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التصعيد  حنـــو  لــلــدفــع  احملــتــلــة  املــنــاطــق  يف  املـــبـــاشـــرة  الـــعـــدوانـــيـــة  حتــركــاــا  تــكــثـــــف  التصعيد أمــريــكــا  حنـــو  لــلــدفــع  احملــتــلــة  املــنــاطــق  يف  املـــبـــاشـــرة  الـــعـــدوانـــيـــة  حتــركــاــا  تــكــثـــــف  أمــريــكــا 
احلـــــوثـــــي ألبـــــنـــــاء حــــضــــرمــــوت: احلـــــوثـــــي ألبـــــنـــــاء حــــضــــرمــــوت: تــــنــــبــــهــــوا.. االحـــــتـــــالل يــــريــــد إبــــقــــاءهــــم وقـــــــــودًا ملــــؤامــــراتــــهتــــنــــبــــهــــوا.. االحـــــتـــــالل يــــريــــد إبــــقــــاءهــــم وقـــــــــودًا ملــــؤامــــراتــــه  
الـــبـــخـــيـــيت لـــلـــغـــرب: الـــبـــخـــيـــيت لـــلـــغـــرب: ضــجــيــجــكــم يــفــضــح نـــفـــاقـــكـــم وـــبـــكـــم واعـــــتـــــراف حبــمــايــتــكــم لــلــصــوصضــجــيــجــكــم يــفــضــح نـــفـــاقـــكـــم وـــبـــكـــم واعـــــتـــــراف حبــمــايــتــكــم لــلــصــوص

احلـــــديـــــدة مــــيــــنــــاء  األســـــاســـــيـــــة إىل  والـــــســـــلـــــع  الـــــــوقـــــــود  عــــرقــــلــــة وصــــــــــول ســــفــــن  مــــــن  حتــــــــذر  روســــــيــــــا 
فــــعــــالــــيــــات حتــــيــــي الــــــذكــــــرى الــــســــنــــويــــة لـــلـــشـــهـــيـــد: لـــتـــجـــديـــد الــــعــــهــــد ســـــــريًا يف مــــواجــــهــــة الـــطـــغـــاة


التفافكم على احلقوق فاشل سلفًا
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 : خظساء
والسـكان،  العامـة  الصحـة  وزارة  أعلنـت 
عـن وجـود أكثـر مـن ٥ آالف مريٍض بالفشـل 
الكلـوي يف اليمـن مهّددون بالوفـاة، مع اقرتاب 
توقف جلسات الغسـيل ونفاد األدوية واملحاليل 

ة بهم.  الَخاصَّ
وأّكــدت الوزارة عقـب اجتماعهـا الطارئ، 
أمـس السـبت، مع املنظمـات الدوليـة واملحلية 
لتوحيـد جهـود االسـتجابة اإلنسـانية الطارئة 
إلنقـاذ حيـاة مـرىض الفشـل الكلـوي، أنـه ال 
ا مخزونـاً كافياً مـن أدوية ومواد  يوجـد َحـاليّـٍ
ومسـتلزمات الغسـيل الكلوي، وخلـو مخزون 
العـام ٢٠٢٣م مـن األدويـة، داعيـًة املنظمـات 
الدوليـة واإلنسـانية إىل القيـام بواجبهـا تجاه 
مرىض الفشـل الكلوي وتوفري األدوية واملحاليل 
ـة بهم، كما طالبت األمـم املتحدة رسعة  الَخاصَّ
الحصـار  ورفـع  العـدوان  وقـف  عـىل  العمـل 
والسـماح بدخول األدوية واملسـتلزمات الطبية 

إلنقاذ حياة املرىض. 
مـرىض  حاجـة  إىل  الصحـة  وزارة  ونّوهـت 
الغسـيل الكلـوي يف اليمـن ألكثر مـن ٥٠٠ ألف 
جلسـة سـنوياً فضالً عن األدوية املصاحبة لكل 
جلسـة غسـيل للمريض الواحد، مشـريًة إىل أن 
انعدام الحوافز وتوقف املرتبات كان له أثر سلبي 
يف زيادة معاناة مرىض الفشـل ومراكز الغسـيل 
الكلـوي عىل َحــدٍّ سـواء، مبينـًة أن هناك أكثَر 
من ٤٩٨ جهاز اسـتصفاء دمـوي، يف ١٧ مركزاً 
يحتاج إىل صيانة دورية، موضحًة أن محافظات 
ريمة وأبني ولحج والجوف والضالع والبيضاء ال 

يوجد بها مراكز لغسيل الكىل. 
وزارة  باسـم  املتحـدث  أوضـح  السـياق  يف 
الصحـة الدكتـور أنيس األصبحي، أن اسـتمرار 
العـدوان والحصـار يـؤدي ملنع مراكز الغسـيل 
الكلوي من أداء واجبها بالشـكل املطلوب، مبينًا 
أن الدولـة كانـت معنيـة بدعم مراكز الغسـيل 
الكلوي لكن؛ بَسـبِب الحرب عىل بالدنا أصبحت 
املنظمات الدولية هي الجهة الداعمة واليوم هذه 
املنظمات قلصت دعمها، داعياً تلك املنظمات إىل 

توحيد جهودها لتلبية العمل اإلنساني يف اليمن. 
وبنّي متحدث الصحة أن اسـتخدام األسـلحة 
ا أَدَّى إىل زيـادة مـرىض الغسـيل  املحرمـة دوليّـٍ
الكلـوي، إضافـًة إىل حصار العـدوان الذي يمنع 
دخـول أدوية مرىض الفشـل الكلـوي إىل اليمن، 
مجّدًدا الدعـوة برسعة فتح مطار صنعاء الدويل 
أمام الرحـالت اإلنسـانية وإدَخال املسـتلزمات 
األمراض املزمنـة كالرسطان  الطبيـة ُخُصوصاً 

والفشل الكلوي. 

أخبار

أّضـث أن تعشغر السطع اَفَجاجغئ لطغمظغغظ غةإ أن غسامرأّضـث أن تعشغر السطع اَفَجاجغئ لطغمظغغظ غةإ أن غسامر

 : طاابسات
أصَدَر مرَكُز «عني اإلنسانية»، أمس السبت، تقريراً يوثُِّق جرائَم 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بحق الشـعب اليمني خالل 

٢٨٠٠ يوم من العدوان. 
وأّكـد املركز استشـهاد وجـرح ٤٧٦٧٣ مواطناً، بينهم ١٨٠١٣ 
شـهيداً و٢٩٦٦٠ جريحاً.. كما أّكـد استشهاد ٤٠٦١ طفالً وجرح 
٤٧٣٩ آخرين، وكذلك استشـهاد ٢٤٥٤ امرأة وإصابة ٢٩٦٦ امرأة 
أُخـرى، باإلضافـة الستشـهاد ١١٤٩٨ مواطناً وإصابـة ٢١٩٥٥ 

آخرين. 
 

املظحآُت الثثطغئ
وأوضـح مركـز عـني اإلنسـانية أن العـدواَن دّمــر ٥٩٨ ألفاً 
و٧٣٧ منزالً، و١٨٢ منشـأة جامعية، و١٦٧٩ مسـجداً، باإلضافة 
لتدمري٣٧٩ منشـأة سـياحية، و٤١٥ مستشـفى ومرفقـاً صحياً 

خالل٢٨٠٠ يوم. 

َوأََضـاَف املركز أن تحالف العدوان دّمـر ١٢٤٢ مدرسًة ومركزاً 
تعليمياً، و١٤٠ منشـأة رياضية، و٢٥٥ موقعاً أثرياً، و٦١ منشـأة 

إعالمية، و١٠٨٠٣ حقول زراعية. 
 

الُئظغُئ الاتاغئ
وفيمـا يتعلُق بالبنيـة التحتية فأّكـد املركـُز أن طرياَن العدوان 
اسـتهدف ١٥ مطاراً، و١٦ ميناًء، و٣٤٤ محطـة كهرباء، َو٧٠٩٩ 
طريقـاً وجـرساً، كما دّمـر طـريان العدوان ٦١٦ شـبكة ومحطة 

اتصال، و٢٩٧٤ خزان وشبكة مياه، و٢١٠١ منشأة حكومية. 
 

املظحآُت اقصاخادغئ
أما ما يتعلَُّق باملنشـآت االقتصادية فأّكـد مرَكُز عني اإلنسانية 
أن العدواَن اسـتهدف ٤٠٧ مصانع، و٣٨٥ ناقلـة وقود، و١٢٠٣٠ 

منشأة تجارية، و٤٥٤ مزرعة دجاج وموايش. 
َوأََضــاَف املرَكـُز أن العدواَن دّمـر ١٠١١٢ وسـيلَة نقل، و٩٩٨ 
شـاحنة غـذاء، و٧٠٠ سـوق، و٤٨٥ قارب صيـد، و١٠١٤ مخزن 

غذاء، و٤٢٥ محطة وقود خالل ٢٨٠٠ يوم. 

تجاطظًا طع ظحر شساد المرتِجق السطغمغ واجابماراته السصارغئ شغ ترضغا بـ 26 ططغعن دوقر.. 

اجاحعاُد وجرُح 47 ألفاً و673 
طعاذظاً بغظعط 8800 ذفض 
خقل 2800 غعم طظ السثوان

الختئ: تعصُُّش طراضج غسغض الضطى غعّثُد تغاَة أضبر طظ 5 آقف طرغخ يف الغمظ

تتالُش السثوان غعاخُض ظحر غسغض شساد املسآولني املرتجصئ قباجازعط والدشط سطغعط
 : طاابسات

يواصـُل تحالُف العدوان السـعودّي اإلماراتي 
نـَرش غسـيل فسـاد املسـؤولني املرتِزقـة فيما 
يسـمى املجلـس الرئـايس وحكومـة الفنـادق، 
بعـد انتهاء أدوارهم واالسـتغناء عـن خدماتهم 

وتحولهم إىل أوراق محروقة. 
وتناقـل ناشـطون موالـون للعـدوان، أمس 
السـبت، قضيـة فسـاد جديـدة تقـدر بعرشات 
املاليـني من الـدوالرات، ألحد أعضاء ما يسـمى 

«الرئايس». 
وأّكـد الناشطون عىل مواقع التواصل امتالك 
عضو «الرئايس» املحسوب عىل حزب «اإلصالح»، 
املرتِزق عبدالله العليمـي، تركة عقارية ضخمة 
يف إندونيسـيا، موضحـني أن قيمـة تلك األصول 
العقاريـة يف جزيرتي «سـوالويزي وبـايل» تقدر 

قيمتها فقط بأكثر من ٢٦ مليون دوالر. 
إىل ذلك قالت مصادر سياسـية، أمس السبت: 
إن مـا تناقله ناشـطون يمنيون، أمس، بشـأن 
فسـاد املرتِزق العليمي، يقـف خلفها املخابرات 
السعوديّة اإلماراتية، يف محاولة جديدة من دول 
العدوان البتزاز القيـادي اإلخواني العليمي الذي 
كان يشغل منصب مدير مكتب الفاّر هادي؛ ِمن 
أجـِل الضغط عليه للرتاجع عـن مطالبته بإقالة 
محافظ شـبوة املرتِزق عوض ابـن الوزير املعني 

من قبل االحتالل اإلماراتي. 
ويأتـي الحديث عن فسـاد املرتـِزق العليمي 
عضـو ما يسـمى املجلس الرئـايس والقيادي يف 
ام من نـرش جريمة  حـزب «اإلصـالح»، بعـد أَيـَّ
فساد كربى بطلها رئيس حكومة املرتِزقة معني 
عبدامللـك، الذي احتل نجله املرتبة التاسـعة عىل 
مسـتوى العالم ضمـن قائمة األثريـاء الصغار، 
والثالـث عـىل مسـتوى الوطن العربـي، يف وقٍت 

يعيش الشعب اليمني كارثة إنسانية هي األسوأ 
عىل مستوى العالم بحسب تقارير األمم املتحدة 

ومنظماتها العاملة يف اليمن. 

ُر طظ اجامرار  طظثوُب روجغا يف طةطج افطظ غتثِّ
سرصطئ وخعل السطع الشثائغئ إىل طغظاء التثغثة

9 صاطى وجرتى بغظعط صائُث ضاغئئ يف 
خفعف طرتجصئ اإلطارات بحئعة املتاّطئ

 : طاابسات
أدانت روسيا، أمس السبت، استمراَر تحالف العدوان األمريكي السعودّي 

اإلماراتي يف خلق حصار خانق عىل املوانئ اليمنية. 
وأّكـد مندوب روسـيا الدائم لـدى األمم املتحدة «دميرتي بوليانسـكي» 
وخالل كلمًة له يف جلسـة مجلس األمن الدويل بشأن اليمن، أن توفري السلع 
األََساسـية لليمنيني يجب أن يستمر دون أية قيود، مبينًا أن فرض أية قيود 
عىل توريد السلع األََساسية واملساعدات اإلنسانية أمٌر غري مقبول، يف إشارٍة 

إىل استمرار تحالف العدوان عىل اليمن يف حصار املوانئ اليمنية. 
وحـذر املندوب الـرويس يف مجلس األمن من مغبة عرقلة وصول السـلع 
الغذائية األََساسـية واملسـاعدات اإلنسـانية إىل ميناء الحديـدة الذي يعتمد 
عليه الشعب اليمني يف الحصول عىل ٩٠ ٪ من احتياجاته، داعياً إىل مواصلة 
الجهود؛ ِمن أجِل التوصل إىل تسـوية سياسـية يف اليمن، مؤّكـداً أن الحل يف 

اليمن سيايس وليس عسكريٍّا. 

 : طاابسات
عاودت الفوىض األمنيُة من جديدة يف شـبوة املحتّلة بعد تصاعد التوتر والتصعيد 

بني أدوات العدوان يف املحافظة الغنية بالثروات النفطية. 
وأّكـدت مصادر قبلية يف شـبوة، أمس السبت، أن انفجاراً ضخماً هز املدينة ناتٌج 
عن استهداف ميليشيا ما يسمى «دفاع شبوة» التابعة لالحتالل اإلماراتي، أسفر عن 

سقوط قتىل وجرحى. 
وبينت املصادر أن مسلحني مجهولني يعتقد انتماءهم لحزب «اإلصالح» هاجموا، 
فجر أمس السـبت، نقطة تابعة مليليشـيا «دفاع شـبوة» الذي يقـوده نجل املحافظ 
املرتـِزق عـوض ابن الوزيـر بتكليف من أبو ظبي، مشـريًة إىل أن الهجـوم الذي وقع 
يف منطقة املصينعة تسـبب يف سـقوط ٤ قتىل بينهم قائد كتيبـة باللواء األول «دفاع 

شبوة» يدعى سالم الجبواني، فيما تعرض ٥ من امليليشيا إلصاباٍت بالغة. 
من جانٍب عثر مواطنون، أمس السـبت، عىل عبوات ناسفة جديدة يف مدينة عتق 
بشـبوة املحتّلة، وذلـك تزامناً مع التفجريات التي تشـهدها املحافظـة يف العديد من 
املناطق واملديريات، اسـتهدفت قيادات ومجنديـن مرتِزقة موالني ألبو ظبي.  ولفتت 
مصادر إعالمية إىل أن مواطنني عثروا عىل عدد من العبوات الناسفة داخل أكياس يف 
املنفذ الغربي ملدينة عتق، ما يؤّكـد أن املحافظة املحتّلة الغنية بالنفط عىل موعد مع 
تفجريات جديدة، يف ظل التصعيد العسكري بني بني أدوات ومرتِزقة تحالف العدوان. 
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 : خاص
َدْت إدانـاُت املجتمـع الـدويل األخـريُة لعمليات  َجـــدَّ
حماية الثروات التي نّفذتها القواُت املسـلحة التأكيَد عىل 
أن اإلدارة الدوليـة لتحالـف العدوان ال زالـت ُمرصًة عىل 
استمرار الحصار اإلجرامي املفروض عىل البلد، وِحرماِن 
الشـعب اليمني من حقوقه القانونية واإلنسـانية، وهو 
مـا يقلُِّل احتمـاالِت التوصل إىل َحــلٍّ حقيقي من خالل 
املفاوضـات الجارية، األمـر الذي يؤّكــد صوابية فرض 

معادلة حظر تصدير النفط. 
ويف هذا السـياق، أّكـد عضو املكتب السيايس ألنصار 
الله محافظ محافظة ذمار، محمـد البخيتي أن «اعتباَر 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة لعمليـات حمايـة الثروات 
النفطيـة والغازيـة بأنها إهانـٌة للمجتمع الـدويل يمثل 
اعرتافـاً ضمنيـاً بـأن املجتمع الـدويل بقيـادة أمريكا ال 
يتَحّرُك إال لحمايـة املعتدين واللصوص الذين يحارصون 

الشعَب اليمني ويحرمونه من لقمة عيشه». 
ويعنـي ذلـك أن الرعـاَة الدوليـني لتحالـف العـدوان 
متمسكون باستمرار نهب الثروات الوطنية واستخدامها 
كمصـدر لتمويل الحـرب، وكورقـة ابتزاز ضد الشـعب 
اليمني، بدالً عن تخصيِصها ملرتبات املوظفني وتحسـني 

الوضع املعييش والخدمي. 

ويمثـل اإلرصاُر عىل اسـتمرار نهب الثـروات ورفض 
تخصيصها للمرتبات، عائقاً رئيسياً أمام أي تقدٍم يمكن 
إحراُزه من خالل املفاوضات، إذ تؤّكـد صنعاء أن رصف 
مرتبات املوظفني من عائدات النفط والغاز من املتطلبات 
الرئيسـية التي ال يمكن رصف النظر عنها بأي شكل من 

األشكال. 
وأخذت الوالياُت املتحدة األمريكية مؤّخراً عىل عاتقها 
مهمـَة محاولة إعـادة العجلة إىل الوراء من خالل حشـد 
الضغـوط عىل صنعاء للتخيل عن معادلة حماية الثروات 
الوطنيـة، باإلضافة إىل تشـجيِع املرتِزقة عىل االسـتمرار 
بمحاولـة تهريب شـحنات النفط الخام بـدون موافقة 
صنعـاء وتجديـد أسـاليب التهريب، لكن يقظـة القوات 
املسـلحة ورسعتها يف التعامل مع املتغـريات تمّكنت من 

إحباط ُكـّل املساعي األمريكية. 
وأّكــد البخيتـي أن عمليات القوات املسـلحة لحماية 
الثـروات الوطنية «ستسـتمر حتـى يتم إعـادة املرتبات 
والخدمـات» وهو مـا يؤّكــده العديُد من املسـؤولني يف 
صنعاء بشـكل متكّرر، يف سـياِق رسـائَل مبارشٍة للعدو 
مفادها أن ُكـّل محاوالت االلتفاف عىل مطالب الشـعب 

اليمني واستحقاقاته محكوم عليها مسبًقا بالفشل. 
َوأََضــاَف البخيتي أن إدانـات املجتمع الدويل لعمليات 
حمايـة الثـروة الوطنيـة تعـرب عـن ازدواجيـة املعايري 

الغربية، َحيـُث أوضح أنه «عىل مدى 
٨ سـنوات من العدوان تم اسـتهداُف 
واألسـواق  واالفراح  العـزاء  صـاالت 
ولـم  واملـدارس  واملستشـفيات 
نسـمع إدانـة واحدة باسـم املجتمع 
الـدويل، واليوم يتسـابق املسـؤولون 
األمريكيـون والربيطانيون عىل إدانة 
عملياتنـا العسـكرية التـي أوقفـت 
رسقـة ثرواتنـا؛ ِمـن أجـِل إطعـام 
الشـعب...»، مؤّكــداً أن «هذا يكفي 

لكشف نفاق الغرب». 
وتحـاول اإلدارُة الدوليـة للعدوان 
شـيطنَة العمليـات العسـكرية التي 
تنفذهـا القـوات املسـلحة لحمايـة 
الثـروات الوطنية من خـالل االدِّعاء 
بأنها تهـّدد املالحة الدوليـة واملوانئ 
اليمنية، يف محاولة إلثارة الرأي العام 

املحـيل والـدويل للضغط عىل صنعـاء، غـري أن العملياِت 
العسـكريَة تحظى بتأييد شـعبي كبري حتـى يف املناطق 
املحتّلة؛ ألَنَّها وضعت نهايًة ألكرب عملية نهب تتعرض له 

الثروات الوطنية منذ سنوات. 
ويف هذا السـياق، يؤّكـد املحلل السيايس والباحث عبد 

الله بـن عامر، نائب مديـر دائرة 
التوجيـه املعنوي، أنـه «لو كانت 
اإلجراءاُت املتخذة ملنع نهب الثروة 
تُرضُّ بالشـعب كما يقـول بعض 
السـفراء ملا حازت عـىل ُكـّل هذا 
التأييد مـن مختلف املناطق، فهذا 
الدعم الشـعبي كشف للجميع أن 
املتـرضَر األكربَ من تلك اإلجراءات 
عصابـات اللصـوص مـن أتبـاع 
والعويل  الرصاخ  والدليل  املعتدين 
الذي يتصاعد مـن تلك العصابات 

عقب ُكـّل عملية». 
وباعـرتاف املرتِزقـة أنفسـهم 
َفـإنَّ عائدات النفط الخام تذهُب 
بالكامـل إىل بنوك خارجية أبرزها 
البنـك األهيل السـعودّي وال تدخل 
ضمـن أيـة موازنات رسـمية وال 
يعلـم البنـك املركزي يف عـدن أي 

يشء عنها. 
ُص السـعوديُّة جزءاً من هذه العائدات لتمويل  وتخصِّ
املرتِزقـة وإثـراء قياداتهم عىل حسـاب معاناة الشـعب 

اليمني وموظفي الدولة. 

 : خاص
ال تـزاُل التَحـرُّكاُت األمريكيـة العدوانيـة 
املبارشة ضد الشـعب اليمني تتصاعد يف إطار 
مسـاعي الواليـات املتحـدة للتحكم باملشـهد 
الحصـار  اسـتمرار  عـىل  والحفـاظ  اليمنـي 
والقانونيـة  اإلنسـانية  الحقـوق  واسـتخدام 

للشعب اليمني كأوراق ابتزاز. 
ويف هذا السـياق، كثّـف السفري األمريكي 
واجـن،  سـتيفن  املرتِزقـة،  حكومـة  لـدى 
تَحّركاتـه يف املناطـق املحتّلـة ولقاءاتـه مع 
قيـادات املرتِزقة خالل األيّـام املاضية، َحيُث 
التقـى األسـبوع املايض بما يسـمى محافظ 
البنـك املركزي يف عـدن املرتـِزق أحمد غالب، 
كمـا التقى بما يسـمى وزير املاليـة املرتِزق 

سالم بن بريك. 
ومنـذ أعلنـت صنعـاُء عن معادلـة حماية 
الثـروات وحظـر تصديـر النفـط الخـام ملنع 
رسقـة عائداتـه، كثّـفـت الواليـات املتحـدة 
يف  اسـتفزازي  بشـكل  املبـارشة  تَحّركاتهـا 
املناطق املحتّلـة، َحيُث زار السـفري األمريكي 
محافظـة حرضمـوت أَيْـضـاً برفقـة وفـود 

عسكرية من قوات املارينز. 
مـع  بالتزامـن  التَحـّركات  هـذه  وتأتـي 

محـاوالت أمريكية معلنـة وواضحة الخرتاق 
معادلـة حماية الثـروات النفطية واسـتعادة 
السـيطرة عىل عائدات املوارد الرئيسـية للبلد 
واستخدامها كمصدر لتمويل املرتِزقة وابتزاز 

صنعاء. 
وأقدمت الواليات املتحدة مؤّخراً عىل انتقام 
إجرامي من الشعب اليمني، من خالل الضغط 
عـىل البنـك الـدويل لتسـليم حقوق السـحب 
ـة لحكومـة املرتِزقـة، وتمكينهـم من  الَخاصَّ
نهـب ٣٠٠ مليـون دوالر، يف محاولة لتعويض 

غياب إيرادات النفط التي كانوا ينهبونها. 
ألنصـار  السـيايس  املكتـب  عضـو  وكان 
اللـه عيل القحوم قـد أّكـد أن «زيارَة السـفري 
األمريكـي إىل عـدَن تثبـت النهـَج اإلجرامـيَّ 
تجـاه اليمـن والتناقضـات املفضوحـة تجاه 
ـهات األمريكية  ُخ حقيقَة التوجُّ السالم وترسِّ
الخطـرية والسـلوك العدواني امُلسـتمّر يف ظل 
تدفـق القـوات والبارجـات الحربيـة إىل بـاب 
املنـدب والسـواحل اليمنيـة وبنـاء القواعـد 
العسـكرية يف حرضمـوت وسـقطرى وميون 

واملهرة». 
وكان الرئيُس املشاط قد كشف أن الوالياِت 
املتحدة أفشـلت تفاهمـاٍت جيـدًة كان قد تم 
إحراُزها يف املفاوضات األخرية، وأن واشـنطن 

حريصٌة عىل الدفع باألمور نحو التصعيد. 

 : خاص
حّذر عضُو املجلس السـيايس األعىل، محمد عيل الحوثي، 
من مسـاعي االحتـالل اإلماراتي للسـيطرة عـىل محافظة 
حرضموت يف إطار املخّطط االسـتعماري الرامي لالستحواذ 

عىل األرض والثروات اليمنية. 
وقـال الحوثـي: إن «اإلمـاراِت تعمُل عىل ضـم محافظة 
حرضمـوت إىل نطاقهـا االسـتعماري يف اليمـن بخطـوات 

متأنية»، ُمشرياً إىل أن هذه الخطوات تأتي يف سياق التناُفِس 
بني أبو ظبي والرياض عىل النفوذ يف اليمن. 

وتمتلك ُكـلٌّ من اإلمارات والسعوديّة أجندات استعمارية 
ـة يف اليمن، وتركز اإلمارات بشـكل كبـري عىل مناطق  َخاصَّ
الثروة واملوانئ، ما يجعل من محافظة حرضموت عىل رأس 

قائمة مطامعها. 
وعمـل االحتـالل اإلماراتـي خـالل املراحـل املاضية عىل 
الدفع بمليشـيات ما يسـمى «املجلس االنتقـايل» التابعة له 

إىل املحافظة لتثبيت نفوذها العسكري هناك والسيطرة عىل 
املوارد النفطية واملوانئ. 

َوأََضــاَف الحوثي: «نأمـل من إخواننا أبنـاَء حرضموت 
َه والحذَر ورفَض االنزالق يف مشـاريع املسـتعمر الذي  التنبـُّ

يريد إبقاَءهم وقوداً ملؤامراته التدمريية». 
وكان محافـُظ محافظة حرضمـوت يف حكومة اإلنقاذ، 
لقمـان باراس، حـّذر مؤّخراً من مسـاعي تحالـف العدوان 

ورعاته للسيطرة عىل ثروات وموانئ املحافظات الرشقية. 

التعبغ: اقتاقُل اإلطاراتغ غعاخُض السمَض 
سطى ضط تدرطعت إىل ظطاصه اقجاسماري

الدةغُب الثولغ تعل سمطغاِت تماغئ البروة غرتجُط تسظَُّئ 
أطرغضا وغآّضـث خعابغَئ املعصش العذظغ

ضاِتعا السثواظغَئ املئاحرة يف املظاذص  أطرغضا تضّبـُش تَترُّ
املتاّطئ لطثشع ظتع الاخسغث 

الئثغاغ: ضرباُتظا جاسامر تاى تسعَد المرتئات والثثطات:
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36 خرصاً لصعى السثوان 
وطرتجصاعط يف التثغثة خقل 

الـ24 جاسئ املاضغئ
 : طاابسات

سـجّلت غرفُة عمليـات ضباط االرتباط والتنسـيق لرصد خروقـات العدوان يف 
محافظة الحديدة ٣٦ خرقاً خالل الـ٢٤ ساعة املاضية. 

وأوضـح مصدٌر يف غرفـة العمليات، أن خروقات قوى العـدوان تضمنت تحليق 
طائرات تجسسية، وخمسـة خروقات بقصف مدفعي و٢٩ خرقاً باألعرية النارية 

املختلفة. 

الترغجي غضحُش اجاصثاَم 
تتالش السثوان طرتِجصئ 
إبغعبغني إىل تدرطعت

 : طاابسات
أّكـد الشـيخ القبيل البارز عيل سالم الحريزي رئيس لجنة االعتصام السلمي يف 

محافظة املهرة، استقدام تحالف العدوان، مرتِزقة إثيوبيني للقتال يف اليمن. 
وقـال الحريـزي يف تغريدٍة له عىل صفحته الشـخصية بتويـرت، أمس الجمعة: 
إن إحـدى طائـرة تابعة للخطـوط اليمنية هبطت قبل يومني يف مطـار أديس أبابا 
بشـكٍل رسي وغادرت منه أَيْـضاً بشكل رسي إىل مطار سيئون والريان بمحافظة 
حرضمـوت املحتّلـة، تحمل عىل متنها العـرشات من املرتِزقـة اإلثيوبيني الذين تم 

استقدامهم للقتال يف صفوف العدوان السعودّي اإلماراتي باليمن. 
يذكر أنها ليسـت املرة األوىل التي يستقدم فيها تحالف العدوان مرتِزقة أفارقة، 
فقد سـبق له أن اسـتقدم مئـات املرتِزقة من مختلف جنسـيات العالـم بما فيهم 
مرتِزقـة بـالك ووتـر الذين تلقـوا أقىس الهزائـم يف اليمـن عىل يد أبطـال الجيش 
واللجان، باإلضافة إىل استخدام الرياض وأبو ظبي ُكـّل أنواع األسلحة يف عدوانهما 
عىل اليمن، بما فيها األسلحة املحرمة والعنقودية التي ال تزال تحصد بشكٍل يومي 
أرواح املواطنـني األبريـاء يف املحافظـات املترضرة وامللوثة بتلك األسـلحة واأللغام 

املحرمة من مخلفات العدوان. 

أترار باجض: إتغاء الثضرى السظعغئ لطحعغث شرخٌئ 
لطسري سطى درب الحعثاء

جاطسئ خسثة تتافغ باثرج 320 ذالئاً طظ ضطغات السطعم 
الاطئغصغئ والرتبغئ والسطعم اإلظساظغئ واإلدارغئ 

وزارة املالغئ تثّحـظ السمض بمثوظئ السطعك العظغفغ وأخقصغات السمض

 : التثغثة
نّظمـت بمديرية باجـل محافظة الحديدة، 
الذكـرى  بمناسـبة  ثقافيـة  فعاليـة  أمـس، 

السنوية للشهيد للعام ١٤٤٤هـ. 
ويف الفعالية التي نظمها مستشـفى باجل 
املحـوري، أشـار مديـر املديريـة عبـد املنعم 
الرفاعـي، إىل أهميّة اسـتلهام الدروس والعرب 
مـن مناسـبة الذكـرى السـنوية للشـهيد يف 
ــة  الصمود والثبـات أمام مؤامرات أعداء األُمَّ

وعمالئها. 
وأّكـد أهميّة تعزيز الصمود والتَحّرك وفقاً 
للمرشوع القرآني الذي رسـمه الشهيد القائد 

لالرتقـاء باألمـة املحمديـة.. الفتـاً إىل رضورة 
التفاعـل بما يليـق بمكانة الشـهداء الذين هم 
أحيـاء عند ربهم يرزقون، من خالل الفعاليات، 
أحـوال  وتلمـس  الشـهداء،  روضـات  وزيـارة 

أرسهم. 

فيما أَشـاَرت كلمة الجهـة املنظمة للدكتور 
سـامي عطيـة، إىل أن إحيـاء هـذه املناسـبة، 
فرصة لتجديد العهد بالسـري عىل درب الشهداء 

يف مواجهة قوى الطغيان واالستكبار. 
بدوره اسـتعرض الناشـط الثقـايف حمادي 
العليفـي، صـوراً مـن سـرية الشـهيد القائـد 

حسـني بدر الدين الحوثي، وتمسكه باملرشوع 
القرآنـي، يف مواجهة مؤامـرات قوى الطاغوت 
واالسـتكبار.. مؤّكــداً أهميّـة إحيـاء ذكـرى 

مناسبة الشهيد وتخليدها يف ذاكرة األجيال. 
تخللت الفعالية، قصيدة شـعرية معربة عن 

املناسبة. 

 : خسثة
احتفت جامعة صعدة، أمـس، بتخرج ٣٢٠ 
خريجاً مـن كليات العلـوم التطبيقية والرتبية 
والعلوم اإلنسـانية واإلدارية ضمن دفعة (علم 

وانتصار).
ويف االحتفـال الـذي نظمـه ملتقـى الطالب 

قيـادة  مـع  والتعـاون  بالتنسـيق  الجامعـي 
الجامعـة، بارك محافـظ صعدة محمـد جابر 
عوض، للخريجني تخرجهم من الكليات الثالث 
بعد سـنوات من العلـوم النظريـة واملعارف يف 

مختلف التخصصات. 
واعتـرب هذه الدفعـة رافداً إضافيـاً ملجاالت 
العلـوم التطبيقية والرتبية والعلوم اإلنسـانية 

واإلداريـة، مؤمـالً للمتخرجني االسـتفادة من 
مخرجـات الدفعة يف ظل احتياج سـوق العمل 

للتخصصات املذكورة. 
مـن جهتـه أوضـح عضـو مجلـس النواب 
مرتىض جدبان، أن دفعة «علم وانتصار»، ثمرة 
من ثمار الصمود األُسطوري للشعب اليمني يف 

وجه العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
مـن جانبـه هنـأ رئيـس جامعـة صعـدة 
الدكتور عبدالرحيم الحمران، خريجي الدفعة 
من الكليات الثالث تخرجهم بعد سـنوات من 
التحصيـل العلمـي يف التخصصـات املختلفة، 
مشيداً بدور ملتقى الطالب الجامعي وكل من 

أسهم وشارك يف إنجاح حفل التخرج. 
ويف االحتفـال الذي تخللـه العديد مـن الفقرات 
والكلمـات، اسـتعرض الخريجـون، دور الدفعة يف 
مواجهـة القوى الظالمية التي تحاول إغراق الوطن 
يف مسـتنقع الجهل، مؤّكـدين عىل أهميّة اسـتلهام 
روح العطـاء والتضحية من الشـهداء يف الدفاع عن 

الوطن. 

 : خظساء
دّشــنت وزارة املالية، أمس، العمل بمدونة 

السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل. 
وخالل التدشـني بحضـور قيادة الـوزارة، 
أّكـد وكيل الوزارة لقطاع التنظيم وحسـابات 
الحكومـة محمد عامر، يف كلمـٍة ألقاها نيابًة 
عن نائب رئيس الوزراء للشـؤون االقتصادية 
وزيـر املاليـة الدكتـور رشـيد أبو لحـوم، أن 
املدوذَنـة تمثل وثيقـة وطنية تُعنَى بالسـلوك 
الوظيفي للعاملني يف القطاع العام ومسـتمدة 
والقوانـني  والدسـتور  الكريـم  القـرآن  مـن 

والترشيعات النافذة. 
ولفت إىل أن موظفـي وزارة املالية وفروعها 
ومكاتبها هم السباقون يف تطبيق معظم البنود 
الواردة يف املدونة يف الواقع العميل، بحكم طبيعة 

عمل الوزارة مع مختلف الجهات واملجتمع. 
وأوضـح أن املدونة جـاءت إلنصاف املوظف 
الذي صمد يف تأديـة أعماله طيلة ثمانية أعوام 

من العدوان والحصار، والحفاظ عىل حقوقه. 
وأّكــد وكيـل قطـاع التنظيم، التـزام كافة 
موظفي الوزارة والعاملـني فيها، بتطبيق ُكـّل 
مـا جاء يف املدونة إدراكاً منهـم ألهميتها، وبما 

يخدم املصلحة العامة. 

من جانبه أّكـد وكيـل وزارة الخدمة املدنية 
لقطاع األجور واملوازنة يحيى األمري، أن مدونة 
السـلوك تمثل اسـتحضاراً للرقابة الذاتية أثناء 
تأديـة املهـام يف الوظيفة العامـة والتعامل مع 

الجمهور. 
ولفت إىل أن الهجوم الذي تتعرض له املدونة 
مـن قبـل مرتِزقـة العـدوان يدل عـىل قيمتها 
وأهميتهـا ملوظفـي الدولـة بصـورٍة عامـة.. 
ُمشـرياً إىل أن ذلـك لـن يثنـي وزارة الخدمـة 
عن متابعـة تطبيق املدونـة يف كافة قطاعات 

الخدمة العامة. 

وأوضـح أن وزارة الخدمـة قامـت بإنشـاء 
غرفـة عمليـات السـتقبال أيـة مقرتحـات أَو 
تعديالت تخدم املدونة التي تعترب قابلة للنقاش 

والتعديل والتطوير. 
وأشاد األمري بتدشـني موظفي وزارة املالية 
العمـل باملدونـة والـذي يعكس حـرص قيادة 
الـوزارة عـىل تأهيـل املوظـف، وأن تكـون من 

الوزارات السباقة يف هذا املجال. 
تخلل التدشـني عـرٌض عن مدونة السـلوك 
الوظيفـي، والتوقيـع عليهـا من قبـل قيادات 

وموظفي الوزارة. 

تتطغص ذائرتني تةسسغاني لصعى 
السثوان يف أجعاء الةئطغئ وتغج

 : طاابسات
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان يف 

محافظة الحديدة ٥٨ خرقاً، يوم أمس. 
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان تضمنت تحليق 

طائرتني تجسسيتني يف أجواء الجبلية وحيس. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن قوى العـدوان ارتكبت خرقني بقصـف مدفعي، و٥٤ 

خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 

صائُث ضاائإ الععئغ غسّجي الرئغَج 
املحاط يف اجاحعاد حصغصه

 : خظساء
بعث قائُد كتائب الوهبي، اللواء بكيل صالح الوهبي، برقيَة عزاء ومواسـاة 
لفخامة املشـري الركن مهدي املشـاط رئيس املجلس السـيايس األعىل -القائد 
األعىل للقوات املسـلحة، يف استشـهاد شـقيقه مصلـح، جـراء اإلصابة التي 

تعرض لها يف جبهات الرشف والبطولة. 
وأّكـد اللواء الوهبي يف برقيته أن الشـهيد مصلح ُعرف بجهاده وتضحياته 
يف مختلـف الجبهات، وسـّطر مالحَم بطوليـة يف مواجهة العـدوان األمريكي 
السـعودّي.  وعرب عن خالص العزاء وعظيم املواساة لرئيس املجلس السيايس 
األعـىل وآل املشـاط كافة.. سـائالً املـوىل عز وجل أن يتغمد الشـهيد بواسـع 

الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان. 

املةطج العذظغُّ لطسضان غثّحـظ 
السمضَ بمثوظئ السطعك العظغفغ

 : خظساء
دّشــن املجلـس الوطني للسـكان، أمس السـبت، العمل بمدونة السـلوك 

الوظيفي وأخالقيات العمل يف وحدات الخدمة العامة. 
وأَشـاَر األمني العام املسـاعد للمجلس مطهر زبـارة، يف كلمٍة ألقاها خالل 
التدشـني، إىل أن املدونـة وثيقـة مهمة نحـو تطوير العمـل اإلداري والحد من 

الظواهر السلبية ومكافحة الفساد ُوُصـوالً إىل بناء الدولة اليمنية الحديثة. 
وحث عىل التفاعل اإليجابي مع مضامني املدونة وااللتزام بأخالقيات العمل 
وقواعد وسـلوكيات املهنة واالنضبـاط الوظيفي، مؤّكــداً أن املرحلة تتطلب 
تطوير العمل اإلداري والحد من السـلبيات وتعزيز اإليجابيات وتحسني جودة 

العمل واستشعار املسؤولية لتحقيق النجاحات. 
واسـتعرض زبارة مضامني مدونة السـلوك الوظيفي وما تحويه من القيم 
واملبادئ األََساسـية يف أداء املسـؤوليات، سـواًء ما يخص املوظفني يف وحدات 
الخدمـة العامـة، أَو تنظيـم العالقة بـني الرئيس ومرؤوسـيه وبني املوظفني 

ومدرائهم. 

ططغحغا «اإلخقح» بمأرَب تماِرُس 
سصاباً جماسغاً ضث جضان حئعة 

 : طاابسات
لجأ حزُب «اإلصالح» املسيِطُر عىل زمام األمور يف محافظة مأرب املحتّلة إىل 
استخدام ورقة الغاز لرتكيع محافظة شبوة بعد شهور قليلة من إنهاء تواجد 
اإلخوان فيها، األمر سـبب أزمة خانقة وغري مسبوقة يف مادة الغاز املنزيل عىل 

مدى أسبوعني متتالني وحتى اللحظة. 
من جانبها اتهمت السـلطة املحلية املرتِزقة يف شـبوة، أمس السبت، قيادة 
حـزب «اإلصالح» يف مـأرب، بالوقوف وراء أزمة الغاز الخانقة التي تشـهدها 
املحافظـة، بعـد منع جماعـة اإلخوان رصف حصة شـبوة من الغـاز املنزيل، 

كعقاب جماعي يطال مئات اآلالف من سكان املحافظة املحتّلة إماراتياً. 
ام تنفيذ إجـراءات مماثلة  وكان حـزب «اإلصالح» بمـأرب قد أقر قبـل أَيـَّ
مع ما يسـمى املجلس االنتقايل يف عدن املحتّلة، بعد رفع رسـوم الجبايات عىل 
الشـاحنات املحملة بحصـة عدن من الغاز، األمر الذي من شـأنه رفع سـعر 

أسطوانة الغاز املنزيل ومضاعفة معاناة أهايل املدينة. 

58 خرصًا لصعى السثوان شغ التثغثة 
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 : خاص
تواصل قناة «املسـرية» الفضائية تسليط 
الضوء عـىل نقاط الظالم التـي عمل النظام 
السـابق طيلة العقود املاضيـة عىل تعتيمها 
بغرض إبعاد الحقيقة عن متناول الشـعب، 
بشأن الثروات النفطية والغازية الهائلة التي 
كانـت مهدورة ومقتـرصة فقط عىل جيوب 
وحسـابات النافذين املتواطئـني مع الخارج 

الطامع يف اليمن وثرواته. 
قنـاة  عرضـت  التحقيقـات  جديـد  ويف 
املسـرية، أمس األول الجمعة، تحقيقاً جديًدا 
ضمـن سلسـلة الثـروة قبل الثورة يكشـف 
تفاصيـل تنـرش ألول مـرة عن حـرق الغاز 

املصاحب إلنتاج النفط. 
وعـن جحم العبث املتعمـد للثروة اليمنية 
قبل الثـورة، أظهـرت نتائـج التحقيقات يف 
هذا الخصوص قيام رشكة توتال الفنرنسية 
بإحـراق ٩ مليارات وقرابـة ٧٠٠ مليون مرت 
مكعـب يف قطاع ١٠ يف حرضمـوت، وهو ما 
يؤّكـد حجم تواطؤ النظام السـابق يف إهدار 
ثـروات الشـعب وحرمانه مـن عائداتها بما 

يحسن من مستواه االقتصادي. 
العبـث املتعمد للثـروات اليمنيـة لم يكن 
مقتـرصاً فقط عىل رشكة توتال، بل أظهرت 
الوثائق التـي تضمنها التحقيق، قيام رشكة 
(omv) النمساوية بإحراق ٥ مليارات وأكثَر 
من ٥٠٠ مليون مرت مكعب يف قطاع (S٢) يف 

محافظة شبوة. 
فيوضـح  األمريكيـة  هنـت  رشكـة  أمـا 
الظفريي أنها قامت بإحراق نحو ٢٠٠ مليار 
قدم مكعب من الغاز خالل ١٠ سنوات، وهو 
ما يكشف حجم التكالب الكبري إلهدار الثروة 
الغازية، فيما يؤّكــد مختصون أن الكميات 
املحرقة تعـادل ٤٫١١٧ مليـون طن وتغطي 
االسـتهالك املحـيل من الغـاز لـ ٥ سـنوات 

ونصف. 
وبنّي تحقيق املسرية أن معدل حرق الغاز 
يف القطاعـني بلـغ ١١٠ ماليني قـدم مكعب 
يف اليـوم الواحـد ويكفـي إلنتـاج ٣٤١ ميقا 
ا، يف حـني أن هذه  وات مـن الكهربـاء يوميّـٍ
األرقـام تؤّكــد وبما ال يدع مجاالً للشـك أن 
النظام السـابق وعـرب االتّفاقيـات املجحفة 
بحق الشـعب التي كان يربُمها مع الرشكات 
لتحقيـق  فقـط  تهـدف  كانـت  األجنبيـة، 
مصالحـه وأجنداتـه، بعيـًدا عـن مصالـح 

الشعب واحتياجاته. 
ويف سـياق التحقيـق تحدث وكيـل هيئة 
استكشـاف وإنتـاج النفـط املهنـدس عبـد 
اللطيـف الظفري للمسـرية بقولـه: «يمكن 
إعادة حقن الغاز لرفع مستوى إنتاج النفط 
أَو بـدالً عـن ذلـك رفـع نسـبة توليـد التيار 
الكهربائـي»، وهـو مـا يكشـف أن إحـراق 
الغـاز باألرقام املذكورة سـابًقا هدفه إهدار 
ثروات الشعب وحرمان اليمنيني من عائدتها 

الكبرية. 
ويضيـف الظفري «االعتماد عىل املشـغل 
األجنبـي يف قطـاع ١٠ وS٢ أعـاق اسـتثمار 
كميـات ضخمـة من الغـاز وجـرى حرقها 
ا منذ بـدء اإلنتـاج»، وهـي معلومات  يوميّـٍ
تزيد من كشـف فظاعة الجرم املزدوج الذي 
كان يمارسـه النظام السـابق بالتواطؤ مع 
الـرشكات األجنبية التـي تؤّكــد األرقام أن 
أهدافها لم تخرج عـن إطار النهب وتجريف 

الثروة لحرمان اليمنيني منها. 
ومع التوسـع يف التحقيق يزيُد انكشاُف 
الجرائم التي ارتكبها النظام السـابق بحق 

الشـعب، َحيـُث يؤّكــد الظفري للمسـرية 
يف  اإلنتـاج  يف  املشـاركة  «اتّفاقيـات  أن 
قطاعـي ١٠ وS٢ نصتـا عـىل عـدم حـرق 
الغـاز لكن رشكتـي توتـال وomv تجاوزتا 
ـِد  تعمُّ إىل  إشـارة  يف  دائـم»،  بشـكل  ذلـك 
الحكومات السـابقة والنظاِم الفاسـِد عىل 
اإلحراق العبثـي للثروات الغازيـة، هذا من 
جانب ومن جانب آخر تكشـُف ترصيحاُت 
الظفـري مدى تحكـم الـرشكات األجنبية 
بالقرار فيما يخـص الثروات اليمنية وعدم 
ملعرفتها  التزامها باالتّفاقيات املربمة نظراً 
الكاملـة بُهــِويَّة النظام الفاسـد وأهدافه 
وأولوياتـه التي لم تخرج عـن إطار البحث 
عـن مصالح النافذيـن فيه َوأَيْـضـاً تقييد 
عجلـة البنـاء بما يجعـل اليمـن مريضاً ال 
يقـوى عىل مقاومة أيٍّ مـن املؤامرات التي 
تحـاك ضـده مـن دول الجـوار أَو من دول 

اإلقليم أَو الدول الطامعة. 
ويواصـل وكيُل هيئة استكشـاف وإنتاج 
الظفـري،  عبداللطيـف  املهنـدس  النفـط 
حديثـه بالتأكيـد عـىل أن النفط اكتُشـف يف 
قطاَعـي ١٠ وS٢ مصاِحبـاً للغـاز ومع ذلك 
لم تخصص املنشـآت السـتيعاب الغاز وهذا 
سـبب حرقه، فيمـا يؤّكـد الناطق السـابق 
باسـم وزارة النفط حسـن الزايدي للمسرية 
أن خسـائَر حـرق الغاز متعـددة وال تقتُرص 

عىل االقتصادية فقط. 
ولفت الزايـدي إىل أن من باقي الخسـائر 
واألرضار جوانب متعددة منها اآلثار الكبرية 

الضارة عىل القطاعات البيئية والصحية. 
ومن خـالل هذه األرقـام يتبـني للجميع 
حجـم الفسـاد الكبـري الـذي مـورس خالل 
حجـم  معـه  ومصاحبـاً  املاضيـة،  العقـود 
النهـب والعبث بالثـروات اليمنيـة يف مقابل 
ضمان النافذين يف النظام الفاسد ملصالحهم 

الشـخصية عىل حساب شـعب بأكمله، وما 
خفي كان أعظم. 

وهنا تجدر اإلشـارة إىل أن املسـرية أجرت 
تحقيقـات يف هذا السـياق أظهـرت جوانب 
املمنهجـة  املصـادرة  عمليـات  مـن  أُخـرى 
للثروات النفطية والغازية اليمنية التي حرم 

منها الشعب اليمني طيلة العقود املاضية. 
ويف سلسـة تحقيقات اسـتقصائية تحت 
عنـوان «الغـاز الطاقة املهـدرة»، أّكـد وزير 
للمسـرية  دارس  أحمـد  واملعـادن  النفـط 
«اكتشـاف الغـاز يف اليمـن واكب اكتشـاَف 
النفط لكن حجم االستفادة منه بقي ضئيالً؛ 
بفعل سياسـة النظام السابق»، يف إشارة إىل 
حجم التعمد الكبري يف منع اسـتفادة الشعب 
مـن ثرواته وذلـك تنفيذاً لألوامـر الخارجية 
التي تقيض بجعل الشـعب مريضـاً ومنهكاً 

باحثاً عن لقمة العيش ال أكثر. 
الشـواهد  هـذه  دارس  الوزيـر  ويؤّكــد 
بقوله: «شـواهد اختبارات اآلبـار يف القطاع 
النظـام  أن  إال  ونفطيـة  غازيـة  كانـت   ١٨
السـابق لـم يسـتثمر ذلـك ما تسـبب بهدر 

كميات هائلة من الغاز». 
الفرنـيس  األُوُروبـي  األمريكـي  العبـث 
بالثروة اليمنية لـم يقترص فقط عىل إحراق 
هذه الكميـات من الغاز والغازات املصاحبة، 
بل وصل حتـى إىل تجزئة الفتات الذي حصل 
عليه الشـعب من وراء هذه الثروات الطائلة، 
َحيـُث يؤّكـد وكيل هيئة استكشـاف النفط 
أن» اتّفاقيـة املشـاركة يف اإلنتاج مع رشكة 
هنـت األمريكيـة كانـت مجحفـة بالنظـر 
ملـا وصلـت إليـه البلـدان املجـاورة يف نمط 
االتّفاقيات»، يف تأكيد عىل أن ُكـّل األنشـطة 
التي مارسـتها الـرشكات األجنبية لم تخرج 

عن إطار حرمان الشعب من ثرواته. 
فيمـا يؤّكـد الظفـريي أَيْـضـاً أن أخطر 

سـلبيات اتّفاقيـة املشـاركة يف اإلنتـاج مع 
رشكة هنـت األمريكية عـدم معالجة وضع 
الغاز بشـكل مفصل حتى ال يتم هدر الثروة، 
مؤّكــداً أن سياسـات الحكومـات املتعاقبة 
يف العقـود املاضيـة حرصت عىل االسـتثمار 
األجنبـي يف القطاع النفطي والغازي وهو ما 

لم يخدم التنمية. 
ويف هذا السياق يعاود وزير النفط التأكيد 
عىل أن «اتّفاقية تطوير مرشوع الغاز ١٩٩٥ 
قـرصت حصة اليمن مـن األرباح إىل نسـبة 
ضئيلة ال تصل إىل نصف املعمول به يف صناعة 
الغاز، ُمشرياً إىل أنه تم توزيع حصص األرباح 
بشـكل غري عادل يف ظل تخصيص ٥٠ ٪ من 
إيرادات الصادرات لتغطية الكلف الرأسمالية 

للمرشوع يف مرحلته األوىل. 
ويلفـت دارس إىل أن الرشكة املسـتثمرة 
بقيادة توتال الفرنسـية عملت بشكل مبكر 
عـىل السـيطرة عـىل ثـروة الغـاز وبطرائق 
مختلفـة مـن أول اتّفاقية متعلقة بتسـييل 
وتصديـر الغـاز اليمنـي، مؤّكــداً أنـه تـم 
منـح اتّفاقيـة تطويـر الغـاز ٩٥ الرشكـة 
الغـاز  ورشاء  بيـع  مفاوضـات  املسـتثمرة 
وتحديد أسـعاره، نتج عنـه حالة من النهب 
املقنن لثـروة الغاز، وهو األمـر الذي يؤّكـد 
تمرتس النظام السابق وراء هذه االتّفاقيات 
الشكلية واملجحفة؛ ِمن أجِل تحقيق مصالح 
ـة به عىل  وتمريـر صفقات الفسـاد الَخاصَّ
حسـاب مصالح الشـعب اليمنـي، ويف هذا 
ــاب مطهر -مدير  الصـدد يؤّكــد عبد الوهَّ
أن  للمسـرية-  النفطيـة  الحسـابات  عـام 
املـواد املتعلقـة بالعوائد املاليـة يف االتّفاقية 
ُصممت لضمان أرباح عالية ودائمة للرشكة 
املسـتثمرة عـىل حسـاب ثروتنا السـيادية، 
مبينًا أن معادلة اإليراد عىل اإلنفاق شـكلت 
البوابـة املفتوحـة؛ لضماِن أربـاٍح أعىل من 

عائدات املرشوع لصالح الرشكة املسـتثمرة 
بقيادة توتال الفرنسية. 

وينّوه مطهر للمسـرية إىل أنه لم تكن أي 
من العوائـد املاليـة مجدية بالنسـبة لليمن 
للسـيادة)  املخصصـة  النسـبة  ذلـك  ومـن 
اإلتـاوة) ويظهـر ذلك من رشائحه ونسـبها 

الضئيلة. 
ولم يكتف النظام السابق ولصوصه بهذا 
النوع من اإلجحاف بحق الشـعب، بل عّمدوا 
بقاَء ذلـك النهب والعبـث باتّفاقيات طويلِة 
األجـل تقـوُد إىل مصـاَدرة حقـوق الشـعب 
ألطوِل فرتة ممكنة، َحيُث يؤّكـد وزير النفط 
واملعـادن أن عقـوَد البيـع والـرشاء شـابها 
اختالالت عىل مسـتوى فـرتة ُكــّل اتّفاقية 
وحجم الكميات ورشوط التسـليم وأسـعار 
البيع، منوًِّها إىل أن أسعار بيع الغاز يف عقدي 
الرشكتـني الفرنسـيتني جي دي إف سـويز 
وتوتـال كانـت ُمَجــّرد معادالت احتسـاب 
غـري مكتملـة ولم تتضمـن القيم والنسـب 

الحتساب السعر. 
ويوضـح دارس أن اختـالالت عقود البيع 
قـادت لبيـع ُكــّل مليـون وحـدة حراريـة 
بدوالرين يف الحد األعىل ودوالر يف الحد األدنى 
للرشكتني الفرنسـيتني وبــ ٣ دوالرات و١٥ 
سنتاً لكوجاز الكورية، مؤّكـداً أن أسعار بيع 
الغـاز للرشكات الثالث كانـت مجحفة وغري 
عادلـة، ومن الالفـت أن عقد البيـع لكوجاز 
نـص عـىل تعديـل األسـعار ُكـلَّ ٥ سـنوات 

بخالف عقدي الرشكتني الفرنسيتني. 
ويف هـذا الصـدد يؤّكـد محمد الشـمريي 
-مدير عـام اإلعداد والتخطيـط الجتماعات 
الحكومـة سـابًقا- أن «عقـود بيـع الغـاز 
بأسـعار زهيدة ويف ظل غـض الطرف عنها 
مـن مختلـف املؤّسسـات املعنيـة يعنـي أن 

توجيهات الرئاسة دفعت نحو قبولها». 

تقرير

خفصات البروات يف سعث الظزام السابص..

إتــراُق صرابــئ 20 ططغــار طاــر طضســإ طظ الشــاز تضفــغ اتاغاجاِت الحــسإ لســظعات 
ا ترطئ الحــسإ طــظ تشغغر اصاخــادي تصغصغ اّتفاصغــاٌت طةتفــئ بأجــسار زعغثة ِجـثًّ
طعاشصٌئ شاضتٌئ طظ الرئاجئ سطى خفصات تدمظ طخالح الفاجثغظ الظاشثغظ وتترم الغمظغغظ

شغ جطسطئ تتصغصات اجاصخائغئ لصظاة «المسغرة» تتئ سظعان «البروة صئض البعرة»:

 العجُه اآلخُر لمخاَدرة ظفط وغاز الغمظغغظ
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مدونـة  القـت  يحيـى  دكتـور  بدايـة   -
السلوك الوظيفي إشادات واسعة من قبل 
مسـؤويل الدولة ويف املقابـل هناك تفاعل 
كبري يف الوسط الوظيفي.. ما هي األهداف 
التي تضمنتهـا املدونة؟ وما هو األثر عن 

تطبيقها من قبل املوظف اليمني؟
يف البداية نشكر صحيفة «املسرية» عىل 
استضافتها لنا.. وبالرد عىل السؤال َفـإنَّ 
مدونـة السـلوك الوظيفـي تتضمن عدة 
أهداف من أهمها تأهيل العنرص البرشي؛ 
ِمن أجِل القيام بـأداء واجباته الوظيفية 
بأمانـة ونزاهـة وموضوعيـة وحياديـة 
وأن يحـرتم القانـون والنظـام ويحافظ 
عىل املصلحة العامـة، كما جاءت مدونة 
السلوك الوظيفي لالرتقاء باملوظف العام 
وتعزيز سلوكه القانوني يف تأدية األعمال 
املنوطة به؛ ألَنَّ العنرص البرشي هو األَداة 
الفاعلـة يف تنمية أي مجتمـع وال ترتقي 
وتصـل إىل أهدافهـا إال من خـالل تطوير 
منظومـة املـوارد البرشيـة التـي تمتلك 
الكفـاءة واملهـارة والتميز حتـى تحّقق 
التنميـة اإلداريـة واملاليـة واالقتصاديـة 
لذلك كان من األولويات االهتمام بإصالح 
القطاع املايل واإلداري وبتطوير وتحسني 
مؤّسسـات  جميـع  يف  الوظيفـي  األداء 
الدولة وتهيئة املوظف اليمني من الناحية 
العلميـة واملهنيـة واملعرفيـة والثقافيـة 

والسـلوكية يف مواكبة التطورات العاملية 
الحديثـة يف االرتقـاء بالوطـن يف جميـع 

املجاالت. 
 

- برأيكم ملاذا تغافلت الحكومات السابقة 
عن تطبيـق مدوَّنـة السـلوك الوظيفي؟ 
وكيف كان واقع القطاع اإلداري ومفهوم 

املسؤولية سابقاً؟ 
يف الحقيقة عانى شـعبنا اليمني طوال 
عقود سـابقة من تعاقب أنظمة منزوعِة 
القـرار وفاقـدٍة للرؤية وضعيفـة اإلراَدة 
وكّرسـت جهودهـا وكّل طاقاتها لتنفيذ 
أجندات دول خارجية عىل حساب كرامة 
الشعب يف حالة تمثل أبشع صور االرتهان 
والتبعيـة وكان أي تصحيـح يف القطـاع 
اإلداري يواجه بمعارضة كبرية من قيادة 
الدولة ولوبي الفاسـدين ولم يتم التطرق 

إىل إعداد أية مدونة للسلوك الوظيفي. 
ويف الجانب اآلخر من سؤالك، َفـإنَّ إرَث 
املايض الثقيل قد أَدَّى النحراف يف مفهوم 
املسـؤولية التي توجب عـىل صاحبها أن 
يكـوَن خادمـاً أميناً للشـعب ال أن تكون 
حصانـة  لـه  يوفـر  منصبـاً  املسـؤوليُة 
مصلحتـه  وتغليـب  الفسـاد  ملمارسـة 

الشخصية عىل املصلحة العامة. 
كما ال ننىس أن القطاَع اإلداري يف اليمن 
كان يعانـي مـن الضعـف يف التخطيـط 
ووضـع السياسـات العامـة والقوانـني 
فعالـة  إدارة  وجـود  وعـدم  القديمـة 
للموارد البرشيـة والتي تتضمن تخطيط 
املـوارد  وتطويـر  وتعيـني  واسـتقطاب 
البرشية وانعدام املسـاءلة؛ بَسبِب ضعف 
أنظمة الرقابة ومكافحة الفساد اإلداري 
وعدم وضع آلية لتحسني األداء الوظيفي 
خالل تنفيذ الخطط االسـرتاتيجية، لذلك 
جـاءت أوىل لبنات اإلصـالح اإلداري وهي 

العمل بمدونة السلوك الوظيفي. 
 

- ما هي ضمانات تنفيـذ ونجاح أهداف 
برنامج إصالح النظـام املايل واإلداري يف 
جميع مؤّسسات الدولة يف الوقت الحارض 
وفـق ما جـاء يف مهـام وأهـداف مدونة 

السلوك الوظيفي؟ 
إنَّ نجاَح تنفيذ أهداف مدونة السـلوك 
املـايل  اإلصـالح  وبرنامـج  الوظيفـي 
واالقتصادي يتوقـُف عىل وضوح أهدافه 
باسـرتاتيجيات مختلفة بحسب اختالف 
هـذه األهـداف وتحديـد أولوياتها بحيث 
تسـري هذه االسـرتاتيجيات وفقـاً ملنهج 
اإلدارة  بجوهـر  أََساسـاً  يرتبـط  منظـم 
العامـة يف الدولة ال بأشـكالها ومن جهة 
أُخـرى يعتـرب تطبيـق مدونـة السـلوك 
الوظيفي تغيرياً شـامالً وجذرياً لعنارص 
النظام املايل واإلداري القائم وعىل رأسـها 
العنـرص البـرشي الذي يتخـذ موقفاً من 
التغيـري إذَا أدرك أن هذا التغيري يحّقق له 
مكاسب لذلك َفـإنَّه يشـارك فيه ويعمل 

عىل إنجاحه. 
 

- مـن خالل كالمك تبـني أن هناك تأثرياً 

أَيْـضاً عىل املسـتوى االقتصـادي مرافق 
للمسـتوى اإلداري.. فمـا الـذي يضمـن 
تحقيـق ذلك ُوُصـوالً إىل تحقيق األهداف 

املرجوَّة؟
يف الحقيقة َفــإنَّ لضمان تحقيق ذلك 
وفقاً ملا جاء يف مدونة السـلوك الوظيفي 
ه يلزم اسـتحداث وحـدات تنفيذية  َفـإنـَّ
يف معظم مؤّسسـات الدولـة تتبع مكتب 
مسـتقلة  وتكـون  الجمهوريـة  رئاسـة 
ماليا وإداريا ويناط بها مهمة تبني نهج 
التطويـر املؤّسـيس يف عمـل مؤّسسـات 
الدولة ومراجعة لعـدد كبري من هياكلها 
التنظيمية وتحسني وتنمية املوارد املالية 

والبرشية. 
وبالرغـم مـن أن اإلدارة العامة يف ُكـّل 
مكان تقوم باإلصالحات اإلدارية وتسعى 
باسـتمرار لتحسـني األداء املايل واإلداري 
َفــإنَّ الحكومات وبفعل الثـورة التقنية 
الحديثة دفعت إىل التفاعل وتبني مفهوم 
الحكومـة اإللكرتونية واألفـكار اإلدارية 
الجديدة كذلك َفـإنَّ النجاح امُلستمّر الذي 
يحّققه القطاع الخاص بابتكار مفاهيم 
وتقنيـات إدارية جديـدة حفز املختصني 
بالقطـاع العـام إىل إْمَكانيـة تطبيقها يف 

اإلدارات العامة يف كثري من دول العالم. 
 

- هنـا يسـتنتج القـارئ مـن كالمك أن 
للمدونة نتائَج مثمرًة عىل عدة مستويات.. 

وضغُض وزارة المالغئ الثضاعر غتغى السصاف شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

طثوَّظُئ السطعك العظغفغ أوىل لئظات اإلخقح اإلداري التصغصغ 
وتطئغُصعا وشص طاططئاتعا له ظاائُب طالغئ واصاخادغئ ظعسغئ

   حسُئظا الغمظغ ساظى 
ذعاَل سصعد جابصئ طظ 
تساصإ أظزمئ طظجوسئ 
الصرار وشاصثة لطرؤغئ 

وضسغفئ اإلراَدة

   الةعاُز المالغ 
واإلداري ق غتامُض أيَّ 

ئ  تصخغر شغ سمطه َخاخَّ
شغ المرتطئ التالغئ 

ظاغةَئ أجظثات وطآاطرات 
دول السثوان شغ تثطغر 

الصطاع اقصاخادي 
واإلداري 

ُظ سثَة     المثّوظئ تادمَّ
أعثاف أعمعا تأعغُض 

السظخر الئحري؛ ِطظ أجِض 
الصغام بأداء واجئاته 

العظغفغئ بأطاظئ وظجاعئ 
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حوار 

يف املقابـل برأيك ما هي األرضار 
املحتملـة يف حالـة عـدم تنفيـذ 
أهداف مدونة السلوك الوظيفي 
وعملية اإلصـالح املايل واإلداري 
ال سـيَّما أن بنوَد املدونة ترتكُز 
عـىل تحقيق رؤية بنـاء الدولة 

اليمنية الحديثة؟
إنَّ الجهـاَز املـايل واإلداري ال 
عملـه  يف  تقصـري  أي  يحتمـل 
الحاليـة  املرحلـة  يف  ـة  َخاصَّ
ومؤامـرات  أجنـدات  نتيجـة 
دول العـدوان يف تدمري القطاع 
االقتصـادي واإلداري يف اليمن 
َوإذَا مـا حـدث هـذا التقصري 
مدونـة  مخرجـات  تنفيـذ  يف 
السـلوك الوظيفي يصبح هذا 
الجهاز ضـاراً أكثر منه نافعاً 
فعمله ثابـت يف جميع النظم 
الـدول  يف  سـواء  السياسـية 
الكـربى أَو الصغرى ولنجاح 
تنفيـذ  يجـب  العمـل  هـذا 
القانـون بحيادية ومنطقية 
مصفوفة  وعمـل  وتحديثـه 
إصالح قانونية تعّدل وتلغي 

ما تم وضعة سـابًقا مـن قوانني خاطئة 
وغـري مالئمـة، لغـرض تنفيذ إمـالءات 
خارجية أَو مصالح شـخصية فالقانون 
يؤدي وظيفة هامة تمـس حياة املواطن 

وتتعلق بالسلطة. 
واألرضار التـي تقـع نتيجـة النحرافه 
وخيمة العواقب وتؤثر يف جميع املجاالت 
واالجتماعيـة  واالقتصاديـة  السياسـية 
االنحرافـات  هـذه  تفـادي  أجـل  ومـن 
ومعالجة املشـاكل التي تنتج عن قصور 
الجهـاز اإلداري اتجهـت معظم الدول إىل 
تطبيق برامج اإلصالح اإلداري التي تقوم 
عىل أََساس تغيري هياكل وأفراد وأساليب 
اإلدارة اسـتهدافاً لخدمـة املواطـن، وإن 
فهـم عمليـة اإلصـالح املـايل واإلداري ال 
يمكن أن يتم إال بفهم أطرافها األََساسية، 
وهم السياسيون واإلداريون واملواطنون. 

 
- تبـنّي مـن خـالل حديثكـم أن مدوَّنة 
السـلوك الوظيفي وإصالح القطاع املايل 
اسـرتاتيجية  بوضـع  يرتبـط  واإلداري 
وتحديـد أهـداف وأولويـات.. فمـا هي 

الخطوات واإلجراءات لتنفيذها؟ 
تعترب مدونُة السـلوك الوظيفي اإلطار 
العـام الـذي ينطلق مـن خاللـه تطبيق 
اسرتاتيجية إصالح القطاع املايل واإلداري 
وبالرغم مـن إرشاف القيادة السياسـية 
اإلصـالح  أهـداف  تحديـد  عمليـة  عـىل 
عـن  املسـؤولني  َفــإنَّ  واإلداري  املـايل 
عمليـة اإلصالح املـايل واإلداري يف أجهزة 
ومؤّسسـات الدولة يلعبون دوراً َكبرياً يف 
تحديـد وتنفيـذ تلك األهـداف واملفاهيم؛ 
ألَنَّهـم يمثلـون السـلطة التنفيذيـة مما 
يجعل القيادة السياسية تأخذ برأيهم دون 

هـم  غري
من فئات املجتمع، وهذا ما يستدعي 

تحديـد  عمليـة  وتنفيـذ  إعـداد  رضورة 
أهـداف اإلصـالح املـايل واإلداري إىل جهة 

مستقلة عن السلطة التنفيذية. 
لذلـك قد تكون هنـاك رضورٌة للتفكري 
بآلية إضافية تكـون أكثر رصامة وجرأة 
والعمل وفق اسرتاتيجية وطنية تنفيذية 
لعمليـة اإلصالح املـايل واإلداري يف جميع 
مؤّسسات الدولة واتِّخاذ إجراءات عملية 
تنفيذيـة تتضمـن العديد مـن اإلجراءات 
والخطـوات والسياسـات التي يمكن من 
خاللها مكافحة الفسـاد املـايل واإلداري، 
ومن أهم هـذه اإلجـراءات وضع عقوبة 
قاسـية حتى يكون هناك رادٌع أمام بَقية 
املفسـدين وتبسـيط اإلجـراءات يف كافة 
الوحدات اإلدارية واللجوء إىل الشفافية يف 
ُكــّل الجهات الحكومية التي تتعامل مع 
الجمهـور وتطوير نظم اختيـار وتعيني 
وترقيـه املوظفـني والتوصيـف الدقيـق 
والعلمي للوظائـف والرتكيز عىل الجانب 
األخالقي وتفعيل القيم الدينية والروحية 
املرتبطة باستقامة األفراد واالتّجاه نحو 
إعـداد ميثـاق أخالقـي لكل مهنـة وذلك 
وفقاً ملا جاء يف مدونة السلوك الوظيفي. 

 
- إذن ال بد من عملية تكاملية بني الدولة 
واملجتمع.. هل يمكن التوضيح هنا ما هو 
دور املسؤولني ورقابة املواطنني يف نجاح 
أهداف مدونة السـلوك الوظيفي وعملية 

اإلصالح االقتصادي يف الدولة؟
إن تحديـَد األهـداف األََساسـية ملدونة 
السـلوك الوظيفي وتنفيذهـا عىل الواقع 
هي عملية سياسـية القصـد منها خلق 
جهـاز إداري قـادر عـىل تحمـل أعبـاء 
ومتطلبات تنفيذ التغيري الشامل ونتيجة 
يتطلـب  األهـداف  تحديـد  يف  لالختـالف 
التوفيق بـني وجهات النظر املتعارضة يف 
تحديد األهداف، َحيُث إن لكل املسـؤولني 
فكريـًة مختلفة  يف أجهزة الدولـة أبعاداً 
وخلفيـات اجتماعيـة واقتصاديـة تعزز 
رأي ُكـلٍّ منهم يف اختيارهم ألهداف مثىل 
لإلصالح اإلداري ويتطلب كذلك التنسـيق 
بـني رؤية هـؤالء املسـؤولني مـن جهة 
وبـني تطلعات املواطنني من جهة أُخرى؛ 
ألَنَّ املواطن سـواٌء أكان مـن العاملني يف 
الجهـاز اإلداري أَو مـن املتعاملـني معه 
يجب أن يكون محـوراً لإلصالح اإلداري، 

وكذلـك األهداف التـي تؤدي 
إىل مزيـد مـن الرقابـة وهي 
األهم يف تحقيـق تلك األجهزة 
اإلدارية وتعترب سلطة رقابة؛ 
وإن  عنهـا  املسـؤولني  ألَنَّ 
التنفيـذ  وسـائل  يف  اختلفـوا 
املـايل  اإلصـالح  صفـة  أن  إال 
وتجعلهـم  تربطهـم  واإلداري 
بمسـتوى املسـؤولية، كما أن 
هـذه الصفـة ال تعصمهم من 
َفـإنَّ  لذلك  واالنحـراف؛  الخطأ 
ة يف  القيـادة السياسـية وَخاصَّ
الدول النامية تراقب املسؤولني؛ 
نفوذهـم  اسـتغالل  خشـيَة 

والتسلط عىل غريهم. 
 

- هل لكـم أن تطلعـوا القارئ عىل 
جانب مـن تجارب الـدول املتقدمة 
يف إعـداد وتنفيـذ مدونـة السـلوك 
الوظيفـي وأثرها يف تطـور الهيكل 

اإلداري للدولة؟
الـدوُل  اهتمـت  الحقيقـة  يف 
املتقدمة بتطبيق مدوَّنة السـلوك 
الوظيفـي يف تطور وتحسـني أداء 
العمل يف الهيكل اإلداري ملؤّسساتها 
العامة واهتمت باإلصـالح املايل واإلداري 
إىل درجة إنشـاء وحدات متخصصة فنية 
هدفهـا التطويـر والتحسـني عـىل أعىل 
مسـتوى يف الدولـة وتلحـق إمـا برئيس 
الدولـة أَو بمسـتوى قيـادي فيها وتقوم 
بدراسة ُمسـتمّرة للنظم املالية واإلدارية 
مالءمتهـا  مـدى  َحيـُث  مـن  املتطـورة 
ألهـداف السياسـة العامـة للدولة وعىل 
ضوء التطورات االجتماعية والسياسـية 
واالقتصاديـة والفنيـة، فالجهاز اإلداري 
تنفيـذ  يف  األََساسـية  األَداة  هـو  للدولـة 
السياسة العامة ويعكس فلسفة النظام 
السـيايس الذي يعمل مـن خالله ويقوم 

بخدمات كافة للمواطنني. 
وملا كانت املؤّسسات اإلدارية يف الهيكل 
اإلداري للدولة لها أهميّة؛ نظراً ألُسلُـوب 
ونظـام العمـل وللظـروف املتغـرية التي 
تحيط بها لذا يجب أن ال يبقى انسـيابها 
ثابتـاً بل يلـزم أن يتطوَر مـع التطورات 
الحديثـة لذلك اهتم علمـاء التنظيم املايل 
املتقدمـة  الـدول  يف  والهيـكيل  واإلداري 

املخّطـط  أَو  املنظـم  بموضـوع التغيـري 
للبنيـان التنظيمي وهو مـن املوضوعات 
الجديـدة يف اإلدارة العامـة وتتـم عملية 
إصـالح وتنمية اإلدارة إما عن طريق بناء 
وحـدة داخليـة للبنيـان التنظيمي تكون 
مهمتهـا العمـل عـىل تطوير املؤّسسـة 
وإصالحهـا وإما عـن طريق االسـتعانة 

بخرباء إداريني متخصصني. 
 

- يف ختـام الحـوار.. هـل يمكنكم اإلدالء 
ويراهـا  ترونهـا  رضوريـة  بتوصيـات 
الكثـري رضورية وعىل الحكومـة اتباعها 
لنجاح أهداف مدونة السلوك الوظيفي يف 
تحسني أداء العمل يف مؤّسسات الدول؟

ة  إن اإلدارَة العامة يف اليمن بصفة َخاصَّ
بحاجة إىل إصـالح مايل واقتصـادي؛ ألَنَّ 
ا تعمل عىل  املؤّسسـات املوجـودة َحـاليّـٍ
العكس من التوّجـه الجديد، َحيُث ازدادت 
من َحيُث عـدد املوظفني بدل ترشـيدهم 
التنظيمية  ولوائحها  هياكلهـا  وتقادمت 
وبحاجـة إىل رضورة تحديثها وتطويرها 
كمـا ال يتم العمل بمبدأ التشـغيل الكامل 
للمـوارد البرشية املوجودة يف مؤّسسـات 
الدولة وعدم استغاللهم يف البناء واإلنتاج 
وفق برنامٍج شهري يتم تنفيذُه ومتابعُة 
مخرجاتـه بصـورة شـهرية للوصول إىل 
الطاقة القصوى مـن اإلنتاجية يف جميع 
االقتصادية  ـة  وَخاصَّ الدولة  مؤّسسـات 
منها وبالتايل زيـارة املوارد العامة للدولة 
والتنميـة  االسـتثمار  يف  واسـتغاللها 

االقتصادية املستدامة. 
ولنجاح ذلك يجُب العمُل عىل تنفيذ عدد 
من األهداف االسـرتاتيجية تتمثل يف دعم 
عمليات رسـم السياسـات العامة للدولة 
بمؤّسسـات  والوصـول  القـرار  وصنـع 
كفـاءة  أكثـر  خدمـات  لتقديـم  الدولـة 
وفاعليـة وقادرة عـىل تحقيـق األهداف 
الوطنيـة وإعادة بناء الهيـكل التنظيمي 
ملؤّسسات الدولة وجعله يتسم بالرشاقة 
والشفافية ويعمل بكفاءة عالية وتعزيز 
القـدرات املؤّسسـية للـوزارات وتكريس 
ثقافـة اإلبـداع والتميز يف القطـاع العام 
مؤهلـة  برشيـة  مـوارد  إىل  والوصـول 
وكفؤة ونزيهة تلبي االحتياجات الفعلية 
لوظائف الجهـاز اإلداري للدولة وتطبيق 

مبدأ الثواب والعقاب. 

   غةإ تظفغُث الصاظعن 
بتغادغئ وطظطصغئ 

وتتثغبه وسمض 
طخفعشئ إخقح صاظعظغئ 

تسثل وتطشغ طا تط 
وضُسه طظ صعاظغظ خاذؤئ

الةعاُز اإلداري لطثولئ 
عع افَداة اَفَجاجغئ شغ 

تظفغث السغاجئ الساطئ 
وغسضج شطسفئ الظزام 
السغاجغ الثي غسمض طظ 

خقله وغصعم بثثطات 
ضاشئ لطمعاذظغظ

   عظاك ضرورة لطافضغر 
بآلغئ إضاشغئ تضعن أضبَر 

خراطئ وجرأة والسمض 
وشص اجاراتغةغئ وذظغئ 
تظفغثغئ لسمطغئ اإلخقح 

المالغ واإلداري

   اإلدارة الساطئ شغ 
ئ  الغمظ بخفئ َخاخَّ
بتاجئ إلى إخقح 

طالغ واصاخادي؛ َفنَّ 
المآّجسات المعجعدة 
َتـالغًّا ق تطئغ تططسات 

الحسإ والبعرة

   شغ الفارات الماضغئ 
ضان أيُّ تختغح شغ 

الصطاع اإلداري غعاَجُه 
بمسارضئ ضئغرة طظ 

صغادة الثولئ ولعبغ 
الفاجثغظ الصائمغظ سطى 

الثولئ آظثاك
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ُتةَّـاُر افبث 
 اتارام الُمحّرف

 (إِنَّ اللَه اْشـَرتَى ِمَن اْلـُمْؤِمِننَي أنفسُهْم َوأموالُهْم 
َة يَُقاِتلُـوَن ِيف َسـِبيِل اللـِه َفيَْقتُلُوَن  ِبـأَنَّ َلُهـُم اْلَجنـَّ
ا ِيف التَّْوَراِة َواْإلِنِْجيِل َوالقرآن  َويُْقتَلُـوَن وَْعًدا َعَليِْه َحقٍّ
وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي  َوَمـْن أَْوَىف ِبَعْهـِدِه ِمَن اللِه َفاْسـتَبِْرشُ
بَايَْعتُْم ِبِه َوذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم) من سورة التوبة- 

آية (111).
يقولون ملاذا تحيون ذكرى الشـهداء، وهل نحن إال 
بهم مذكورون وبفضلهم موصوفون وهل بمقدورنا 
األبجديـة  تسـتكمل  أن  أَو  فضائلهـم  نحـَيص  أن 
مناقبهم؟! هم ومـا أدراك من هم وما هي صفاتهم، 
إنهم رجال الرجال الذين أحسـنوا التجارة والبيع مع 
الله، إنهم نجوم األرض املزروعة يف روضات الشـهداء 
مـن بفضلهم نزهو عـىل األعداء بعـزة الكرامة التي 
منحونـا إياها وبأمـان جادوا بأرواحهـم لكي يهبوه 
لنا، وبشـموخ وانتصار صنعوه لنا، إنهم الكرماء بل 
أكرم الكرماء وكيف بمن جاد بمهجته وبذل روحه أن 
يكون له نظري بالكرم إال من كان مثلهم ويف دربهم. 

ومهمـا كتبنا عنهـم ووصفناهم يظل مـا كتبناه 
قليـالً يف حقهـم، وعندمـا نحيـي ذكراهم فهـذا فيه 
خـريٌ لنا نحن الذين مـا زلنا نتوه ونغرت بـدار الغرور 
ونتجـاذب عليهـا وتلهينا وتخدعنا وننخـدع بها وقد 
علمنا بأنها فانية فاٍن من عليها إال من أتى الله بقلٍب 
سـليم، ومن هنـا كان يف إحياء ذكرى الشـهداء خريٌ 
َكبريٌ لنا وكأنهم يقولون لنا خرينا عليكم ونحن أحياء 
بينكم بالذود عنكـم وحمايتكم وخرينا عليكم ونحن 

شهداء بإحياء ما مات من قلوبكم وتلني قسوتها.. 
إنهم فعالً تجار األبد الذين تجارتهم يف نماء وتزايد 
يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة، إنهم من نفخر بهم ونعلم 
بأننا صغـار بجانبهم وأما عـن أُمهاتهم فماذا عىس 
أن نقول عنهن، إذ كيف نستطيع أن نصفهن فمنهن 
من بذلت فلذت كبدها وزرع فؤادها ووهبته يف سبيل 
الله فهي العظيمة وهي الكريمة وهي من سـتحرش 

إىل جانب سيدات نساء العاملني. 
إن الشـهداء غادروا بعد أن حملونا أمانة أال نضيع 
جهادهـم وتضحياتهـم وأال نبيع برخـص ما دفعوا 
أرواحهـم فـداًء لـه، وأال نفرط بمـا تركـوا أُمهاتهم 
ثكاىل، وأوالدهم يتامـى، وزوجاتهم أرامل ألجله، إنه 
الوطن األغىل واألبقى من ُكـّل يشء، إنه تراب األرض 
الـذي ال يحق ملن فرط فيه ولم يسـقيه مـن دمه أن 
يدفـن فيه، إنه الوطن الذي مـن خانه فقد خان أهله 
وعرضـه ورشفه وخان األمانة التي تربأت من حملها 
السـماوات واألرض والجبـال، إنـه الوطـن الذي من 
فرط فيه فقد فرط بكل يشء ولم يعد يملك شـيئاً أَو 

يساوي شيئاً.
الوطن الذي يف سـبيله امتألت الروضات بالشهداء، 
إنه الوطن وصية اآلباء لألبناء وعهد الشهداء لألحياء 
ولهذا ومن أجل هذا نحيي ذكرى الشهداء لنحيي بهم 
وبذكرهـم الوالء للوطن والتضحية للوطن الذي ترابه 

طاهٌر مزكَّى بدماء شهدائه.
السالم عىل الشهداء، والسالم عىل أُمهات الشهداء 
والسالم عىل أوطان الشهداء والخزي والعار ملن خان 

وطنه وخان دماء الشهداء. 

كتابات

اظتقٌل ولغسئ ترغئ 
طتمعد المشربغ

املرجـو أن تتغلَّـَب الجمهوريُة اإلسـالمية يف إيران عىل 
هذه املؤامرة بأرسع وقٍت ممكن، وأن تدرك أُولئك النسـاء 
التي يطالبن بالحرية أن الغرب املنافق ال يسـعى وال يهتمُّ 
بحيـاة وحرية املـرأة اإليرانية بـل يتاجر بهـا ويجعل من 
شـعارات الحرية واملساواة وسيلة إلسقاط النظام واألمن 
واالسـتقرار يف إيـران إحراق األوطـان كما فعلـوا يف ليبيا 

والعراق وغريها. 
وأن يدركـن أن املـرأة الغربيـة ال تعيـش يف حريـة بـل 
هـي عبدة للمادة واملسـاواة التي تجرب املـرأة الغربية عىل 
بيـع نفسـها لتعيش بعـد أن تخـىل املجتمـع الغربي عن 

مسـؤولياته تجـاه األم واألخـت والزوجـة والبنت وجعلوا من جسـدها 
سلعة إعالنية للمتعة وأن 80 % من النساء يف الغرب وحيدات بال زوج أَو 
عائلة وينتهي بهن املطاف يف دار العجزة أَو الشوارع أَو السجون بعد أن 
تتقدم يف السـن وال تجد من يمد لها يد املساعدة وأغلب النساء يف الغرب 

تعيش بال عاطفة أَو مشاعر وال تعلم من هو والد طفلها. 

بينما املرأة املسـلمة تعيش مثل األمرية سـوى يف بيت أهلها أَو يف بيت 
زوجهـا أَو عندما تكرب يف السـن وتصبح هي امللكة وصاحبة الكلمة عىل 
أبنائهـا وبناتهـا إذَا فقـدت الزوج والجميع يتسـابق عىل 
خدمتها األبنـاء والبنات واإلخوة واألخـوات بعد أن فرض 
اإلسـالم عـىل الجميع كفالة املـرأة وبعد أن زرع اإلسـالم 
والعـادات والتقاليـد العربيـة واإلسـالمية عـىل املجتمـع 
احـرتام وتقديس األم واألخت والزوجـة والبنت حتى أن يف 
املجتمعـات العربية واإلسـالمية ال يوجد دار عجزة، بل إن 
األم أَو األخت تمرض وتموت يف بيت األهل والزوج وبعد أن 
تصل يف العمر إىل ثمانني عاماً وتجد الجميع يبكي ويحزن 
عليهـا وكأنها ماتـت يف العرشين من عمرهـا بينما املرأة 

الغربية تموت وحيدة يف دار العجزة. 
كما أن الحرية ليست يف التعري والتربج وممارسة الرذيلة 
مثـل الحيوانات مع احرتامي الشـديد للحيوانات كـون أغلب الحيوانات 
أحاديـة الزوج وتتقاتل عىل حق التزاوج بغرض اإلنجاب والتكاثر وبقاء 
النـوع وليس ِمن أجِل املتعـة ويف أغلب الفصائل ال يمتلك حق التزاوج إال 

الذكر األقوى القادر عىل حماية القطيع.

تثحغُظ الثضرى السظعغئ لطحعغثتثحغُظ الثضرى السظعغئ لطحعغث

ضغش ظصغ أظفسظا طظ برابظ الحااء؟ ضغش ظصغ أظفسظا طظ برابظ الحااء؟ 

خـثغـةئ الـمّري
 (ِمـَن اْلـُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َمـا َعاَهُدوا اللَه َعَليِْه َفِمنُْهْم َمْن َقَىض 

لُوا  نَْحبَـُه َوِمنُْهـْم َمـْن يَنْتَِظـُر َوَمـا بَدَّ
تَبِْديًال).

مع الذكرى السنوية للشهيد يُدّشـن 
أبنـاء الشـعب اليمنـي العظيـم هـذه 
امُلناسـبة العظيمة كعظمـة أصحابها 
ُمحافظـات  ُمعظـم  يف  الُعظمـاء، 
الجمهورية اليمنية، سـواًء يف الُعزل أَو 
الُقرى، وفاًء وعرفانًا وإجالالً ملا قـّدَمه 
هؤالء الُشـهداء من تضحياٍت وتفاٍن يف 
سـبيل الله، ونرصة ديـن الله، وقضية 
ـــة، وخدمـٍة لهـذا الوطـن الذي  األُمَّ
أصبح ُمعظم أبنائه ُشـهداء، كانوا هم 
األوفيـاء، وأرخصوا دماءهـم؛ ِمن أجِل 

أن نحيا يف عزٍة وكرامٍة وإباء. 
ونظـراً ملا لهذه امُلناسـبة من أهميّة 
ماضيهـا  ـــة  األُمَّ تاريـخ  يف  ُكـربى 
مهمـة  محطـة  فهـي  وحارضهـا، 
نتـزود منها العزم والثبـات، بما تعنيه 
الكلمة مـن معنـى، فبدماء الُشـهداء 
األحرار نصنع النـرص، ونُواِجُه ُجموع 
الكفـر، ونتحدى ُكـّل طواغيت العرص، 
ونسـتذكر مواقفهم الخالدة التي يُحق 
لهـا أن تُكتـب ِبمـاء الذهـب، فمنهـم 

البـذل  ونتعلـم  والعـرب،  الـدروس  نسـتلهم 
والعطاء، والتضحية والِفداء، فبربكة الُشهداء وتضحياتهم نُواجه اليوم 
أعتى مجرمي عرصنا، ِبصموٍد أُسـطوري ُمنقطـع النضري أذهل العالم 

بكامل حشده وِقواه. 
فمـا نحُن فيه مـن حرية وكرامـة هو ِبفضـل ِدماء الُشـهداء الذين 
أرخصـوا أرواحهـم؛ ِمن أجِلنـا، ونرصة الديـن، وإقامة العـدل والحق، 
وتَحّركهم الصـادق يف الدفاع عن أمتهم 
وشـعبهم األبـي، ضد الباطـل والظلم، 
ونُخلـد  ذكراهـم  نُحيـي  ال  فكيـف 
بُطوالتهـم ونتحـدث عن شـجاعتهم، 
وقوة إيَمــانهم الراسـخ، وتَحّركهم يف 

ميادين البطولة والجهاد؟!
ُشـهداؤنا األبـرار، تحـدوا األخطار، 
وكرسوا شوكة الذل واالنكسار، ووثقوا 
بعزيمـة  ومضـوا  القهـار،  بالواحـد 
وإرصار، وكان قائدهم الشـهيد القائد 
الحوثـي،  الديـن  بـدر  السيد/ُحسـني 
القرآني-رضـوان  املـرشوع  مؤّسـس 
الله عليه- ورئِيسـهم الشـهيد الصّماد 
-رحمـة الله عليه- فعـىل ُخطى هؤالء 
القـادة الُعظمـاء التحق أبناء شـعبنا 
بقافلة الُشـهداء، وانطلقوا إىل ساحات 
الـرشف والجهـاد حاملني أسـلحتهم، 
وُمنكلني بأعدائهم، ليكون لهم السـبق 

لاللتحاق ِبرفاِقهم الُشهداء. 
فمن واجبنـا تجاه الُشـهداء الوفاء 
لهم وذلـك بالتفقّد ألُرسهـم، والعناية 
فهـم  ِبهـم،  واالهتمـام  بأبنائهـم، 

مسؤولية وأمانة يف أعناق الجميع. 
فسـالم الله عىل ُكـّل أرواح الشـهداء 
الذين َسـنُخلد ذكراهم، ونميض عىل دربهم، ونُكمل املشوار بعدهم، ولن 
نتوانى عن مسـريتهم، وَسـِنواصل ثقافة الجهاد واالستشهاد، ونصنع 

االنتصار. 

روغثا الئسثاظغ
اإلنسـان كائن حي خلقه اللـه عىل بصرية، تتنـاوب عليه تقلبات 
الحيـاة، ومنهـا زمهريـر الشـتاء وصقيع الـربودة الذي تـزداد فيه 
الحميات بأنواعها فتثقل الـرؤوس بالصداع َوالحرارة الزائدة وترهق 
األبـدان برضبات الوجع املتواصلـة، وال عجب يف ذلك فالطقس البارد 
تنتـرش فيه األمراض طويلة اإلقامة، كالحمـى َواإلنفلونزا، والنوبات 
القلبية التي تزداد بشكل كبري خالل هذا الفصل، إذ أوضح أحد األطباء 
بأن السـبب يعود لربودة هذا الطقس وما يسـببه من تضيق لألوعية 
الدمويـة وهذا يؤدي إىل ارتفاع يف ضغط الدم فينهك القلب جراء ذلك، 
أَيْـضاً التهابات الحلق واملفاصل وآالمها املقيدة ألعضاء الجسـم، هذا 
باإلضافـة إىل اإلصابة بالزكام التي يسـببها أكثر مـن ٢٠٠ فريوس، 
ة، لذا يتوجب علينا  فرتشـح األنوف وال تكاد تتزحزح إال بعناية َخاصَّ
أن نحمي أنفسـنا ونقيها كي ال نصاب بمضاعفات أمراض الشـتاء 
التي تغزو أجسـادنا بال رحمـة، أَو عىل األقل ضمان رسعة التعايف إن 

حدث وأصبنا بأمراض هذا املوسم. 
حيـث أوضـح الدكتـور (كينيث بـوك) أحد مؤّسـيس مركز الطب 
التطـوري بنيويورك واملتخصـص يف الطب املتكامـل وصاحب كتاب 
(الطريق إىل املناعة) بدءاً بالغذاء وأَشـاَر إىل أن السكر املكّرر صناعيًا 
وكيماويًا الذي نضيفه إىل القهوة والشـاي أَو نحـيل به املياه الغازية 
والحلـوى واألرشبة واملربيات املحفوظة، يمكن أن يثبط قدرة الخاليا 
البالعة أَو خاليا الدم البيضاء عىل اكتشـاف وتدمري األجسام املضادة 
كالبكترييـا والفريوسـات فيمـا يعـرف بعمليـة البلعمـة، وكمـا أن 
الشـحوم املهدرجة املتحولة املوجودة يف السـمن النباتي واملخبوزات 
يمكـن أن تتقاطع مع عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية فرتبك ردود 
الفعـل املناعية، َفـإنَّ تحايش السـكر والشـحوم املهدرجـة الضارة، 
وإحالل بدائل طبيعية منها يف غذائنا كعسـل النحـل، واالعتماد أكثر 

عىل زيت الزيتون، وهذا قد يمكننا من مقاومة أمراض الشتاء. 
أيضاً مـن طرق الوقايـة ممارسـة الرياضة قدر اإلْمـَكان لتدفئة 
الجسـم َوإمـَداده بالحرارة ملـا لها مـن دور مهم يف تنشـيط الدورة 

الدموية، وملنع تصلب املفاصل والعضالت. 
وال ننـىس دور الجهـاز املناعي يف مواجهة هـذه األمراض وكيفية 
تحفيـزه ورفع مناعته ضدها، إذ يأتي عنرص السـيلينيوم املوجود يف 
دقيـق القمح الكامل، والحبوب وصفـار البيض، واملأكوالت البحرية، 
والثـوم كأفضل مانعات لنزالت الـربد، أَيْـضاً لفيتامـني A دور مهم 
ضد أمراض الشـتاء وهو موجود يف الجزر وزيت السـمك والطماطم، 
ه مضـاد للجراثيم ويعد  كذلـك الثـوم فهو نعـم الرفيق للجسـد؛ ألَنـَّ
حافـزاً لتقويـة الجهـاز املناعي ويلزمنـا كذلك أن نلتحـف جيًِّدا عند 
النوم ونرتدي املالبس الثقيلة َونعزل أنفسـنا يف مكان دافئ، ونتجنب 
الخـروج إىل األماكـن الباردة، أَو االختـالط باملصابـني، أَو التواجد يف 
األماكـن املكتظة واملغلقة كـون االزدحام أكرب مصـدر للعدوى وهو 
الربيد الرسيع لنقل الفريوسات بني بني اإلنسان، َويجب أال يغيب عن 
أذهاننا أن عناية الله ورعايته أشـمل وأكرب وكل يشء بيده سـبحانه 
وتعـاىل، وهذا االعتقاد يزيـد من قوة جهازنا املناعـي؛ ألَنَّ معنوياتنا 

عالية ونفوسنا مطمئنة بالثقة بالله. 
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األحد

العدد

3 جمادى األوىل 1444هـ
27 نوفمرب 2022م

(1532)
تعزية 

(ولِؤظ ُصاطُاْط شغ جئغِض اِهللا 
أْو ُطاُّْط َلمشفرٌة طظ اِهللا ورتمٌئ 

ا َغةمسعن) خغٌر طمَّ
خثق اهللا السزغط

بصطعٍب طآطظٍئ بصداِء اهللا وصثِره
ظاصثم إلى املحري الرضظ/ طعثي طتمث املحاط    

رئغج المةطج السغاجغ افسطى

وإلى آل المحاط ضاشئ، بأترِّ الاسازي وأخثق المعاجاة 
شغ اجاحعاد 

افخ املةاعث طخطح طتمث املحاط
الثي اظاصض إلى الرشغص افسطى بسث طساظاٍة طع المرض جرَّاء 

اإلخابئ الاغ تسرض لعا خقل اجائساله شغ جئعات السجة والحرف 
والضراطئ، وتخثغه لصعى السثوان السسعدي افطرغضغ..

جائطغظ اهللا - تسالى - أن غاشمث الحعغث بعاجع رتماه وطشفرته، 
وغرتط ضضَّ الحعثاء افبرار

المسجون:  

طتمث تسني املآغثي
وزغر الحئاب والرغاضئ

وضاشئ طعظفع وزارة الحئاب والرغاضئ 
وطظاسئع  العغؤات الحئابغئ والرغاضغئ
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األحد

العدد

3 جمادى األوىل 1444هـ..
27 نوفمرب 2022م

(1532)
تعزية 

(ولِؤظ ُصاطُاْط شغ جئغِض اِهللا 
أْو ُطاُّْط َلمشفرٌة طظ اِهللا ورتمٌئ 

ا َغةمسعن) خغٌر طمَّ
خثق اهللا السزغط

بصطعٍب طآطظٍئ بصداِء اهللا وصثِره
ظاصثم إلى املحري الرضظ/ طعثي طتمث املحاط    

رئغج المةطج السغاجغ افسطى

وإلى آل المحاط ضاشئ، بأترِّ الاسازي وأخثق المعاجاة 
شغ اجاحعاد 

افخ املةاعث طخطح طتمث املحاط
الثي اظاصض إلى الرشغص افسطى بسث طساظاٍة طع المرض جرَّاء 

اإلخابئ الاغ تسرض لعا خقل اجائساله شغ جئعات السجة والحرف 
والضراطئ، وتخثغه لصعى السثوان السسعدي افطرغضغ..

جائطغظ اهللا - تسالى - أن غاشمث الحعغث بعاجع رتماه وطشفرته، 
وغرتط ضضَّ الحعثاء افبرار

المسجون:  
ضاشئ طعظفغ وطظاسئغ حرضئ الظفط الغمظغئ 

سظعط /

م . سمار افضرسغ
المثغر الاظفغثي لحرضئ الظفط الغمظغئ
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األحد

العدد

3 جمادى األوىل 1444هـ..
27 نوفمرب 2022م

(1532)
عربية ودولية 

ا : طاابسات 
أّكـد قائُد الثورة اإلسـالمية يف إيران، السـيد 
عـيل الخامنئـي، أن خطة األمريكيـني يف غرب 
آسـيا كانـت إسـقاط 6 دول؛ بَهـدِف إضعاف 
إيران، معتـربًا هذا ليس تحليـالً، «األمريكيون 

أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة». 
وخـالل لقائـه حشـداً مـن قـوات التعبئـة 
الشـعبيّة بمناسبة أسـبوع التعبئة الشعبيّة يف 
إيران، قال سـماحتُه: إن «التعبئة تعترب ثقافة 
وخطابًـا وفكـًرا»، وأّكــد أنها ليسـت ُمَجـّرد 
مؤّسسـة عسـكرية بل مكانتها أعيل منها وال 
تقترص نشاطاتها عىل املجال العسكري فقط، 
بل يجـب أن يكون حـارضاً يف جميع املجاالت، 
بمـا يف ذلـك العلـوم الدينيـة والعلـوم املادية، 
ُمشـرياً، إىل أنه «يف ُكـّل حقبة كان وجود قوات 
التعبئة يؤّكـد أن الثورة ما زالت حية ومتجّددة 

رغم أنف األعداء». 
واعترب السـيد الخامنئي، قياَم قوات التعبئة 
بعمل جهادي دون أية توقعات من ميزات هذه 
القوات، وأضـاف: «هناك املاليني من التعبويني 
يف العالم اإلسـالمي»، مضيفـاً: إن «لُغَة قلوبنا 
نفـس  هـي  وتوّجـهاتهـم  واحـدة،  وقلبهـم 

توّجـهاتنا». 
وقـال سـماحتُه: إن «الجبهَة االسـتعماريَة 
ا تجاه غرب آسـيا  الغربيـَة تتخـذُ نهًجـا خاصٍّ
ملـا لهـا مـن األهميّـة وملصادرهـا النفطيـة؛ 
كون النفـط هو أهم عامـل يف حركة العجالت 

الصناعية للغرب». 
وأضـاف: إن «األمريكيـني قـّرروا شـل دول 
الجوار، وهي العمق االسـرتاتيجي للجمهورية 
اإلسـالمية، قبل قرار لشـن العدوان عيل إيران، 
وكشـف األمريكيون أنفسـهم عن هذه الخطة 
عـام 2006م، وقالـوا يجـب علينـا أن نطيـح 
بالـدول السـت وهي العـراق وسـوريا ولبنان 
وليبيـا والسـودان والصومـال قبـل مهاجمة 

إيران». 
وتابع، إن «الجمهورية اإلسـالمية لم تدخل 
شـمال إفريقيـا إطالقـاً، لكـن سياسـة إيران 
نجحت يف ُكـلٍّ من العراق وسوريا ولبنان، مما 

أَدَّى إىل هزيمة أمريكا يف هذه الدول». 

وأَشـاَر سماحته إىل شـجاعة الشهيد قاسم 
سليماني، وقال: إن «اسم الشهيد الحاج قاسم 
يغضب أعـداء إيـران؛ ألَنَّه حمل راية سياسـة 
الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة التي احبطت 

خطة العدّو العميقة». 
َوأََضــاَف الخامنئي، أن «العدّو لجأ اليوم إىل 
نرش أخبار كاذبة كاهم أُسلُـوب له مؤكداً أنهم 
ومن خالل هذه األخبـار الكاذبة يزعمون زوراً 
أن القوات الحكومية اإليرانية تقتُل الشـعب»، 

مؤّكـداً أن «واجبكم اليوم هو جهاد التبيني». 
وتابـع، إن «العـدوَّ يسـعى للسـيطرة عـىل 
العقـول ويف حال تحقيق ذلـك يف أي بلد، َفـإنَّ 
َوأََضــاَف،  للعـدو»،  أرضـه  سيسـلم  شـعبه 
«أسسـت جبهـة االسـتعمار الغربـي، الكيان 
الصهيونـي املحتـّل يف املنطقـة؛ بَهـدِف القتل 

واالحتالل». 
وأردف قائـالً: «حافظـوا عـىل جهوزيتكـم 
العمليـة، فال يجـُب أن تتفاجأ أبـًدا»، موضًحا 
أن أحـَد الترصفـات التـي يلجأ إليـه العدّو هو 
إثـارة الضوضـاء يف مـكان مـا والقيـام بمـا 
يريـده يف مـكان آخر، لذلك عىل مسـؤويل البالد 
أخـذ الحيطة والحذر كون منطقة غرب آسـيا 

ورشقها تحظى بأهميّة لنا». 
وتابـع، أن «إيـراَن أهـمُّ دولـة يف منطقـة 
غـرب آسـيا؛ ألَنَّ ثروتها تفوق ثـروة ُكـّل هذه 

الدول، ومـن هذا املنطلق فهم أكثر حساسـية 
تجـاه إيـران ويجـب أال تنـىس قـوات التعبئة 
أّن مواجهتنـا الحقيقيـة واألََساسـية هي مع 

االستكبار العاملي». 
وتابـع، أن «الثورة اإلسـالمية وضعـت َحّداً 
لتبعيـة إيـران ألمريـكا وبريطانيـا والنظـام 
االستعماري وحّققنا االستقالل ولم نقدم لهم 

أي تنازالت». 
َوأََضــاَف، «اليوم أصبح من الواضح سـبب 
بحث األعداء عـن اتّفاق خطة العمل املشـرتك 
الشـاملة (االتّفاق النووي) يف نخستها الثانية 
والثالثـة وأوضـح أن خطـة العمـل املشـرتك 
الشـاملة الثانيـة تعني مغادرة إيـران املنطقة 
بالكامـل وخطـة الثالثة تعني أن إيـران تلتزم 
بعدم إنتاج أية أسلحة اسرتاتيجية مهمة وعدم 

امتالك طائرات بدون طيار وصواريخ». 
وأَشـاَر سـماحتُه إىل أن األمريكيـني تعّهدوا 
بموجـب االتّفـاق النـووي إلغـاء الحظـر عن 
إيـران يف حـال تقليـص أنشـطتها يف مجـال 
الصناعية النووية، لكنهم لم يفعلوا ذلك، هكذا 
عندما ُقمنا بتنفيـذ التزاماتنا بموجب االتّفاق 
النـووي لم تنفـذ أمريـكا التزاماتهـا، مؤّكـداً 
أن «التفـاوض لن يحل مشـكلتنا مـع أمريكا؛ 
ألَنَّها تمعن يف السـعي وراء انتزاع التنازالت عن 

إيران». 

ا : وضاقت 
مـن  والعـرشون  الخامـس 
نوفمـرب، هو اليـوم الـذي احتفل 
فيـه العالـم بمحاربـة العنف ضد 
املرأة، سـجون آل سـعود ما زالت 
امـرأة،   100 مـن  أكثـر  تحتجـز 
جميعها بتهـم تتعلق بالتعبري عن 
الرأي، سـيدات يواجهن الكثريَ من 
التعذيب النفيس والجسدي والعزل 
االنفرادي والتحرش الجنيس وغري 
ذلك من رضوب االعتقال القاسية. 
يف اليـوم العاملـي للقضـاء عىل 
العنـف ضـد املـرأة، مـا زال ملف 
السـعوديّة  يف  الـرأي  معتقـالت 
ذاخـر ويتـم تجاهلـه بشـدة من 
قبل النظام السـعودّي، إذ يحتجز 
نحـو سـتني امـرأة بعـد أن كان 
يصل عددهن ألكثر من مئة امرأة، 
جميعها بتهـم تتعلق بالتعبري عن 
الرأي، سـيدات يواجهن الكثري من 
التعذيب النفيس والجسدي والعزل 
االنفرادي والتحرش الجنيس وغري 
ذلك من رضوب االعتقال القاسية 
ومـن بـني أبـرز معتقـالت الرأي، 
أسـماء السـبيعي ولينـا الرشيف 

وياسمني الغفييل وعايدة الغامدي 
ورينـا عبدالعزيـز وهيلة القيرص 
داغسـتاني  ولجني  الطلـق  ومـي 

وغريهن كثري.
العاملـي  اليـوم  وبمناسـبة 
للقضـاء عـىل العنـف ضـد املرأة 
وجهـت منظمة سـند مطالباتها 
للعالـم بـأرسه للوقـوف بجانـب 
معتقـالت الرأي اللواتـي يواجهن 
أشد أنواع العنف داخل املعتقالت، 
والضغـط عـىل الريـاض ملنحهن 

الحرية وإنهاء الظلم بحقهن. 

منصـات  شـهدت  ذلـك  إىل 
جديًدا  وسماً  االجتماعي  التواصل 
تصدرهـا وبقـوة، َحيـُث دّشــن 
ناشـطون عىل موقع تويرت حملة 
خاللهـا  اسـتخدموا  إلكرتونيـة 
(#أطلقوا_ضحايا_االزمة_ وسـم 

الخليجيـة)، تأتـي هـذه الحملـة 
التـي تزامنا مـع فعاليـات كأس 
العالـم يف قطـر لتذكـر بمعتقلني 
سـعودينّي رفضوا فرض الحصار 
عىل قطر وطالبوا بعودة العالقات 
معها منهم الشيخ سلمان العودة 

والصحفي سـامي الثبيتي واملغرد 
البناخـي،  محمـد  أبـو  السـاخر 
واملنشد  العلكمي  خالد  والصحفي 

ربيع حافظ وآخرين. 
طالبـْت  نفسـه  والسـياق 
السـعوديّة  األُوُروبيـة  املنظمـُة 
لحقـوِق اإلنسـان وثـالَث عـْرشَة 
منظمًة غـريَ حكومية السـلطاِت 
مكاِن  عـن  بالكشـِف  السـعوديّة 
وجـوِد الحقوقـي املعتقـل محمد 
القحطاني واإلفراج الفوري عنه. 

ويف رسالٍة إىل سفاراِت السعوديّة 
يف ُكــّل مـن برلـني، وواشـنطن، 
ولنـدن، وباريـس، وجنيـف، وإىل 
هيئِة حقوِق اإلنسـان الرسـمية، 
أَشـاَرت املنظمـاُت الحقوقيـة إىل 
أّن القحطانـي يتعـّرُض لإلخفـاء 
القرسي منـذُ أُكتوبر الفني واثنني 
ًة عن قلِقها البالغ  وعرشين، معربِّ
عىل سـالمِته. وأّكــدْت املنظماُت 
أّن العائلَة تشـتبُه يف عدِم سـماِح 
باالتصال  للقحطانـي  السـلطاِت 
بهم كعقوبٍة لتقديِم شكوًى حوَل 
االعتـداءاِت املتكـّررة التي تعرََّض 

لها يف سجِن الحائر. 

السغُث الثاطظؤغ: البعرُة تّغٌئ رغَط أظش افسثاء

أضبُر طظ ١٠٠ طساصطئ يف السةعن السسعدّغئ 
غساةثن ِعَمَط افترار

الةعاُد اإلجقطغ تثسع إىل 
اجرتاتغةغٍئ وذظغئ ملعاجعئ 

سخابات ائاقف تضعطئ اقتاقل
ا : طاابسات 

أّكـدت حركُة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني، أن عصابات 
ائتـالف حكومـة العـدّو الصهيوني تعتـرب األكثـر تطرفاً 
وعنرصية وكراهية، وهي بحكم التشكيل، حكومة عدوان 

وتهويد وضم واستباحة للحقوق الفلسطينية. 
وقالت الحركة: «إن الرضورة والحتمية الوطنية تقتيض 
رسعة إنجاز املصالحة، واالتّفاق عىل اسـرتاتيجية وطنية 
شـاملة، تعتمد عىل املقاومة بكافة أشـكالها، وتعمل عىل 
استنهاض ُكـّل عنارص القوة لدى شعبنا وأمتنا، وتحافظ 

عىل وحدة الشعب وثوابته يف مواجهة العدو». 

طصاوطعن غاخّثون قصاتام صعات 
اقتاقل الخعغعظغ حرق ظابطج

ا : طاابسات 

اعتقلت قواُت االحتالل الصهيوني، فجر السبت، الشابَّ 
مـراد كعبـي عقب اقتحـام منزلـه يف مخيـم بالطة رشق 
نابلس شـمال الضفة املحتّلة، واندالع اشـتباكات مسلحة 

خالل اقتحام املخيم. 
وأَفـادت مصادر محلية يف املنطقـة، بأن قوات االحتالل 
اعتقلت الشاب الكعبي بعد اقتحام مخيم بالطة، واقتادته 

إىل جهة مجهولة. 
وذكـرت املصادر ذاتها، أن مقاومـني أطلقوا النار تجاه 
قوات االحتالل خالل اقتحامها املخيم، وهو ما أجربها عىل 

االنسحاب من املنطقة. 
الشـعب  ضـد  انتهاكاتهـا  االحتـالل  قـوات  وتواصـل 
الفلسـطيني، من اقتحامـات، واعتقاالت، وقتـل، وتدمري 
للمنازل، بينما يرد الفلسـطينيون بعمليـات فدائية دفاعاً 

عن أرضهم وعرضهم ومقدساتهم. 

العشاُء لطمصاوطئ: لظ ظاثّطى سظ 
تصعق الحسإ الفطسطغظغ

ا : وضاقت 
 

أّكــد عضـُو كتلة الوفـاء للمقاومة، النائب حسـن عز 
الدين، أن املقاومة اإلسـالمية لن نتخىل عن فلسطني وحق 

الشعب الفلسطيني لو تخىل العرب والعالم كله عنها. 
ويف كلمة له أشـار عـز الدين إىل أن «التجربـة أثبتت أن 
اسـرتاتيجية الصمـود والصـرب املقرتن باإلعـداد والتأهيل 
والتدريـب والتسـليح وباملقاومة الشـاملة بـكل أبعادها 
املدنيـة والعسـكرية، جعلت الرصاع مع العـدّو اإلرسائييل 
مفتوًحا وأكثَر قوة وإيالًما له من أي فرتة سابقة، وجعلته 
يعيش حالة القلق الوجودي»، الفتاً إىل أن «هذا ما ورد عىل 

لسان قادة هذا العدّو العسكرية واألمنية والسياسية». 
واعترب عـز الدين أن «ما يجري اليوم يف الضفة الغربية، 
يشـّكل تطـوًرا اسـرتاتيجيًا وخيـاًرا وسـلوًكا بـات اليوم 
يمارسـه ُكـّل فرد من أفراد الشـعب الفلسـطيني، سـواٌء 

أكان منتميًا إىل فصيل فلسطيني أَو غري منتٍم له». 
وأّكـد أن «محوًرا بأكمله يمتد من إيران إىل لبنان ُمروًرا 
بالعراق واليمن وسـوريا يقف وراء ما يجري يف فلسطني؛ 
ألَنَّ املعركـة لم تعـد محصورة بسـاحة دون أُخرى، وإنما 
أصبحنـا أمام واقع جديد يف عملية الرصاع اسـتطاعت أن 
تفرضـه املقاومة الفلسـطينية واملقاومة اإلسـالمية وكل 
املقاومني الرشفاء، وهذا ما يحتاجه الشـعب الفلسطيني 

لتأكيد الوصول إىل حقوقه». 
وشـّدد عـز الديـن عـىل أنـه «ال تنـازل وال تفريـط وال 
مسـاومة عـىل الحقـوق واألرض، ونحـن مـع زوال هذه 
الُغـدة الرسطانيـة مـن الوجـود؛ ألَنَّ هذا كيـان قائم عىل 
الباطـل واإلجرام والتهجري والحصار ورضب ُكـّل الحقوق 
الفلسطينية»، مؤّكـداً أننا «يف املقاومة اإلسالمية لن نتخىل 
عن فلسـطني وحق الشـعب الفلسـطيني لو تخىل العرب 

والعالم كله عنها». 
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شعث حاضر أبع رأس  
 

إنَّ انخفاَض أعداد األشخاص 

الذيـن يواجهـون انعـداَم األمن 

مقارنـًة  اليمـن  يف  الغذائـي 

املتحـدة  األمـم  بتقديـرات 

وتوقعاتهـا، ال يلغي أبداً حقيقَة 

أن سـبعة عرش مليـون يمني ال 

يعرفـون مـن أين سـيحصلون 

عىل تـايل وجباتهـم، وال حقيقَة 

أن أكثَر من نصف سـكان اليمن 

ال يزال الجوَع يطاردهم للفتك بهم وبعوائلهم، ذلك هو أحدث 

توصيٍف ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة 

لألزمة اليمنية األشـد عامليٍّا، وهذا ما يجـب لزاماً عىل مجلس 

األمن أخذه بعني االعتبار يف بناء املواقف الدولية الداعمة ملسار 

السـالم يف اليمـن، ال أن يعمَل عىل ترويج الدعايـة األمريكية، 

ومغالطـات األمم املتحـدة يف إحاطتها املسـبقة الدفع املعربة 

عـن خشـية واشـنطن واألمم املتحـدة عـىل مصـاِدِر الدخل 

لحكومة االرتزاق العاكفة يف فنادق عواصم العدوان، املوغلة يف 

إجرامها وفسـادها، واملتجاهلة ألبسط حقوق الشعب اليمني 

مـن ثروات بـالده ومقدراته، لتسـتكمل أمريـكا بذلك فصوَل 

مؤامرتهـا، وحربها الدموية عىل اليمن، مسـتخدمًة سـالَحي 

الجوع والفوىض األمنية، السـتعادِة نفوذها وسـيطرتها عىل 

منابع النفط والثروة اليمنية. 

وفيما املجتمع الدويل يسـتنفُر ُكـلَّ جهوده، لفرض تسوية 

تة يكون من شأنها إبقاُء الشعب اليمني رهينًة  سياسـية مؤقَّ

للضغوط واالبتزاز السـيايس بمدفوعـات رواتب املوظفني من 

واردات النفـط، تتبـادُل الرياُض وأبو ظبـي األدوار يف تكريس 

الجنوبيـة  واملـدن  املحافظـات  يف  الـرصاع  وإدارة  الفـوىض 

والرشقيـة؛ ِمن أجِل إشـغال النـاس عن القضايا األََساسـية، 

املرتبصـة  الشـيطانية  املخّططـات  عـن  أنظارهـم  ورصف 

بأمنهم واسـتقرارهم، وبعيًدا عن برنامِج بدء التنفيذ لخطط 

االسـتجابة اإلنسانية املزعومة، وأولويات وقف العدوان ورفع 

الحصار.

تذهـُب دوُل تحالـف العـدوان باتّجاه تكريـِس تواُجِدها يف 

الجـزر اليمنية والسـواحل، لناحية إحكام واشـنطن قبضتَها 

عىل خطوط املالحة اليمنية وممرات اليمن املائية، بمشـاريَع 

إماراتية ظاهُرهـا فيه التنميُة وإعادة اإلعمـار، وباطنُها من 

ِقبَِلـه إيجاُد موطئ القـدم لكيان العـدّو اإلرسائييل يف مناطق 

اسرتاتيجية بحرية وبرية سواء يف اليمن أَو يف املنطقة العربية. 

بالاغ عغ أتسظبالاغ عغ أتسظ
غتغى المتطعري  

 
بعيـًدا عـن الـردود االنفعاليـة الصحيحـة والخاطئة 
والسـلبية واإليجابيـة، أحببـُت التذكـريَ ببعـض األمور 

الهامة. 
َلت: فالله سبحانَه يقول يف سورة ُفصِّ

يِّئَُة، اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن  َوَال تَْستَِوي اْلَحَسنَُة َوَال السَّ
ٌّ َحِميٌم.  َفِإذَا الَِّذي بَيْنََك َوبَيْنَُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِيل

ونحن دائماً ننىس هذا التوجيه اإللهي.. ونتجُه للغضب 
ألنفسنا حني نواجُه إساءًة بسيطة.. فنعّزُز حالَة السخط 
عـىل اآلخرين، والبعض يصُل به األمر إىل البغي أَو الثأر أَو 

االنتقام.. 
ويقول يف سورة املؤمنون:

يِّئََة، نَْحُن أَْعَلُم ِبَما يَِصُفوَن. ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّ
ونحن ندفع بالتي هي أسوأ الحسنَة يف كثري من األحيان.

ويقول يف النحل:
ادُْع إَِىلٰ َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَموِْعَظِة اْلَحَسنَِة.

َوَجاِدْلُهـم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسـُن  إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسـِبيلِِه  
َوُهَو أَْعَلُم ِباْلُمْهتَِديَن.

ونحن نبادُر إىل أقىس الردود وأصلب العبارات وأسوئِها أحياناً.
وال نلتـزُم حـاالِت املماثلة يف الـرد أَو الصرب، كما وّجهنـا اللُه إليه يف 

اآليات التي تلت اآلية السابقة.
حيث يقول:

َوإِْن َعاَقبْتُـْم َفَعاِقبُـوا ِبِمثْـِل َما ُعوِقبْتُم ِبـِه، َوَلِنئ َصَربْتُـْم َلُهَو َخرْيٌ 
اِبِريَن. لِّلصَّ

ا  مَّ َواْصـِربْ َوَما َصـْربَُك إِالَّ ِباللَِّه  َوَال تَْحـَزْن َعَليِْهْم َوَال تَـُك ِيف َضيٍْق مِّ
يَْمُكُروَن.

ْحِسنُوَن. إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتََّقوا وَّالَِّذيَن ُهم مُّ
والله يقول أَيْـضاً يف سورة الرعد يف وصف أويل األلباب:

أنهم يدرءون بالحسنة السيئة 

ـِٰب. إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُوا األَلبَ
الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَال يَنُقُضوَن املِيْثَاَق.

َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم 
َويََخاُفوَن ُسوَء اْلِحَساِب.

َلٰوَة  َوالَِّذيـَن َصـَربُوا ابِْتَغـاَء َوْجـِه َربِِّهـم َوأََقاُمـوا الصَّ
ا وََعَالِنيًَة َويَدَرُءوَن ِبالَحَسـنَِة  ـُٰهم ِرسٍّ ـا َرَزْقنَ َوأَنَفُقوا ِممَّ

اِر. ـٰئَك َلُهم ُعْقبَى الدَّ یِّئََة أُوَل السَّ
ونحن هـل أعرضنا عن اللغو يوماً كمـا وجهنا الله يف 

سورة القصص، أم أننا نرد عىل ُكـّل يشء وبكل يشء.
رَّتنَْيِ ِبَمـا َصَربُوا َويَـْدَرُءوَن  أُوَلِٰئـَك يُْؤتَـْوَن أَْجَرُهـم مَّ

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن. يِّئََة َوِممَّ ِباْلَحَسنَِة السَّ
َوإِذَا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعنُْه َوَقالُوا َلنَا أَْعَمالُنَا َوَلُكْم 

أَْعَمالُُكْم َسَالٌم َعَليُْكْم َال نَبْتَِغي اْلَجاِهِلنَي.
وبصدق هل نستحرض مثل هذه اآليات حني يساء إلينا.. 
كم نحن بحاجة إىل االلتزام بتوجيهات الله لنرتاح نحن قبل أن نريح 
غرينا.. ولألسـف كم نحن بعيدون عن أخالق هذه اآليات.. وال حول وال 

قوة إالَّ بالله العيل العظيم.. 
اَها إِالَّ ذُو َحظٍّ َعِظيٍم...  وبالتأكيد  اَها إِالَّ الَِّذيَن َصَربُوا َوَما يَُلقَّ َوَما يَُلقَّ
ليسـت ُكـّل الحاالت متطابقة مع ما تقدم، فقد تكون هناك وضعيات 
ومعطيـات تـربّر للبعض ارتفاع صوتهم لشـدة ما لحـق بهم من ظلم 
ـوِء ِمَن اْلَقـْوِل إِالَّ َمن ُظِلَم، َوَكاَن  فاللـه يقول: َال يُِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّ

اللَُّه َسِميًعا َعِليًما. 
وحـاالت أُخرى، قـد ال يكون الصـرب والعفو فيها مجديـا وال عمليٍّا 

وتستدعي رد السيئة بمثلها
وَن.  كما قال الله: َوالَِّذيَن إذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَنتَِرصُ

ثْلَُها، َفَمْن َعَفا َوأَْصَلَح َفأَْجُرُه َعَىل اللَِّه، إِنَُّه َال  َوَجَزاُء َسـيِّئٍَة َسـيِّئٌَة مِّ
ن َسِبيٍل.  يُِحبُّ الظَّاِلِمنَي.  َوَلَمِن انتََرصَ بَْعَد ُظْلِمِه َفأُوَلِٰئَك َما َعَليِْهم مِّ

 ، ِبيُل َعَىل الَِّذيَن يَْظِلُموَن النَّاَس َويَبُْغوَن ِيف األرض ِبَغرْيِ اْلَحقِّ إِنََّما السَّ
أُوَلِٰئَك َلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم. 

َوَلَمن َصَربَ وََغَفَر إِنَّ ذَِٰلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُموِر. 
نسأل اللَه العفَو والسالمَة لنا ولكم جميعاً. 


