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إظحاُء برظاطب الخمعد العذظغ لاسجغج بعرة الئظاء املآّجسغ الصعغط
 : خظساء

صـدر، أمس الثالثاء، قرار رئيس املجلس السـيايس األعىل رقم 
(٣٦) لسنة ١٤٤٤هـ بإنشاء برنامج الصمود الوطني. 

اشتمل القرار عىل تسَع عرشَة مادًة موزَّعًة عىل خمسة فصول:
الفصل األول: التسمية والتعاريف (مادتان). 

الفصل الثاني: إنشاء الربنامج وأهدافه ومهامه واختصاصاته 
العامة (ثالث مواد). 

الفصل الثالث: إدارة الربنامج (خمس مواد). 
الفصـل الرابع: املـوارد املالية للربنامج ونظامـه املايل (خمس 

مواد). 

الفصل الخامس: أحكام عامة (أربع مواد). 
ونصت املادة التاسـعة عرشة بأن يعمـل بهذا القرار من تاريخ 

صدوره وينرش يف الجريدة الرسمية. 
ويأتـي هذا القـرار بعـد أن دّشــنت حكومة اإلنقـاذ الوطني 
والقيادة الثورية والسياسـية مطلع أغسـُطس املـايض، برنامج 
الصمـود الوطنـي الـذي يهـدف إىل تعزيز ثـورة البناء املؤّسـيس 

القويم. 
وكان عدد من املسـؤولني وقيـادات الدولة قد تحدثوا لصحيفة 
املسرية عن أهميّة هذا الربنامج يف تعزيز عوامل الصمود واالرتقاء 
باملشـاريع الرامية إىل الوصـول إىل الخطط والرؤى املرسـومة يف 

الخارطة العملية عىل مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة. 

ُر طظ الاعاجث افطرغضغ والربغطاظغ يف تدرطعت واملعرة  املحرتُك غتثِّ
وغثسع الةغح لتماغئ الةجر الغمظغئ

 : طاابسات
وقفت أحـزاُب اللقاء املشـرتك يف اجتماعها 
املنعقد، صباح أمس الثالثاء، برئاسـة األُستاذ 
محمد الزبريي الرئيس الدوري للمشرتك، أمام 

آخر املستجدات املحلية واإلقليمية والدولية. 
واسـتهجن االجتماع الـدور الضعيف لألمم 
املتحدة ومبعوثها إىل اليمن وموقفها املتواطئ 
إن لـم يكـن املتبنـي لتوّجـهـات دول العدوان 
عىل اليمن وفشلها يف تحقيق أي تقدم يذكر يف 

امللف اإلنساني. 
وأدان االجتمـاع موقف مجلس األمن املتآمر 
عـىل اليمـن واعتـرب وصفـه ملطالب الشـعب 

اليمني بأنها متطرفة جريمة بحد ذاتها. 
إىل ذلك أدان االجتماع ترصيحات املسـؤولني 
األمريكيني ويف مقدمتهم ما يسـمى باملبعوث 
األمريكـي لليمـن الـذي نعت املطالـب املحقة 
لليمن بشـأن املرتبات وفتح املوانئ واملطارات 

بالتعجيزية. 
وأّكـد االجتماع أن األمريكي يقف ضد إحالل 
السـالم يف اليمن، ُمشرياً إىل ترصيحات الرئيس 
املشـاط، يوم أمـس، بهذا الشـأن ومنوًِّها بأن 

األمريكي يحّرض للحرب. 
وجّدد االجتماع موقفه الداعم للقيادة ممثلة 

بالسـيد عبدامللك بدرالدين الحوثـي، والرئيس 
مهـدي املشـاط، وإدارتهـا للملـف السـيايس 
األمريكية  واملفاوضـات ورفضه للتوّجـهـات 
والربيطانية العدوانية الرامية للدفع باألحداث 

يف اليمن نحو التصعيد. 
وحـذر االجتمـاع مـن التواجـد األمريكـي 
والربيطاني يف حرضموت واملهرة أَو أي تواجد 

عسـكري أجنبـي يف اليمـن تحـت أي غطـاء 
وتحميلهـم مسـؤولية أية تبعـات ترتتب عىل 

ذلك. 
وطالب االجتماع من الجيش اليمني والقوة 
الصاروخيـة والطريان املسـريَّ بمنـع بناء أية 
قواعد عسـكرية أجنبية يف الجزر اليمنية وعىل 
رأسـها جزيـرة ميـون الواقعـة يف مدخل باب 

املندب االسرتاتيجي. 
وأّكـد املجتمعون عىل دعم ومساندة موقف 
املجلس السـيايس األعىل الثابت واملبدئي تجاه 
الثـروة النفطية والغازية اليمنية ومنع نهبها، 
مشـّدًدا عىل أنه يجب أن تورد عائداتها لصالح 
حسـاب خاص ملرتبات موظفي اليمن وخدمة 
املواطـن اليمني يف ُكـّل املحافظات وأن ال تورد 
للبنك األهيل يف السـعوديّة لصالح املعتدين عىل 

اليمن. 
مـن جانب آخـر، أّكـد االجتمـاع تضامنه 
اإلسـالمية  إيـران  جمهوريـة  مـع  الكامـل 
حكومة وشـعباً، وبـارك نجاحاتهـا األمنية 
وأدان االسـتهداف األخـري الـذي تعرضت له 
واملتمثل يف هجوم شرياز اإلجرامي؛ باعتبَاره 
التـي  امُلسـتمّرة  األعـداء  مؤامـرات  إحـدى 
تستهدف أمن الجمهورية اإلسالمية يف إيران 
ضمن املرشوع الصهيـو أمريكي ضد محور 

املقاومة. 
هذا وكان االجتماع أشـاد بالجهود الرسمية 
التـي تبذل يف مختلـف الجوانب وبـارك إطالق 
مدونـة السـلوك الوظيفي وأخالقيـات العمل 
بوحدات الخدمة العامة وكل اإلسـهامات التي 
تتم يف مجال اإلصالح اإلداري واملؤّسـيس وكذا 

يف بقية القطاعات رغم الحصار والعدوان. 

اغاغاُل صغادي يف
 ططغحغات السثوان بمأرب

 : طاابسات
اغتيال مسـلحون مجهولون، أمـس الثالثاء، أحَد 
قيادات املرتِزقة يف مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة 

العدوان ومرتِزقته. 
اغتالـوا  مسـلحني  إن  محليـة:  مصـادر  وقالـت 
مستشـار وزير الدفـاع يف حكومـة املرتِزقة «محمد 
الجرادي» يف مـأرب.. مضيفة أن الجرادي تم اغتياله 

مع أحد مرافقيه. 
وخـالل األيّـام املاضيـة ُقتـل العديد مـن قيادات 
املرتِزقـة بعمليـات اغتيـال يف ظل تنامـي الخالفات 
بني املليشـيات املحسوبة عىل السـعوديّة واملليشيات 

املحسوبة عىل اإلمارات. 

رئغُج طةطج الظعاب غساظضُر خثقَن اّتتاد الربملان 
الثولغ آلطال وتططسات الحسإ الغمظغ

 : طاابسات
وّجه رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى 
عيل الراعي، رسـالة لألمني العـام لالتّحاد 
تشـونغونغ»  «مارتـن  الـدويل  الربملانـي 
اسـتنكر فيها توقيع اتّحـاد الربملان الدويل 
صفـة  منتحـيل  مـع  تعـاون  بروتوكـول 
الربملـان اليمنـي من املتسـكعني يف فنادق 

الرياض. 
وأوضـح الراعي يف الرسـالة، أن مجلس 
النـواب يف الجمهوريـة اليمنيـة سـبق أن 
أسقط العضويَة عن منتحيل صفة الربملان 
اليمنـي ولم يعد لهم أيـة صفة رشعية أَو 
دسـتورية أَو جماهريية تربطهم بالشعب 
اليمنـي، نتيجـة لخيانتهـم للوطن وجلب 

العدوان عليه. 
وأَشـاَر إىل أن تحالـف العـدوان املرتِزقة 
دّمــروا مقدرات الشـعب اليمنـي وبنيته 
التحتيـة، واسـتخدموا األسـلحة املحرمة 
دوليٍّا لقصف املدارس واملسـاجد واألسواق 
وصاالت العزاء واألفراح وآبار مياه الرشب 
والطرق والجسور واملستشفيات واملنازل. 
ولفـت رئيـس مجلـس النـواب، إىل أن 

يعكـس  الربتوكـول،  هـذا  عـىل  التوقيـع 
ازدواجية املعايري رغم علـم اتّحاد الربملان 
الدويل بـأن مجلس النـواب يف الجمهورية 
اليمنيـة يعقد جلسـاته بصـورة دائمة يف 
مقره الدسـتوري بالعاصمة صنعاء، وأنه 

املعني بالتوقيع عىل مثل هذه الربتوكوالت؛ 
كونه املمثَل الرشعي والدسـتوري للشعب 

اليمني. 
وقـال: «يكفينا فخـراً أننـا ثابتون عىل 
ونسـتمد  قضيتنـا  عـن  وندافـع  أرضنـا 
رشعيتنـا مـن شـعبنا الصامـد يف وجـه 

العدوان الغاشم والحصار الظالم». 
وتسـاءل الراعي «منذ متى أصبحت 
الربملانيـة  واالتّحـادات  الهيئـات 
املنتخبـة تتعامـل مع منتحـيل الصفة 
الرسـمية والفارين مـن أوطانهم بدالً 
الرسـمية  والهيئـات  السـلطات  عـن 
املنتخبـة».. الفتـاً إىل أن هـذه الخطوة 
تمثل مخالفة وسابقة خطرية لألعراف 
واللوائح والتقاليد الربملانية املعمول بها 

واملتعارف عليها. 
وعـّرب رئيُس مجلس النواب، عن أسـفه 
الـدويل  الربملـان  اتّحـاد  لخـذالن  الشـديد 
آلمـال وتطلعـات الشـعب اليمنـي، وعدم 
التعاطي اإليجابي مع مظلوميته وقضيته 
يف الضغـط إليقـاف نهـب ثرواتـه وإنهاء 
العـدوان والحصار املفـروض عليه منذ ما 

يقارب ثماني سنوات. 
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 : خاص

برغم ُصُموِد الُهدوِء النسبيِّ ألكثَر من 
شـهر بعد انتهـاء الُهــدنـة، إال أن ذلك 
ما زال غـريَ كاٍف إلنعاشـها وتجديدها، 
فاملعلوماُت التي كشـفها الرئيس مهدي 
اط هذا األسـبوع حول املفاوضات،  املشَّ
أّكـدت أن مسـاَر التهدئـة يواجُه عوائَق 
كبـرية وتعقيداٍت تجعُل عـودَة التصعيد 
محتملـة أكثـَر مـن الوصـول إىل اتّفاق 
العوائـَق  هـذه  أن  ما  ِســيـَّ ال  جديـد، 
والتعقيـداِت ترتبـُط بموقـف الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة التـي تديـُر تحالف 
العدوان وتتحكَُّم بقراراته بشكل كامل. 

التوصيف الذي قدمه الرئيس املشـاط 
ُهــدنـة  «ال  كحالـة  الراهـن  للوضـع 
وال حـرب» و»قنبلـة موقوتـة» يؤّكــد 
أن الهـدوء الهش الذي تشـهده سـاحة 
املواجهة ال يرجع لتحقيق تقدم يف مسار 
املفاوضات أَو حتى ألَنَّ مؤرشات إيجابية 
مرتفعة لتحقيق تقدم خالل وقت قريب، 

بل إنه أقرب إىل هدوء ما قبل العاصفة. 
إن العامَل الوحيَد الستمرار هذا الهدوء 
هـو حرُص صنعاء عىل اسـتكمال طرق 
بقية األبواب وإكمال الُحّجـة عىل تحالف 
العـدوان ورعاتـه لتحميلهم مسـؤولية 

التداعيات التي سترتتب عىل موقفهم. 
هذا ما يؤّكــُده أَيْـضاً حديُث الرئيس 
عن وصـول التفاهمات مع دول العدوان 
إىل تقـدم جيد، ثم سـقوط هـذا التقدم؛ 
بَسبِب تدخل املبعوث األمريكي إىل اليمن، 
فـإذا كانت الواليـات املتحـدة األمريكية 
مصممة عىل إفشـال مسـار التفاوض، 
فهذا -وفـق ُكــّل املـؤرشات والتجارب 
السـابقة- يعني أن فرصَة تحقيق تقدم 
تكاد تكون شبَه منعدمة؛ ألَنَّ السعودينّي 
واإلماراتيني ال يملكون امتيَاز اتِّخاذ قرار 

ال توافق عليه الواليات املتحدة، حتى لو 
كان الثمُن تصعيداً جديداً. 

الرئيـس  -وبحسـب  صنعـاء  لكـن 
املشـاط- تحـاوُل منـَح دول العـدوان 
فرصًة لدراسـة خياراتهـا؛ باعتبَار أن 
هـذه الدوَل هـي مـن سـتدفُع الُكلفَة 
املبـارشَة للتعنـت األمريكـي، وهـو ما 
يعنـي أن اسـتمراَر الهدوء بعـد انتهاء 
التهدئـة يعـوُد إىل إيجابيـِة صنعـاء يف 

التعامل مع املفاوضات. 
لكن توصيَف «القنبلة املوقوتة» الذي 
أطلقه الرئيُس يعني أن إيجابيَة صنعاء 
لـن تظل شـيكاً عـىل بيـاض مطروحاً 
الهـدَف  ألَنَّ  التفـاوض؛  طاولـة  عـىل 
الرئيـيس للُهــدنة وملسـاعي تجديدها 

هـو تخفيـُف معانـاة املواطنـني ورفع 
الحصـار، َوإذَا لـم يتحّقـق هـذا الهدف 
َفــإنَّ التباينات بني أطـراف العدوان لن 
تكون لهـا قيمة أمام حتمية اسـتئناف 
مسـار الرد والـردع؛ ألَنَّ صنعاء ليسـت 
معنية بمراعاة حساسـيات العالقة بني 
األمريكيـني والسـعودينّي واإلماراتيـني، 
طاملـا أنهـم جميعـاً يتَحّركـون يف إطار 
معسكر واحد يفرض حصاراً خانقاً عىل 
من  َكبرياً  الشـعب اليمني ويحتل جـزءاً 

األرض اليمنية. 
ويـرى العميد عبـد الله عامـر -نائب 
مديـر دائـرة التوجيـه املعنوي بـوزارة 
الدفـاع- أن توصيـف الرئيـس املشـاط 
للوضـع الحايل بالقنبلة املوقوتة «يشـري 
إىل مسـتوى ما وصلـت إليه األوضاع من 
توتـر قـد يتطـور يف أية لحظـة كنتيجة 
منطقيـة للتَحـّرك امُلسـتمّر واملتصاعد، 
وبالتـايل َفــإنَّ موقـف صنعـاء املتوقع 
لـن يكـون إال ردة فعـل مرشوعـة أليـة 
استجابة سعوديّة أَو إماراتية للتَحّركات 

األمريكية». 

ـُل  هـذا يعنـي أن دوَل العـدوان تتحمَّ
اآلن مسـؤوليَة التَحـّرك ملواجهة املوقف 
األمريكـي وعدم السـماح للبيت األبيض 
بـأن يدفع بها نحـو تصعيد جديـد؛ ألَنَّ 
ُمَجــّرَد التبايـن مـع املوقـف األمريكي 
بشـأن الُهــدنة كاٍف إلعفاء السعوديّة 
واإلمـارات مـن تحمل عواقب اسـتمرار 
تلـك  رأس  وعـىل  والحصـار،  العـدوان 
واسـعة  لهجمـات  التعـرض  العواقـب 

ومزلزلة. 
ويبدو أن الواليات املتحدة تزداُد إرصاراً 
عىل التصعيد والتعنت، والجولة الجديدة 
للمبعـوث األمريكـي تيـم ليندركينغ إىل 
املنطقـة قـد بـدأت بإعطـاء مـؤرشات 
سـلبية واضحة عـىل توّجـه واشـنطن 
ممارسـة ضغوط يف هذا السـياق، َحيُث 
رصح ليندركينـغ بـأن هنـاك «إجماعاً 
دوليـاً عىل وضع القوة والدولية واألموال 
والدبلوماسية» يف سبيل إنجاح املساعي 
العـدوان  حالـة  لتكريـس  األمريكيـة 
والحصار واالحتالل، وهي مساع مغلفة 

بعنوان «إنهاء الحرب» كالعادة. 
ويـرى العميـد عبـد الله بـن عامر أن 

«رسـالَة  يحمـُل  ليندركينـغ  ترصيـَح 
ترهيب» واضحة بحسـب ُكـّل التجارب 
السـابقة، ما يعنـي أن واشـنطَن تتجُه 
السـعوديّة  عـىل  إرادتهـا  فـرض  نحـو 
واإلمـارات يف املقـام األول لدعم موقفها 

املتعنت. 
الـذي  التقـدم  فشـَل  أن  والحقيقـُة 
كان قـد تحّقـق يف مفاوضـات تجديـد 
الُهــدنـة، والـذي كشـف عنـه الرئيُس 
سـعوديّة  اسـتجابًة  يعتـرب  املشـاط، 
إماراتية واضحة للرغبات األمريكية، ما 
يعنـي أن الرياَض وأبو ظبـي ال تملكان 
مسـاحًة واسـعًة للعـب بورقـة التباين 
مع املوقـف األمريكي، والحاجة إىل وقت 
أطوَل لدراسة الخيارات وإعادة النظر يف 
الحسـابات؛ ألَنَّ هذه الحاجَة ال تستقيُم 
مع مواصلة تنفيذ األوامر األمريكية ضد 

مصلحة الشعب اليمني. 
ويقـوُل العميد عبـد الله بـن عامر يف 
هذا السـياق إنـه: «بدالً عن االسـتجابة 
لحقوق اليمنيني يف ثرواتهم وحل قضية 
التصديـر  اسـتئناف  وبالتـايل  املرتبـات 
وإنهـاء املشـكلة، اتجهـت دوُل العدوان 
لالسـتجابة لألمريكي والربيطاني وذلك 
بمناقشـة إجـراءات مضادة ملـا اتخذته 
صنعـاُء وبالتأكيـد أن تلـك التَحـّركات 
سـتقابَُل بإجـراءات إضافيـة فقضيـُة 
املرتبـات ال تقبـُل أيَّ تراجع أَو تـرّدد أَو 

مساومة».
بالتايل َفـإنَّ مأِزَق السعوديّة واإلمارات 
لم يصبح أقلَّ سـوءاً؛ بَسـبِب التباين مع 
املوقف األمريكـي؛ ألَنَّ املعيار ما زال هو 
الواقـع، والضغـوُط األمريكيـة ليسـت 
مربًّرا مقبوًال ملواَصلة العدوان والحصار، 
وقد سـبق أن حاولـت اإلمـاراُت بالذات 
ب الرضبات  اسـتخداَم هـذا الُعذر لتجنـُّ

اليمنية لكنها فشلت.

تقارير

السمغث سئث اهللا بظ ساطر: اجاةابُئ دول السثوان لطاَتّرضات افطرغضغئ جافاصُط المحضطئ

أطرغضا تثشُع ظتع تفةري «الصظئطئ املعصعتئ» والسسعدّغئ واإلطارات أطاَم اخائار جثغث 

السثوُّ غآّضـُث إخراَره سطى اجامرار التخار وغتاةجُ جفغظئ دغجل جثغثة 
 : خاص

يف تأكيٍد جديٍد عىل تمسـكه باسـتمرار 
الحصار اإلجرامي املفروض عىل الشـعب 
اليمني، أقـدم تحالُُف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي عىل احتجاِز سفينة 
وقود جديدة ومنعها من الوصول إىل ميناء 

الحديدة، وسط تواطؤ أممي ُمستمّر. 
وقـال املتحـدث باسـم رشكـة النفـط 
اليمنية، عصام املتوكل: إن تحالف العدوان 
قام باحتجاز سـفينة الديزل «ديتونا» يف 
سـياق أعمـال القرصنة اإلجراميـة التي 

يواصل ممارستها. 
وأوضح املتـوكل أن السـفينَة خضعت 
للتفتيش القرسي يف جيبوتي، ُمشـرياً إىل 
أن العدّو ال يزال يمارس سياسة التقطري 
يف إدَخال سفن الوقود لزيادة معاناة أبناء 

الشعب اليمني. 

ولم يتوقف تحالُف العدوان عن احتجاز 
سـفن الوقـود ومنعهـا من الوصـول إىل 
مينـاء الحديـدة حتـى يف ظـل الُهــدنـة 
السـابقة التي نصت بشـكل رصيح عىل 

تسهيل سفن الوقود. 
ويرتتـب عـىل احتجـاز سـفن الوقـود 
غرامـاٌت كبرية تسـاهم يف زيادة أسـعار 
املشتقات النفطية، بما يؤدي إىل استمرار 

أزمات الوقود وإثقال كاهل املواطنني. 
سياسـة  العـدوان  تحالـف  ويعتمـد 
تقطري إجرامية يقوم من خاللها بإدَخال 
ا مـن الوقـود يف  كميـات محـدودة ِجــدٍّ
أوقـات متباعدة للحفاظ عىل بقاء أزمات 

املشتقات النفطية وارتفاع أسعارها. 
سـفَن  العـدوان  تحالـُف  ويسـتخدم 
الوقود كسالح حرب وورقة ابتزاز يحاول 
اسـتخدامها ضـد صنعـاء للحصول عىل 

مكاسَب عسكرية وسياسية. 



4
األربعاء والخميس

العدد

15 ربيع الثاني 1444هـ..
9 نوفمرب 2022م

(1520)
أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

ذطار: جععٌد صئطغٌئ ورجمغٌئ تظعغ صدغئ صاض 
بني آل الحاوش يف طثغرغئ ضعران 

 : ذطار
يف ظل اسـتمرار عجلة التالحم املجتمعي اليمني 
وتوحيد الصفوف ملواجهـة العدوان، نجحت جهود 
قبلية ورسـمية، أمس الثالثاء، يف إنهاء قضية قتل 
بني آل الشـاوش من أبناء مخالف الجبل يف مديرية 

ضوران آنس بمحافظة ذمار استمرت ١٤ عاماً. 
وخالل لقـاء قبيل تقّدمه عضـو مجلس النواب 
محمـد النهمي ووكيـل أول املحافظة فهد املروني، 

أعلن أولياء دم املجني عليه، أحمد سـعيد الشاوش 
العفـو عـن الجاني، عىل زيـد الشـاوش لوجه الله 

وترشيفاً للحارضين. 
وأشـاد النهمي واملروني، بموقـف أولياء الدم يف 
العفو والتسـامي عن الجـراح وإيثار روابط اإلخاء 
بني أبناء األرسة الواحدة، وبجهود ُكـّل من سـاهم 

يف إنهاء القضية. 
وأّكــدا أهميّـة الحفاظ عـىل التقاليـد الحميدة 
القضايـا  لحـل  والتعـاون  البـني  ذات  إصـالح  يف 

املجتمعية، وحثا عـىل تضافر الجهود لتعزيز األمن 
والسـلم االجتماعـي، وتوحيـد الصفـوف وحشـد 

الجهود والطاقات ملواجهة العدوان. 
بدورهـم ثمـن الحـارضون، عفـو أوليـاء الدم 
وإنهاء القضية والذي يجسد قيم التسامح وأصالة 

القبيلة اليمنية. 
حـرض اللقـاء، مديـر مديريـة ضـوران محمد 
املهدي ومسـؤول الوحـدة االجتماعيـة باملحافظة 
عبدالغني املروني ومشايخ وشخصيات اجتماعية. 

الختُئ تشطُص طساحفى خاخاً بالساخمئ 
وتآّضـث وجعب إسقء صغط وأخقق الطإ

 : طاابسات
أعلنـت وزارُة الصحة العامة والسـكان، 
ـة بأمانة  إغالق أحـد املستشـفيات الَخاصَّ
العاصمة، مؤّكـدة وجوَب إعالء قيم وأخالق 
مهنـة الطب مـن قبـل املؤّسسـات الطبية 

ة.  العامة والَخاصَّ
وأوضح مصدر مسـؤول بوزارة الصحة 
يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)، أنه 
تم إغالق مستشـفى يونـي ماكس باألمانة 
بناًء عىل البالغات بشـأن خروج إدارته عن 
القيم األخالقيـة ملهنة الطب إىل األُسـلُـوب 

ذوي  مـع  التعامـل  يف  املحـض  التجـاري 
جثامني املتوفني. 

وأَشـاَر املصـدر إىل أن القـرارات جـاءت 
بنـاًء عىل تقرير اللجنة الفنية املشـكلة من 
الـوزارة واملكونة من وكييل قطاعي الوزارة 
لشـئون السـكان والطب العالجـي ومدير 
عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة، بشأن 
احتجـاز املستشـفى جثامـني املتوفني عىل 
خلفيـة مطالبـات ماليـة، متجـاوزاً بذلـك 
معايـري الكرامة اإلنسـانية الواجب اتباعها 
وأخالقيـات مهنة الطب التـي تعلو عىل أي 

اعتبار. 

إدارة  أحالـت  الـوزارة  أن  َوأََضــاَف 
بشـكٍل  التأديبـي  املجلـس  إىل  املستشـفى 
إىل  املتوفـني  جثامـني  وملفـات  فـوري، 
املجلـس الطبي للتحقيـق عن ُكــّل حالة، 
وتـم إغـالق املستشـفى حتـى اسـتكمال 
إجـراءات التحقيقـات بعد إحالـة القضية 
إىل مكتب النائب العام.  وشـّدد املصدر عىل 
وجـوب إعالء قيم وأخـالق مهنة الطب من 
ة،  قبل املؤّسسـات الطبية العامـة والَخاصَّ
وأن تسـهم بفعالية يف تعزيز حالة الصمود 
الوطني وتجاوز تبعات الحصار القايس عىل 

الشعب اليمني. 

السططُئ املتطغئ بمأرب تظّثُد بافةري املرتجصئ 
ملثجن أجطتئ يف طا غسمى السسضرغئ البالبئ

 : طاابسات
بمـأرب  املحليـة  السـلطُة  اسـتنكرت 
التابعة لحكومة اإلنقـاذ الوطني بصنعاء، 
تحالـف  مرتِزقـة  إقـدام  الثالثـاء،  أمـس 
العـدوان عىل تفجري مخزن أسـلحة يف أحد 
املعسـكرات التابعـة ملـا يسـمى املنطقـة 
العسكرية الثالثة، وسـط األحياء املأهولة 
بالسـكان يف املدنيـة، مـا أَدَّى إىل سـقوط 

عرشات املدنيني. 
وقـال بيان صادر عن السـلطة املحلية: 
إن تفجـريَ مخـزن أسـلحة يحتـوي عـىل 
قذائف وصواريخ يف معسكر وسط األحياء 

السـكنية داخـل مدينـة مـأرب، وترويـع 
املدنيـني، عمـل إجرامـي، مبينًـا أن هـذا 
العمل يكشـف عن الرصاعـات والخالفات 
بـني أدوات ومرتِزقة العدوان، ومن شـأنه 
ونهـب  رسقـة  عمليـات  عـىل  التغطيـة 
األسلحة، محمالً تحالف العدوان مسؤولية 
هـذا التفجـري ومـا نتـج عنه مـن ضحايا 

مدنيني وإقالق للسكينة العامة. 
وكانـت وسـائل إعـالم تابعـة لحـزب 
«اإلصالح» قد تحدث، أمس، أن االنفجارات 
نتجـت عـن حريق نشـب يف أحـد مخازن 
الذخرية بالعسـكرية الثالثـة، قبل أن تغري 
روايتهـا إىل اتّهـام صنعـاء بالوقوف خلف 
العمليـة، وهو ما تم نفيه من قبل حكومة 

صنعاء. 
وبحسب ناشـطني َفـإنَّ توقيت انفجار 
مـأرب  يف  والذخائـر  األسـلحة  مخـازن 
املحتّلة، يأتي تزامناً مع تشـكيل لجنة من 
قبـل تحالف العـدوان وما يسـمى املجلس 
الرئـايس، لجرد األسـلحة، عقـب اتّهامات 
املرتـِزق عثمان مجـيل عضـو «الرئايس»، 
لحـزب «اإلصـالح» بنهـب تلـك األسـلحة 

وبيعها يف األسواق. 
وحّمـل الناشـطون حـزَب «اإلصـالح» 
مسـؤوليَة تطاير القذائف والشـظايا عىل 
منازل املواطنني وتسـببها يف سـقوط قتىل 
وجرحـى مـن املدنيـني، داعني إىل سـحب 

األسلحة من داخل املدينة. 

السفُري افطرغضغ غرأُس اجاماساً لصغادة 
السططئ املتطغئ املرتجصئ يف تدرطعت

 : طاابسات
فيما تواصُل الوالياُت املتحدة األمريكية 
تَحرُّكاِتها باملحافظات الجنوبية والرشقية 
املحتّلـة بتواطٍؤ مفضوح مـن قبل تحالف 
العدوان، وصل سفري واشنطن لدى اليمن، 
أمـس الثالثاء، إىل مدينة املـكال يف زيارة لم 
تعلم عنهـا حكومـة املرتِزقة وما يسـمى 

املجلس الرئايس. 
وقالت وسـائل إعـالم مواليـة للعدوان، 
أمس: إن  السـفريَ األمريكـي وفور وصوله 
إىل مدينـة املكال املحتّلة عقـد اجتماعاً مع 
محافظ حرضموت وقيادة السلطة املحلية 

املرتِزقة. 

إىل  األمريكـي  السـفري  زيـارة  وتأتـي 
حرضموت بعد سـاعات من هبوط طائرة 
شـحن يف مطار الريان باملـكال، أمس األول 
االثنـني، تحمـل عـىل متنها العـرشات من 
ام من  الجنود األمريكيني، كما يأتي بعد أَيـَّ
لقاءات عقدها محافظ حرضموت املرتِزق 
مـع ضبـاط أمريكيـني يف مكتبـه باملكال، 
ملناقشة ما أسموه التعاون يف املجال األمني 

واالقتصادي. 
قبـل  زار  آخـر  أمريكـي  فريـق  وكان 
أسـابيع مديرية بروم السـاحلية بالتوازي 
مـع بـدء رشكات أمريكيـة أُخرى إرسـال 
وفود الستكشاف االستثمارات يف قطاعات 

النفط والثروة السمكية واملوانئ. 

جرائُط اخاطاف الفاغات تاتعَُّل إىل 
ظاعرة غعطغئ يف تسج املتاّطئ

 : طاابسات
احتلت مدينُة تعـز املرتبة األوىل من بني 
املحافظـات واملناطـق املحتّلـة يف جرائـم 
إخفـاء واختطـاف الفتيات، التي اتسـعت 
رقعتهـا لتتحول إىل ظاهرة يومية سـببت 
حالة من الخوف والقلق يف أوساط األهايل. 
ويف آخر تلك الجرائم املمنهجة واملنظمة، 
أوضحت الناشـطة من سـكان تعـز، نوال 
حاولـت  جامعيـة  طالبـة  أن  النعمـان، 
االنتحـار، أمـس الثالثـاء، بعـد تعرضهـا 
لعملية اختطاف، قبل أن تلقَي بنفسها من 

حافلة صغرية يف حي الكوثر. 
وبينت الناشـطة النعمـان أن الجريمة 
املدينـة  تـزال  ال  وقـٍت  يف  تأتـي  الجديـدة 
تعانـي مـن صدمـة محاولة انتحـار فتاة 
بعـد تعرضهـا لالبتـزاز مـن قبـل عاملني 

بمنظمات حقوقية، يف حني اعرتفت رشطة 
تعـز التابعة لحـزب «اإلصـالح»، بتصاعد 
اسـتهداف الفتيات مع تسـجيلها بالغات 

عدة بشأن قضايا ابتزاز. 
مـن جانـٍب آخـر اختطفـت ميليشـيا 
مسـلحة تابعة لإلصالح إحـدى الفتيات يف 
مديريـة املرساخ بريـف تعز فيمـا ال يزال 

الغموض يكتنف مصريها حتى اللحظة. 
الفتـاة  أن  محليـة  مصـادر  وأَفـادت 
«نرسيـن محمد هـزاع» من أهـايل مديرية 
املـرساخ تـم اختطافهـا من قبـل عصابة 
مسـلحة تتبـع «اإلصـالح»، وذلـك أثنـاء 
عودتها من املدرسـة إىل املنزل، موضحًة أن 
الفتاة ال تـزال مختطفة يف منزل أحد أفراد 
العصابة، فيما لم تَحّرك السلطة املحلية أَو 
األجهزة األمنيـة املرتِزقة أي سـاكن تجاه 

البالغات املقدمة من أرسة الفتاة. 

صالئ إن الافةغرات وتروغع المثظغغظ سمٌض إجراطغ
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أجرتا الحعغثغظ الصتعم 
والربذغ تصثطان صاشطًئ غثائغئ 

وحاعغئ لطمرابطني

 : طاابسات
اسـتمراراً للعطاء الذي ال يتوقُف قّدمت أرستا الشـهيدين لطف القحوم وماجد الربطي 
من مديرية الثورة بأمانة العاصمة، أمس الثالثاء، قافلة غذائية وشتوية دعماً للمرابطني 

يف الجبهات. 
وخـالل تسـيري القافلـة أوضحت أرستـا الشـهيدين، أن القافلـة أقلُّ ما يمكـن تجاه 
تضحيات أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة املرابطـني يف ميادين العزة والبطولة دفاعاً عن 

الوطن وسيادته واستقراره، ودحر الغزاة واملحتّلني. 
وأّكــدت األرستان، االسـتمرار يف الصمود والتضحيـة ورفد الجبهـات بقوافل العطاء 
واملدد لتعزيز ثبات املرابطني وما يسطرونه من مالحم يف مواجهة قوى العدوان واملرتِزقة. 

التثغثُة تتافغ بـ 572 سرغساً وسروجاً سطى طاظ السفغظئ اإلطاراتغئ «روابغ»
 : التثغثة

احتفلت محافظُة الحديدة، أمس الثالثاء، 
ضمن العرس  وعروساً  بزفاف ٥٧٢ عريسـاً 
الجماعي الثالث تحت شـعار «معاً لتيسـري 
املهـور وتحصني الشـباب ومواجهة الحرب 

الناعمة». 
هيئـة  مكتـب  نظمـه  الـذي  الحفـل  ويف 
الزكاة عىل متن سـفينة «روابي» اإلماراتية، 
أننـا  مفادهـا  رسـالة  املحتفلـون  أوصـل 
سـنغرس أفراحنا بالقوة فوق أوجاع األعداء 

وانكساراتهم. 
متـن  عـىل  فرائحيـة  مراسـم  وبعـد 
السـفينة اإلماراتية، انتقـل املحتفلون إىل 
سـاحة الرئيس الشهيد الصماد للعروض 
بمدينـة الحديدة السـتكمال ما تبقى من 

مراسيم. 

ويف الحفـل الفرائحي املهيب، هنأ محافظ 
الحديـدة محمـد عيـاش قحيـم، العرسـان 
بإكمـال نصف دينهم، معتـربًا إقامة العرس 
الجماعـي الثالـث رسـالة لتحالـف العدوان 
تؤّكـد صمـود اليمنيني وثباتهـم وحرصهم 

عىل تجاوز التحديات. 
الجماعيـة  األعـراس  أهميّـة  إىل  وأَشـاَر 
لتحصـني الشـباب وإعانتهـم عـىل تكاليف 
باهتمـام القيـادة الثورية  الزواج.. مشـيداً 
واملجلـس السـيايس األعـىل وحرصهـم عىل 
تحصـني الشـباب وحمايتهـم مـن الحـرب 
الناعمة، منوًِّها بـدور الهيئة العامة للزكاة، 

يف إقامة األعراس الجماعية. 
ودعا املحافظ محمـد عياش قحيم رجال 
املـال واألعمال إىل املبادرة بأداء ما عليهم من 
زكاة للهيئة، بما يمكنها من القيام بواجبها 
يف تنفيذ املشاريع يف إطار املصارف الرشعية. 

ختغفٌئ إجئاظغئ: 40 جفغظًئ جسعدّغئ ترجع يف طغظاء جظعة 
لتمض ذائرات أباتحغ وطعاد طافةرة وأجطتئ طثاطفئ

طةطُج الحعرى غحغث بمثوظئ السطعك العظغفغ وغثسط طثرجاتعا

 : طاابسات
كشـفت صحيفـٌة إسـبانيٌة عن رسـو 
سـفن سـعوديّة يف مينـاء مدينـة جنـوة 
اإليطـايل، لحمـل مروحيـات حربيـة، مثل 
املروحيـات التي اسـتخدمها سـالح الجو 
السـعودّي منذ عام ٢٠١٥م يف عدوانه عىل 
اليمـن وارتكبـت من خاللهـا جرائم حرب 

ضد املدنيني األبرياء. 
أمـس  «بوبليكـو»،  صحيفـة  وقالـت 
الثالثـاء، إن صـوراً حصـل عليهـا عمـال 
الشحن والتفريغ من ميناء جنوة اإليطايل، 
تظهـر طائـرات هليكوبـرت قتاليـة داخل 
سـفينتني توقفتا سـابًقا يف مينائي قادس 
٢٠٢١م  يونيـو  يف  اإلسـبانية  وسـاجونتو 
وأغسـُطس مـن هذا العـام، بينمـا يحظر 
القانـون الدويل عبور األسـلحة إذَا كان من 
املمكن استخدامها يف جرائم حرب مثل تلك 

التي ترتكبها السعوديّة يف اليمن. 
تلـك  االسـبانية  الصحيفـة  ووصفـت 
الصور بصور العار، والتي تمّكن الجمهور 
مـن الوصـول إليهـا، َحيـُث كانـت هناك 

مروحيات أباتيش القتالية داخل السـفينة 
تم الحصول عليها يف الواليات املتحدة، كما 
تم الكشـف أَيْـضـاً عن وجـود ١٢ حاوية 

محملة باملواد املتفجرة.

 : خاص
أشـاد رئيـس مجلـس الشـورى محمد 
السـلوك  بمدونـة  العيـدروس،  حسـني 
الوظيفـي التـي أطلقهـا فحامـة املشـري 
الركن/ مهدي محمد املشـاط، يوم االثنني، 
ولفـت إىل أن القيادات يف كافة مؤّسسـات 
الدولة، معنية بأن تكـون الُقدوة للموظف 
من خـالل االنضباط تجاه الوظيفة العامة 

واملجتمع. 
واعتـرب العيـدروس يف ترصيـٍح خاص 
السـلوك  مدونـة  «املسـرية»  لصحيفـة 
الوظيفي، «ضمانة أكيدة وفاعلة لتحسني 
الوظيفـي  واالنضبـاط  املؤّسـيس  األداء 

الواعي الذي يصنُع بيئًة طاردًة للفساد». 
مـن جانبـه أشـار القايض عـيل يحيى 
عبـد املغنـي أمني عـام مجلس الشـورى، 
إىل أن مدونـة السـلوك الوظيفي من إحدى 
ثمار ثـورة الــ٢١ مـن سـبتمرب املجيدة، 
ووصفها بأنها، «اسـتحقاق شعبي وبوابة 
عبور نحو اإلصالح الشـامل لكل قطاعات 
الجهـاز اإلداري للدولـة»، وأنهـا تأتـي يف 
إطـار الرؤية الوطنية لبنـاء الدولة اليمنية 
الحديثة وضمن محور بناء املوارد البرشية 
وتعزيز آليات الشفافية والنزاهة ومحاربة 

الفساد». 
وقـال عبـد املغنـي: إن مدونة السـلوك 
وثيقـة مرجعيـة عامـة وإطـار لقواعـد 

عـن  بديـالً  وليسـت  الوظيفـي  السـلوك 
قوانني ولوائح تنظيـم الوظيفة العامة وال 
تتعـارض معها، الفتاً إىل أنهـا تمثل ميثاَق 
عمل مؤّسـيس ودليـال إرشـاديا للموظف 
ملسـاعدته عـىل تطبيـق قواعـد النزاهـة 
بالسـلوك  واالمتثـال  العمـل  وأخالقيـات 

الحسن. 
وأّكــد عبـد املغنـي أن مدونة السـلوك 
الوظيفـي تعـد التزامـاً باملعايـري والقيـم 
وتنفيـذاً  املسـئولية،  أداء  يف  الفضـىل 
لتوجيهـات قائـد الثورة السـيد عبـد امللك 
بدر الدين الحوثـي –يحفظه الله- ورئيس 
املجلـس السـيايس األعـىل فخامة املشـري 

الركن مهدي املشاط. 

«الغمظغئ» تثسع لفاح خط 
طئاحر خظساء - العظث تثفغفاً 

ملساظاة املساشرغظ
 : طاابسات

كشـفت رشكُة الخطوط الجوية اليمنية، الثالثاء، أسـباَب ارتفاع تكاليف تذاكر سفر 
الرشكـة، قائالً: إن ”ارتفاع سـعر وقـود الطائرات وعـدم توفر وقود يف مطـار صنعاء، 
وارتفاع التأمني عىل الطائرات يف اليمن يتسـبب يف ارتفاع كلف التشـغيل“، باإلضافة إىل 
فرض تحالف العدوان األمريكي السـعودّي لكل رحلة ترصيح خاص، انعكس سـلبا عىل 

ارتفاع األسعار. 
ودعـا القائُم بأعمال رئيس مجلـس اإلدارة للرشكة، خليل جحـاف، يف ترصيحه لقناة 
«املسـرية» إىل فتح خط مبارش بـني صنعاء والهند، ملا ذلك من أثـر تخفض الكلفة املادية 
للسـفر بنحو ٥٠ ٪، ُمشـرياً إىل أن املسـافرين ”عرب خط صنعاء عمان مومباي يحتاجون 
يومـاً كامـال تقريبًـا للوصـول إىل وجهتهم نظـرا للرتانزيـت املتعدد واسـتخدام رشكتني 

ناقلتني“. 
وتابع: ”فتح خط صنعاء مومباي من شأنه خفض مدة السفر إىل نحو ٥ ساعات فقط 
دون ترانزيت وتوفري قيمة التذكرة الثانية، يأتي ذلك يف ظل اسـتمرار العدوان فرض قيود 

وحصار عىل مطار صنعاء الدويل، ورفضه تمديد الهدنة. 
يف ذات السـياق، قال رئيس اللجنة الطبية العليا يف صنعاء، مطهر الدرويش: إن مرىض 
عالقـون يف عمان لرفضـت رشكات الطريان العاملية نقلهم؛ بَسـبِب عـدم قدرتهم صحيا 

للسفر الطويل، ما ضاعف من معاناتهم.

صاطى وجرتى يف طعاجعات طسطتئ بني طغطغحغا اإلطارات 
والصئائض بحئعة املتاّطئ

 : طاابسات
سـقط العديُد من القتىل والجرحى، أمس الثالثاء، يف اشـتباكاٍت 
عنيفة اندلعت بني مرتِزقة االحتالل اإلماراتي ومسـلحني قبليني يف 

شبوة. 
وأَفاد مصدر محيل بأن اشـتباكاٍت مسـلحًة عنيفًة نشـبت بني 
ميليشـيا ما يسـمى «دفاع شـبوة» التابعة ألبو ظبي، ومسـلحني 
مـن أبناء القبائل يف مديرية نصاب غربي مدينة عتق، وذلك بَسـبِب 

الجبايات واإلتاوات التي تفرضها امليليشيا عىل املواطنني. 
وأوضـح املصـدر أن قبائـل مديريـة نصـاب طالبـت ميليشـيا 
االحتـالل اإلماراتي برفـع نقاط الجباية التي تفرضها عىل سـكان 
وتجار املديرية، وهو ما رفضته األخرية، ما دفع األهايل إىل استخدام 
السـالح يف وجه تلـك امليليشـيا، مبينًـا أن املواجهات أسـفرت عن 

سقوط العديد من القتىل والجرحى يف صفوف الطرفني. 
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 :  طظخعر الئضالغ

عّرت عملياُت أبطال قواتنا املسـلحة 
يف محافظات الجوف ومأرب والبيضاء 
املخّطـط  األخرييـن،  العامـني  خـالل 
األمريكيـة  واألطمـاع  االسـتعماري 
أن  وكشـفت  اليمـن،  يف  السـعوديّة 
الربيطانيـة  األمريكيـة  التَحـّركات 
الفرنسـية والصهيونية يف بالدنا تأتي 
ضمـن األطمـاع بالثـروات والتحكـم 
بخـريات ومقـدرات اليمـن وبممراته 

املائية. 
وتتضـُح من يـوم إىل آخـر األهداُف 
اليمـن،  يف  وتواجدهـا  األمريكيـة 
وآخرها الوجود العسكري يف محافظة 
حرضموت، واألنبـاء التي تتحدث عن 
انتشـار يف جزيـرة ميـون، إضافـًة إىل 
الجنوبية  اليمنية  باملحافظات  التحكم 
تأتـي  والتـي  املحتّلـة،  والرشقيـة 
كمحاولـٍة متأخرة لخلـق واقع جديد 
ومخالف لألهداف املعلنة منذ ٨ أعوام. 
ُكــّل  كثـب  عـن  صنعـاء  وتراقـب 
تَحـّرٍك أمريكي يف اليمن وترصده بدقٍة 
متناهيـة، مؤّكــدًة أنهـا لن تسـمح 
باسـتمرار هذا الوضع، وسيأتي اليوم 
الذي يحمل االحتالل أدواته ويرحل غري 
مأسـوف عليه من ُكـّل شرب يف اليمن، 
وأن الرشكات األجنبيـة ال يمكنها بعد 

تحذيرات القيادة الثورية أن تنهب ولو 
قطرة نفط واحدة من األرايض اليمنية، 
وهي معادلة جديدة تفرضها مجريات 
الواقع، وتأتي بعد مرور ٧ سنوات من 
العدوان األمريكي السـعودّي الغاشـم 
عـىل بالدنـا، والـذي فشـل يف تحقيق 
أي انتصـار عىل امليـدان نتيجة صمود 
وصرب وثبات الشـعب اليمني ووقوفه 
املسـلحة  القـوات  أبطـال  جانـب  إىل 

واألمن. 
ويقـول الخبـري واملحلل العسـكري 
بالنسـبة  إنـه  راشـد:  عزيـز  العميـد 
محافظـة  يف  األمريكيـة  للمسـاعي 
إطـار  يف  تأتـي  َفـإنَّهـا  حرضمـوت 
مخّطط السـيطرة عىل املوانئ اليمنية 
ومنابع الطاقة والثروة عرب مشاركتها 
يف العـدوان عـىل اليمـن َحيـُث تؤّكـد 
مسـاعيها التوسـعية لنهـب خـريات 
ومقـدرات اليمـن واسـتغالل ثرواتـه 
والغازية  النفطيـة  مقدراتهـا  ونهـب 
الثـروات،  مـن  وغريهـا  والسـمكية 
والسـيطرة عىل موقعة الجغرايف، كما 
تؤّكـد خرقها لكامل السـيادة اليمنية 
وتعديها عىل القوانني الدولية الناظمة 
التـي تحمـي الـدول والشـعوب مـن 

املطامع الخارجية. 
ترصيـٍح  يف  راشـد  العميـد  ويشـري 
خاص لصحيفة «املسـرية» إىل «أهميّة 

أو  سياسـية  التحذيريـة  الرسـائل 
عسـكرية أَو دبلوماسـية واقتصادية 
إىل دول العـدوان، وأهميتها إىل القواعد 
والفرنسـية  والربيطانيـة  األمريكيـة 
املوجودة يف حرضمـوت»، الفتاً إىل «أن 
أي عدوان عسـكري عىل أي بلد يكون 

له أهداف اقتصادية بالدرجة األوىل». 
ويتابع العميد راشـد: «ها هو اليوم 
العدوان يتوسـع يف مطامعه للسيطرة 
عىل الثروات النفطيـة والغازية ونهب 
ألهـداف  تأكيـداً  السـمكية  الثـروات 
العدوان عىل شـعبنا اليمني، إضافًة إىل 
تعمد حصار شـعبنا جواً وبـراً وبحراً، 
وهذا محـرم دوليٍّا، ومن هـذا املنطلق 
يؤّكــد العميـد راشـد أن التحذيـرات 
تعززهـا  والدبلوماسـية  اإلعالميـة 
التحذيرات العسكرية كما جرت العادة 
يف منـع الـرشكات األجنبيـة من نهب 
الثـروات النفطيـة، وفـرض املطالـب 
الشـعبيّة لفرض السيادة الوطنية عىل 
القطاعـات االقتصادية ومنع السـفن 
األجنبية من تجريف الثروات السمكية، 
والشـعب املرجانية، ويجـب أن تكون 
هـذه التحذيـرات موجهـة إىل الجانب 

األمريكي صاحب الدور الرئيس». 
ويقول راشد: «إنه يف حال لم تستجب 
دول العدوان للتحذيرات الدبلوماسـية 
واإلعالمية والعسكرية فيمكن للشعب 

البـدء بالكفـاح املسـلح لطـرد كافة 
الغزاة َواملحتّلني وتطهري الرتاب اليمني 

من دنسهم». 
األمريكيـة  القـوات  مصـري  وعـن 
واألجنبيـة يف ظـل تحذيـرات صنعـاء 
يؤّكــد الخبري العسـكري راشـد «أنه 
الـرضب واالسـتهداف مـا لـم ترفـع 
قواتهـا وترحل عـن األرايض اليمنية»، 
الفتـاً إىل أن هـذا مـن حـق الشـعوب 
والدول املطالبة بحريتها واسـتقاللها 
وفقاً للقانون الدويل والقوانني اليمنية، 
مؤّكــداً أن القوات األجنبية وقواعدها 
وسـفنها يف محـل الرصـد العسـكري 
ومـن السـهولة بمـكان توجيه أشـد 
الرضبات عليها يف حرضموت وغريها 
من املحافظات اليمنيـة واملحتّلة وكذا 
يف املياه البحرية والجـزر اليمنية، كما 
أنهـا تمثل صيداً َكبرياً وسـهالً للقوات 
اليمنيـة، الفتـاً إىل أنـه كما اسـتهدف 
الجيـش اليمني القواعـد األمريكية يف 
يف  قواعدهـا  فسيسـتهدف  اإلمـارات 

اليمن. 
الترصيحـات  أن  إىل  راشـد  وينـّوه 
التي تعطـى للغـزاة واملحتّلني لدخول 
اليمـن مـن قبـل املرتِزقـة ال تعفيهم 
عن املسـاءلة القانونية والدولية، وأن 
نهبهـم للثـروات اليمنيـة لـن يطـول 
والشعب اليمني بات يملك ُكـّل عوامل 

خطعط تمراء وأعثاف طرخعدة
العجــعد افطرغضــغ شــغ تدرطعت..

ظعُإ البروة الظفطغئ لظ غسامر واقجاعثاُف لطاَتّرضات افجظئغئ جغضعن شغ العصئ المظاجإ 
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القـوة والقـدرة عـىل تحرير السـيادة 
الوطنية واسـتهداف أي تواجد أجنبي 

عىل الرتاب الوطني. 
 

الرد جغضعن صاجغًا
العسـكري  الخبـري  يقـول  بـدوره 
واملحلـل االسـرتاتيجي العقيـد نجيب 
يف  األمريكـي  التَحـّرك  إن  شمسـان: 
مـن  وغريهـا  حرضمـوت  محافظـة 
املحافظات اليمنيـة املحتّلة ليس وليد 
اليـوم بـل هو تَحـّرك ضمـن املرشوع 
ثـروات  عـىل  للسـيطرة  األمريكـي 
ومقـدرات الشـعب اليمنـي، والتحكم 
أمريكا  باعتبَار  االسرتاتيجي؛  بموقعه 
عـىل  العـدوان  يف  الرئيـيس  الفاعـل 
اليمن، وإىل جانبهـا بريطانيا والكيان 

الصهيوني. 
ويؤّكـد العقيد شمسـان يف ترصيٍح 
خـاص لصحيفـة «املسـرية» أن هذه 
التَحّركات زادت بشـكٍل أكرب بالتزامن 
مـع العمليـات التـي نفذتهـا القوات 
املسـلحة اليمنيـة يف محافظـة مأرب 
وتكللـت بتحريـر معظـم مديرياتهـا 
وهذا ما تحدثت عنـه صحيفة «براين 
العـام  نهايـة  يف  األمريكيـة  بوسـت» 
٢٠٢١م، وقالت بشكٍل واضح ورصيح: 
إن تلك العمليات تشكل تهديداً حقيقيٍّا 
والكيـان  أمريـكا  ملصالـح  وخطـرياً 
الصهيونـي يف اليمن واملنطقة بشـكٍل 

عام».
هـذه  نتائـج  أن  شمسـان  ويبـني 
معركـة  عـىل  سـتنعكس  العمليـات 
السـاحل الغربـي؛ باعتبَـار أن تراكـم 
القـوة لصالـح قواتنا املسـلحة يمكن 
أن يحـدث خلالً يف تـوازن القوى فيما 
ومعركـة  البحريـة  باملعركـة  يتعلـق 
فيمـا  وُخُصوصـاً  الغربـي،  السـاحل 
يتعلق بمضيق «بـاب املندب» وجزيرة 
«ميون»، ُمشـرياً إىل أن هذه التَحّركات 
الخطابـات  مـع  متزامنـة  جـاءت 
واملسـاعي األمريكية عـرب نائب وزير 
خارجيتهـا الـذي نرش يف حسـابه بأن 
عـىل أمريكا مراجعة حسـاباتها فيما 
عـىل  الحـرب  يف  بمشـاركتها  يتعلـق 
اليمن، وأن تعيد دعـم تحالفاتها فيما 
يسمى برشعية عبدربه منصور هادي 
أَو املجلـس الرئـايس، أَو يف أن تتدخـل 

عسكريٍّا بشكٍل مبارش. 
لتلـك  «وفقـاً  شمسـان  ويتابـع 
للقوات  الترصيحـات الحظنـا تواُفـداً 
األمريكية إىل تلك املناطق يف املحافظات 
املحتّلـة يف شـبوة واملهـرة ويف غريها، 
وعىل الجانب اآلخر كان هناك تَحّركات 
بحرية فيمـا يتعلق بإجـراء املناورات 
املشـرتكة صهيونيـاً مع بعـض الدول 
الخليجية وبرعايٍة أمريكية يف املناورة 
التـي عقـدت مع أكثـر مـن ٣٠ دولة 
أسـطوالً   ٥٠ مـن  أكثـر  وبمشـاركة 

بحرياً». 
ويردف: «ومن ضمن ذلك للتَحّركات 
األمريكيـة هو السـيطرة عـىل منابع 
واملواقـع  الطاقـة  ومصـادر  الثـروة 
السـواحل  يف  املتمثلـة  االسـرتاتيجية 
التَحـّركات  وهـذه  اليمنيـة،  والجـزر 
وصلـت إىل طريق مسـدود؛ باعتبَار أن 
عنارص القوة لصنعاء وجيشها ترتاكم 
من يوٍم آلخر وترسـل رسائل تحذيرية 
وجويـة  بحريـة  الخطـورة  شـديدة 

وبريـة، والتـي كان آخرهـا الرسـالة 
قدمـت  التـي  للسـفينة  التحذيريـة 
لنهـب ٢ مليون برميل مـن النفط من 
محافظـة حرضموت، وكانـت أمريكا 
بقـوة  يضغطـون  األممـي  واملبعـوث 
ألن تعـود تلـك السـفينة محملة بهذه 
الكميات املنهوبة إال أن رسائل صنعاء 
وضعت الخطـوط الحمـراء وأن نهب 
الثـروات اليمنية ال يمكن أن يسـتمر، 
وأنها حقوق األجيال ومسـتقبل شعباً 
إىل أن هـذه الرسـائل  بأكملـه، الفتـاً 

الواضحة حّققت نتائجها». 
تَحـّرك  أي  أن  شمسـان  َويؤّكــد 
أمريكي يف هذا اإلطار سيقابل برد قاٍس 
وخطري بالنسبة لتحالف العدوان وتلك 
رسائل تؤّكـد أن أي تَحّرك بحري لقوى 
العـدوان يمكـن اسـتهدافه والقضاء 
عليـه من أيـة نقطـة بريـة يف اليمن، 
وأن القـدرات اليمنية تشـهد املزيد من 
التطـور والتقـدم، وباسـتطاعتها أن 
تلقن العدّو يف املناطق املحتّلة دروسـاً 

قاسية. 
وينبـه الخبري العسـكري شمسـان 
إىل أن عـىل األمريكيـني أخـذ تحذيرات 
صنعـاء عـىل محمـل الجـد ورسعـة 
االسـتجابة لها، ُمشـرياً إىل أن العملية 
األخرية يف مينـاء الضبة تقدم نموذجاً 
ة لو  يمكن للعدو االسـتفادة منه َخاصَّ
تم ربطها بالحاجـة األُوُروبية للطاقة 
يف ظـل الـرصاع مـع روسـيا، منوًِّهـا 
إىل أن التَحـّرك األمريكـي ال يمكـن أن 

يبقـى ُمسـتمّراً يف ظـل العـدوان عىل 
اليمن وهو غري مقبـول بتاتاً، وعليهم 
أن يحملوا تلـك التحذيرات عىل محمل 
الجـد ويتحملـون نتائـج تَحّركاتهـم 
التـي لن تكون تداعيتها عىل مسـتوى 
الجغرافيـا اليمنية فقط، بل ممكن أن 
تتداعى نتائجها عىل املستوى اإلقليمي 
والـدويل، وهذه التحذيـرات التي كانت 
صـادرة مـن السـيد القائـد عبدامللـك 
بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- والذي 
ًدا أن تحذيراتـه دائماً ما  يعرفـون جيـِّ

يتم تنفيذها عىل الواقع. 
ويواصل «اليـوم بات الواقع مختلفاً 
والكرة يف ملعبهم وعليهم االسـتجابة 
لرسـائل السـالم، مـا لـم َفــإنَّ عدم 
االستجابة الجدية لتلك الرسائل وعدم 
أخـذ الرسـائل التحذيرية عـىل محمل 
الجد سـتكون نتائجها مكلفة وعليهم 

تحمل تبعات ذلك». 
 

ُض الائسات  الحرضاُت افجظئغئ تاتمَّ
سياسـيٍّا يقـول املتحـدث الرسـمي 
باسـم األحـزاب السياسـية املناهضة 
العامـري:  عـارف  الدكتـور  للعـدوان 
«إن التواجـد األمريكـي يف املحافظات 
اليمنيـة الجنوبية والرشقيـة املحتّلة، 
ـًة محافظـة حرضمـوت يأتي  وَخاصَّ
املتحـدة  الواليـات  مسـاعي  إطـار  يف 
األمريكيـة السـتئناف تصديـر النفط 
وطمأنـة  تأمـني  ومحاولـة  الخـام، 

الرشكات املالحيـة األجنبية العاملة يف 
مجال نقل النفط بعد توقفها؛ بَسـبِب 
تهديدات قوات صنعاء، وتكريس واقع 
االحتـالل، يتزامن ذلك مـع التَحّركات 
العسـكرية يف عدٍد من الجـزر اليمنية 
مثـل عبد الكوري وميـون ذات املواقع 
االسـرتاتيجية»، متابعاً «مـع العلم أن 
اإلدارة األمريكيـة تتقـدم إىل مجلـس 
األمـن الـدويل بمشـاريع تطالـب من 
خاللهـا بتدويل املناطـق اليمنية التي 

تزخر بالثروات النفطية». 
ويضيف الدكتور العامري يف ترصيٍح 
خـاص لصحيفـة «املسـرية» أن مـن 
األمريكيـة  اإلدارة  مخّططـات  خطـر 
املطامـع التـي تجلت واضحـة منذ ما 
قبـل العدوان عـىل اليمـن والرشاكات 
وفقهـا  يسـري  كان  التـي  املشـبوهة 
النظام السـابق، واملنتهيـة صالحيتها 
بقيـام ثـورة الحـادي والعرشيـن من 
سبتمرب، ُمشرياً إىل أن اإلدارة األمريكية 
تريـد أن تقـف موقـف املسـيطر عىل 
ـة والعالـم اليوم  منابـع النفـط َخاصَّ
بأزمة طاقة؛ بَسبِب الحرب األوكرانية 

الروسية. 
للواليات  العامـري «سـبق  ويـردف 
املتحدة األمريكية وفرنسـا وبريطانيا 
إىل  عسـكرية  وفـوداً  أرسـلت  أن 
حرضمـوت وغريهـا مـن املحافظات 
الغنيـة بالنفط؛ بَهدِف توفري املزيد من 
الـرشكات العاملة يف مجال نقل النفط 
لنهـب الثـروات النفطيـة، وهـو نهب 
رفضتـه قوات صنعاء التـي أّكـدت أن 
هذا التواجد وهذه التَحّركات لن تعيقها 
عـن االسـتمرار يف الدفاع عـن ثرواتها 
منوًِّها  اإلقليمية»،  ومياههـا  النفطية 
تحذيرهـا  يف  صنعـاء  اسـتمرارية  إىل 
لكافة الرشكات املالحية األجنبية التي 

تقوم بنقل النفط والغاز اليمني. 
الـرشكات  «أن  العامـري  ويؤّكــد 
النفطية تتحمـل تبعات عدم التجاوب 
مـع هذه التحذيـرات، وهـي تَحّركات 
مرصـودة من صنعـاء ويبقـى القرار 
املناسـب؛  التوقيـت  يف  العسـكري 
باعتبَارها أهدافاً عسكرية، لن تتوانى 
القيـادة يف الحفاظ عىل سـيادة اليمن 

وحماية ثرواته». 

السمغث راحث: الةغح 
الغمظغ أبئئ صثرته سطى 
تشغغر المسادقت وتةاعض 

الاتثغرات جغضعن 
طخغُره الترَق لطشجاة

السصغث حمسان: خظساء 
وضسئ الثطعَط التمراء 

وصعاتظا صادرة سطى 
تماغئ البروة والعتثة 

والسغادة العذظغئ

الساطري: الاَتّرُك افطرغضغ 
شغ تدرطعت غسسى إلى 

ظعإ الظفط الثام وطتاولئ 
تطمغظ لطحرضات افجظئغئ 

بسثم جثغئ تتثغرات خظساء

استطالع
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ظسمُئ 
الصغادة  

 طرتدى الةرطعزي
 

املتابـع  يجـد 
يف  الراهنـة  لألحـداث 
املنطقـة واإلقليـم أن 
أحسـن  تعيش  اليمن 
مـن غريها من  حـاالً 
والحرية  األمـن  َحيُث 
َحيُث  ومن  والسـيادة 
األهم (الدين والعقيدة 
والُهــِويَّة  والثقافـة 

اإليَمـانية).
عكس ما هو حاصل يف دول عدة ودويالت لقيطة 
وأنظمـة وليـدة ومطبعة ومطيعة بالـوالء املطلق 
لكل مـا يصدُر من البيت األبيض وتـل أبيب، لكننا 
يف اليمن ولله الحمد وبالرغم من الظروف الصعبة 
والحصـار الخانـق والعـدوان امُلسـتمّر وانقطـاع 
املرتبـات وانعدام املشـتقات النفطيـة الناتج عن 
العدوان السـعودّي األمريكي منذُ ما يقارب ثمانية 
أعوام، إالَّ أنّنا ولله الحمد نعيش يف ظل دولة كريمة 
وقيادة حكيمة ما خذلت الشـعب يوماً وما داهنت 
أعداءها عىل حسـاب الشـعب الصابـر والثابت يف 

ميادين الرصاع. 
نحن يف وضـع أفضل، الوضع العربي والخليجي 
املرتهن أمره وقراره ألنظمة هي يف األََساس خادمة 
للسياسـية والخبـث الصهيونـي األمريكي أنظمة 
كأقسام رشطة وأدوات يحركها املوساد اإلرسائييل 
كيف ومتى مـا يريد دونما تعرتضه يف أي منعطف 
يقودهـم فيه ولـو دخـل أُولئك جحر ضـّب لريتم 
األنظمـة الخليجيـة والعربية تتزاحـم للحاق بهم 

تحت عناوين التطور ومواكبة العرص. 
لكننا يف اليمن ويف ظل قيادة وحكمة قائد الثورة 
واملسـرية القرآنيـة مـن يحرص وبـكل عزمه عىل 
محاربـة البـدع ومواجهـة الحرب الناعمـة بحزٍم 
وبصرية وعناية فائقة يسـتمّدها من القرآن وينري 
بهـا حياتنـا وواقعنا الذي لوال فضـل الله وحكمة 
وإيَمـان السـيد عبد امللك وصـدق توّجـه وأهداف 
ثورة 21 سـبتمرب لكانت اليمـن يف ركاب املطبعني 
ومنسـلخة عن القيـم الدينيـة والعربية تماشـياً 
مع الوقـت كما يقولون وتنفيـذاً لتوجيهات هيئة 
الرتفيـه يف السـعوديّة؛ ألَنَّه ال فرق فقـد كنا فيما 
مـىض ننظر عىل فتاوى وأوامـر دار االفتاء وهيئة 
األمر باملعروف يف السعوديّة وهنا لن تجد االختالف. 
هـذا لو افرتضنا أن اليمن ما تزال يف عهد النظام 
الهالـك أَو األنظمة التي أتت بعـده إصالح ودنابيع 
ه ال خـري يف جميعهم فقد  ورشعيـة وغريهـا؛ ألَنـَّ
كانوا وما يزالون يخدمون الغرب ويقدّسـون املال 
ة  السـعودّي ومنبطحني تحت أقدام اللجنة الَخاصَّ
والتي كانـت مكلفة برصف الحفنـات القليلة من 
فضالت موائد أمراء النفط يف السـعوديّة واإلمارات 

ومن خلفهم البيت األبيض تل أبيت. 
 لكـن قيادة تعـرف الله تعظمـه وتجّلُه وتخاف 
منـه ال يمكـن أن توّجـهنـا إىل ما فيـه غضٌب لله 
ومعصية كبـرية وانحالل ديني وأخالقي ومخالفة 

لتوجيهات الله. 
لكنها وبقدر حبها وطاعتها لله دائماً ما تشدنا 
إىل اللـه وتدعونـا إىل الهدايـة والتقـوى والصـالح 
ــة من الثقافات الهابطة والعوجاء  وتحصني األُمَّ
ومحافظة عـىل الُهــِويَّة اإليَمـانية واليمنية أمام 
أطماع ومساِعي اليهود والنصارى إلفساد املجتمع 
اليمني ليسهل لها السيطرة عليه والعبث بسيادته 
وكرامته ونهب ثرواته لصالح شـلة فاسدة ومافيا 
إجراميـة خبيثة رهنت نفسـها وباعـت ضمريها 

للشيطان. 

كتابات

طثوظُئ السطعك العظغفغ طسغاٌر لطسطعك وافخقق اإلغَمـاظغئ
د. حسفض سطغ سمغر

 
تأتـي املعايـري كمقيـاٍس للسـلوك اإلنسـاني املرتبـط 
بالجانب العميل واملتمثل بالخربة والكفاءة واملهارة والذي 
يجب أن يكون منسـجماً إىل َحــدٍّ كبري مع جوانب أُخرى 
مرتبطـة به تمثـل جانب األخـالق اإليَمـانيـة ذات الصلة 
باألمانـة والنزاهة والصدق بمعنى أن تلك املعايري يجب أن 

تستند عىل الُهــِويَّة اإليَمـانية وتعاليم اإلسالم. 
إن مدونة السـلوك الوظيفي اسـتلهمت مضامينها من 
تعاليـم ديننا الحنيـف أوالً ومن هدي نبينـا محمد -صىل 
الله عليه وآله وسـلم- وما أرشـدنا إليه سيدنا عيل -عليه 
السـالم- من أخالق وآداب الدين اإلسالمي يف الحفاظ عىل 
ما أوكل إلينا من مسـؤولية وارتشـفت املدونـة قواعدها 

مـن موجهات قائـد املسـرية القرآنيـة -يحفظـه الله- يف 
خطاباتـه املتكـّررة التـي يؤّكـد فيهـا رضورة ربط سـلوكنا الوظيفي 
بمبادئ ديننا؛ باعتبَار املسـؤولية أمانة يتجسد من خاللها العبودية لله 
والتقرب إليه طلباً ملرضاته سـبحانه وتعاىل، وهنا يجب أن تكون مدونة 
السـلوك الوظيفي ضابطة لألداء العميل للموظف؛ ألَنَّها مرتبطة بجانبه 
اإليَمـانـي وأن أي خلل يف السـلوك الوظيفي إنما يعكـس خلال إيَمـانيا؛ 
ألَنَّ هـذا الخلل يالمس بشـكٍل مبـارش القصور يف األمانـة التي تعد أحد 

متضمنـات الدين والركيزة األََساسـية يف السـلوك اإليَمـانية وهي روح 
األخالق كذلك. 

وتعـد مدونـة السـلوك الوظيفـي إنجازا كبـريا تضمن 
السلوك اإليَمـاني الذي يجب أن يتحىل به املوظف يف ميدان 
العمل بحيث يستشـعر جانـب الدين يف أداء عمله سـواًء 
فيما يتعلـق بجوانب العمل الفنية مثـل اإلتقان والتفاني 
يف العمـل أَو جانب التعامل مـع العاملني املتمثل يف جانبه 
األخالقي يف التعامل مع وسـطه الوظيفي أَو مع املجتمع 
الـذي وجد أصالً لخدمته وليـس للتعايل عليه أَو أذيته بأي 
شكل من األشـكال وتؤّكـد مدونة السلوك الوظيفي ربط 
املوظفني ومسـؤولياتهم بجانب املحبة يف الله؛ باعتبَارها 
تمثل تقرباً إىل الله وطلباً يف عونه ورحمته سبحانه وتعاىل 

وأن يستشعر املوظف الرقابة اإللهية يف عمله. 
وألن مدونة السـلوك الوظيفي بهذه الكيفية تفردت عن 
غريها يف الربط بني السـلوك الوظيفي للموظف ومبـادئ الدين وتعاليم 
نبينا الكريم إضافًة إىل حرص املدونة عىل جانب الرقابة بشقيها اإللهية 
واإلنسـانية املتمثلـة بتفعيل القوانني ومحاسـبة املقرصيـن وألن هذه 
املدونـة تضمنت العدالة واملسـاواة وتكافؤ الفـرص أوجدت بذلك عالقة 
الدنيا بالدين وحياة املوظف بآخرته وهي يف َحــّد ذاتها موجهات دينية 

وهدي نفلح به يف دنيانا وآخرتنا.

«اإلخعاُن» شغ َشَطِك أطرغضا دوطًا«اإلخعاُن» شغ َشَطِك أطرغضا دوطًا

شغ سغث العالعغظ.. حاَّاَن طا بغظ البرى والبرغاشغ سغث العالعغظ.. حاَّاَن طا بغظ البرى والبرغا

خالح طصئض شارع

ـابيون  ـة والوهَّ «اإلخـوان» املسـلمون يف اليمـن َخاصَّ
ينكشـفون ُكـلَّ يوم أكثر، بالرغم أنهم عندنا منكشـفون 
من سـابق، ولكن هذه األيّام تالحظ أنهم ينسـاقون وراء 
أمريكا أكثر وأكثر، ال أقـول: إن آراَءهم توافق رأي أمريكا 

بالصدفة، ولكنهم يتبعونها القذة بالقذة. 
ـابيـة ألمريكا هـو من زمان،  تبعيـة «اإلخـوان» والوهَّ

وليس من اليوم. 
فهـم يعادون مـن يعادي أمريـكا، ويحبـون من تحبه 

أمريكا تلقائيٍّا، أينما تجد أمريكا تجد «اإلخوان». 
عندمـا أعلنت أمريكا القتاُل يف أفغانسـتان ضد االتّحاد 
السـوفيتي سـابًقا، أعلنـوا الجهـاَد معها، ودعـوا جميَع 

املسـلمني للدفاع عن أفغانستان، َفَقْط عندما سمحت لهم أمريكا بذلك، 
واعتربوا طالبان مجاهدين، فجاهدوا وشاركوا. 

عندمـا توقفـت أمريكا عن دعـم ابـن الدن واعتربتـه إرهابيٍّا توقف 
ـابية عن دعم ابن الدن واعتربوه إرهابياً.  «اإلخواُن» والوهَّ

ـابية  أمريكا وقفت ضد سوريا وعاَدت النظام السوري، اإلصالح والوهَّ
عادوا سوريا وأعلنوا ضده الجهاد، وأدخلوا املليشيات. 

عندما وقفت ضد الشعب اليمني وقفوا معها ضد الشعب اليمني. 
أمريكا وحزُب الله أعداء، وكذلك «اإلخوان» وحزُب الله أعداء. 

أمريـكا تكـره الحشـد الشـعبي، كذلك «اإلخـوان» يكرهون الحشـد 

الشعبي. 
أمريكا تكره الشـيعة بشـكل عام، كذلك «اإلخوان» يكرهون الشـيعة 

بشكل عام. 
أمريكا وإيران أعداء، وكذلك «اإلخوان» وإيران أعداء. 

أمريـكا أحبّـت السـعوديّة، كذلـك «اإلخـوان» أحبـوا 
السعوديّة. 

أمريكا تحب مايكل جاكسون، كذلك «اإلخوان» يحبون 
مايكل جاكسون. 

ويف هـذه األيّام التي نعيشـها نرى احتجاجاٍت يف بعض 
مـدن إيـران، وال أحد مـن املسـلمني أَو الدول اإلسـالمية 
تؤيـد هذه االحتجاجـات؛ ألَنَّها تعلم أنهـا ممولة أمريكيٍّا 
وتسعى لزعزعة النظام اإليراني والقضاء عليه؛ ألَنَّه يدعم 

املقاومة الفلسطينية ويعادي «إرسائيل». 
ة إخـوان اليمن] فهم  إال أمريـكا و»اإلخـوان» [وَخاصَّ
ا واحـًدا مع االحتجاجات، فالرئيـس األمريكي بايدن يعلُن  واقفـون صفٍّ
من واشنطن بأنه سوف يحّرُر إيران ويعلن تأييَده لالحتجاجات، وكذلك 
إخوان اليمن يؤيدون االحتجاجات ويقفون بصفها، بل ويسمونها ثورة، 
ـابيـة يعادون إيـران؛ ألَنَّها  الخالصـُة أن «اإلخـوان» املسـلمني والوهَّ
تعـادي أمريـكا، فهم تبـع أمريكا، يرضـون عمن رضيت عنـه أمريكا، 
ويعـادون َمـن عاَدتْه أمريكا، فهـم بُعبُعها الذي تنهق بـه، فإذا غضبت 

أمريكا عىل شعب ما غضبوا معها تلقائيٍّا دون مراعاة ألخوة أَو دين. 
وإيران لو تصطلح مع أمريكا ألتـى «اإلخوان» يقبِّلون ُرَكَب َخامنئي 

طالبني رضاه. 

اباسام وجغه الثغظ

تتجـىل قيم ومبادئ اإلسـالم يف 
يمـن اإليَمــان وتتجـىل الحكمـة 
فيمـن يسـعى جاهـداً لتحصـني 
شـباب أمته وإبعادهم عن الرذيلة 
وعن مسـالك الشـيطان وهاويته 
وذلك بالزواج عىل سـنة الله وسنة 
رسـوله -صـىل اللـه عليـه وآله-
، وجهـل مـن يعمـل جاهـداً عىل 
ـــة  تجهيـل ومسـخ شـباب األُمَّ
العربية واإلسـالمية وتيسري سبل 
وإغواؤهـم  األخالقـي  االنحـالل 
عليهـم  وهانـت  بـل  الحجـاز  يف 
اسـتجالب املغنيـات والراقصـات 
والطقـوس التي ال تمت لإلسـالم 
رسـول  جـوار  وإقامتهـا  بصلـة 
الله وأهل بيتـه وأصحابه األخيار 

أرض  عليهـم  وهانـت  املنتجبـني 
الحرمني الرشيفـني، وهان عليهم 
تضحيات رسـول اللـه -صىل الله 
عليه وآله- وسـعيه يف نرش أخالق 
وتعاليم الدين اإلسالمي ومحاربته 

للرشك والفسوق والطغيان. 
حتـى يقوم أرش خلـق الله مثل 
األحمق ابـن سـلمان ملحاربة الله 
ورسـول الله واإلسالم علناً شاهراً 
أتضـح  قـد  اآلن  أظـن  أباطيلـه، 
للجميع ما الذي يريده املاسونيون 

منا!! 
يف الغـرب بدأت الشـعوب تضج 
وتطالب باألمان؛ ألَنَّ فتياتهم ُكـّل 
ثانيـة يتعرضـن للتحرش حسـب 
الجميـع  أيقـن  َحيـُث  دراسـات، 
الحجـاب  هـو  األمـان  نسـبة  أن 
-ونقصـد  الغـرب  والعفـاف، 
ومجتمعاتهم  شـعوبهم  بالغـرب 

حكوماتهم-  وليـس  وحكمائهـم 
هـو  اإلسـالم  أن  يدركـون  باتـو 
طريـق األمـان والسـالم يف الوقت 
التي يسـعى فيهـا آل سـعود ويف 
قلـب الجزيرة العربيـة ويف األرض 
تلوثـت  التـي  املقدسـة  الحجـاز 
قبـالً باسـمهم وسـميت باململكة 
مـن أرض نجـد  السـعوديّة بـدالً 
بأفعالهم  تلوثـت  واآلن  والحجـاز 

الشيطانية. 
كان ُكــّل ذلـك يحـدث ولكـن 
رساً يف إطـار األرسة الحاكمـة بني 
أمرائهـم وأمرياتهـم وال يروجون 
ذلـك وال يبيحونه ليفعله الشـعب 
فأعلنـوا  اآلن  أمـا  الحجـازي، 
معصيتهم لله جهاراً كما فعل يزيد 
تمامـاً حني لم يتبـع نصيحة أباه 
عندما قـال له لتسـتمر بالخالفة 
اقتـدي بـي وأفعـل مـا يحلـوا لك 

رساً ولكـن كن أمـام الناس ُقدوة، 
قتلـه  عليهـا  َوأََضــاَف  فأعلنهـا 
املصطفـى -صـىل  النبـي  سـبط 
اللـه عليه وآلـه-، ورمـي الكعبة 
باملنجنيـق وإحراقهـا، ويف العـام 
الـذي يليه اسـتباح املدينـة ثالثة 
ام وآالف البـكارى يلدن أطفاالً  أَيـَّ
مجهـويل اآلبـاء وكانـت نهايتـه، 
كذلـك اآلن أصبحـت الرذيلـة علناً 
الشـذوذ، الزنى، الُسكر، االختالط، 
لـم يعـد هناك عفـاف، حيـاء وال 

حرمة ألي مكان أَو زمان. 
هذا تشـبه  هـذا ليـس تطـوراً 
هنـاك  وأسـوأ  بـل  بالحيوانـات 
حيوانـات أفضـل تفهـم وتعقل ال 
يمكننـا أن نظلمها، َحيُث نقارنها 
بما يفعله آل سـعود، لقد أصبحت 

نهايتهم وشيكة. 
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حثراٌت سطرٌة 
طظ طئادئ وصغط 
وآبار الحعثاء

سطغ سئثالرتمظ المعحضغ
تفوُح  مسـك  شـذراُت 
تعلـو  اآلفـاق  يف  وتلـوُح 
كعلـوِّ النجـوم يف سـماء 
وقيم  مبادئ  مقمرة،  ليلة 
وآثار الشهداء، ال يحتويها 
وتمأل  والكلمـات  الوصف 
بـل  املفـردات،  معناهـا 
ـُدها العهـُد والوفاُء  يجسِّ
منا نحن أهـَل الثرى ألهل 
عىل  سـائرون  بأننا  الثريا 
ما  بهم  ومقتدون  نهجهم 

دمنا أحياًء. 
االندفـاُع واإلقبـاُل عىل اللـه ال يعرفه ويتقنُـه ويجيُده 
ويعتـاد عليه إال من هم يف َخطِّ الهداية سـائرون َومتولون 
ألعالم الهدى -عليهم السـالم-، يستنشـقون عبـَق الجنة 
مـن منهجية القـرآن ويتسـابقون لألعمال التـي فيها لله 
رضـا، ال يفرقـون بني توجيه وال يتسـألون عن األسـباب 
مسـلمني تسـليًما مطلًقـا، يتوقون للقـاء اللـه، ترافقهم 
املالئكة يف أعمالهـم وتَحّركاتهم، ينظرون إىل املسـتكربين 
نظرة األوهن، فيجرعونهم ويـالت الخوف والذلة والعذاب، 
يقتدون بالحسـني -عليه السـالم- يف الصرب واالستبسـال 
واإلقـدام يف مواجهة قوى الرشك والضالل، فيصطفهم الله 
بعناية يقربهم إليه عندما تزكوا نفوسـهم وليس االختيار 

واالرتقاء بسهولة. 
فالطريق إىل عالم الشـهداء ليس باألمر السـهل فتعترب 
أعىل مراتب اإليَمـان َوالتـي تعترب نتيجة لإليَمـان الصادق 
ـة أوليائـه للذين أختربهـم يف كافة  ويمنحهـا اللـه لَخاصَّ
مجاالت الحياة (املادية واملعنوية واإليَمـانية والجهادية... 
إلخ) من االختبـارات أَو االبتالءات فكانت النتيجة الحتمية 
هي الفوز والفالح والنجاح فباعوا أنفسهم لله، فاشرتاهم 
فكانـت املكافـأة أَو النتيجة هـي املرتبة العاليـة يف اآلخرة 

(الجنة) ونعيما دائما مع األنبياء واألولياء والصادقني. 
وهـم يتَحّركـون يف مطبـات هـذه الحيـاة تعرتضهـم 
اإلْمَكانيـات املاديـة بكافـة أنواعهـا مـن امللـذات، بيـوت 
والبعـض مزارع والبعـض يمتلك ثروة كبـرية وقد تعرض 
له إْمَكانيات مادية ولكن الشـهيد اختار أن يكون هو لبنة 
يف ميدان اإلسـالم الشـامخ، لم يأبهوا ألي أطماع مادية أَو 
أطمـاع معنويـة مكانـة رفيعـة أَو مسـؤول أَو وجاهة أَو 
كريس (منصب) أَو أي أهواء نفسـية كان كرسيهم املرتس 
وعطرهـم البـارود َوأعينهم مفتحـة نحو العـدّو يذيقون 
أعداء الله أشـد أنواع العـذاب والتنكيـل يف الدنيا، متوكلني 
عىل اللـه يف ُكـّل أعمالهم وتَحّركاتهـم وأنظارهم وآهاتهم 
وجروحهم، مأل ما عند الله جدران قلوبهم واسـتحوذ رضا 
اللـه والدفاع عن حرم الله ورسـالة الله عقولهم وفكرهم، 
فلـم يأبهوا ألي عـدو، واجهوا عـدو الله واملـدد اإللهي إىل 
جوارهـم فعرفوا اللـه ومالئكته حق املعرفـة، ووعود الله 
وآياتـه ترافقهم يف ُكــّل تَحّركاتهم وأعمالهـم، تركوا ُكـلَّ 
يشء وراء ظهورهم منطلقني للذود عن حرم الله ومواجهة 

أعداء الله وأعداء الرساالت اإللهية. 
الشهداء ينطلقون من وعي بواقع هذه الحياة، وحقيقة 
هـذه الحيـاة، وظـروف هـذه الحيـاة، ويرون أن حسـاب 
الشـهادة ضمن حسـابات الربـح، وليس ضمـن اعتبارات 
أَو حسـابات الخسـارة، وأنه أداء وتضحيـة واعية ورابحة 
وفائـزة، نتيجتهـا الفوز العظيـم، ومردودهـا اإليجابي يف 
ا يف الدنيا نفسـها، الشـهداء بصمودهم  الحياة عظيم ِجـدٍّ
وتضحياتهم يقدمون ملن خلفهم من أممهم، من أقوامهم، 
مـن شـعوبهم، يسـاعدون عىل تعزيـز األمن واالسـتقرار 
والحماية والدفاع، ويدفعون عنهم الكثري من الرش، الكثري 

من الظلم، الكثري من االضطهاد، من االستعباد. 
حملوا القرآن منهجاً، ومسـلِّمني ألعـالم الهدى -عليهم 
السـالم- توجيهاً، اجتـزوا الجبال والتـالل مطهرين لرتاب 
اليمن من دنس املرتِزقة واملنافقني الذين باعوا اليمن بثمن 
بخـس، يزهقون الباطـل ويقيمـون الحق، تنفسـوا عبق 
الحريـة، ال يخافـون يف اللـه لومة الئم، قدواتهـم عظماء، 

وخطواتهم ببصرية. 
تجـردوا عـن ُكــّل أهـواء وملـذات وشـهوات ورغبات 
وأطماع الدنيـا، طالبني رضا الله، وتأييـده وعونه، فهانت 
عليهـم الدنيا، ونالوا من الله النعيـم الدائم واملقام العظيم 
الذي ال يسـاوي لحظة واحدة يف الدنيـا، منذ اللحظة األوىل 
لفراق الدنيا، أحيـاء عند الله يرزقون، هذا وعد من الله ملن 
اسـتقام وقدم موقفا وتَحّركاً موالياً لله ولرسـوله ولإلمام 
عيل -عليه السـالم- وألعالم آل البيـت، ومعادياً ألعداء الله 
أعداء اإلمام عيل -عليه السـالم-، فطوبى ملن سار سريتهم 
واقتفى آثارهم وتجرد عن الدنيا وباع نفسـه لله بثمٍن غاٍل 

ا يفوق ُكـّل تصورات العقول وتفكري أويل األلباب. ِجـدٍّ

كتابات

ظفعٌس ضسغفئ وسصطغاٌت جثغفئ ظراسغ تةمعا!
سئثالشظغ تةغ

اتّهـاُم املفوض السـامي ملنظمة األمـم املتحدة لحقوق 
اإلنسـان حكومة صنعاء بارتكاب مجازر ضد اإلنسـانية 
خالل فرتة الُهــدنة، وانحيـازه الرصيح والعلني لتحالف 
العـدوان، يعـرب عـن تفكريهم السـخيف تجاه الشـعب، 

وقناعتهم البغيضة بما تمليه عليهم اإلدارة األمريكية. 
يف هـذا لسـنا مجربين عـىل تربيـر يشء؛ ألَنَّنـا نعي ما 
نفعـل ونراجـع بدقة ما نخطط لـه، وما نريـد أن يكون؛ 
ه ال يمكـن تصحيـح فكرهـم الضال واملضـل املوجود  ألَنـَّ
لحـرف بوصلة الحقيقة عن مسـار الحقيقـة الصحيحة 
وواقع الحـرب، ومجرياته، ونتائجه وما ألحقه بالشـعب 

خـالل ثماني سـنوات؛ ألَنَّه فكـر تحول إىل خيـار بعد أزمة 
الخيـارات التي وصلوا إليها أمام شـعب ال يُقهر وهدفُه إخراج التحالف 
األمريكـي من مأزقـه، ومحاولة لتلميع سـواد وجوههـم امللوثة بدماء 
اآلالف ومعاناة املاليني، وظالم سـنوات ثمان، وحرمان مئات اآلالف من 
حقوقهم، وإلصاق تهمة ُكـّل هذا عىل صنعاء الشـعب والجيش املدافع 
بـرشف الرجولة، الذي لم يقتل بريئاً يف عواصم العدوان ما بالك بمن هم 

من جلدته. 
ال خيـار لهم، تكبلت طاقاتهـم فأصبحوا غري قادريـن عىل مواجهة 
الحقيقـة، وانصبـت جهودهـم وهـوس تفكريهـم يف رد 
االعتبار لطغيانهم وفسـادهم الذي مأل صفحات التاريخ، 
بأيـة طريقة كانـت لكي يسـتطيعوا اسـتعادة مكانتهم 
وفـرض هيمنتهـم حتـى لو لم يكـن ذلـك إالَّ بينهم وبني 

ذاتهم. 
نعي أن قلب الحقائق ضعف، فنرى أنفسـنا مضطرين 
ملراعاة عقلياتهم التي ال تسـتحق أن نفكر فيها، والواقع 
الذي عشـناه ونعيشـه واألحاسـيس التـي انتابتنا خالل 
العدوان سـيعانونها وسوف تؤملهم بشدة، وتجعل األبواب 
مغلقة أمامهم وال يجدون غري االنتحار وهذا ما يتجىل لنا 

يوًما بعد يوم. 
نحن عـىل الصواب، والعالم الذي يسـتغيش عن مشـاهدة الحقيقة، 
ويَُصم عن سـماعها، سـيضطر ملعرفتها، أما نحن فقـد تعودنا ُكـّل ما 
يقولـون وأصبحنا نفهـم ونخمن ما يفكرون به، ومع هذا ومعايشـته 
أصبح سـماع كذبهـم طبيعياً بالنسـبة لنـا، ونعد ُكــّل محاولة منهم 
لطمـس حقيقته، انتصاراً كبـرياً لنا، وال يتمحور تفكرينـا يف كيف نرد 

كذبهم عليهم بواقعنا املحق، بل يف كيف نجعل الغد مرشقاً. 

طثوظٌئ لاصعغط جطعكطثوظٌئ لاصعغط جطعك

البرواُت والسعاتُض الغمظغئ لغسئ طرتسًا لطسثو البرواُت والسعاتُض الغمظغئ لغسئ طرتسًا لطسثو 

طتمث الدعراظغ
 

إن هـذه املدونة التي تم إصدار قـرار من قيادة املجلس 
السـيايس األعىل سـوف تعمل عىل تنظيم عمل املسؤولني 
واملوظفني يف ُكـّل املؤّسسات الحكومية وفق منهج صحيح 
ووفق توّجـه إيَمـاني يبني تلك املؤّسسات ويعالج الكثري 

من املشاكل التي تعاني منها تلك املؤّسسات. 
إن إصالح الوضع العام للمؤّسسـات الحكومية يتطلب 
إصـالح النفـوس ومعالجتها مـن حالة الال مبـاالة وعدم 
استشـعار املسـؤولية والرقابـة اإللهيـة وكذلـك األخـذ 
بتوجيهات قيادتنا الثورية ممثلة بالسيد العلم قائد الثورة 
عبد امللك بن بدر الدين الحوثي -حفظه الله ورعاه- السيد 
القائد دائماً ما يحرص عىل نرش هدى الله ومن خالل هدى 

الله نعالج ُكـّل مشاكلنا العملية واإلدارية وغريها. 
الله سبحانه وتعاىل أوجد لنا الحلوَل لكل ما نعاني منه وعالجها وفق 
ـة قوية تحمل ُكـّل قيم اإليَمـان والصالح، إن  منهجية صحيحة تبني أُمَّ
القصـور الحادث هو فينا نحـن من فرطنا يف توجيهات الله وأهملنا تلك 

التوجيهات بالتايل وصل حالنا إىل هذه املشاكل واملعاناة. 
لذلك َفـإنَّ السـيد القائد وقيادة املجلس السيايس األعىل حريصة عىل 
أن نكون يف واقعنا العميل واإلداري واملؤّسـيس بالشكل املطلوب والشكل 
ــة التي تحمل قيم اإليَمـان وتسـري من  الصحيـح الذي يمثل هـذه األُمَّ

ـة يعز الله بها اإلسالم وأهله ويخذل النفاق وحزبه.  خالله يف بناء أُمَّ
إن مدونة السـلوك الوظيفي مسار صحيح يف معالجة أسباب القصور 
الراهـن يف بعـض املؤّسسـات نتيجة لإلهمـال من بعض 
قيادات تلك املؤّسسات واملوظفني فيها، وهي ترسم مسارا 
جديدا يبني العالقة ما بني املسـؤول واملوظفني واملجتمع، 
َحيـُث وكل فئة من هـؤالء عليهم واجبات تجاه ُكـّل جهة 
من تلك الجهات، وعليهم مسؤوليات ال بُـدَّ أن يقوموا بها 
وفق مسار إيَمـاني صحيح بعيد عن حالة االنفالت وعدم 

االنضباط األخالقي والقيمي واإليَمـاني الصحيح. 
نحـن يف مرحلة بناء الدولة وال بُـدَّ من تأسـيس أعمدة 
تلك الدولة وأََساسها وفق مسار إيَمـاني صحيح وتوّجـه 
يبنـي مـن خالله الجميـع عالقتهـم وفق ما يـريض الله 
وتقييـم األداء العميل لكل موظفـي الدولة من أعىل الهرم 
إىل أسفل الهرم الوظيفي وفق مسار إيَمـاني صحيح يريض الله عز وجل 
ويريض قيادتنا الثورية وشـعبنا الحر والكريـم، لبناء دولة تحمل القوة 
يف مؤّسسـاتها ويف كوادرها ويف مسـار العمل فيها، بعيداً عن االنفالت يف 

األداء الوظيفي والفساد املايل واإلداري وعدم االنضباط األخالقي. 
إن املدونة السـلوكية سـتفضح ُكـّل مدعي اإليَمـان، وسوف تفضح 
املنافقني يف مؤّسسات الدولة، وسوف تمّكن القيادة من معرفة املتالعبني 
بفضل الله وقوة الله ورعايته الكبرية سوف تعجل يف اإلصالحات يف ُكـّل 

املؤّسسات وفق مسار إيَمـاني صحيح. 

طتمث خالح تاتط
تمتلك اليمن ثروة نفطية وغازية كبرية، وموقعاً جغرافياً 

اسرتاتيجياً جعل منها مطمعاً للدول عىل مر العصور. 
فاليمـن تعيش لعنة املوقـع والثروة، وهذا قـدر أبنائها، 
والذين لألسـف لم يحكمهم يف السـابق من يحمي أراضيهم 
ويستغل موقع بالدهم ويستخرج وثرواتهم املخزنة يف باطن 
ترابها وكذا يستصِلح ويزرع تربتها الخصبة والطاهرة التي 

ال تقبل أن يدنسها أجنبي.
فكـم مـرات تعرضت اليمن ملحـاوالت االحتـالل من قبل 
الرومـان والربتغال، والفرس واإلنجليـز واألتراك ولكنهم يف 
األخـري يغادرونها مرغمني مهزومني، حتى وإن بقي محتّالً 
لهـا فرتة من الزمن لسـبٍب أَو آلخـر، وكأن التاريخ يريد أن 

يعيد نفسه ويجرب حظه. 
فمنذ ثمانية أعوام ودول تحالف العدوان السـعوصهيوأمريكي تسـعى 
لتحقيـق حلمها وهو احتـالل اليمن والسـيطرة عىل سـواحلها وموانئها 
وجزرها، ونهب ثرواتها الغازية والنفطية والبحرية، وهو الهدف الحقيقي 
ملا كانوا يسـمونه (إعادة الرشيعة) تحت مسمى (عاصفة الحزم، وبعدها 
عاصفة اآلمل)، فالنفط وباب املندب وجزيرة سـقطرى وميون والسواحل 

اليمنية بشكٍل عام هي أهداف عاصفتهم. 
فكلما يتعرض له الشعب اليمني من قتل ودمار وجوع وحصار، الهدف 

إخضـاع وإركاع الشـعب واالستسـالم لهـم وتنفيذ مرشوعهـم وتحقيق 
حلمهم. 

فأطمـاع أمريكا وإرسائيـل وبريطانيا وفرنسـا وغريها 
تتجـىل يومـاً بعَد يوم من خالل ما نشـاهده مـن واقع عىل 
األرض، فها هي اإلمارات تسـعى لتحقيـق الحلم األمريكي 
الصهيوني بالسـيطرة عىل جزيرة سـقطرى وإقامة قواعد 
عسـكرية فيهـا، وكذا إنشـاء قواعـد عسـكرية يف جزيرة 
ميون حارس باب املندب، هذه الجزيرة التي سـعت فرنسـا 
للسيطرة عليها وإقامة قاعدة عسكرية لها، لتتحكم باملمر 

البحري الهام وطرق التجارة العاملية. 
وأمام هذه األطماع يقف الشـعب اليمني شامخاً شموخ 
جبالـه رافضاً ملشـاريعهم، فثـروات اليمن ألبنائه، ليسـت 
للنهب والرسقة، وهذا ما أّكـدته القوات املسلحة ورسالتها 
التحذيرية التي أرسـلتها قبل أسـابيع ملنع سفينة يف ميناء 

الضبة من نهب الثروات النفطية. 
وإقامة القواعد العسـكرية يف الجزر والسواحل اليمنية لن تظل صنعاء 
صامتة َكثرياً عما يجري يف سقطرى وميون وغريها، ولن تكتفي باإلدانات 
واالسـتنكار ملا يجري عىل أراضيها، ولكنها تنتظر الوقت املناسـب إلرسال 
رسـائل تحذيريـة عـىل غرار منـع نهب الثـروات اليمنيـة، ما لـم فالقوة 
الصاروخيـة والطريان املسـريَّ جاهرة لحماية ُكـّل شـرب من تـراب اليمن 

وحماية ثرواته.
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السثواُن سطى 
الغمظ وأخطاُر 
الاطعث الئغؤغ

عقل طتمث الةحاري
 

الخـط  أن  املالَحـُظ 
التلـوث  لهـذا  البيانـي 
وبـراً  جـواً  يتصاعـد 
الهـواء  شـامالً  وبحـراً 
السطحية  واملياه  والرتبة 
والجوفيـة ولكـن يجـب 
ذات  الجهـات  عـىل 
عـدم  االختصـاص 
املوضوع  بهذا  التسـاهل 
واإلرساع يف عمل األبحاث 
التـي  الحلـول  وطـرح 
يجـب اتِّخاذهـا لتطويق 
مـا يمكن مـن آثـار هذا 
اإلنسـان  عـىل  التلـوث 
وسـائر الكائنات الحية واملناخ والبيئـة ُعُمـوًما واملخاطر 
املحتملـة التـي يمكن أن تشـهدها اليمن نتيجـة مخلفات 
الحـرب والعدوان وما صاحبها من إطالق كثيف للصواريخ 
ا ونحن بغرض  والقنابـل منهـا العنقوديـة واملحرمة دوليّـٍ
توجيه األنظـار إىل خطورة التلوث البيئي الذي تسـببت به 
مخلفـات هذه الحرب والعدوان والـذي يف كثرٍي من األوقات 
كان يتزامـن مـع موسـم الزراعـة وهطول األمطـار التي 
تغـذي اآلبار والسـدود والحواجز املائية وكذلـك ما لها من 
تأثـري مبارش عـىل الرتبـة الزراعية وما يصاحـب عمليات 
القصف بالصواريخ والقنابل العنقودية من تصاعد أعمدة 
الدخـان التي تغري من لون السـحب، َحيُث لوحظ يف أوقات 
كثرية تسـاقط األمطار ولونها متغري، هذا إضافة إىل تلوث 
الهواء بهذه املواد السـامة ومـا له من أثار خطرية وكارثية 

مستقبالً. 
وللتوضيـح أكثـر يجب عـىل الجميع معرفـة ما معنى 
مخلفات الحرب؟ الذي نقصده بمخلفات الحرب هي جميع 
املخلفات الناجمة عن القصف املكثّـف للصواريخ والقنابل 
العنقوديـة وشـتى أنواع األسـلحة والحـروب أَو املناورات 
العسكرية بالذخرية الحية واألنشطة والفعاليات الصناعية 
الحربيـة التي جـرت أَو ما زالت تجري سـواًء باليمن أَو يف 
مناطق الجـوار أَو يف أيـة منطقة بالعالـم، والحروب التي 
جـرت يف اليمـن وقاربت مدتهـا الثمان سـنوات نتج عنها 
العديد من الضحايا البرشية واألرضار الجسـيمة يف شـتى 
املجاالت وكما سبب ذلك أنواعا مختلفة من املخلفات تركت 
نتائـج كارثية عـىل البيئة واإلنسـان والحيـوان يف مناطق 

مختلفة باليمن بل قد تؤثر عىل ُكـّل مناطق اليمن..
وللتوضيـح أكثـر يمكننـا تقسـيم مخلفـات الحـروب 
والنشـاطات العسـكرية إىل عدة أنواع، فبحسـب تأثري تلك 
املخلفات يمكن تقسـيمها إىل مخلفـات ذات تأثري مبارش، 
َحيـُث تسـبب تأثرياً مبـارشاً عـىل البيئة وصحة اإلنسـان 
والنباتـات والحيـوان مثل حقـول األلغام، القنابـل، بقايا 
األسـلحة الكيمياويـة والبيولوجية والذخائر املشـعة مثل 
اليورانيوم املسـتنفد وغريها، كذلك مخلفات ذات تأثري غري 
مبـارش وهي التي ينجـم عنها تأثريات عىل املـدى الطويل 
عـىل البيئة والصحة العامة والثروتـني الحيوانية والنباتية 
وهـذا النوع تسـببه العمليات العسـكرية التي تسـتهدف 
البنى التحتية ذات العالقة بالبيئة والصحة مثل منظومات 
الـرصف الصحـي ومحطـات امليـاه والكهربـاء وشـبكة 
املواصـالت الربيـة واملعامـل ومراكز األبحـاث والجامعات 
واملعاهـد واملزارع واملـدارس... إلخ، وكما يمكننا تقسـيم 
مخلفات الحروب والنشـاطات العسـكرية بحسب أنواعها 
إىل مخلفات كيمياوية ذات درجات سـامة متفاوتة سـواًء 
الناجمة عن اسـتخدام األسـلحة الكيمياويـة أَو التقليدية 
ضـد أهـداف ينجـم عنهـا مخلفـات كيمياوية ضـارة أَو 
سـامة أَو مـا ينجـم عـن تجـارب األسـلحة أَو مخلفـات 
اآلليـات والطائرات والسـفن العسـكرية، كذلـك مخلفات 
بيولوجيـة قد تنجم عـن اسـتخدام األسـلحة البيولوجية 
أَو مخلفـات القواعـد العسـكرية واملختـربات والتجـارب 
العسـكرية املختلفـة، إضافـة إىل مخلفات نووية مشـعة 
نتيجـة االسـتخدام املبارش لألسـلحة النووية أَو ألسـلحة 
تدخل يف صناعتها مواد مشـعة، ولألسـف اآلن يعترب اليمن 
اليـوم نموذجـاً مثاليـاً للتلـوث البيئي يف الرشق األوسـط 
والذي سـببته مخلفـات الحـرب والعدوان، إضافـة إىل ما 
صاحب ذلك من األنشـطة العسـكرية كذلك التلوث البيئي 
الذي سـببته، َحيُث استخدمت فيها مختلف أنواع األسلحة 
ومن ضمنها قد تكون استخدمت فعًال األسلحة العنقودية 
والكيمياويـة... كذلك َفــإنَّ الحرائق يف املنشـآت النفطية 
والصناعية وأنابيب نقـل النفط والغاز واملحطات النفطية 
َو...، ُكــّل ذلـك أَدَّى إىل إطـالق كميات هائلة مـن الغازات 
التي تؤذي البرش والحيوانـات والنباتات، والنموذج اليمني 
مثله مثل النموذج العراقي والفلسـطيني واللبناني وبقية 
مناطق الحروب واألنشـطة العسكرية... مع العلم أن سبق 
َوأنـذرت العديد من الدراسـات مـن تفاقم الكارثـة البيئية 
والصحيـة الناجمـة عن مخلفات النشـاطات العسـكرية 
والحروب يف فلسـطني والعراق ومناطق أُخرى ساخنة رغم 
أنهـا مخاطر تتجـاوز البلدان التي تقـع العمليات الحربية 
عىل أرضهـا ويف أجوائهـا ومياهها إىل مجتمعـات وأرايض 
ومياه وأجواء البلدان املجـاورة وبلدان بعيدة كذلك أحياناً، 
ولم تتخذ إجراءات جدية من قبل حكومات الرشق األوسط 
للتصـدي آلثار هذا التلـوث البيئي الخطـر واليمن اآلن من 
ذلك الوضع ليس ببعيد بل تتصدر، مما يستدعي كما ذكرنا 
اإلرساع يف عمـل األبحاث وطرح الحلول التي يجب اتِّخاذها 
لتطويق ما يمكن من آثار هذا التلوث عىل اإلنسـان وسائر 

الكائنات الحية واملناخ والبيئة ُعُمـوًما. 

كتابات

اقظاتاُء افغثغعلعجغ
 طظار الّحاطغ

 
«حتـى يسـُهــَل عليـك إيقاُع العدّو شـتت 
انتباهه واهجم عليه» اسـرتاتيجيٌة عسـكريّة 
جعـِل  يف  العسـكريون  الخـرباء  يسـتخدمها 
املعركـِة ناجحـة مـن َحيُث قّلـة الُكلفـة التي 
تتزامـن مـع اإلنجـاز الرسيـع، تتميّـز هـذه 
االسـرتاتيجية بالنتائج املثمـرة؛ كونها تحُرص 
العـدّو يف قبضتهـا كّلمـا كان غافـًال، غـري أّن 
مفهومهـا تطّور قليـًال ليصبـَح متاًحا ملعارك 
غري تلك التي تُستخدُم فيها املعّدات العسكرية، 

تلك التي تهدُف إىل غزو الفكر قبل الجسد!
«أن تريـَد أنت مـا أريُد أنـا» عناويـُن بّراقة 
تُقدمها دراسـاٌت غربيّـة للتطبيِق العميلّ حتى 
ُمعيّنـة  أهـداف  يف  التطبيقـّي  نصيبهـا  تنـال 

كخطوٍة تالية يف ِخضمِّ معركٍة شاسعة!
تصِبـُح الخطـوُة التاليـة ِلمـا بعد تشـتيِت 
الدخيلـة  األفـكار  آفـاق  وتوسـيع  االنتبـاه 
واملتباينـة ووضعهـا يف دوائـر ال متناهيـة من 
َحيُث اإلبهام واالستغفال وانعدام األََساس، هي 
أن يبـدأ األعداء من اليهـوِد والنصارى التابعني 
لهـم بقاداتهـم الغربيّـة بوضِع خـطٍّ محدود 
بعـد إبهاٍم طويـل، أي أنهم بعد جعِل اإلنسـان 
راضًخا لألفكار التي يُقدمونها بشكِلها امُلحّرف 
واملنحرف كالّدين اإلسالمّي وعقائده ونظرياته 
باملجمل يُسّلطون الضوء عىل أفكارهم الهدامة 
بشـكٍل براٍق وبطريقٍة معسـولة بعـد رحالِت 
التشـويه التـي تطاُل بالعادة اإلسـالم بشـكٍل 
عام، لترشَع تلك األجهزة بربامِجها اإللكرتونية 
ببثِّ سـموِمها عرب أكواِب العسـل مكوِّنًة فكًرا 

جديًدا مجّوًفا. 
تَحـّرك العـدّو يف العالِم الرقمـّي من جوانب 
ِعـّدة بعد أن كانت أهدافُه متشـكلًة عىل النحو 

التايل بشكٍل تقريبّي:
- تشتيت الّذهن وتشويه الفكر. 

- بـّث الشـّك والريبـة، وتقديـم اليقني عىل 
شاكلِة أفكار صاغتها عقولهم. 

- السـيطرة عىل الخصِم فكريًا حتّى يُريَد ما 
يُريُد هو. 

يقول الدكتور امُلفّكر الشهيد عيل رشيعتي يف 
كتابه النّباهة واالستحمار: فمعنى االستحمار 
إذاً يف تزييف ذهن اإلنسـان وتغيري مسـريه عن 

«النباهة االجتماعية» و»النباهة اإلنسانية». 
ويكمـُن قصـُد الشـهيد الدكتـور يف جعـِل 
العقـول غافلة عـن التيّقـظ للمؤامـرات التي 
ــة  تُحاُك لنا كشعوٍب مستهدفة وكقضايا األُمَّ
الكـربى، وكذلـك االنهيـار اإلنسـانّي يف جعـِل 
الّصورِة الدينيّة مشـّوهة، فكّلما قّل الدين قّلت 

اإلنسانيّة!
اسـتحماٌر تدريجيٌّ للعقـول حتى تضحو يف 
والدتها الجديدة راضخًة ِلمـا تّم إمالؤه عليها، 
بعـد أن ُخِلَق لهـا عالٌم آخر ال انسـجام له مع 
العالِم الواقعّي؛ بَهـدِف إبعاِد الناس عن األصل 
واقتيادهـم إىل الّزيـف، وهذا تحديـًدا ما ذكره 
الدكتـور نديم منصوري يف كتابه «االسـتحمار 
اإللكرتونـي» عندما قـال: لقد أحـدث الفضاء 
املعلوماتـي تغيريات جّمة يف حيـاة البرش، ويف 
طبيعـة العالقـات التـي تنوعت بني اإلنسـان 
واآللـة، بينـه وبني مسـتخدم آخـر يف الفضاء 
نفسه، كما ساهم يف إنشـاء فضاءات متخيلة 

ال حرص لها. 
لقـد فرض علينا الفضاء املعلوماتي الدخول 
إىل املجتمـع العاملـي، بثقافتـه الجديـدة ومـا 
تحويـه مـن اقتصاد جديـد، وعـادات وتقاليد 
ولغـة ونمط عيش مختلف عـن ما تربينا عليه 

يف مجتمعاتنا اإلنسانية. 
دراسـٌة جامعيّة تنرشها الصحـف العلميّة 
قبـل عّدة أعوام تقـوُل: إّن 77.5 % من إجمايل 
الشـباب العرب املسلم بات تحت سيطرة القوة 
الفنية األجنبية، التي تهدُف إىل تشـتيت قدرات 
املقاومة وتجويف العقول وسلب اإلراَدة، وعىل 

هذا األََسـاس َفـإنَّهم إّما قـد يكونوا خاضعني 
للحضارِة املزعومة بما فيها من انفالت أخالقّي 
أنواعهـا  بمختلـِف  الالمرشوعـة  يف العالقـاِت 
والتي تُهيُّجها املواقع اإلباحيّة بعد جذِبهم إليها 
لقلِّة اإليمان وانعدام الِفكِر اإلسـالمّي بفطرتِه 
الصحيحـة، وإّما مخدوعـًة بالعناوين اّلالمعة 
التـي تزعمهـا املنظمـات الغربيّـة بعـد محو 
العقائد الدينيّة والروحيّة لإلنسـان وطمِسـها 
وخلـق حالة مـن الفراغ التي يُشـبعونها بمثِل 
هـذه االنحرافـات الفكريّة عرب آليـات التفريغ 

والتجويف والتعبئة. 
يقول كلٌّ من مارك دوغان وكريستوف البي 
يف كتاِبهما «اإلنسـان العاري»: لقد استطاعت 
الصناعـة اإللكرتونية أن تُربمج سـلوك الناس 
وتَحّركهـم وفق ما تـوّده اآللة االسـتهالكيّة، 
إنّهم يعرفون عنّا ُكـّل يشء: سـلوكنا وعاداتنا 
يف االسـتهالك وميوالتنـا الجنسـية الرصيحة 
السياسـية  يف  وآراؤنـا  ورغباتنـا  والخفيّـة، 

واالجتماع وااليديولوجيا. 
لقد تَحّرك العدّو بفسـادِه الكبري من جوانب 
عّدة صبّـت جاَم حقدها عىل اإلسـالم بأفكاره 
وعقائده السليمة، ولهذا فاليهود هم وراَء ُكـّل 
انحراف فكـرّي يف العالم بمـا يف ذلك املنظمات 
واملكّونـات التـي مـن شـأِنها إفسـاد الفكـر 
اإلسالمّي ومحاربته ولو عىل حساِب مصالحها 
كالشـيوعيّة واملاسـونية وغريها من الحركات 

التي تتبنّى الِعداء لإلسالم بشكل عام. 
مجمـل  باأليديولوجيـا  يُقَصـُد  مالحظـة: 
األفكار املتنّوعة سياسـيٍّا وثقافيٍّا واجتماعيٍّا، 
أي أنّها تحُرص األفكار، وعليه َفـإنَّها تشخيٌص 
ملا أمِلكُه أنا يف موسـوعتّي الفكريّة كما تملكُه 
أنـت، أّمـا االنتحاء فيعنـي امُلّيض نحـو ناحيٍة 
ُمحـّددة، وقـد اشـتّقت مـن أصل «نحـو» أي 
بمعنـى إىل جهة، ولُه مقامـات علميّة كعمليِة 

«االنتحاء الضوئّي» يف علِم األحياء. 

ظتظ ظظاخُر بالترب َأو بالسقمظتظ ظظاخُر بالترب َأو بالسقم
ظعال أتمث

أمريكا وبريطانيا وحلف الرش من دول االستكبار 
العاملـي، َوأدواتهم املسـتأجرة مـن دول الخليج هم 
مـن جاؤوا لالعتداء عىل اليمن وعىل الشـعب اليمني 
األعـزل املظلوم، والذي لم يسـبق لـه أن اعتدى عىل 
أحـد من دول الجوار، ولم يتعـد عىل أي من القوانني 
الدولية أَو املجتمعية أَو اإلنسانية، ولم يخرق قانوناً 

يف أرٍض وال رشيعة من سماء.. 
الشـعب اليمنـي شـعب ُمسـالم يكـره الحـرب 
كمـا غريه من الشـعوب، يرفض وبشـدة ُكـّل أنواع 
الحـروب التي تمارسـها دول العـدوان بحقه والتي 
بطشـت وتبطش بأبنائـه، والتي أهلكـت عليه ُكـّل 
يشء ودّمــرت عليه ُكـّل مقدراته ومقومات حياته، 
يرفـض هـذه الحـرب الظاملة التـي قتلتـه وجوعته 

ورشدت ُكـّل أبنائه. 
رجال اليمن أجربهم العدوان األمريكي السعودّي 
عىل الدفاع عن أنفسـهم وبالدهـم، فلم يخرجوا من 
منازلهـم ال أِرشيـن وال بطريـن وال مفسـدين وال 
متجربين، العـدوان األمريكي اإلرسائييل عىل وطنهم 
هو مـن أخرجهم مـن منازلهـم ُمقاتلـني مدافعني 
عـن أنفسـهم وأهليهـم ليحمـوا أرضهـم وديارهم 

ومقدراتهم. 
العدوان األمريكي السعودّي وامُلعلن من واشنطن، 
والذي اسـتهدفهم داخل بالدهم هو من أجربهم عىل 
القتـال وخـوض املعركة التي هـي يف األصل معركة 

وجود ومعركة حرية وكرامة واستقالل.. 
الشـعب اليمني كغريه من الشعوب يكره الحرب، 

ويتعـب مـن الحـروب ولكنه رغـم معاناتـه وآالمه 

وجراحه، لم يتعب من الكرامة ومسـتعد أن يضحي 

ويعانـي طـوال حياتـه يف سـبيل أن يعيـش بحرية 
وكرامة.

ألنـه شـعب كريم عزيـز، يرفـض حيـاة اإلذالل 

واالستسـالم ومـا زال مـع قيادتـه َورجـال اليمـن 
األحرار ينشـدون جميعاً السـالم، ويطالبون بوقف 
العـدوان والحصـار عـىل بالدهـم َوال زالـت األيادي 
اليمنيـة ممدودة للسـالم ولكن ذلك السـالم امُلَرشف 
املفعم بالحرية واملتوج بالكرامة، ليس سالم أمريكا 
التي تريد أن تخضعه وترغمه عىل االستسـالم تحت 

سياطها وطغيانها.. 
الشـعب اليمني يتطلـع للحرية ويطالب بسـالم 
عـادل يحفظ له كرامته وحريته واسـتقالله يصون 

له ثرواته وسالمة أراضيه.. 
رجال اليمن هم رجال السـالم وهم ُدعاة للسالم، 
وهم من يُطالبون دائماً بالسالم، ال خوفاً من األعداء 
وال ضعفاً منهم وإنما حقناً للدماء وتجنيب الشعب 
ويـالت الحـروب والدمـار واملآيس التـي فاقمت من 

معاناته.. 
عىل مـدى ثمانية أعـوام وهم يواجهـون عدوانا 
أمريكيٍّا سـعوديٍّا وإماراتيـاً وبريطانيـاً وإرسائيلياً 
غاشـماً، وقد أثبت الجيش اليمني واللجان الشعبيّة 
لقوى العـدوان وزبانيتـه وخالل ثمانيـة أعوام من 
املواجهة بأنهم جديرون عىل تحقيق النرص باالعتماد 
عىل الله وبقوتهم املستمدة من الله تعاىل، وقد أثبتوا 
ذلك يف امليدان وبما يحّققونه من انتصارات وبطوالت 
ومالحم وصمود أُسـطوري أذهل العالم، َحيُث إنهم 
يواجهون أعتـى وأقذر عدوان عسـكري واقتصادي 
يف تاريـخ املنطقـة والعالـم، وال يزالون بعـون الله 
وإيَمـانهـم وعزيمتهـم وإبائهـم يؤدبـون املعتدي 
والغازي حتى يذعن ملطالب شعبنا املحقة والعادلة، 
وقد شـاهد العالم الخسـائر الكبرية والفادحة التي 
لحقت بالعدو السـعودّي ومعه اإلماراتي واألمريكي 
وال يزالون يتجرعـون الهزائم تلو الهزائم عىل أيادي 
رجـال الرجـال يف قواتنا املسـلحة والجيـش اليمني 
الباسـل وقائـده القرآني املجاهد َوالشـجاع، والذين 
حّققوا انتصارات عظيمة شـهد لهـا الواقع وامليدان 
والتـي جعلـت العـدّو اليـوم يرفـع دعاوى السـالم 

املزعومـة التي تتحدث عنها أمريـكا وأممها املتحدة 

والتي أثبتت هزيمة وفشـل دول العـدوان وأذنابهم، 

أمام قوة وشدة بأس اليمانيني وعنفوانهم. 

وكمـا عهدناهـم يف ُكـّل مـرة وبعد ُكــّل إخفاق 

لـدول العـدوان وعند فشـلها عن تحقيـق أي إنجاز 

يُذكـر، نراهم يف ُكـّل مرة يعلنون عن وقف العمليات 

العسـكرية والتحـدث عـن ُهــدنة وعـن فتح باب 

املشـاورات وإقامـة مفاوضات هنـا أَو هناك تحت 

عنوان السالم الذي ال نسمع عنه وال نراه إال لتحقيق 

غاياتهـم وملا تقتضيـه مصلحتهم يف إعـادة ترتيب 

أوراقهم التي سقطت وتهاوت تحت أقدام املجاهدين 

األنصـار الذين بصمودهم وثباتهـم وقوة إيَمـانهم، 

حّققوا أعظم اإلنجازات العسـكرية يف كافة املجاالت 

وهـم يخوضون معركـة التحّرر واالسـتقالل دفاعاً 

عن الشعب ُكـّل الشـعب ضد قوى العدوان وجرذان 

الغزو واالحتالل.. 

فاألعني اليمنية املسـتبرصة ترقب العدّو وقواتنا 

املسـلحة الباسـلة ترصد ُكــّل ما يقوم بـه األعداء 

مـن تَحـّركات عدائية تمـس بأمن شـعبنا َوثرواته 

السيادية عىل امتداد الجغرافيا اليمنية براً أَو بحراً.. 

ومـن يريـد السـالم فرجـال اليمـن وقائدها هم 

أهل للسـالم، ومـن أرادها حرباً فالرجـال عىل أهبة 

االسـتعداد وعىل قدٍر عاٍل من الجاهزية والصواريخ 

شـوقاً  تتلهـف  اليمانيـة  ات  واملسـريَّ الباليسـتية 

لالنطـالق من مرابضهـا وقواعدها لتقـوم بواجبها 

الدفاعي والردعي بقصفها لكل األهداف املرسـومة، 

وكل تصعيـد مـن العـدّو سـيقابله رجـال اليمـن 

املؤمنـني وكافـة أبنـاء الشـعب الصامـد بالتصعيد 

وباالسـتمرارية يف دعـم الجبهـات وإسـنادها، فال 

العـدوان  طاملـا  استسـالم  وال  تراجـع  وال  تهـاون 

والحصار االقتصادي قائم عىل بلدنا. 

سـتبقى أعنُي الرجال ترقب العـدّو يف ُكـّل ميدان 

َويٌد ممدودة للسالم واألُخرى قابضة عىل الزناد. 
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طساعذظعن خعاغظئ غصاتمعن باتات افصخى املئارك

الضغاُن الخعغعظغ غسرتُف: طصاُض طساعذظ طاأبرًا بةراته

املصاوطئ: اقتاقُل جغحعُث تخسغثًا يف ُضـّض طثن الدفئ الشربغئ املتاّطئ

الصائُث السام لطةغح اإلغراظغ: عثُف اقتاةاجات تصسغُط الئقد

 : طاابسات:
اقتحم عرشاُت املسـتوطنني، أمس الثالثاء، 
املسـجَد األقىص املبارك، بحمايٍة مشـّددة من 

رشطة االحتالل الصهيوني. 
وأَفـادت األوقاف اإلسـالمية يف القدس، بأن 
حـوايل 177 من املسـتوطنني الصهاينة بينهم 
طالب معاهد توراتية اقتحموا املسجد األقىص، 
ونفـذوا جـوالٍت اسـتفزازيًة والتقطـوا صوراً 
تذكاريـة يف باحاتـه، وأدوا طقوًسـا تلموديـة 

عنرصية يف املنطقة الرشقية منه. 
ويتعرض املسجد األقىص املبارك القتحامات 
يوميـة مـا عـدا يومي الجمعـة، والسـبت، يف 
محاولة لفرض تقسـيم زمانـي ومكاني فيه، 
وتـزداد حدة هـذه االقتحامات ورشاسـتها يف 
ة باالحتالل.  موسم األعياد واملناسبات الَخاصَّ

 : وضاقت:
كشفت وسـائُل إعالم عربية، صباَح أمس 
الثالثاء، عن مقتل مستوطن متأثًرا بجراحه 
التـي أُصيـب قبـل أسـبوعني قـرب نابلـس 

بالضفة املحتّلة. 
وقالت قناة «كان» العربية: «إن املستوطَن 
الـذي ُقتـل كان أُصيـب خالل عمليـة طعن 
وقعت قرب قريـة الفندقوميـة، فيما تمّكن 

املنفذ من االنسحاب من املكان بسالم». 
عـن  أعلـن  الـذي  املسـتوطُن  وتعـرض 
مرصعـه، النتكاسـة، أمـس، بعد أن سـمح 
بعودته ملنزله بعد عالج دام أكثر من أسـبوع 
ونصف، َحيُث فتح جرحه مجّدًدا وفقد دماء 
كثرية وأصبحت حالته خطرية حتى أعلن عن 

مرصعه صباًحا. 
ويُشـار إىل أن هـذه العمليـة وقعـت بعد 
سـاعات من ارتقاء 6 شهداء بينهم القيادي 

البارز يف مجموعات «عرين األسود» يف نابلس 
وديع الحوح برصاص جيش االحتالل. 

وكان قـد استشـهد، فجـر الثالثـاء، 25 
أُكتوبر 2022م، القيـادي البارز يف مجموعة 

«عرين األسـود» وديع الحوح خالل اشـتباك 
مـع قوات كبـرية من جيـش االحتـالل التي 
تسـللت إىل البلـدة القديمة يف نابلس شـمايل 

الضفة الغربية املحتّلة. 

 : طاابسات:
ـدت املقاومـُة الفلسـطينيُة االحتالَل  توعَّ
الصهيونـي بتصعيد يف العمليات البطولية يف 

الضفة الغربية املحتّلة. 
وأّكـد القيادي يف حركة حماس إسماعيل 

رضـوان يف لقاء مع قناة العالم االخبارية أّن 
ام صعبة».  «االحتالل اإلرسائييل تنتظره أَيـَّ

وقـال رضـوان: «نحـن نسـتبرش خـرياً 
فقـط،  لالسـتمرار  ليـس  املسـتقبل،  أن 
بـل ستسـتمر هـذه البطـوالت والعمليـات 
واملقاومـة يف الضفة الغربيـة وأكثر من ذلك 

انها ستتصاعد». 
وحـّذر القيـادي رضوان بالقـول: «نحّذر 
االحتـالل اإلرسائيـيل بـأن القـادم أصعب»، 
تذهـب  لـن  الشـهداء  «دمـاء  أن  مؤّكــداً 
هـدراً وسـتكون وقـوداً لتصعيـد املقاومـة 

واستمرارها يف ُكـّل مدن الضفة الغربية». 

 : وضاقت:

أشار القائُد العام لجيش الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانية، اللـواء عبد الرحيم 
النهائـيَّ  الهـدَف  أنَّ  إىل  موسـوي، 
البـالد،  تقسـيم  هـو  لالحتجاجـات 
موضًحا أنَّ مسار هذا التقسيم يمر عرب 
«سـورنة» البـالد من خـالل خلق حالة 
مـن الفـوىض وتدمـري ووقـف عجالت 
اإلنتاج واالقتصاد وإغالق مراكز العلوم 

والتكنولوجيا. 
أُقيمـت  مراسـم  خـالل  كلمتـه  ويف 
إلحياء ذكرى شـهداء الجيش يف مدينة 
قـال  طهـران،  العاصمـة  جنـوب  قـم 
اللواء موسـوي: «إّن إيران تواجه حرب 
أحـزاب هجينة، واألعداء اسـتغلوا ُكـّل 
قواهم يف تضخيم املشاكل والتسرتُّ عىل 
نقاط القـوة للبالد، لتنفيذ مخّططاتهم 
الرشيرة التي رسموها يف غرف أفكارهم 

لسنوات». 
ه «يف األحـداث األخـرية  وأضـاف، أنـَّ
التـي شـهدتها إيـران، جاء األعـداء إىل 
امليـدان بكل قواهـم، كان بعض األعداء 
مسؤولني عن التصميم، والبعض اآلخر 
عن املساعدة االسـتخباراتية، والبعض 
اآلخر عـن املسـاعدة املاليـة، والبعض 
اآلخر نشـط يف أبعاٍد أُخـرى، كما كانت 
وسـائل اإلعالم السـعوديّة والجماعات 
االنفصاليـة حـارضة بشـكل كامل يف 

امليدان». 
ولفـت القائد العـام للجيش اإليراني 
إىل أنَّ بعـض مراكز الفكر واملسـؤولني 
األمريكيني قد أعلنوا رصاحة منذ حواىل 
10 سـنوات أن معداتهـم الرئيسـية يف 
الحـرب الحالية هـي الهواتف املحمولة 
متاحـة  وهـي  املعلومـات،  وبرامـج 
نكـون  أن  ويجـب  اليـوم  للجمهـور 
حّساسـني ملثل هذه القضايـا، مبينًا أنَّ 

«مشـاكل سـبل العيش واالسـتخفاف 
الوطنـي هـي الرصاصـات الرئيسـية 

لألعداء يف هذه الحرب الهجينة». 
واعترب اللواء موسوي أنَّ «األعداء قد 
نجحـوا يف التأثـري عىل تصـور ومعرفة 
بعـض أبناء الشـعب اإليرانـي بالحرب 

املعرفية»، مضيًفـا: «لذا علينا إعادتهم 
من األرس يف هذه الحرب املعرفية». 

وأَشاَر إىل بعض اإلنجازات العسكرية 
الجديـدة للبالد، مؤّكــداً أنَّ «الصاروخ 
«صياد 4» بمـدى يبلغ 304 كيلومرتات 
هـو إحدى التقنيـات الجديـدة التي قد 

يوجد مثيل لهـا يف عدد قليل من البلدان 
فقط». 

وحـول خصائص الصـاروخ «صياد 
4»، كشـف اللـواء موسـوي أنَّ «هـذا 
الصـاروخ قادر عىل اسـتهداف وتدمري 
أهـداف صغـرية ومتهربـة من الـرادار 
ا، وال يمكن  عـىل مسـافة بعيـدة ِجــدٍّ
فهم ذروة هذه التكنولوجيا العسـكرية 
الجديدة إال من قبل الخرباء العسكريني 

يف العالم». 
واعتـرب الصـاروخ الحامـل لألقمار 
الصناعية «قائم 100» إنجازاً عسـكريٍّا 
آخر مهًما ورائًعـا للبالد، وتابع: «يجب 
رشح هذه اإلنجازات العظيمة وتبيينها 

بشكل مناسب للشعب». 
ويف الختـام، لفت القائد العام لجيش 
الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة إىل أنَّ 
العدّو يركز عىل نقاط الضعف؛ بَسـبِب 

خوفه من تقدم إيران ونقاط قوتها. 

«واحظطظ بعجئ» تسّثد 
أضاذغَإ باغثن وتططص سطغه 

لصإ «بغظعضغع»
 : وضاقت:

ال يخفى عىل أحد ما شهده تاريُخ رؤساء الواليات 
املتحـدة األمريكيـة من قصـص الكـذب، بعض تلك 
األكاذيـب جـاء بَسـبِب بحثهـم عن كسـب أصوات 
الناخبني، َحيُث كشـف اإلعالم األمريكي بنفسه زيف 

هذه االدِّعاءات واألكاذيب. 
ويف هـذا السـياق، أطلقـت صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت» عـىل الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن لقب 

«بوتوملس بينوكيو»؛ بَسبِب ترصيحاته الكاذبة. 
وقـد حّددت الصحيفـة هذه الفئـة لوصف حاالت 
الترصيحـات الكاذبة أَو املضّللة التـي تكّررت بوترية 
يمكـن وصفهـا بأنّها «شـكل مـن أشـكال الدعاية 
والرتويج»، والشخص الوحيد الذي منحته الصحيفة 
هذا اللقب أَيْـضاً كان الرئيس السابق دونالد ترامب. 
ووفًقـا للصحيفة، أعلن الرئيـس األمريكي الحايل 
بشكل دوري أنه قىض «الكثري من الوقت» مع الزعيم 
الصينـي يشء جني بينغ، َحيُث سـافر معه «17000 

ميل» يف رحالت مشرتكة. 
وأّكـدت الصحيفة عدم وجود دليل يثبت أن بايدن 
سافر َكثرياً برفقة الزعيم الصيني، لكن األول يواصل 
الرتويـج لهـذا الزعـم عىل الرغـم من اعـرتاف البيت 
األبيـض بأّن أقـوال الرئيس «لم تكـن دقيقة» يف هذا 

املجال. 
ورسدت الصحيفـة كذلـك مجموعـة مـن مزاعم 
بايـدن األُخـرى، وقالـت «إّن هـذا ملخـص لبعـض 
األخطـاء التـي ارتكبها الرئيـس مؤّخراً خـالل إلقاء 
الكلمـات يف جميـع أنحاء البالد لدعـم الديمقراطيني 
قبـل االنتخابـات النصفيـة، ومـن بينها عىل سـبيل 
املثال، قوله إن سـعر البنزين يف الواليات املتحدة كان 
خمسـة دوالرات للغالون عندما توىل منصبه الحايل». 
وأضافـت الصحيفـة أنه «عندما تـوىل بايدن منصبه 

كان متوسط سعر البنزين حواىل 2. 48 دوالر». 
ومن بني أكاذيب بايـدن األُخرى، ذكرت الصحيفة 
ترصيحـه األخري بأن املتقاعدين «ألول مرة منذ عرش 
سـنوات» سـيحصلون عـىل أكـرب زيادة للمعاشـات 

التقاعدية. 
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طثوِّظُئ السطعك 
العظغفغ: طغباُق حرٍف 

ُد به خظساء تافرَّ
عظادي طتمث  

 

اعتـزازاً بالُهــِويَِّة اإليَمـانيـة لشـعب اإليَمــان والحكمة 

اليمانيـة وبشـهادة من الرسـول األعظم -صلـواُت الله عليه 

وآله- ويف سـبيل تعزيزهـا، صنعاُء بقياداتها السياسـية عىل 

رأسـهم رئيـس املجلـس السـيايس األعـىل/ مهدي املشـاط، 

تدّشـُن مدونَة السـلوك الوظيفي وأخالقيات العمل يف وحدات 

الخدمـة العامة والتي تبناها القطـاع اإلداري من خالل وزارة 

الخدمة املدنية. 

أتت هذه املدّونة مستهِدفًة «اإلنساَن» بذاته كمواطن يؤدي 

عمًال وظيفيٍّا ويتحّمل مسـؤولية مـا لتغرّي نظرته املوضوعية 

الروتينيـة للمسـؤولية، وذلك ليـس باالقتصار عـىل االهتمام 

بعوائدها املادية واملعنوية فقـط، بل ينظر إليها كأمانة؛ ألَنَّها 

مرتبطـٌة بالناس وبخدمتهـم، َويعتربها جانبـاً عبادياً، وهذا 

لـن يتحّقَق إال مـن خالل تطبيق مجموعة مـن القيم واملبادئ 

واألخالقيات التي يفرضها علينا ديننا وُهــِويَّتنا اإليَمـانية. 

هدفـت املدّونُة إىل إصـالح وبناء العمل املؤّسـيس واالرتقاء 

والتميّـز فيه، وذلك مـن خالل البدء بإصالح النواة األََساسـية 

والحلقة األوىل وهو «اإلنسـان» الذي إذَا َصلُح قلبُه َصلَُح بكّله 

وانطلق ليصلَح الحياة، كما قال الشهيد القائد عليه السالم. 

لم تُبَْن املدوِّنة بأفكاٍر ورًؤى فرديٍة حسـب الرغبة والنظرة 

القـارصة، بل اعتمدت املراجَع األََساسـية لكل مسـلم ومؤمن 

وهـو القـرآُن الكريـم والهدي النبـوي وعهُد اإلمـام عيل ملالك 

األشـرت حني واله مرص؛ باعتبَاره دسـتوراً إسـالمياً مهماً ملن 

أراد بنـاء دولة ُهــِويَّتها اإليَمــان وطابعها الصالح والتقوى 

يف تقديم الخدمات للمجتمع، وكذلك قوانني الدستور اليمني. 

سـيادُة الرئيـس/ مهـدي املشـاط، أّكــد يف كلمتـه خالل 

التدشـني أن األهـمَّ مـن إنجاز املدونـة هو تطبيقهـا من قبل 

الجميـع، باملعنـى أن تطبيقها هو ما سـينتج ثماًرا حسـنة، 

والتقصـري يف العمـل بما تضمنتـه هو ما سـيمنع جني هذه 

الثمار؛ لذا ال يخيَّْل للبعض أن هذه املدونة أتت لدفِن ُكـّل منابع 

الفسـاد ولن نرى فاسـًدا أَو متالعبًا بعَدهـا؛ ألَنَّه -كما ذكرت 

سـابًقا- الصالُح يكوُن من اإلنسـان ذاِته الذي يخضُع نفَسُه 

للرقابة اإللهية قبل الرقابة القانونية. 

ختاًمـا: ال غرابـَة يف أن نرى الكثريَ من األبـواق الناعقة من 

مرتِزقـة العـدوان ومنافقي الزمـان رافضني للمدونـة؛ ألَنَّهم 

يدركـون جيًِّدا قبـَل ُكـّل فئـات املجتمع من موظفـي الدولة 

حجـَم اإلصالحات والتطوير الذي ستشـهُده املؤّسسـاُت بعد 

تطبيق املدّونة، وأن الباَب قد أُغلق أمام املتالعبني، وهذا موطُن 

الوجع لهم؛ لذلك لسـنا مستغربني موقَفهم بل سنعمُل عىل أن 

تعلَو أصواتُهم أكثَر فأكثَر حتى تَبُحَّ وال يبقى صوٌت إال للحق، 

والعاقبــُة للمتَّقيـن. 

تالُئ الق جطط والق ترب تثُخُض حعرعا الباظغتالُئ الق جطط والق ترب تثُخُض حعرعا الباظغ
شعث حاضر أبع رأس  

مىض أكثُر من شهر عىل انتهاء فرتة الُهــدنة األممية 

يف اليمن، وال زالت حالة الال سـلم والال حرب تسيطُر عىل 

املشـهد اليمني، مع رفض شـديد السـتمرار تلـك الحالة 

من ِقبل السـلطة يف صنعاء، وقد حسـم الجانب الوطني 

موقفـه إزاء هـذه الحالة ونهـب ثروات اليمن السـيادية 

مـن املدن واملحافظات اليمنية املحتّلة، وممارسـة أعمال 

القرصنة البحرية عىل سفن الوقود والغذاء. 

ففي الوقت الذي تنشـط فيـه الجهود الدبلوماسـية؛ 

ِمن أجـِل الوصول إىل اتّفاق جديد، تمـارس األمم املتحدة 

دورها املشبوه يف اليمن، وتأبى إال أن تقدم الخدمة تلو الخدمة لألجندة 

األمريكية يف اليمن. 

وما اعتبار مكتـب املفوضية لحقوق اإلنسـان جرائم حرب ارتكبها 

الجانـب الوطنـي حسـب زعـم املفوضية، منـذ انتهاء فـرتة الُهــدنة 

األممية، من عمليات قنص وقصف أودت بحياة طفل وجرح آخرين إال 

ذرف لدموع التماسـيح عىل األطفال واملدنيني يف هـذا التوقيت الحرج، 

فالبنـاء عىل االدِّعـاءات التي يجـري تضخيمها ليس صحـوة للضمري 

األممي، إنما هو جـزء من النفاق االجتماعي لديها وجنس من تالعبها 

وتدليسها الذي اشتهرت به األمم املتحدة واملنظمات الالإنسانية التابعة 

لهـا يف التعاطي مع امللف اإلنسـاني اليمني منذ بداية العدوان؛ ِمن أجِل 

تربئة سـاحة تحالف العدوان من ارتكاب الجرائم، والعمل عىل شيطنة 

الضحية أمام الـرأي العام، بينما املرتِزقة اليوم يصّعدون من جرائمهم 

يف محافظة تعز، جرائم ال تصل إىل مسـامع األمم املتحدة 

واملنظمـة األممية عىل مـا يبدو، أَو لعل األمـم املتحدة ال 

تريد أن تسـمع أصالً أَو ترى تلك الجرائم الوحشـية التي 

تمارسـها اليـوم أدوات الريـاض وأبو ظبـي يف محافظة 

تعـز بحـق األطفـال والنسـاء واملدنيني، بعـد أن تحولت 

«األمم املتحدة» إىل ُمَجـّرد أَداة لتضليل الرأي العام بنسب 

جرائـم الحرب تلك إىل سـلطة صنعـاء والجانب الوطني، 

وتربئـة سـاحة الريـاض وأبو ظبـي وأدواتهمـا من تلك 

الجرائم الوحشـية، وهي التي تقـف موقف املتفرج أمام 

الجرائـم اليومية؛ بَسـبِب مخلفات العـدوان، دون أن تضغط عىل دول 

العدوان للسـماح لدخول األجهزة الكاشـفة لأللغام للحـد من ضحايا 

تلك املخلفات من ألغام وغريها، والتي تجاوزت ِمئتي شـهيد منذ بداية 

العام الحايل، باإلضافة إىل تداعيات الحصار وهي األُخرى ال تزال تشكل 

العامل األََسـاس واملحوري لألزمة اإلنسانية األسوأ يف العالم التي يعاني 

منها شـعبنا اليمني، وعىل أن املعالجة للملفات اإلنسانية واالقتصادية 

الكفيلـة بالحـد من هذه األزمـة، تجدهـا األولوية السياسـية للجانب 

الوطني وسلطة صنعاء، بعكس أولوية تحالف العدوان الذي يراهن عىل 

الحـرب التجويع والحصار، وهي رهانات انتحارية؛ ألَنَّ ما يجري اليوم 

عىل اليمن سينتقل إىل دول العدوان غداً ال محالة. 


