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سياسي أنصار اهللا حيذر من التحركات األمريكية الربيطانية باملهرةسياسي أنصار اهللا حيذر من التحركات األمريكية الربيطانية باملهرة
بــــالدنــــا عــــلــــى  لـــــلـــــعـــــدوان  مــــــتــــــداد  ا هـــــي  ملــــــهــــــرة  وا حـــــضـــــرمـــــوت  يف  لـــــتـــــحـــــركـــــات  ا إن  بــــالدنــــاقــــــــال:  عــــلــــى  لـــــلـــــعـــــدوان  مــــــتــــــداد  ا هـــــي  ملــــــهــــــرة  وا حـــــضـــــرمـــــوت  يف  لـــــتـــــحـــــركـــــات  ا إن  قــــــــال: 
لــوطــنــيــة ا بــالــســيــادة  وتــفــريــط  «خــيــانــة»  يـــة  أ جتـــاه  املــســؤولــيــة  ملــرتــزقــة  ا حــكــومــة  لــوطــنــيــةمحــل  ا بــالــســيــادة  وتــفــريــط  «خــيــانــة»  يـــة  أ جتـــاه  ملــســؤولــيــة  ا ملــرتــزقــة  ا حــكــومــة  محــل 
االحــــــتــــــالل مــــــواجــــــهــــــة  يف  لــــــتــــــحــــــرك  وا لــــــــرجــــــــال  وا ملـــــــال  بـــــــا اجلــــــبــــــهــــــات  رفــــــــد  إىل  االحــــــتــــــاللدعــــــــا  مــــــواجــــــهــــــة  يف  لــــــتــــــحــــــرك  وا لــــــــرجــــــــال  وا ملـــــــال  بـــــــا اجلــــــبــــــهــــــات  رفــــــــد  إىل  دعــــــــا 

بسث أغام صطغطئ طظ زغارة اجافجازغئ لطمعرة
السفغر افطرغضغ غطاصغ بمتاشر بظك المرتجصئ المسئصغ

واحظطظ تخّسث الترب اصاخادغًا 
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خقل جطسئ ضرجئ لمظاصحئ الةعاظإ الماخطئ بأجسار السطع الشثائغئ والشاز المظجلغ:

جغاجغ أظخار اهللا غتّثر طظ تئسات الاَتّرضات افطرغضغئ والربغطاظغئ وغثسع لطاَتّرك ظتع تترغر ُضـّض حرب يف الغمظ
 : خاص

حّذر املكتُب السـيايسُّ ألنصار الله مـن التَحّركات 
األمريكيـة الربيطانيـة السـعوديّة اإلماراتية؛ لفرض 
السيطرة عىل السواحل والجزر االسرتاتيجية اليمنية، 
مؤّكــداً أن الشـعَب اليمنـي لن يسـمَح بالتنازل عن 
أي شـرب يف الرب أَو البحـر، مهما كان حجـم التضليل 

واملؤامرات والتالعب. 
وقـال املكتـب يف بيـان لـه، أمـس: «إن التَحّركات 

األمريكيـة يف محافظتـي حرضمـوت واملهـرة تمثُِّل 
اعتداًء خطرياً وسـافراً عىل السيادة اليمنية»، مؤّكـداً 
أن «التَحـّركاِت األمريكيَة يف حرضمـوت واملهرة هي 
امتداٌد للعدوان األمريكي امُلسـتمّر عىل الشعب اليمني 

منذ 8 أعوام». 
ونّوه إىل أن «هذه التَحّركاِت تأتي يف سياِق ترتيباٍت 
لخيانـة جديدة من قبل املرتِزقة تهدُف إىل بيِع وتأجرِي 

سواحَل وجزٍر يمنيٍة من قوى االحتالل». 
وحّمـل املكتُب السـيايس ألنصـار الله ما يسـمى 

بحكومة املرتِزقة املسؤوليَة تجاه أية خيانة أَو تفريط 
يف السيادة الوطنية. 

رفضنـا  ُد  «نجـدِّ اللـه:  أنصـار  سـيايس  وقـال 
واسـتنكارنا للتَحّركات األمريكية العدوانية يف املهرة، 
ونحـذُِّر من تبعاتهـا»، كما جّدد التأكيـَد عىل الرفض 
القاطع «ألي تواجد أَو تَحّركات أَو أنشطة أجنبية عىل 
أي أرٍض يمنيـة، ونؤّكـد أن من حق شـعبنا التصدِّي 

لها بكل الطرق املرشوعة». 
وأّكـد البيـان: «وقوَفنا إىل جانب الرشفاء واألحرار 

يف املناطق الجنوبية والرشقيـة، وندعوهم إىل اليقظة 
ـه املكتُب السـيايس ألنصـار الله  العاليـة»، كمـا وجَّ
دعوتَـه األحراَر من أبناء الشـعب اليمني للتَحّرك عىل 
ُكـّل املستويات؛ إلفشال املؤامرات التي تستهدُف البلَد 

وتستهدُف سيادتَه ووحدتَه واستقالَله. 
ويف ختام البيان، دعا املكتُب السـيايس ألنصار الله 
«جماهـريَ الشـعب إىل رفـِد الجبهات باملـاِل والرجاِل 
والتَحـرُّك الفاُعـِل يف مواجهة االحتـالل وأدواته حتى 

تحرير ُكـّل شرب من أرضنا». 

شدح طثّطَط دول السثوان ورساته قتاقل الةجر والسعاتض سئر اّتفاصات باذطئ طع الثعظئ

الصداُء افسطى غظّثُد بالخمئ الثولغ 
تةاه الاخسغث افطرغضغ وغآّضـث 
طحروسغَئ الردع لطرد اقتاقل

 : خظساء
اعترب مجلُس القضـاء األعىل التَحرُّكاِت العدوانيَة األمريكيَة والربيطانيَة 
يف املحافظات والسـواحل اليمنية، أعماالً مشـبوهًة ترمـي إىل احتالِل البلد 

وإخضاع شعبه. 
ونـّوه مجلُس القضاء األعـىل، أمس االثنني، إىل أن التَحـرُّكاِت األمريكية 
والربيطانية املشـبوهة ترشعُن للطرف الوطنـي َحقَّ الرد املرشوع عىل ُكـّل 

ما يُمسُّ سيادتَه واستقالَله ويطاُل ثرواِته. 
ونـّدد مجلُس القضـاء األعىل، بالصمت الـدويل واألممـي إزاء التَحّركات 

األمريكية والربيطانية بمحافظة املهرة. 
وأّكـد املجلس أن هذه املمارسـات العدوانية ال تخُدُم جهوَد السالم وأمن 

واستقرار البلدان واملنطقة برمتها. 
وشـّدد مجلُس القضاء األعىل عىل رضورِة تكاتف جهود القوى الوطنية 
والسياسـية واالجتماعيـة، إىل جانب األحرار من أبنـاء املحافظة الرافضني 

ملحاوالت العبث بمقدرات البلد وخرياته وانتهاك سيادته. 

اجاحعاُد وإخابئ جائ طعاذظني يف صخش خاروخغ وطثشسغ جسعدّي سطى خسثة

السثوان غعاخُض خرَق «التثغثة» بشارات جعغئ وصثائَش طثشسغئ وجط خمئ أطمغ

 : خظساء
واصل جيُش العدّو السـعودّي، أمس االثنني، 
جرائَمـه الوحشـيَة بحـق املدنيـني بمحافظـة 
صعدة، َحيُث سـقط عدٌد من الشهداء والجرحى 
الصاروخـي  القصـف  اسـتمرار  إثـر  األبريـاء؛ 
واملدفعـي، الذي ينفـذه جيش العدّو السـعودّي 
بشـكل يومـي، مخلفـاً أرضاراً برشيـة ومادية 

وسط صمت دويل وتواطؤ أممي. 
وأَفـادت مصـادر متعـددة بمحافظة صعدة 
لصحيفة «املسـرية»، باستشـهاد وإصابة ستة 
مواطنني جـراء االعتداءات التـي نفذها الجيش 
السعودّي بالصاروخية واملدفعية، أمس االثنني. 
وبـنّي املصـدر أن مواطنـاً استشـهد متأثـراً 
بجراِحـه البليغـة التـي تعـرض لهـا بمقذوٍف 

سعودّي أطلقه العدوُّ تجاه منطقة فذة بمديرية 
منبه الحدودية. 

وأوضـح املصـدر أن ذات املديريـة تعرضـت 
للقصـف املكثّــف؛ ما أَدَّى إىل سـقوط خمسـة 

جرحى من املدنيني، بعُضهم جراُحهم خطرية. 
ونّوه املصـدُر إىل أن القصَف السـعودّي طال 
املديريـاِت الحدوديـة األُخرى، مرجحـاً أن يزداد 
عـدُد الضحايـا خـالل السـاعات القادمـة مع 
اسـتمرار القصف املكثّــف الذي يلقـى تواطؤاً 
أمميـاً مفضوحاً، ُمشـرياً إىل اسـتمراِر القصف 
املدفعـي السـعودّي خـالل السـاعات املاضيـة 
عـىل مناطق متفرقـة من مديريتَي منبه َوشـدا 
اسـتهدفت القـرى اآلهلـة بالسـكان ومـزارع 

املواطنني والطرقات العامة. 
وتأتـي هـذه الجرائـم بعـد أن أعلـن مديـُر 

مستشـفى منبه الريفـي، عيل العيـايش، أمس 
األول األحد، أن عدَد ضحايا االعتداءات السعوديّة 
عـىل مديرية منبـه الحدوديـة بمحافظة صعدة 

بلغ 202 ما بني شهيد وجريح. 
وأوضـح العيايش يف ترصيح ملراسـل شـبكة 
«املسـرية» أن عدَد املواطنني الذيـن ارتقوا َجرَّاَء 
قصـف العـدّو السـعودّي ملنبه بلغ 21 شـهيداً، 
فيما بلغ عدُد جرحى استهداف العدّو السعودّي 
للمديرية 181 ما بني يمنيني ومهاجرين أفارقة. 
فيمـا يشـار إىل أن قـوات العـدّو السـعودّي 
صّعـدت يف اآلونـة األخـرية مـن اعتداءاتها عىل 
املناطق السكنية واملزارع يف املديريات الحدودية 
ة  يف محافظة صعدة، باستخدام الطائرات املسريَّ
املقاتلة واملدفعيات والصاروخية ما خلف مئات 

الشهداء والجرحى. 

 : التثغثة
واصـل تحالُـُف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، أمس االثنني، سلسلَة الخروقات اليوميَة 
الفاضحة التّفاق الحديـدة؛ ليؤّكـد من جديد عدَم 
جديته يف إحالل السالم، وتشبُِّثه بالتصعيد كخياٍر 

لتمرير مخّططاته العدوانية والتآمرية. 
ضبـاط  عمليـات  غرفـة  يف  مصـدر  وأَفـاد 
االرتباط والتنسـيق لرصـد الخروقات، بأن قوى 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي ارتكبت 
خالل الـ24 ساعة املاضية أكثر من 103 خروق 

يف مناطق متفرقة من الحديدة. 
ضبـاط  عمليـات  غرفـة  يف  مصـدٌر  وبـنّي 

رضبـات  الخروقـات 3  بـني  مـن  أن  االرتبـاط 
للطـريان التجسـيس عىل حيس، يف حـني يؤّكـد 
العـدّو من خـالل االسـتخدام املتكـّرر واليومي 
للغـارات يف ارتكاب الخروقـات أنه يحظى بدعم 
أممي وغطاء سـمح له باالستمرارية يف ارتكاب 

االنتهاكات والخروقات. 
وأوضح املصـدُر أن من بني الخروق 14 حالة 
قصـف باملدفعيـة طالـت مناطـق متفرقة من 
حيس، إضافة إىل عـرشات الخروقات بالعيارات 

النارية املختلفة التي طالت مناطق مدنية. 
ومـن خـالِل اسـتمراِر الخروقـات اليومية، 
يتأّكـد للجميع مدى تناغم الوسـيط األممي مع 
تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، 

والـذي بات هـذا التناغـم مفضوحـاً من خالل 
تصعيـد الخروقـات بكل األسـلحة وبمشـاركة 
الطريان، وكل ذلك وسط تواجد البعثات األممية 
القائمـة عـىل اإلرشاف لتنفيـذ اتّفـاق السـويد 

وامللفات املتعلقة به. 
وبهـذه املعطيات تشـري األمـور إىل أن اتّفاق 
السـويد قـد يذهب يف مهـب الريح إثـر التنصل 
األممـي عن القيـام بالدور املسـؤول امللقى عىل 
عاتـق املنظمـة األمميـة الراعية لهـذا االتّفاق، 
وكذلـك جـراء التصعيـد األمريكـي والربيطاني 
السـاحل  مناطـق  يف  واإلماراتـي  والسـعودّي 
الغربي، وسـط توّجـه مفضوح تبديه واشنطن 

لتفجري معركة يف البحر. 

الربملاُن غطجُم الةعات التضعطغئ بدئط افجسار ورشع تصارغر 
وسصعد حراء املحاصات والسطع لاتثغث الاضطفئ

 : خظساء
شـّدد مجلُس النواب عىل رضورة 
االلتـزام بتنفيـذ توصيـات املجلـس 
وتحديِد  بضبـِط  املتعلقـة  السـابقة 
واملـواد  والخدمـات  السـلع  أسـعار 
الغذائية والدوائية وتوفري مادة الغاز 
املنـزيل عرب محطـات مخصصة لذلك 
تتوفر فيهـا معايـري وضوابط األمن 

والسالمة. 
ويف جلسـته، أمس، برئاسة نائب 
رئيس املجلس أكـرم عبدالله عطية، 
ملناقشـة الجوانـب املتصلـة بارتفاع 
أسـعار املواد الغذائيـة والغاز املنزيل، 

أهميّـة  عـىل  الشـعب  نـواب  شـّدد 
توفري الغاز املنزيل بالسـعر املناسـب 
مراعاة للظـروف والحالة املعيشـية 
للمواطـن اليمني يف أمانـة العاصمة 
الدور  تعزيـز  وأهميّة  واملحافظـات، 
وضبـط  األسـواق  عـىل  الرقابـي 

املخالفني. 
وبحضور الجانب الحكومي ممثالً 
بوزير الدولة لشؤون مجليس النواب 
والشـورى الدكتـور عيل أبـو حليقة 
ونائـب وزيـر النفط واملعـادن يارس 
الواحـدي ووكيـال وزارتـي الصناعة 
واإلدارة  قطـران  محمـد  والتجـارة 
ورئيـس  القاعـدي  عبـاس  املحليـة 

مجلس إدارة املؤّسسـة العامة للغزل 
والنسـيج عبداإللـه شـيبان، أشـار 
اسـتكمال  أهميّـة  إىل  املجتمعـون 
برنامـج اسـتبدال أسـطوانات الغاز 
التالفـة عـىل مسـتوى املديريـات يف 
أمانة العاصمة واملحافظات، مثمنني 
الجهـود املبذولـة يف سـبيل حمايـة 
أّكــدوا  كمـا  واملمتلـكات.   األرواح 
واألوزان  األسـعار  تحديـد  أهميّـة 

املتعلقة ببعض السلع والخدمات. 
واسـتمع مجلـس النـواب خـالل 
املديـر  حرضهـا  التـي  الجلسـة 
التنفيـذي لرشكـة النفـط املهنـدس 
عمار األرضعي، وعدد من املعنيني يف 
الجهـات ذات العالقة، من نائب وزير 
النفـط واملعـادن إىل إيضاحات حول 
ودور  النفطيـة  املشـتقات  اسـترياد 
الرشكـة يف متابعة املسـتوردين منذ 
أن يتم الرشاء حتى وصول السفن إىل 
ميناء جيبوتي ومن ثم الحصول عىل 
تصاريح للوصول إىل ميناء الحديدة. 

ولفـت الواحـدي إىل تأثر أسـعار 
الروسية  بالحرب  النفطية  املشتقات 
-األوكرانيـة وتداعياتها عىل أسـعار 

النفط يف العالم. 

تتصغٌص جثغٌث لـ «املسرية» غضحُش تجوغَر خظش دوائغ 
صاتض لفجظئ وأجالغإ الاجوغر والئغع

 : خاص
كشـف تحقيٌق جديٌد للمسـرية عـن تزوير خلية 
إجراميـة لصنـف دوائـي حيـوي خاص بالنسـاء 

 .(ANTI-D) الحوامل يسمى حقنة الفصيلة
ويف التحقيـق حصلت املسـرية مـن مصدر طبي 
عـىل معلومة تؤّكـد أن صنـف الدواء املزور الخاص 
بالحوامـل يـؤدي إىل حـاالت اإلجهـاض ويرفع من 

نسبة وفيات املواليد وحاالت النزيف لألُمهات. 
ويف التحقيق تحدث مدير الدائرة العلمية بالهيئة 
العليا لألدوية الدكتور نجيب سيف للمسرية بقوله: 
إن «الخليـة اإلجراميـة قامت بتبديـل الصق حقنة 
ـة بعالج حاالت التحسـس بحقنة (الفصيلة)  َخاصَّ
عبـوات  تشـابه  واسـتغلت  بالحوامـل  ـة  الَخاصَّ

الحقنتني». 
وأوضح الدكتور نجيب سيف أن «الصنف الدوائي 

(ANTI-D) مسـجل لـدى الهيئـة ولـه تراخيـص 
اسـترياد معتمدة وتتواجد النسـخة األصلية منه يف 

كربى الصيدليات بالعاصمة». 
ومن خالل التحقيق توصلت املسـرية إىل الكشف 
عن أسـاليب حاالت تزوير متقنة لعدد من األصناف 
الدوائيـة املسـّكنة بغـرض الربـح التجـاري غـري 
املـرشوع، َحيـُث كشـفت مجريـات التحقيـق عن 
تواجـد منافذ بيع متعددة لألصناف الدوائية املزورة 

بالعاصمة صنعاء. 
ويف خضـم التحقيـق التقت املسـرية بمسـؤويل 
الهيئـة العليا لألدوية، َحيُث دعوا املواطنني إىل رشاء 
األدوية مـن صيدليات معروفة وتوخـي الحذر عند 

الحصول عليها من مصادر غري معروفة. 
لألدويـة  العليـا  الهيئـة  مسـؤولو  حـذر  كمـا 
الصيدليـات من التعامـل مع موزعـي األدوية غري 
املرخـص لهـم أَو بيـع منتجـات دوائيـة مهربة أَو 

مزورة. 
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 : خاص
واصلـت الواليـاُت املتحـدُة األمريكيـُة تَحرُّكاِتها 
كافـة  عـىل  التصعيـد  نحـو  الدافعـَة  العدوانيـَة 
اٍم قليلـٍة من إرسـالها قواٍت  املسـتويات، فبعـَد أَيـَّ
عسـكريًة إىل املهـرة، التقى سـفريها لـدى حكومة 
املرتِزقـة محافـظ البنك املركزي يف عـدن، يف خطوة 
اعتربهـا مراقبـون مؤًرشا عـىل مواصلـة التصعيد 

االقتصادي ضد الشعب اليمني. 
وقـال حسـاُب السـفارة األمريكية يف اليمـن: إِنَّ 
السـفريَ سـتيفن فاجـن، التقـى األحد، ما يسـمى 
«محافظ» البنك املركزي يف عدن املرتِزق أحمد غالب 
املعبقـى، وأّكــد دعم الواليـات املتحدة ملـا وصفته 
بـ»جهـود البنـك يف دعـم سـعر الرصف وتسـهيل 

التجارة وتنفيذ اإلصالحات النقدية». 
ويجـدد ذلـك التأكيد عىل دعـم الواليـات املتحدة 
لتصعيـد إجـراءات الحرب االقتصادية ضد الشـعب 
اليمني مـن خالل القـروض التي تأخذهـا حكومة 
املرتِزقـة بفوائـد مرتفعة، َوأَيْـضاً مـن خالل اتِّخاذ 
القـرارات التي تضاعف األزمة املعيشـية، مثل قرار 

رفع سعر الدوالر الجمركي. 
ويأتي لقاء السـفري األمريكـي باملرتِزق املعبقي، 
ام قليلة من زيارة استفزازية قام بها برفقة  بعد أَيـَّ
قائد األسـطول الخامس إىل محافظـة املهرة، وهي 

الزيارة التي أثارت موجة واسعة من السخط الشعبي 
والرسـمي؛ ألَنَّها أّكـدت إرصار الواليات املتحدة عىل 
تثبيـت االحتالل وإبقـاء البلد تحـت الوصاية، األمر 

الذي يعرقل ُكـّل جهود السالم املبذولة. 
وربـط مراقبـون بني زيـارة املهـرة واللقـاء بما 
يسـمى محافظ البنك املركزي يف عدن، مشـريين إىل 
أن الواليات املتحدة تواصل التَحّرك يف كافة مسارات 
التصعيـد؛ السـتباق أي تقدم يتحّقق عىل مسـتوى 
املشـاورات مـع تحالـف العـدوان، وتثبيـت واقـع 

االحتالل والتصعيد االقتصادي. 
وكان قائـد الثـورة السـيد عبـد امللك بـدر الدين 
الحوثـي قـد أوضح أن الواليـات املتحـدة األمريكية 
تتَحـّرك يف ثالثـة مسـارات لعرقلـة جهود السـالم، 
وأوضح أن املسـار األول: هو محاولة إعفاء تحالف 
العـدوان من أية التزامات عن طريق الدفع باملرتِزقة 
مرتبـات  رصف  منـع  هـو  والثانـي:  الواجهـة،  إىل 
املوظفني وتمكني الشعب اليمني من ثرواته النفطية 
والغازيـة، والثالـث: هـو إبقـاء االحتـالل والقوات 

األجنبية يف اليمن. 
وخالل األشـهر املاضية كثّـف السـفري األمريكي 
تَحّركاتـه بشـكل ملحـوظ ومسـتفز يف املحافظات 
املحتّلة؛ للدفع نحو اسـتئناف نهب الثروة الوطنية، 
ودعم إجـراءات التصعيـد االقتصادي ضد الشـعب 

اليمني. 

 : خاص
كثّـفت الواليـاُت املتحدُة األمريكيـُة وبريطانيا، 
خالل الفرتة األخرية، نَرش دعايات «ضبِط شحنات 
أسـلحة متوّجـهـة إىل اليمـن» يف البحر، يف سـياق 
محاولـٍة واضحـٍة لصناعة غطـاء ومـربّر لتثبيت 
وتعزيز تواجدهما العسكري يف املحافظات املحتّلة، 
لكن تلـك الدعايـات نفسـها كانت تشـهد بزيفها 
وتؤّكـد الدوافع املشبوهة التي تقف وراء إطالقها. 
الدعايات األمريكية والربيطانية جاءت مرتافقًة 
مع حملة واضحـة ترعاها اإلدارة الدولية للعدوان؛ 
لتكريـِس مزاعـم «تهريـب األسـلحة إىل اليمـن»، 
وهـي مزاعم ال عالقـة لها يف الحقيقة باألسـلحة؛ 
ألَنَّ القوات املسـلحة قد أثبتت أنهـا تمتلك مخزونا 
اسرتاتيجيا من السالح املصنع واملطور محليا، ولم 
يسـبق مرة أن قدمت الواليـات املتحدة أَو بريطانيا 

أي دليل يثبت مزاعم التهريب. 
تقريـُر ما يسـمى «فريق الخـرباء» التابع لألمم 
املتحـدة األخـري كان قـد حـاول دعَم هـذه املزاعم 
بشـكل واضح، لكنه هو أَيْـضاً لم يتضمن أية أدلة، 
بل ترجم «رغبـَة» دول العـدوان ورعاتها يف تثبيت 

دعاية التهريب ال أكثر. 
دوافـُع هـذه الرغبـة يف تكريس مزاعـم تهريب 
السالح، أوضحتها التَحّركاُت األمريكية والربيطانية 
التـي ترافقـت مـع إطـالق هـذه املزاعـم، وهـي 
التَحّركاُت التي تركزت حوَل تعزيز وتثبيت التواجد 
العسـكري يف املحافظـات املحتّلـة، وعـىل رأسـها 
املهرة وحرضموت؛ ملطامَع لم تعد خفيًة حتى عىل 
وسائل اإلعالم األمريكية والربيطانية نفسها، َحيُث 
ام،  أّكــد موقُع «هاف بوسـت» األمريكي قبـل أَيـَّ
أن واشـنطن تسعى لالسـتيالء عىل املهرة؛ لتحقيِق 

مطامَع جيوسياسية وتجارية طويلة األمد. 
محتـوى دعايـات «ضبط شـحنات األسـلحة» 

كان يؤّكــد بنفسـه زيفهـا؛ ألَنَّ الواليـات املتحدة 
وبريطانيـا تحدثتـا يف البداية عن ضبـط بندقيات 
«AK»، وهـو ما سـخر منه نائب وزيـر الخارجية، 
حسـني العزي، يف وقت سـابق، مؤّكــداً أن صنعاء 
ال تحتاج هذا السـالح بالذات؛ ألَنَّه األكثر انتشاًرا يف 

اليمن حتى من قبل العدوان. 
ويبـدو أن هذه الحقيقَة قد دفعت اإلدارَة الدوليَة 
للعدوان إىل تغيرِي الدعاية قليًال والحديث عن «ضبط 
صواريَخ»، لكن بدون أي دليل عىل مصدرها أَو عىل 
وجهتهـا، وبدون أي دليل عـىل ضبطها أصال، وهو 
مـا يؤّكـد أن الغـرض الرئييس هو إطـالق الدعاية 

الستثمارها. 
والحقيقة أن مزاعم تهريب «الصواريخ» ستذكُِّر 
دائماً بالفضيحة املدوية لتحالف العدوان الذي كان 

قـد حاول فعَل اليشء نفسـه، وتحدث عن حصوله 
عىل مشـاهَد من داخل «ورشة» لرتكيِب الصواريخ 
البالستية «املهرَّبة» يف ميناء الحديدة، ليتضَح الحًقا 
أنها مشـاهُد من فيلم وثائقي أمريكي يتحدث عن 

العراق. 
وبالتـايل َفــإنَّ محاولَة تكريـس مزاعم تهريب 
محـاوالٍت  عـن  إال  تكشـُف  ال  اليمـن  إىل  السـالح 
مستميتٍة لصناعة غطاء تستثمُره الوالياُت املتحدُة 
وبريطانيـا؛ ملواصلة التدخل يف اليمن بعد سـقوط 
ُكـّل الدعايات والذرائع السابقة، وأبرُزها «استعادُة 
وأن صنعاء قد اسـتطاعت  الرشعيـة»، ُخُصوصـاً 
وضَع تحالف العـدوان ورعاته يف مواجهة مبارشة 
مع التزامات السالم العادل واستحقاقاته، وهو ما 
أبدت أمريكا وبريطانيا انزَعـاًجا واضًحا منه؛ ألَنَّه 

يغلُق الطريَق أمام مواصلة العدوان والحصار. 
يف هذا السياق، يؤّكـد نائُب وزير اإلعالم بحكومة 
اإلنقاذ، فهمي اليوسفي، يف حديٍث لوكالة سبوتنيك 
الروسـية، أن إعالَن القـوات الربيطانية عن «ضبط 
شـحنة أسـلحة كانـت متوّجـهـًة إىل اليمـن» قبل 
ام، «يعكُس عدَم رغبة الطرف اآلخر يف الحوار»،  أَيـَّ
ويمثـل «مـؤًرشا إلعـداد خطـة للتصعيد مـن قبل 
بريطانيا ومن قبـل املنظومة الغربيـة التي تعرقُل 

مساَر التفاهمات». 
َوأََضــاَف أن «بريطانيا نفَسـها هـي التي تبنَّت 
القـراَر األخـريَ بتمديـد العقوبات عـىل اليمن؛ مما 
يعنـي أنهـا هي الالعب األََسـايس يف لُعبة عسـكرة 

البحر األحمر بمساعدة الرباعية». 
املزاعـَم «ليسـت  هـذه  أن  اليوسـفي  وأوضـح 
مستغربًة وال جديدًة»، وأنه «ال دليل عىل صحتها». 
وأّكــد أن صنعـاَء «لديهـا اكتفـاٌء ذاتـيٌّ مـن 
األسلحة، وليست بحاجة إىل أسلحة، وإنما إىل أغذية 
وأدوية وكرس الحصار، الذي يُراد له أن يسـتمرَّ من 

خالل هذه االدِّعاءات». 
وإىل جانـب أهـداِف التصعيـد التـي تقـف وراء 
إطالق مزاعم ضبط شـحنات األسلحة فيما يتعلق 
باليمن؛ َفـإنَّ إرصاَر القوات األمريكية والربيطانية 
والفرنسـية عـىل تكريـس وتكرير دعايـات ضبط 
األسـلحة يعـرب بوضـوٍح عـن محاولـة مدروسـة 
لفـرض الهيمنة عـىل املمـرات املائيـة يف املنطقة، 
والظهور بمظهر الحامي الرسـمي والوحيد لألمن 
البحـري، وهو هـدٌف مرتبط باندفاع هـذه القوات 
لتعزيـز وجودهـا قبالة السـواحل اليمنيـة املطلة 
عـىل خطوط املالحـة، وُخُصوصاً يف هـذا التوقيت، 
َحيُث بـات واضًحـا أن اإلدارَة الدولية للعدوان ترى 
أية فرصة لتحقيق السـالم يف اليمـن بمثابِة تهديٍد 
ملشـاريعها ومخّططاتها يف املنطقـة بكلها؛ ولذلك 
تسعى لتثبيت هذه املشاريع واملخّططات بُرسعة. 

تقارير

أطرغضا تعاخض الاترك يف طثاطش طسارات الاخسغث 

الشاغات الاخسغثغئ لرساة السثوان تربُز طظ وراء 
طجاسط «تعرغإ السقح إىل الغمظ»

السفغر «جاغفظ شاجظ» غطاصغ المرتِجق المئسصغ بسث َأغَّـام صطغطئ طظ زغارته لطمعرة
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المظطصئ شغ  والئرغطاظغئ  افطرغضغئ  والمطاطع  المثّططات  تعّثُد  السقم  تتصغص  اتاماقُت 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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عط طخالُتعط الحثخغئ التراك الةظعبغ: السمقُء واملرتجصئ ق تسظغعط السغادُة بصثر طا تعمُّ

أبني: طصاض 3 صغادات طظ طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ 
وإخابئ آخرغظ يف اظفةار ُسْئعة ظاجفئ 

اقتاقُل افطرغضغ غعّجُع سسضرَة جعاتض املعرة 
وغشرُصعا بأجعجة الاةسج

 : طاابسات
أعلـن الحراُك الثـوريُّ الجنوبـيُّ رفَضه العبَث 
بالسـيادة الوطنيـة التي تعد إحـدى أهم الثوابت 
التي ال يُقبَل املسـاس بها؛ وذلـك رداً عىل الزيارِة 
التـي قام به السـفريُ األمريكيُّ وقائُد األسـطول 
ام، وعقدهما  األمريكي الخامس إىل املهرة قبل أَيـَّ
اجتماعـاً مـع املسـؤولني املرتِزقة داخـل مطار 
الغيضـة، الـذي وصفـه بأنـه منـزوع السـيادة 
وخاضـع لسـيطرة وإدارة عسـكرية مـن قبـل 

االحتالل السعودّي. 
واسـتنكر الحـراك يف بيان، أمـس، خضوع ما 
يسمى املجلس الرئايس املشكَّل من قبل الرياض، 

وحكومـة املرتِزقة، تجـاه هذه االنتهـاكات التي 
تسـتهدف السـيادة الوطنيـة، مبينًـا أن العمالء 
يف  السـيادُة  يعنيهـم  ال  واملرتِزقـة  والخونـة 
يشٍء بقـدر مـا تهمهـم مصالُحهم الشـخصية، 
وتقاسُمهم السـلطة والثروات والنفوذ، ومنحهم 
املناصـب التي تـدر عليهم عوائـَد مالية ضخمًة، 
مقابل التفريط بالسـيادة الوطنية، والتنازل عن 

القرار الوطني السيادي. 
املحافظـات  أن  بيانـه  يف  الحـراك  وأوضـح 
الجنوبيـة املحتّلة أصبحت تتعرَُّض لتقاُسـٍم غرِي 
مسـبوق وتكالب القوى اإلقليمية والدولية، التي 
تـوزع فيما بينها ِحَصُص النهب للثروات واملوارد 
واملقدرات واملواقع االسرتاتيجية الحيوية والجزر 
واملوانئ، الفتاً إىل أن قوى الغزو واالحتالل أنهكت 

املحافظـاِت الجنوبيَة بحروب دامية ومليشـيات 
مناطقيـة ُعنرصيـة دعمتهـا ومّولتهـا؛ لتتفرد 
بالحصول عىل نصيِب األسـد يف ظل جنوٍب مثَقٍل 

باالنقسامات. 
وذّكـر الحـراُك الثـوري الجنوبـي بمـا سـبق 
مـن  الغربيـة  اإلعـالم  وسـائُل  عنـه  وكشـفت 
معلومـاٍت مدعمة بصور من األقمـار الصناعية 
والتي أوضحت ما يجري يف أرخبيل سـقطرى من 
إنشاء قواعَد عسـكرية تخُدُم األجنداِت اإلقليمية 
والدولية، وتهّدد األمـَن القومي بمخاطَر كارثية، 
موضًحا أنه لوال تماهي وتآُمُر وتواطؤ ما يسمى 
الرئـايس وحكومـة املرتِزقة مع تحالـف العدوان 
َلَمـا تعرضت املحافظات الجنوبية والرشقية لهذا 

العبث والفوىض. 

 : طاابسات
ُقتـل ثالثُة قيادات مرتِزقـه وأُصيب آخرون يف ما 
يسـمى املجلس االنتقايل التابـع لالحتالل اإلماراتي، 
أمس االثنني، جراء انفجار ُعبْوة ناسفة يف محافظة 

أبني املحتّلة. 
وذكرت وسـائُل إعالميٌة تابعـٌة ملرتِزقة االحتالل 
اإلماراتي، أن مسـلحني مجهولني اسـتهدفوا دوريًة 
عسـكرية تابعـة ملرتِزقة اإلمـارات، بعبوة ناسـفة 
يف وادي عومـران بمنطقـة موديـة، خلفـت 3 قتىل 
بينهـم: القيـادي املرتـِزق عـيل عيـدروس الحـرد، 

واملرتِزق عوض عيل سـالم مزنـه الكازمي، وإصابة 
آخرين، باإلضافة إىل إعطاب اآللية العسـكرية التي 

يستقلونها. 
وتتزامن هذه العملية مع حملة مداهمة واسـعة 
واملناطـق  القـرى  يف  االنتقـايل  ميليشـيا  تنفذهـا 

الوسطى بمحافظة أبني املحتّلة. 
مواليـة  إعالميـة  وسـائل  ذكـرت  السـياق،  ويف 
للعـدوان أن مرتِزقـة اإلماراتي نفـذوا، أمس، حملة 
داهمـت قريـة الجبلـة وقـرى مجـاورة يف مديرية 
موديـة، تحت مربّر مالحقـة مطلوبني، مبينًا أنه تم 
اعتقـال مجموعة مـن املواطنني، قبل أن تنسـحب 

امليليشيا من املنطقة؛ خوفاً من استهداف القبائل. 

 : طاابسات
تواصـُل قـواُت االحتـالل األمريكـي انتهاكاِتهـا 
للسـيادة اليمنيـة وتعزيـَز تواجدهـا، مـن خـالل 
االنتشـار عىل طـول الرشيط السـاحيل يف محافظة 

س.  املهرة، ونصب أجهزة تجسُّ
وأوضحت مصادر إعالمية، أمس االثنني، أن خرباَء 
أمريكيـني يعملـون، منـذ يومني، عىل نصـب أجهزة 
تجسـس ورادارات عـىل طـول الرشيط السـاحيل يف 

املهرة املحتّلة، كما يتم استحداث مواقع عسكرية. 
ام من لقاءاٍت مكثّـفٍة يف مطار  يأتـي ذلك بعد أَيـَّ
الغيضة بني قائد األسـطول الخامس األمريكي الذي 
يتوىل االنتشار يف الخليج وقيادة االحتالل السعوديّة، 

سـتيفن  اليمـن،  يف  األمريكـي  السـفري  بحضـور 
فاجن، َحيُث هـدف اللقاُء إىل إضفـاِء الرشعية عىل 
تويلِّ القـوات األمريكيـة الغازية مهمَة االنتشـار يف 
ا يسـمى خفر السواحل  السـواحل اليمنية، بدالً َعمَّ

التابعة لحكومة املرتِزقة. 
االحتـالل  قـوات  منعـت  متصـل،  سـياق  ويف 
األمريكي، أمس االثنني، عرشات الصيادين اليمنيني 
من االصطياد يف سواحل املهرة، وتهّددهم باستخدام 

القوة يف حال رفضوا املغادرة. 
وأوضح عدٌد مـن الصيادين أن القوات األمريكية 
املتمرِكـزة يف مدينة الغيضة املحتّلة، طردت عرشاِت 
الصيادين، أثناَء محاولتهم الصيَد يف سواحل املهرة، 

قبل أن تقوَم بمصاَدرة قواربهم. 

أدان زغارَة السفغر افطرغضغ وصائث افجطعل الثاطج إلى المعرة:

غمظغعن يف أطرغضا غرشسعن دسعى صدائغئ ضث «طصاولغ وجط تمطئ طثاعمئ واساصاقت واجسئ ذالئ طظازل المعاذظغظ شغ صرى طعدغئ:
الثشاع افطرغضغني» باعمئ جرائط الترب يف الغمظ

 : طاابسات
يف  يمنيـون  مواطنـون  رفـع 
أمريـكا دعًوى قضائيـًة ضد مقاويل 
 (RAYTHEON) األمريكيـني  الدفاع 
 (LOCKHEED MARTIN)َو
َو(GENERAL DYNAMICS)؛ 
بَسـبِب «املسـاعدة والتحريـض عىل 
جرائم الحـرب والقتل خـارج نطاق 
القضـاء»، مـن خالل تزويـد تحالف 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
إضافـًة  اليمـن،  حـرب  يف  بالسـالح 
إىل املشـاركة األمريكيـة املبـارشة يف 

العدوان عىل اليمن. 
 MIDDLE) موقـع  وبحسـب 
الدعـوى  َفــإنَّ   ،(EAST EYE
مقاطعـة  محكمـة  يف  املرفوعـَة 
أسـماَء  أَيْـضـاً  تضـم  واشـنطن، 
قـادة السـعوديّة واإلمـارات، محمد 
بـن سـلمان ومحمد بـن زايـد، عىل 
التوايل، باإلضافـِة إىل وزير الخارجية 
األمريكـي أنتونـي بلينكـني ورئيس 

البنتاغون لويد أوستن. 
َوأََضـاَف املوقع أن الدعوى تقول: 
«عاًمـا بعـد عـام، سـقطت القنابل 
عىل خيـام الزفاف وقاعات الجنازات 
وقـوارب الصيد وحافلة مدرسـية؛ م 
ا أسـفر عن مقتل اآلالف من املدنيني 
واملسـاعدة يف تحويل اليمن إىل أسـوأ 

أزمة إنسانية يف العالم». 
وجاء يف الدعوى أيضاً: «األسـلحُة 
التـي قدمتهـا الـرشكاُت األمريكية، 
مـن خالل املبيعات التـي وافق عليها 
بشـكل  األمريكيـون  املسـؤولون 
غـري قانونـي، سـمحت للسـعوديّة 
واإلمارات من خالل املسؤولني املدعى 

عليهـم املذكوريـن بمتابعـِة حملـة 
قصف عشوائي ووحيش». 

وأَشـاَر املوقـع إىل أن املدعـني هم 
يمثلـون  إنهـم  يقولـون  يمنيـني   7
ضحايا تفجريَين منفصلني يف اليمن: 
أحدهما لحضـور حفل زفاف يف عام 
2015، واآلخر لحضور جنازة يف عام 

 .2016
ففي أُكتوبر 2015م، كانت عائلُة 
بزفاف  لالحتفال  تسـتعدُّ  السـنباني 
أحـد أقاربهـا عندما قصفـت طائرة 
للعـدوان املنطقـة؛ ممـا أسـفر عن 
استشهاد 43 شخًصا بينهم 13 امرأة 
و16 طفـالً، وفًقـا ملنظمـة هيومـن 

رايتس ووتش. 
وبعـد عام واحد، يف أُكتوبر 2016، 
جنـازة  العـدوان  تحالـف  قصـف 
مزدحمة وُقتل أكثر من 100 شخص، 

َحيـُث أفادت هيومـن رايتس ووتش 
بأن القنبلة املسـتخَدمة كانت قنبلة 
املوجهـة   GBU-12 PAVEWAY II

بالليزر األمريكية الصنع. 
وبـنّي املوقـع أن خالد عيل سـالم 
شـعيب، أحـد املدعـني، قـال يف بيان 
مفصل متحدثًا عن استشـهاد نجله 
يف عرس سـنبان: «لقـد وجدتُه تحت 
سـيارة محرتقة، كان ميتًا، وُقطعت 
سـاقاه، وقطعت يُده اليُمنى أَيْـضاً، 

وكان محرتًقا تماًما». 
ونّوه املوقـع بأن املدعني اليمنيني 
يرفعـون الدعـوى بموجـب قانـون 
 ،(TVPA) التعذيـب ضحايـا  حماية 
وهـو قانـوٌن أمريكـي لعـام 1991 
يسمح لضحايا التعذيب برفع دعوى؛ 
للحصول عـىل تعويض من معذبيهم 
إذَا كان املتهمون يف الواليات املتحدة. 

تزاعراٌت حسئّغٌئ غاضئٌئ يف ذو باب صرب باب املظثب لطمطالئئ برتغض طغطغحغا الثائظ ذارق سفاش
 : طاابسات

اندلعـت مواجهاٌت عنيفـٌة، أمس االثنني، بنَي ميليشـيا 
الخائن طارق عفـاش ومواطنني غاضبني من أبناء مديرية 
ذو بـاب املطلة عىل مضيق باب املندب غربي محافظة تعز، 
والتـي تتخذُها دويلـُة االحتـالل اإلماراتي مرتعـاً ألدواتها 
ومرتِزقتها لتضمن السيطرة عىل باب املندب وجزيرة ميون. 
وأوضحت مصادُر محلية، أن ميليشيا االحتالل اإلماراتي 
التـي يقوُدهـا املرتـِزُق طـارق عفـاش بالسـاحل الغربي، 
اسـتخدمت األعريَة الناريَة، واعتدت بالرضب عىل مواطنني 
محتجـني طالبـوا بتحسـني األوضـاع الخدميـة واألمنيـة 
واملعيشـة يف املديريـة املطلة عىل أحد أهم املمـراِت البحرية 

يف العالم. 
وبحسـب املصـادر؛ فقـد هتـف املئـاُت مـن أبنـاء ذو 

بـاب برحيل ميليشـيا الخائـن طارق عفـاش، وخروجهم 
مـن مديريتهم بعد تـردي األوضـاع االقتصاديـة واألمنية 
والخدميـة، مبينـة أن الغضَب الشـعبي العـارم يف ذو باب 
املعروفة باسـم مديريـة مضيق باب املنـدب يدخُل مرحلَة 
االحتقان األعنف بعد اسـتهداف املتظاهرين بشكل مبارش 
مـن قبل ميليشـيا الخائـن طارق التـي تعيـُث يف املنطقة 

فساداً. 
املرتِزقـة  سـلطاِت  أن  املحتجـون  املواطنـون  وأّكــد 
املفروضـة من قبـل االحتالل اإلماراتي، تتقاَعـُس منذ أكثَر 
من 4 سنوات عن الساح بعودة األهايل للمديرية بعد سنوات 
النـزوح عـن صيانـة الطريق الرابطـة بني ذو بـاب وبقية 
املديريات، كما تتجاَهُل صيانَة املدارس التي دّمـرها تحالف 
العـدوان أثناء اجتيـاح املديرية، َحيُث لم يتبقَّ فيها سـوى 
مدرسـة الشعب للذكور ومدرسـة الحكمة للبنات واألخرية 

نصف فصولهـا مدّمـرة، باإلضافة إىل عـدِم وجود معلِّمني 
باستثناء املتطوعني. 

َوأََضــاَف املحتجـون أن املراكَز الطبيـة باملديرية خالية 
عىل عروشـها؛ جـراء تهدمها، وكـذا غيـاب الطاقم الطبي 
يف املراكـز املتبقية، منّوهـني إىل أن املركز الصحي الوحيد يف 
املديرية قد تعّرض للهجوم من قبل ميليشـيا مرتِزقة تابعة 
ألبو ظبي، مشـريين إىل أن مديرية ذو باب تشـهُد وبشـكل 
ُمستمّر ممارسـاٍت تعسفيًة من ِقبل مليشيا الخائن طارق 
عفاش، تتعلق يف معظمها بجباياٍت غري قانونية تُماِرُسـها 
النقـاُط األمنيـة املدعومـة مـن اإلمـارات بحـق املواطنني 
واملارَّة، فيما تجري عملياُت اعتقال تعسفية طالت عرشاِت 
الناشطني والشـخصيات القبَلية املناِهضة لتواجد االحتالل 
ومرتِزقتـه، باإلضافـة إىل جرائم وانتهـاكات وصلت َحــدَّ 

االغتياِل والتمثيِل بالجثث. 
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 : أغمظ صائث
تظـلُّ جرائـُم العـدوان األمريكـي السـعودّي بحق 
الشـعب اليمنـي، خـالَل الثمانـي السـنوات املاضيـة 
عالقًة يف األذهان، وال يمكن نسيانها؛ فالجراح غائرة، 

والقلوب مكلومة، وال بدَّ من يوم يعاقب فيه الظالم. 
وخالل شـهر فرباير من األعـوام الثمانية املاضية، 
كان للحقد السـعودّي بصمته يف التوحش ضد املدنيني 
وعـىل رأس القائمة كان األطفـال اليمنيون، َحيُث بلغ 
عـدد الضحايا من األطفـال يف هذا الشـهر إىل ٤٩٥ ما 
بني شـهيد وجريح، وفق إحصائية وثّقهـا مرَكُز عني 

اإلنسانية للحقوق والتنمية. 
وسـنحاول هنـا إبـراَز بعـض الجرائـم األمريكية 
السـعوديّة املتوحشـة بحـق املدنيـني يف اليمـن؛ كـي 
يعـرف العـدّو أن اليمنيني ال ينسـون مصابَهـم، وأن 
أحزانَهم سـتتحوُل يف يوم ما إىل بركاٍن يُقضُّ مضاجَع 
العـدّو؛ ففي شـهر فرباير نفسـه من العـام ٢٠١٦م 
شـن طريان العدوان الصهيوأمريكـي غارتني جويتني 
عىل منزل اإلعالمـي منري الحكيمـي، ومخزن بازرعة 
للزيـوت بحي بيت معيـاد املأهول بالسـكان املدنيني، 
ة، وأعيان مدنية بمديرية السبعني  وممتلكاتهم الَخاصَّ
بأمانة العاصمة صنعاء؛ ما أسـفر عن استشهاد منري 
الحكيمـي ٤٠ عامـاً، وزوجتـه اإلعالميـة سـعاد عيل 
حجـرية، وأطفالهمـا الثالثـة رامي ومحمـد ونوران؛ 
فيمــا أصابــت الغــارة األُخـرى مخــزن الزيـوت 
ـَـة مــن منــزل الحكيمــي  لبازرعــة علــى مقُرب
وتفصــل بينهمــا مســافة تقــدر بـــ (٥ – ١٠ 
أمتـار)، وقد هدمـت الغـارة مبنـى الهنجـر وأتلفـت 
محتوياتـه مـن زيـوت املحـركات وتسـببت الغـارة 
أَيْـضـاً إىل اندالع حرائــق كبيـرة باملخــزن، طالـت 
منــزل الضحيــة الحكيمـي، وممتلــكات املدنييـن 
وقــوع  النهائيــة  الحصيلــة  لتصبــح  املجــاورة 
مجـزرة بشـعة راح ضحيتهـا أرسة منيـر الحكيمـي 
أطفـال   ٣ أشـخاص   ٥ مــن  املكونــة  بأكملهــا 
وأبويهمـا، كمـا أســفرت الغارتاـن اإلجراميـة عـن 
إصابـة ١٣ مدنيـاً هـم قـواُم ثـالث أســر مـن أهايل 

الحـي بينهـم ١٠ أطفال. 
 

جرائط يف ظعط وأرتإ وضعضئان:
ويف شهر فرباير عام ٢٠١٦ استهدف طريان العدوان 
الغاشـم جرساً يف مديرية نهم رشقـي صنعاء؛ ما أَدَّى 
إىل استشـهاد الطفل شـهاب أحمد حجيل، وإصابة ٥ 
آخريـن كانوا يشـاهدون آثاَر دمار الجـرس فجاءتهم 
غـارة ثالثة، ثم بعد ذلك بأيام اسـتهدف طريان الحقد 
مكاناً للنازحني واملسافرين باملديرية ذاتها، وكان عىل 
متن السـيارة أحد املواطنني وزوجتـه وأبناؤه األطفال 
وبناته وإحدى أخواته، وجميُعهم ُقتلوا يف هذه الغارة، 
وتحولت أجسادهم إىل جثث متفحمة وأشالء متناثرة. 
ويف ٢٧ فربايـر مـن عـام ٢٠١٦، ارتكـب طـرياُن 
العـدوان واحدًة من أبرز الجرائم املتوحشـة يف مديرية 
نهم عندما قصف سـوق خلقة أثنـاء تواجد املواطنني 
وازدحامهم، ومـرور املتســوقني واملســافرين مـن 
إىل  االسـتهداف  هــذا  أَدَّى  وقــد  الســوق؛  وســط 
احتــراق عدد مـن ســيارات املواطنني، واستشـهاد 
(٣٢) مدنيــاً مـن املتســوقني والنازحيـن وأصحاب 
املحــالت التجاريــة بينهــم (٩) أطفـال، وُجــرح 
آخـرون، بينهـم ســبعة أطفال وتدميــر عـدد مـن 
الســيارات واملحــالت التجاريـة وإتـالف ممتلـكات 

املواطنيـن وقتـل أغنامهـم ومواشـيهم. 
ويف الرابـع عـرش مـن شـهر فربايـر عـام ٢٠١٦، 
أقدمـت طائـرات العـدوان األمريكـي السـعودّي عىل 
ارتكاب واحـدة مـن أبشـع الجرائـم بحـق اإلنسانية 
والتــراث اإلنسـاني وقتلــت وجرحــت عـدداً مـن 
املدنييـن األبرياء مـن أســرتَْي الولـي وآل الشــامي 
باملدينـة  ناصــر  حســني  أرسة  مــن  وجريانهــم 
التاريخية كوكبان بمديرية شـبام محافظة املحويت؛ 
ما أَدَّى إىل استشهاد طفـل، فيما بلـغ عـدد الجرحـى 
األطفال منهـم؛ نتيجـة هـذا االستهداف (١٦) طفالً. 
ولم تسـلم مجالـس العزاء مـن القصـف، يف العام 
٢٠١٧م اسـتهداف طريان العدوان قرية رشاع بمديرية 
أرحـب الواقعـة عـىل بُعـد ٤٠ كيلـو مرتاً من شـمال 
العاصمـة صنعاء، حني تجمعت فيها عرشات النسـاء 
يف منزل النكعي عـرص األربعاء املوافق ١٥-٢-٢٠١٧م 
وذلـك لتقديم واجـب العزاء يف موت أحـد أقارب عائلة 

صاحب املنزل. 
وبعـد عرص ذلك اليوم وبعد تجمع عرشات النسـاء 
من القرية يف منزلهـم لتقديم واجب العزاء 
يف وفـاة أحـد أقاربهم، وفيمـا كان الرجال 
يقدمـون واجـب العـزاء لهم يف منـزل أحد 
جريانهـم، وأثنـاء املقيـل سـمع الجميـع 
أصوات تحليـق طائرات تحوم فـوق أجواء 
املنطقة بشكل غري مألوف وعىل غري العادة، 
وبعد مدة عرش دقائق تقريبًا تم اسـتهداف 
الديوان (املجلس) الذي كان النسـاء يجلسن 
فيه، وتطايرت أحجـار املنزل وكومة النريان 
تتطاير يف الهواء جراء االنفجار العنيف الذي 
أحدثتـه الغـارة الجويـة؛ وقد نتـج عن هذا 
االستهداف استشـهاد ٦ مدنيني بينهم طفل 

وجرح ١٢ آخرين بينهم ٤ أطفال. 
 

اجاعثاف طظازل طعاذظني بخسثة 
والتثغثة:

ـا يف العـام ٢٠١٨م، ويف حـدود السـاعة  أَمَّ
التاسـعة والربع صباح االثنني يف الخامس من 
فربايـر، وأثنـاَء ما كانت مجموعٌة من النسـاء 
يقمـن برعـي املـوايش يف منطقـة القطينـات 
الواقعـة بمديريـة باقم محافظة صعـدة، قام 
طـريان العـدوان األمريكي السـعودّي الغاشـم 
باسـتهدافهن بغارة جوية أَدَّت إىل سـقوط عدد 

منهن بني شهيدة وجريحة. 
مـن  دقيقـة  عـرشَة  خمسـَة  حـواَيلْ  وبعـد 
االسـتهداف قـام الطـريان باسـتهداف سـيارة 
املواطن حسـن عيل حسـني فريح والـذي حاول 
إسـعاف ضحايـا الغـارة األوىل الـذي كان عـىل 
متنهـا مـع أطفـال سـقطوا ضحايا جـراء تلك 
الغارة، وعندما قدمت سـيارة أُخرى للمسـاعدة 
يف اإلسـعاف اسـتهدفت أَيْـضاً رغبـة من طريان 
العدّو من إعاقة عملية إسـعاف الجرحى؛ لتصبح 

حصيلة هذا االسـتهداف سـقوط ٦ 
من الشهداء املدنيني بينهم ٥ أطفال 

وجرح ١٠ آخرين بينهم ٣ أطفال. 
ويف محافظـة الحديـدة أَيْـضاً ويف 
تمام السـاعة الثامنة والنصف مساء 
يوم السبت يف العارش من فرباير للعام 
٢٠١٨م، وبينمـا كان املواطـن أحمـد 
محمد عـيل نهـاري متجهـاً إىل منزله 

الكائـن يف منطقـة الرشيجـة بمديرية 
الجراحي؛ قامت طائراُت العدّو الغاشم 
املتغطرس بتعقبه حتى وصل إىل منزله، 
وبينما هو جالس مـع زوجته وأطفاله، 
وقـد وصـل إىل املنـزل بعـض جريانهـم 
وأغلبهم نساء وأطفال واكتظ املنزل بهم؛ 
قامت الطائرة بقصف املنزل بصاروخني، 
استشـهاد  إىل  االسـتهداف  ذلـك  َوأسـفر 
املواطـن أحمـد محمد عيل نهـاري وكافة 
أفراد أرستـه ورجل وامرأة وطفلة كانوا يف 
املنزل من أرس أُخرى وجرح شخصني دون 
وازع ديـن أَو ضمـري، وقد راحـوا جميعهم 
بـدم بارد، وقـد أكتفـى العالـم واملنظمات 

حينها بالصمت دون تحريك أي ساكن. 
ويف تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثالثاء 
املوافق ٢٧ فرباير للعام نفسـه، قام الطرياُن 
األمريكي باسـتهداف منزل أحد املواطنني يف 
منطقـة حفصـني مديرية سـحار محافظة 
صعـدة بغارة جويـة أَدَّت إىل تدمري املنزل عىل 

رؤوس سـاكنيه، وعندما اجتمع مجموعة من 
الناس محاولني إسـعاف الضحايا قام الطريان 
باسـتهدافهم أَيْـضاً؛ مما أَدَّى إىل سـقوط عدد 
من الضحايا بني املسـعفني أنفسهم؛ رغبة من 
العدّو يف منع إسـعاف الضحايا وإسـقاط عدد 
أكرب مـن الضحايـا من بـني أوسـاط املدنيني، 
َحيُث بلغ عدد الشـهداء جراء هذا االسـتهداف 
٥ مدنيـني بينهـم ثالثة أطفال، فيمـا بلغ عدد 

الجرحى ١٩ جريحاً بينهم ٨ أطفال. 
ويف اليـوم التـايل بمحافظـة صعـدة ذاتها 
وبالتحديد عند الساعة الثانية عرشة والنصف 
ظهـراً، وبينمـا كان مجموعـة مـن املدنيـني 
والذين يعملون لدى املواطن أحمد حمدان أبو 
مشـعف قد تجمعوا يف منزله الواقع إىل جانب 
املزرعة التي يعملون فيها وكان عددهم ثالثة 
عرش شخصاً من الرجال والنساء واألطفال؛ 
األمريكـي  العـدوان  طـريان  اسـتهدفهم 
السعودّي بغارة جوية مما أَدَّى إىل سقوطهم 
ضحايـا بـني شـهيد وجريـح معظمهم من 
النسـاء واألطفال، وبعض الجرحى يف حالة 
صحية حرجـة ودون وجود أدنى مربّر يربّر 
هذا االستهداف؛ إذ إن املنطقَة خاليٌة من أي 

تَحّرك عسكري. 
أمـا يف العـام ٢٠٢٠م، َحيـُث اسـتمرت 
جرائم العدوان األمريكي الغاشـم كالعادة 
لهـا  اسـرتاتيجية  أهـداف  عـن  تبحـث 
مـن أشـالء املدنيـني واألطفـال والنسـاء 
وهـم يف ُقراهـم وداخـل منازلهـم؛ فعنـد 
الســـاعة الواحـــدة مســـاء يـــوم 
السـبت املوافــق ١٥ فربايــر، أقدمــت 
التابعـــة  الحربيـــة  الطائـــرات 
علــى  الصهيوسـعودّي  للتحالــف 
اسـتهداِف منــازَل تابعــٍة للمدنييــن 
فـي منطقـة الهيجـة التابعـة ملديريـة 
املصلــوب بمحافظـة الجــوف بأربـع 
غـارات جويـة، أسـفرت عـن سـقوط 
٥٨ مدنيــاً بيـن شـهيد وجريـح، َحيُث 
بلـغ عـدد الشـهداء ٣٥ مدنيــاً، ُجلُّهم 
من النسـاء واألطفال، بينما بلـغ عـدد 
األطفـال الذين استشـهدوا ٢٧ طفـالً، 
 ٦ الشـهيدات  النســاء  عــدد  وبلــغ 
نســاء، أمـا الجرحـى فبلـغ عدُدهـم 
٢٣ جريحــاً بينهم ١٨ طفــالً وامرأة 

واحدة. 

اجاعثاف املثظغني بالغمظ..اجاعثاف املثظغني بالغمظ..
 بأي ذظٍإ ُصِخفعا؟

ظماذُج طظ جرائط السثوان افطرغضغ السسعدّي شغ حعر شئراغر خقل 8 جظعات
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- هناك نشـاط رقابي وعمل ملحوظ مع استمرار 
عمليات اإلتالف آلالف املنتجات الغذائية، حلويات، 
عسـل... إلخ، والتي يتم التخلـص منها كمنتجات 
منتهية الصالحية أَو ال تصلح لالستهالك، ويف هذا 
مؤرش عىل أن هناك تَحّركاً جاداً لتنظيف األسـواق 
وحماية املستهلك.. كيف تنظرون لهذا النشاط؟

يف البدء سـتظلُّ مشـكلُة املـواد الغذائية املقلَّدة 
واملغشوشـة واملنتهيـة، والتي يتمُّ إتـالُف كميات 
كبـرية منهـا ُمسـتمّرة من قبـل اإلخـوة يف هيئة 
املواصفات واملقاييس، أَو من الجهات الرقابية عىل 
األسـواق، ما لم يكن هناك تعاُوٌن مشرتٌك من قبل 
كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، وقد كان 
للجمعيـة أن طرحت مبادرًة بتنظيم ورشـة عمل 
يُحـّدد فيها دوُر ُكـّل جهة رسـمية وقطاع خاص 
يف عملية االسـترياد، ووضع الضوابط واإلجراءات 
وااللتزامـات عـىل ُكــّل طـرف؛ ألَنَّ انتشـاَر هذه 
الظاهرة يُلِحُق الرضر باملسـتهلك، وكذلك خسائر 
للتاجر الذي يتم إتالف سلعته، وكذلك خسائر عىل 

االقتصاد الكيل للبلد؛ جراء هذه الظاهرة. 
وما سـاهم بتوسـع حجـم هـذه الظاهرة هو 
ار ُجُدٍد يف عملية االسترياد، أَو العمل يف  انخراط تُجَّ
هذا الجانب دون معرفـة باملواصفات واملقاييس، 
يجعلهـم  ممـا  االسـترياد؛  بآليـات  معرفـة  أَو 
ُعرضـًة لخداعهـم، واسـترياِد منتجـات مخالفٍة 
للمواصفات، وقريبِة االنتهاء، أَو مغشوشٍة، أضف 
إىل ذلك ضعفـاء النفوس من بعـض التجار الذين 
يبحثـون عن األربـاِح الرسيعـِة دون النظر إىل ما 
يلحق املستهلك من أرضار، وكذلك االقتصاد؛ جراء 
الغش والتقليـد والتزوير، وبيع وتـداول منتجات 

مغشوشة ومقلدة. 
ولـم يقترص األمر عنـد هذا؛ فكثريٌ من السـلع 
املسـتوردة، أَو املنتجة محلياً تكون سـليمًة، لكن 
عمليات التخزين والنقل والعرض غري سليمة، وال 
تتوافق مع املعايري واالشـرتاطات الفنية املعتمدة؛ 
مما تعرض السـلع الغذائية للتلـف واالنتهاء، ويف 
هـذا الجانب وللحد من هذه األسـباب تـم االتّفاُق 
للتعـاون بـني الجمعية واتّحـاد الغـرف التجارية 
الصناعيـة عـىل إقامة برامـَج تدريبيـة وتوعوية 
لسالسـل اإلمـَدادات املختلفـة؛ لضمـان وصـول 
السـلع للمسـتهلك سـليمة، وكذلـك الحفاظ عىل 
السـلعة من تعرضها للتلف وخسائر مالكها، ولم 
تنفذ االتّفاقية من قبل االتّحاد؛ بذريعة عدم توفر 
موارد مالية، وفيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية 
التي لم تلتزم بخفضها كثريٌ من محالت التجزئة. 

 

- ما الدوُر الرقابي الذي تقوُم به الجمعية لحماية 
املستهلك من جشع التاجر؟

تقـوُم وزارة الصناعـة والتجـارة ومكاتبُهـا يف 
املحافظات بحمالٍت ُمستمّرة، وهذه جهوٌد تُْشَكُر 

عليها الوزارة. 
اآلن هنـاك أَيْـضـاً محالٌت ودكاكـني يف األحياء 
السكنية، ويف القرى والريف بشكل عام لم تصلها 
هـذه الحمـالت، ولـم يلَمـِس املواطـن انخفاض 
األسـعار فيها، والجمعية تطالب من فرتة طويلة 
منذ صـدور قانون حماية املسـتهلك عـام ٢٠٠٨ 
برضورة إشـهار األسـعار ووضعها عىل السلعة، 
سـواء املنتجة أَو املسـتوردة؛ لكي يكون املستهلك 

عىل بيِّنة، ويصبح هو صاحَب القرار. 
َوعندما يكون السـعر محّدداً عىل السـلعة وهو 
يشـرتيها بزيادة؛ فهو املسـؤول عن ذلك وإشهار 
األسـعار سيكون عامالً مساعداً لألجهزة الرقابية 
ولعموم املسـتهلكني، كما أدعـو القطاع التجاري 
بتوفري احتياجات املسـتهلكني من السلع الغذائية 
لشـهر رمضان، وأن تتم إعادة تخفيض األسـعار 
للمتغريات واملـؤرشات العامليـة بانخفاض  وفقـاً 
أسـعار الكثري من السـلع، وكذلـك تكاليف النقل، 
إضافة إىل التوّجـه لتوفري االحتياجات من السـلع 
الغذائية عرب ميناء الحديدة، وهذا سـيكون عامالً 
بتخفيض الرسـوم الجمركية والرضائب،  إضافياً 
وانخفـاض تكاليف النقل الداخيل وإلغاء الجمارك 
والرضائـب املزدوجـة التـي كانت تؤخـذ مرتني.. 
وهنا أطالـُب وزارة الصناعة والتجـارة بأن تأخذَ 
هذه املتغرياِت بالحسـبان، كما تشّدد الرقابة عىل 
األسـواق؛ ألَنَّ هنـاك ضعفاَء النفـوس من بعض 
التجار يستغلون قدوم شـهر رمضان ويعرضون 
السـلع املغشوشـة واملنتهية أَو املعـاد تعبئتها يف 

عبوات ال تحمل أيَة بيانات. 
 

- هنـاك رشكاٌت ال تزاُل تتالعـُب بفواتري الكهرباء 
حتـى اليـوم، َوتضيـُف ما يقارب سـعَر رسـوم 
االشـرتاك «امللغي» عىل متبقي املبلـغ املطلوب من 
املستهلك، كما سجلنا ذلك.. ما الدوُر الرقابي الذي 
يجب أن يتمَّ إللزام مولدي الطاقة غري املنضبطني؟

هنـاك جهـوٌد تُبـذَُل مـن قبـل وزارة الكهرباء 
بتشـديد الرقابـة عىل الكهربـاء املنتجـة من قبل 
القطاع الخاص، َوبعُض هذه الرشكات أَو املنتجني 
ال يلتزمـون بقـرار وزارة الكهرباء بإلغاِء رسـوم 
الخدمة؛ ألَنَّ رسوَم الخدمة املفروض أن تؤخذَ ملرة 
واحدة عنـد إدَخال الخدمة؛ كون املسـتهلك يدفُع 
قيمَة االسـتهالك مبارشة، وهذه ظاهُره َسـنَّتها 

الحكومة يف معظم الخدمـات التي تقدمها يف املاِء 
والكهرباء والتلفـون الثابت، وغريه من الخدمات، 
وكان للجمعيـة العديُد من املطالبـات بإلغاء هذه 
الرسوم الشـهرية عىل الخدمات الحكومية لتكون 

الُقدوة ولكن دون جدوى. 
وأنا أرى يف هذا الصدد أن عىل الحكومة التوّجـَه 
لالسـتثمار يف قطاع الكهربـاء، وتوفري احتياجات 
وكافـة  واملصنعـني  واملسـتثمرين  املسـتهلكني 
مقدمي الخدمـات، وأن يتم االسـتثمار يف الطاقة 
النظيفـة الشمسـية، أَو طاقة الريـاح؛ ألَنَّ حجَم 
الكهربـاء املولـدة باليمن ال يـزال يف أدنى املعدالت 
العاملية الحتياجات السكان، َحيُث ال يتجاوز ١٢٥٠ 
ميجـاوات باليمن كلهـا، بينما يُفـرتَُض أن تنتَج 
اليمـن كهربـاَء بحدها األدنـى ١٠ آالف ميجاوات 
لتغطية االحتياجات يف كافـة القطاعات، وأن يتم 
وضع معدالت نموٍّ سنوية لتغطية معدالت التنمية 

كما يتم يف ُكـّل دول العالم. 
 

- كان لكم حديٌث مع وسـائل إعالميـة، َوتحدثتم 
عـن غيـاب معايـري السـالمة يف جوانـب الزراعة 
وضعـف اإلرشـاد الزراعي، َحيـُث يقـوُم املزارُع 
بخلـط املبيدات مـع بعضها ورشـها.. ما األرضاُر 

التي تعود عىل املستهلك من حدوث ذلك؟
ا يف عملية اإلرشـاد  هنـاك ُقصـوٌر كبـريٌ ِجــدٍّ
الزراعـي، فيما يتعلـق باسـتخدامات املبيدات، أَو 
األسمدة الكيميائية املختلفة؛ فعىل سبيل املثال يتم 
خلُط نوَعني أَو ثالثة أنواع من املبيدات مع بعضها 
ورشـها مبارشًة عـىل املنتجات الزراعيـة، وكذلك 
القـات أَو وضعها بخزان املـاء وري املزروعات أَو 

القـات بهـا، وهذا إجـراء غري صحيـح؛ ألَنَّ خلط 
املبيـدات مـع بعضهـا يولـد مركبـاٍت كيميائيـًة 
مختلفة، ورضُرها كبريٌ عىل اإلنسـان وعىل الرتبة 
والبيئة دون ِعلـم املزارع بأرضارها، ولو كان عىل 
علـم أَو معرفـة ملا قام بخلط هـذه املبيدات وغمر 
األرض بامليـاه املخلوطـة بهـذه املبيـدات وألحـق 
الـرضَر بنفسـه وأرسته واملجتمـع والبيئة؛ ولهذا 
يعتـرب رسطـان الفم والحنجـرة واملعـدة منتًرشا 
ا، كما أن أمـراَض الكبد منترشة  بشـكل كبري ِجـدٍّ

ا.  أَيْـضاً بشكل كبري ِجـدٍّ
 

- يقـال: إن املنتجـاِت الزراعيـة تصـل أحيانـاً 
ام قليلة من رشها دون التزام فرتة  األسواق بعد أَيـَّ

األمان.. ما صحة هذا؟
فواكـه  مـن  الزراعيـة  للمنتجـاِت  بالنسـبة 
ة التي تباع يف السـوق املحلية ال  وخرضواٍت، َخاصَّ
يتم إجراُء فحص األثر املتبقي للمبيدات والسموم 
واملـواد الكيميائيـة عليهـا قبـل نزولها للسـوق؛ 
للتأّكــد من أن األثـَر املتبقي للمبيدات والسـموم 
ا وأنها قد مرَّ  وفقاً للنسـب املتعـارف عليها دوليّـٍ
عليهـا فـرتة األمان؛ لكـي ال تعرض املسـتهلكني 

لخطر السموم املتبقية يف هذه املنتجات. 
ومـا يحصـل هـو أن املزارعني يقومـون برشِّ 
املبيدات عـىل املنتجات من الخـرضوات والفواكه 
ا، ومن  قبـل قطفها وجنيهـا بفرتة محـدودة ِجـدٍّ
ثَمَّ تسـويقها يف األسـواق املحلية، فيمـا املنتجاُت 
التي يتم تصديرها للخارج يتم إجراُء الفحوصات 
عليها وإرفاق شـهادات بسـالمتها وأنها صالحة 
لالسـتهالك، وما لم ترفق هذه الشـهادات ومرور 
فـرتة األمـان عـىل هـذه املنتجـات يتـم إعادتُهـا 
ورفُضهـا من دخـول الـدول املصدرة إليهـا، لكن 
وصحتـه  بحياتـه  يكـِرتُث  ال  اليمنـي  املسـتهِلك 
وسـالمته؛ فيتم تسـويق املنتجات قبل نضوجها، 
وقبـل مـرور فرتة األمـان عليهـا دون اعتبار ألي 
ا من ِقبَِل وزارة  جانب، وهذا يعد تقصرياً كبرياً ِجـدٍّ
الزراعـة، َويفرتَُض أن تتواجـُد املختربات لفحِص 
للخضـار  املنتجـة  املحافظـات  يف  املتبقـي  األثـر 
والفواكـه وغريهـا، وال يُسـَمُح بنـزول أي منتج 
للسـوق املحلية ما لـم يُكْن قد أُجـِرَي له الفحُص 

والتأّكـد من سالمته. 
 

- فيمـا يُخصُّ دخول السـجائر املهربة.. ما حجُم 
خطر السماح باستمرار هذا عىل حياة الناس وعىل 

الدولة؟
السجائُر املهرَّبة تمألُ األسواق، تحمُل يف طياتها 
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الثالثاء

العدد

15 شعبان 1444هـ..
7 مارس 2023م

(1604)
حوار 

الكثري من املخاطر عىل صحة وسالمة املستهلكني، 
من َحيُث نوعية املواد املستخدمة فيها وسالمتها، 
أَِضْف إىل ذلك الخسـائر االقتصادية عىل الدولة من 
رضائـب وجمـارك وغريها من العائـدات وبنفس 
الوقت التهريب يدّمـر الصناعة الوطنية واالقتصاد 
اليمنـي؛ كـون املصانع القائمة تشـغل املئات من 
األيدي العاملة واألرس، وكذلك عرب سالسـل اإلمَداد 
املختلفة من املنتج حتى املستهلك النهائي وتحّقق 
ا للدولـة من رضائـب وغريها  عوائـد كبرية ِجــدٍّ
بمئـات املليـارات، ولـم ينظـر للتهريب عـىل أنه 
آفـة تدّمـر البلـَد وتدّمـر اإلنتـاج الوطني، وكذلك 
املستهلك، وقد تجاوز التهريب أعىل املعدالت، َحيُث 
وصلت حجم السـجائر املهربة إىل اإلنتاج الوطني 
ما يزيد عن ٦٠ ٪، وهذه كارثة عندما يكون حجم 
التهريـب يغّطي أكثـَر من حجم اإلنتـاج املحيل يف 
السوق؛ ما أَدَّى إىل انكماش الصناعة الوطنية َوإذَا 

استمر سيؤدي إىل إغالق املصانع املحلية. 
 

- األدويـُة املهرَّبـة تدُخـُل البالد منـذ وقت طويل 
حتى ما قبل العدوان.. أال يشـريُ اسـتمراُر تدفقها 
للسـوق أن هناك ضعفاً وتقصرياً يف أعمال الرقابة 
عىل دخولها واألهم عىل بيعها يف سوق الدواء، َحيُث 
باإلْمـَكان محاربتُها مع ديمومِة النزول واتباع آلية 

للرقابة الصارمة عىل بيع الدواء؟ 
ا واستمراُرها  تهريُب الدواء ظاهرٌة خطريٌة ِجـدٍّ
ونماؤها دون اتِّخاذ اإلجراءات الرقابية والعقابية 
عىل مهربيها ومروجيها يشـكل خطـراً كبرياً عىل 
ـة فيمـا يتعلق  صحـة وسـالمة املسـتهلك، َخاصَّ
باألدوية املتعلقة باألمراض املزمنة، والتي تتطلب 
ـة وحفـظ وتربيـد وغريهـا؛  وسـائل نقـل َخاصَّ
فالتهريـب يعرضها للتلف وانتهـاء مفعولها وقد 

تتحول إىل مادة ضارة. 
َومحاربـة الظاهرة تكوُن بالسـماح للرشكات 
الرسـمية والوكالء الرسـميني باالسترياد وتغطية 
احتياجـات السـوق مـن األدويـة وإعـادة النظر 
ة األدوية  بتكاليف األدوية املرتفعة السعر، وَخاصَّ
الرضوريـة للحاالت املزمنـة أَو غريها من األدوية 
الهامـة؛ لتكـون بمتناول أصحـاب الحاجة إليها؛ 
ألَنَّ أحـد أسـباب التهريـب هـو فـارق السـعر يف 
الـدواء، وتفـاوت األسـعار واختالفها؛ ممـا يلجأ 
املريـض للبحث عن الرخيص، وهـذا الرخيص قد 
يكوُن سـليماً، وقد يكون متغـري الصفات، أَو غريَ 
مطابق للمواصفات، أَو منتهيًا؛ بَسبِب سوء النقل 
والتخزيـن مما يعرض املسـتهلك متنـاول الدواء 

للخطر. 
واملشـكلة أن الكثـري من الصيدليـات ومخازن 
األدويـة هي التي تقوم بـرشاء األدوية املهربة من 
املهربـني وبيعها للمـرىض، وهذا يتطلـب الرقابة 
امُلستمّرة عىل الصيدليات ومخازن األدوية، وكذلك 
تجـارة الـدواء والرقابـة عـىل املنافـذ؛ للحـد من 
ظاهرة التهريب والتي أصبحت تشـكل حيزاً َكبرياً 
من حجم الدواء املتداول يف السـوق، كما تؤثر عىل 

عزوف املنتجني واملستثمرين إلنتاج الدواء. 
 

- أرشتـم يف حديث لكـم عن توافـق التجار لعمل 
تسـويات فيما بينهم فيما يخص السـلع املقلدة.. 
ما حجم الخطر الذي قد يطال املستهلك؟ وكيف؟

ا وخطر يلحق الرضر  هناك إشكالية كبرية ِجـدٍّ
باملسـتهلكني نتيجـة الغـش والتقليد بالسـلع أياً 
كانت غذائية، دوائية، سلعاً معمرة، وغريها، هذه 
الظاهـرة رصدتها الجمعية يف املحاكـم والنيابات 

بني املتخاصمني. 
التاجر صاحب الحق مالك العالمة التجارية، أَو 
وكيل رشكة أجنبية، والتاجر اآلخر الذي قام بغش 
السلعة، أَو زّورها أَو قلدها بأن يلجأا للصلح، وهذا 
الصلـح يتم بالتـزام من الطرف الـذي قام بالغش 
والتقليـد للطرف صاحـب الحق بعـدم تكرار هذا 
العمل عـىل أن يتم ترصيف السـلع محل الخالف، 
والتي هي مغشوشـة أَو مقلدة، ويسمح بتداولها 
بالسوق وهنا يلحق الرضر باملستهلك مقتني هذه 
السـلع التي هي كانـت محل نزاع وهـي مخالفة 
للقانون وتقوم النيابات أَو املحاكم بتعميد الصلح 
وإنهاء القضية؛ ونظراً ملا يتعرض له املستهلك من 
هـذا اإلجراء عقدت الجمعية ورش عمل ملناقشـة 
هذه الظاهرة، وبمشاركة النيابات واملحاكم، كما 
تقدمـت الجمعيـة بمذكرة للنائـب العام تضمنت 
رشحـاً كامـالً ملـا يتعرض له املسـتهلك مـن هذا 
اإلجـراء؛ فأصـدر النائب العـام تعاميـم للنيابات 
باسـتمرار إقامة الدعوى من قبـل النيابات، نيابة 
عن املستهلكني يف مثل هذه القضايا التي يتم فيها 
الصلـح وعدم سـقوط الدعوى إىل أن يتـم إصدار 

الحكم النهائي. 
 

- فيما يخص سالمة أسطوانات الغاز املنزيل، تقوم 
الحكومة اآلن بعملية اسـتبدال ثانية للتالف لعدد 
يتجـاوز ٤٠ ألـف أسـطوانة يف مرحلـة أولية من 

هـذا العام، وهـذا مؤرش جيد عىل تَحـّرك جاد من 
الحكومـة، كما هو الحال مع نزول لجان املقاييس 
والنفـط؛ لضبط عـدادات التعبئة للغـاز أَو النفط 
والتأّكـد من سـالمتها وإغالق املحطات املخالفة.. 

كيف تعلقون عىل هذا؟
بالنسبة ألسـطوانات الغاز التالفة؛ فهي أرقام 
خيالية تتجاوز املاليني، وما يتم تداوله يف السـوق 
معظمهـا أصبح خـارج الخدمة؛ لتجـاوزه العمر 
االفـرتايض واملحـّدد بــ ١٥ سـنة، وكان يفرتض 
ا  أن يتـم اإلحـالل لألسـطوانات التالفـة تدريجيّـٍ
سـنوياً وتفعيـل الصيانـة وتوسـيعها، لكـن مـا 
ا من  يتم هـو الصيانة الجزئية لعدد محـدود ِجـدٍّ
األسـطوانات، وهـذا كان بجهـد مـن الجمعيـة، 
ومتابعـة لتفعيـل الصيانة والتي كانـت متوقفة، 
لكن املشكلة ما زالت قائمة واألسطوانات املتداولة 
شبه منتهية، بل منتهية وهي بحاجة إىل استبدال، 
ال ننتظـر إىل أن تتفاقـم الكارثـة وتـزداد معدالت 

الخسائر باألروح واملمتلكات. 
نحـن بالجمعية نطالب باسـتبدال أسـطوانات 
املطاعـم والتـي تشـكل خطـراً محدقـاً، وكذلـك 
أسـطوانات املواطنني، وال نطلب من املواطن الذي 
أسطوانته ترسب يحرضها؛ فغالبية األسطوانات 
تالفة، من َحيُث الشكل الخارجي وطول االستخدام 

وعدم الصيانة وأن يتم االستبدال مبارشة. 
املواطن يدفع رسـوم إهالك ورسوم صيانة عن 
ُكـّل أسـطوانة غاز تتم تعبئتها، وهذه املبالغ تفي 
باالسـتبدال والصيانة؛ ألَنَّها تراكميـة، وباإلْمَكان 
املواطـن يتحمـل املِئة الريـال مقابـل الصيانة أَو 
االستبدال عىل أن تلتزم الرشكة بالصيانة الدورية 
واسـتبدال غري الصالحة لالستخدام؛ ألَنَّ الجمعية 
تعمل عىل هـذا املوضوع منذ عـام ٢٠٠٣، وهناك 
قرارات صدرت عـن الحكومة وعن مجلس النواب 

برضورة االستبدال وتفعيل الصيانة. 
 

ًة يف  - ملاذا نجُد الصناعَة وحمايَة املسـتهلك مقرصِّ
الجانـب التوعوي والتثقيفي للمواطن املسـتهلك.. 
هل هناك ضعٌف يف التشـبيك مـع الجهات املعنية 
يف اإلعالم؟ وملاذا ال تظهر فالشات ومواد التوعوية 

املكثّـفة بوسائل اإلعالم؟
التوعيـة بحاجـة إىل إْمَكانيـات إلعـداد مـواد 
التوعيـة، وتعاون وسـائل اإلعالم بنرشها، سـواء 
اإلذاعـات أَو القنـوات الفضائية، وهـو ما لم يكن 
موجـوًدا، والجمعيـة أعدت العديد من الفالشـات 
واملوشـن جرافيك واالسكتشات اإلذاعية بمختلف 
املجاالت للتوعية، ولكن لم تتعاون وسـائل اإلعالم 

ببثها باسـتثناء بعض القنوات الفضائية التي يتم 
التعامـل معهـا بصورة شـخصية ونقوم بنرشها 

بوسائل التواصل االجتماعي. 
التوعيـة ال تقتـرص عـىل جهـة واحـدة؛ فمثالً 
الجمعية التوعوية مسـؤولية مشرتكة من جميع 
الجهـات بتوعيـة املواطنـني بمختلـف القضايـا 
والقوانـني؛ ليكون املسـتهلكون عىل علـم ودراية 
ا توعوية  بحقوقهـم، وقد أعـدت الجمعيـة مـوادٍّ
مرئية حوايل ٥٠ فالشـاً وموشـن جرافيك، وكذلك 
ا توعويٍّا، ولم  ما يزيـد عن ثالثني اسـكتش إذاعيّـٍ
يقتـرص املجال عـىل الغذاء والـدواء، بـل الجانب 
الحمائي الرقمي واستخدامات اإلنرتنت واالحتيال 

واالنتهاكات والقرصنة وغريها. 
 

- مـا مسـتوى رقابة حمايـة املسـتهلك واألجهزة 
الرقابيـة األُخـرى التابعة للصناعـة والجمارك يف 
الحـد مـن املنتجـات الخطرة بمـا فيهـا املبيدات 
واألدوية والسجائر واألغذية وامللبوسات... إلخ؟

كّل جهة يجب أن تقوم بواجبها الرقابي، ابتداًء 
مـن املنافـذ والحدود وانتهـاء باألسـواق، َوإذَا ما 
قامت هذه الجهات بالرقابة وتشـديدها سـيكون 
املسـتهلك بأمـان من املخاطـر التي تهـّدد حياته 
وبيئتـه؛ وبالتايل سـيكون دور الجمعية محدوًدا، 
ويف مجـاالت أُخـرى؛ ألَنَّ ما نعيشـه من فوىض يف 
السـوق يف كافة املجاالت تصعب متابعتُه ويشّكل 
عبئاً عىل املسـتهلك واالقتصـاد الوطني، أضف إىل 
ذلك التطور يف أسـاليب الغـش والتقليد والتهريب 
وتطـور العاملـني يف هذا الجانـب يقابله بالجانب 
اآلخـر ضعـف اإلْمَكانيات، َوقلـة التدريب للجانب 
الرقابي، وعـدم توفر الكـوادر البرشية العاملة يف 

هذا املجال. 
 

- مع اسـتمراِر عمليات الضبط واإلتالف للسلع يف 
ًة  األسـواق واملخازن يظهر أن هنـاك جهوًدا َخاصَّ
يف الفرتة األخرية لحماية املسـتهلك.. كيف تعلقون 

عىل هذا؟
سـبق اإلشـارة إىل هذا الجانب، ونحن كجمعية 
نشيد بهذه اإلجراءات التي تتخذ لحماية املستهلك 
مـن خـالل إتـالف السـلع املخالفـة للمواصفات 
واملغشوشة، وكذلك إعادة ما يتم منها لبلد املنشأ، 
لكـن هذا أَيْـضاً يتطلب دور القطاع الخاص ودور 
الغرف التجارية بتوعية التاجر والحد من استرياد 
سـلع مغشوشـة أَو مقلدة أَو منتهية؛ ألَنَّ إتالفها 
وتعرضها للمصادرة يكلف التاجر والبلد خسـائَر 
ال تحسـب وال تقيم، َوإذَا ما التـزم التاجر بآليات 

االسـترياد وضوابطها واملواصفات القياسـية عند 
االسـترياد سـيجنُِّب نفَسـه الخسـائَر وسيحصُل 
للمواصفـات  مطابقـٍة  سـلعٍة  عـىل  املسـتهلك 

القياسية. 
 

- مـاذا عـن أسـواق تربيـة الدواجن.. مـا حجم 
التجـاوز الذي قد يؤثر عىل املسـتهلك فيما يخص 
أعـالف الدواجـن وفـرتة وبيئـة تربيـة الدواجن 
إىل أسـعار البيـض املرتفعـة مقارنـة  ُوُصــوالً 

بالسنوات السابقة؟
أسـواق الدواجـن هـذا موضوع شـائك ومعقد 
ومهَمـل، ابتـداًء مـن الكتكوت وتربيتـه يف مزارع 
تتوفـر فيها االشـرتاطاُت الصحيـة والبيئية وكل 
املتطلبـات الفنية؛ لنُحدَّ مـن تناقل األوبئة، وكذلك 
الحد من النفوق للدواجن وحصول املسـتهلك عىل 
لحوم دواجن سليمة وخالية من املضادات الحيوية 
والهرمونـات والتـي تؤثر عىل سـالمة املسـتهلك، 
وتكون لدى املستهلك مقاومة للمضادات الحيوية 
ضد األمراض؛ نتيجة اسـتخدام املـزارع ملضادات 

حيوية. 
حـول  بالتوعيـة  قامـت  أن  للجمعيـة  َوكان 
اسـتخدام املضـادات الحيوية يف مـزارع الدواجن 
وتأثريهـا عىل املسـتهلكني، ووجدنـا مقاومًة من 
الجهات املعنيـة بإجراء الفحوص عـىل الدواجن؛ 
ملعرفة األثر املتبقي للمضادات الحيوية وهرمونات 
النمو بهذه الدواجن؛ ليتم عىل ضوء النتائج توعية 
املزارعني باستخدام املضادات الحيوية؛ ألَنَّ الكثري 
من دول العالم أصبحت تمنع اسـتخدام املضادات 
الحيوية برتبية الثروة الحيوانية والدواجن؛ لغرِض 
حصوِل املسـتهلك عـىل طعام خاٍل مـن املضادات 

الحيوية. 
ويمكـن القـول: إن زيـادة النفـوق للدواجـن 
واستخدام األدوية والهرمونات باألعالف يؤدي إىل 
ارتفاع تكاليف الدجاج الحي، وكذلك ارتفاع أسعار 
البيـض من الدجـاج البيـاض، لكن إذَا اسـتخدم 
املـزارع االشـرتاطات الفنيـة والصحيـة واألمـن 
الحيوي باملزارع سـيتم تقليُل الكلفة، ولم يقترص 
األمُر عنَد هذا؛ فكميُة العرض واإلنتاج من الدجاج 
الالحـم قليلـة، وكانت تغطـي العجَز باالسـترياد 
للدجاج املثلج، وهناك إجراء اتخذته وزارة الزراعة 
أثـر عىل ارتفاع أسـعار الدجـاج الالحـم، مؤّخراً، 
وذلك بإلزام تجار االسـترياد بـرشاء الدجاج الحي 
وتجميـده، وهذا أثر عىل املعـروض من الدجاج يف 

األسواق، وهذا إجراء غري صحيح. 
 

- نحـن اليوم بشـهر شـعبان والذي يسـتعد فيه 
النـاس لشـهر رمضـان ومتطلباته التـي اعتادوا 
عليهـا.. كيف يمكـن توعية املواطن املسـتهلك يف 
ظـل تهافت التجار عىل تقديم املزيد من املعروض 
للشـهر الفضيل.؟.. ماذا عن الرقابة عىل األسـعار 

يف هذا املوسم؟
مع األسـف الشـديد الثقافة االسـتهالكية لدى 
املواطنـني متدنية ليـس يف اليمن فحسـب، وإنما 
بالعالـم العربي واإلسـالمي، وهذا ما نشـاهده يف 
شـهر رمضان ويف األعياد الدينيـة يتم اإلقبال عىل 
رشاء السـلع الغذائية والحلويـات بكميات تفوق 
االحتياجات الفعلية للفرد أَو األرسة؛ وهذا يسـبب 
بارتفاع األسعار، وبيع سلع متدنية الجودة وسلع 
مغشوشـة ومقلدة، مستغلني هذا اإلقبال من قبل 
املسـتهلكني، وكأن السـلع سـتنتهي من األسواق 
وهـذ عـادة متأصلـة يف املسـتهلكني، رغـم تدني 

مستوى املعيشة وارتفاع األسعار. 
ونحـن بالجمعيـة ندعو املواطنـني إىل التأني يف 
الـرشاء ورشاء الحاجـات الرضوريـة وبكميـات 
تكفـي األرسة، والسـلع متوفرة عىل مـدار العام؛ 
ألَنَّ اإلقبـال عـىل زيـادة الـرشاء يـؤدي إىل ارتفاع 
األسـعار، َوأَيْـضاً شح يف الكميات املعروضة، كما 
ندعوهـم إىل عـدم االنجـرار وراء العـروض؛ ألَنَّها 
قد تكون مرتبطة بسـلع قريبة االنتهاء أَو عرض 
سلع غري مطلوبة بسـلع لها طلب وكذلك التأّكـد 
من أسـعار العـروض مقارنة باألسـعار الفعلية، 
كمـا نطالب القطاع الخاص بتقديم سـلع بجودة 
ممتـازة وأسـعار تتوافـق وقـدرات املسـتهلكني 
مراعاة للشهر الفضيل، وكذلك أوضاع املستهلكني 

االقتصادية واملعيشية. 
 

- ماذا عن الرقابة عىل األسعار يف هذا املوسم؟
ة عىل السـلع  نطالـب بتشـديد الرقابـة َخاصَّ
املغشوشـة واملقلدة؛ ألَنَّها تزداد مع قدوم شـهر 
رمضان، مستغلني إقباَل املستهلكني عىل الرشاء 
ُخُصوصـاً التمـوَر، َواأللبـاَن، َوالدقيـَق، ومـوادَّ 
الحلويـات وغريَهـا؛ فهناك ضعفـاء نفوس من 
بعـض التجـار يقومون بممارسـة الغـش لهذه 
السـلع قبل رمضان وخالل رمضان، مسـتغلني 
احتياجـاِت املسـتهلكني وزيـادَة اإلقبـال عـىل 

الـرشاء. 
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طظخعر الئضالغ

للتواجـد العسـكري األمريكـي يف جنوب اليمـِن غاياٌت 
وعسـكرية،  أمنيـة،  وتداعيـاٌت  ومخاطـُر  وأهـداٌف، 
واسرتاتيجية، سيدفع الشعب اليمني بكل مكوناته ثمنها 
الغايل مـن سـيادته الوطنية وثرواتـه ومقدراتـه، ودماء 

أبنائه وحريتهم وكرامتهم. 
ومن الغايات األمريكية املكشوفة إلطالة بقاء قواعدها 
العسـكرية يف اليمـن االسـتغالل األمريكي لبنـاء عالقات 
اسرتاتيجية مع قيادات بعض الفصائل الجنوبية املطالبة 
باالنفصال وخداعهـم بتبني مرشوعهم وتحقيقه وتقديم 
الدعـم الكايف عرب أدواتها السـعوديّة واإلمارات، إضافة إىل 
خلق رصاعات بني املليشـيات املحليـة املوالية لها كما هو 

حاصل بني قوات ما يسـمى بقوات الرشعيـة التابعة لحزب اإلصالح يف 
وادي حرضمـوت وبني فصائل قوات االنتقايل الجنوبي، وكذا ما يسـمى 
بقـوات درع الوطـن املشـكلة حديثاً يف عـدن برعاية وتوجيـه أمريكي 
يزيـد من حدة الرصاع وحتميـة املواجهة بني صفوف املرتِزقة والعمالء، 
ويحـرف البوصلـة عـن اسـتمرار مواجهتهـم للجيش اليمـن واللجان 
الشـعبيّة؛ تجنبـاً ملخاطر دفـع الثمن الـذي تؤّكـد القيادة العسـكرية 
والثورية والسياسـية يف صنعاء أن مرحلـة تجاوز األدوات، عىل الصعيد 
السـيايس أثنـاء املفاوضات سـتطبق عـىل الصعيـد العسـكري قريباً، 
وسـتوّجـه قـوات الردع اليمنيـة مبارشًة السـتهداف وتدمـري القواعد 

العسكرية األمريكية واألجنبية يف اليمن وترحيلها بالقوة. 
ويف ظل اسـتمرار الحالة القائمة تهدف أمريكا لتعززت احتاللها عرب 
األدوات العسكرية املحلية العميلة وعرب اتّفاقية عسكرية وأمنية أُمليت 
عـىل مرتِزقتهـا يف الفنادق، لتغطـي عىل قواعدها العسـكرية ومهامها 
االسـتعمارية، وتَحّركاتها امليدانية املتحكمة بإقرار السيايس والسيادي 
للجمهوريـة اليمنية، بذريعة مهمتها يف مكافحة ما يسـمى باإلرهاب، 
وكذا التهريب التي تسـوق له بصور متناقضة، مع أن هدفها األََسـايس 
هو مواجهة القوى السياسـية والعسـكرية الوطنية يف صنعاء، وسحق 
أية جذور تحّررية ممكن والدتها يف املحافظات واملناطق املحتّلة، تستمد 
وعيهـا من الروحية اليمنية األصيلة التي ال تقبـل بالغزاة، عرب العبوات 
الناسـفة والعمليات االنتحاريـة واالختطافات واالعتقاالت والسـجون 
الرسية واملداهمات الليلية واالغتياالت، كما كانت مهام قواتها األمريكية 

يف العراق. 
ما دخلت أمريكيا وحلفاؤها الدوليون واإلقليميون شعباً من الشعوب 
إال دّمـرت وحدته ومزقت نسيجه االجتماعي والوطني، وصادرت حريتَه 

وسيادته، واستهدفت ثقافته وُهــِويَّته ومبادئه وقيمه، وفرضت عليه 
أشـد العقوبات والقيـود، ودفعت بـه للمزيد من التنـازع والرصاع عىل 
أسـس مناطقة أَو مذهبية أَو سياسية أَو عرقية، لتتمّكن 
من تنفيـذ غاياتها وأهدافهـا وغايات وأهـداف حليفتها 

إرسائيل، كما فعلت وتفعل يف سوريا والعراق اليوم. 
ويف اليمـن ذات املخـزون البكـر من الثـروات النفطية 
واملعدنية وذات املوقع الجيوسـيايس الهام، تسعى أمريكا 
بقواعدها العسـكرية وقواعد أعوانها األُوُروبيني، لتعزيز 
هيمنتها ووجودها وسـيطرتها عىل أهم منطقة حساسة 
يف  ـة  َخاصَّ واالقتصاديـة،  العسـكرية  أبعادهـا  تحّقـق 
مواجهتها ورصاعاتها الدولية مع الصني وروسيا وإيران، 
وتلبـي تطلعاتهـا وأجندتها عـالوة عىل تحقيـق األجندة 

اإلرسائيلية واملطبعني معها يف املنطقة. 
تعزيز التواجد العسكري وبناء املزيد من القواعد العسكرية األمريكية 
ـة يف محافظة املهرة  والربيطانيـة يف الجـزر والسـواحل اليمنية وَخاصَّ
وحرضموت وأبني وبالقرب من باب املندب، ويف املخاء وقاعدة العند لها 
أهـداف معروفة تتصل بقربها من منابع النفط وإلسـهامها يف تشـديد 
الحصار والحرب االقتصادية عىل الشعب اليمني، ومنع دخول أي سالح 
أَو دعم ألية تَحّركات شـعبيّة مناهضـة لالحتالل يف الفرتات القادمة، يف 
عمـق املحافظات واملناطـق املحتّلة، إضافة إىل كونهـا عملية خنق ألي 
تَحّرك ثـوري ومحاولة قطـع الطريق والتواصل بني الحـركات الثورية 
الرافضـة للتواجـد األجنبـي يف جنوب اليمـن وبني قلب اليمـن النابض 
صنعـاء األبية وقيادتها الثوريـة املهّددة ملرشوع االحتـالل األمريكي يف 

اليمن واملنطقة. 
أما توقيت تعزيز التواجد األمريكي يف الجنوب تزامناً مع الرتويج للحل 
السـيايس مع صنعاء خالل هدنة هشـة فهذه حركة ترويض ألعصاب 
القيـادة يف صنعاء بأنه إذَا ما أردتم السـالم معنا فمـا عليكم غري تركنا 
وشـأننا لنعبث بثروات الشـعب اليمني يف املناطق التي تحت سيطرتنا، 
وسـنرتككم ملواجهة كروتكم التي ستحرتق أن صمتم عنا أمام شعبكم 
يف الداخل، وحينها تتاح لنا الفرصة لتحريك الشـارع ضدكم وإشغالكم 

بخلخلة الجبهة الداخلية. 
وهنا سـبق لقائد الثورة أن أّكـد يف خطاباتـه األخرية عىل أن تحقيق 
السالم يف اليمن مرتبط بثالثة رشوط منها خروج كافة القوات األجنبية 
مـن اليمن، وهو رشٌط أََسـاٌس يعـي قائُد الثورة أهميتـه يف قلوب أبناء 
شعبه األحرار، ويقّدر به ثمَن تضحيات ودماء الشهداء، ويدرك مخاطَر 
عدم التنفيذ له عىل مسـتوى السيادة الوطنية وأثره يف الجبهة الداخلية 

وعىل مختلف املستويات السياسية واالقتصادية واألمنية واإلعالمية. 

طخطفى السظسغ

أمريكا اليوم تكابر وتناور وترص عىل امليض يف رشعنة 

تواجدها يف مياهنا وأراضينا وجزرنا السيادية، وما قام 

به قائد «األسـطول الخامـس» األمريكي مـن زيارة إىل 

املهـرة يأتي يف إطار رشعنة تواجـد القوات األمريكية يف 

بلدنا. 

هـذه الخطـوٌة تنبـئُ عن فشـل أمريكا الذريـع أمام 

معادلـة السـيد القائـد -حفظـه اللـه- التـي أقلقتهم 

وأرعبتهـم وأربكتهـم، وجعلتهـم يتَحّركـون لطمأنـِة 

أذيالهـم وأدواتهـم ومرتِزقتهـم؛ السـتمرار عدوانهـم 

ورشعنة تواجدهم تحت مسـميات سـخيفة كمكافحة 

التهريب. 

األمريكيون قبـل زيارتهم رّوجوا يف إعالمهم العرتاض قواتهم حاوية 

أسـلحة إيرانية كانت يف طريقها إىل الحوثيني كما أسمتهم، لتأتي بعدها 

زيارة قائد «األسـطول الخامس» األمريكي إىل محافظة املهرة تحت هذا 

العنوان السخيف «مكافحة التهريب» الذي هو ُمَجـّرد ذريعة لتواجدهم 

ورشعنتـه وانتزاع صفة االحتالل لتواجدهم من خالل التنسـيق مع من 

تصفهـم باملجلس الرئايس، الذي هو يف الحقيقة غري مرحب به شـعبيٍّا 

ومرفوض من قبل شـعبنا، ومن يمثلون هذا املجلس ليسـوا مقبولني ال 

يف الشـمال وال يف الجنوب، وليسـوا سـوى خونة وعمالء ال يملكون أية 

رشعية يف تقرير مصري بلدنا. 

هـذه الخطوة األمريكيـة ال تنبئ عن قوة مهمـا كان ظاهرها يحمل 

الرعونة واملناورة إال أنها تأتي يف سياق املكابرة. 

أمريـكا يف الحقيقة تعاني من كابوس انهيارها عامليٍّا، وهي تسـعى 
بتخبـط لتـاليف انهيارها، وهـذا ما أّكـده خـرباء أن أمريـكا عىل هاوية 

السقوط واالنهيار، وأنها يف طريقها إىل الزوال والتاليش. 
أمريـكا تعلم علـم اليقـني أن مخّطَطها االسـتعماري يف 
اليمن قد فشـل؛ فهي تعاني من اختالط األوراق عليها ومن 
اختـالف وتبايـن أدواتها، وهي اليوم ال تملـك عنرص القوة؛ 
حتى تتجرأ لتثبيت معادلة بقائها يف اليمن؛ فالشعب بجميع 

طوائفه يرفض بقائها وال يقبل أبدا بتواجدها. 
السـعوديّة واإلمـارات بعـد انزالقهما يف وحـل عدوانهما 
عـىل بلدنا فقدتا عامـَل التكتيك والتنسـيق وضاعت منهما 
حاضنتهما من املرتِزقة، وهما اليوم غري قادرتني عىل تحمل 
تبعـات عدوانهمـا وال إخراج نفسـيهما مـن مأزقهما الذي 
تورطتا فيه؛ فاألمريكي الـذي زج بهما وورطهما يف مواجهتنا لتحقيق 
أهدافه دون أن يخرس فلًسـا واحًدا وال جنديًا واحًدا هو املستفيد الوحيد 
مـن عدوانهم علينا، وهو مـن ال يزال يدفع بهم نحو اسـتمرار الحرب؛ 
حتى يضمـن تحقيق أهدافه التي من املسـتحيل أن تتحّقق ويف عروقنا 

دماء ويف أجسادنا حياة. 
معادلـُة السـيد القائـد التـي أطلقهـا وحذر بهـا املحتّلني سـتنجُح 
وسرتغُم املحتلَّ لبلدنا عىل الرحيل حتًما وقطًعا، ومهما سعى األمريكي 
للتقليل من آثارها النفسية واملعنوية عىل جنوده وقواته فلن ينجَح أبًدا، 
ومـا عليهم إالَّ الرحيل قبـل أن يدفنوا يف رمال وتراب أرضنا العصية عىل 
االحتالل، وقبل أن تتحول قواعدهم العسكرية إىل مقابَر تتالىش وتتناثر 

فيها أجسادهم لتأكلها الذئاُب والكالب. 
نحن شعٌب إرادتنا من إراَدة قائدنا وإراَدة قائدنا من إراَدة الله، وحتماً 
ُغ أنَف أمريكا يف الرتاب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.  سيمرِّ

أطرغضا وحرسظُئ تعاجثعا شغ الغمظ

طثاذُر وتثاسغاُت الاعاجث 
افطرغضغ وافجظئغ جظعب الغمظ

التثغثُة طا بغظ غأس 
الماضغ وأطض التاضر

طتمث أتمث الئثغاغ
بـني  مـا  شـتان 
فتـك  الـذي  اإلهمـال 
بأبنـاء الحديدة خالل 
حقـب الحكم املاضية 
امللمـوس  واالهتمـام 
حكومة  توليـة  الـذي 

ثوار الحارض. 
بـني  مـا  شـتان 
أباطـرة  اسـتغالل 
نفوذهـم  املـايض 
أبناء  عىل  لالسـتقواء 
الشـموخ  حديـدة 
واإلباء وما بني دعم واهتمام مسـؤولني ثورة الحارض 
الذيـن اسـرتخصوا دماءهم لنرصة ورفـع املعاناة عن 
إخوتهـم التهاميـني الناتجة عـن منهجية اسـتهداف 
األعـداء وجحافـل حقد أباطـرة من اسـتباحوا أرايض 

التهاميني وكانوا بسطوة سلطتهم يستقوون. 
شـتان ما بني مايض االسـتضعاف ومنهجية القهر 
واإلذالل وسلب الحقوق ونهب املمتلكات مقابل القمع 
للقبول بالفتات كحقيقة عايشـها أبناء عروس البحر 
تـروي قصصاً مؤملـة يف ظـل حكومات مـاض جائرة 
صادرت أدنى بصيص أمل لـدى قبائلها األبطال نتيجة 
ضياع عدالة حاكم املايض واسـتقواء بطانته ومسؤويل 
حكومته بقوة املال والجاه والنفوذ لظلم أحرار الحديدة 
كوقائـع قهـر واسـتبداد تسلسـلت يف ظـل حكومـة 
إقطاعيـة طالت سـطوتها غالبيـة إخوتنا الشـجعان 
األحـرار األعـزاء مـن سـطروا بالحديـدة أروع مالحم 
البطولـة والثبات والفـداء فكرسوا ببأسـهم الفوالذي 

جحافل الغازي وأباطرة ظلم املايض
وال عجـب يف ظلـم حكومـة كان رئيسـها ُقـدوة يف 
الظلـم وكانت جحافلهـا قطعان تـرى مقاومة الظلم 
عدوانـاً وملكية الشـعب حقوقـاً توزعها بـني أركانها 
لتسـتقوي بهـا عىل أصحـاب الحـق وتنظر لنفسـها 
بأنهـا األحق، زعيمهـا همه نصيب األسـد من عائدات 
الثـروات وميزانيات الـوزارات، وال غرابـة أن تتفنن يف 
ظلـم أبنـاء الحديدة األحـرار متقاسـمة أرايض أهلها، 
مسـتغلة سطوة سـلطتها ونفوذها وجاهها غري أبهة 
بمعانـاة أبنائها ال من حـرارة صيفها وال من األمراض 
التي تفتـك بمسـتضعفيها، وأن تـرى أرايض الحديدة 
ملكانتهـا الجغرافيـة مغنماً لهـا لتنمية اسـتثماراتها 
فرئيسـها ونجله مسـتثمرون من الطـراز األول يرون 
السلطة فرصة لتنميه اسـتثماراتهم وعائدات الثروات 
فرصة لالسـتحواذ عـىل العقارات ليـس يف اليمن فقط 
بل امتدت متاجرتهم باملال العام السـتثمارات موطنها 
دبي اإلمارات بفن البناء الصنعاني وتحف وآثار مايض 

التاريخ اليماني. 
عـىل عكـس حكومـة الحـارض كحكومـة تسـتمد 
رشعيتهـا مـن الشـعب ويهمهـا أبنائـه فتـويل جـل 
اهتمامهـا رغم شـحة إْمَكانياتها ملن عانـوا التهميش 
واإلهمـال من املاضني، حكومة اختلطـت دماء قادتها 
السياسيني والعسكريني بدماء أحبتها التهاميني الذين 
ارتضوا العزة عىل الذل والكرامة عىل االنبطاح والبسالة 
عىل الخنـوع والعدالة عىل الظلم، حكومـة يهمها آباء 
وأُمهات وإخوة واخوات وأبناء وبنات شاركوها الرضاء 
والبأسـاء والصـرب أمـام مؤامـرات األعـداء يف حديدة 
التفانـي واملروءة واإلباء أن تدفع رئيسـها ومحافظها 
وقادتهـا ووزرائهـا مسـؤولياتهم لتخفيـف معانـاة 
أحبتهم ولتسارع باإلنجاز مستهدفة أرس فتك بأبنائها 
حر خوايل السـنني فتوصل ملسـاكن فقراءهـا كهرباء 
مجانيـة لتخفيـف معاناتهـم الناتجة عـن حر صيف 
مدينتهم السـاحلية بإنجازات متوالية وصلت فائدتها 
لــ 7325 أرسة معدمة، وبلغت مراحل إنجازاتها لـ66 
مدرسـة تعليميـه يبلـغ عـدد امللتحقني بهـا أكثر من 
خمسـني ألف طالـب وطالبـة بتكلفة إجماليـة بلغت 
النصف مليار إالَّ ثمانني مليوناً كإحصائية أخرية وغري 
نهائية كما تسـعى لتوفري الخدمات الطبية والتي كان 
أهمها افتتاح مركز الشـهيد الصماد للغسـيل الكلوي 
الذي افتتحه الرئيس املشـاط يف أغسـُطس عام 2022 
والـذي كانت الحديدة يف أمـس احتياجاتها له، يف رخاء 
السـنني يف حقبة حكم املاضني ولم تر استجابة إالَّ من 
حكومة الثوار اليمنيني رغم شـحة اإلمكانيات الناتجة 
عن الحرب والحصـار ونهب الثروات كمركز يعمل فيه 
كوادر يمنية ومن أبرز سـماته خدماته املجانية التي ال 
تستثني أي قادم إليها سواء أكان غنياً أَو معدماً فالكل 

سواسية يف الحقوق سواسية يف الخدمات.
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غتغى خالح الَتماطغ
 

مـن خـالل اسـتعراض أمريـكا يف بحـار اليمن يف 
املناطـق الخاضعـة لسـيطرة العدوان يف السـواحل 
الجنوبيـة ويف سـواحل رشق اليمـن هـي عبارة عن 
أضغاث أحالم وتأويل فشل وضعف أمريكا يف اليمن، 
استعراضها ال يُعربِّ عن قوتها، أَو استعدادها لخوض 
الحرب يف اليمن من جديد، بعد فشـل عمالئها بالرغم 
مـن إرشافهـا عىل الحـرب يف اليمن؛ لذلـك من خالل 
االسـتعراض هـي تبحث عـن يشء مـا يعوضها عن 
خسـارة القرار، ويُنسـيها موقَف عجزها العسكري 
وفشـَل سياسـتها يف اليمـن؛ لذلك فشـُل السياسـة 
األمريكيـة مؤلٌم لهـا، ويختلف فشـلُها يف اليمن عن 

فشِلها يف بقية املناطق األُخرى.
قائُد الثورة السـيد املجاهـد عبدامللك بدر الديـن الحوثي، حّذر 

أمريـكا َوبريطانيـا، وحـذر النظـام اإلماراتي من خطـورة عدم 
الرحيل عـن اليمن، نطقها بثقٍة ومن ُمنطلق اإليمان بالله: ارحل 
يا أمريكي، ارحل يا بريطاني، ارحل يا سعودي، ارحل 

يا إماراتي.
ُكــّل هـذه التحذيرات أتت عىل لسـان قائد له من 
الصـدق اإليمانـي والشـجاعة الحيدريـة اليمانيـة 
متـوارث البأس الشـديد والقوة التي خلقهـا اللُه يف 
اإلنسـان اليمني، التحذيراُت تأتي من املؤمن املجاهد 
ه يف مواجهة الطغاة واملجرمني  الـذي ال يخىش إال ربـَّ

ومن منبع القوة. 
أمريـكا ال تخاطـُر بجيشـها يف حـرب ال تؤمـن 
بكسـبها؛ لذلك الشعب اليمني عاشق الحرية ماضياً 
وحـارضاً وله تاريٌخ نضايل جهـادي ومعارك قديمة 
رشسة مع جيوش إمرباطوريات عظمى، ال يهاُب الغزاة واملحتّلني 

مهما بلغت قوتهم وهذا فضل من الله عليه. 

اجاسراُض أطرغضا شغ طغاه الغمظ 
أضشاُث أتقم وتأوغض ضسش ق صعة  

عقل الةحاري 

 يهل علينا موسـم األمطار بفضل من الله وتزامنًا معه 

يبدأ موسـم زراعي جديد وهنا يجب علينا التوقف لنسـأل 

أنفسـنا مـاذا أعدينا ملوسـم األمطـار وهل اسـتفدنا من 

تقصرينا وعدم اهتمامنا يف املواسـم السـابقة؟! فاملوسم 

املـايض األمطـار والسـيول جرفـت الكثـري مـن األرايض 

بالقيعـان والوديان الزراعيـة وكادت تغرق بعض املناطق 

وأطراف املدن ومع ذلك تجد انخفاضاً ُمستمّراً يف املخزون 

املائـي ويكاد يجف يف أغلـب مواقع القيعـان والتي كانت 

تقع عىل بحريات مائية ومخزون مائي كبري، وباتت املوارد 

املائيـة املتاحة ال تكفي لسـد االحتياجات املختلفة للسـكان وعىل وجه 

الخصـوص االحتياجات الزراعيـة، وَهـا هي األيّام تعيد نفسـها ويبدأ 

موسـم األمطار والحال كما هو يف املوسـم السابق وستهدر هذه النعمة 

العظيمة ونخاف إذَا اسـتمرينا يف تيهنا وسـباتنا أن تتحول هذه النعمة 

إىل نقمـة وعذاب وتجرف الرتب بالوديـان واملناطق الزراعية باليمن وما 

تبقى من هذه املياه يذهب إىل الصحراء أَو البحر، أَو تتوقف نعمة األمطار 

وتجـف اآلبار والغيـول وتنتهي الزراعة والحياة ال قـدر الله، فما حصل 

وشـاهده الجميع املوسـم املايض كان تهديداً أكرب خطورة من التوسـع 

العمراني وانتشـار زراعة القات؛ ألَنَّه يسـتهدف عـدداً كبرياً من أرايض 

الوديـان التي كانـت وال زالت تشـتهر بأخصب الرتبة وأجـود األصناف 

مـن املحاصيـل الزراعيـة والـذي تـكاد أن تنقـرض؛ بَسـبِب االنجراف 

امُلسـتمّر للرتبـة طول عرشات السـنني وعـىل طول مجاري السـيول يف 

جوانـب الوديـان وعىل أعمـاق كبرية تهـّدد بكارثة، يف ظل مـا كان من 

غياب تام لحكومات سـابقة، وقلة إْمَكانيات الحكومة الحالية؛ بَسـبِب 

الحصـار والعـدوان، فرغم توجيهـات وموجهات قائد الثـورة -حفظه 

الله- والقيادة السياسـية املتكّررة يف ُكـّل موسم زراعي وكذلك التوّجـه 

العام للحكومة باسـتغالل موسـم األمطار وحصاد املياه وعمل السدود 

والحواجز وتنفيذ املبادرات و... إلخ، إال أن التَحّرك بطيء يف هذا الجانب 

وال يكاد يذكر لألسـف، كمـا نجد أحيانًا هـدًرا للتمويالت وتنفيذ بعض 

املشـاريع التي ليـس لها أهميّـة وال تخدم القطاع الزراعـي وُخُصوصاً 

التـي رصدت لتنفيذ وتشـجيع املبـادرات واألعمـال املجتمعية يف مجال 

الزراعة والتنمية وباألخص دعم أعمال ومنشـآت الري وحصاد املياه يف 

حني كان من املفرتض استغالل ذلك إىل جانب إْمَكانيات املجتمع املتاحة 

وتفعيـل حصـاد وإدارة ميـاه األمطار والسـيول، وتشـكيل الجمعيات 

ولجان مسـتخدمي املياه وإدارة هذا القطاع الحيـوي الهام؛ فكثري من 

املناطق تفتقر إىل أي شـكل من إشـكال نظم الحصـاد املائي عىل الرغم 

من امتالكها خصائص ومميزات تؤهلها من تطبيق نظم الحصاد املائي 

باالعتمـاد عىل عدة ثوابـت، أهمها جريان أكرب كمية من مياه السـيول 

املطريـة عـرب أراضيها، وكذلك توجـد عدة مواقع أُخرى مناسـبة لعمل 

كرفانـات حصاد ميـاه وعمل برك ترابية وأخاديد كبـرية لحجز املياه يف 

القيعان الرئيسـية لتغذية األحواض املائيـة بالقيعان والوديان املجاورة 

لبعـض املـدن والعمـل يف التخفيف مـن أرضار السـيول 

وجـرف الرتبـة الزراعية واالسـتفادة من نعمـة األمطار 

والسـيول املتدفقـة يف الزراعـة وعمل السـدود والحواجز 

والـربك املائية وبرك تغذيـة املخزون املائـي وعمل قنوات 

ومخـارج وتوجيه السـيول وعمل الجابيونـات ومصدات 

للسـيول وإبـراز دور الحصـاد املائي كوسـيلة لتعويض 

النقـص الحاصل يف املياه وتوفـري مصادر إضافية لها يتم 

اسـتخدامها يف الري التكمييل أثناء تراجع كميات األمطار 

أَو الجفـاف، باإلضافـة إىل اسـتخدامه يف زيادة منسـوب 

املخـزون الجويف الحتجاز مياه األمطار والسـيول املارة عرب املنخفضات 

األرضية عىل شـكل بحـريات وحواجز تتصـف برشوط الخـزن املثالية 

واالحتفـاظ بامليـاه قبـل دخولها مناطق الشـقوق والفوالـق، واختيار 

املناطـق املناسـبة لحصاد ميـاه األمطار والسـيول، وكمـا أن ما يلفت 

االنتباه يف ُكـّل موسـم أن معظم الشـوارع باملدن تحتقن بمياه األمطار 

وتختلـط مع مياه الـرصف الصحي نتيجة عدم صيانة وتجديد شـبكة 

الرصف الصحي وعدم وجود مخارج للسـيول، ُكــّل هذا وغريه يدفعنا 

للتفكـري املبـدع ورسعـة عمل الحلول املناسـبة لالسـتفادة مـن نعمة 

األمطار؛ ألَنَّها فرصة ومواسـم تعرب علينا يجب أن نحسـن استثمارها، 

فعلينا جميعاً «حكومة، مجتمعاً، مزارعني... إلخ؛ استشـعار املسؤولية 

أمـام اللـه أوالً واالهتمام وعدم التبذيـر ونكران النعم َواالسـتفادة من 

مياه األمطار والسـيول االسـتفادة القصوى وكمـا يتطلب نرش الوعي 

املجتمعي بأهميّة ترشـيد اسـتخدام املياه بشـكل عام وُخُصوصاً املياه 

الجوفيـة والعمل بـروح اإلخاء واملبـادرة والحكومة تسـاهم والقطاع 

الخاص يسـاهم واملزارعـني وتفعيل العمل باملشـاركة املجتمعية؛ فمن 

العيب أن نقف مكتويف األيدي ونظل نتفرج عىل نعمة األمطار والسـيول 

وهي تهدر للبحر والصحراء يف حني أرضنا وثروتنا الزراعية تنجرف دون 

أي تدخل من قبلنا غري مدركني خطورة املرحلة وما حولنا من تهديدات 

وتغـريات اقتصاديـة عاملية وحتـى نتحّرر مـن الوصايـة الدولية، ولو 

امتلكنـا قوتنا بأيدينا؛ فسـيكون قرارنا بأيدينا ولـن تؤثر فينا أية أزمة 

يفتعلهـا الغرب «مـن امتلك قوته امتلك قـراره» فلننهج كما كان ينهج 

عليـه أجدادنا وتفعيل ما كان يسـمى الشـملة أَو الغرامة وغري ذلك من 

أعمال مجتمعية تعاونية وشـيدوا أعظم الحضارات وما السدود والربك 

واملدرجـات الزراعية وقنواتهـا الترصيفية الضاربـة يف التاريخ إال أكرب 

شاهد عىل عظمتهم، ُوُصـوالً إلدارة متكاملة للوديان واألرايض الزراعية 

والتوسـع يف الزراعة التي هي مصدر عزتنا وقوتنا وصمودنا واستغالل 

املوارد املتاحة يف زراعة األرض وإيجاد نهضة زراعية شاملة ُوُصـوالً إىل 

تحقيق األمن الغذائي، ولننترص يف جبهتنا التنموية لتعزيز الصمود قال 

تعاىل: (َوُقِل اْعَملُوا َفَسـرَيَى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمنُوَن، َوَسُرتَدُّوَن 

َهاَدِة َفيُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُوَن) صدق الله العظيم.  إَِىل َعاِلِم اْلَغيِْب َوالشَّ

اجابماُر ظسمئ افططار شغ الغمظ.. إلى أغظ؟! 

الماَترُِّك والبابُئ شغ 
زطظ السعلمئ   

سئثالرتمظ طراد
  

نعيـش اليـوم واقًعا 
تهيمُن فيه التكنولوجيا 
الغربيـة التي تحاول أن 
بؤرة  يف  تطـوي العالـم 
صغـرية قابلـة للرؤيـة 
فيها  تنصهر  والقيـاس 
والثقافات  الحضـارات 
لتصبـح حضارة واحدة 
وثقافـة واحـدة وذلـك 
بفضل التطور التقني يف 
ميديا  وميشال  الصورة 
وابتـكارات اإلعالم االجتماعـي –الوسـائط االجتماعية 
كالفيـس والوتس... إلـخ–، وبمثل ذلك قـد يحدث تبدالً 
رسيعـاً فوق ما نتوقـع يف البنية األخالقيـة والثقافية يف 
املجتمعات ولعل األشـد خطراً هو انتقال مفهوم العوملة 
من األفق االقتصادي والسيايس إىل األفق الثقايف واإلعالمي 
واألدبي هو ما بات يُعرف بالثقافة الشـاملة، أَو املجتمع 
الكونـي، وهي ثقافة تذوب فيها الخصوصيات، فالعوملة 
تسعى بكل الوسـائل حتى تجعل العالم شبيها بأمريكا؛ 
ولذلـك نجد من هـو مفتون بالنمـوذج األدبـي والثقايف 
الغربـي بل والنموذج اإلعالمي مثل محاكاة بعض برامج 
املسـابقات الشـهرية يف الفضائيات مثل تلـك التي تبهر 
املشـاهد وتجعله معلقاً بها ومتفاعـًال معها بالتصويت 
واإلنفـاق وهي كثر، وقد انترش أوارها يف هشـيم ثقافتنا 
فصنـع واقعـاً عربيـاً بائسـاً يف الفنـون واآلداب، ويرى 
بعـض املفكريـن أن العقـل األمريكـي يحـاول تطهـري 
العالم مـن األيديولوجيـني والعقائديني الذيـن يمتازون 
بالثبـات والدفاع عن الُهــِويَّات وهـو األمر الذي يعرتف 
بـه الواقـع من خـالل حركـة الجماعـات كـ»القاعدة» 
و»داعـش»، َحيُث يعمـدون إىل تفكيك البنيـة العقائدية 
والثقافية وتشـويه صورتها من خالل املمارسـات التي 
ال تتسـق مع اإلسـالم وال مع مبادئه وقيمه اإلنسـانية، 
فالتوحش والبدائية يف الجماعات االسـتخبارية يهدف إىل 
تعميـم الثقافة الشـاملة بالقفز عـىل الخصوصيات من 
خـالل الهـدم والتفكيك وقد الحظ الكثري تـوايل الهجرات 
والضجيـج اإلعالمـي حـول األفـراد الذين يهربـون من 
مجتمعاتهـم إىل الغرب -وعىل وجـه الخصوص يف اآلونة 
األخرية- كهروب شـباب سـعودّي وخليجي وما صاحب 
ذلـك من ترويج إعالمي، يضاف إىل ذلـك تفكيك البناءات 
الثقافيـة مـن خالل هـدم الرمزيات الثقافية، والسـعي 
ـابية عن  إىل التقليـل من أثرها ويأتي اعتذار رمـوز الوهَّ
أفكار التطرف يف هذا السـياق كما تابـع املتابع وكّل تلك 
الخطوات تؤدي إىل طريق واحد وهو العوملة أَو كما يحلو 

البعض تسميتها باألمركة. 
كّل هـذا االشـتغال الذي نـراه اليـوم يف واقعنا العربي 
بالـذات، وكّل حركة الرصاعـات قضايا تتعلـق بالعوملة 
ويف جوهرهـا بالنظـام الرأسـمايل العاملـي؛ إذ إن القـوة 
االقتصادية تريد أن تجعل من الكونية هدفاً لها بحثاً عن 
سـوق عاملية ومسـتهلك كوني ولذلك ال نستبعد َكثرياً أن 
تعـرتف أمريـكا بمركزية إيران يف الخليـج وخليج عمان 
وأن تتداخـل مع إيـران يف مصالح اقتصادية وسياسـية 
واسـرتاتيجية فهـي تحـرص عـىل أال تذهـب إيـران إىل 
الصـني وال تشـكل مع روسـيا محـوراً قد يحـدث قلقاً 
لهـا كما كانت يف سـالف أيامها إبان الحالة االشـرتاكية 
ومؤرشات ذلك بدأت تطفو عىل سطح الحقيقة والواقع، 
وما تلـك املناورات السياسـية واإلعالمية سـوى عوامل 
قد تحسـن رشوط التفاوض لطـرف عىل آخر ليس أكثر، 
ولعل اإلمـارات قد أدركـت مثل ذلك فسـارعت إىل إحياء 
اتّفاقات تعاون أمنية ظلت طي السـجالت أعواماً، وتبدو 
السـعوديّة اليـوم أكثـر انحناًء مـن ذي قبل أمـام امللف 
اإليراني بدا ذلك واضًحا من خالل فتح العمرة املغلق أمام 

اإليرانيني وبعض االمتيَازات للحجاج. 
فالرأسـمالية تريـد دوالً ضعيفة وغـري فاعلة تعاني 
التشـظي واالنقسـام حتى يسـهل عليها فـرض ثنائية 
الخضـوع والهيمنـة ولذلـك تديـر حركـة االنقسـامات 
والحـروب يف املنطقة العربية وهي مـن خالل تفاوضها 
مـع إيران وعقوباتها املتكّررة عليها تريد إيراناً قوياً لكن 
بالقدر الذي يخـدم مصالحها ويوفر لها الحماية وتدفق 

األموال. 
ًال يف موازين  وربما شـاهدنا غًدا يف منطقة الخليج تبدُّ
القـوى ال تحـرض فيـه السـعوديّة وال اإلمـارات وهمـا 

عنرصان فاعالن يف تشكله اليوم. 
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صال إظه طظ غارك أوقده غفسثون، أو غفسث آخرغظ شعع طةظث لثثطئ أطرغضا وإجرائغضصال إظه طظ غارك أوقده غفسثون، أو غفسث آخرغظ شعع طةظث لثثطئ أطرغضا وإجرائغض
الحعغث الصائث: أسثاُء افّطئ غرّضجون سطى تعغؤئ الظفعس الحعغث الصائث: أسثاُء افّطئ غرّضجون سطى تعغؤئ الظفعس لااعىل طظ غاعلعن وتساديلااعىل طظ غاعلعن وتسادي طظ غسادون  طظ غسادون 

  - بحرى المتطعري:
ولخطـورة املـواالة واملعاداة يسـتمرُّ 
الشـهيُد القائـُد يف تبيـني آثارهـا عـىل 
النفسـية لإلنسـان وعىل واقعه العميل، 
هـؤالء  سـّمي  املؤمنـون  أن  إىل  ليشـريَ 
أولياء الله؛ ألنهم تولـوا الله, أصبح اللُه 
هـو وجهتَهـم, اتجهوا نحو اللـه, تولوا 
اللـه, فبتوليهـم لله أصبحـت وجهتُهم 
متجهـًة نحـو اللـه, يتقبلون مـا يأتي 
نفوسـهم  رضـاه,  يف  ينطلقـون  منـه, 
والبيئـة التـي هـم فيها مهيأة ملـا يأتي 
مـن قبل اللـه، ويف الجانب اآلخـر أولياء 
الشـيطان ألـم يقـل: {َفَقاِتلُـواْ أَْوِليَـاء 
يَْطاِن}(النسـاء76) أولياء الشيطان  الشَّ
تصبح نفسـيته باتجاهه, هـذا االتجاه 

السيئ, ذات الشـمال, يصبح موايل؛ ألن 
وجهتـه, حالتـه النفسـية متجهة نحو 
خط الشـيطان, يصبح مهيأ بأنه كل ما 
يريد الشـيطان يميش عليه, كل ما يريد 
الشـيطان ينطلـق فيـه, أعمالـه تخدم 
الشيطان وتخدم ما يريد الشيطان, وكل 
ما يريد الشـيطان أن يعممه يصبح هذا 

وأمثاله أرضية قابلة للتعميم.
ولخطـورة املسـألة وأهميتها يوضُح 
الشـهيد القائـد أنـه ُجعل الحـبُّ يف الله 
والبغض يف الله مـن أوثق عرى اإليمان؛ 
ألنه قمة الوالء وقمـة العداء, يف واقعك, 
يف نفسـيتك, أن تصبـح إىل الدرجة هذه, 
لعمق املسألة يف نفسك, وتوليك الصادق 
للـه تصبح إىل هذه الدرجـة: أن تحب يف 
اللـه وتبغـض يف الله, سـماه يف الحديث 

أنه أوثق عرى اإليمان؛ ليصبح مقياسـاً 
لـك؛ ألنك متـولٍّ للـه فيصبـح كلُّ يشء 
عندك مـا تنطلق فيه إال عىل أسـاس أن 
فيـه رضا للـه, أنه حق رشعـه الله, أنه 
عمـل صالـح أراده اللـه, أن تصبح كما 
قال اإلمام الخميني تصبح لديك املعايري 

كلها إلهية.
وألهميّة املواالة واملعاداة الكبرية يؤّكُد 
الشهيُد القائد أنها تعّطل أعمال اإلنسان 
باآلية الكريمة  كلها الصالحة, مسـتدالً 
نُكـْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم}، لينبه  {َوَمن يَتََولَُّهم مِّ
بأنها تكـررت يف أكثر من موقع فجاءت 
يف سياق الحديث (مع اليهود والنصارى, 
ومع الكافرين, ومع املنافقني) كتحذير 
املؤمنني من تـويل هذه الخطوط الثالثة: 
الكافريـن, املنافقني, اليهود والنصارى, 

كلهـا جـاءت اآليـات فيهـا تحـذر من 
التـويل وتذكـر بـأن التـويل لهـم يجعل 
اإلنسـان منهـم {َوإِْن أََطْعتُُموُهـْم إِنَُّكْم 

ُكوَن}. َلُمْرشِ
ويف هـذا الزمـن الـذي تقدمـت فيـه 
التواصـل  عـرص  ويف  التكنولوجيـا، 
االجتماعي وسـهولة التواصل فيما بني 
النـاس يشـدد الشـهيد القائـد رضوان 
اللـه عليه عـىل أهمية املـواالة واملعاداة 
وخطورة التساهل معها ألن (كل وسائل 
اإلعالم, كل األشـياء هذه ترتكز إىل خلق 
والء وعـداء يكون خالصتها حتى عندما 
يحاولـون أن يكـون املنهج الدرايس عىل 
الثقافـة  وزارة  ونشـاط  معـني,  نحـو 
عـىل نحو معـني, والتلفزيـون واإلذاعة 
نشـاطها عـىل نحـو معـني كلـه يصب 

يف هـذه النقطـة: هـو لتهيئـة النفوس 
بالشكل الذي يمكن أن تكون معه تتوىل 
هـذا الخـط وتعادي هـذا الخـط, تتوىل 
هـذه الفئة وتعادي هـذه الفئة. هذا كل 
ما تـدور حوله هذه الوسـائل اإلعالمية 
والرتبويـة, والتثقيفية, ومـن أجل هذه 
النقطة تبذل ماليني ماليني الدوالرات من 

أجل خلق والءات وعداوات).
ويعتـربُ الشـهيد القائـُد أن َمن يرتك 
أوالده يفسـدون، أو يفسـد آخرين فإنه 
مجند لخدمة أمريكا وإرسائيل, وخدمة 
اليهود والنصارى، ويستدل رضوان الله 
عليه بـأن اليهود والنصـارى حريصون 
عىل أن (يصل إفسـادهم إىل كل بيت, إىل 
كل شـخص مثلما الشـيطان, هذه هي 

فكرة الشيطان).

  - خاص:
يف  حديثَـه  القائـُد  الشـهيُد  يواِصـُل 
محارضة ــ ملزمة ــ [الدرس الثامن من 
دروس رمضان ـ سـورة البقرة] ليؤّكــَد 
أن ُكتَـَب اللـه؛ ألَنَّها متميزة عـن أية كتب 
أُْخـــَرى، فإنـه مهما حـاول البعُض من 
املضلني طمـس الحقائق فيهـا، إال أنه ــ 
وبقـدرة الله ـــ لن يسـتطيعوا أن يمحوا 
منهـا ُكــّل أثر، بل ال بـد أن يرتكوا ما يُدلُّ 
عىل (الحق) فيها، وهذا ما حدث بالفعل يف 
(التـوراة)، ال زال فيها ما يدل عىل رسـول 
آخر الزمان محمد بـن عبدالله عليه وعىل 
آله أفضُل الصالة َوالتسليم، هذا من جهة، 
ومن جهة أُْخــَرى الله يهيُء أناساً آخرين 
يصدحـون بالحق، حيُث قـال -ِرْضــَواُن 
َك َفال تَُكونَنَّ  اللـِه َعَليْـِه-: [{اْلَحقُّ ِمْن َربـِّ
يـَن} فعندما يقول هناك: {َوإِنَّ  ِمَن اْلُمْمَرتِ
َفِريقاً ِمنُْهْم َليَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوُهْم يَْعَلُموَن} 
ال يسـتطيع أحـد يف األخـري أن يقفل باب 
الَحـــّق تمامـاً عـىل البـرش، الَحــّق هو 
مـن الله، والله ُسـبَْحانَُه وتعـاىل هو لديه 
سـنن: إذا رفض هؤالء هيـأ أولئك، إذا كتم 
هـذا هيأ آخر؛ ألَنَّه رحيم بعباده إنما ليبني 
سـوء عمل من يكتمون الَحــّق كيف أنها 

جريمة كبرية]. 

صاســثٌة طعمٌئ جثًا.. طخــثُر (التص) عع 
اهللا ُجْئَتاَظُه شصط:ــ 

أن  َعَليْــِه-  اللـِه  -ِرْضـــَواُن  مشـرياً 
(الحـق) مطلـٌب فطـري للبـرش جميعاً، 
ـ هم باعتقادهم أنهم  حتـى وإن أخطأواـ 
ٍّ)، حيُث قـال وهو يرشح  يقدمـون (حقـا
قولـه تعـاىل: {اْلَحقُّ ِمـْن َربَِّك َفـال تَُكونَنَّ 
يَن}: [هذه اآلية تعطي اإلنَْسان  ِمَن اْلُمْمَرتِ
قاعـدة يجـب أن يفهمها ُكـــّل واحد منا 
وكل واحـد من الناس: هـو أنه باعتبار أن 
الَحــّق هو مطلب للناس جميعاً وكل من 
يتحركون هم يحاولون - مهما قدموا من 
ضـالل - أن يقولـوا إنهـم يقدمـون حقاً، 
فحتـى ال يكون هناك لبـس، لبس لدى أي 
إنَْسان منا أن يفهم: أن مصدر الَحــّق هو 

الله].. 
موضحاً أن عىل اإلنَْسـان أن يبحَث عن 
الطريقـة فقط التـي توصلـه إىل (الحق) 
ه أن يعـرَف الطريقة  بقولـه: [فليكـن همُّ
التـي مـن خاللهـا يعـرف الَحـــّق الذي 

هو مـن جهة الله؛ ألَنَّ املسـألة ليس فيها 
لبس، حتى قضية الَحــّق ليس فيها لبس 
حتـى وإن وجدنا هنا أنه يذكـر: أن هناك 
من يكتمون الَحـــّق وهناك من يضللون 
وهناك مـن يخادعون وهنـاك من يردون 
وأشياء كثرية. لكن بني ُكــّل هذه األشياء 
السيئة ال يضيع الحق؛ ألَنَّ الَحــّق هو من 
الله والحق هو نور هو النور الذي ذكره يف 
كثـري من اآليات األُْخـــَرى وهو من جهة 

الله].. 
مؤّكـــداً -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليْـِه- بأن 
اللـَه (رحيـم) ال يمكـن أن يـرتُك عبـاَده 
للضـالل دون أن يوضـح لهـم الَحـــّق، 
فقـال: [إنمـا ليبقـى البرش ليبقـى ُكــّل 
إنَْسـان مؤمن بهـذه القضيـة: أن مصدر 
الَحــّق هو مـن الله، وعندما تعود إىل الله 
ُسـبَْحانَُه وتعاىل الذي هـو مصدر الَحــّق 
تجد أنـه يقول عن نفسـه أنه هـو رحيم 

بعبـاده رؤوف رحيـم يهدي يرشـد يهيئ 
هو الخالق، إذا كان هناك من كتم الَحــّق 
إىل  سـيخلق، يخلق غـريه ويجعلـه هادياً 

الَحــّق الذي من عنده].. 

فن الَتــــّص طظ سظــث اهللا.. شصث أسطى 
تسعغقت ضبرية إلصاطاه:ــ

وَرضَب -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- مثاالً 
ليوضـَح أن الَحـــقَّ ما دام مـن عند الله، 

فإنه ُسـبَْحانَُه قد أعطى تسهيالت كثرية، 
وتأييـدات إلهيـة تحصـل مـن عنـد اللـه 
إلقامتـه بقوله: [إذاً فيجب أن تفهم أنه ملا 
كان الَحـــّق هو من اللـه وهو امللك وهو 
اإللـه وهـو القدير عـىل ُكـــّل يشء وهو 
العليم بكل يشء أنه يف نفس الوقت يعطي 
التسـهيالت الكثـرية التـي تجعـل الناس 
يتمكنون مـن إقامة الَحـــّق ال يمكن أن 
يكون واقعنا أن ننظـر إىل الله وكأنه دون 
ما يعمـل الزعماء من البـرش عندما يأتي 
رئيس أو وزير عدل يعني قاضيا يف منطقة 
أليس هـو يعطيه سـيارة ويعطيـه أيضاً 
مرتَّب ويعطيه اعتمادا آخر من أجل ماذا؟ 
من أجل يتمكن من أن يقوم بعمله يقيض 
بني الناس دون أن يحتاج إىل أخذ رشوة من 
هنـا أو هنا أو يكون هناك ما يشـغله عن 
هـذه املهمة عندما يعـني موظفاً يف مكتب 
أليس هو مـن يوفر لـه الطاولة والكريس 
واألقـالم واألوراق وسـكرتري يجمع عنده 
والسـجالت  املواضيـع  ويقـدم  األوراق 
ودواليب وأشياء متعددة وغرفة معينة قد 
تكون مكيفة قد تكون منارة بشكل جيد، 
أليست هذه سنة عند الناس؟ أليست هذه 
فطـرة عنـد الناس، اللـه ُسـبَْحانَُه وتعاىل 
عندما يقول للناس هكذا تجد أن الطريقة 
هـي نفـس الطريقة هـذه، أن اللـه يعمل 
نَّ  التسهيالت الكثرية؛ ولهذا قال: {َوَليَنُْرصَ
ُه إِنَّ اللَّـَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز} {إِْن  اللَّـُه َمْن يَنُْرصُ
ُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم}{إِذْ  وا اللََّه يَنُْرصْ تَنْـُرصُ
ي َمَعُكْم َفثَبِّتُوا  يُوِحـي َربَُّك إَِىل اْلَمالِئَكِة أَنـِّ
الَِّذيَن آَمنُوا َسـأُْلِقي ِيف ُقلُـوِب الَِّذيَن َكَفُروا 
بُوا  بُوا َفـْوَق اْألَْعنَـاِق َواْرضِ الرُّْعـَب َفاْرضِ

ِمنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن}].. 
وطـرح -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- سـؤاالً 
جـداً: [وعندمـا تتحـّرك إلقامـة  وجيهـاً 
الَحـــّق فاعرف بأن: الَحــقَّ هو من ربك 
ك هو الغالُب عىل أمره وهو عىل ُكــّل  وربـُّ
يشء قدير هو الذي يقول عن هذا اإلنَْسان 
أنـه ضعيـف: {َوُخِلـَق اْإلِنَْسـاُن َضِعيفاً}

ـَف اللَّـُه َعنُْكـْم وََعِلـَم أَنَّ ِفيُكـْم  {اْآلَن َخفَّ
ل  َضْعفـاً} هل يمكن للقوي العزيز أن يحمِّ
الضعيـف هـذا العمل الكبري ثـم ال يتحرك 
ليعمل شـيئاً؟ ال يمكن هـذا عىل اإلطالق، 
وواقعـاً يف تأريخ البرش أنبيـاء الله أولياء 
اللـه الذين تحركوا من أجـل الَحــّق يذكر 
يف الُقــْرآن الكريم ما عمل لهم تأييده لهم 

نرصه لهم]. 

صراءة شغ (الثرس الباطظ طظ دروس رطدان ـ جعرة الئصرة) الةجء الباظغ:صراءة شغ (الثرس الباطظ طظ دروس رطدان ـ جعرة الئصرة) الةجء الباظغ:
(ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع أن غصفَض باَب الَتــّص سطى الئحر(ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع أن غصفَض باَب الَتــّص سطى الئحر

رد الحعغث الصائث سطى طظ غّثسغ أن الَتــّص ضاع رد الحعغث الصائث سطى طظ غّثسغ أن الَتــّص ضاع 
أشـار الشـهيُد القائُد إىل العديِد من الثقافات الخاطئـة املطروحة يف 
السـاحة بقـوة يف رشحه آليات من سـورة البقرة [الـدرس الثامن] قول 
الناس: بأن الَحــّق ضاع، وأن الناَس أصبحت طوائَف ومذاهَب متعددة، 
فكان أن ردَّ عليهم بالرشح املستفيض املقنع بأن (الحق) هو من عند الله 
يَن}، حيُث أن  وحده؛ ألَنَّ الله يقول: {اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفال تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمَرتِ
ـ طمأنينة لدى  ـ كما قال -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليْـِه-ـ  هـذه اآلية تعطـيـ 
النـاس املؤمنني بالله، بأن (الحق) لم يضع، وبأن الله رحيم، ال يمكن أن 
يرتكهم للضالل دون أن يرشـدهم يف كتابه إىل طريـق (الحق)، وأن الله 
يقدم لعباده السـائرين عىل طريقه ُكــّل التسهيالت والتأييدات اإللهية، 

يقف إىل جانبهم وال يمكن أن يرتكهم.. 
داالٍّ لهـم -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- إىل الطريقـة الرائعة املثالية ملعرفة 
الَحـــّق بقوله: [{اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك} فاعرف ربـك لتعرف طريق الَحــّق، 
وسـتجد يف األخري ال تشكل ُكــّل األشـياء األُْخــَرى عوائق أمام معرفة 
الَحـــّق وطريق الَحــّق ومواقف الَحــّق، أبداً].. وتجدر اإلشـارة هنا، 
ـ رائعة  ـ حـول معرفة اللهـ  ـ مالزمـ  بـأن للشـهيد القائد محارضاتـ 

جداً ــ الَحــّق فيها واضٌح كالشمس يف كبد السماء.. 
مخوفاً لهم -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- من العاقبة الوخيمة ملن يعتقد هذا 
ـ الذي أشـار إليه بقوله: [أن النـاس ال يقبلون الَحــّق، ومن  االعتقـادـ 
يتحـرك من أجل الَحــّق لـن ينجح، وأهل الَحـــّق ال ينترصون، وأهل 
الَحــّق يكونون مسـتضعفني وأهل الَحــّق ال يصلح لهم يشء... !! هذه 
املقولة نعرفها سـائدة ومؤثرة تأثريا سـلبيا كبريا أعني: تنتهي املسألة يف 
األخري بالنسبة لك يف عالقتك مع الله، إذا لم تكن تفهم القضية عىل أصلها 
ـــ تصبـح عقيدتك ورؤيتك إىل اللـه تتناىف مع جالله، مـع عظمته، مع 
رحمته، مع حكمته، مع علمه، مع قدرته عندما يقول: {اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك}]. 

تاحــا هللا أن غتُثَث طظــه تصخٌري؛ فَظَّه رتغــط.. الاصخري طظ 
الئحر:ــ

 مؤّكـــداً -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- بأن اآلياِت التي تصدح بــ(الحق) 
تمـأل الُقــْرآن الكريم، ال تخفى عـىل ُكــّل متدبر آلياته؛ ألَنَّه ُسـبَْحانَُه 
رحيـم، عـدل، حكيم، حيـُث قـال: [ألن الله ُسـبَْحانَُه وتعاىل ال يسـمح 
ه رحيم ــ بأن يأتـي بالحق ثم يضيعونه ما بـني كاتم وما بني  ـــ؛ ألَنـَّ
متحـرك بالتضليـل وما بني مخادع ويف األخري يقـول: قد جينا لكم بحق 

لكن أصحابكم هم الذين ضيعوه ادخلوا جهنم.. ال.. الله ُسـبَْحانَُه وتعاىل 
رحيم يهيئ للناس].. 

الفتـاً بأن التقصري هـو من الناس، حيـُث قال: [فقط املشـكلة عادة 
تكون مـن عند الناس؛ لذلك تجـد الُقــْرآن الكريـم يركز عىل موضوع 
النـاس؛ ألَنَّهـم امليدان الحقيقي للرسـاالت ميدان الكتـب اإللهية، ميدان 
الَحــّق هم هؤالء، عامة الناس وليس فقط قضية العلماء أو الرتكيز عىل 
موضـوع العلماء فقط، أو الطبقـة املثقفة فقط، بل القضية كلها تنصب 

إىل موضوع الناس]. 

حثٌص واتٌث غضفغ.. لُغسطِّط الظاس التص:ــ
 مبينـاً -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- أن معرفـة (الحق) ممكن تكون عىل 
يد شـخص واحد، وليس رشطا أن يكون الناس كلهم علماء حتى تعرف 
الَحــّق، حيُث قال: [ولهذا يف األخري ال يشـرتط أنه يجب أن يكون هناك 
ـ مثالًـــ نصفهم علماء أو أن يكون %90 منهم علماء حتى  يف النـاسـ 
يتبـني لهـم الَحــّق حتى يمكـن أن يعرفوا الحق! شـخص واحد يكفي 
البرشية جميعاً ألن يكون هادياً للحق ومعلماً للحق ومبيناً للحق، شخص 
واحد. إذاً فهذه هي نفسـها هي مما تبني لنا بأن القضية األساسـية هم 

الناس فشخص واحد يكفي شخص واحد يأتي معلم للحق].. 
 مشرياً إىل أن الشعوَر باملسؤولية مهم جداً، يجُب عىل ُكــّل من يتعلم 
(الحـق) أن يعلَمـه لآلخرين وإال أثـم، حيُث قال: [عـادة يحصل أناس 
يتعلمـون، أليس ممكناً أن يحصل هكذا، أعنـي: تلقائياً تقريباً يف تأريخ 
البرش تأتي فئة من الناس تتعلم فيصبحون علماء وبُمَجــّرد أن يصريوا 
علماء يتحملون مسؤولية كبرية، يتحملون مسؤولية كبرية هي ماذا؟ هي 
أن يبينوا للناس الَحــّق، هي مسؤولية تصل إىل تقريباً ُكــّل شخص].. 

ْرب:ــ  َوَتَعاَخْعا ِباْلَتصِّ َوَتَعاَخْعا ِبالخَّ
مؤّكــداً بأن الشعوَر باملسـؤولية مشرتٌك بني الناس َوالعلماء، ُكــّل 
مـن عرف الَحــّق، يجُب أن يعلَِّمه لغريه، ال يتهاون، ال يسـكت، ال يكتم 
شـيئاً منه، بقوله: [ومتى ما عرف اإلنَْسان ُسنة الله يف الهداية، الطريق، 
طريـق الَحــّق من عند الله إىل عند الناس، وهي طريقة سـهلة ليسـت 
معقدة ليسـت طريقة معقدة، حينئٍذ يصبح من واجب الناس جميعاً أن 

يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصرب عىل الحق]. 
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«الحسُإ والةغُح والمصاوطئ.. المسادلُئ الاغ تتمغ الغعم تثوَدظا وأرَضظا وبتَرظا»
السغث ظخراهللا: لظ ظاثطى سظ تئئ تراب طظ أرضظا أو سظ ظصطئ طاء طظ طغاعظا

سمطغاُت عثم خعغعظغئ واجسئ ملظازل وطظحآت 
الفطسطغظغني يف الصثس املتاّطئ

شطسطني: صعاُت اقتاقل تصاتُط 
طثغَط سصئئ جرب بأرغتا

 : طاابسات 
أّكــد األمـني العام لحـزب الله، السـيد حسـن 
نرصاللـه أّن «جرحانـا منذ البداية حملـوا دمائهم 
عىل اكفهـم وتحملوا أعبـاء القتال وواجهـوا ُكـّل 
املخاطـر وكانـوا دائمـاً يف مواقع القتـال والجهاد 
ويتطلعون إىل إحدى الحسنيني النرص أَو الشهادة». 
كالم السـيد نرصالله جاء يف االحتفال التكريمي 
الـذي ينظمه حـزب اللـه بمناسـبة يـوم الجريح 
لـألرسى واملحّرريـن، يف مدرسـة اإلمام  وتكريمـاً 
املهـدي – ببـريوت، بالتزامـن مـع مـدن بعلبـك - 

الهرمل - بنت جبيل - النبطية ودير قانون النهر. 
وتوّجـه السـيد نرصاللـه إىل الجرحـى بالقول: 
«جرحانـا منذ البداية حملـوا دماءهم عىل أكفهم، 
وتحملـوا أعبـاء القتال، وواجهـوا ُكــّل املخاطر، 
وكانوا دائمـاً يف مواقع القتال والجهاد، ويتطلعون 
إىل إحدى الحسـنيني النرص أَو الشهادة، وشاء الله 
أن يـروا النرص بأعينهم شـهداء أحيـاء؛ ليواجهوا 
امتحانا من نوع آخر يتطلب صربًا ويقينًا»، ُمضيفاً 
«إخوانـي الجرحـى والجريحـات ُكـّل مـا تعانونه 
من تبعـات الجراح يكتب لكم جهاًدا يف سـبيل الله 

تعاىل». 
وأضاف: «أقول للشعب اللبناني: إن جراح هؤالء 
الجرحـى يجب أن يكون رسـالة واضحـة وحّجـة 
أن اإلنجـازات التـي تحّققت بفعـل التضحيات لم 
تنتـِه تبعاتها وكذلك األرسى الذين ترك فيهم األرس 
أمـراض وتبعـات»، وخّص السـيد نرصالله بالذكر 
«زوجات الجرحى وهن مجاهدات وعزيزات، ولهن 

مقام عند الله تعاىل». 
وتابـع السـيد نرصالله: «أرسانـا الذين أرسوا يف 
مياديـن القتـال أَو اعتقلـوا؛ بَسـبِب عالقتهم مع 
املقاومة، يجب أن نتذكـر عذاباتهم، َحيُث تعرضوا 
لتعذيـب وحـيش عـىل يـد الصهاينـة وعمالئهـم 
اللحديـني، وعلينـا أن نتذكر الشـهداء الذين قضوا 

تحت التعذيب يف املعتقالت». 
وتابـع: «العديد من هؤالء األرسى عندما خرجوا 
مـن املعتقل عـادوا عـىل سـاحات القتـال ومنهم 
حصلوا عىل وسام الشـهادة، ونذكر القائد الشهيد 

سمري القنطار والشهيد فوزي أيوب». 
وقال السيد نرصالله: «يجب أن نستحرض معاناة 
عائـالت األرسى الذيـن كانـوا ينتظـرون عودتهم 
وعانوا لسـنوات طويلة دون أية معلومات أَو أخبار 
عنهـم، وهـذه من مظالـم األرسى يف السـجون، ال 

ما يف معتقل الخيام».  ِسـيـَّ
«يـوم  يف  كذلـك  نرصاللـه  السـيد  واسـتحرض 

األرسى» «صدقية املقاومة التي قالت «نحن قوم ال 
نرتك أرسانا يف السجون»، َوأََضـاَف «هناك مفقودو 
األرسى، وهؤالء لم ولن نتخىل عنهم عىل اإلطالق». 
وأّكـد: أن «الشـعب اللبناني أكثـر من يدرك من 
بني شـعوب العالم معاناة الشـعب الفلسـطيني»، 
موضًحـا أّن «كل ما يحصـل يف كيان العدّو هي من 

مؤرشات النهاية لهذا الكيان». 
وقال السـيد نرصالله: «العـدّو يعتقد أن التهديد 
لـألرسى بإعدامهم سـيخيفهم بعـدم اإلقدام عىل 
العمليـات، ولكن قانون إعدام األرسى سـيزيد من 
إيَمــان وشـجاعة وإقـدام الشـباب الفلسـطيني 
عـىل العمليـات، وهذا اإلجـراء هو إجـراء أحمق»؛ 
مؤّكــداً أننا «ال نحتاج إىل دليل وشـاهد جديد عىل 
وحشية الصهاينة عندما نتحدث عما جرى يف بلدة 
حوارة وما يعانيه الشـعب الفلسـطيني يف الضفة 
ولكـن للعالم نقول: هذه هي حقيَقة املسـتوطنني 

والصهاينة». 
وقال السـيد نرصاللـه: «هناك محـاوالت للعدو 
للتمـدد بأمتـار خارج الخـط األزرق عـىل حدودنا 
الجنوبية، ورأينا مشاهد الناس الُعزَّل الذين يقفون 
بوجه جيش ودبابات االحتالل دون أي خوف بجرأة 
وشـجاعة»، وتسـاءل: «هل كان يمكن أن يحصل 

ذلك لوال وجود معادلة ردع حقيقية يف لبنان؟». 
َوأََضــاَف السـيد نرصاللـه: «العـدّو الصهيوني 
عّودنـا أنه يقتل ويقصف ويجرح دون رادع، ولكنه 
اليوم عىل مسـافة قصـرية يواجه مدنيـني وجنود 
الجيش اللبناني، ويهّددونه باالنسحاب ويشهرون 
السالح بوجهه، ومع ذلك ال يجرؤ العدّو عىل إطالق 

النـار؛ وكل ذلـك بَسـبِب املعادلـة الرادعـة: وهـي 
«الشـعب والجيش واملقاومة»، هذه املعادلة تحمي 
اليوم حدودنا وأرضنا وبحرنا وستحمي آبار النفط 
الحًقـا، وهـذه املعادلـة صنعهـا شـعبنا وجراحنا 
وأرسانـا وشـهداؤنا، وهذه القـوة الرادعة لم يقف 

معها أحد إالَّ إيران وسوريا». 
وذّكر السـيد نرص الله أنَّ «معادلة الردع يف لبنان 
لـم يقـف إىل جانبهـا إال الجمهورية اإلسـالمية يف 

إيران وسوريا ولذلك تحاَرب هاتان الدولتان». 
وقـال: «خـالل حـرب تموز لـو كان هنـاك أفق 
ملعركة العدّو ولو نجحت املعركة الربية لكان تدفق 
إىل لبنان ما بني 80 إىل 100 ألف جندي صهيوني إىل 

جنوب لبنان». 
وقـال السـيد نـرص اللـه: «قلنـا عقـب توقيع 
الرتسيم بأننا لن نسمح للعدو باستخراج النفط إذَا 

َمنع لبنان من ذلك». 
وتابع: «نحن يف موضوع ترسيم الحدود البحرية 
والنفـط والغـاز، هنـاك ترسـيم للحـدود البحرية 
وحق للبنان السـتخراج النفط والغاز، وهذا حدود 
املوضوع بالنسبة لنا»، مضيًفا: «نحن ال نبحث عن 
يشء اسـمه رضا أمريكي، وأقـول إنه يف أي موقف 
نتخـذه أَو عمل نقدم عليه عندما نشـعر فيه رضا 
أمريكيٍّا نشـكك يف صحته»، وقال السـيد نرصالله: 
«نحن ال نشـعر بخيبـة أمل أَو نـدم، وما حصل يف 
موضوع ترسيم الحدود هو إنجاز تاريخي ومهم». 
ويف ملف الحدود، قال السيد نرصالله: «لن نتخىل 
عـن حبة تراب مـن أرضنـا أَو عن نقطـة ماء من 
مياهنـا، وكل هذا سـيكون؛ بَسـبِب معادلة القوة 

التي نملكها». 
وتابـع: «اليوم يريدون أن يسـلبونا هـذه القوة 
ـمعة، وتأليب الـرأي العام  باالغتيال وتشـويه السُّ
العاملـي علينـا، وبالتجويع والدفع نحـو الفوىض، 
ونحن لم ولن نستسـلم، ولدينا خياراتنا». وتوّجـه 
السـيد نرصالله إىل أعداء لبنان بالقول: «رهاناتُكم 
خارسة، وخياراتكم فاشـلة، والشـعوب يف املنطقة 
أصبح لديها من القـوة والوعي لتعرف نقاط القوة 

لديها». 
ويف امللـف الرئـايس، قال السـيد نرصالله: «نحن 
ا انتخاَب رئيـس للجمهوريـة، وال نريد  نريـُد جديّـٍ
الفراغ، وبعد ذلك يُعاد تشـكيل السـلطة الستقامة 
األمـور»، مضيًفا: «نحن ملتزمـون بنصاِب الثلثني 
يف انتخـاب الرئيـس يف الدورتـني األوىل والثانيـة». 
وأّكــد قائًال: «ال نقبل أن يفرض الخارج عىل لبنان 
رئيًسـا، وال نقبل فيتوات خارجية عىل أي مرشـح 
أيٍّا كان هذا املرشح سواء ندعمه أَو نرفضه، ونقبل 

املساعدة لتقريب وجهات النظر». 
ولفت السيد نرصالله إىل أنّه «بالنسبة ألصدقائنا؛ 
فإيـران وسـوريا لـم ولن يتدخـال يف االسـتحقاق 
الرئـايس»، مؤّكـداً أّن: «قرارنـا بأيدينا، نختاُر من 
نريـد ونرشـح مـن نريـد، وال ننتظر الخـارج، وال 
نراهُن عىل أوضاع إقليمية أَو تسـويات يف املنطقة، 

بل نعمل ليًال نهاًرا ليكون انتخاب الرئيس غًدا». 
وأَشـاَر إىل أنّه: «ال عالقَة للِملف النووي اإليراني 
بـأي يشء آخـر يف املنطقـة، ومـن ينتظر تسـوية 
إيرانية أمريكية سـينتظر 100 سـنة، ومن ينتظر 
تسـوية إيرانية سـعوديّة سـينتظر طويـًال، وحل 
موضـوع اليمن هو يف يـِد اليمنيني وقيـادة أنصار 
اللـه»، قائـًال: «تعالـوا لنعطـي هـذا االسـتحقاق 

الرئايس البُعَد الداخيل كامًال». 
وقال السيد نرصالله: «يف نقطة تعطيل النصاب، 
نحن يف السـابق اتُّهمنـا بتعطيل النصـاب، واليوم 
نسـمع من قـادة كتل نيابية ونخب سياسـية بأنه 
يف حـال كان املرشـح الرئايس من محـور املمانعة 

سنعطل الجلسة». 
َوأََضــاَف السـيد نرص اللـه: «نقول لهـم اليوم 
هذا حقكم الطبيعي والدسـتوري وقلنا ذلك سابًقا 
وبالتايل ال مشـكلة لدينا بذلك، ولكن املفارقة أنَّ ما 

كان حراًما يف املايض صار حالًال اآلن بل واجبًا». 
ولفـت السـيد نرصاللـه إىل أنّـه: «بالنسـبة لنا 
ليس لدينا يشٌء اسـُمه مرشـُح حزب الله، ما لدينا 
نحن هو مرشـح يدعُمه حزُب الله»، ُمشرياً إىل أّن: 
ًحا لحزب  «الرئيَس ميشال عون سابًقا لم يكن مرشَّ

الله، بل نحن دعمنا َمن هو املرشح الطبيعي». 

 : طاابسات 
رشعـت قـوات العـدّو الصهيونـي، 
االثنني، بعملياِت هدم واسـعة ملنشـآت 
ومنازل فلسـطينية يف بلدة العيسـاوية 

وحي واد الجوز بالقدس املحتّلة. 
بـأّن  فلسـطينية  مصـادُر  وأَفـادت 
«قوات العدّو برفقـة جرافات اقتحمت 
املنطقة الرشقية من بلدة العيسـاوية، 
وهدمت منشآت سكنية وبركسات كما 

جرفت أراض زراعية». 
وانتـرشت قـوات العـدّو بكثافـة يف 
املنطقـة؛ لتأمني عملية التدمري ومنعت 
املواطنني مـن االقرتاب منهـا، وحّولت 
جرافـات االحتالل ممتلـكات املواطنني 
ومنشـآتهم إىل كومة من الصفيح، كما 

خّربت املزروعات ودّمـرت األرايض. 
تزامـن ذلك مع اقتحـاِم قوات كبرية 
مـن العدّو برفقة آليـات الهدم الثقيلة، 
حي وادي الجوز يف القدس لهدم منازل 

لعائلـة طوطـح، َحيُث أفـادت مصادر 
مقدسـية بأنَّ «قـوة عسـكرية برفقة 
والجرافـات  االحتـالل  بلديـة  طواقـم 
ة، انتـرشت يف وادي  والوحـدات الَخاصَّ
الجـوز وحـارصت منزلـني، ورشعـت 

بهدمهما». 
يُشـار إىل أنَّ سـلطات العدّو هدمت 
وجرفـت نحـو 41 منشـأة يف القـدس 
املحتّلة خالل الشـهر املايض، إىل جانب 

ثالث عمليات حفر وتجريف ألراٍض. 

 : طاابسات 
اقتحمت قواُت االحتالل الصهيوني، 
فجر االثنني، مخيَم عقبة جرب بأريحا، 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن قوات 
االحتالل، أرسـلت تعزيزاٍت عسـكريًة 
كبرية بتجـاه مخيم عقبة جرب، وبيَّنت 
املصـادر «أن قـوات االحتـالل تتواجد 

بمحيط منزل أل شلون يف املخيم». 
كما اقتحمت قـواُت االحتالل منزَل 

األسـري ماهـر شـلون، الـذي يتهمـه 
االحتالل بتنفيـذ عملية أريحا األخرية، 
والتـي أَدَّت إىل مقتل مسـتوطن، فيما 
أخذت قياسـات املنزل تمهيـًدا لهدمه 

وعثت به خرابًا َكبرياً. 
إىل ذلك، اندلعت اشـتباكاٌت مسلحة 
بني املقاومـني وقـوات االحتالل عقب 
اقتحـام املخيم، كما اندلعت مواجهات 
عنيفة مع الشباب الثائر يف املخيم، وتم 
إحراق ألية عسكرية خالل املواجهات. 
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ضطمئ أخغرة

وجعُد أطرغضا يف الغمظ 
لغج جثغثًا.. شما الةثغث؟

سئثاهللا سمر العقلغ

تواُجُد أمريـكا يف اليمن ليس 
بجديـد؛ فهي يف اليمن منذ العام 
2000 تحـت شـماعة اإلرهـاب 
ومكافحته وتحت غطاء النظام 

العميل لها يف حينها. 
لم تُرحـل أمريكا مـن اليمن 
(الحـادي  ثـورة  يف  إالَّ  قـرساً 
والعرشون) من سبتمرب عىل يد 
الثـوار األحـرار يف اليمن وتحت 
قيادة السـيد عبدامللـك الحوثي، 
إال أن أمريـكا اتَّجهـت إلعـالن العـدوان عـىل اليمـن يف ٢٦/ 
مارس/ ٢٠١٥م، بقيادة أدواتها السعوديّة واإلماراتية؛ لتجعل 
مـن هاتـني الدولتني َجناحاً عسـكريٍّا ملـدِّ نفوذهـا يف اليمن، 
وتأمني قواعدها العسكرية فيها، لكن ما عجزت عن تحقيِقه 
السعوديّة ومعها اإلمارات هو تأمنُي صنعاء لتواجد األمريكي 

فيها. 
أوصل األمريكيُّ إىل قناعٍة كاملٍة ويأٍس حتمي من الوصول 

إىل صنعاء وكذا من إخضاع قياداتها. 
وخـالل فرتة (حفـض التصعيد) التـي مر بهـا البلُد خالل 
العام املنرصم؛ عـّزز األمريكي من تواُجِده يف املناطق املحتّلة، 
وتدّفق عسـكريٍّا إليها بشـكل ملحوظ وعلني، مسـتغالً فرتَة 
خفض التصعيد وجهود السالم التي تُبذَُل للوصول إىل السيادة 

واالستقالل. 
اعة  يأتـي تواُجُد األمريكي يف املهرة وحرضموت تحَت شـمَّ
بأنـه  األمريكـي  ترصيـح  وكـذا  التهريـب))،  ((مكافحـة 
((سيحتفظ بحق تواجده (الصغري) ملكافحة اإلرهاب))، كما 
يّدعـي، َوأَيْـضاً شـماعته األخـرية يف ((تأمني األمـن البحري 
اإلقليمي))؛ وهو ما يعنـي فتح املجال أمام القوات األمريكية 
والربيطانية للسيطرة عىل السواحل اليمنية وخطوط املالحة. 
ـٍه أمريكـي لفرض وجوِده وتربيِره  ُكلُّ ذلـك ينبئ عن توجُّ
أمام الرأي العام؛ َما يعني استمراَر التصعيد وجعل صنعاء بني 
خياَرين: إما القبول بالتواجد األمريكي واستمرار التجاوب مع 

جهود السالم، وإما التَحّرك ضد ذلك التصعيد األمريكي. 
لكـن ِخطاَب قائد الثـورة األخري يؤّكـُد خياراِت املسـتقبل، 
وأن صنعاء لن تختاَر القبوَل باالحتالل، وفرض هيمنة أمريكا 
عـىل بلدنا، والتمـايش مع ذلك؛ ألَنَّ أهداَف صنعاء العسـكرية 
والسياسية معروفة منذ اليوم األول، وهي تحقيُق السالم الذي 
ــٍه أمريكي لتثبيت  يضمُن سـيادَة واسـتقالَل البلد؛ فأي توجُّ
األمـِر الواقِع لالحتالل، مسـتغلًة حالَة ((خفـض التصعيد)) 
لن يشـّكَل قيوداً أمام صنعاء يف التعامل مع التَحّرك األمريكي 

وكذا الربيطاني. 
خفـُض التصعيد ال يُلِزُم صنعاء بعدم اتِّخاذ أية خطوة ضد 
هذا التواجد، وتداعيات تفجري الوضع سـيرتكز بشكل أََسايس 
عـىل قوى العـدوان ورعاتها وليس عىل صنعاء التي حسـمت 

أهدافها األََساسية، وحّددت مسارها الذي لن تغريه أبداً. 

سئث الصعي السئاسغ

ُمذ ُكنُت صغرياً وأنا أقرأ وأسمع الجميَع يصُف الحديدة 

بأنها عروُس البحر األحمر، وظل رسـُمها يف مخيلتي عىل 

أنها فتـاٌة جميلٌة فارعـُة الطول ترتدي جلبابَها األسـوَد 

الالمَع الطويل، وحجابَها الوردي املصنوع من الشـمواه، 

وهـي تتمىش حافيَة القدمني عىل الشـاطئ، تلعُب بمياه 

البحـر املتدفق وتلهو فوق الرمـال، وقبل الغروب تغوص 

غـري بعيـٍد باتّجـاه البحـر، فيتقاطـر املاء عـىل وجهها 

الضاحك وثغرها املبتسـم كأنها حبات من اللؤلؤ، تقسم 

املـوج بذراعيهـا نصفـني لتحيـل األزرق املمـزوج بلون 

عينيها لتأوي إليهما الشمس ُكـّل مساء. 

نعم.. إنها الحديدة إحدى املحافظات اليمنية السـاحرة، 

بجمـال مناظرها وروعـة طبيعتها، وطيبـة أهلها ودماثـة أخالقهم، 

وصفاء ونفاء قلوبهم، إذ ال يمكنك وأنت تتجول فيها إال أن تلمس كيف 

أن أهلها عىل قدٍر عاٍل من البسـاطة والصرب، ومن البشاشة والتواضع، 

ويغمـرك الحيـاء لفـرط شـهامتهم وكرمهـم ونخوتهـم، وعطائهـم 

وجودهم باملوجود رغم شحت ما يف أيديهم. 

يف الحديدة.. ثمة تساؤالٍت ال تستطيع اإلَجابَة عنها وأشياء ال يمكنُك 

أن تفرسهـا، حتى وإن اجتهدت يف الغـوص يف تفاصيلها، إال أنك تعجز 

عن وصفهـا ببضع كلمات، فُكلُّ يشء فيها يغمـرك بهالٍة من االرتياح 

والسكينة، ويشـعرك بالهدوء والطمأنينة، ويشدك للتأمل واستحضار 

األحاسيس املدفونة بداخلك، وكأنك كنت يوماً جزء من هذا املكان، إذ ال 

تشعر أبداً أنك غريٌب عنه. 

قبل عرشيـن عاماً ترشفت بزيارة الحديـدة فوجدتها كذلك، عروس 

يها بهذا االسم لم يقدم يوماً ألهلها  البحر األحمر، غري أن من كان يسمِّ

أي يشٍء يُذكر، سـوى الفتات مما يجني هو من خرياتها؛ ألَنَّه مشغول 

ة فيها، بعد أن استحوذ عىل أرضها وقام  بمشـاريعه ومنجزاته الَخاصَّ

بتشـييد الفلل الفارهـة والعمارات الشـاهقة، واملصانع واملؤّسسـات 

العمالقة، واملزارع الضخمة التي تبلغ مسـاحة أصغرها؛ مساحة دولة 
االً وخدماً فيها.  مستقلة، بل وظل يُمن عىل بعض أهلها أن جعلهم ُعمَّ
يف الحديـدة، كانـت األنظمة السـابقة شـديدة الحرص 
عـىل تعيـني املسـؤولني فيها من أكرب مسـؤول يف سـّلم 
الهـرم القيادي حتى آخرهـم يف ذات التسلسـل الهرمي، 
وذلك من شـخصياٍت نمطية معينة تعمل وفق اتّجاهات 
محّددة وبرامج وسياسـات غامضة، يغلب عليها الطابع 
العصبوي أكثر من كونها تمثُل الصورَة الطبيعيَة للنظام 
والدولة، بـل أحياناً كان يكاَفأُ َمن فاحـت روائُحه النتنة 
ويظهُر عليه الفساُد يف مؤّسسٍة ما يف صنعاء ليتم تعيينُه 

يف الحديدة حتى وإن كان يف غرِي مجاله. 
يف ذلك، يسـتحرضني ما أوردُه «الشيخ املرحوم سنان 
أبو لحـوم»، يف إحدى املقابـالت التلفزيونيـة، والذي ظل 
محافظـاً للحديـدة أكثَر من عرشيـن عاماً؛ إذ قال حرفيـاً: «لقد ظللت 
هـذه املدة الكبـرية فيها، وعندما عزمُت عىل أن أصنع شـيئاً ملموسـاً 
يخـُدُم أبناَء الحديدة جاء قراُر عزيل، فتواصلُت مع الولد «عيل» –يقصد 
عـيل عبدالله صالح– وكلّمته: ما سـويت حتى تقيلونـا يا فندم؟.. هل 
أزعجكـم أني توّجـهت لخدمة أبناء الحديدة بعـد هذه املدة الطويلة يف 
خدمتكم؟.. فقال صالح: قد كربتوا يا شيخ، وما نشتي لكم إال الراحة، 
وخـّيل غريك من يقـوم بالواجب.. فقلت له: بس غـريي عاده با يجلس 
عرشين سـنة لومـا يصّلح يشء لألهـايل.. !، فضحك الرئيـس»، وكأنُه 

يقول: «هو كذلك». 
يف 2010م، كانـت زيارتـي الثانيـة للحديـدة التي لـم يتغري يشء يف 
طبيعة األرض وجمالها وطيبة السكان وصربهم وانتزاعهم لالبتسامة 
واألمل مـن مخالب البؤس واملسـتحيل، والحظت أن املعانـاة من الحر 
الشـديد ما زالت قائمة، وكذا الفواتري الباهظـة واالنقطاعات املتكّررة 
للكهربـاء، رغم وجود محطة كهرباء «الكثيب» التي كانت تغذي أجزاء 
واسـعة من محافظات الجمهورية، إىل جانب غليان السـوق واالرتفاع 
غـري املربّر لألسـعار؛ كون املينـاء الذي تأتـي منه البضائـع ال تفصلُه 

باملحالِّ التجارية سوى بضعة أمتار.

تضـاغاغ طـع تضـاغاغ طـع 
سـروس الئتـر افتمر سـروس الئتـر افتمر 
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