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تــثطــغــر  ــعــمــئ  ــا ب أطـــرغـــضـــغـــًا  و12  ســـفـــاش  ســـمـــار  ــــإســــثام  ب الــتــضــط 
أجــغــرًا  26 ــإ  ــثغ ــس وت بــصــاــض  ـــًا  ـــثاظ ط و18  الــغــمــظــغــئ  ـــئ  ـــثول ال ـــثرات  ـــص ط

طثاظعن صدائغًا: ظعاغئ الثعظئ خجي
حتذيريـــة تكـــون  لـــن  القادمـــة  حتذيريـــةالضربـــات  تكـــون  لـــن  القادمـــة  الضربـــات 

بــــدايــــة 2022 مـــنـــذ  عــــدواــــا  وخمـــلـــفـــات  أمـــريـــكـــا  بــقــنــابــل  أطــــفــــال  وجــــرحــــى  شــــهــــداء   204
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التضُط بإسثام 18 طظ الثعظئ المثاظغظ بصاض وتسثغإ 26 أجغرًا

المعاشصئ سطى طحروع صرار تظزغط الظحاط المآصئ لمقك المعلثات الضعربائغئ والثطئ المساصئطغئ لاطعغر ططار تسج

التضُط بإسثام الثائظ سّمار سفاش و12 أطرغضغاً باعمئ تثطري طصثرات الثولئ الغمظغئ

وزغر الثشاع: الصعات المسطتئ سطى أتط اقجاسثاد لمعاخطئ المسرضئ سطى ظتٍع أحث إغقطًا لطمساثغظ 
ـُث ترَص الغمظ سطى السقم واجاسثاَده في تخسغث صادم طةطُج العزراء غآضِّ

الطةظُئ الجراسغئ بمتاشزئ ذطار تظاصُح اقجاسثاداِت لطمعجط الجراسغ املصئض

 : خظساء
أصـدرت املحكمـُة العسـكرية املركزيـة 
بصنعـاء، أمـس، عـدداً مـن األحـكام التي 
طالت املرتِزقة وقيادات يف العدوان األمريكي 
عـىل  عدائيـة  أعمـال  لهـا  كان  السـعودّي 

الجمهورية اليمنية. 
وأدانـت املحكمـُة العسـكرية، ١٣ متهماً 
أولهم عمـار محمد عبداللـه صالح األحمر، 
وكيل جهـاز األمن القومي سـابًقا و١٢ من 
الجنسـية األمريكية بارتكاب جريمة تدمري 
الصواريـخ  مـن  اليمنيـة  الدولـة  مقـدرات 
وبطاريـات الدفاع الجـوي، وذلك يف القضية 

رقم ٣١ لسنة ١٤٤٢هـ. 
وقىض منطوُق الحكم بما ييل:

١- اإلعـدام حداً وتعزيراً عىل العميد عمار 
محمـد عبدالله صالح األحمـر - وكيل جهاز 

األمن القومي سابًقا. 

٢- الحبس عرش سنوات لُكلٍّ من:- 
وزيـر  مسـاعد   - بلومفيلـد  لينكـون   -

الخارجية األمريكي للشؤون العسكرية. 
- إدموند جميس هول - السفري األمريكي 

األسبق لدى اليمن خالل ٢٠٠١- ٢٠٠٤م. 
- دينيـس هادريـك - رئيس مكتـب إزالة 

األسلحة بوزارة الخارجية األمريكية. 
امللحـق   - رومـن  روبـرت  جنـرال-   -
العسـكري بالسـفارة األمريكيـة بصنعـاء 

سابًقا. 
- هيزم فرانك - مساعد امللحق العسكري 

بالسفارة األمريكية بصنعاء. 
االرتبـاط  ضابـط  بوليتـزي -  سـانتو   -
بمكتـب إزالـة األسـلحة بـوزارة الخارجية 

األمريكية. 
- نيلز تالبوت - الخبري الفني بمكتب إزالة 

األسلحة بوزارة الخارجية األمريكية. 
- مايـك وبلش - خبـري متفجرات بمكتب 

إزالة األسلحة بوزارة الخارجية األمريكية. 
- كال كيجـو - خبـري متفجـرات بمكتب 

إزالة األسلحة بوزارة الخارجية األمريكية. 
متفجـرات  خبـري   - زهاروفـش  راى   -
بمكتـب إزالـة األسـلحة بـوزارة الخارجية 

األمريكية. 
- سـتيفاني يكـر - موظفة يف السـفارة 

األمريكية بوزارة الخارجية األمريكية. 
- هنيـا سـلوبر - موظفـة يف السـفارة 

األمريكية بوزارة الخارجية األمريكية. 
٣- التصـدي لعدد سـتة متهمـني آخرين 
وإحالتهـم إىل النيابـة العسـكرية للتحقيق 

معهم. 
من جانٍب متصل، أدانت محكمة املنطقة 
 ١٨ أمـس،  بصنعـاء،  املركزيـة  العسـكرية 
من الخونـة املدانـني بقتل وتعذيـب ٢٦ من 
أرسى الجيش واللجان الشـعبيّة، يف القضية 

الجنائية رقم ٢١ لسنة ١٤٤٣ هـ. 

وقىض منطوق الحكم بإدانة املتهمني الـ 
١٨ بالوقائع املنسـوبة إليهم يف قرار االتّهام 
ومعاقبتهم جميعاً باإلعدام قصاصاً وتعزيراً، 
وبالعقوبتني التكميليتني املتمثلتني يف الطرد 
مـن الخدمة يف القـوات املسـلحة ومصادرة 
جميـع أموالهم املنقولة وغـري املنقولة يف أي 
يد كانـت داخل البـالد أَو خارجها وتحت أي 

مسمى كان وذلك لصالح القوات املسلحة. 
كمـا قىض بإلزام املحكـوم عليهم جميعاً 
بدفـع مبلغ إجمـايل ٣٣٠ مليـون ريال ألرس 
املجنـي عليهـم تقسـم بينهـم بالتسـاوي، 
وكذلـك دفـع خمسـة ماليـني ريـال أجـور 

ومخاسري تقايض. 
وقىض منطـوق الحكـم بإلـزام املحكوم 
عليه سـيف عبدالرب قاسم الشـدادي بدفع 
مبلـغ ٢٧ ألـف دوالر أمريكـي تعويضاً ألحد 

املجني عليهم. 
 

والثعظُئ الـ١٨ املتضعُم سطغعط عط:- 
١- عبدربه منصور هادي.

٢- عيل محسن صالح األحمر.
٣- محمد عيل أحمد املقديش.

٤- طارق محمد عبدالله صالح األحمر.
٥- صغري بن عزيز السفياني.

٦- هاشم عبدالله حسني األحمر.
٧- هاني أحمد بن بريك.

٨- حمدي حسني شكري الصبيحي.
٩- عبدالغني عيل أحمد شعالن.

١٠- عيل حسن أحمد غريب.
١١- مبخوت عبود ربيع الرشيف.

١٢- سالم أحمد صالح سمران.
١٣- ناجي عيل سعيد عامر منيف.

١٤- خالد مبخوت العرادة.
١٥- مهدي مهدي جابر الهاتف.

١٦- أحمد عيل حنشل أبو أسامة.
١٧- نرص عيل عوشان.

١٨- سيف عبدالرب قاسم أحمد الشدادي.

 : خظساء
أّكـد وزيُر الدفاع، اللواء الركن محمد نارص العاطفي، 
أن القوات املسـلحة اليمنية بمختلف تشكيالتها عىل أتم 
االسـتعداد ملواصلة معركة البطولة والعزة والكرامة ضد 
املعتدين، وعىل نحٍو أشـد إيالماً وقوة مقارنًة بالسـنوات 

املاضية. 
وقـال العاطفـي خالل اجتمـاع ملجلس الـوزراء، يوم 
أمـس، إن ما يقوم به العدوان واملرتِزقة من اسـتعدادات 
عـىل كافـة املسـتويات العسـكرية يؤّكــد أن لجوَءهم 
لالسـتعداد  أوضاعهـم  ترتيـب  إلعـادة  كان  للُهــدنـة 
ملواصلـة عدوانهم السـافر والباغي عىل اليمـن، مؤّكـداً 
أن الهـدف الرئيـيس الـذي يسـعى إليه تحالـف العدوان 
وداعمـوه الدوليون املبارشون هو إطالة أمد العدوان عىل 
الشـعب اليمني لضمان استمرار نهبهم للثروة الوطنية، 
واستخدام املوانئ والجزر اليمنية الواقعة تحت االحتالل، 

لخدمة مصالحهم االقتصادية وغاياتهم السياسية. 
للمؤّسسـتني  البـارز  الـدور  عاليًـا  املجلـس  وحيـا 
العسـكرية واألمنيـة يف مواجهـة املعتديـن وخططهـم 
الساعية إىل تدمري الوطن، ورضب أمنه الداخيل عىل مدى 
السـنوات املاضيـة، وجاهزيتها للتعامل مـع أي تصعيد 

للمعتدين وعمالئهم عىل نحٍو حاسم ورادع. 
وأّكــد أن صنعـاء، وهـي تحـرص عىل تهيئـة كافة 
العوامـل التي تخـدم أي توّجــه صادق إلحالل السـالم 
العادل واملرشف، َفـِإنَّها يف الوقت ذاته عىل أتم االستعداد 
ملواجهـة أي تصعيد من ِقبـل تحالف العدوان األمريكي - 
السـعودّي - اإلماراتـي، وعىل النحو الذي سـيثلج قلوب 
كافـة اليمنيني األحرار واملتعاطفني مـع عدالة قضيتهم 

حول العالم. 
واعتمد مجلس الوزراء اإلجراءات التي تقدم بها وزير 
الدفـاع بشـأن تعزيز مسـتوى الرعاية ألرس الشـهداء.. 
واعتربهـا ملزمًة لكافة الجهـات املعنية وذات العالقة يف 
تنفيذهـا بما يواكب توجيهـات القيادة الثورية واملجلس 

السيايس األعىل بهذا الشأن. 
ويف الجانب األمني اطلع املجلـس عىل املذكرة املقّدمة 
مـن ِقبـل وزير الداخليـة، اللـواء عبدالكريم أمـري الدين 
الحوثـي، حول مرشوع قانون بتعديـل القانون رقم (٣) 
لسـنة ١٩٩٣م بشـأن مكافحة االتجار، واالستعمال غري 

املرشوع للمخدرات واملؤثرات العقلية، الذي يأتي ليواكب 
الظـروف الراهنة وتحديـد العقوبـات والضوابط الثابتة 
والواضحـة واإلجراءات الصارمة والرادعة والحازمة ضد 
ُكـّل من يمارس أي فعل مـن األفعال ذات العالقّة باملواد 

املخدرة واملؤثرات العقلية. 
ويف جانـب الكهرباء وافق املجلس عـىل مرشوع قرار 
رئيس مجلس الوزراء بشأن الئحة تنظيم النشاط املؤقت 
ة بتوليد وتوزيع الطاقة  مُلالك املولدات الكهربائية الَخاصَّ
الكهربائية للمسـتهلكني، املقدم مـن ِقبل وزير الكهرباء 

والطاقة، الدكتور محمد البخيتي. 
القانونيـة  اإلجـراءات  باسـتكمال  املجلـس  ووّجـه 

إلصدارها. 
وتهدف الالئحة، التي جرى مراجعتها من ِقبل وزارتي 
العـدل والشـؤون القانونيـة، إىل ضمـان حق املسـتثمر 

واملواطن عىل َحــدٍّ سواء من خالل تنظيم كافة الجوانب 
املتصلة بهذا النشـاط، وملا فيه حماية حقوق املسـتهلك 
والتأّكــد مـن حصوله عىل خدمـة ذات جودة مناسـبة 
وبأسـعار معقولة، وحمايته من االستغالل أَو جباية أية 

مبالغ مالية مخالفة للقوانني واللوائح املنظمة. 
كمـا تهـدف الالئحـة إىل تعزيـز مبـدأ التنافـس بني 
ـة بما يكفـل جودة  ُمـالك املولـدات الكهربائيـة الَخاصَّ
الخدمـة املقّدمة للمسـتهلك إىل جانب مراعـاة توفريهم 
لالشـرتاطات البيئية، واختيار املواقع املالئمة للمولدات، 
وتحديد اإلجـراءات والتدابري اإلداريـة لتطبيق اإلجراءات 
العقابيـة بحـق املخالفـني ألحـكام القانـون والالئحـة 

التنفيذية. 
ووافـق املجلـس عىل مـرشوع القرار املقـدم من ِقبل 
ـاب الدرة، بشأن تعديل قرار مجلس  وزير النقل، عبدالوهَّ

الـوزراء رقم (٩٦) لعام ٢٠٠٨م، الخاص بتحديد مناطق 
حرم مطـار تعز الـدويل، إضافـًة إىل الخطة املسـتقبلية 
التطويريـة ملطار تعز ملدة ٥٠ عاماً قادمـاً، الذي يأتي يف 
إطار إعادة تأهيل وتطوير املطار وتشـغيله، انطالقاً من 
وظيفته الحيوية التي تخدم كثافة سـكانية كبرية تقدر 

بـعرشة ماليني نسمة. 
وكان املجلـس قد قرأ الفاتحة عـىل روح املغرتب عيل 
عاطـف العليـي، املغدور به مـن ِقبل النظام السـعودّي، 
واعترب ذلك عمالً إجراميـاً يعكس النهج الوحيش للنظام 
السـعودّي ضد أبناء وطنه وغريهم وتعديه امُلسـتمّر عىل 

الحياة. 
وأّكــد تضامنـه الكامـل مـع أرسة العليـي، مطالباً 
املنظمات الدولية الحقوقية بإدانة هذه الجريمة البشعة 

والسعي إىل إجراء تحقيق بشأنها. 

 : ذضار
عقـدت لجنة زراعة األرايض الصالبة بمحافظة ذمار، 
أمـس اجتماعاً موسـعاً ناقش فيه عـدد من املوضوعات 

املتعلقة باالستعدادات للموسم الزراعي املقبل. 
واسـتعرض االجتمـاع الذي ترأسـه وكيـل املحافظة 
القائـم بأعمال رئيـس اللجنة الزراعيـة باملحافظة، عيل 
أحمـد عاطـف، ما تـم إنجـازه يف عملية حـرص األرايض 

الصالبـة يف املديريـات وتوعيـة املواطنـني والجمعيـات 
الزراعيـة بزراعتهـا.  وأوضـح الوكيـل عاطـف أهميّـة 
اسـتفادة فرسـان التنمية من خـربات املزارعني القدماء 
وبمـا يضمـن الحفاظ عىل املـوروث الزراعـي وطقوس 

الزراعة عىل مستوى ُكـّل منطقة ومديرية. 
وأّكــد أهميّـة االنتقال مـن العمل املكتبـي إىل العمل 
الزراعـي امليدانـي، وتشـجيع املزارعـني عـىل االهتمـام 
بالزراعـة املطرية كما كان عليه األجـداد، الفتاً إىل أهميّة 

اإلعداد الجيد وتوفري البذور للموسم الزراعي القادم. 
من جانبه أشـار رئيس لجنـة األرايض الصالبة، أحمد 
الضورانـي، إىل أهميّـة أن يكـون هناك أثـر لعمل اللجنة 
مـن خالل بدء العمل امليدانـي يف جميع املديريات وتقييم 
مسـتوى األداء يف زراعة األرايض الصالبة وحث املزارعني 

عىل زراعتها. 
بدوره تطرق مدير مكتـب الزراعة والوحدة التنفيذية 
للمشـاريع الزراعية الدكتور عادل عمر، إىل عملية املسح 

لألرايض الزراعيـة الصالبة يف عدد مـن املديريات وآليات 
ترجمـة موجهات قائد الثورة ورئيس املجلس السـيايس 
األعـىل وقيادة الـوزارة واللجنة الزراعية يف توسـع مالك 

اآلبار يف زراعة القمح والذرة الشامية والبقوليات. 
وأوضـح أن الوحدة التنفيذية بصـدد تنفيذ توجيهات 
نائـب وزيـر الزراعـة ومحافـظ ذمـار بتقديـم قروض 
للجمعيـات الزراعيـة لرشاء بـذور البقوليـات من خالل 

عمل دراسة جدوى ودراسة فنية وآلية مناسبة لذلك. 
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إخراٌر دولغٌّ سطى ظعإ تصعق الغمظغغظ:

ظائُإ وزغر الثارجغئ: 

خظساُء تآّضـُث أن السمطغاِت الصادطَئ لظ تضعَن تتثغرغًئ

 : خاص
ـَلـْت َموافقُة البنك الـدويل عىل منح حكومة  َمثـَّ
املرتِزقـة ٣٠٠ مليـون دوالر مـن حقوق السـحب 
ة باليمـن، ترجمًة واضحـًة إلرصار تحالف  الَخاصَّ
العـدوان ورعاتـه الدوليـني عىل مضاعفـة معاناة 
الشـعب اليمني، ورفـض تلبية مطالبه اإلنسـانية 
والقانونيـة املحقة، وهو ما ينسـف ُكـّل دعاياتهم 
بشأن الحرص عىل السالم ودعم مفاوضات تجديد 
الُهــدنـة، األمـر الذي ينـذر بتعقيـدات جديدة قد 

تدفع باألمور نحو التصعيد. 
املرتِزق رشاد العليمي، رئيس ما يسمى «مجلس 
ام  القيادة» الذي شّكله العدّو، كان قد أشاد قبل أَيـَّ
قليلة بـدور الواليات املتحـدة األمريكية وبريطانيا 
يف تعزيز فرع البنـك املركزي يف عدن بـ٣٠٠ مليون 
ـة، وهو ما يعني  دوالر من حقوق السـحب الَخاصَّ
أن اإلدارَة الدوليَة للعدوان تقُف بشـكٍل مباٍرش وراء 

قرار البنك الدويل. 
ويبـدو بوضـوح أن هـذا الخطـوة جـاءت كرد 
انتقامـي من قبـل إدارة تحالف العـدوان عىل قرار 
صنعـاء بشـأن حظـر تصديـر النفط ومنـع نهب 
إيراداتـه، َحيـُث وقع قـرار صنعـاء كمصيبة عىل 
رؤوس املرتِزقة الذين تعّودوا عىل تقاُسم حصة من 
عائدات النفط الخام وإيـداع الباقي يف البنك األهيل 
السـعودّي، يف إطار عملية نهب واسـعة ومدروسة 
تهدف لتمويل اسـتمرار الحرب، وحرمان اليمنيني 

من فوائد الثروة الوطنية يف الوقت نفسه. 
وطيلَة الفرتة املاضية، حاولـت الواليات املتحدة 
األمريكيـة حشـَد ضغـوٍط عـىل صنعاء للسـماح 
باسـتمرار نهـب الثـروة الوطنيـة، لكـن صنعـاء 
رفضت ذلك، مؤّكـدة أن إيرادات النفط والغاز يجب 
ـص لـرصف مرتبات املوظفني وتحسـني  أن تُخصَّ
الخدمات؛ باعتبَار ذلك خطوًة أََساسيًة نحو السالم 

واستحقاق عاجل ال مجال لتأجيله. 
تمسـك الواليـات املتحـدة األمريكية باسـتمرار 

نهب النفط ورسقة إيراداته كان واضًحا، وتسـبب 
يف إفشـال تفاهمـات جيـدة كان قـد تـم الوصول 
إليهـا مـع دول العدوان، لكـن اسـتئناف التصدير 
بـدون موافقـة صنعـاء ال زال أمراً عسـرياً للغاية، 
ولهذا َفــِإنَّ اللجوء إىل اسـتخدام حقوق السـحب 
ـة جاء عىل األرجـح كمحاولة لاللتفاف عىل  الَخاصَّ
قرار صنعـاء وتوفري مصدر بديـل لتمويل املرتِزقة 
ومضاعفـة األعباء االقتصادية عـىل البلد يف الوقت 

نفسه. 
 

خظساء: جظاساَطُض طع صرار الئظك الثولغ 
ضسمٍض سثائغ

يف الوقـت الذي ربمـا تعتقـُد فيـه دوُل العدوان 
واألطـراُف الدولية الراعية لها أنهـا قد تمّكنت من 
ِّ ذراع صنعاء وإفشـال معادلتها لحماية الثروات،  َيل
َفـِإنَّهـا يف الواقع تتسـبب يف تعقيـدات إضافية قد 
ترتد بتداعيات عكسـية عليهـا؛ ألَنَّ صنعاء أّكـدت 
أنها لن تقـف مكتوفَة اليدين أمـام محاولة العبث 

بحقوق البلد. 
ويف هـذا السـياق، عّلـق نائـب وزيـر الخارجية 
حسـني العزي عىل قرار البنك الـدويل بتأكيد واضح 
عـىل أن صنعاء «سـتتعامل مع أي إجـراء من هذا 
النـوع كعمل عدائي ومشـاركة الأخالقية يف العبث 
بحقـوق اليمن ويف تمويل عدوان قائم ضد شـعبنا 
الـدويل  البنـك  سـيعرض  مـا  واملحـارص  املظلـوم 

للمساءلة القانونية». 
وأضاف: «سـنجرب البنـَك الدويل عـىل التعويض 
العادل كحق قانوني لصنعـاء عاصمة الجمهورية 

اليمنية». 
وحـذر العزي البنـك الدويل «من ضـخ أيَّة مبالغ 
ألي فرع من فروع البنك املركزي يف أراضينا اليمنية 
املحتّلـة؛ باعتبَـار ذلك تورطـاً مكشـوفاً يف تمويل 
مرتِزقـة متمردين عيّنتهم عواصـم خارجية بالدنا 
يف حالة حرب معهـا»، مطالبًا البنك الدويل باحرتام 
أهدافه املعلنة والنأي بنفسـه عن دعم الفاسـدين 

واإلرهابيني املناوئني للشعب اليمني. 
هذه التحذيراُت تنطوي عىل رسائَل واضحة لدول 
العدوان ورعاتها، مفاُدها أن محاولة االلتفاف عىل 
اسـتحقاقات الشـعب اليمنـي والبحث عـن أوراق 
جديـدة ملضاعفة املعاناة والضغـط عىل صنعاء لن 
تؤدي إال إىل قتل ما تبقى من الثقة املطلوبة للميض 
يف مسـار التهدئـة والبحث عن حلـول؛ ألَنَّ حقوق 
السـحب ال تختلف َكثرياً عن عائدات النفط الخام، 
واستخدامها كمصدر بديل لتمويل املرتِزقة هو أمٌر 
لن تسـمح صنعاء بأن يمر مـرور الكرام، يف الوقت 
الـذي يعانـي فيـه الشـعب اليمني من أسـوأ أزمة 

إنسانية يف العالم. 
وبالتـايل َفــِإنَّ إقـداَم البنـك الدويل عىل تسـليم 
حقوق السـحب للمرتِزقة، سـيفتُح مرحلًة جديدًة 
سـتلقي بظاللها عىل املشهد بأكمله، بحيث تضطر 
صنعاء لفرض معادالت ومتغريات جديدة للرد عىل 

تعنت العدّو. 
مالمـُح هذه املتغـريات بـرزت يف رسـالة أُخرى 
وّجههـا نائُب وزير الخارجية حسـني العزي وجاء 
فيهـا أن: «الرضباِت القادمَة لـن تكون تحذيرية»، 
وأن «الثـروات النفطية سـتبقى محرَّمة عىل العدّو 
ومرتِزقته ولن يحصلوا عىل قطرٍة منها ال يف السـلم 
وال يف الحرب، إىل أن يعود ريُعها بالكامل للشعب». 
هذه الرسـالُة كانت أوضَح بكثرٍي من سـابقاتها 
يف التأكيـد عـىل أن صنعـاء ال زالت تمتِلـُك خياراِت 
الـرد والـردع عىل ُكــّل انتهاكات العـدّو وخطواته 
التصعيديـة بمـا يكافئهـا يف القـوة ويتـواءم مع 

متطلبات املرحلة. 
قـد يتمّكـن املرتِزقـة مـن نهـب دفعـة جديدة 
مـن حقـوق الشـعب اليمنـي بمسـاعدة الواليات 
املتحـدة وبريطانيـا، لكنهم سـيصطدمون بنتائَج 
سلبيٍة أطوَل أمداً وأوسـع تأثرياً، ولن يكوَن بوسع 
أَو  عليهـا  االلتفـاُف  والربيطانيـني  األمريكيـني 
التخفيـُف من آثارهـا؛ ألَنَّها سـتدفُع باألمور نحو 
مرحلـة جديدة تضيـق فيها خيـارات العـدّو أكثَر 
ويصبح الَحّل الوحيد فيها هو إعادة حقوق الشعب 

اليمني وتلبية مطالبه. 
 

العقغات املاتثة يف العاجعئ
موافقـُة البنك الدويل عىل منـح حكومة املرتِزقة 
ـة، جددت التأكيـَد عىل أن  حقوق السـحب الَخاصَّ
الواليـات املتحـدة األمريكية تعمل بشـكل مكثّـف 
ومبـارش عـىل إعـادة ضبط املشـهد اليمنـي وفقاً 
ملصالح ورغبـات البيت األبيض تحـت مظلة حالة 
«الال حرب والال سالم» التي قال رئيس الجمهورية 
إنهـا نتيجٌة لوصول بعض أطـراف دول العدوان إىل 
إدراك لحتمية الخسارة وحاجتها إىل تغيري موقفها. 
هذا يعنـي أن الواليات املتحدة عـادت مجّدًدا إىل 
الواجهـة وبشـكل مبـارشة إلدارة ُكــّل العمليات 
العدوانيـة ضد الشـعب اليمنـي، وأنها تحـاوُل أن 
تسـتغلَّ إيجابيـة صنعـاء يف التعاطـي مـع مأِزق 
السـعوديّة واإلمارات السـتخدام املزيِد من األوراق، 

خلف واجهة املرتِزقة. 
هذا ما أّكـدته ُكـلُّ الخطوات املبارشة التي أقدمت 
عليهـا الوالياُت املتحـدة خالل الفـرتة األخرية بدًءا 
من إفشـال التفاهمات بني صنعـاء ودول العدوان، 
وُمـروًرا بالزيـارات الدبلوماسـية والعسـكرية إىل 
حرضموت، ُوُصـوالً إىل اسـتخدام حقوِق السـحب 
ـة كمصـدر لتمويـل املرتِزقـة والجماعات  الَخاصَّ
اإلجراميـة بـدالً عـن إيـرادات النفـط الخـام التي 
منعـت صنعاء نهبهـا، وبني هذه املحطـات العديد 
من الخطـوات والتَحّركات األُخرى التي أخذت فيها 
الواليـات املتحدة عىل عاتقها مهمـَة محاولة إبقاء 
املشـهد بأكمله تحت سيطرتها سياسيٍّا وعسكريٍّا، 

بما يف ذلك تَحّركاتها يف البحر واملمرات املائية. 
هـذا يعني أن َمأِزَق السـعوديّة واإلمـارات يزداُد 
صعوبـًة؛ ألَنَّ عـدَم تمكُّنهما من اتِّخـاذ قرار تلبية 
مطالب الشعب اليمني، يعّرضهما لتداعياٍت خطريٍة 
سـترتتُب عىل التَحّركات األمريكيـة العدوانية؛ ألَنَّ 
صنعاء قد أّكـدت أكثَر من مرة أنها لن تقبََل بفرِض 

حالة الال حرب والال سالم. 

ــض ســثائــغ  ــم ــس ــــغ ض ــــثول ــُض طـــع صـــــرار الــئــظــك ال ـــ ـــ ــاَط ــس ــا ــظ ج
برواُتظا جائصى طترَّطًئ سطى السثّو شغ السطط والترب وجظسغُث رغَسعا لطحسإ
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 : طاابسات
دّشــنت محافظتـا صعـدة والحديـدة، أمـس األحد، 
العمـل بمدونـة السـلوك الوظيفـي وأخالقيـات العمـل 

اإلداري يف املحافظتني. 
وتتميـز مدونـة السـلوك الوظيفـي يف اليمـن والتـي 
تتكـون من مجموعة من املبـادئ والترشيعات واألعراف 
التـي تنظم العالقة بني العاملني من جهة، واملسـتفيدين 
مـن خدماتهم من جهة أُخرى، باسـتنادها عىل قاعدتني 
هامتـني: األوىل هـي «إلهيـة» وتتمثـل يف الترشيع املنزل 
من الله سـبحانه، والثانية «برشية « قام البرش بوضعها 
وتتمثـل يف القوانني واللوائـح التنظيمية املسـتفادة من 

تجارب املؤّسسات يف الدول األُخرى. 
وخـالل تدشـني محافظـة صعـدة العمـل باملدونـة، 
بحضـور نائب رئيس الوزراء للشـؤون االقتصادية وزير 
املاليـة الدكتـور رشـيد أبو لحـوم، ومحافـظ املحافظة 
محمـد جابر عـوض، أشـاد مديـر رئاسـة الجمهورية 
بصمود وثبـات الكادر الوظيفـي بمحافظة صعدة رغم 

الظروف الناجمة عن العدوان والحصار. 
وأَشـاَر إىل أن مدونـة السـلوك الوظيفـي تأتي ضمن 
سلسـلة من األعمـال التي سيدّشــنها القطـاع اإلداري 
تباعـاً إلحـداث نقلـة نوعيـة يف واقـع العمل املؤّسـيس 

واإلداري. 
وأّكـد حامد أن املدونة بوابة لإلصالح الشامل بعنوانه 
الواسـع والـذي يبدأ مـن اإلنسـان، وهي مطلـب ثوري 

واسـتحقاق شـعبي، نفاخر بهـا ُكـّل املدونـات؛ كونها 
ة اإليَمــانية، والقرآن الكريم، وهدي  نابعة من الُهــِويـَّ

رسول الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم-. 
وقال: «إن املسؤولية خدمة ويجب استشعار خطورة 
التفريـط فيها، كما أن املسـؤولية أمانة ويجب أن نتقي 
اللـه بحفظ هذه األمانـة وأن نخوض معركتنـا اإلدارية 

باقتدار». 
وأَشـاَر إىل أنـه عندمـا يشـعر املواطـن أن املؤّسسـة 
واملكاتـب والوزارات واملسـؤول يف خدمته، نسـتطيع أن 

نقول إن األداء املؤّسيس أصبح أداء راقياً ومتميزاً. 
وأّكـد مدير مكتب رئاسـة الجمهوريـة، أن محافظة 
صعـدة مصدرة الثورة ورائدتها، الفتاً إىل أهميّة أن تكون 

صعدة السباقة يف االلتزام والعمل والجد والبذل. 
مـن جانبـه أّكــد نائـب رئيـس الـوزراء للشـؤون 
االقتصاديـة أن مدونـة السـلوك الوظيفي تأتـي تتويجاً 
ملوجهـات قائد الثورة، كما أنها ترجمـة لقانون الخدمة 
املدنيـة الذي نص عىل رضورة وجود مدونة تحكم العمل 

الوظيفي. 
ولفت الدكتور أبو لحوم، إىل أن املدونة تعكس السلوك 
الـذي يجـب أن يتحىل به املنتسـب إىل الوظيفـة العامة، 
وتنظـم العالقة بني الرئيس واملرؤوس، وكذا الواجبات يف 

إطار كافة مؤّسسات الدولة. 
وأَشاَر إىل أن أبواق العدوان ومرتِزقته التي تشن حملة 
شـعواء ضد املدونة، هـي ذاتها التي كانت تسـوق لقتل 

األطفال والنساء يف صعدة وغريها من املحافظات. 
مـن جهتـه أوضح محافـظ صعدة أن تدشـني العمل 

بمدونـة السـلوك الوظيفـي، يعـرب عن حكمة الشـعب 
اليمني وتمسـكه بُهــِويَّتـه اإليَمــانية ليكون أنموذجاً 

يحتذى به ثقافيٍّا وفكرياً وإدارياً وأخالقياً. 
وأّكـد أن السـلطة املحلية بصعدة ستحرص من خالل 
تطبيـق املدونة عـىل االرتقاء بالوظيفـة العامة التي تعد 
موقعاً لخدمة املجتمع وإصالح شـأنه.. مبينًا أن إصالح 

واقع الحياة يبدأ من النفوس. 
وأَشـاَر املحافظ عوض، إىل أن املوظـف واملجتمع عىل 
وعـي بأهداف العـدوان الخبيثة ومنهـا إعاقة أي إصالح 
إداري والـذي يتجىل من خالل اسـتهدافه للبنية التحتية 
وقطـع املرتبـات.  ولفـت إىل أن مـن يهاجمـون مدونة 
السـلوك الوظيفي يثبتون سـعيهم إلبقاء الخلل اإلداري 
قائمـا، مؤّكـداً امليض قدماً يف اإلصالحـات اإلدارية مهما 

كانت التحديات. 
بـدوره أشـار مدير مكتـب الخدمـة املدنيـة بصعدة 
محمد عـدالن، إىل أن املدونة تخدم املجتمع باملقام األول، 
موضًحا بأن املدونة تعترب خارطة عمل أخالقية لالنتقال 
بالوظيفـة العامـة إىل خدمـة املجتمع، وأن الـكل معني 

بتطبيقها مهما كان مستواه الوظيفي. 
وعـىل خط مـواز دّشــن محافظ محافظـة الحديدة 
محمد عيـاش قحيم، ووكيـل املحافظة أحمـد البرشي، 
العمـل بمدونـة السـلوك الوظيفـي وأخالقيـات العمـل 
باملحافظـة.  وأّكــد عيـاش يف كلمته التـي ألقاها خالل 
التدشـني، عـىل أهميّة تطبيق املبـادئ والقيـم والقواعد 
اإليَمــانية واملهنية واألخالقية، وتجسـيدها عىل الواقع 
العمـيل يف كافـة مرافـق ووحـدات املكاتـب باملحافظة 

واملديريات. 
وأوضـح، بأن املدونـة تمثل منظومـة متكاملة للقيم 
السـلوكية واإليَمــانية واملهنية لتحمل املسـؤولية، بما 
يكفل ضمان تقديم ووصول الخدمات إىل املواطنني، وكذا 
الحصول عىل الوظيفة العامة، مشّدًدا عىل رضورة التزام 
الجميـع بمضامني املدونة وتطبيقها عىل مسـتوى كافة 

املكاتب التنفيذية واملؤّسسات والهيئات واملديريات. 
من جهته اسـتعرض وكيل املحافظـة أحمد البرشي، 
فصـول املدونة واألهداف واإلطار املرجعـي لها، واملبادئ 
والقيم يف أداء املسـؤوليات والواجبـات وااللتزامات التي 
تضمنتها املدونة، والتي اعتمـدت عىل كتاب الله والهدي 

النبوي كمرتكز أََسايس. 
وأَشـاَر إىل أهميّـة تنفيـذ املدونـة يف تعزيـز الُهــِويَّة 
اإليَمــانيـة، وبمـا يضمـن تطويـر املهـارات والقدرات 
بشكل ُمستمّر، وتحسني األداء، الفتاً إىل أهميّة استشعار 
الجميـع للمسـؤولية يف مختلـف املهـام ويف مقدمتهـا 

املتعلقة بخدمة املواطنني. 
مـن جانبـه أوضح وكيـل املحافظة لشـؤون الثقافة 
واإلعـالم بأن املدونـة تمثل منظومـة متكاملة من القيم 
واملبـادئ التـي تقـوم السـلوكيات، وتشـكل أنموذجـاً 
للموظف الذي يبني املؤّسسـة ويتحمل املسـؤولية، حاثٍّا 
جميـع العاملـني واملوظفني عـىل التفاعـل اإليجابي مع 
املدونـة وااللتـزام بأخالقيات العمل وقواعد وسـلوكيات 

املهنة واالنضباط الوظيفي. 
وأّكــد أن املرحلة تتطلب رفع وترية العمل واإلنجاز يف 

أداء املهام وتحقيق نقلة نوعية يف العمل اإلداري. 

أخبار
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بعا ـــجام  ـــا واقل باطئغصعا  ـــى  أول الـــبـــعرة»  «طــخــثرة  ــثة  ــس وخ الــحــاطــض  ــقخــقح  ل ــئ  ــعاب ب ــئ  ــمــثوظ ال ــث:  ــاط ت
بمداطغظعا واقلاجام  تطئغصعا  سطى  وغآّضـث  المعاذظغظ  إلى  الثثطات  ووخعل  تصثغط  ضمان  تضفض  المثوظئ  سغاش: 
به غتاثى  ضظمعذج  اإلغَمــاظغئ  بُعــِعغَّاه  وتمسضه  الغمظغ  الحسإ  تضمئ  سظ  غسئر  بالمثوظئ  السمض  ســعض: 

طتاشزاا التثغثة وخسثة تثّحـظان السمض بمثوظئ السطعك العظغفغ

املآّجسُئ الساطئ لطاأطغظات اقجاماسغئ تثّحـُظ السمَض بمثّوظئ السطعك العظغفغ
 : خظساء

للتأمينـات  العامـة  املؤّسسـة  دّشــنت 
االجتماعيـة، أمـس العمل بمدونة السـلوك 
وحـدات  يف  العمـل  وأخالقيـات  الوظيفـي 
الخدمة العامة، يف حني قام رئيس املؤّسسـة 

ونائبه ومدراء العموم بالتوقيع عليها. 
وخالل التدشـني أّكــد رئيس املؤّسسـة 
بهـذه  العمـل  أن  الكحالنـي،  الديـن  رشف 
املدونـة التي أقرتهـا القيادة تمثـل انتصاراً 
جديًدا للجمهور اليمنية، وستسهم يف تنظيم 
العالقـات اإلدارية؛ ِمن أجِل تجويد الخدمات 
املقدمـة للمجتمـع، واملسـاهمة الفاعلة يف 

بناء الدولة. 
وقال: «إن األنظمـة والحكومات اليمنية 
السـابقة أخفقت يف إخـراج املدونة إىل النور 
عـىل عكـس مـا حـدث يف الكثري مـن بلدان 
العالم، كما لم تهتم بوضع أسس وموجهات 
إلدارة وتنظيـم العالقـة بـني موظفيهـا يف 
تحمل املسـؤولية وأداء األمانة»، ُمشـرياً إىل 
أن الهـدف مـن املدونات يف ُكــّل دول العالم 
هـو عىل اختـالف مسـتوياتها وتوّجـهاتها 
هو توحيـد صف الجبهـة اإلداريـة املنظمة 
واملؤدية ألعمال الدولـة وهو ما لم يحدث يف 

اليمن طيلة املراحل املاضية. 

رضورة  تشـكل  املدونـة  أن  إىل  ولفـت 
ملحـة لتحديد وتنظيـم العالقـات املختلفة 
املهـام  أداء  يف  واملوظفـني  املسـؤولني  بـني 
واملسـؤوليات واألمانـة ابتـداء مـن رئيـس 
الجهـة وُمـروًرا بـكل مسـتوياتها اإلدارية 

ُوُصـوالً إىل أصغر موظف. 
وأوضح الكحالني أن الحملة املضادة التي 
تتعـرض لها مدونـة السـلوك الوظيفي هي 
نتيجـة جهل وقصور يف فهم ما تضمنته من 

قواعد ومبادئ سامية. 
َوأََضـاَف «تتميز املدونـة بأنها لم تنطلق 

بروتوكـوالت  أَو  نظريـات  عـىل  تعتمـد  أَو 
صاغهـا الغـرب والتي غالبًا ال تتناسـب مع 
املجتمـع اليمنـي املسـلم، بـل انبثقـت من 
القرآن الكريم الذي يعد املرجعية واألََسـاس 
واملنطلـق ألبنـاء الشـعب اليمني املتمسـك 
الدينيـة  ومبادئـه  اإليَمــانيـة  بُهــِويَّتـه 

السوية». 
وأَشـاَر الكحالنـي إىل أن املدونـة ال تعني 
االنتقاص من أي حقوق وظيفية، وال يرتتب 
عليهـا أية سـلطات ملسـؤول عـىل موظف، 
بـل هـي قواعـد إداريـة وسـلوكية حـّددت 

التزامات املسـؤول واملوظـف وكل القائمني 
عىل العمل، ورسـمت طريقـاً واضًحا إلدارة 
الدولـة وفـق عالقـة تشـاركية؛ باعتبَار أن 
الجميـع موظفني مـن أعىل هـرم الدولة إىل 
أصغـر وظيفة فيها.  وأعـرب عن أمله يف أن 
يكرس منتسبو املؤّسسـة العامة للتأمينات 
يف  السـباقني  يكونـوا  وأن  فريـداً  أنموذجـاً 
العمل بهـا وتطبيقها، وأن تكون لهم تجربة 
بناءة، مثلما كانوا سـباقني يف تنفيذ مختلف 

التوّجـهات خالل الفرتة املاضية. 
وحـث العاملـني يف املؤّسسـة وفروعهـا 

عىل الفهم الصحيح ملـا تضمنته املدونة من 
مبادئ وقواعد وأخالقيات من شأنها تجويد 

العمل وتحسني العالقة مع املجتمع. 
وعرب رئيس املؤّسسـة العامـة للتأمينات 
عن الشـكر لكل القيـادات واملوظفني الذين 
كانت لهـم بصمات واضحة خـالل الفرتات 
الصعبـة التي مـرت بهـا املؤّسسـة والذين 
حملـوا عـىل عاتقهـم هـم تطويـر العمـل 
وسـاهموا يف وصـول املؤّسسـة إىل َمـا ِهي 
عليـه اليوم من مسـتوى متميز عـىل كافة 

الصعد. 
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إخابُئ 12 غالئغُاعط أذفال 
جراء اظفةار لشط طظ طثطفات 

السثوان يف التثغثة
 : طاابسات

أصيب ١٢ شخصاً غالبيتُهم من األطفال يف محافظة الحديدة، أمس، جراء 
انفجار لغم من مخلفات العدوان.

وأكـد املركـز التنفيذي للتعامل مع األلغام يف بيـان إصابَة ٩ أطفال وثالثة 
مواطنـني آخرين جـراء انفجار لغم من مخلفات العـدوان يف مديرية التحيتا 

بمحافظة الحديدة.
وأشـار إىل أن عمليَة اإلخالء واإلسـعاف ما تزال مستمرة.. الفتاً إىل أن هذه 

الجريمة تأتي بالتزامن مع اليوم العاملي للطفل.

طعصٌع إخئاري دولغ: الظزاُم السسعدّي 
غاةاَعُض طساظاَة الغمظغني

 : طاابسات
كشـف موقـٌع إخبـاري دويل، أمـس األحـد، عن رفـض تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي املناشـدات املتكّررة من األمم املتحدة وجماعات حقوق 
اإلنسان األُخرى التي أعربت عن قلقها من تسببه يف وفيات عىل نطاٍق واسع. 
وقـال موقع «بيبولز ديسـباتش» اإلخبـاري: إن الحصار امُلسـتمّر منذ ٨ 
أعوام قـد أَدَّى إىل منع وصول اإلمَدادات الحيوية مـن الطاقة والغذاء والدواء 
إىل ماليـني اليمنيـني، مبينًـا أن تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي كثّـف 
حصاره الربي والبحري والجوي الشـامل للبالد، مما تسـبب يف زيادة معاناة 
عامة الناس، ُمشـرياً إىل أنـه وخالل األيّام القليلة املاضيـة، احتجزت القوات 
السعوديّة بمسـاعدة الواليات املتحدة أربع سفن محملة باإلمَدادات الحيوية 

ومنع دخول السفن إىل ميناء الحديدة. 
وبـنّي املوقع االخبـاري الدويل أن الحصار السـعودّي قد تسـبب يف معاناٍة 
هائلـة ملاليـني اليمنيـني الذين يعتمـدون إىل َحـــدٍّ كبري عىل اسـترياد املواد 
الغذائيـة والوقـود واألدويـة، منوًِّهـا إىل أنه أحد األسـباب الرئيسـية لألزمة 
اإلنسانية الواسعة النطاق يف البالد التي أوصلت ماليني اليمنيني نحو املجاعة 
واملوت؛ بَسـبِب نقص اإلمـَدادات الطبية، مما دفع األمـم املتحدة إىل وصفها 

بأنها أسوأ أزمة إنسانية يف العالم. 

طزاعراٌت غاضئٌئ يف سثن لطمطالئئ 
بالصئخ سطى صاتض الطفطئ طعا

 : طاابسات
خرج املئاُت من أهايل مديرية التواهي يف مدينة عدن إىل الشوارع الرئيسية 
يف مظاهـراٍت احتجاجيـة للمطالبـة بالكشـف عـن مصري قاتـل الفتاة مها 
مدهش، البالغة مـن العمر ١٤ عاماً بعد اختطافها وقتلها وتقطيعها عىل يد 

أحد السفاحني القتلة يف جريمة هزت أرجاء املدينة. 
وأَفادت مصادر إعالمية بأن املئات من أبناء مديرية التواهي نظموا، أمس 
األحد، مظاهرًة احتجاجية أمام مبنى الرشطة للمطالبة بالكشف عن مصري 

قاتل الفتاة «مها» والترسيع يف إجراءات محاكمته وإعدامه. 
يأتـي ذلك يف وقـٍت تعيش فيه عـدن املحتّلـة فوىض أمنية غري مسـبوقة 
وتفشياً مريعاً ألبشـع الجرائم التي ترضب املدينة، كان آخرها مقتل الطفلة 

«مها مدهش» ذي الـ١٤ ربيعاً بطريقٍة شنيعة عىل يد أحد جريانها. 

تعتٌر سسضري بني طغطغحغا اقظاصالغ وصئائض 
الخئغتئ يف لتب املتاّطئ

السفُري السسعدّي غعصُش برظاطةاً تطفجغعظغاً 
ملطغحغا اقظاصالغ غترُِّض ضث الرغاض

املرتِجُق السطغمغ غثطُِّط لظعإ وجرصئ اقتاغاذغ 
افجظئغ لطغمظ يف بظعك الثارج

 : طاابسات
بلـغ التوتـر إىل أعىل مسـتوياته، أمس األحد، 

بني مرتِزقة االحتالل اإلماراتي وقبائل الصبيحة 

بمحافظـة لحـج املحتّلة، بعـد إعـالن االنتقايل 

رسميٍّا الحرب ضد تلك القبائل، األمر الذي يؤّكـد 

انفجار وشيك للوضع العسكري بينهما. 
وأَفـادت مصـادر قبليـة، أمس، أن ميليشـيا 
االنتقـايل يف لحج احتجزت معـدات وآليات تتبع 
أحد أهم مشـايخ الصبيحة وكبار رجال األعمال 
فيهـا، يدعى عصام هزاع، كما أصدر ما يسـمى 
الحزام األمني، التي تنتمي غالبية ميليشياته إىل 
يافع، قراراً بمالحقة الشـيخ عصام هزاع، وذلك 
عـىل خلفية قيامه بإنشـاء مينـاء لخدمة أبناء 
الصبيحة يف منطقـة رأس العارة التي تضم أهم 

لسان بحري عند باب املندب. 
وبيّنـت املصـادر القبلية أن احتجـاز معدات 
الشـيخ هـزاع من قبـل مرتِزقـة أبو ظبـي أثار 
حفيظـة قبائـل الصبيحـة التي تداعـت، أمس 
األحـد، للـرد عـىل تلـك االسـتفزازات، ومطالبة 
االنتقايل برسعة إطالق اآلليات واملعدات، مشريًة 
إىل مسـاعي االنتقايل يف إنشـاء مينـاء بمنطقة 
رأس العـارة لحـج؛ ِمـن أجـِل االسـتحواذ عىل 

إيراداته ونهبها.

 : طاابسات
بدأ ما يسمى املجلس االنتقايل املوايل لالحتالل 
اإلماراتـي حربـه اإلعالمية ضد السـعوديّة عرب 
الوسـائل اإلعالميـة التابعـة لـه واملمولـة مـن 
االحتـالل اإلماراتـي، األمـر الذي دفـع الرياض، 
أمـس األحـد، إىل وقـف برنامج تلفزيونـي تبثه 
إحدى قنوات االنتقايل؛ بَسـبِب التحريض العلني 

ضد تحالف العدوان. 
وأّكــدت مصـادر إعالميـة، أمـس األحد، 
الفعـيل  والحاكـم  السـعودّي  السـفري  أن 
للمحافظات املحتّلة محمد آل جابر، أوقف بث 
برنامـج «الوجه اآلخر» الذي تقدمه اإلعالمية 
ليـىل ربيع عىل قناة «الغد املرشق» املمولة من 
أبـو ظبـي، بعد نـرش حلقة تضمنت رسـائل 
تهديد وتحريض علني ضد االحتالل السعودّي 
بعد الكشـف عـن مخّطـط تحالـف العدوان 
يهـدف إىل إنهاء دور االنتقـايل وإلغاء تواجده 
يف عدن وترحيل ميليشـياته إىل خارج املدينة، 
وإحالل ميليشـيا الخائن طارق عفاش بديالً 

يف عدن. 

يف  االنتقـايل  اسـتجداء  إىل  املصـادر  ولفتـت 
استمرار الربنامج بعد تقديم اعتذار غري مبارش، 
إال أن محاوالت مرتِزقة اإلمارات قوبلت بالفشل 
بعـد رفـض السـفري السـعودّي قبـول االعتذار 

والسماح بإعادة الربنامج. 

من جانبها علقـت اإلعالمية التابعة لالنتقايل 
ليىل ربيع مقدمة الربنامج، عىل قرار السـعوديّة 
بوقف الربنامج، قائلًة إنها «تعتذر للمشـاهدين 
عـن هـذا التوقـف املفاجـئ»، مؤّكــدًة انتهاء 

رحلتها مع برنامج الوجه اآلخر. 

 : طاابسات
حـّذر إعالمـي اقتصـادي يف محافظـة عدن 
املحتّلـة، أمس األحد، من مخّطـط خبيث يقوده 
املرتِزق رشـاد العليمي رئيس ما يسمى املجلس 

الرئايس، املعنيَّ من قبـل الرياض منتصف أبريل 
املايض، والذي يسـتهدف مـا تبقى من مقومات 
االقتصـاد املنهـار، مـن خـالل نهـب ورسقـة 

االحتياطي األجنبي لليمن يف البنوك الخارجية. 
وأوضـح اإلعالمي والخبـري االقتصادي ماجد 

الداعري، يف منشـوٍر عـىل صفحته بفيسـبوك، 
أمـس األحـد، أن املرتِزق العليمي يجـري َحـاليٍّا 
مفاوضـات مع بنـوك بحرينية؛ بَهـدِف اإلفراج 
عـن ١٠٠ مليـون دوالر من االحتياطـي النقدي 
لليمن، بعد أن كانت ٣ بنوك يف البحرين قد أقرت 
تجميدها بفعل االنقسـام املرصيف وقرار تحالف 
العـدوان وحكومة الفنادق الكارثـي بنقل البنك 

املركزي إىل عدن. 
وبنّي الداعري أن املرتِزق رشـاد العليمي نجح 
يف االسـتحواذ عىل نصـف مخصصات اليمن من 
عمليـات السـحب واملقـدرة بنحـو ٣٠٠ مليون 
دوالر، منوًِّهـا إىل أن هـذه التَحـّركات تأتـي يف 
ظل رفض االحتالل السـعودّي اإلماراتي تسـليم 
الوديعة املقـدرة بــ٣ مليارات دوالر، املعلنة من 
قبلهما عقب تشكيل ما يسمى املجلس الرئايس. 
ولفت الخبري االقتصادي إىل أن عملية سـحب 
االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية املودعة 
لدى املركز املايل العاملي يف البحرين، سـيكون من 
شأنها التسـبب بكارثة اقتصادية وانهيار جديد 
ا عىل  للعملـة وسـتكون عواقبهـا وخيمة ِجــدٍّ
املواطنني يف املحافظـات الجنوبية املحتّلة الذين 

وصل معظمهم إىل تحت خط الفقر. 

وجط طساسغ طرتِجصئ اإلطارات إظحاء طغظاء شغ رأس السارة واقجاتعاذ سطى إغراداته 
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 : طظخعر الئضالغ 

يـروي الحاجُّ عيل الريمـي، ذو الـ٦٠ 
َة مع مرض لوكيميا  عاماً رحلتَه الشـاقَّ
دواء  عـن  البحـث  ورحلـة   CLL الـدم 
Laukeran املكتـوب له يف رأس الوصفة 

الطبية من قبل الدكتور املختص. 
املسـرية:  لصحيفة  الريمـي  ويقـول 
بعـد معاناة طويلة مع املـرض والتنقل 
من مستشـفى إىل آخر بني مستشفيات 
العاصمـة صنعـاء والرقـود يف العنايـة 
املركـزة، تـم تحويلنـا مؤّخـراً إىل مركز 
املستشـفى  يف  الرسطانيـة  األورام 
الجمهوري للتأّكـد من الفحوصات التي 

أثبتت وجود مرض رسطان الدم. 
ويتابـع وبعد أن رصفنا ُكـّل ما نملك 
وندخـر وما حصلنا عليـه من القروض 
واملسـاعدات يكتب لنا الطبيب املختص 
اسـم دواء ممنوع من قبل دول العدوان 
وهنا تكمن املشكلة ويزيد األلم وتتبخر 

اآلمال بالشفاء. 
نزولهـا  أجـرت  املسـرية  صحيفـة 
امليدانـي للتأّكــد مـن وجـود العالج يف 
مختلـف الصيدليـات املركزية والفرعية 
ويف مركـز األورام الرسطانيـة فلم تجد 
وتأسـف  اآلمـل  خيبـات  غـري  أمامهـا 
الصيادلـة التـي كانـت عيونهـم تقـف 
عند اسـم العالج وتهتز رؤوسـهم يمنًة 
ويـرسًة ونظراتهـم تقول: اللـه يعينكم 
للحصول عىل هذا العالج غري املوجود يف 

اليمن منذ فرتة طويلة. 
ويف زيارتنـا ملركـز األورام الرسطانيـة 
وجدنا املرىض يف طوابري مزدحمة للحصول 
عىل الجرع الكيماوية والعالجات املجانية 
وحاالتهـم يف تزايـد وفق حديـث موظفي 
الخدمات الطبية الذين اكتفوا بأخذ صور 
مـن الوصفـات الطبيـة ورقـم التلفـون 
لعلهم يسـتطيعون مساعدة املرىض حال 

الحصول عىل الدواء. 
 

أجطتئ السثوان تداسش املساظاة
ويقول مدير مركز األورام الرسطانية 
الدكتور عبدالله ثوابه: نستقبل عرشات 
وخدمـات  ا  يوميّـٍ الجديـدة  الحـاالت 
املركـز تواجه صعوبـات يف توفري بعض 
العالجات التي يمنـع العدوان األمريكي 

السعودّي دخولها إىل بالدنا. 
ويضيـف ثوابـه يف ترصيـٍح خـاص 
لصحيفة املسـرية خدماتنا مجانية لكل 
أبناء الشعب وحجم الضغوط علينا تزيد 
من يوٍم آلخر، واملركز يستقبل ُكـّل أبناء 

الشعب من مختلف مناطق ومحافظات 
الجمهوريـة برغـم وجـود فـروع لنا يف 
الحديـدة وإب وصعـدة، ولهـذا نواجـه 
صعوبـات يف توفـري الكثـري مـن أنـواع 
األدوية والجرعـات الكيماوية، ونحتاج 
إىل العديد من األجهزة اإلضافية، وهناك 
أجهزة تحتاج إىل صيانة وبعضها قديمة 

ا.  ِجـدٍّ
ويتابع ثوابه منظمة الصحة العاملية 
لم تُقم بالدور املطلوب منها واملنظمات 
اإلنسـانية التـي كانت تقـدم لنا بعض 
الدعم سـحبت دعمهـا بحّجـة أن األمم 
املتحدة والدول املانحة لم تِف بالتزاماتها 
األمم املتحدة ومنظمة  تجاهها، مناشداً 
الصليب األحمر الـدويل والصحة العاملية 
إىل توفـري العالجـات الرضوريـة التـي 
وتقديـم  الرسطـان  مـرىض  يحتاجهـا 

الدعم للكادر الوظيفي. 
ويقـول ثوابه: من ضمـن الصعوبات 
التـي تعيـق عملنا إلنشـاء مركـز كبري 
ومستقل للرسطان حاجتنا لتأهيل كادر 

طبـي متخصـص وتوفري مبنى يتسـع 
لكل الحاالت وكذا إنشـاء فروع إضافية 

يف مراكز املحافظات. 
ويبني ثوابه أن الهيئـة العامة للزكاة 
واسـعة  منشـأة  لبنـاء  الدعـم  قدمـت 
ومسـتقلة عـن املستشـفى الجمهوري 
ليتمّكـن املركـز مـن تقديـم الخدمات 
أن  للمواطنني بالشكل املطلوب، مؤّكـداً 
املناطق األكثر انتشـاراً ملرىض الرسطان 
هـي التي تعرضـت لرضبات األسـلحة 
املحرمـة من قبل دول العدوان األمريكي 
األورام  تفـيش  إىل  الفتـاً  السـعودّي، 
الرسطانيـة بشـكٍل مضاعـف منـذ بدأ 

العدوان والحصار. 
األورام  مركـز  مديـر  ويوضـح 
الرسطانيـة أن املركـز اسـتقبل العـام 
٢٠٢١م أكثر من ٦ ألف حالة فيما يصل 
عدد الحـاالت هذا العام إىل ١٢ ألف حالة 
مع العلم أن بعض الحاالت تتوىف قبل أن 

تصل املركز. 
األمريكـي  العـدوان  منـع  ويتابـع 

األدويـة  بعـض  إلدَخـال  السـعودّي 
الرضورية وإغـالق مطار صنعاء الدويل 
يف وجـوه املسـافرين للعـالج يف الخارج 
يضاعف نسبة الوفيات ويفاقم الحاالت 
األشـد مرضاً ويعزز الشـعور باإلحباط 
لدى بعض الحاالت التي ال تثق بخدمات 
املركـز.  ويشـكر ثوابه اهتمـام القيادة 
األورام  بمركـز  والثوريـة  السياسـية 
الرسطانيـة وتقديمها للدعم امُلسـتمّر، 
مبـرشاً مرىض الرسطان بوصول أجهزة 
حديثـة وعالجات متكاملـة خالل األيّام 
القادمة، وسـعي القيادة إلنشـاء أفضل 
مركـز لألورام الرسطانية عىل مسـتوى 

املنطقة. 
 

لغج جقتاً ظعوغًا
دواء ليوكـريان واحـٌد مـن عـرشات 
األدويـة التـي يمنـع العـدوان دخولها 
اليمن.. وهو ليس اسـم سالح نووي، أَو 
بيولوجي، أَو أحد أسلحة الدمار الشامل 

التـي تتعمد قوى العـدوان منع دخولها 
اليمن، بل هو اسم عالج ملرىض لوكيميا 
الـدم الذيـن تتزايد أعدادهـم بالعرشات 
يومـاً تلو آخر، وهو مـن األدوية التي ال 
بديل عنها وال توجد رشكة يمنية قادرة 
عىل تصنيعه حتى اآلن، وال توجد رشكة 
منافسـة أُخـرى تسـتطيع إيصالـه إىل 
اليمـن املحارص، بل هو سـالح بيد دول 
العـدوان املتعمـدة ملنعه كـي تقتل أكرب 

عدداً من املرىض اليمنيني. 
ويتخـوف اليمنيون من تفيش مرىض 
الرسطـان؛ بفعـل اسـتهداف العـدوان 
األمريكـي السـعودّي للشـعب اليمنـي 
بجميع األسلحة املحرمة دوليٍّا، كما يثار 
ا: ما هـي العالقة بني  تسـاؤل هام ِجـدٍّ
اسـتخدام العدوان األمريكي السـعودّي 
لألسـلحة املحرمـة املسـببة للرسطـان 
وبـني منعـه لدخـول هـذا الصنـف من 
الـدواء؟ ومـا هـو املقصـود مـن وراء 
ذلـك؟ هـل يريـد العـدوان قتل مـن لم 
يتمّكن بقتلهم بالسالح املبارش بمرىض 
الرسطان الذي هو قتل غري مبارش بآثار 
أسـلحته املحرمة؟ وهل هذا التعمد ملنع 
دخـول هذا الصنـف من الـدواء جريمة 
حرب بحـق اإلنسـانية تحاسـب عليها 
دول العـدوان وفـق القوانـني واملواثيق 

الدولية؟
اإلنسـانية  املنظمـات  هـي  أيـن 
الناشـطون  هـم  وأيـن  والحقوقيـة 
والناشـطات والحقوقيون والحقوقيات 
حني يقتل العرشات من مرىض الرسطان 
بشـكٍل يومي من أبناء الشـعب اليمني 
ويمرض العـرشات أَيْـضاً؛ بَسـبِب آثار 
األسـلحة املحرمة ومنع العدّو لرشكات 
األدويـة بإدَخـال هذا الـدواء وغريه من 

األدوية املمنوعة إىل اليمن؟
ليوكـريان   Laukeran دواء  ويظـل 
ُمَجــّرد دواء واحد مـن عرشات األدوية 
التي يمنع العدوان األمريكي السـعودّي 
دخولهـا اليمن، لتسـتمر معانـاة أبناء 
حاالتهـم  وتتفاقـم  اليمنـي  الشـعب 
املرضيـة ويكـون مـن نصيبهـم املوت 
بـال رحمـة ودون أي صـوت يعـرب عن 
مظلوميتهـم وجرم عدوهـم الذي أغلق 
والربيـة  الجويـة  املنافـذ  وجوههـم  يف 
والبحريـة وزاد مـن تعسـفاته بحقهم 
ليكـون مصريهم املوت قتـالً واختطافاً 
يف املحافظـات املحتّلـة إن مـروا بها أَو 
مناطقهـم  يف  املـوت  لقطـار  االنتظـار 
ومحافظاتهـم املمنـوع مغادرتهـم لها 
عـرب مطار صنعـاء للبحث عـن فرصة 

عالج يف الخارج. 

تخار خاظص سطى افدوغئ..
 الســثوان غصــاض طرضــى السـرذان

أتُث المرضى: بسث رتطئ ذعغطئ لطئتث سظ السقج غضُاُإ لظا الطئغُإ المثاصُّ اجَط دواء لغج طعجعدًا شغ الغمظ 
ـٌه لئظاء أضئر طرضج لفورام السرذاظغئ شغ الغمظ بعابه: إغقُق ططار خظساء شاصط تاقِت المرضى وعظاك تعجُّ

تثحُني برظاطب تعسعي لتماغئ طثغظئ خظساء الاارغثغئ
 : تسغظ الضثس 

للمـدن  العامـة  الهيئـُة  دّشــنت 
التاريخيـة، أمـس، الربنامـَج التوعوي 
التاريخيـة  صنعـاء  مدينـة  لحمايـة 
بمشـاركة ٣٠ متدربـاً، برعايـة الهيئة 

العامة لالستثمار.
وأّكــد نائـب وزيـر الثقافـة محمد 
حيدرة -يف التدشـني الذي حرضه مدير 

عـام مديرية صنعـاء القديمـة العميد 
مهـدي عرهـب ومـرشف املديرية رزق 
غـراره-، عـىل أهميّـة إقامـة مثل هذه 
الـدورات والتـي تهـدف للحفـاظ عىل 
املعالـم التاريخيـة والنمـط املعمـاري 

الفريد الذي تتميز به مدينة صنعاء.
اليائسـة  املحـاوالت  إىل  وأشـار 
َواملتكـّررة من العدّو إلخراج هذه املدينة 
من قائمة الرتاث العاملي، منوًِّها بأهميّة 

إرشاك املجتمع املحيل يف عملية التوعية 
بأهميّـة الحفـاظ عـىل مدينـة صنعاء 
القديمة ووقف أية أعمال تشوه معاملها 

التاريخية. 
وطالـب حيـدرة القائمني عـىل هذه 
الـدورة بتطبيق بنـود املدونة السـلوك 
الوظيفـي يف هذا الجانب؛ كون أهميتها 
تكمـن يف خلـق الرشاكـة الفعليـة بني 

الحكومة واملجتمع. 
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 : طتمث الضاطض
 

تمتلئُ املعتقالُت السـعوديّة َسيِّئَُة الصيِت باآلالف 
ّج بهم يف سـجون مظلمة  من اليمنيـني الذين يتم الزَّ

ويعانون ويالت التعذيب والتنكيل.
شـًة يف  ى النظاُم السـعودّي منهجيًة متوحِّ ويتبنـَّ
التعامـل مع املعتقلني، تصـل إىل درجة التعذيب حتى 
املـوت كما حدث مؤّخراً للشـاب املغرتب عيل العليي، 
وآخرين القوا املصـريَ ذاتَه دون أن تصَل مظلوميتهم 
إىل مسـامع النـاس، فاملواطن عيل العليـي الذي يبلغ 
مـن العمر ٢٤ سـنة تـم اختطافه وإخفـاؤه قرسياً 
ثـم قتله يف ٩/ سـبتمرب/ ٢٠٢٢م من قبل جهاز أمن 
الدولة التابع للمملكة العربية السعوديّة دون معرفة 

األسباب أَو الدوافع التي تقف وراء ذلك. 
ويقول والد الشـهيد أنه لم يكن يعمل شـيئاً، وأن 
حالـه كحـال الكثرييـن الذين ذهبـوا إىل السـعوديّة 
مغرتبـني بحثاً عـن الرزق، ولكـن النظـام الظالم يف 
مهلكـة آل سـعود قام بخطفه من قـرب مقر عمله، 
وإخفائـه وتعذيبه بالرضب ثم الخنـق، موضًحا أنه 
تعرض للتعذيب بالرضب والحرق الذي شوه مالمحه 

تماماً. 
ويضيـف أن ابنه تـم خنقه حتى املـوت وبعد ذلك 
قامـوا بدفنـه يف الليـل دون علم أحد ورفض تسـليم 
الجثـة، مؤّكــداً أن جهاز أمن الدولة السـعودّي قام 
بتهديـد أقاربـه املتواجديـن هنـاك من االقـرتاب أَو 
متابعة املوضـوع والرفض الدائم ملنعهم من املطالبة 
بإجراء ترشيـح للجثة أَو الحصول عـىل تقرير حول 

الجريمة. 
ووصلـت التهديدات التي تعـرض لها أقارب العليي 
أَو مـن تربطهم به أية صلة قرابـة إىل الحد الذي جعل 
عمه املغرتب أَيْـضاً يف السعوديّة يبقى عاجزاً عن فعل 
يشء، أَو املطالبة للقيام بـأي إجراء قانوني خوفاً من 
االعتقال واختفائه هو اآلخر حسب قول والد الضحية. 
وأدانت املنظمات املحلية والدولية املتعلقة بحقوق 
اإلنسان الجريمة التي تعرض لها املواطن املغرتب عيل 
العليي، معتربًة أن هذه الجريمة ليسـت األوىل، فهناك 
الكثـري ممن يختفون ويتم سـجنهم وتعذيبهم حتى 
املوت يف السجون السـعوديّة ومن جنسيات متعددة، 
موضحـًة أن األدلـة تشـري إىل تلقي املواطـن العليي 
تهديدات قبل اختطافه عرب رسائل واتس أب من رقم 
تابع ألمن الدولة يف السعوديّة، َحيُث تلقى آخر تهديد 
بتاريـخ ٩ سـبتمرب ٢٠٢٢م، لينقطع االتصال به بعد 
سـاعات من تهديده، قبل أن تظهر جثته لدى قسـم 

رشطة املنار بالعاصمة الرياض. 
بخاشـقجي  العليـي  عـيل  الناشـطون  ووصـف 
اليمـن، يف إشـارٍة إىل التوحـش والجرم الـذي حصل 
لـه يف السـجون السـعوديّة، مشـريين إىل أن جمـال 
خاشقجي، تم اسـتدراجه إىل القنصلية السعوديّة يف 
إسطنبول الرتكية وهناك تعرض ألقذع وأشنع أشكال 
التصفيـة الجسـدية، َحيـُث تم قتلـه وتقطيع جثته 
باملنشـار وإخفـاء الجثة مـن قبل فريـق االغتياالت 

التابع ملهفوف السعوديّة محمد بن سلمان. 
وأوضحـوا أن جرائم ومذابح آل سـعود بحق أبناء 
القطيف والناشطني والحقوقيني والدعاة الذين عربوا 
عن رفضهم لسياسـة ابن سلمان تتواىل واليوم يقف 

العالم مذهوالً أمام جريمة قتل العليي. 
وأّكــدوا أن هـذه الجريمة لن تمر مـرور الكرام، 
وسـتضاف إىل قائمة الجرائم البشـعة التي ارتكبتها 
عصابـة آل سـعود اإلجراميـة، داعـني الجميـع إىل 
تسليط الضوء عىل املظلومية التي تعرض لها العليي، 
عىل اعتبار أن القضيـة قضية ُكـّل اليمنيني الرشفاء 
ة بأرسة املجني عليه.  َوليست قضية شخصية َخاصَّ

 

جرائُط جابصئ
وليسـت هذه الجريمة التي تعرض لها له املواطن 

اليمنـي املغـرتب يف اململكـة العربية السـعوديّة عيل 
هضبان العليي هي األوىل، أَو حالة اسـتثنائية، وهي 
تعكس السلوك الوحيش للنظام السعودّي، ومخالفته 
لكل القوانني اإلنسـانية والدينيـة، فالقصص كثرية 
واآلالم كبـرية ومعاناة اليمنيني وغريهم من املغرتبني 
عـىل أرايض مملكـة الـرش تمـأل السـجون ضجيجاً 

واستغاثًة. 
وعـن طريـق التنقيـب يف الذاكـرة تحـرض محنة 
سـجون  يف  وقتـل  عـذب  الـذي  الدعيـس،  سـلطان 
السـعوديّة عـام ٢٠١٠م، َحيـُث اعتقـل الدعيـس يف 
أُكتوبـر ٢٠٠٦م وأّكــد قبل وفاته يف زيـارات عائلية 

تعرضه للتعذيب. 
وبعد أن سـمح النظام السـعودّي لشقيقه برؤية 
يحمـل  كان  جسـده  أن  األرسة  الحظـت  جثمانـه، 
عالمـات واضحة تـدل عىل ما تعرض لـه من تعذيب 

ورضب عىل أجزاٍء مختلفة من الجسد. 
ويعـد نـزار آل محسـن كذلـك واحداً مـن ضحايا 
التوحـش السـعودّي، ففي ١٦ نوفمـرب ٢٠١٦م مات 
الشاب نزار آل محسن يف مركز رشطة تاروت، وادعت 
الجهات الرسمية حينها أن سبب موته سكتة قلبية، 
إال أن مصادر تواصلت مع املنظمة وأَفادت بأن الطب 

الرشعي أّكـد أن موته؛ بَسبِب نزيف داخيل. 

وتعرض شـاب آخـر يمني الجنسـية لالعتقال ثم 
القتل بعد تعذيبه بطريقٍة قاسية، حيت فارق الحياة 
عىل يد قوات النظام السـعودّي يف جريمة شهدت هي 
األُخرى إدانات واسـعة من قبل حقوقيني وناشـطني 

عىل مواقع التواصل االجتماعي. 
وأدان املئـاُت مـن الناشـطني اليمنيـني يف الداخل 
السـعودّي  النظـام  جرائـم  اسـتمرار  والخـارج، 
وانتهاكاته بحق املغرتبني، يف إطار عدوانها العسكري 
واالقتصـادي عىل الشـعب اليمنيـني املتواصل منذ ٨ 

سنوات. 
وتأتي إدانات الناشطني يف مختلف مواقع التواصل 
االجتماعي، عقب اإلعالن عن مقتل مغرتب يمني بعد 
اعتقالـه وتعذيبه بصورة وحشـية يف أحد السـجون 

باململكة السعوديّة. 
وأوضـح الناشـطون أن الشـابَّ اليمنـي املقتول 
يدعـى معـاذ وهـو مغـِرتٌب منـذ سـنوات طويلة يف 
السـعوديّة ويعانـي مـن السـكر وبعـض األمراض 
املزمنـة، مبينـني أنه اعتقل قبل يومـني بحّجـة عدم 
امتالكـه الكفالة، َحيـُث قامت السـلطات يف اململكة 

بإيداعه السجن والقيام بتعذيبه حتى املوت. 
 

أوضاٌع طأجاوغئ
ويعيش املغرتبون اليمنيون يف السـعوديّة أوضاعاً 
مأسـاوية يف ظـل ارتفـاع التكاليـف اإلضافيـة التي 
شـهرياً  دفعهـا  عليهـم  ويتوجـب  عليهـم  تضـاف 
وسـنوياً، إىل جانب اسـتمرار االعتقـاالت التي تقوم 
بها القـوات التابعة للنظام السـعودّي واسـتباحتها 
للـدم واملواطن اليمنـي، يف حني أن حكومـة املرتِزقة 
الخاضعة للتحالف وقوى العدوان الغاشـم والوحيش 
عىل اليمن منذ ٨ سنوات وتتخذ من الرياض مقراً لها 
ال تَحّرك سـاكناً، وُمستمّرة يف صمتها وتغاضيها عن 

تلك املمارسات والجرائم. 
ويف سـجوٍن مظلمة يتعـرض فيها الكثـري للقتل 
تارة وللتعذيب بكل أسـاليبه املختلفة والشديدة تارًة 
أُخـرى، إضافـة إىل تراكم القضايا وتكرار اسـتخدام 
املـربّرات نفسـها، يف حـاالت املوت تحـت التعذيب أَو 
بَسبِب سوء املعاملة أَو غريها، وهو يبني النهج املتبع 
يف السـعوديّة وانعدام أي سـبل لتحميل املسـؤوليات 

للجهات الرسمية ومحاسبة أفرادها. 
ويثـري التعذيـب واإلهمـال الصحـي الـذي يجري 
يف السـجون السـعوديّة، الريبة تجاه أيـة حالة موت 
تحدث يف السـجون، وتزايد احتمالية أن يكون ضحية 

للتعذيب. 

أوضاٌع طأجاوغئ لطمساصطغظ شغ السةعن المزطمئ

الاسثغإ تاى المعت
املساصطعن الغمظغعن يف السسعدغئ..
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إغراُن تضِسُر 
طثطَّطاِت افسثاء   

 عحام سئث الصادر
 

بعـد أن عجزت ُكـلُّ محـاوالت الصهيونية العاملية 

املاسونية واإلمربيالية األمريكية والسعوديّة األعرابية 

عـن تنفيـذ مخّططاتها بالرشق األوسـط وانكرست 

بجميـع املياديـن بفضل حركـة املقاومة اإلسـالمية 

وبفضل مركز وقطب محور املقاومة اإليرانية التجأت 

اإلدارة األمريكيـة والصهيونيـة العاملية والسـعوديّة 

األعرابية بتشـغيل أداوتها االسـتخباراتية العميلة يف 

إيـران وضخ األمـوال الطائلة ملحاولة إشـعال الفتنة 

يف دولـة إيران اإلسـالمية ولكن لن تهتـز الجمهورية 

اإلسـالمية يف إيران وحرسـها الثوري فهي دولة حرة 

ومستقلة وذات سـيادة وفرضت هيبتها وقوتها عىل 

العالـم رغم ُكـّل الحصـار والحـرب املمنهجة عليها 

لكنهـا منترصة وذنبها الوحيد هو وقوفها مع قضية 

القـدس والفلسـطينيني ومـع الشـعوب اإلسـالمية 

واملظلومـني يف ُكـّل بقـاع األرض بنظرية اإلنسـانية 

والتعامل اإلنساني ورفض الظلم.

هـذا هو ذنـُب إيـران الـذي تدفـُع رضيبتـه عىل 

معاملتها اإلنسـانية تجاه الشـعوب وليـس لها ذنب 

وتستطيع أن تتخىل عن هذا التعامل اإلنساني لتبقى 

الهيمنة األمريكية الصهيونية والسـعوديّة األعرابية 

لكـن هنـاك وازع وضمـري دينـي وإنسـاني يف دولة 

إسـالمية وقامت ثورتها وسـارت عىل هـدٍف واحد، 

هو رفـض الظلم والبقاء عىل هدٍف واحد وهو نرصة 

املسـتضعفني يف ُكــّل بقـاع العالم، بقدر املسـتطاع 

وقدر قدراتها.

عىل جميع الشـعوب اإلسـالمية وكل أحرار العالم 

رد الجميـل لدولـة إيـران اإلسـالمية بعـدم االنجرار 

ملخّططـات الغـرب اإلمربيـايل فقـد سـقطت قـوى 

اإلمربياليـة تحت أقدام محـور املقاومة وتحت أقدام 

تعـدد األقطـاب تحت قـدم روسـيا االتّحاديـة التي 

جرعتهـم الويـالت يف الحرب األوكرانيـة، ويجب عىل 

ُكــّل املفكرين فضـح مخّططات العـدّو الصهيوني 

وإدارته األمريكية وأدواته السعوديّة.

إن النـرص حليـف الدولة اإلسـالمية اإليرانية وكل 

دول محـور املقاومـة، وإن اليمـن هي بوابـة الفتح 

واالنتصـارات والصمـود والتحـدي بفضـل قيادتها 

الربانية والحكيمة واملجاهدة وسـّطرت أروع املالحم 

يف ُكـّل امليادين.

والحمد لله رب العاملني..

كتابات

أعثاُف الدةغب المداد
غتغى المتطعري

ليـس موضوُع املدّونة السـلوكية هو األخـري، ولم يكن 
األوَل من املواضيع التي حظيت بموجة هائلة من الضجيج 

عىل مواقع التواصل االجتماعي. 
ليس األمـر صدفة بالتأكيد، ولكـن يختلُف الكثريُ حول 
أهـداف وأسـباب هذا الضجيـج والتعاطي غـري الطبيعي 
مـع هذه املواضيـع صغرت أَو كربت بالشـكل الذي يفوق 

حجمها وأثرها الحقيقي عىل أرض الواقع. 
إال أن هنـاك أهدافـاً أََساسـية لتحريـِك هـذه املوجات 
مـن ردود األفعـال السـلبية أَو اإليجابية يسـعى العدّو إىل 

تحقيقها وإىل توظيف ُكـّل ضجة لخدمتها.
مـن هذه األهـداف إغـراُق النـاس يف التفكـري الدائم يف 

التفاصيل الداخلية البسـيطة والعادية، وذلك لنسـيان القضايا الكربى 
التي بات اليمُن العبًا أََساسيٍّا فيها إقليميٍّا ودوليٍّا. 

ومنها تركيُز أنظار الناس إىل السـلبيات يف ُكـّل يشء، وتشـتيتها عن 
ُكـّل اإليجابيات مهما عظمت. 

ومنها رضُب ثقة الناس يف ُكـّل عمل تقوم به الدولة. 
ومنهـا إرهـاب إعالمي وسـيايس لصناع القـرار لحرشهـم يف زاوية 
الـرتّدد عن أي عمل يف إصالح مؤّسسـات الدولـة ووضعهم يف حالة من 

االضطراب واإلرباك. 
ومنها أَيْـضـاً، تجريم القيام بأية خطـوات حقيقية وفعلية إلصالح 

مؤّسسات الدولة. 
ُج الضجيـَج وتعطيه صـدى أكرب من  ومـن أبرز األسـباب التـي تؤجِّ
حجمـه وجود أخطـاء حقيقية وإسـاَءات فعلية عـىل أرض الواقع من 

بعض القائمني واملكلفني باألعمال الرسمية وتأخر اإلنصاف فيها.
وكذلك أن الكثري من رواد مواقـع التواصل االجتماعي يأمنون جانب 
قادة أنصار الله.. ويعرفون أنهم لن يبسـطوا إليهم يد البطش والتنكيل 

مقابل إساَءاتهم إليهم. 
وأيضـاً االنجـرار وراء بعض األصوات يف تشـويه مصطلـح (أولوية 
مواجهة العـدوان)، عىل الرغم أنهـا القضية الرئيسـية واألولوية األوىل 
للقيادة، والتي بنيت عليها تفاصيل املشـهد السيايس والحكومي الحايل، 
ابتـداء من املجلس السـيايس األعـىل ُوُصـوالً إىل وضع السـلطة املحلية 
يف عـزل وقرى املديريـات، وكل قرارات الدولة مبنية عىل أََسـاس أولوية 

مواجهة العدوان. 

ورغـم تركيـز العدّو الكبـري عىل مواقـع التواصـل االجتماعي وبذله 
جهـوداً كبـرية يف توجيهها ضـد ُكـّل األطـراف الوطنية والشـخصيات 
والرموز التي تتحمل مسـؤولياتها يف الدفاع عن اليمن، إال 
أنه يمكُن إفشاُل أهداف الضجيج املفتعل يف ُكـّل مرة عرب 

الرتكيز عىل النقاط التالية: 
أوالً: معالجة األخطاء الحقيقية التي تحصل، ومعالجة 
آثارها واالعرتاف بها بشجاعة، وهذا ال يعترب عيباً أبداً، بل 

رشٌف وكرامة لكل من يقوم بذلك. 
ثانياً: طرح القضايا بكل قوة وثقة وعدم االنجرار وراء 

املهاترات التي ال جدوى منها. 
ثالثـاً: الزخم اإلعالمـي الواعي واملـدروس املرافق لكل 

خطوات اإلصالح والبناء يف مؤّسسات الدولة. 
رابعـاً: إصدار الردود والتوضيحـات الالزمة يف القضايا 

التي تحتاج إىل ردود وبما يناسب. 
خامساً: تفادي أبواق الدفاع التي تيسء إىل القضايا أكثر مما تفيدها، 
وذلك بالردود املغلوطة واملسيئة التي تعجز عن الرد عىل الشبه املطروحة 

وتفشل يف تفنيدها. 
سادسـاً: التواصـل مـع أصحاب النقـد البنـاء والنصائـح الصادقة 
والتوضيح لهم واالستماع منهم بعيًدا عن وسائل اإلعالم، وحتما أن ُكـّل 

مسؤول بحاجة إىل ذلك. 
سـابعاً: مقاطعة وحظر أصحاب األسـماء املزيفة واملستعارة الذين 
ال يتحدثـون عن الخارج إطالقا، ويركزون نشـاطهم عـىل الحديث عن 
األنصـار وعـىل الشـخصيات املؤثرة فيهـم، وال يتحدثون عـن املهملني 
ا، كمـا أنهـم ال يتحدثـون عـن الجهات والـوزارات  واملقرصيـن نهائيّـٍ
واملؤّسسـات التي يتوىل قيادتها أطراٌف سياسـيٌة أُخرى وال يتابعون ما 

يحصل فيها أصالً. 
ويف الختام، نود التنبيه عىل أننا ال نخاُف وسائَل التواصل االجتماعي، 
بل نحرتُم رأَي الناس فيها بشـكل كبري من واقع الشـعور باملسؤولية يف 
التوضيح والتبيني ال من واقع الحرص عىل السـمعة واملناصب والشهرة 

أَو الجاه أَو املوقع اإلداري 
كمـا أننا حريصون عىل من نعتربهم رشكاء يف الوطن ممن شـاركوا 
يف قتـال أعدائه وصمدوا يف مواجهة عدوانهم، أما من باعوه بثمن بخس 
فعليهـم أن يبحثـوا عـن حقوقهم ممن اشـرتى منهم العظيـم الباقي 

والدائم، بالقليل الهزيل الزائل. 
واللُه املستعان. 

ُه اإلظسان ُه اإلظسانطمطضُئ داسح تحعِّ طمطضُئ داسح تحعِّ

جرائُط الظزاِم السسعدّي ق تصُش سظث َتــثٍّجرائُط الظزاِم السسعدّي ق تصُش سظث َتــثٍّ

زغظإ زغث أبع طظخر

الضمري السعودّي لم يعد موجوًدا بل أضحى 

يف عـداد املوتى منذ سـنني وهـذا ليس باليشء 

الغريـب وإنمـا أضحـى الغريـب كيـف باتت 

أساليب داعش هي من تقود هذه اململكة التي 

أوشـكت هالكة وسيجرفها سـيول من الدماء 

املظلومة. 

يُقتـل املغـرتب عن وطنـه بتفنن مـن قبل 

اإلجـرام السـعودّي بـكل املقاييـس فلـم يعد 
لإلنسـان أية حرمة بـل لم يعد له أيـة أهميّة، 
ففـي نظام بني سـعود، اليمنـي متهم ويحق 
لهـم قتله متى أرادوا وبالكيفيـة التي يريدون 
فقط؛ ألَنَّه يمني فالحقـد الدفني عىل اليمنيني 

ما زال يف جذور بني سعود باقياً. 
اختطاف الشـاب اليمني عيل عاطف العليي 
وتعذيبـه وصب مـواد مذيبة عىل جسـده من 
أبشع الجرائم يف حق اإلنسانية، ومن ثم إخفاء 
الجثـة ودفنها يف ظروٍف غامضة ومن دون أية 

إجراءات قانونية تدل عىل البشاعة يف اإلجرام، 
والقوانـني  اإلنسـانية  املنظمـات  هـي  فأيـن 
واملواثيق الدولية يجب أن تنترص لدم اإلنسان. 
متـى سيحاسـب بني سـعود عـىل الجرائم 
التـي يقومون بها؟! ومتى سـتعرب املنظمات 
واملجتمع الدويل عـن قلقها ملثل هكذا جرائم؟! 
ويـرتك  السـعودّي  النظـام  يرتقـي  ال  وملـاذا 
املغرتبـني اليمنيني العزل آمنني وترتكهم أيادي 
إجرامه؟! متى سيفرغ حقده األسود يف ميادين 

املواجهة والحرب بعيًدا عن األبرياء؟!

خـثغةــئ المـّري

ونسـمع  إّال  يـوم  يمـّر  يُـكاد  ال 

السـعودّي  النظام  جرائم  ونُشـاهد 

ِبأبشـع الصور ال تتوقف عند حـّد، 

نتيجٍة لغطرسـته وجربوته، وخبثه 

الشـديّد عـىل أبنـاء يمـن الحكمـة 

واإليَمــان، وبذرائع وهمية فاشلة، 

يتـم ارتـكاب الجرائـم ببشـاعتها، 

وسفك دماء األبرياء دون ُمربّر. 

العليـي  للمغـرتب  حـدث  فمـا 

واختطافه بالقـرب من عمله، ومن 

ثم تعذيبه بأشد أنواع التعذيب وبعد 

ذلـك يتم خنقه ظلمـاً وعدواناً بغري 

حـق، وهي جريمـة وحشـية بأياٍد 

قـذرة من قبل األمريكي واإلرسائييل 

عـرب أدواتـه التـي يُحركهمـا مـن 

«السـعودّي واإلماراتي» اللذان أُوكل 

إليهمـا ُكــّل عمـل إجرامـي بحق 

األُخرى،  والشـعوب  اليمني  الشعب 

هـذا  مـن  عجـب  وال  غرابـة  فـال 

التحالـف الذي أصبح يف ذل، وهوان، 

وانبطـاح، وسـيدفع ثمن مـا عمله 

بشعبنا العظيم. 

وما زال النظام السعودّي يتمادى 

يف عدوانه وبغيـه، والصمت األممي 

يف تواطؤ ال يحرك سـاكناً، وال يُدين 

أي حدث عىل اإلطالق.!

فكلتاهما وجهـان لعملٍة واحدة، 

ومشـرتكان يف الوحشـية واإلجرام، 

وهذا إن دل عىل يشء َفـِإنَّما يدل عىل 

أن ُهنـاك تمويالً أمريكيـاً صهيونياً 

تُديره الـرشكات األمريكية من قبل 

هجماتهـا الشـديدة عـىل الشـعب 

اليمني، والنيل من ثرواته والطمع يف 

خرياته، لكي يضعف شعبنا ويسهل 

عليهم السيطرة عليه بهذه الجرائم 

التـي تحصـل يف الداخـل والخـارج 

سـواء من هم ُمغرتبـني، أَو املواطن 

املسـكني الذي نراُه ذاهباً من مكاٍن 

إىل آخـر باحثـاً عن عمـل يُوفر من 

خاللـه ما تحتاج إليه ُسـبل الحياة، 

وما أن يراُه هذا التحالف حتى يصب 

ُكـّل حقـده عليه بقتله أو اغتصابه 

أو سجنه... إلخ. 

فأيـن حقـوق اإلنسـان وحريتُه 

تُستهان؟!

أفيقوا مـن غفلتكم يا ُدعاة الرش 

يف ُكــّل مـكان، فـال بد مـن إجراء 

الجهات  مـن  الالزمـة  التحقيقـات 

امُلختصـة والفضـح لهـذه الجرائم 

التـي ينـدى هـا جبـني اإلنسـانية، 

وليعلمـوا بأن الله ليـس غافالً عما 

وسـيُصيبهم  الظاملـون،  يعملـُه 

الخـزي يف الدنيا واآلخرة، كما وعدنا 

كتابـه:  يف  الخبـري  الحكيـم  بذلـك 

ا يَْعَمُل  (َوَال تَْحَسـبَنَّ اللَه َغاِفـًال َعمَّ

ِليَـْوٍم  ُرُهـْم  يَُؤخِّ إنََّمـا  الظَّاِلـُمـوَن 

تَْشَخُص ِفيِه اْألَبَْصاُر). 
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ُع شغ زراسئ الصمح بالةعف خطعٌة عاطٌئ ظتع اقضافاء الثاتغ  الاعجُّ
سمار طتمث حمقن

 
كم نشـُعُر باعتزاز وسعادة بالغة ونحن نشاهد 
صـدق التوّجـه والتضافـر بني القيـادة ومجتمع 
املزارعني نحو االهتمام بالزراعة بمحافظة الجوف 
فمنذُ بداية املوسم الزراعي الشتوي للقمح إىل هذه 
األيّـام هناك توّجــه كبري وغري مسـبوق من قبل 
املزارعني للتوسع يف زراعة القمح وهذا ما الحظناه 
خـالل تواجدنا معهـم يف ميدان الجبهـة الزراعية، 
إضافـًة إىل أن َكثرياً من املزارعني لم يكتفوا بزراعة 
أراضيهـم الجاهزة التي يزرعونها ُكـّل موسـم بل 
سعوا إىل استصالح أراٍض زراعية جديدة وزراعتها 
الغـذاء،  مـن  احتياجهـم  تأمـني  بَهـدِف  قمحـاً؛ 
ورغبتهم بتحسـني مسـتواهم املعيـيش من خالل 
االعتماد عـىل الحبوب وُخُصوصـاً القمح كمصدر 
رئييس للدخل، وهي خطـوة هامة يف إطار التوجه 
الصحيـح نحو االكتفاء الذاتي مـن الحبوب، وهذا 
إن دل عـىل يشء َفـِإنَّمـا يدل عىل مسـتوى الوعي 
املجتمعي فحينمـا يصل الوعي لـدى املواطنني إىل 
املسـتوى الذي يجعلهم يدركـون أهميّة دورهم يف 
تحقيق النهضة الزراعيـة كواجٍب وطني؛ باعتبَار 
ة جزء من املصلحة العامة وأن  أن املصلحـة الَخاصَّ
تحقيـق املنفعة الفردية يجـب أن تكون مصحوبة 

بتحقيق املنفعة الجماعية. 
فعىل سـبيل املثـال الرتكيـز عىل زراعـة القمح 
ة ومصلحة عامة  يتحّقق من خالله مصلحة َخاصَّ
وطنيـة بمعني أن املـزارع يحّقق االكتفـاء الذاتي 
لـه وألرسته ويحصل عىل مصـدر دخل من فائض 
منتوجه وهـذا هو الهـدف األول تحقيق مصلحته 
ـة، والهدف الثاني هو أنه كلما ارتفع إنتاج  الَخاصَّ
القمـح املحيل كلما انخفضت كمية االسـترياد من 
الخـارج وهنا يكـون املزارع قد سـاهم يف تحقيق 
املصلحـة العامـة، فنشـد عـىل أيـدي املزارعني يف 
الجـوف لالسـتمرار يف العطـاء واإلنتـاج وحشـد 
ُكــّل اإلْمَكانيات املتاحة وتكاتـف الدولة ومجتمع 

املزارعني وجعل محافظة الجوف محافظة زراعية 
بامتيَـاز، فاملزارعـني بالجـوف يتجهـون للزراعة 

والتوسع الزراعي مسخرين يف سبيل 
وقدراتهـم  إْمَكانياتهـم  ُكــّل  ذلـك 
ويسعون الستغالل أراضيهم وزراعة 
أهـم املحاصيـل األََساسـية والـذي 
يأتـي يف مقدمتهـا القمـح والحمـد 
للـه كمـا ذكرنـا، هناك مسـاحات 
شاسـعة تـم زراعتها هذا املوسـم، 
وهـذه تعطي مـؤرشات قوية تبعث 
األمـل يف النفوس وشـجعت الجميع 
وكما  باملحافظة،  للزراعـة  للتوّجـه 
أرشنـا إىل أهميّـة الوعـي املجتمعي 

َوبناء اإلنسـان وتهيئـة األرض واسـتغالل املوارد 
االسـتغالل األمثل وهـي القاعدة الصلبـة واملتينة 
التـي نسـتطيع مـن خاللهـا الوصـول إىل مرحلة 
االكتفـاء الذاتي والـذي يعترب تحقيقـه حلماً لكل 
اليمنني، وهدفاً اسرتاتيجيًا وضعته القيادة الثورية 
ومحافظـة  األولويـات،  مقدمـة  يف  والسياسـية 
الجوف هي من ستحّقق ذلك الهدف ويحول الحلم 
إىل واقـع؛ كونها محافظـة زراعيـة بامتيَاز تمتد 
عىل مسـاحات واسـعة خصبة وغنيـة بمواردها 
الطبيعيـة ومخزونها املائي الوفـري، وأوديتها التي 
تعتـرب من أهـم األوديـة يف اليمن َحيـُث تمتد عىل 
طول املحافظة ومنها وادي مذاب الذي تتجمع فيه 
السيول من محافظة صعدة ويصب عرب مديريات 
الجوف األسفل إىل أن يصل الصحراء رشق الجوف، 
وكذلـك وادي الخـارد وتتجمع فيه السـيول اآلتية 
من صنعـاء وأجزاء من عمـران ويمر عرب الجوف 
حتـى الصحـراء، كذلك تشـتهر املحافظـة قديًما 
بالعديـد مـن األنهار الجاريـة ومنها نهـر الخارد 
والـذي ال زال إىل يومنـا هذا، َحيـُث كان قد انقطع 
أَو خـف تدفق هذا النهر لسـنوات ولكنه بدأ يتعاىف 
ويزيد بعد أمطار وسـيول املوسم املايض الذي مّن 

الله بها عىل محافظة الجوف واليمن كلها.
فعندمـا نتحدث عـن االكتفاء الذاتـي والزراعة 

يف اليمـن تجـد محافظة الجـوف تتصدر املشـهد 
والجميـع يعول عليهـا، الكثري والكثـري ُخُصوصاً 
يف الجانب الزراعي فهي سـلة اليمن 
الغذائيـة ُخُصوصـاً للحبـوب، وقـد 
عاش اإلنسـان اليمنـي القديم فيها 
معتمًدا عىل الزراعـة وجعل من ذلك 
مصـدر قوتـه واقتصـاده فبنى بها 
أعظم الدول، وشيد ممالك عظمى ما 
زالت معاملها قائمة منذ آالف السنني 
حتـى اليوم، وكأن تلـك املعالم ظلت 
شامخة لتخربنا بأن من يهتم بأرضه 
هو من يسود العالم ويصنع تاريخاً 
ًدا، ومحافظـة الجـوف طـوال  مجيـِّ
الفـرتات املاضيـة رغم مواردهـا وخرياتها املتاحة 
إال أنها عانـت من الحرمـان والتهميش والحروب 
والثـارات والفرقـة طـوال حقبة زمنيـة مؤملة ما 
زالـت آثارها وجروحها لم تنتـه لآلن لذلك جميعنا 
اليـوم معني للملمة تلك الجراح وتوحيد الجهود ملا 
فيـه الخري والصالح لنا وملحافظتنا ووطنا بشـكٍل 
عام، فقـد وهبنا الله بالداً طيبة لو تم اسـتغاللها 
بشـكٍل صحيح لعمت خرياتها اليمـن كله، وقد آن 
األوان لتحقيـق ذلك يف ظل القيـادة الحكيمة لقائد 
املسـرية القرآنية السـيد العلم عبدامللـك بدر الدين 
الحوثـي، والذي يويل الجوف اهتماماً كبرياً ويويص 
ما يف املجال  الحكومة دائماً باالهتمام بها ال ِســيـَّ
الزراعـي ودعم املزارعني، وكذلك توجيهات فخامة 
الرئيس مهدي املشاط، للحكومة واللجنة الزراعية 
والسـمكية العليـا للتوسـع يف الزراعـة وزراعـة 
الحبوب وُخُصوصاً القمح وتقديم يف سبيل ذلك ما 
يمكـن تقديمه من إْمَكانيات متاحة بما يتناسـب 
مـع ظروف املرحلـة، وهذا ما بدأ يلمسـه الجميع 
بامليـدان الزراعـي بالجـوف فاالهتمـام باملواطن 
وتعزيـز العمـل التعاونـي املشـرتك بـني الدولـة 
واملجتمع يولد الثقة والشعور بالرضا لدى املجتمع 
فيندفـع للمسـاهمة يف البناء والتنميـة من خالل 
العمل الجماعي، واملسـاهمة يف األعمال التطوعية 

واملبادرات املجتمعية، وهو ما نسـعى إىل تحقيقه 
يف محافظـة الجوف وفق خطـط وبرامج منتظمة 
وبشـكٍل ُمسـتمّر ويف إطار الرؤيـة الوطنية لبناء 

الدولة املدنية الحديثة. 
وبالعـودة إىل موضوعنـا الرئيـيس، واسـتجابًة 
ملوجهات السيد قائد الثورة، وبالتنسيق مع اللجنة 
الزراعية والسـمكية العليا والجهات املعنية بوزارة 
الزراعة واملؤّسسـة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب 
ومكتب الزراعة والري باملحافظة فقد قامت وحدة 
تمويل املشـاريع واملبـادرات الزراعيـة بمحافظة 
الجوف بتوفري أكثر مـن (12) ألف كيس من بذور 
القمـح والعـدد يف تزايـد وسيسـتمر حتـى نهاية 
موعـد البذر للقمح وقد وزعت للمزارعني يف جميع 
مديريات املحافظة كقـروٍض بيضاء يتم إرجاعها 
بعد الحصاد باإلضافة إىل تقديم بعض التسـهيالت 
ملزارعي القمح ضمن وحدة الديزل ووحدة الحراثة 
املجتمعيـة التابعـة للجنـة الزراعيـة والسـمكية 
العليـا، وللعلم أن مـا تم توزيعه من بـذور القمح 
هو لبعـض املزارعني الذيـن لم يسـتطيعوا توفري 
البـذور والذيـن قاموا بالتوسـع يف زراعـة القمح 
هذا املوسـم، يضاف لذلك أن هناك مساحات كبرية 
زرعت خارج إطار هذا املرشوع سواء كانت ملكية 
للمزارعني ضمن الزراعـة التكافلية لتوفري البذور 
بني املزارعني أنفسهم أَو املزارع األُخرى النموذجية 
ـة لبعـض القطاعـات، وسـيكون لجميـع  الَخاصَّ
املسـاحات التـي زرعت بالقمح بشـكٍل عـام هذا 
املوسـم عنايـة واهتمام كبري وستسـتمر الجهات 
املعنيـة بامليدان مـع املزارعـني يف جميـع املراحل 
للمتابعة والتوعية واإلرشاد وتوفري ُكـّل ما يتطلب 
حسب املتاح واالستعداد ملكافحة اآلفات واألمراض 
ضمن الوحـدة املجتمعية ملكافحة اآلفات ومتابعة 
ُكــّل العمليـات الزراعيـة ومراحل نمـو محصول 
القمح من الزراعة حتى عملية الحصاد والتسويق، 
وباألخري نسأل من الله تعاىل أن يبارك هذا التوّجـه 
وينرصنـا يف جبهتنا الزراعية واالقتصادية سـعيًا 

لتحقيق االكتفاء الذاتي بإذن الله تعاىل.

كتابات

أطرغضا وشرظسا تضحُش تصائَص أذماسعا شغ الغمظ أطرغضا وشرظسا تضحُش تصائَص أذماسعا شغ الغمظ 
غتغى خالح الَتماطغ 

 
ـٌف واضٌح يف سياسـة أمريكا وفرنسا بلطجة دولية  تكشُّ
واضحـة لذلـك تكشـفت حقائـق أطماعها ومسـاعيها يف 
استمرار نهب ثروة اليمن هذه األنظمة تلهث يف أرض العرب 
وتجوز لنفسـها نهب ثروات الشـعوب ونالحـظ أن أمريكا 
من اعرتضت عىل تمديـد الُهــدنة ووقفت حجر عثرة أمام 
تسليم رواتب الشـعب اليمني وال تزال تجري وراء املكاسب 
غـري املرشوعـة وتبحـث عما يسـد رمـق جوعها ويشـبع 
جشـعها من خـريات اليمن، هذه األنظمـة ال تمثل القانون 
وال العدل وال السـالم الـدويل فالحقيقة عبارة عن مجموعة 

لصوص بقبعات زرقاء. 
نظام أمريكا وفرنسـا عبارة عـن لصني دوليني يركضان 

وراء النفـط والغاز اليمني وهذا ما بنيت عليه هذه األنظمة فهي ما زالت 
أفاعي سـامة تسـعى بكل تعطش يف اليمن يسـيل لعابها وتشـتهي نهب 

ة.  خريات الشعوب واليمن َخاصَّ
أمريـكا بريطانيا فرنسـا ال تزال من تسـعى لتماطل السـالم يف اليمن 
وتقف أمام الحقوق اإلنسانية والحرية لليمنيني هذه األنظمة تعودت عىل 
انبطاح ملوك العرب أمـام عنجهيتها وتعودت عىل الصمت أمام جرائمها 
وتحاول سلب حرية أبناء اليمن وهذا من املستحيل أن نتخىلَّ عن مطالبنا 

وحقنا يف العيش يف الجمهورية اليمنية. 
لقـد أصبحت هذه األنظمة ممثلة اللصوصية الدولية بكل وضوح فمن 
يؤمـن بأنها تمثل الديمقراطيـة والحرية أَو يظن بأنها من ترعى القانون 

والعدل والسالم الدويل فقد كفر بالله وأرشك يف حقه. 
سياسـة أمريـكا وبريطانيـا وفرنسـا يف اليمـن بلغـت ذروة الوقاحة 
الدولية، هل بلطجة هذه األنظمة يف اليمن جائزة ويحميها القانون الدويل 
وهل مسـاعي اللصوص إىل السـالم يف جنوب رشق اليمـن ال وألف ال، هل 
قيـادة هذه األنظمة من بني البـرش أم خرجت من غابات تفرتس وتنهش 
لحـوم ُكـّل ما يدب عىل وجه األرض لذلك نرى هذه األنظمة االسـتكبارية 
ال تخضع لقوانني البـرش وال تمتثل أمام القانون وال تعرتف باملجتمع وال 
بالهيئـة الدولية وتُعترب قاداتهـا عبارة عن مجموعة مـن الضباع تنهش 

جسد فريستها وهي تميش دون رحمة أم ماذا! نحن نرى هذه األنظمة يف 
سفاهة من أمرها ال يعيبها قانون دويل وال تدينها أنظمة دولية. 

هذه األنظمة نشـأت مـن مكون اقتصادي غـري قانوني 
وغـري رشعي وهـي متعودة عىل السـلب والنهب والبسـط 
والسطو دون رادع قانوني هي من صاغت القوانني الدولية 
تكيل لنفسـها كيف ما تشاء وتجوز جرائمها وكأن األرض 
واإلنسـان يف ملكيتهم لم تقف أمام يشء معني من املواقف 

اإلنسانية أَو القانونية. 
العـدوان عـىل اليمـن أعلـن مـن أمريـكا وهـي داعـم 
رئيـيس وبجانبهـا بريطانيا التي قدمت الخـربات والخرباء 
العسـكريني، ملاذا لم تُكن الحرب بقيادة هذه األنظمة ليس 
لها القدرة بالحرب يف اليمن ولن تسـتطيع لذلك نجد أن من 
يحمي مكون هذه األنظمة سياسـيٍّا هـم العمالء من ملوك 

الخليج العربي. 
لـو كانت أمريكا لها القدرة عىل كسـب املعركة والسـيطرة عىل اليمن 
ألقحمت جيشها مبارشًة وسـاومت حلفائها باملال مقابل دخول جيشها 
اليمـن لكن هي تعرف املكان املناسـب لقيادة الحـرب فاليمن عصية عىل 

مر التاريخ. 
بلطجـة أمريـكا وفرنسـا يف اليمن تـدل عىل خـروج القرار مـن يدها 
وعـدم السـيطرة عىل قـرار حلفائها لذلك نفـد صربها بعد الفشـل الذي 
َحــّل بحلفائها والتي لم يسـتِطع حلفاؤها تحقيق مآربها ولم تسـتطع 
أن تفـرض عـىل حلفائها العـودة إىل مربع املواجهة العسـكرية لذلك جن 

جنونها من خنوع واستسالم حليفهما أمام قيادة صنعاء. 
هذه األنظمة عبـارة عن مجموعة من اللصوص الدولية تخفي نظرات 
عينها القبيحة بالنظارة السوداء ولكن فشلت هذه األنظمة يف إذالل اليمن 
وهذا تمكني وحماية ونرص وحفظ الله سـبحانه وتعاىل باليمن واليمنيني 
مما عجزت هذه األنظمة عسكريٍّا وتحطم كربيائها، َحيُث ما زالت تحاول 
هذه األنظمـة إىل عودة الهيمنة عىل قرار اليمن وتعرض عضالتها الزائفة 
عـن بُعـد يف مناطق سـيطرة العـدوان واملرتِزقة ولن تسـتطيع أن تغامر 
بالقـرار العسـكري لحماية مصالحهـا يف اليمن فهي تبحـث عمن يؤمن 
السلَب والنهب وما تؤجج به هو لتُُعيد قرار عملية النهب والسلب لثروات 

الشعب اليمني من جديد. 

خرخات ذفض.. طظ خرخات ذفض.. طظ 
العذظ السربغالعذظ السربغ

اتارام الُمحّرف
ًدا فهنـاك  ويف يـوم الطفولـة أرهفـوا أسـماعكم أنصتـوا جيـِّ
رصخـاُت طفل غاضبة من الوطن العربـي هناك ثورة عارمة من 

أطفال العرب إىل العالم املتشدق بحقوق الطفولة. 
رصخة غضـب يطلقها أطفال اليمن والعراق وسـوريا ولبنان 

وغريها من العالم العربي 
وإذا قـام أطفال العرب بهذه الرصخـة وأرادوا من يمثلهم فلن 

يكون ممثلهم إال الطفل الفلسطيني. 
نعـم طفـل الحجارة هـو من سـيكون يف مقدمتكم يـا أطفال 
العـرب ولتكن رصختكم مدوية لتصـم آذان األمم املتحدة ولتعري 
يومهـا الـذي جعلته للطفل وهي من ترى وتسـمع مـا تعانّوه يا 

أطفال العرب. 
ولتحاكمـوا العالـم من تاريخ 1954 الذي أُقر بـه يوماً للطفل، 

فماذا كان لكم منذ ذلك التاريخ إىل اليَُوم؟
ذلك التاريخ الذي لم يأِت إال وطفل فلسـطني يرصخ ويستغيث 
مـن يحمـى طفولتـي وإىل اًليَُوم وهو يقتـل ويعتقل وتـاله بقية 
أطفـال العرب، بـل عىل العكس كانـت األمم املتحدة هي املسـبب 
الرئيـيس لرصاخكم وكانت هي املغطية لكل ما تعانونه ولم تَحّرك 
سـاكنًا فليكن يوماً للطفل العربي الذي شاب قبل املشيب وأصبح 

يعرف َمـا هو الوجع وكيف يكون األلم. 
ولعل أطفال العالم يسـمعون رصخاتكـم ويقفون معكم ضد 
املنظمـة التي لم تعطكم من حقوقكـم أي يشء، لتقفوا يا أطفال 
يف يومكم كما أنتم بجراحكم امللتهبة بمالبسكم املهرتئة ببطونكم 
الخاويـة بعيونكم املمتلئة بدمـوع الطفولة التي لم تر يف الطفولة 

غري األلم. 
وستكربون يا أطفال العرب، وسيأتي اليوم الذي تكون لكم فيه 
الكلمة وتنقذون األطفال الذين سيأتون من بعدكم ولن تجعلوهم 
يعانـون كمـا عانيتم، فال تيأسـوا يا أطفـال العـرب فيومكم آٍت 
وسـيكون لكم أنتم الحق يف أن تجعلوا يوماً للطفولة فتلك األمم ال 
تعرف شـيئاً مما تعرفون، أنتم فقط يا أطفال العرب من تعرفون 

ماذا تريد الطفولة. 
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 : خاص:
بنّي الشـهيُد القائُد سـالُم اللِه عليه يف 
محـارضة ”ولن تـرىض عنـك اليهود وال 
النصـارى“ حقائَق ووقائـَع تبني لنا َمن 
هم أعداؤنا وما هي نفسـياتُهم وما الذي 
يجب علينا القيام به كي نواجَه مكائَدهم 
ونُبِطـَل مكَرهـم ونصحـح مـا حّرفـوه 
وزيّفـوه ُكّل هذا وفقـاً للرؤيـة الُقْرآنية 
بحيث تزيدنـا وعياً وبصـريًة وتجنِّبُنا أن 
نقـَع يف أخطائهـم، وتدفعنـا إىل إصـالح 
شـؤون حياتنا؛ لنكون أهالً لنُرصة الحق 

وإنصاِف املستضعفني. 

ضض طا شغه تصائص ق حك شغعا 
ابتـدأ الشـهيُد القائُد محارضتَـه بآية 
تزيل الشـك وتبَعُث الطمأنينة يف النفوس 
وتمنُحنا الثقـَة املطلقَة بأن ُكلَّ ما جاء يف 
الترشيع اإللهي حقائُق ال شك فيها فقال: 
الله سـبحانه وتعاىل يصـُف كتابَه الكريَم 
بأنه آيات {ِتْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب} (يونس: من 
اآلية1) تكّررت هذه الكلمة كثرياً يف الُقْرآن 
الكريـم تصُف الُقـْرآَن الكريـَم بأنه آيات، 
اآليـات معناهـا: أعالم، معالـم، حقائق.. 
كلمـا يف الُقْرآن الكريم هو حقائق ال شـك 
فيهـا {ال َريَْب ِفيِه} (البقرة: من اآلية2) ال 

مرية فيها أبداً.
ويشـريُ الشـهيُد القائـُد إىل أن هنـاك 
الكثـريَ من األحداث واملتغـريات والوقائع 
تشـَهد بصـدق ما أخـرب الله به، تشـهد 

بالحقائـق التي داخل كتـاب الله الكريم، 
ولكن ال يلتفت اإلنَْسـان إليهـا، يكون يف 
واقعه معرضاً، لن يبَرص األشياَء األخرى 
بالشـكل الـذي يفيـده فيزيـده بصـريًة, 

ويزيده معرفة، ويزيده هدى ونوراً.
وأوضـح الشـهيد القائد رضـوان الله 
اإلنَْسـان  املؤمـن،  (اإلنَْسـان  أن:  عليـه 
املسلم بمعنى الكلمة هو من يستفيد من 
ُكّل يشء حولـه، من متغريات الحياة، من 
األحداث املتجـددة يف الحياة، أي حادث يف 
أي بقعـة من الدنيا تأكد أن فيه شـاهداً، 
هو شـاهد عىل آية، وفيـه عرب كثرية، ألم 
تكـن تلـك األحـداث التي وقعـت يف األمم 
املاضيـة، ألم يأت الُقـْرآن الكريم يقصها 
علينا وعىل النبي نفسه (صلوات الله عليه 
وعىل آله)؟ ليقول للجميـع: {َلَقْد َكاَن ِيف 
َقَصِصِهْم ِعـْربٌَة ِألُوِيل اْألَْلبَاِب} (يوسـف: 
من اآلية111) ألويل األلباب: الناس الذين 
هم لديهم لب، أي ال ينظرون إىل األشـياء 
نظرات سـطحية، هم يتفهمون األشياء، 
هم يتأملونها وينظرون ما فيها من عرب 

فيستفيدوا منه).

اقجــافادُة طــظ صخــص افظئغــاء يف 
الُصْرآن الضرغط

ويف ذات السـياق، أّكـد الشـهيُد القائد 
رضـوان الله عليه عىل أهمية االسـتفادة 
مـن قصص األنبيـاء التي ذكرهـا الله يف 
نستفيُد  الُقْرآن الكريم باعتبارها منهجاً 
منـه يف مواَجهـة األحـداث واملتغريات يف 

زمننا، وألهمية هذه يقـول: {َلَقْد َكاَن ِيف 
َقَصِصِهْم ِعْربٌَة} (يوسـف: من اآلية111) 
عـربة يعني: دروس كثرية جداً، والدروس 
ال يعنـي فقـط هـو مجـرد املعرفـة، ال، 
عـربة، فيهـا دروس كثـرية، تعـرف من 
خاللهـا نفسـية أهل الباطـل، تعرف من 
خاللها ما الذي يحول بني الناس وبني أن 
يؤمنوا، تعرف من خاللها أيضاً ملاذا كانوا 
ينطلقون بجد واجتهاد ملعارضة نبي من 
أنبيـاء الله، تعرف مـن خاللها كيف كان 
األنبياء (صلوات الله عليهم) رحماء جداً 
باألمـم، ومخلصـون وناصحـون، وهـم 

أيضاً أناس اصطفاهم الله وأكملهم.
وأشـار الشـهيد القائـد إىل التشـويه 
والشـائعات التـي كانت تقـوُم بها األمم 
تجـاه أنبياء الله، فأي نبـي يبعثه الله إىل 
أي أمـة من األمـم كانوا يقولـون له أنه 
سـاحر أو مجنـون، ذلك الشـخص الذي 
اصطفـاه الله وأكمله، ذلـك الذي يتقطع 
قلبه أسـفاً وأملاً عىل النـاس أن ال يهتدوا، 
ذلـك الذي يبذل وقته كلـه لهداية الناس، 
وإخراجهـم من الظلمات إىل النور، يقابل 
بأن يقال له: مجنون شـاعر كذاب مفٍرت 
سـاحر، وإْن أتـى بكتـاب من عنـد الله 
{َقالُوا أََسـاِطريُ اْألَوَِّلنَي اْكتَتَبََها َفِهَي تُْمَىل 

َعَليِْه بُْكَرًة َوأَِصيالً} (الفرقان:5).
وأضح الشهيد القائد: أن (العرب كثرية 
جداً من خالل األحداث سواء ما قصه الله 
يف الُقْرآن الكريم من أخبار األمم املاضية، 
أو مـن األحداث التي تطـرأ يف هذه الدنيا، 

سـواء يف تأريخنـا القريـب، تأريخ األمة 
هـذه اإلسـالمية، أو يف عرصنـا الحارض، 
ومـا أكثـر األحـداث واملتغـريات يف هـذا 

العرص الحارض).
وهنـا يؤكُِّد الشـهيد القائد عىل أهمية 
أخذ العرب من حـدث، فقال: (إذا أردت أن 
تكوَن مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من 
ُكّل حدث تسمع عنه، أو تشاهده حتى يف 
بلدك، حتى يف سـوقك، حتـى داخل بيتك، 
ُكّل يشء فيـه دروس وفيه عـربة، ليزداد 
اإلنَْسان بصرية، يزداد إيَْماناً، يزداد وعياً.

واإلنَْسـان الـذي يعـرف يـزداد إيَْمانه 
ووعيه، سيجنب نفسه الكثري من املزالق، 
سـيدرك كيـف ينبغي أن يعمـل؛ ألنه من 
خـالل تأمالته الكثرية يعرف أن األشـياء 
أشـبه بسـنن يف هذه الحيـاة، ولهذا قال 
اإلمام عـيل (عليه السـالم): (العاقل من 

تدبر العواقب).

دساة التص صطغٌض شاسطط طمَّظ تأُخث 
املضلـل  باإلعـالم  مليئـٌة  الدنيـا  وألن 
والدعاية الكاذبة والباطل لديه إمكانيات 
كبـرية وهائلة يبـني الشـهيد القائد عىل 
رضورة االسـتفادة من األحـداث، وكيف 
تسـتطيع أن تتدبـر العواقـب، أن تعرَف 
أن أمـراً كهذا تكـون عاقبته هكذا إال من 
خـالل تأمالتـك, وتدبرك للقـرآن الكريم، 
ولصفحات هذا الكون يف أحداثه املتجددة 
والكثـرية؟ ولهـذا قال اإلمام عـيل (علية 
التجـارب)،  ِحْفـُظ  (العقـل   : السـالم) 

التجـارب هـي األحـداث سـواء تجـارب 
تجريهـا أنـت، أو أحداث تقـع يف الحياة، 
هي كلها ال تخُرُج عن سنن مكتوبة وراء 
ُكّل عمل من األعمال، أنه عمٌل ما يجر إىل 
نتيجة معينة، سـواء كانت نتيجة سيئة 
أو نتيجـة حسـنة، وإال فإن ”اإلنَْسـان“ 

سيكون معرضاً للكثري من املزالق.
وأشـار الشـهيد القائـد رضـوان الله 
عليـه إىل بعـِض األمثلة التـي ذكرها الله 
يف كتابـه الكريم فقـال: (اللـُه وبّخ بني 
الكريمـة  آياتـه  مـن  كثـري  يف  إرسائيـل 
عىل كثـري مما كانـوا عليه، منهـا قوله: 
اُعوَن ِلْلَكِذِب} (املائدة: من اآلية41)  {َسمَّ
سـماعون للكذب، أنت قد تسـمع الكذب 
من الشخص تسمعه فتعرف أنه كذب، أو 
تعرف حتى لو لم تجد الشـواهد يف نفس 
الوقت عىل أنه كذب، تسـتطيع أن تقطع 
أن تلـك النوعيـة ال يمكـن أن يأتي منها 
كالم صحيح، فأنت من تقطع بأنه كذب، 
اُْعْوَن}  لـم يقل: يسـمعون الكذب، {َسـمَّ
يسـمعه ويتأثر به يف وقتـه، وقد ينطلق 

أيضاً وسيلة لنرشه يخدم ذلك الكذب).
وتسـاءل: هـل أنَّ الكـذب ال يأتـي ما 
اللحظـة:  نفـس  يف  ليُجيـَب  يكشـُفُه؟. 
(إن الكـذَب يف أكثر الحـاالت يكون هناك 
مـا يكشـفه قبـل أن يخـُرَج إىل الوجود، 
تسـتطيع أن تعرَف أن مثَل ذلك الشخص 
لـن يكـون صادقـاً فيمـا قال، هـو من 
النوعيـة التي هـي عـادة ال تصدق حتى 

ولو أقسم).

العـرب كثرية جـًدا من خـالل األحداث سـواء ما 
قصه الله يف القرآن الكريم من أخبار األمم املاضية؛ 
أو مـن األحداث التـي تطرأ يف هذه الدنيا، سـواء يف 
تاريخنـا القريـب، تاريخ األمة هذه اإلسـالمية، أو 
يف عرصنـا الحـارض، وما أكثر األحـداث واملتغريات 
يف هـذا العرص الحارض، لكـن يبدو أننا ال نرى فيها 
إال أنهـا أحداث مجرد أحـداث، خصومة وقعت بني 
دولتـني هنا وهناك حصل ما حصل، ونتابع األخبار 
لنعـرف ماذا يحدث فقط، كل حـدث فيه عربة، كل 
حـدث هو آية، هو شـاهد عـىل آية من آيـات الله، 
هو شـاهد عىل كل ما هو حق سـواء كان يف كتابه 
الكريم، أو أخرب به الرسول (صلوات الله عليه وعىل 

آله). 
 َ {َسنُِريِهْم آيَاِتنَا ِيف اْآلَفاِق َوِيف أَنُْفِسِهْم َحتَّى يَتَبنَيَّ
ٍء  َلُهـْم أَنَُّه اْلَحـقُّ أََوَلْم يَْكـِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعـَىل ُكلِّ َيشْ
َشـِهيٌد} (فصلت:53)، هو شـاهد عىل كل يشء، ال 
يغيـب، هو شـاهد، فهذه األحـداث التي تحدث هو 
يعلمهـا، وهو يعلم ما فيهـا من عربة، وكثري منها، 
كثـري منها هـي ال تخرج عن سـننه التي رسـمها 
يف هذه الحياة، تلك السـنن التي تقـيض بأنه إذا ما 
عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا يف هذه 
ٍء َشـِهيٌد}  الدنيـا، {أََوَلْم يَْكـِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَىل ُكلِّ َيشْ
(فصلـت: من اآليـة53) فهو من سـرييكم آياته يف 
اآلفـاق ويف أنفسـكم، حتـى يتبـني أن كلمـا ذكره 
يف كتابـه الكريم هو حق ال شـك فيـه، أكرر، نحن 
كمؤمنني أليس كذلك؟ ونرجو الله أن نكون مؤمنني 
حًقا، وأن نكون مـن الصادقني يف إيماننا، إذا أردت 
أن تكـون مؤمنًا بمعنى الكلمة فخـذ العرب من كل 
حدث تسـمع عنه، أو تشـاهده حتى يف بلدك، حتى 
يف سـوقك، حتـى داخل بيتـك، كل يشء فيه دروس 
وفيـه عربة، ليزداد اإلنسـان بصرية، يـزداد إيمانًا، 
يـزداد وعيًا، واإلنسـان الـذي يعرف يـزداد إيمانه 
ووعيه؛ سيجنب نفسـه الكثري من املزالق، سيدرك 
كيف ينبغي أن يعمل؛ ألنه من خالل تأمالته الكثرية 
يعرف أن األشـياء أشبه بسنن يف هذه الحياة، ولهذا 
قـال اإلمام عيل (عليه السـالم): (العاقـل من تدبر 
العواقب)، وكيف تسـتطيع أن تتدبـر العواقب، أن 
تعـرف أن أمـًرا كهـذا تكـون عاقبته هكـذا إال من 
خالل تأمالتك، وتدبـرك للقرآن الكريم، ولصفحات 

هذا الكـون يف أحداثه املتجددة والكثرية؟ ولهذا قال 
يف كالم آخـر: (العقـل حفـظ التجـارب) التجارب 

هي األحداث سـواء تجارب تجريها أنت، 
أو أحـداث تقـع يف الحيـاة، هـي كلها ال 
تخرج عن سـنن مكتوبـة وراء كل عمل 
مـن األعمال، أنه عمٌل ما يجر إىل نتيجة 
معينة، سـواء كانـت نتيجة سـيئة أو 
نتيجـة حسـنة، إذا عاش اإلنسـان يف 
هذه الدنيا وهو ال يحاول أن يسـتفيد، 
أن يسـتفيد مما يحصل فإنه نفسـه 
مـن سـيكون معرًضـا للكثـري مـن 
املزالق، يتأثـر باإلعالم املضلل، يتأثر 
الكاذبة،  بالوعـود  يتأثر  بالدعايـة، 

يتأثر بزخارف القول.
وهكـذا يظـل إنسـانًا يف حياته 
أن  يسـتطيع  ال  يهتـز  مرتابـا 
يسـتقيم وال يسـتطيع أن يثبت؛ 
بالضـالل،  مليئـة  الدنيـا  وألن 
الكثريون،  دعاتـه  لـه  والباطـل 
والباطـل لديه إمكانياته الكبرية 
والواسـعة، يمتلـك الباطل هنا 
يف هـذه الدنيا أكثـر مما يمتلك 
الفضائية،  الحق؛ له القنـوات 
ولـه وسـائل اإلعـالم بشـتى 
أنواعهـا  بشـتى  أنواعهـا، 
سـواء التلفزيـون أو اإلذاعة 
أشـخاص  أو  الصحيفـة  أو 
يتحركون يف أوسـاط الناس 
يحملـون أفـكاًرا ضالة، أو 
يحملون  مضلـة،  كلمـات 
زخارف من القول يضلون 
الحق  ودعاة  النـاس،  بها 
منهـم  الكثـري  قليـل، 
أمـره،  عـىل  مغلـوب 
تحرك  ما  وإذا  مقهـور، 
إىل  يفتقر  نفسـه  يجـد 
اإلمكانيات  مـن  الكثري 
سيكون صمته محدوًدا، 

ويكـون مجال نفـوذ كلمتـه محـدوًدا، حينئٍذ 

يكون اإلنسان عرضة ألن يضل بسهولة إذا كان من 
يعملون من حوله، إذا كان كلما تسـمعه وتشاهده 
مـن حولك يخدم الباطل بنسـبه 90% 
أكثـر،  أو 

والنسـبة القليلـة هي نسـبة الحق، وهـي املغمور 
جانبها، املغلوب واملقهور صاحبها.

إذا أنت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالشـكل الذي 
يتلقـى من اآلخر مـا يقول، ثم يأتـي الطرف اآلخر 
فتتلقـى منه ما يقول حينئـٍذ لن تكون 
ناقل،  مجـرد  مـن  أكثـر 
تكـون ذاكرتك عبارة عن 
رشيط فقط تسـجل فيها 
كالم فـالن ثم يأتـي كالم 
اآلخر تسـجله عـىل الكالم 
وهكـذا؛  فيمسـحه،  األول 
أنـت عـىل هـذا النحـو لـن 
تسـتفيد من العرب حتى من 
شخص واحد، قد يأتي زعيم 
مـن الزعماء يسـمعه الناس 
عـرش سـنني عرشيـن سـنة 
ثالثني سـنة، وكل فـرتة يقول 
براقة،  معسـوًال، ووعود  كالماُ 
ويقول أما اآلن: الفرتة هي فرتة 
قليـل من الكالم كثري من العمل، 
تقول: صحيح، تسـجل الكالم يف 
ذاكرتك، ثم تأتي شـواهد عىل أن 
كالمه ذلـك ليس واقعيًـا فأنت ال 

تبرصها وال تتأملها.
إذًا وأنـت تحتفـظ بذلـك الكالم 
وأنـت نظرتـك إىل ذلـك الرجـل أنه 
هكـذا كما قال، وال تبرص الشـواهد 
عىل أن كالمه غري حقيقي، ثم إذا بك 
تمـّل، وتقول: يبدو أن هذا الكالم غري 
صحيح؛ قـد بيل الرشيـط يف ذاكرتك؛ 
ينطلق من جديد يقول: نحن اآلن نريد 
أن نفتـح صفحـة جديـدة، واآلن هـو 
فرتة أن نقول ونعمل، وقليل من الكالم 
وكثري مـن العمل! قالـوا: [والله كالمه 
أمـس سـمعناه جميل جـًدا وقـال: أما 
اآلن صفحة جديدة سـنفتحها]! وهكذا، 
تعيش مع شخص عىل هذا النحو عرشين 
سـنة، ثالثني سـنة وأنت ذلك الذي لسـت 

أكثر من سماعة. 

املآطظ غأخث السَرب والثروَس طظ ُضّض تثث لغجداَد بخريًة وإْغَماظاً ووسغًا

حثرات طظ برظاطب رجال اهللا: 

ططجطئ ”ولظ ترضى سظك الغععد وق الظخارى“ططجطئ ”ولظ ترضى سظك الغععد وق الظخارى“
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طصاوطعن غساعثشعن صعاِت الضغان الخعغعظغ سطى تاجج 
الةطمئ يف جظني

املصاوطُئ تثسع لاظفغث سمطغات ظعسغئ لطَةط وردع صطسان 
املساعذظني

طصاُض 5 وإخابئ 18 يف إذقق ظار بعقغئ ضعلعرادو افطرغضغئ

 : طاابسات:
أطلق مقاومون فلسـطينيون، مساء أمس، 
النـاَر تجاه قـوات الكيـان اإلرسائييل شـمال 

مدينة جنني بالضفة الغربية املحتّلة. 
وقالـت مصادُر فلسـطينية: «إن مقاومون 
اسـتهدفوا قوات االحتالل اإلرسائييل املتمركزة 
قرب حاجز الجلمة شمال جنني بعبوة شديدة 

االنفجار». 
يف السـياق، قالـت القنـاة 14 العربيـة: إن 
«فلسـطينيني يسـتقلون دراجات نارية، ألقوا 
عبوة متفجرة نحو قوة من الجيش عند حاجز 

الجلمة دون وقوع إصابات». 
إىل ذلك، أُصيب صباح األحد، شاب فلسطيني 

بجـراح خطرية بعد إطالق قوات االحتالل النار 
صوب مركبته قرب مدينة بيت لحم. 

وقـال شـهود عيـان: إن «قـوات االحتـالل 

اعتقلت الشاب بعد إصابته، إضافة إىل اعتقال 
٣ شـبان آخريـن كانـوا يرافقونـه يف مركبـة 

أُخرى». 

 : طاابسات:
أّكـدت لجـاُن املقاومة يف فلسـطني، األحد، 
أن جرائم قطعان املستوطنني يف مدينة الخليل 
بالضفـة املحتّلـة، لـن تكـرس إراَدة الشـعب 
ومقاومتـه  الصلبـة  وعزيمتـه  الفلسـطيني 

الباسلة. 
وحيت اللجاُن «ثواَر الخليل وشبابها املقاوم 
الذين تصدوا إلرهاب املستوطنني واعتداءاتهم 
الهمجيـة ودافعـوا بـكل بسـالة واقتـدار عن 

مدينتهم وشعبهم بصدورهم العارية». 
ودعت اللجان، إىل «تصعيد املقاومة والثورة 
وتنفيـذ العمليات النوعيـة للجم وردع قطعان 
املسـتوطنني الذين يعتدون عىل أهلنا وشـعبنا 

يف خليل الرحمن». 
حركـة  باسـم  الناطـق  رأى  جانبـه،  مـن 
حماس، عبد اللطيف القانوع، أن ما يمارسـه 
شـعبنا  عـىل  «اعتـداءات  مـن  املسـتوطنون 
فيهـا  املسـاجد  حرمـة  وانتهـاك  الخليـل  يف 
ومحاولة تهويـد املدينة لن يقابل إال بالصمود 

واملقاومة». 
وأّكـد أن «تصدي جماهري شعبنا العتداءات 
املسـتوطنني يف مدينـة الخليـل يأتـي يف إطار 
املواجهـة املفتوحة مع االحتـالل يف الدفاع عن 

أرضنا ومقدساتنا». 
ولفـت القانـوع إىل أن «محـاوالت االحتالل 
لتعزيـز االسـتيطان يف الخليـل وزيـادة وترية 

االعتداءات عىل شعبنا لن تفلح يف تغيري معالم 
املدينة أَو كرس إراَدة أهلها الصامدين». 

وأهاب الناطق باسـم حمـاس، «بجماهري 
شعبنا الفلسـطيني يف الضفة الغربية بإسناد 
أهلنا يف الخليـل ودعمهم يف معركة الدفاع عن 
مدينتهم وأراضيهم واسـتدامة االشـتباك مع 

االحتالل وقطعان مستوطنيه». 

 : وضاقت:
لقـي 5 أشـخاص عـىل األقـل مرصَعهـم، 
وأُصيـب 18 آخريـن، يف حـادث إطـالق نار يف 
حانة بوالية  كولورادو األمريكية، اليوم األحد،.  

واسـتجابت الرشطة األمريكية لبالغ بشأن 
إطـالق نار نشـط يف حانـة بمدينـة كولورادو 
سـربينغز، أمـس السـبت يف السـاعة 06:57 
بتوقيـت غرينتش، وفقاً ملحطة اإلذاعة املحلية 

األمريكية «كي آر دي أو». 
سـربينغز»  كولـورادو  رشطـة  وأضافـت 
أنّـه «تـم نقل املصابـني من جـراء الحادث إىل 
املستشـفيات يف أنحـاء املدينـة، كمـا تم نقل 
املشـتبه به يف إطالق النار إىل املستشـفى؛ ِمن 
أجـِل تلقي الرعاية الطبية، مشـريًة إىل أنّه قيد 
االحتجـاز».  وأضافت: «تـم تنفيذ 246 حادث 
إطـالق نار جماعي يف عام 2022 وحتى شـهر 

يونيو/حزيران الفائت، وفقاً لتقرير». 
 GUN» مـن  الصـادر  التقريـر  وذكـر 
منظمـة  وهـي   ،«VIOLENCE ARCHIVE
غـري ربحيـة تتعقب عمليـات إطـالق النار يف 
أمريكا، أن هذا هو نفـس عدد عمليات إطالق 

النار الجماعية يف عام 2021م، حتى حزيران/
يونيو الفائت. 

جميـع  يف  األمريكيـون  يتوسـل  وبينمـا 
أنحـاء البالد إلصالح أزمة انتشـار األسـلحة، 
 «YOUGOV» أفـاد اسـتطالع حديـث أجرتـه
وموقـع «ياهو» األمريكي بـأّن أقل من نصف 
األمريكيـني بقليـل يعتقـدون أنّـه يجـب عىل 

الكونغـرس األمريكي «جعل قوانني األسـلحة 
أكثر رصامة». 

وأَشـاَر «مركز قانون جيفوردز» األمريكي 
إىل أّن األسـلحة النارية أصبحت أحد األسـباب 
الرئيسـية لوفـاة األمريكيـني يف أي عمر، كما 
أنها السـبب الرئييس لوفاة األطفال تحت سن 

18 عاماً.  

الثارجغئ اإلغراظغئ: تربئُئ املةرطني 
املاتالفني طع أطرغضا أتث أعثاف 

الترب اإلسقطغئ سطغظا 
 : وضاقت:

أّكـد املتحدُث باسـم وزارة الخارجية اإليرانية نارص كنعاني، 
أن أحـَد أهداف الحـرب اإلعالمية والضغط السـيايس عىل إيران 

تربئة املجرمني املتحالفني مع أمريكا. 
ويف تغريدة عىل تويرت قال كنعاني: إن «استشـهاد وإصابة 8 
آالف طفل يف الحرب عىل اليمن واعتقال أكثر من 750 واستشهاد 
47 وإصابة 164 طفالً فلسـطينياً خالل عـام 2022م، عىل يد 
الكيـان الصهيونـي، ُكـّل ذلـك حدث بدعم من حقوق اإلنسـان 
وصمت املنظمات الدولية! أحد أهداف الحرب اإلعالمية والضغط 

السيايس عىل إيران هو تربئة املجرمني حلفاء أمريكا». 

تجُب اهللا: طظطُص املعاجعئ أوخض 
لئظاَن إىل الفراغ الرئاجغ

 : وضاقت:
رأى عضُو املجلس املركزي يف حزب الله، الشـيخ نبيل قاووق، 
أن الذين قاربوا االسـتحقاق الرئايس بمنطـق التحدي واملواجهة 
ورفعوا شـعارات أكـرب من أحجامهم، هم الذين تسـببوا بالفراغ 

الرئايس. 
وأَشـاَر الشـيخ قاووق إىل أن تجربة جلسـات انتخاب الرئيس 
أثبتـت عـدم امتـالك أي فريق القـدرة عىل انتخـاب رئيس بدون 
توافـق، واإلرصار عىل منطق رفض التوافق، يعني تكرار مشـهد 

الجلسات املاضية إىل أمد غري معلوم. 
َوأََضـاَف قـاووق: «نحن نريد رئيسـاً توافقيـاً يعطي أولوية 
إلنقـاذ البلد ويؤتمن عىل الوحدة الوطنية، وال نريد رئيسـاً يتآمر 

عىل املقاومة، أَو يجر البلد إىل الفتنة، التي هي خط أحمر». 
الشـيخ قـاووق اعترب أن أصحـاب منطق التحـدي واملواجهة 
توّرطـوا وورطوا البلد بمغامرة غري محسـوبة، واملسـؤول األول 
عن دفع اللبنانيني نحو املواجهة هو النظام السـعودّي، الذي منذ 
العـام 2009م، يتبنّـى هذا املنطق يف لبنان، وهو ما زال ُمسـتمّراً 
وبوترية تصاعدية، مشـّدًدا عىل أن مسعى منطق املواجهة، وصل 

إىل طريق مسدود، وأوصل البلد إىل الفراغ الرئايس. 
وأّكـد الشـيخ قاووق أن «كل ما يجري بيننا وحولنا ال يشـغل 
املقاومـة عـن واجـب الجهوزيـة واالسـتعداد وتطويـر قدراتها 
العسـكرية كّمـاً ونوعـاً مهمـا كانـت االسـتحقاقات الداخليـة 
والخارجيـة؛ ألَنَّ هـذا هـو الـذي يـردع العـدّو ويحمـي الوطن 

والثروات». 

ظاظغاعع: تطئغع السقصات طع 
السسعدّغئ سطى رأس افولعغات

 : وضاقت:
أفادت صحيفـة «إرسائيل هيـوم» بأّن رئيـَس وزراء الكيان 
الصهيونـي املكلَّـف بنيامـني نتنياهو أملح، أمـس األول، أّن أحد 
أهدافه الرئيسـية يف الفرتة املقبلة سـيكون توقيع «اتّفاق سالم» 

مع السعوديّة. 
وذكرت الصحيفة أّن نتنياهو قال يف مقابلة عرب الـ «زوم» مع 
«التحالف اليهودي الجمهـوري» املنعقد يف الس فيغاس: «هديف 
هـو ضم دول جديدة إىل االتّفاقيات اإلبراهيمية، وبشـكل خاص 

دولة واحدة أُخرى». 
َوأََضــاَف نتنياهـو: «لقد كنت محظوظاً بشـكل اسـتثنائي 
بالعمـل مـع إدارة أمريكية بقيـادة الرئيس ترامـب الذي وافق 
عىل سياسـتنا، وقد أَدَّى ذلك إىل 4 اتّفاقيات سالم»، معقباً: «هذا 
األمر حدث؛ ألَنَّنا تجاوزنا الفلسطينيني، الهدف هو إنهاء الرصاع 

العربي- اإلرسائييل». 
وبشـأن التهديـد النـووي اإليراني وقـراره إلقـاء كلمة أمام 
الكونغـرس يف العام 2015م، بخالف موقف البيت األبيض، قال 
نتنياهو: إنّه سـيفعل ُكـّل ما يستطيع «ملنع النظام اإليراني من 
امتالك أسـلحة نووية، َوإذَا كان ذلـك يعني الوقوف ضد اإلدارة 

املوجودة، فهذا ما سيحدث». 
ورأى نتنياهـو أّن خطابه يف الكونغـرس «جعل دول الخليج 
تـدرك أنّـه ال يخىش املواجهة مـع الواليات املتحـدة يف املوضوع 
اإليراني، وهذه الحقيقة أَدَّت إىل سلسـلة اجتماعات رسية والبدء 
بعمليـة التقارب بني الجانبني، األمر الـذي أنضج يف نهاية األمر 

االتّفاقيات اإلبراهيمية». 
وقبـل فـوزه يف انتخابـات «الكنيسـت»، رأى رئيـس حزب 
«الليكـود» وزعيم املعارضة «اإلرسائيليـة»، بنيامني نتنياهو، أّن 
«التطبيع مع السـعوديّة سـيكون الهدف الرئييس يف فرتة واليته 
املقبلة»، يف حال حصوله عىل األغلبية»، ُمشـرياً إىل أّن «االتّفاقات 

الطبيعية لم تكن لتحدث لوال موافقة السعوديّة». 
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اظاعاضاُت السثوان بتص 
افرض واإلظسان 

د. حسفض سطغ سمغر  
 

العـدوان  مسلسـُل  يسـتمرُّ 

ومرتِزقِتهـم يف املناطـق املحتّلة 

لألرض  متواصلـة  انتهـاكات  يف 

لقواعدهـم  مفضـوح  وتوسـع 

اليمنيـة  الجـزر  يف  العسـكرية 

يف ظـل واقـع مهـني وُمْخـــٍز 

للمرتِزقـة وحكومتهـم القابعة 

تحـت اإلقامة الجربيـة بفنادق 

نسـمع  ال  وأبوظبـي  الريـاض 

لهم همسـاً وكأن عىل رؤوسهم 

الطري. 

مـا يحدث من قضم للجـزر االسـرتاتيجية وبيع لقطاعات 

نفطيـة يعد دليـالً قطعياً عـىل أن حكومة الفنـادق أصبحت 

ُمَجــّرد مكتب عقـارات وخدمات عامة ال يهمها سـيادة بلد 

أَو ثروات شـعب وهنا يجب أن تراجع تلك القوى التي ال زالت 

تتشـدق بما يسـمى (الرشعية) يجب عليها أن تراجع نفسها 

وأن تتقَي رشَّ بقائها أدوات تنفذ مخّططات ومؤامرات خبيثة 

تستهدف اليمن برمته واليمنيني دون استثناء. 

يجب أن تحدث مراجعة وأن تستعرض تلك القوى تاريخها 

وما تمتلكه من مقدرات ألجيالها القادمة وترحم نفسـها من 

لعنة التاريخ وسـخط أحفادها لتعـرف أن وقوفها مع املحتّل 

لم يعد له أي مربّر ال سيَّما وقد تكشفت أمامهم ُكـّل مؤامرات 

األعـداء وأطماعهم، وحتى يسـتدل من مـا زال يخدم العدوان 

بأن حكومة الفنادق ُمَجـّرد دمى ال تسـتطيع الحراك أَو حتى 

الـكالم إالَّ بموافقـة دول العـدوان مـا عليه إالَّ أن يسـتعرض 

مواقف ما يسـمى بـ(الرشعية) إزاء مـا يحدث من انتهاكات 

بحق اإلنسـان اليمني من قبل العـدوان والتي كان آخرها قتل 

مجموعة مـن اليمنيني األبرياء داخل السـعوديّة واالنتهاكات 

التـي حصلت يف املخاء بحق األرس يف املخيمات ناهيك عن نهب 

الثـروات واحتـالل الجزر واسـتحداث قواعد عسـكرية فيها، 

ُكـّل هذه االنتهاكات بحق األرض والثروة واإلنسـان لم نسمع 

لحكومة الفنادق أي اعرتاض أَو ترصيح أَو حتى إدانة ولو عىل 

اسـتحياء، ألم يعد هذا كافياً بأن يراجع اإلنسان نفسه ويقيم 

مواقفه فما يسـتلمه املرتِزق مقابل خيانته ال يسـاوي قطرة 

من بحر مقابل ما يسـيطر عليه العـدوان من ثروات ومواقع 

اسرتاتيجية.

لقـد آن األوان أن ننتخـي قيمنـا كيمنيـني وشـيمنا كعرب 

وأخالقنا كمسـلمني لنقول كفـى ذالً وكفى تفريطـاً يف بلدنا 

وثرواتنـا وأهلنـا لنعـود إىل رشـدنا، حينهـا فقط سـريحمنا 

التاريخ ونلحق أنفسنا من سخط أحفادنا ونحن عىل ثقة بأن 

ُكــّل يمني لديه من اإلرث القيمي واألخالقي ما يجعله يراجع 

نفسه ويرجع إىل صوابه. 

ُطثوظُئ السطعك.. أطاظٌئ وظُععٌض باملسآولغاتُطثوظُئ السطعك.. أطاظٌئ وظُععٌض باملسآولغات
ر غتغى حرف الثغظ   ططعَّ

 

وإن أبـدى البعُض من موظفـي الدولة امتعاَضهم من 

صدور مدّونة السـلوك الوظيفي؛ ظنـاً منهم بأن بنوَدها 

تهـدُف إىل إرهـاق املوظـف من خـالل تعزيـز تواجده يف 

مؤّسسـته وتشـديد االلتزام بالدوام الرسـمي إال أن الذي 

يعتقد هـذا االعتقاد قـد توفرت لديه رؤيـة غري منصفة 

تماماً، ومن السذاجة والحماقة لديهم أن يظل أُولئك عىل 

ا يف نظرتهم ومواقفهم السلبية  املسـتوى السـطحي ِجـدٍّ

التـي تعرب عن عنادهـم وهم يشـاهدون حكومة اإلنقاذ 

وهي تبني مؤّسسـات الدولة اليمنية الحديثة بناًء إدارياً 

ا وأخالقيـاً وتعزز عالقة املوظفني بمؤّسسـاتهم  وثقافيّـٍ

وانسجامهم مع قياداتهم وكذلك مرونة تعاملهم مع املواطنني.

أصحـاب النظـرة الظاملة وذلـك االعتقـاد الخاطئ يكشـف توّجـه 

وهجمـة أصحـاب الرؤى بأنهم ليسـوا سـوى أبـواق مفضوحة تعمل 

لصالـح أدوات التحالـف التـي ال تتمنى أي خرٍي أَو نمـاء أَو زكاء ألبناء 

الشعب اليمني العظيم.

ولو أنهم كانوا حريصني عىل كرامة وعزة املوظفني لتَحّركت أقالمهم 

وصدحـت أصواتهم ملواجهة طغيان ونفاق األنظمة العاملية واملنظمات 

الدوليـة اإلنسـانية والحقوقيـة التـي تّدعـي كذبـاً ونفاقـاً ومراوغًة 

اهتمامهـا نرش األمن والسـالم وادعائها الحرص عـىل رفعة ورفاهية 

أبناء الشعب اليمني.

ولو كان املنافقون املرجفون حريصني عىل أن يعيش املوظفون حياًة 

كريمة وسـعيدة لوقفوا يف وجه عمـالء دول التحالف مطالبني برصف 

مرتبـات املوظفني التي يتـم نهبها علناً لصالح البنك األهيل السـعودّي 

باملليارات.

ولطالبـوا أَيْـضـاً بخـروج املحتّل من الجـزر واملحافظـات واملوانئ 

الجنوبيـة التـي أمعن فيهـا التحالـف نهباً للثـروة وانتهاكاً للسـيادة 

وامتهاناً للكرامة وسلباً للقرار.

ا تلك املواقف والسـلوكيات من قبل املمتعضني من  ومن املضحك ِجـدٍّ

مدونة السـلوك بالرغم من أن بنودها منطلقات قرآنية إيَمـانية علوية 

َوطابعها مسـؤولية وسـلوك وقيم وأخالق وأمانة وعهد 

وميثاق وإخالص.

وآثـار تطبيقهـا َوالعمـل بها ثمـرة وتَحـّركاً وإنتاجاً 

وصورة ذهنية حسنة ترتك انطباعاً إيجابياً لدى الجمهور 

بأن املوظـف ما ُوجد إال ليكون عامـالً ملصلحة الجمهور 

يُنجـز عمـالً ويصلـُح وضعاً ويبعث ابتسـامًة ويُسـدي 

خدمًة ويُلبي طلباً.

وإزاء ذلك وسـعياً لإلصالحات اإلدارية وتعزيزاً لثقافة 

املبادئ َوالقيم والتعامل واألخالق ولكي ال تتسـع الفجوة 

بني تحقيق طلبات الجمهور وأهداف املؤّسسات وبالذات 

الخدميـة املتصلة أعمالها ومهامهـا باملواطنني كان ال بد من أن تخرج 

إىل حيـز الوجود مدونـة عمل تضبط املهـام أخالقياً وقيمياً وسـلوكياً 

ُق أعىل مسـتوى من رىض املواطنني من يُعتـربون هدفاً أوالً  وبمـا يحقِّ

وأََساسياً تسعى مؤّسسات الدولة لخدمتهم وتحقيق رضاهم.

وحني يتحىل جميع املوظفني من أعىل هرٍم مؤّسـيس وحتى أسـفله 

بالرقي يف التعامل وباستشعار األمانة واملسؤولية واإلنجاز والشفافية 

يف األعمال واملهام حينئذ يتحّقق الرضا واالنسجام بني املوظف واملواطن 

ـة أخرجت للناس كما أرادنا الله سبحانه  ولن نكون خري وأعز وأكرم أُمَّ

وتعـاىل إال إذَا توكلنا عىل اللـه ووثقنا به ثقًة مطلقـة وارتبطنا بالدين 

اإلسـالمي وتعاليمه وتمسـكنا وعملنا بما جاء يف القرآن الكريم لنبتعد 

عـن الظلمـات ونكون أهـالً للهـدى والبصـرية واالسـتقامة ممتثلني 

للتوجيهـات واألوامر اإللهية وقد أسـقطنا قيم العـدل والخري والحرية 

والكرامة يف مدّوناتنا ودساترينا ومناهجنا لنسري عليها منهجاً وسبيالً 

لنكون من املفلحني.

قـال تعاىل: «يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا َقْوالً َسـِديداً، يُْصِلْح 

َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطْع اللََّه َوَرُسـوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً 

َعِظيماً».


