايا للحكم والنطق باألحكام 
وتسليم نسخ منها لألطراف وانتهاء بتنفيذها، وقد 
نتج عن هذا النوع من التفتيش تحسن أداء املحاكم 
املستهدفة بشكل ملحوظ، ويهدف التفتيش امُلستمّر 
إىل تحقيق أهداف عديدة نحو إصالح قضائي شامل، 
وأهم تلك األهداف: انضباط القضاة بعقد الجلسات 
يف مواعيدهـا، وإنجـاز القضاة للمعامـالت اليومية 
للمواطنـني، والحد مـن تراكم القضايا قيـد النظر، 
ومـن تطويل إجراءات التقـايض، ورسعة الفصل يف 
القضايا ُعُمـوًما والقضايا الجزائية التي عىل ذمتها 
مسـاجني ُخُصوصـاً، وكـذا رسعة تنفيـذ األحكام؛ 
باعتبار ثمـرة األحكام تنفيذهـا، ومعرفة معوقات 
العمـل القضائي ومعالجتهـا، وتوفري قاعدة بيانات 
بالقضايا املتعثرة -املوضوعية والتنفيذية- وأسباب 
تعثرهـا، ليتـم العمـل عـىل معالجة تلك األسـباب، 
ومعرفة مسـتوى إنجاز القضـاة املفتش عليهم من 
األحكام بالنظر إىل حجـم القضايا املعروضة عليهم 
وحثهـم عىل رفـع مسـتوى اإلنجاز، وضمـان خلو 
أماكن التوقيف يف املحاكم من أي مسـاجني بشـكل 
غـري قانوني، وترسـيخ هيبـة القضـاء يف املحاكم، 
وتزويـد الهيئة باملعلومـات املتعلقة بـأداء القضاة 

مهنياً ومسلكياً. 
 

- هـل هناك توّجــه لتفعيل التدريـب والتأهيل من 
خـالل تدريب القضـاة وتدريب كوادرهـا اإلدارية؟ 
وهل مـن رؤية لرتتيـب وإعادة البنـاء واإلصالح يف 
السـلطة القضائيـة بما يواكب التقـدم التكنولوجي 
املعلوماتـي والعمل عـىل نظام األتمتـة؟ وهل هناك 
ربط شـبكي وتنسـيق بينكم وبني الجهـات التابعة 

للسلطة القضائية؟
تدخلـت الهيئـة بشـكٍل مبارش يف عمليـة تدريب 
القضـاة ألول مرة هـذا العام، َحيُث اشـتملت خطة 
الهيئـة عىل عـدد مـن الـدورات التدريبيـة للقضاة 
خالل عـام ١٤٤٤هـ، وتسـتند هذه الـدورات إىل ما 
جاء من امليدان من تقاريـر حّدد بموجبها االحتياج 
التدريبـي، وتعمل الهيئـة أَيْـضاً مـع بقية الجهات 
مثـل وزارة العـدل واملعهد العـايل للقضـاء لتطوير 
عملية التدريب امُلسـتمّر للقضاة، كما عملت الهيئة 
أَيْـضـاً وللمـرة األوىل عـىل تدريب كوادرها بشـكٍل 
مكثّـف، وذلك؛ ِمن أجل إيجاد املوظف الكفء القادر 
عىل القيام بأعمال نوعية مفيدة مستقبالً، فاملوظف 
غري املـدرب قد يكون يف كثري مـن األحيان عالة عىل 
الجهـة وليس عوناً لها، وقد نفـذت الهيئُة دوراٍت يف 
مهـارات املفتش وكـذا يف القانون الدويل اإلنسـاني، 
وتعمـل عىل تنفيـذ دورات يف مجال تنفيـذ األحكام 
القضائية والقضاء املستعجل وغريها من املواضيع، 
وهذا بالنسـبة للقضاة، أما العاملـون يف الهيئة من 
اإلداريـني فقـد خضعـوا لـدورات يف الحاسـب اآليل 
والتحليل اإلحصائـي ومهارات كتابة التقارير، وكل 
هذا فقط خالل السـتة األشـهر املاضية مـن العام 
١٤٤٤هـ، ويتم اإلعداد لدورات قادمة بمشـيئة الله 
تعاىل، أما يف جانب األتمتة، فالهيئة تعمل عىل أنظمة 
ـة بها أهمها نظام متعلـق باملحاكم والقضاة  َخاصَّ
يقوم بجمع وترتيـب بيانات املحاكم والقضاة وكذا 
يسـتقي املعلومات من األنظمة األُخرى املوجودة يف 
الوزارة أَو جهات السلطة القضائية املختلفة ليقوم 
بتقييم آيل وفوري ملستوى العمل الذي يقوم به ُكـّل 

قـاٍض، واحتياجات املحاكم، ويسـاعد قيادة الهيئة 
وقيادة السـلطة القضائية عىل اتِّخاذ قرارات مبنية 
عـىل معطيـات حقيقيـة ويف وقٍت رسيـع وبكفاءٍة 
عالية، وكذا عملت الهيئة عىل توفري نظام شـكاوى 
بموقـع الهيئة عىل  إلكرتونـي سـريتبط مسـتقبالً 
االنرتنـت ويمّكـن الجمهور من متابعة شـكاواهم، 
وقـد يصـل األمـر إىل إْمَكانية تقديم الشـكاوى عرب 
املوقـع، وما تزال لـدى الهيئة خطط متعـددة فيما 
ة بهـا، كما تعمل الهيئة عىل  يخـص األنظمة الَخاصَّ
تقديـم العون واملسـاندة لـوزارة العدل فيمـا تبذله 
من جهـود لربـط املحاكم شـبكياً وتفعيـل النظام 

القضائي اإللكرتوني. 
 

- ما هي الخطط والتوّجـهات يف رفع مسـتوى أداء 
هيئـة التفتيش القضائي يف الفـرتة املقبلة؟ وإىل أي 
مـدى نفـذت الهيئـة دورها الهـام يف إطـار الرؤية 
الوطنيـة؟ وما أهـم التوّجـهـات والطموحات التي 

تسعون لتحقيقها؟
الهيئـُة -كمـا بقية أجهـزة السـلطة القضائية- 
تعمُل بشـكٍل مكثّـف وُمسـتمرٍّ عـىل تطوير أدائها، 
وتضع الخطط الطموحة لرفع مسـتوى أدائها عىل 
ضوء الدراسـات النوعية، ثم تعمـل عىل تطبيقها يف 
الواقـع العميل، ونتوقع أن تثمـر نجاحاً َكبرياً، ومن 
أهم خطط الهيئة لرفع مستوى أدائها هو االستمرار 
يف رفدهـا باألعضـاء األكفـاء القادريـن عـىل تلبية 
طموحاتها وتأهيلهم وتدريبهم، باإلضافة إىل تطوير 
الـكادر اإلداري املعـاون، ومنـح الهيئـة اإلْمَكانيات 

الالزمة للقيام بواجباتها عىل النحو األكمل.
وبالنسـبة للرؤيـة الوطنيـة فقـد كان لهـا دور 
كبري يف رسـم اسـرتاتيجية الهيئة، َحيـُث تم تحليل 
الوضـع الراهـن وظهـرت الثغـرات واملشـاكل التي 
كانت مسـترتة يف املـايض، وتم إعداد خطـة طويلة 
املدى -لخمس سنوات وتم ترتيب األولويات من هذه 
الخطـة، ويتم تنفيـذ جزء من األولويـات ُكـّل عام، 
وبحمد الله تعـاىل َفـإنَّ الهيئة تمّكنت خالل األعوام 
املاضيـة مـن تحقيـق الجـزء األكرب مـن املصفوفة 
التنفيذيـة للرؤيـة الوطنيـة، حيـُث أنجـزت يف عام 
٢٠٢٠م مـا يقارب (١٦) مرشوعاً، وتعمل هذا العام 
عـىل إنجاز (١٢) مرشوعاً آخـَر، وبحمد الله قطعت 
الهيئـة ما يقـارب (٧٥ ٪) من املصفوفـة التنفيذية 
للرؤيـة الوطنيـة لهـذا العام، أمـا عـن التوّجـهات 
والطموحات التي تسـعى الهيئة لتحقيقها يف الوقت 
الراهـن فهـو تفعيـل التفتيـش املفاجـئ امُلسـتمّر 
وتكثيفـه عىل جميع املحاكم االسـتئنافية واملحاكم 

االبتدائية التابعة لها. 
 

- يف ظـل ثمانـي سـنوات مـن العـدوان والحصار 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي عـىل بالدنا من تدمري 
للبنيـة التحتيـة ونهـب الثـروات ويف ظـل األوضاع 
االقتصادية الراهنة وعدم رصف املرتبات.. هل هناك 
آلية ملعالجة مشـاكل القضاة والكادر اإلداري يف ظل 

انقطاع املرتبات؟
لـو نظرنا إىل سـنوات العدوان الغاشـم والحصار 
الظالـم لوجدنـا أن املحاكـم لـم تغلق أبوابهـا أمام 
الناس رغم الظـروف األمنية التي صاحبت العدوان، 

ورغم انقطاع املرتبات، وصعوبة الظروف املعيشـية 
للقضـاة وأعوانهم، وال يخلـو األمر من وجود بعض 
املتقاعسـني، وقد اتخـذت الهيئة ضدهـم إجراءات 
صارمـة وصلـت إىل العزل يف كثري مـن الحاالت، هذا 
وقد عملت هيئة التفتيش القضائي مع بقية أجهزة 
السـلطة القضائية وبالتنسـيق مع الجهات املعنية 
إيجـاد  عـىل  املاليـة  ووزارة  الجمهوريـة  كرئاسـة 
املعالجـات الالزمـة يف ظل انقطـاع املرتبـات، وبما 
يكفل للقضاة والـكادر اإلداري املعاون حياة كريمة 
تمّكنهم من الرتكيز عىل القضايا وإنجازها، وبالفعل 
تـم بدايًة رصف نصـف مرتب شـهرياً منذ منتصف 
العام ٢٠٢٠م، واستمرت املتابعة إىل حني تم التوصل 
مع الجهات املعنية بـرصف النصف الثاني للعاملني 
فعلياً يف املحاكم والنيابات ابتداًء من العام ١٤٤٤هـ، 
كمـا حرصت الهيئـة -مـع الجهات األُخـرى- عىل 
توفري النفقات التشغيلية املمكنة لها ولسائر أجهزة 
السـلطة القضائية وبما من شأنه توفري اإلْمَكانيات 

الالزمة إلنجاز األعمال وعدم توقفها. 
 

- ما موقع القضاء اليمني يف ظل العدوان والحصار؟ 
وما هي إنجازات السلطة القضائية وتقييمكم لألداء 
القضائـي يف الوقـت الحـايل مـن ناحيـة االنضباط 

واإلنجاز وحسن األداء؟
 لم يسـتطع العدوان الغاشـم والحصـار الظالم 
ولـن يسـتطيع أن يثنـَي السـلطَة القضائيـة عـن 
القيـام بواجبها عىل اإلطالق يف تحقيق العدالة مهما 
كانت الصعوبات واملعوقات، فلقد وضعت السـلطة 
القضائية األولويـات والخطط، ومضت يف تنفيذها، 
وهناك أثـر ملمـوس لإلصالحات القضائيـة، إال أن 
عمليـة اإلصالح الكامل ليسـت باألمـر الهني، ولكن 
دعم القيادة الثورية والقيادة السياسـية كان دافعاً 
نحـو التقدم الكبري الذي شـهدته املحاكم، وال شـك 
أن املراقـب للشـأن القضائي يدرك أن هنـاك حراكاً 
َكبرياً يف عدة نواٍح ابتداًء بجهود أتمتة أعمال املحاكم 
وُمروًرا بإنجاز القضايا املتعثرة، والتفتيش امُلستمّر 
عـىل املحاكم، وتدريـب وتأهيل القضـاة وُخُصوصاً 
التطويـر  جوانـب  مـن  والكثـري  الجـدد،  القضـاة 

واإلصالح للمنظومة القضائية.
وبالنسـبة لتقييمنـا لـألداء القضائـي يف الوقت 
الحـايل فنسـتطيُع القول إنـه يف تحسـن إىل الفضل 
القضائـي  الـكادر  فانضبـاط  ُمسـتمّر،  وتطـور 
والرقابـة  واملتابعـة  حاالتـه،  أحسـن  يف  واإلداري 
ُمسـتمّرة، وإنجاز القضايـا يف تصاعد ملحوظ رغم 
الكـم الهائـل من القضايـا التي تسـتقبلها املحاكم 
سنوياً، َحيُث بلغ عدد القضايا املنظورة خالل العام 
١٤٤٣هــ (٢٤٢٫٦٩٧) قضية، أي مـا يقارب الربع 
مليون قضية، وهذا عدد مهول وغري مسبوق، إال أن 
املحاكم اسـتطاعت إنجاز (١٣٥٫٤٨١) قضية، وهذا 
ا من القضايا املنجزة خالل عام واحد،  عدد كبري ِجـدٍّ
يعرب عن جهد غري عادي من قبل السلطة القضائية، 
ـة يف ظل الظـروف الراهنـة ومحدودية الكادر  َخاصَّ

البرشي واإلْمَكانيات املادية. 
 

- حدثنا عن رفع مستوى الوعي القضائي والقانوني 
بالشـأن  واملهتمـني  القضائيـة  السـلطة  ملنتسـبي 
القانونـي، وتعزيـز مبدأ اسـتقالل وتطويـر األداء 

واالرتقاء بالعمل القضائي؟
يعترب القضاء جبهة من جبهات مواجهة العدوان، 
فالقضاء املسـتقل كان مسـتهدفاً من قبـل العدوان 
بشـكل كبـري، وقد تمّكنا مـن الحفاظ عىل السـلطة 
القضائية سلطة مستقلة تحمي حقوق ُكـّل اليمنني، 
وتساهم يف ترسيخ األمن والسلم االجتماعي، واملطلع 
عىل ما تعرضت له السـلطة القضائية من اسـتهداف 
يعرف تماماً حجم املؤامـرة التي حيكت ضد القضاء 
اليمني املسـتقل ومحاولـة تغييب الوعـي القضائي 
والقانوني ملنتسبيه، إال أن السلطَة القضائية حاولت 
جاهدة رفع مسـتوى الوعي ونجحـت يف ذلك معززة 
اسـتقاللها وصمودها ونجاحها، وأبسـط مثال عىل 
نجاحهـا يف ذلـك هو مسـتوى إنجـاز القضايـا، فلو 
اسـتعرضنا إحصائيات سنوات العدوان لوجدنا قفزة 
نوعيـة كبـرية يف األداء رغـم الزيـادة املهولـة يف عدد 
القضايـا والظـروف الصعبة، حيُث أنجزت السـلطة 
القضائيـة خالل األعـوام من ١٤٣٦هــ إىل ١٤٤٣هـ 
(٦٣٢٫٩٧٥) قضيـة، أي أن اإلنجـاز تجـاوز النصف 
مليـون قضية خالل ثماني سـنوات مـن الصمود يف 
مواجهـة العـدوان الحصار، وهذا رقـم كبري وصعب 
تحقيقـه يف ظـل مثـل هكـذا ظـروف، إال أنهـا إراَدة 
وعزيمـة الرجـال الصادقـني مـن القضـاة وأعضاء 
النيابـة العامـة واملوظفـني املرابطـني يف محاكمهم 
ويف أجهـزة السـلطة القضائية املختلفة، ويسـندهم 
ويدعمهـم قيـادة ثوريـة حكيمـة وقيادة سياسـية 
رشـيدة، األمر الذي يدل عىل ارتفاع وعيهم القضائي 
والقانوني وارتقاء أدائهم، وزيادًة للوعي فقد ُعقدت 
العديـد مـن ورش العمـل والـدورات التدريبية، ويتم 
بشكٍل ُمستمّر االلتقاء بالقضاة عرب قيادات السلطة 
القضائية ومناقشة كافة األمور املتعلقة بتعزيز مبدأ 

استقالل القضاء وتطوير األداء. 
 

- برأيكم ما هي الدالالت واألبعاد واألهميّة يف مرشوع 
«يـد تحمي ويد تبني» وإىل أي مدى تم تنفيذ الرؤية 

  العغؤئ ترّحح الصاضغ 
السادل الظجغه لاعلغ 

افسمال والمظاخإ 
وترشع الثسعى الاأدغئغئ 

شغ طعاجعئ الصاضغ 
المسغء المثالش

  العغؤئ تطصئ خقل 
الظخش افول طظ السام 
1444ه أضبر طظ 1319 
حضعى تط إظةاز 1290
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حوار 

الوطنيـة لبنـاء الدولـة اليمنية الحديثة يف السـلطة 
القضائية؟

مـرشوع (يـد تحمـي ويـد تبنـي) هـو الطريق 
األصوب للمرحلة التـي نمر بها، فهو مرشوع يقوم 
عىل عدم االستسـالم والرضوخ لرغبـات العدّو الذي 
أقـىص أملـه وغاية رغبته هـو إيقاف عجلـة البناء 
والتطويـر يف البلـد، لذلك نسـعى بكل مـا أوتينا من 
قـوة إىل تنفيذ أهـداف الرؤيـة الوطنيـة، وال نعتقد 
أبـداً أن اسـتمرار العدوان يمكـن أن يؤثر عىل تنفيذ 
الرؤيـة الوطنية إذَا ما وجد الرجال املخلصون، علماً 
أنه أُسـند إىل الهيئة (١٢) مرشوعاً ضمن املصفوفة 
التنفيذيـة للرؤيـة الوطنية خـالل النصف األول من 
العـام ٤٤٤هـ فقط، وقـد بارشت الهيئـة العمل يف 
تلك املشـاريع حتى قبـل وصول التعزيـزات املالية، 
وحّققـت الهيئـة مركزاً متقدمـاً بالنسـبة ألجهزة 
السلطة القضائية يف الربع األول، َحيُث كانت الجهة 
األكثـر إنجازاً، ومن املشـاريع التـي أنجزتها الهيئة 
خـالل النصف األول من العام ١٤٤٤هـ بشـكٍل كيل 
أَو جزئـي: مراجعة نظـام الرتقية للقضاة اسـتناداً 
للعوامـل املوضوعيـة (الكفاءة، النزاهـة، اإلنجاز)، 
وإعداد الضوابط واملعايري واألسس املنظمة الختيار 
أعضـاء هيئـة التفتيش القضائـي وتقييـم أدائهم 
ومسـاءلتهم، وتحديـث مدونـة السـلوك القضائي 
وتفعيـل العمل بها، ووضع أسـس وقواعد الربنامج 
التدريبي امُلسـتمّر وكذلك التدريـب امليداني، ووضع 
أسس وقواعد الربنامج التدريبي والتقييمي للقضاة 
الجـدد أثناء فـرتة التدريب وقبـل مبارشتهم للعمل 
القضائي، وبناء القدرات للقضاة يف الهيئة واملحاكم 
لعدد (١٥٥) قاضياً، وبناء قدرات املوظفني اإلداريني 
يف الهيئـة لعـدد (٨٠) موظفـاً، وإنجـاز القضايـا 
املوضوعية والتنفيذية املتعثرة أمام املحاكم، وتنفيذ 
خطة التفتيش امُلستمّر عىل قضاة املحاكم االبتدائية 
واالسـتئنافية، ووضـع قواعد وضوابط اسـتحقاق 
حافز بـدل إنجاز يقـدم للكادر القضائـي واإلداري 

العامل يف املحاكم والنيابات. 
 

- أيهمـا أخطـر عـىل السـلطة القضائيـة مواجهة 
الفساد أم الفاسدين؟ وماذا عن طرق التصدي؟ وما 
هـي أبرز املعوقات واإلشـكاليات التي تواجهونها يف 
تحقيق قضاء نزيـه وعادل كرضورة للبناء وتحقيق 

تطلعات الشعب اليمني؟
يعنـي  ومواجهتُـه  الفاسـدون،  هـو  الفسـاد 
مواجهتُهـم، والسـلطة القضائية تتصدى للفسـاد 
ومقاضاتهم والحكم  بمالحقة الفاسـدين قضائيـاً 
عليهـم بالعقوبات العادلـة التي تردعهـم وغريهم 
ممـن تسـوِّل لـه نفُسـه سـلوَك طريـق الفسـاد، 
وبالنسبة ألبرز املعوقات واإلشكاليات التي نواجهها 
يف تحقيق قضـاء نزيه وعادل، فنود اإلشـارة إىل أنه 
ال يخلـو عمـل من املعوقـات والصعوبـات، وتواجه 
الهيئة العديد منها أهمها: نقص الكادر البرشي من 
قضـاة وموظفني إداريني، ونقـص الكادر القضائي 
واإلداري يف املحاكم والسلطة القضائية بشكل عام، 
وعـدم كفاية مقـر الهيئة الحـايل لجميـع دوائرها 
وإداراتهـا املختلفـة، َوأَيْـضـاً عـدم تفعيـل العمل 
باألنظمـة اإللكرتونيـة يف جميع املحاكـم (األتمتة) 
بشكل كامل رغم أن العمل ُمستمّر يف ذلك، باإلضافة 
إىل قلة اإلْمَكانيات املادية والنفقات املالية التشغيلية 
للمحاكم، ولكـن ورغم ُكـّل الصعوبـات واملعوقات 
ما زالت الهيئة -وسـتظل- تعمـل عىل مراقبة األداء 
القضائي وتسعى إىل االرتقاء بذلك األداء بمشية الله 

تعاىل وعونه وتوفيقه. 
 

- ال يجـوُز التقصـريُ أَو تعطيـُل أعمـال املحاكم أَو 
النيابات تحت أي مربّر؛ باعتبار القضاء هو الضامن 
لحرمة الدماء والحقـوق، وأن القيام بواجب العدالة 
مـن األعمال املقدسـة التي ال يجوز املسـاس بها أَو 
التقصـري يف أدائهـا.. قبل أشـهر كان هنـاك إعالن 
من نادي القضاة لـإلرضاب.. ماذا كان موقف هيئة 
التفتيـش القضائي مـن هـذا اإلرضاب؟ وهل نادي 
القضاة لـه صفة رسـمية ورشعية كمثـل النقابات 
إن كان هذا النادي يمثل نقابة فيندرج تحت سـلطة 

اتّحاد النقابات؟
هيئُة التفتيش القضائي ترى أن القضاَء رسـالٌة 
وليـس ِمهنـًة أَو وظيفة، ولهذا فـال يصح أن يكون 
القضـاء محـالً للتقصـري أَو التعطيـل أَو اإلرضاب، 
فالقايض عليه أداء رسـالته القضائيـة مهما كانت 
الظروف والصعوبـات واملعوقات، واملحاكم ال يمكن 
أن تغلق أبوابها عىل اإلطالق، فالقضاء ملجأ املظلوم، 
واملحكمة مقصد املكلوم، ولهذا ال يمكن إغالقها أبداً، 

ومن هذا املنطلق كان موقف الهيئة وسيظل رافضاً 
ألي إرضاب أَو إيقـاف للعمـل القضائي، وال يكتفي 
موقف الهيئـة عند ُمَجـّرد الرفض، بـل ويتعداه إال 
اتِّخاذ اإلجراءات الكفيلـة بمنع وقوعه، أَو رفعه إذَا 
حدث، وهذا ما تم خالل اإلرضاب األخري، َحيُث كانت 
الهيئة السـباقة إىل رفع اإلرضاب وكانت إجراءاتها 
ومتابعتها هي الحاسمة والحازمة يف عودة القضاة 
إىل العمل، وبالنسـبة لنادي القضاة فهيئة التفتيش 
القضائـي ال يهمهـا أي تكوين أَو تجمـع للقضاة، 
املهـم أن يكون ذلك يف إطار الـرشع والقانون، وبما 
يخـدم العدالـة، والهيئـة مع أية مطالـب مرشوعة 
للقضاة، وتعمل عىل توفريها بالتنسيق مع الجهات 

املختصة، مع مراعاة الظروف الراهنة. 
 

- إضاءتُكـم حول التعـاون اإليجابي مـن الوزارات 
والجهـات الحكوميـة يف العمـل عىل تنفيـذ الرؤية 
الوطنية.. برأيكم ماذا عن مدونة السـلوك الوظيفي 
هل سـوف تكون هـي بمثابة دليل تقييم مؤّسـيس 

يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني؟
سبق وأوضحنا أن الهيئَة تتعاوُن وبشكٍل إيجابي 
مـع الجهات الحكوميـة، وذلك التعاون سـواًء فيما 
يتعلـق بالقضاء والعدالة بشـكل خاص أَو ما يتعلق 
بتنفيذ الرؤيـة الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 
بشـكٍل عـام، وبالنسـبة ملدونـة السـلوك الوظيفي 
َفـإنَّهـا تعـد إنجازاً َكبرياً، وال شـك أنها سـتقود إىل 
تحسـني كبـري يف األداء املؤّسـيس، ومـن املؤّكـد أن 
القضـاة كغريهـم ملتزمـون بهـا، بـل إن القضـاة 
تفـرض عليهم طبيعـة عملهم مسـؤوليات وقيوداً 
أكرب مـن غريهـم، لذلـك فجميـع دول العالم تضع 
مدونات للسـلوك القضائـي، والجمهوريـة اليمنية 
كغريها من الدول لديها مدونة سـلوك قضائي، وقد 
عملـت الهيئة منذ أشـهر عىل تحديـث وتطوير تلك 
املدونة، وسيكون تحديثها عىل ضوء مدوَّنة السلوك 
الوظيفي، وال شـك أن مدونة السـلوك القضائي لن 
تتعارض مع مدونة السـلوك الوظيفي، بل ستتوافق 
ودليالً  معها، وسـتمثل املدونتان مجتمعتان معياراً 
للتقييـم لدى السـلطة القضائيـة، علمـاً أن الهيئة 
بارشت بتعميم مدونة السلوك الوظيفي عىل القضاة 
واملوظفـني العاملـني، وتـم أخـذ التعهـدات منهـم 
بالعمل بموجبها، كما أن الهيئة كانت -من سـابق- 
قـد أعـدت دليـالً للعمـل فيها، وقـد تضمـن الدليل 
ضوابـط العمـل يف الهيئـة، ومـن تلـك الضوابط ما 
يتوافق مع ما ورد يف مدونة السـلوك الوظيفي، ومن 
تلك الضوابـط: التقيد الصـارم بالقوانـني واللوائح 
النافـذة، واالنضباط الوظيفي وإنجـاز األعمال أوالً 
بأول، وأداء العمل بدقـة وأمانة وإخالص، وااللتزام 
بالتجـرد واملوضوعية والحيـاد يف العمل، واملحافظة 
عـىل أرسار العمـل وااللتـزام بالتحفـظ، وتطويـر 
املعارف والقـدرات والكفاءات وتوظيفها يف االرتقاء 
بأداء الهيئة، وااللتزام بالنزاهة والشفافية، وااللتزام 
بالتسلسـل اإلداري وتفعيل التعاون والتنسـيق مع 
الجهات القضائية، والتقيد باآلداب الرفيعة واألخالق 
العاليـة، وُحسـن الهيئـة واملظهـر ورقي السـلوك 
والتعامـل، وتجنـب األعمال التي تضع الشـخص يف 
موضع الشـبهة، وعدم إقامة عالقات شخصية مع 
مقدمي الشكاوى، واجتناب املباهاة وعدم استغالل 
العمـل للحصول عىل منافع شـخصية، وتعزيز ثقة 
املجتمع يف نزاهة وأمانة العاملني يف الهيئة والسلطة 

القضائية ُعُمـوًما. 
 

- ال شـك أن ثورة الواحد والعرشين من سـبتمرب قد 
أسـهمت بشـكل فعال وهادف يف تحقيق انتصارات 
وإنجازات للهيئة والسـلطة القضائية بشكل كامل.. 

فهل باإلْمَكان ذكرها؟
لقـد شـكَّلت ثـورة ٢١ سـبتمرب منعطفـاً هاماً 
ا يف حيـاة الوطن بشـكٍل عـام، وكان لها  وتاريخيّـٍ
األثُر الكبريُ يف شـتى املجاالت ويف جميع املؤّسسات، 
وال شـك أن السـلطة القضائية تأثـرت بهذه الثورة 
العظيمـة، فرغم ما واجه الوطن من عدوان غاشـم 
وحصار ظالم -عقب الثورة مبارشًة- إال أن السلطة 

القضائية شـهدت إنجازات وإضافـات نوعية ومن 
أهمهـا تعزيـز اسـتقالل السـلطة القضائيـة، فقد 
كانـت السـلطة القضائيـة قبل الحـادي والعرشين 
من سـبتمرب تعاني مـن التدخل يف شـئون القضاء، 
بـل والتدمـري املمنهج للسـلطة القضائية كسـلطة 
مسـتقلة تحمي الحقوق وال تراقب يف عملها سـوى 
اللـه تعـاىل، وما زلنـا إىل اليـوم نعاني مـن آثار ذلك 
التدمـري، ولكننـا اليـوم قـد خطونا خطـوات جيدة 
وملموسـة يف تعزيز اسـتقالل السـلطة القضائية، 
ومـن أهـم إنجـازات ثـورة الواحـد والعرشيـن من 
سـبتمرب ارتفـاع إنجـاز القضايا بشـكل ملموس، 
َوأَيْـضـاً انطالق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
الحديثة والتي شاركت السلطة القضائية يف تنفيذها 
بقـوة وفاعليـة، وبالنسـبة للهيئـة فقد تـم تفعيل 
عملهـا الرقابـي بعد الثورة بشـكل كبـري من خالل 
تكثيف عمليات التفتيش امليداني، وما نود اإلشـارة 
إليه هنا أن الهيئة واجهت صعوبات وتحديات كبرية 
يف أداء مهامها جراء العدوان الغاشم إال أنها تمّكنت 
من إدارة األزمة التي سـببها العدوان وحافظت عىل 
الـدوام يف املحاكم فلم تغلـق املحاكم أبوابها حتى يف 
أشـد الظروف صعوبًة، وتمّكنت الهيئة -بفضل الله 
تعاىل- من دارسـة األوضاع املحيطة بها ثم النهوض 
رويـداً رويـداً حتى وصلـت إىل مرحلـة حّققت فيها 
إنجازات لم تكن تتحّقق حتى قبل العدوان ُخُصوصاً 
بعـد أن بـدأت الهيئـة يف التخطيط املـدروس ضمن 

فعاليات الرؤية الوطنية. 
 

- قبل الختام، مىض ثالثة أعوام عىل تعيينكم رئيسـاً 
لهيئـة التفتيش القضائي، هل باإلْمَكان التوضيح ما 
الذي قّدمتموه للهيئة والسلطة القضائية بشكل عام 
خالل هذه الفرتة سـواء يف جانب اإلصالح القضائي 

واإلداري؟
 مـا أنـا إال جنـدي من جنـود هذا الوطـن، بذلت 
-وسأضل أبذل- قصارى جهدي يف خدمته، وال أريد 
هنـا تقييم نفيس وأدائي، فغريي من يقيمني، وقبل 
ذلـك كله ال أبتغي من عميل سـوى رضـا الله تعاىل، 
وعىل ُكـّل حال وإَجابَة عىل سؤالكم أشري بإيجاز إىل 
أهم ما تم إنجازه خالل األعوام الثالثة املاضية والتي 
منها: تفعيل دور الهيئة يف االرتقاء باألداء القضائي 
من خالل تدشـني التفتيش املفاجئ امُلسـتمّر الذي 
لـم يتوقـف خالل السـنوات الثالث املاضية وشـمل 
جميـع املحاكم االسـتئنافية واالبتدائية، ونتج عنه 
معالجة الكثري من اإلشـكاليات واملعوقات، وأهمها 
رفع إنجاز املحاكم للقضايا والتي كانت (٦٣٫٦٢٣) 
قضية بنسـبة (٣٨٪) واآلن ارتفعت إىل (١٣٥٫٤٨١) 
قضيـة -أي أكثـر من الضعـف- وبنسـبة (٥٦٪)، 
ومـن تلك القضايا التي تم إنجازهـا قضايا متعثرة 
مر عليها سـنوات طويلة، وقد تـم البت فيها خالل 
السـنوات الثـالث املاضيـة، ويكفـي أن نقـول إنه 
بلـغ عـدد القضايا املتعثـرة املرصودة حتـى نهاية 
العـام ١٤٤٣هــ (٢٥٫٥٥٧) قضية، وقـد تم خالل 
النصف األول من العـام ١٤٤٤هـ إنجاز (١١٫٠٨٦) 
قضيـة متعثرة وبنسـبة (٤٣٪)، هـذا باإلضافة إىل 
تحريك التفتيش امُلسـتمّر وتقييم كفاءة املئات من 
القضاة، وكـذا رفع الرتشـيحات للمجلس بتنقالت 
القضاة وبما من شـأنه تعيني القايض املناسـب يف 
املكان املناسـب، َوأَيْـضاً معالجة شكاوى املواطنني 
والتـي تجـاوزت خـالل السـنوات الثـالث املاضية 

دة، وأمـا جميـع الشـكاوى  (٥٠٠٠) شـكوى مقيـَّ
التـي تم معالجتها فقد تجاوزت (٨٠٠٠) شـكوى، 
باإلضافـة إىل مسـاءلة القضـاة املخالفـني والرفع 
بالدعـاوى التأديبيـة بحـق العرشات منهـم، ورفد 
املحاكم بالقضاة من خـالل توزيع الدفع املتخرجة 
من املعهـد العايل للقضاء أوالً بأول للعمل باملحاكم، 
َحيـُث تم توزيع قضـاة الدفعـة (٢١) من خريجي 
املعهد العـايل للقضاء وعددهـم (٨٩) قاضياً، واآلن 
يتـم توزيع قضاة الدفعـة (٢٢) للتدرب يف املحاكم، 
فضالً عن املشاركة والتدشني للعرشات من الدورات 
التدريبيـة سـواًء للقضـاة أَو املوظفـني اإلداريـني، 
الرؤيـة  مصفوفـة  يف  الـواردة  األنشـطة  وتنفيـذ 
الوطنيـة، وإعداد اإلحصائيـات القضائية الفصلية 
والسنوية، باإلضافة إىل إصدار الئحة هيئة التفتيش 
القضائـي وبناءهـا التنظيمي ودليـل عملها، وكذا 
إصـدار التعاميم القضائية والتـي تجاوزت (٢٠٠) 
تعميم، وقد تم إصدار كتاب بتعاميم الهيئة الصادرة 
خـالل الفرتة من ١٤٣٤هــ إىل ١٤٤٣هـ، فضالً عن 
إصدار األدلـة القضائية كدليل املفتش ودليل حركة 
الدعـاوى والطعون، ودليل إجـراءات قضايا األمور 
املستعجلة، ودليل تصنيف الدعاوى، ودليل إجراءات 
التنفيـذ، هـذا باإلضافة إىل إنشـاء دوائـر وإدارات 
جديـدة يف الهيئـة، ورفدهـا بالكـوادر القضائيـة 
واإلدارية الكفؤة، وإجراء التدوير الوظيفي ملوظفي 
الهيئة، وتطوير بناءها اإلداري والتقني املعلوماتي، 
وإنشـاء موقـع إلكرتونـي للهيئـة، وأتمتـة عمـل 
الهيئـة وتحديث األنظمة والربامج وتطوير األجهزة 
واملعـدات وإدَخـال التقنيـة املعلوماتيـة يف جميـع 
أعمال الهيئة، وإعداد نظام إلكرتوني حديث لقاعدة 
بيانات القضاة شمل أكثر من (١٨٠٠) قاٍض، وغري 

ذلك. 
 

- ما هـي خطُطكم وترتيباتكم املسـتقبلية لفرتة ما 
بعد العدوان؟

 نحـن نطمُح لألفضل، فما قامت به الهيئة خالل 
السـنوات القليلـة املاضيـة هـو إنجاز كبـري، رغم 
العـدوان الغاشـم والحصار الظالم، وقـد امتد تأثري 
الهيئة إىل سـائر املحاكـم، بدليل تضاعـف اإلنجاز، 
وارتقاء األداء القضائي، وبالنسـبة للخطط فالهيئة 
ال تعمـل بدون تخطيط، فجميع أعمالها مدروسـة، 
وال تنفـذ إال وفـق خطـط مزمنة محـّددة األهداف، 
فعىل سـبيل املثال ويف مجال التفتيش امليداني -الذي 
هو أهـمُّ أعمال الهيئة- ال يوجد تفتيٌش دون خطط 
مدروسـة وموضوعة له، سـواٌء أكان تفتيشاً دورياً 
لتقييم كفاءة القضاة أَو كان تفتيشـاً مفاجئاً عاماً 
أَو تفتيشـاً مفاجئـاً ُمسـتمّراً، َحيـُث تقـوم الهيئة 
بوضع الخطط التفتيشية أوالً ومن ثم يتم تنفيذها، 
وتلك الخطط تشـمل أهداف التفتيش وآلية تنفيذها 
واملحاكم املستهدفة بالتفتيش وعدد لجان التفتيش 
وفرتة تنفيذ املهام التفتيشـية، وعادًة ما يتم عرض 
الخطط عىل مجلس القضاء األعىل للموافقة عليها، 
وبعـد إقرارها يتـم تنفيذها ميدانيٍّا ومـن ثم الرفع 
بتقاريـر بنتائجها، ليتـم بعد ذلك تنفيـذ مخرجات 
التفتيـش، ومـن ُكـّل ذلـك يتحّقق هـدف التفتيش 
وثمرتـه يف تقييـم عمل القضـاة وتقويـم العمل يف 
املحاكـم واالرتقاء باألداء القضائـي، أما عن خطط 
الهيئـة املسـتقبلية فهـي منبثقـة من علـم الهيئة 
بأهميّة التخطيط يف حياة الفرد واملجتمع، ورضورة 
رسم رؤية مستقبلية ملا يراد أن يكون عمالً ناجحاً، 
فال يوجد نجاح بدون عمل، وليس هناك عمل ناجح 
بدون تخطيـط، وهذا ما تدركه الهيئـة جيًِّدا، ولهذا 
فهي تعمل عىل وضع الخطط التشـغيلية السـنوية 
التي تسري عليها، مراعيًة أن تكون خططها واضحة 
وطموحـة، ويف ذات الوقـت دقيقـة وواقعيـة، ويف 
ُكـّل األحـوال َفـإنَّ خطط الهيئـة تنبثق من هدفها 
الرئيـيس املتمثـل يف االرتقـاء بـاألداء القضائي عن 
طريق تقييم القضاة وتقويم عمل املحاكم، ولتنفيذ 
هذا الهـدف ال بدَّ أن ترتقَي الهيئة بنفسـها أوالً عن 
طريق تطويـر كادرها البـرشي وإْمَكانياتها املادية 
والتقنيـة واملعلوماتية، ومن ثـم تنطلق نحو امليدان 
لالرتقاء بـاألداء القضائي عن طريق العمل عىل رفد 
املحاكم بالقضاة وتدريبهم وتأهيلهم، ثم مراقبتهم 
اإلنجـاز  يرفـع  وبمـا  وتقويمـه،  أدائهـم  وتقييـم 
ويجـّوده، ويحد من تعثـر القضايا، ومـن التطويل 
يف إجـراءات التقـايض، ُوُصـوالً إىل تحقيـق العدالة 
القريبة الناجزة، بواسـطة قضـاء كفء نزيه يكون 
محـل ثقة املجتمـع وملجأهم، وتحـت قضاء عادل 
سيسود -بال شك- األمن واالسـتقرار والرخاء بإذن 

الله تعاىل. 
 

- كلمة أخرية
لتوضيـح  لنـا  الفرصـة  إتاحـة  عـىل  أشـكركم 
دور الهيئـة وإنجازاتهـا واإلَجابَـة عىل التسـاؤالت 
التـي يثريهـا اإلعالميـون وغريهـم مـن املواطنني 
عـن السـلطة القضائيـة ُعُمـوًما وهيئـة التفتيش 
ُخُصوصاً، سـائلني اللَه تعاىل النـَرص والعزَة لوطننا 
الحبيب والتمكني للرجـال الرشفاء فيه، مع خالص 
تمنياتنا بالتوفيق والسداد لنا ولكم ولكل قاٍض نزيه 
ُكفٍء يحمُل رسالَة العدالة ويسعى إىل إقامة الحق.. 

واللُه ويلُّ الهداية والتوفيق.

  العغؤئ تطمح لافسغض 
الافاغح المفاجأ 

والُمسامّر سطى جمغع 
المتاضط الاابسئ لعا

  تمّضظا طظ إظةاز أضبر 
طظ ظخش ططغعن صدغئ خقل 
بماظغ جظعات طظ السثوان 

والتخار سطى الغمظ
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إجراُم اإلرعاب السالمغ الخعغعظغ افطرغضغ 
تّسان طتمث الحرتغ 

 
تفجريٌ للمسـاجد وإحراق املصاحف 
وجهان لُعملة واحدة، هذا هو سلوُكهم 
وتضاُمنُهم مع السـويدي وغريه لحرف 
األنظـار كما حصـل يف تفجري جامع يف 

باكستان. 
أصحـاب الفكـر اليهـودي يحرقون 
كتـاب الله وأدواتهم واملسـوخ البرشية 
باسـم اإلسـالم تحرق وتقتـل وتدّمـر 
ــة اإلسـالمية  وتذبح وترهب أبناء األُمَّ
يف ُكــّل مكان ويف ُكــّل بقعة عىل وجه 
األرض فقط تختلف املسميات والطرق 
واألسـاليب وهـل مـن العقـل واملنطق 
أن نقتنـع أن ترصف السـويدي وغريه 
سـلوك فردي والحقيقة أنه عمل منظم 
مرتبـط ارتباطـاً مبارشاً وغـري مبارش 
مع ُكـّل الجماعات املسـلحة اإلرهابية 
املنتـرشة يف أُمتنـا العربية واإلسـالمية 
التي تم تقسـيمها حسـب ما يتناسـب 
إىل جانـب دويـالت وكيانـات صغـرية 
متناحرة حسـب ما خطط له ويخطط 
أئمـة الكفر أمريكا  َحـاليٍّا ومسـتقبالً 

وإرسائيل وبريطانيا وفرنسا. 
والعجيـب أن جماعـات تدعـي أنها 

تحارب أمريكا وتتبنى عمليات التفجري 
يف بلدان أُخرى بينما لم نجد أية جماعة 
أَو نظـام يديـن بـل وصـل حالهـم إىل 
إدانـة الضحيـة كمـا تركيـا واإلمارات 
بوصـف  وغريهـا  واألردن  والسـعوديّة 
باإلرهـاب  القـدس  مسـدس  عمليـات 
للتفـرد  االحتـالل  يشـجعون  وبهـذا 
بالشـعب الفلسـطيني ملزيد مـن القتل 
واالعتقـال وهـدم املنـازل ولن نسـمع 
لهـم أية إدانة فهل سـمع العالـم إدانة 
منهـم لتفجري جامـع يف بيشـاور راح 
ضحيتـه أكثر من تسـعني قتيالً خالف 
الجرحـى والتوقيت يـدل عىل إدارة هذه 
العمليـات حرق مصاحـف يف عدة دول 
وتفجري جامع بباكستان عىل أن اللوبي 
الصهيوني هو املخّطط واملمول والعدّو 

الحقيقي ألمتنا اإلسالمية. 
بينمـا أنظمـة العـدوان مشـغولون 
ومحاَرصتـه  شـعبنا  عـىل  بعدوانهـم 
العمالـة  درب  يف  والسـري  إلخضاعنـا 
ونصبـح نحمـل اسـم يمنيـني وعربـاً 
ومسلمني كجنسـية وديانة يف البطاقة 
وجواز السـفر ولكن هيهات منا الذلة، 
بُهــِويَّتنـا  يمنـي  كشـعب  وتمسـكنا 
املسـرية  لقيـادة  ووالئنـا  اإليَمـانيـة 

القرآنية. 

إدراكنـا ووعينـا وتمسـكنا بذكـرى 
إسـالم شـعبنا بجمعـة رجـب طوعـاً 
وبرسـالة نقلهـا عـن خاتـم األنبيـاء 
والرسـل اإلمام عـيل -كرم اللـه وجه- 
ويف هـذه املرحلـة أعاد االعتبار لشـعب 
اإليَمــان والحكمـة املـرشوع القرآني 
الغـزاة  أحـالم  ُكــّل  تحطمـت  الـذي 
واملحتّلـني وأدواتهم وفشـلوا يف إطفاء 
نور اللـه وهذا املرشوع لـن يهزم بإذن 
اللـه وتأييـده وعلينـا أن نفهـم أن من 
نتائجـه اإليجابية كشـفت للعالم ُكـّل 
الجماعات اإلسالمية التي انترش الفكر 

الدخيل يف بلدنا عربهم. 
وثمان سـنوات والجميـع يدفع ثمن 
زيف وتحريف اإلسـالم حتى أصبح من 
يحملـون الثقافات املغلوطـة يف خندق 
مع أعـداء اللـه وأعـداء كتابـه وأعداء 
رسـوله وأعداء من تمسـك بهم وأولهم 
عرتة رسـولنا األكرم فهم يعرفون أنهم 
لـن ينخدعوا بأيـة ثقافة مهمـا كانت 

اإلغراءات أَو الرتهيب. 
ولنـا عـربة يف ُكـّل مجريـات الحرب 
منذُ بدأت وحتى اليوم، ندعو ُكـّل املغرر 
بهـم أن يحـّرروا عقولهـم قبـل تحرير 
حركة أقدامهـم التي ال يخطو أي واحد 
منهـم خطوًة إالَّ وفقـاً ملن قاتلوا معهم 

ضـد الجيش واللجان الشـعبيّة، واليوم 
يقتتلـون بني بينهـم رغم أنهـم أدوات 
جميع أطراف الرصاع يف مناطق سيطرة 
لحديـث  ومصداقـاً  العـدوان  أنظمـة 
الرسـول الكريـم: «إني تـارك فيكم ما 
إن تمسـكتم بهما لن تضلـوا بعدي أبداً 
كتـاب اللـه وعرتتـي..» إلـخ الحديث، 
ومهما تعددت السفن وأبحرت ستغرق 
كلها إالَّ سـفينة آل البيت هي الوسـيلة 
الوحيـدة لنجـاة الجميـع وقيادتهـا ال 

تمنع أحداً من االلتحاق بها. 
والتنديـد  للتعبـري  يمنعكـم  مـا  إذاً 
السـويد  يف  حـدث  مـا  ضـد  والرفـض 

وهولندا والدنمارك وغريه؟ 
والهـاون  والـذل  االنبطـاح  إنـه 
والعبودية لغري الله وإن كنتم تحفظون 
كتاب اللـه غيباً فهو لغرض املسـابقة 
العربيـة  الشـعوب  وخـداع  اإلعـالم  يف 
وتطويعهـا وتطبيعها للقبـول بكل ما 

يحدث ضدها. 
أيـن عمـرو خالد وطارق السـويدان 
والسـديس والقرنـي واألزهـر ورابطة 
علمـاء  وأيـن  اإلسـالمية؟  السـعوديّة 
إعادة الرشعية وقتالهم ألجل الُهــِويَّة 
اإلسـالمية املسـتوردة التي من يحملها 
ال يتجـرأ بكلمة ضد من أحـرق القرآن 

وأسـاء لرسـولنا وأين املهدي الحاصل 
الـذي يتكلم عن تراب وعـن بايدن وعن 
الصيني ويزعم املوت الرسيري لسلمان 
وابنـه لم ير حـرق القـرآن وأين محمد 
اإلمـام أيـن يقيم ومـن يعـرف ما هي 
ردة فعلـه تجـاه مـا قام به السـويدي 
أقـل يشء أتباعه هل يخطـر ببالهم أن 
يسـألوا إمامهم عن موقـف الرشع من 
ذلـك وملاذا القنـوات اإلعالميـة لم تلتق 
هذا الرجل وطالبـه وتزورهم إىل محال 

إقامتهم ومدارسهم. 
نقول لألُسـتاذ محمد عـيل الحوثي، 
ال تنشـغلوا فقط بقضايا الثأر وبه من 
يعد العدة فكرياً وثقافيٍّا لقتلنا بالجملة 
كما حدث سـابًقا يف بدر والحشـحوش 
والسـبعني والتحريـر وكليـة الرشطـة 
ا تفجـري جامـع يف  والعـريض وَحـاليّـٍ
باكسـتان ُكـّل ذلـك يؤّكــد أن الباطل 
ينظـم ويسـتهدف فئـة من املسـلمني 
فقط، من هم خطر عىل إرسائيل ومنهم 
أنصار الله يف اليمن وملاذا إرسائيل ليست 
قلقـة من جميـع الجماعات املسـلحة 
اإلرهابيـة سـؤال بحاجـة لإلجابة من 
الزندانـي وصعـرت واليدومـي واآلنـيس 
ومحمد  والحزمـي  واملسـوري  وتـوكل 

الريمي بمعرب وغريهم. 

طتمث شاغع

أمريـكا تدرُك أن الجيَش اليمنيَّ املواِجَه للعدوان 
بكل تشـكيالته أصبح اليوم عىل مسـتوى الُعنرص 
البـرشي يمتلُك الِخربَة ومختلـَف املهارات القتالية 
كما يمتلك عىل املسـتوى التسـليحي أصبح يمتلك 
مـن اإلْمَكانات التسـليحية ومـن العلـم واملعرفة 
واإلبداع التصنيعـي ملختلف أنواع السـالح الجوية 
منها والربية والبحرية كما أنه يف نفس الوقت عىل 
مستًوى عاٍل من الوعي اإليَمـاني الَجْمعي بقضية 
ومظلومية شعبه وأمته العادلة كما أنه جيش من 
ورائه شـعب أذهل العالم بصموده وبعطائه وعىل 
رأسـه قيادة قرآنية حكيمة وبالتـايل َفـإنَّ أمريكا 
ومـن ورائها اليهـود يدركون أكثر مـن غريهم أن 
الشـعب اليمني بقيادتـه القرآنية وبجيشـه قادر 
اليوم أكثر من أي وقت مىض عىل إلحاق الخسـائر 
والهزائـم الكارثيـة بقـوى تحالف العـدوان يف أية 
مواجهة عسـكرية جديـدة إالَّ أن أمريكا عىل وجه 
الخصـوص ال تزال ُمسـتمّرة يف مسـار العمل عىل 
إعاقـة أي تفاهم أَو َحـّل يفـيض إىل إنهاء العدوان 
والحصـار، بـل وتتَحـّرك عىل ُكــلِّ صعيـد للدفع 
باملنطقـة األوضاع عرب اسـتخدام أدواتهـا املحلية 
واإلقليميـة إىل العـودة نحـو جـوالت جديـدة من 

العدوان العسكري عىل الشعب اليمني. 
ما أعلنـه العليمي املرتـِزق مؤّخراً عن تشـكيل 
قوة عسـكرية جديدة تحت اسـم درع الوطن جاء 
بالتزامن مع عودة العزف األمريكي عىل اسـطوانة 
صنعـاء  إىل  تهريبـه  امُلسـتمّر  اإليرانـي  السـالح 
وبالتزامن أَيْـضاً مع ترويج إعالم الكيان السعودّي 
منابـر للمزاعـم األمريكيـة ُوُصــوالً إىل الحديـث 
عن رضورة امتـالك حكومة املرتِزقـة قوة بحرية 
للتصدي ملزاعم تهريب السالح اإليراني إىل صنعاء، 
األمر الذي يكشـف أن تلـك املزاعم واملـربّرات إنما 
تأتي يف إطار الرشعنة للسعي األمريكي إلفشال أية 
تفاهمات تفيض إىل إنهـاء العدوان ورفع الحصار 
عن الشـعب اليمني من جهة ُوُصــوالً إىل رشعنة 
وتربير املسـاعي األمريكيـة للدفـع باملنطقة عرب 
اسـتخدام أدواتهـا نحو جولة جديـدة من العدوان 

العسكري عىل الشعب اليمني. 
تعتقـد أمريكا أنهـا بتلك املسـاعي واإلجراءات 
ستسـلم وقطعانها مـن تبعات وخسـائر وهزائم 

أي مواجهة عسـكرية جديـدة مع صنعاء صحيح 
أن الكيانني السـعودّي واإلماراتي من سـيدفعون 

فواتـري الحرب ويتحملون خسـائرها 
هزائمهـا  خـزي  ويتجرعـون 
واالقتصاديـة  منهـا  العسـكرية 
وغريها والتي من املَؤكد أنها ستكون 
هـذه املرة أكثر بكثري مما سـبق، إالَّ 
أن عـىل تحالف العدوان بشـكل عام 
واألمريكي بشـكل خاص أن يعلموا 
علـم اليقـني بـأن هـم لن يسـلموا 
مـن تبعـات وخسـائر أي مواجهـة 
عسـكرية جديدة مع الشعب اليمني 
وقوتـه العسـكرية الضاربـة والتي 

ا سبقها  يعلم األمريكي مسبًقا بأنها ستختلف َعمَّ
وأن رضبـات القـوة الصاروخيـة وسـالح الجـو 
املسـري ووحدات الرب والبحر امليدانية أقوى وأشـد 
مـن سـابقتها تبقـي وأن نتائجهـا سـتكون كما 
توعـد قائد الثورة تماماً منكلة باألعداء تهوي بهم 
وبسـفنهم وأسـلحتهم البحرية إىل قاع البحر كما 
هـو هـالك فرعون فيما سـتصاب حركـة املالحة 
والنقل البحـري التجاري والنفطـي اإلقليمي منه 
والـدويل ويف النتيجة لن تسـلم ال أمريكا وال غريها 
من قوى تحالف العـدوان اإلقليمية منها والدولية 
من الخسائر والتبعات الكارثية األمنية والعسكرية 

واالقتصادية املبارشة والغري مبارشة. 
اليوم عىل تحالف العدوان وعىل رأسه أمريكا أن 
يعلمـوا ِعلَم اليقني بأن ال سـالمَة لهم وال لغريهم 
من الخسـائر والتبعـات الكارثية التي سـتخلفها 
أيـة مواجهـة عسـكرية جديـدة مـع صنعـاء إالَّ 
باالسـتجابة العمليـة والرسيعـة ملطالب الشـعب 
اليمنـي اإلنسـانية والعدالة واملحقـة والتي تتمثل 
أوالً بوقـف العدوان والحصـار واقله رفع الحصار 
عـن مطار صنعاء الـدويل وميناء الحديدة بشـكل 

كامل.
ثانيـاً: أن يوقفـوا عمليـات نهبهـم ورسقاتهم 
لثـروات بلدنا اليمـن الوطنية وعىل رأسـها الثروة 
النفطيـة والغازيـة الغازيـة والتي هي ملـٌك لكل 
ر يف  أبنـاء الشـعب اليمنـي والتـي يحب أن تسـخَّ
خدمة أبناء الشعب اليمني لحل مشاكله املعيشية 
واالقتصاديـة وليدفـع من عائداتهـا مرتبات ُكـّل 
موظفي الشـعب اليمني من املدنيني والعسكريني 

واألمنيني.
 ثالثاً: عىل تحالف العدوان أن يعلموا علم اليقني 
االحتاللية  وأدواتهم  وقطعانهـم  أنهم 
القـوة  رضبـات  مـن  يسـلموا  لـن 
الصاروخيـة ومـن رضبـات سـالح 
الجو املسـري التي ال تبقي وال تذر ما 
لم ينهـوا احتاللهم ويخلوا تواجدهم 
املحافظـات  ُكــّل  مـن  العسـكري 
والجزر واملوانئ والسواحل اليمنية. 

واالحتـالل  العـدوان  قـوى  إن 
ومرتِزقتهـم مدعوون اليوم أكثر من 
أي وقـت مىض إىل أن يقيمـوا نتائج 
عدوانهـم الفاشـل عىل مـدى ثمان 
سـنوات، إذ لـم يحّققوا أي هدف مـن أهدافهم بل 
بالعكـس فكلمـا طال وأسـتمر عدوانهـم تكّررت 
وتعاظمـت خسـائرهم وهزائمهم ويف هـذ الصدد 
عـىل ُكــّل قـوى تحالـف العـدوان بـأن يحملـوا 
تحذيرات قائد الثورة عىل محمل الجد، َحيُث أثبتت 
وقائع األحـداث بأن ُكـّل تحذير من تحذيرات قائد 
الثـورة ال يتخلف عـن الواقع، فحينمـا يكّرر قائد 
الثـورة نصحه لقوى العدوان بأن يسـتغلوا فرص 
الجنـوح إىل السـالم وأن يقفوا عدوانهـم ويرفعوا 
حصارهـم وينهوا احتاللهم، وحينمـا يكّرر أَيْـضاً 
تحذيراتـه لهـم مـن مغبة عـدم اسـتغاللهم تلك 
الفـرص التي سـتخرجهم من مسـتنقع عدوانهم 
عىل لليمن وشـعبه َفـإنَّهم يف النتيجة سـيندمون 
فحتما سـيندمون وحينمـا قال السـيد (قادمون 
بجحافلنا جيشـنا املتفاني وبصواريخنا البالستية 
وبطائراتنـا املسـرية).. َفـإنَّ ذلك تحّقـق فعال، إذ 
شاهد العالم كله بأم عينه تلك العروض العسكرية 
البرشيـة والتسـليحية الكبـرية واملهيبـة والغـري 
مسبوقة، وحينما قال السيد (قادمون بصواريخنا 
ومسـرياتنا وبإنتاجنـا الحربـي املتميـز وأنظمـة 
الدفاع الجوي واألسـلحة البحرية ستنكل باألعداء 
وسـتغرقهم يف قعر البحر، كما هـو هالك فرعون 
َفـإنَّ تلك التحذيرات لن تتخلف عن الواقع وستحل 
بهم قـوارع التنكيل والهزيمة وكوارث الخرسان ال 

محالة. 
إن تحذيـرات قائـد الثـورة لـم ولن تكـن يوماً 
كانـت  وإنمـا  اسـتعراضية  تحذيـرات  ُمَجــّرد 
وسـتبقى تحذيرات عملية واقعية بالتايل عىل ُكـّل 

قوى وشـعوب العالم عامة وقوى وشعوب تحالف 
ة أن يعلموا حقيقتني هامتني. العدوان َخاصَّ

الحقيقـُة األوىل: أن قائد الثورة ال يصدر عنه أي 
ٍه لقوى العدوان إالَّ وقد تم التوفري لكل  تحذير موجَّ
الوسـائل ولكل األسـلحة املناسـبة كما تم أَيْـضاً 
وضع الخطط العملياتية الجاهزة الكفيلة بتحويل 
تحذيـرات قائـد الثـورة إىل عمـل عسـكري وفقا 

لتحذيرات قائد الثورة تماماً. 
الحقيقـُة الثانية: أن ُكـّل تحذيرات قائد الثورة، 
بالحتميـات  إيَمـانيـة  خلفيـة  إىل  دائمـاً  تسـتند 
القرآنيـة الثالث وقد سـبق أن تحـدث عنها وبينها 
قائـد الثـورة يف أكثر مـن خطاب لـه، َحيُث قضت 
الحتميـة القرآنيـة األوىل بـأن مصري قـوى النفاق 
املواليـة لليهود والنصـارى أمريـكا وإرسائيل هو 
الندم ولخرسان ويف هذ يقول الله جل شأنه ﴿َفَرتَى 
َرٌض يَُسـاِرُعوَن ِفيِهْم يَُقولُوَن  الَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهـم مَّ
نَْخَىشٰ أَن تُِصيبَنَا َداِئَرٌة، َفَعَىس اللَُّه أَن يَأِْتَي ِباْلَفتِْح 
وا ِيف أنفسِهْم  ْن ِعنِدِه َفيُْصِبُحوا َعَىلٰ َما أََرسُّ أَو أَْمٍر مِّ
نَاِدِمنَي﴾، فيما قضت الحتمية القرآنية الثانية بان 
مصـري قوى االسـتكبار بقيادة أمريـكا وإرسائيل 
الهزيمـة والزوال وعىل رأسـهم اليهـود الصهاينة 
هو الزوال ويف ذلك يقـول الله تعاىل (َفِإذَا َجآَء وَْعُد 
اآلخرة ِليَُسـوُءواْ ُوُجوَهُكْم َوِليَْدُخلُواْ اْلَمْسـِجَد َكَما 
َدَخلُـوُه أول َمّرٍة َوِليُتَّربُواْ َما َعَلـْواْ تَتِْبرياً (7) َعَىسَ 
َربُّكـْم أَن يَْرَحَمُكْم َوإِْن ُعدتّْم ُعْدنَـا َوَجَعْلنَا َجَهنَّم 
ِلْلَكاِفِريـَن َحِصـرياً) {اإلرساء 4-8} وبعـد أن قدم 
اللـه تلك الحتمية القرآنية ختم تلك الحتمية بقوله 
 ُ ذَا القرآن يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم َويُبَرشِّ تعـاىل ﴿إِنَّ َهٰ
اِلَحـاِت أَنَّ َلُهْم أَْجًرا  اْلُمْؤِمِنـنَي الَِّذيـَن يَْعَملُوَن الصَّ

َكِبريًا﴾.
أمـا الحتمية القرآنية الثالثة فقد قضت برسـم 
الله بانتصار وغلبـة املؤمنني الصادقني املجاهدين 
يف سـبيل اللـه وال يخافـون لومة الْئـم املتولني لله 
ولرسـوله واإلمـام عـيل وهكذا كمـا حـّذر الله يف 
بدايـة اآليات من سـورة املائـدة مـن األويل لليهود 
والنصـارى جـاء قوله جل شـأنه يف سـياق اآليات 
نفسها من سـورة املائدة شـانه ﴿إِنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه 
ـَالَة  َوَرُسـولُُه َوالَِّذيـَن آَمنُـوا الَِّذيـَن يُِقيُمـوَن الصَّ
َويُْؤتُـوَن الزََّكاَة َوُهـْم َراِكُعـوَن﴾ إىل قوله تعاىل ﴿

َوَمن يَتََولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه 
ُهُم اْلَغاِلبُوَن﴾.

لظ تْسَطَط أطرغضا وق غغرعا 
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طتاشزئ الةعف.. طظ الزقم إلى الظعر
عقل طتمث الةحاري

 
املراحـل  مـن  العديـُد  الجـوف  محافظـة  عـىل  مـّرت 
واملنعطفات خالل عقود مـن تاريخها، فمحافظة الجوف 
رغم أهميتها الجغرافيـة والتاريخية واالقتصادية إال أنها 
كانت مغيَّبًة كليٍّا عن دائرة االهتمام من حكومات سابقة 
متتالية شـملت كافة األعمال الخدميـة من تعليم وصحة 
وكهرباء ومواصالت يف الوقت ذاته مارست هذه الحكومات 
انتهـاكاٍت واسـعًة بحـق املواطنني وقتلهم تحت مسـمى 
اإلرهـاب وزرعت بذور العـداء والثارات بـني أبناء القبائل 
وتعمـدت عدم تفعيل دور املؤّسسـات الحكومية الخدمية 
يف املحافظة، إضافة إىل انعدام األمن ونرش الفوىض، وليس 
هذا فحسب بل سـعت هذه الحكومات إىل تشوية املجتمع 
الجـويف بأنـه مجتمع عشـوائي ومجتمع جاهـل ليس له 

هدف سوى السلب والنهب والرسق وحب القتال والعمالة للخارج وغري 
ذلك من الشـائعات املغرضة والتي تتناىف مع الحقيقة فمجتمع الجوف 
من أفضل املجتمعات اليمنية واعرقها وأكرمها واشجعها عرب التاريخ. 
وهذا وغريه حّول املحافظة إىل شـبه إقطاعـات تعمها الفوىض، مما 
شـّجع دول خارجية مجـاورة يف اسـتثمار ذلك؛ ألَنَّهم يعرفـون أهميّة 
املحافظة وموقعهـا الجغرايف وثرواتها وخـريات أراضيها فبدأت برشاِء 
والءات بعض املشـايخ من ضعفاء النفـوس لصالحها وهدفها عدواني 
اسـتعماري وسـاعدتهم يف ذلـك حكومـات االرتـزاق والتبعيـة، وهكذا 
استمرت املؤامرات واملكايدات عىل محافظة الجوف أرًضا وإنسانًا، حتى 
مطلع العام 2020م بعد أن تم تحريُر كامل املحافظة وَعودتها إىل حضن 
الوطن واملسـرية القرآنية، فـكان من بركات ذلك عـىل وجه الخصوص 
تحقيق نهضة زراعية وتنموية شـاملة وغري مسـبوقة تحت شـعار يد 
تحمي ويد تبني فكان أبطالها هم املجتمع الجويف أنفسهم بعد أن ملسوا 

صـدَق وتوّجـه القيادة انطلقوا وتَحّركوا بـكل إْمَكانياتهم املتاحة جنبًا 
وإسـناًدا للحكومة وهكذا بتكاتف جهـود املجتمع إىل جهود وإْمَكانيات 
الحكومـة تحولـت محافظة الجوف من أسـوأ املحافظات 
أهـم  إىل  اقتصـاداً  وأفقرهـا  تنمويـاً  وأضعفهـا  ا  أمنيّـٍ
املحافظات وتوسعت فيها االستثمارات واخص بالذكر يف 
الجانب الزراعي والتنموي، َحيـُث توّجـه املجتمع الجويف 
إىل تنفيذ املبادرات املجتمعية وتشكيل الجمعيات الزراعية 
والتنموية والتوسـع الزراعي وقريبًا ستكون الجوف سلة 
اليمن الغذائية التي تجود بجميع أنواع املحاصيل الزراعية 
حتى صار يرتكز عليها يف الجانب االقتصادي، وما يشهده 
القطـاع الزراعـي باملحافظة مـن نهضة زراعية شـاملة 
وتوسـع زراعي غري مسـبوق ُخُصوصاً يف مجال الحبوب 
يعكـس صـدق توّجــه وعمل القيـادة والتفاف الشـعب 

حولها وثقته بها. 
ُكلُّ هذا وغريه أدهش الجميَع وبالذات عندما رأوا وملسـوا هذا التغيري 
املفاجـئ والتحـول غري املتوقـع فعىل سـبيل املثال يف الجانـب الزراعي 
تحولت محافظة الجوف من محافظة منكوبة ال تزرع سوى مساحات 
زراعية بسـيطة ال تذكر إىل سـلة اليمن الغذائية وكل هذا يف ظل ظروف 
استثنائية من الحصار والعدوان مما يعطي مؤرشاً َكبرياً يبّرش بمستقبٍل 

أكربَ ملحافظة الجوف واليمن بشكل عام. 
مـا ذُِكـَر من تغريات يف محافظـة الجوف قبل وبعد املسـرية القرآنية 
يحكي أنه ال مسـتحيل يف ظـل وجود إيمان وثقة باللـه وقيادة صادقة 
وباإلْمَكانيـات املتاحة والظروف املناخية والبيئة املحلية مع قوة عزيمة 
وإرصار تتحول التحديات إىل فرص وقد جسـد ذلك هذا املوسـم الزراعي 
الحـايل بمحافظـة الجوف حني تحولـت األرايض الصالبة إىل مسـاحات 
خـرضاء تنتج أجـود أنواع املحاصيـل الزراعية من الحبـوب وُخُصوصاً 

القمح ُوُصـوالً لتحقيق االكتفاء الذاتي بإذن الله تعاىل. 

كتابات

ُطسثس خغري غثغُص 
الخعاغظَئ السطصَط

راضان سطغ الئثغاغ 

التـي  العمليـة 

الشـاب  نّفذهـا 

خريي  الفلسطيني 

الله  سـالم  علقـم، 

عليـه وعـىل روحه 

شـفا  الطاهـرة، 

قـوم  صـدوَر  بهـا 

وخيّـم  مؤمنـني، 

قلـوب  يف  الحـزُن 

املنافقني. 

فما نشـاهد ونسـمع من اعتداءاٍت سافرٍة 

يقوُم بها الصهاينُة ضد الشـعب الفلسـطيني 

تُدِمـي القلوَب ويندى لها الجبـنُي، وأن ما قام 

به الشاب خريي علقم إنما هو قليل يف حقهم، 

وأن املطلوب من بقية الشـعب الفلسطيني أن 

يواجهوا هذا الكيان الغاصب بكل قوة وعزيمة، 

وأن تتكـّرر مثـل هـذه العمليـات وتسـتهدف 

ة القادة منهم، فهم  الصهاينة مستقبالً وَخاصَّ

ال يفهمون إالَّ لغة واحدة وهي لغة القوة. 

ومع وقـوع هذا الحدث العظيـم فقد كانت 

الفرحة بالنسـبة للشعب اليمني فرحُة كبرية، 

بعكـس ما أصـدره بعض العرب مـن تنديدات 

ورصاخ وعويل! 

والتـي صدرت مـن أنظمة الخليـج العميلة 

كاإلمارات والسـعوديّة حني عّربوا عن حزنهم 

الشـديد جراء ما حصل إلخوانهم اإلرسائيليني 

من قتل وتنكيل. 

َهكـذا هم عمالء الصهاينـة عىل مر التاريخ 

وحـني ما تُنتهك كرامة الفلسـطينيني فال أذن 

تسمع وال عني تُشـاهد ما يفعله اإلرسائيليني 

من املجازر املروعة بحق الشعب الفلسطيني. 

أما نحن كشـعب يمنـي نمد يـد العون مع 

إخواننا يف فلسـطني وكمـا قال السـيد القائد 

عبدامللـك بدر الديـن الحوثي يحفظـه الله، إن 

قضية فلسطني هي قضيُة أََساسية وال يمكن 

التخيل عنهـا مهما كانت الظروف والتحديات، 

ويعتـرب أن من يتخىل عن فلسـطني فقد تخىل 

عن ُهــِويَّته اإليمانية واستحق بذَلك السخط 

من الله. 

اإلغَمـان غمان.. اقجُط والمسّمى 

تصغصُئ اقرتجاق والثغاظئ.. والمخغُر المتاعم 

ذقل الشادر 
ملاذا لـم يخرت النبي -صلوات الله عليه وآله وسـلم- إىل 

جوار اليمن بلداً آخَر ليرشكه يف هذا الوسام.
ما السـبب؟ هـل أن النبـي -صلـوات الله عليـه وآله- 

يجامل اليمن؟!
عندما نعود بأذهاننا إىل ما قبل السـنة الثامنة للهجرة، 
بعد إرسـال النبـي -صلوات الله عليه وآله وسـلم- لإلمام 
عـيل -عليـه السـالم- إىل اليمن مبلغاً رسـالة اللـه إليهم، 
أتاه الرد من دخول أهل اليمن اإلسـالم فاستهل واستبرش 
-صلوات الله عليه وآله- لهذا الخرب وسـجد شاكراً لله رب 

العاملني. 
وتـم حينهـا منح أهـل اليمن أعظـم وسـام (اإليَمـان 

يمان) ) وهذا الوسام له دالالت عدة. 
كأن النبـي عـىل علم بما نحن عليـه اآلن، كيف ال وهـو ال ينطق عن 
الهوى إن هو إالَّ وحي يوحى، وهو من أخرب اإلمام عيل -عليه السـالم- 
قبل مقتله بأربعني سـنة «تسقى هذه من هذا وأَشاَر إىل لحيته ورأسه» 

-عليهما سالم الله. 
نجد اليمن اليوم مالزمني للنبي -صلوات الله عليه وآله- ولكتاب الله 

القرآن الكريم نرى وراينا ذَلك جليٍّا. 
فحينما انفرد أهل اليمن سـابًقا بأعظم وسـام «اإليَمـان يمان»، ها 
هم اليوم ينفردون بواحدية املوقف املرشف مع النبي -صلوات الله عليه 

وآلـه- ومع القـرآن الكريم، حينما خرج شـعب اليمن وحيـداً بني ُكـّل 
الشـعوب غاضباً مستنفراً ينّدد ويشجب اإلساءة لكتاب الله وحرقه من 
قبل امللعونني، وهـذا يدل عىل االرتباط الوثيـق بالُهــِويَّة 

والوالء املطلق لله ولرسوله وللمؤمنني. 
ومـع تطور األحداث واملؤامرات عىل الدين واملقدسـات 
والرموز اإلسـالمية يكشـف لنـا الواقع تألـق وبروز يمن 
اإليَمــان يف الصـدارة والواجهـة رغم ما َحــّل به بل من 
تحت الركام خرج اليمانيون مجددين العهد والوالء العميل 
يف امليادين املقدسـة وقوفـاً يف نحور األعـداء واملرتبصني، 
شاهرين سالح اإليَمـان السالح الذي ال يملكه أكرب وأعتى 
الـدول، ومن هذه املعطيات يتجىل لنا الدور املحوري ليمن 
اإليَمـان ملا يسـتجد من أحداث وتحديات َومؤامرات بإذن 
الله سـنكون عند حسـن ظن النبـي -صلـوات الله عليه 
وآلـه- بيمـن اإليَمـان، من هنـا نجد أهميـة ُكـّل محطة 
إيَمـانيـة تربويـاً وتعبوياً ومعنوياً ويدرك ُكـّل ذي بال كم هي خسـارة 
مـن يتنصـل يف أرشف وأقدس معركة بل هو موسـم من أعظم املوسـم 
لعقـد تجارة مـع الله يف عرص ذهبي بني تراجع وارتـداد جماعي ينفرد 
يمن اإليَمـان ليكون من مصاديق قوله تعاىل: «َفَسـْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم 

يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه».
تجىل تحذير السـيد عبد امللـك الحوثي، لقادة الغـرب يف املولد النبوي 
الرشيـف، كّل ذَلـك يرسـخ يف أذهاننا قول الشـاعر: أعظـم قيادة فوق 

سطح الكوكب وأعز وأرشف شعب يف املعمورة.

عارون الجغاري 
املرتـِزُق يف أي مـكان ال يسـتطيع العيـش إال 

بأعمال الخيانة والعمالة للغري. 
فمـن الطبيعـي أن يخون بلده وشـعبه، فضالً 
عن ذلك أخاه َوأمه َوأباه؛ ألَنَّ الخيانة يف قاموسـه 
ومنهجه ُمَجـّرد ِحذٍْق وتالعٍب عىل الحياة ومصدٍر 
أََسايس الّدخار األموال وتوفري لقمة العيش حسب 

خت يف ذْهنه.  ما ُرسِّ
لكـن االرتـزاق يف زمننا هـذا ُقدِّم باسـم الدين 
وُغلِّـف بغالف الدفـاع عن العقيـدة واألوطان من 
ـابيـة الذين قّدمـوا الباطل حقاً  قبـل علماء الوهَّ

والحق باطالً. 
فهـم يحاولون تنزيـه االرتزاق باسـم الوطنية 
والدفاع عنهـا، كما نرى اليـوم مرتِزقة العـدوان 
عىل اليمـن وإخوانهم يف سـوريا ولبنان والعراق، 

يمارسـون االرتزاق باسـم الوطنية والدفاع عنها 
ـابيـة التي تحـاول أن تجعل من هذه  بدعـم الوهَّ

الدناءة عمالً دينيـاً ووطنياً لخدمة 
أهدافهـا يف املنطقـة، وهـي تعلـم 
أنهم مرتِزقـة، ال تأمن عليهم حتى 
وإن أخلصـوا لها وضحوا يف سـبيل 

نهجها الشيطاني القذر. 
بينما الوطنيـون الذين يدافعون 
عـن أرضهـم ودينهـم وعقيدتهـم 
ـابية وأبواقها  يُقدَّمون بألُسن الوهَّ
اإلعالميـة عىل أنهم خونـة وعمالء 

وأعداء للدين والعقيدة واألوطان. 
لذلـك مـن الطبيعـي لـو رأينـا 

قـوى االرتـزاق تمـوت وتحيـا كلمـا 
سـمعت أنباء نجاح املفاوضات وتحقيق السـالم 
يف اليمـن؛ ألَنَّهم ال يريـدون انتهـاء الحرب،! كي 

ال تنتهـي مهمة االرتزاق والخيانـة التي أصبحت 
مصـدراً أََساسـياً لجني األموال، وسـببًا رئيسـياً 
املتلطـخ  الرغيـد  عيشـهم  لبقـاء 
بدماء األطفال والنسـاء، والذي لوال 
خيانتهم لوطنهـم وأبناء وطنهم ملا 

وصلوا إليه. 
وال غرابـة لـو رأيناهـم ينـادون 
والحل  للسـالم  بالرفض  ويهتفـون 
السـيايس تحت مسـمى الدفاع عن 
الوطـن والدين والحـرص عىل أبناء 
الشـعب وثمـة عناوين أُخـرى؛ ألَنَّ 
حياتهـم ومسـتقبلهم يف خطـر لو 
يعلمون  فهـم  املفاوضات،  نجحـت 
أن أول خطـر يهّدد نعيم ارتزاقهم: هو 
قطع األموال والنفقـات املالية، والطرد من غرف 
الفنادق التي يقطنونها منذ 8 سنوات من العدوان 

والحصـار عىل أبناء شـعبهم؛ وألنهـم يف النهاية 
ُمَجــّرد خونـة وعمالء سـيتم االسـتغناء عنهم 
بعد إكمـال مهامهم املوكلة إليهم، وهذه مسـألة 

حتمية ال بُـدَّ منها. 
وأمـا الخطـر الثانـي هـو أن أبنـاء شـعبهم 
سريفضون عودتهم إىل أرض الوطن ُخُصوصاً بعد 
تلك الجرائـم واملجازر التي ارتكبوها وأسـيادهم 
بحـق أبناء هذا الشـعب املكلوم، وإن ُسـمح لهم 
بالعـودة، سـيبقون يف أوسـاط الشـعب عمـالء 

وخونة منبوذين. 
لكـن الخطـر يف عودتهـم والقبول بهـم: أنهم 
سيمارسـون الخيانة والعمالة بالطريقة الرسية 
-حتى وإن بقوا منبوذين ومكروهني يف املجتمع- 
وسيسـتمرون يف بيع وطنهـم وأبناء وطنهم؛ ِمن 
أجل األموال؛ ألنهم مرتِزقة، ال يسـتطيعون البقاء 

والعيش إال بالعمالة والخيانة واالرتزاق. 
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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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 : طاابسات
شـهد األسـبوع الفائت، من الجمعة 
مواطنـني   6 استشـهاد  الجمعـة،  إىل 
وأُصيـب  طفـالن،  منهـم  فلسـطينيني 
أكثـر مـن 51 مواطناً آخريـن برصاص 
قـوات االحتـالل الصهيونـي، بينهم 12 
العـرشات  إصابـة  عـن  فضـالً  طفـالً، 
بحـاالت اختنـاق، وجميع تلـك الجرائم 
واالنتهـاكات وقعـت يف مناطق متفرقة 
من الضفـة الغربية املحتّلة، باسـتثناء 
طفل تويف متأثراً بجراح سابقة يف قطاع 

غزة. 
يف  استشـهد  التفاصيـل:  ويف 
خالـد  نايـف  الطفـل  2023/1/26م، 
العويـدات، 11 عامـاً، متأثـراً بإصابته 
بشـظية يف رأسـه، اثر قصـف طائرات 
االحتـالل الحربية قطعـة أرض زراعية 
بصـاروخ واحـد يف بلدة عبسـان، رشق 

خان يونس، يف 2022/08/06م. 
استشـهد  2023/01/27م،  ويف 
الطفل وديع عزيز أبـو رموز، 16 عاماً، 
متأثـراً بإصابتـه بعيـار نـاري متفجر 
يف البطـن يـوم 2023/01/25م، خالل 
مواجهـات مع قـوات االحتـالل يف بلدة 

سلوان، يف القدس الرشقية. 
يف اليـوم نفسـه، استشـهد املقـاوم 
البطـل خريي مـوىس علقـم، 21 عاماً، 
خالل اشتباك مع قوات االحتالل، يف بلدة 
بيت حنينا، شمال القدس الرشقية، بعد 
مطاردته يف أعقاب تنفيذه عملية إطالق 

نار يف مستوطنة النبي يعقوب. 
رسايـا  زفَّـت  2023/01/29م،  يف 
الجنـاح  جنـني  كتيبـة   - «القـدس» 

العسـكري لحركة «الجهاد اإلسـالمي» 
عمـر  القائـد،  شـهيدها  فلسـطني  يف 
طارق السعدي (24 عاًما)، الذي ارتقى 
شـهيًدا متأثًرا بجراحـه التي أُصيب بها 
خالل اشـتباك مع قوات االحتالل خالل 

االقتحام األخري. 
ويف نفس اليوم، استشهد الفتى كرم 
عيل سلمان، 18 عاماً، برصاص حراس 
أمـن مسـتوطنات املنطقـة الصناعية، 
رشق قلقيليـة، أثناء محاولته التسـلل 

إىل داخـل مسـتوطنة كدوميم وبحوزته 
بندقية، بحسب ما ظهر يف مقطع فيديو 

نرش يف اإلعالم العربي. 
املواطـن  قتـل  2023/01/30م،  يف 
نسـيم نايـف فـودة، 26 عامـاً، جـراء 
إصابته بعيار ناري يف رأسه أثناء قيادته 
ـة بالقرب مـن الحاجز  ملركبتـه الَخاصَّ
العسـكري عىل مدخل حارة السـاليمة، 
يف  اإلبراهيمـي  الحـرم  رشق  جنـوب 

الخليل. 

ومنذ بداية العام، أسـفرت اعتداءات 
 36 استشـهاد  عـن  االحتـالل  قـوات 
 6 بينهـم  مدنيـاً،  منهـم 17  مواطنـاً، 
أطفال وامرأة مسـنة، والبقية من أفراد 
قتلهـم  و3  طفـل،  أحدهـم  املقاومـة، 
مسـتوطنون بدعوى تنفيذهم عمليات 
إطالق نـار وطعـن، وأُصيـب العرشات 
يف الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس 

الرشقية. 
 

العثم والاةرغش واملخادرة 
واقجاغطان:

عائـالت،   5 االحتـالل  قـوات  رشدت 
قوامهـا 25 فـرداً، منهـم 12 طفالً، و6 
نسـاء بعد هدمها 5 منازل، و8 منشآت 
مدنيـة، وسـلمت إخطارات وقـف بناء، 
يف الضفـة الغربيـة، بمـا فيهـا القدس 

الرشقية. 
قـوات  رشدت  العـام،  بدايـة  منـذ 
االحتالل 31 عائلـة، قوامها 207 افراد، 
منهم 27 امرأة، و96 طفالً، جراء تدمري 
31 منـزالً، منهـا 5 أجـرب مالكوها عىل 
ا، و3 دّمـرت عـىل خلفية  هدمهـا ذاتيّـٍ
دّمــرت 36  كمـا  الجماعـي.  العقـاب 
منشأة مدنية أُخرى، وجرفت ممتلكات 
أُخرى، وسـلمت العديد من أمر اإلخطار 
بالهدم ووقف البناء، يف مناطق متفرقة 

من الضفة الغربية املحتّلة. 
 

الاعغض واقساصاقت
نفـذت قـواُت االحتـالل الصهيونـي 
(280) عملية توغـل يف الضفة الغربية، 
بمـا فيهـا القـدس الرشقيـة، داهمـت 
ومنشـآت  سـكنية  منـازل  خاللهـا 
وفتشتها، وأقامت حواجز. أسفرت تلك 
األعمـال عـن اعتقـال (113) مواطنـاً، 
بينهم 3 نساء، و8 أطفال أحدهم معاق 

حركياً. 
قـوات  نفـذت  العـام،  بدايـة  ومنـذ 
االحتالل 1103 عملية اقتحام، يف الضفة 
الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الرشقية، 
اعتقلت خاللها 510 مواطنني، بينهم 8 

نساء، و55 طفالً. 

تخاُد اساثاءات اقتاقل الخعغعظغ سطى الصثس املتاّطئ وأعطعا يف حعر غظاغر 2023م
 : طاابسات

َل الشـهر األول من العام 2023م، تصعيًدا  سـجَّ
صهيونيـاً يف مختلف املحافظات الفلسـطينية بما 
فيها القدس املحتّلة، َحيُث استشـهد 5 مقدسـيني 
واعتقـل 282 بينهـم نسـاء وأطفـال وأبعـد 26 

مقدسياً عن األقىص املبارك. 
واقتحـم أكثـر مـن 4218 مسـتوطنًا صهيونيًا 

املسجد األقىص املبارك، فيما ُهدمت 28 منشأة. 
 

اصاتاُم افصخى:
اقتحم 4218 متطرًفا ومتطرفة ساحات املسجد 
األقـىص املبارك عىل مدار الشـهر، كمـا اقتحم من 
يسـمى وزير «األمـن القومي» اإلرسائيـيل إيتمار 
بن غفري األقىص يف جولة اسـتمرت 13 دقيقة بعد 
حملـة تضليل مدروسـة أثارها يف اإلعـالم املعادي 

بنيته عدم االقتحام. 
واقتحـم عـرشات الضبـاط التابعـني لرشطـة 
االحتـالل املصليات املسـقوفة يف املسـجد األقىص، 
وذلك بعـد يوم واحد من لقاء رئيس حكومة العدّو 
بنيامني نتنياهو بامللك عبد الله الثاني يف العاصمة 

األردنية عّمان. 
ومنعـت رشطة االحتـالل السـفري األردني لدى 
الكيـان الصهيوني غسـان املجايل مـن الدخول إىل 
املسـجد األقىص، فيمـا دخله وفد يتكـون من 35 
دبلوماسـيٍّا أُوُروبيًا بعد يوم واحد من منع السفري 

األردني. 
وضيّقـت رشطـة االحتالل عىل دخـول املصلني 
ـام الجمعة،  لصـالة الفجـر يف املسـجد األقىص أَيـَّ
ـة بعد وقوع مجزرة جنـني التي نّظمت؛ ِمن  َخاصَّ
أجِلهـا وقفة غضب داخـل سـاحات أوىل القبلتني 

بُعيـد انقضـاء صـالة الجمعة، األخرية من شـهر 
كانون الثاني/يناير. 

 

سمطغاا إذقق ظار ظعسغاان:
ومساء يوم الجمعة، 27 كانون ثاني/ يناير نّفذ 
املقديس خـريي علقم عملية إطالق نار بمسـدس 
(FN) يف كنيس داخل مسـتوطنة «النبي يعقوب» 
يف القـدس، ُقتل عـىل إثرها 7 مسـتوطنني وُجرح 

آخرون، وذلك رًدا عىل مجزرة جنني. 
وصباح السـبت، 28 كانون ثاني/ يناير اشتبك 
الفتـى املقـديس محمـود عليـوات (13 عاًما) مع 

املستوطنني، حامًال مسـدس (براوننغ البلجيكي) 
يف حـي وادي حلـوة ببلدة سـلوان املكتـظ بالبؤر 
االسـتيطانية، ما أسفر عن إصابة ضابط يف جيش 

االحتالل بجراح خطرية وآخر بجراح متوسطة. 
 

اقساصاقت واإلبساد:
هـذا ووثّق تقريـر شـبكة «القـدس البوصلة» 
اعتقال قـوات االحتالل 282 مقدسـيًا بينهم أكثر 
من 6 نسـاء وما يزيـد عن 57 قـاًرصا، من بينهم 
ذوو الشـهيد خريي علقم واألسري الجريح محمود 

عليوات. 

وأصـدرت محاكـم االحتـالل 10 أوامـر اعتقال 
إداري بحـق أرسى مـن محافظـة القـدس، فيما 
سـلمت مخابرات االحتالل 4 مقدسيني أوامر منع 
من السـفر، وجّددت عقوبة اإلقامة الجربية بحق 
محافظ القدس عدنان غيث وجددت أمر منعه من 

دخول الضفة الغربية. 
ويف ملف اإلبعاد والحبس املنزيل، أصدرت محاكم 
االحتالل 26 أمر إبعاد 5 منها عن املسـجد األقىص 

املبارك و6 عن الضفة الغربية. 
ورصد فريق «القـدس البوصلة» إصدار 22 أمر 
حبـس منزيل عن محاكم االحتـالل، وتراوحت مدة 
ام وفـرتة مفتوحـة، وخضع 14  العقوبـة بـني أَيـَّ

طفًال لهذه العقوبة. 
 

العثم:
وُسـجلت يف محافظة القـدس 31 حاالت هدم، 
25 منهـا نفذتها جرافات االحتالل، بينما اضطرت 
6 عائـالت لهدم منازلها ذاتيًـا تجنبًا لدفع تكاليف 
الهـدم الباهظـة يف حـال نفـذت جرافـات بلديـة 

االحتالل الهدم. 
ومن بـني املنازل التـي أُدرجت يف خانـة «الهدم 
العقابـي» منـزل الشـهيد املقديس عـدي التميمي 
الذي هدمـت قوات االحتالل كافة جدرانه الداخلية 
قبل إغالقه، ومنزل الشهيد خريي علقم الذي أُغلق 

بعد يومني من ارتقائه. 
ومن بني املنشـآت التي هدمت 15 محًال تجاريًا 
يف بلدة حزما شمال القدس نهشتها أنياب جرافات 

االحتالل خالل ساعات. 
كمـا وزعت سـلطات االحتـالل أوامـر اإلخطار 
بالهدم ووقف البناء يف قرية الجديرة شـمال غرب 

القدس ويف بلدة العيساوية رشقي املدينة. 

المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 
6 حعثاء يف 280 سمطغئ تعغُّض وتشّعل لصعات اقتاقل الخعغعظغ
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إباعال طتمث أبعذالإ
 

الجرائـُم أصبحت هواًء يتنّفُسـه الالنظام السـعودّي، 

وّرشاً يتفاخـُر بـه، فإجراُمـه يف يمن الحكمـة واإليمان 

يشهُد له الرتاُب قبل األحجار والليُل قبل النهار، لم يسلْم 

منه حتى الطريُ يف األجواء واألِجنُّة يف األحشاء. 

آخُر تلـك الجرائم سـجُن الالنظـام السـعودّي المرأة 

يمنيـٍة تُدعـى مـروة التـي قصدت مكـَة للعمـرة، هذه 

املعتمرة تفوهت عليهـا إحدى الرشطيات بمعنى قولها: 

إن اليمنيـني ليسـوا بالطيبـني، فمـا كان مـن املعتمرة 

اليمنية مروة إال الرد عليها بالقول: (أنتم يا السـعودينّي 

دّمـرتم بالدنا).

وبسـبب هذا القول الحق ُسـجنت واتهمت بأن لديها 

متفجـرات وقنابل، ومـن ثَّم ُحِكم عليها بالسـجن عاماً 

كاِمًال.. 

ذلك القول الحق َمثََّل قنبلة لالنظام السـعودّي، يا ترى 

ماذا تريد أيها الالنظام الغبي أن تقول لك املرأة؟!

هـل تريـد أن تقـول لك: أنـت َعّمـرَت بالَدنـا اليمن؟! 

والواقـع يشـهد بدمارك له، هـل تريد أن تقـوَل لك: أنت 

طيُِّب األخالق؟! ومكة تنئُّ من الفساد الكائن فيها؛ بفعِل 

املالهي واملراقص التي تحييها. 

هـل تريـد أن تقول لك: أنت جسـدت القـرآن، وأنَت يف 

عـداء للقرآن مدى األزمان؟! هل تريد أن تقول لك: اليمن 

ممتن لجوارك األصيل؟! والواقع يثبت أنَك بئس الجار. 

هـل تريد أن تقول لك: إن صفحات التاريخ تلمع بذكر 

مآثرك؟! والواقع يثبت بأنها تسوَُّد لعنًا بمساوئك. 

سـأضيف إىل ما قالته املعتمرة مروة: إنَك أيّها األحمق 

املجرم دّمـرَت أخالق اإلسالم، يف حني أن األتقياء يف جهد 

ت شعائَر مكَة وطمست  متواصل لرتميمها، أنت من غريَّ

معامَلها ودنّستها ببغيك وفسادك، أنت َمن ضيَّقَت ساحة 

مكـة بقصد تقليل الحاجـني َواملعتمرين للكعبة، بل أنت 

من ألبسـت الكعبة رداًء أسـوَد بقصد إخفاء روحانيتها 

ومظهرهـا الحقيقي، أنت من غـرّيت موضع رجم أخيك 

الشيطان ُحبٍّا له وخوًفا من إهانته! 

إنَّ إجراَمـك أيها الالنظام بحق هـذه املرأة اليمنية هو 

الخسـة والدناءة، هو الهزيمة والفشل، هو حلقة إجرام 

من سالسـل فسـادك وطغيانـك يا أصل الفسـاد ومنبع 

الطغيان. 

اتارام سفغش الُمحّرف 

ها هو لساُن الحال يربهن أنه لم تعد هناك 

عزة وال أنفة وال إيمـان َوال غرية عىل حرمات 

اللـه ومقدسـات اإلسـالم، إال مـن حـركات 

املقاومـة اإلسـالمية يف دول محـور املقاومة 

فهـي مـن لهـا الفضـل بالصحـوة اإليمانية 

وتعظيـم اللـه وحـده وتحقري ما سـواه وأنه 

عظيماً فـال عظمة له وقد ناصـب العداء مللك 

امللوك جبار السموات واألرض جل يف عاله. 

وقـد كان لهـذه الحركات وقاداتهـا األفذاذ 

مـن استشـهد منهـم، ومن مـا زالـوا يف درب 

الجهـاد كان لهـم دوٌر َكبريٌ وعظيـٌم يف إعادة 

الثقة إىل الشعوب العربية واإلسالمية واليقني 

بأن القوة هي يف اإليمان والتمسـك بكتاب الله 

وسـرية األئمـة األطهـار الذين قارعـوا الظلم 

والحـكام الظاملـني ولـم يثنهم فـوارق القوة 

يف العـدة والعتـاد، فهـم يعلمون بـأن الرامي 

هو الله واملسـدد هو الله ومـا عليهم إال األخذ 

باألسباب. 

ولـم نعد نَرى لإلسـالم عـزٍّا إال مـن هؤالء 

الذيـن عظموا اللـه ورفعوا رايـة الجهاد عىل 

أعـداء اللـه وقالوا اللـه أكرب فهـان يف أعينهم 

ُكـّل كبـري، إنها حقيقة واضحة للعيان أنه لم 

يعد يوجد سواهم يف ظل ما يحدث من إساءات 

إىل اإلسالم ونبي اإلسـالم ومقدسات اإلسالم، 

وكيف كانت ردة فعلهم مرشفة. 

يف مقابـل ردة فعـل من هـم جاثمون عىل 

ــة اإلسالمية من حكام متصهينني  صدر األُمَّ

والذين دأبهم املعروف هـو أن يدينوا الضحية 

ويرشعنوا الوحشية، ويف وقاحة سافرة. 

السـعوديّة  أنظمـة  مـن  ُكــّل  هـي  َهــا 

واإلمـارات َوالبحريـن واألردن وتركيا ومرص 

تديـن العمليـة البطولية يف فلسـطني املحتّلة 

القتـىل  ألرس  واملواسـاة  التعـازي  وتقـدم 

الصهاينة. 

«رش البليـة ما يضحك» الحكومات العربية 

واإلسالمية املتصهينة تدين العمليات البطولية 

يف القـدس املحتّلة بينما قابلـت التطاول عىل 

القرآن وحرقه بالصمت املطبق ليضيفوا بذلك 

عـاراً إىل سـجلهم الحافـل بالنقاط السـوداء 

واملواقف املخزية لهم وللدول التي هم حكامها 

والتي ال بُــدَّ أن يأتي يوٌم تمتـد يد الحرية إىل 

شـعوبها وينتفضون عـىل هذا الهـوان الذي 

ألحقـه بهـم حكامهم الذين هانوا بأنفسـهم 

وعظمـوا  وبربهـم  بمقدسـاتهم  واسـتهانوا 

أعدائهم واتخذوهم أرباباً من دون الله. 

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت 

إيـالم، وليتهم كانوا كاألمـوات ال يرضون وال 

ينفعـون، بـل إنهم هـم الضـارون املرضون 

هم مـن يروا املجـازر وانتهاك املقدسـات وال 

ينبسـون ببنت شـفة أمـا إذَا كان هناك عمل 

فردي ألحـد األبطال أدانّوه بوقاحـة َوإذَا أتت 

ردة فعـل لحـركات الجهـاد قامـت قائمتهم 

ووصفوهم باإلرهاب ومعاَداة السامية. 

ورغـم هـذا الواقع الـذي أوصلونـا إليه إال 

أن الـروح بدأت تعود لإلسـالم وبـدأت الحياة 

تدب يف املسـلمني بعودتهـم إىل دينهم وتعاليم 

ربهـم ورشيعة نبيهـم الخالية من التشـويه 

والتدليس.

وسـيجتمع غضب شعوبهم حتى يبتلعهم، 

فقد تمـادوا يف عدائهم الظاهر لإلسـالم وهم 

بهذا يسلكون طريقهم إىل السقوط وإن نجوا 

اليوم فلن ينجوا غداً وإن غداً لناظره قريب. 

الظخُر لقجقم.. ق لعطالظخُر لقجقم.. ق لعط


