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واشنطن تصعد حتركاا العدوانية على األراضي اليمنية وصنعاء تثبت موقفها: واشنطن تصعد حتركاا العدوانية على األراضي اليمنية وصنعاء تثبت موقفها: 

 
أمني عام حركة اجلهاد النخالة للشعب الفلسطيين: 

مدير مطار صنعاء: احلصار األمريكي يشدد على دخول األدوية ومينع دخول أجهزة املطار 

لــــتــــهــــريــــب»  ا «مــــكــــافــــحــــة  مــــظــــلــــة  حتـــــت  ملـــــهـــــرة  ا احـــــتـــــالل  يـــــعـــــززان  اخلـــــامـــــس»  األســـــطـــــول  ئـــــد  «قـــــا و  األمـــــريـــــكـــــي  لــــســــفــــري  لــــتــــهــــريــــب» ا ا «مــــكــــافــــحــــة  مــــظــــلــــة  حتـــــت  ملـــــهـــــرة  ا احـــــتـــــالل  يـــــعـــــززان  اخلـــــامـــــس»  األســـــطـــــول  ئـــــد  «قـــــا و  األمـــــريـــــكـــــي  لــــســــفــــري  ا
املشهد  واجهة  إىل  تعود  األجنبية  الــقــوات  خــروج  حتمية  بشأن  الــثــورة  قائد  املشهد تأكيدات  واجهة  إىل  تعود  األجنبية  الــقــوات  خــروج  حتمية  بشأن  الــثــورة  قائد  تأكيدات 

باعجغعات الرئغج المحاط.. تطعل ساجطئ لضعرباء طثارس التثغثة بسث خثقن ذعغض:
خظثوق دسط التثغثة غجود 55 طثرجئ بضعرباء المظزعطات الحمسغئ واجافادة أضبر طظ 50 ألش ذالإ وذالئئ 

ذقب وطسطمعن: طحاضطظا تئثدت باعشر الضعرباء وسعدة الثارجغظ تاجاغث ذقب وطسطمعن: طحاضطظا تئثدت باعشر الضعرباء وسعدة الثارجغظ تاجاغث 
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الثغطمغ: الةرائُط غعطغئ والمةامع الثولغ حرغٌك شغعا والمظزمات الثولغئ تشّثغعا:

شغ ظثوة إصطغمغئ اتادظاعا التثغثة بسظعان: «الغمُظ المشغَّإ سظ اإلظساظغئ الثولغئ وأجظثتعا»:

السثوان غعاجط خسثة بالطريان واملثشسغات والخعارغت وجصعط ضتغاني طظ املثظغني
 : خاص

واصل تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، خـالَل اليومني املاضيني، من تصعيِد 
االعتـداءات واالنتهـاكات والجرائـم يف صعدة، 
القصَف العشوائي الصاروخي واملدفعي  معزِّزاً 
بغاراٍت جوية، يف تأكيد عىل تمسـكه بالتصعيد 

وارتكاب الجرائم. 
أُصيـب  السـعوديّة،  الجرائـم  جديـد  ويف 
مواطنـون بجـروح، أحُدهم إصابتُـه خطرية، 
جـراء القصف الصاروخـي واملدفعي املتواصل 
الذي يطال املناطق اآلهلة بالسكان يف املديريات 

الحدودية. 
وأفـاد مراسـُل املسـرية يف صعـدَة بإصابة 
خطـرية ملواطـن إثـر قصـف مدفعـي للعـدو 
شـدا  مديريـة  سـوَق  اسـتهدف  السـعودّي 

الحدودية. 
ويف السـياق، أّكــد مصـدٌر طبـي إصابـَة 
مواطـن بنـريان سـعوديّة يف منطقـة الرقـو، 
مخلَِّفـًة جروًحـا بليغـًة نُقـل عـىل إثرهـا إىل 

مستشفى الطلح العام. 
باإلجـرام  السـعودّي  النظـاُم  يكتـِف  ولـم 
اليومي بالصاروخيات واملدفعيات العشـوائية، 
بل عّزز من اعتداءاتـه بهجمات جوية متكّررة 

بعد هجمات سابقة األسبوع املايض. 
وأفاد مصدٌر عسـكري للمسرية بأن طرياَن 
العدوان التجسـيس اسـتهدف، أمـس الجمعة، 
رازح  مديريـة  يف  الحجلـة  منطقـَة  بقنابـَل، 
السـعودّي  العـدوَّ  أن  إىل  ُمشـرياً  الحدوديـة، 
اسـتهدف باملدفعيـة مناطـَق متفرقـًة يف ذات 

املديرية. 
وبهذه االنتهاكات يؤّكـُد النظام السـعودّي 
ـَكه بالتصعيـد وارتـكاب الجرائـم بحـق  تمسُّ

اليمنيـني، فاضحاً نفَسـه ودعاياته التي يروج 
فيها للسالم. 

ويف السياق ذاته، أّكـد وزير حقوق اإلنسان 
عـيل الديلمي لقناة املسـرية، أن جرائـم العدّو 
السـعودّي يف الحـدود أصبحـت يوميـة يف ظل 

صمت املجتمع الدويل. 
ونـّوه الديلمي إىل أن «املنظمـات األممية ال 
تتَحّرك بالشكل املطلوب منها للحد من الجرائم 

السعوديّة يف الحدود». 
وقـال وزير حقـوق اإلنسـان: إن «املجتمع 
الـدويل دائماً يرضخ للمطالـب األمريكية، وهو 
رشيك يف جرائم العدّو امُلستمّرة بحق اليمنيني». 
َوأََضــاَف: «قمنـا برصـد وتوثيـق جرائـم 
العـدّو يف الحدود، واسـتدعينا منظمات حقوق 
اإلنسـان، ونتواصل بـوزارة الخارجيـة؛ لتبلغ 
بواجبهـا  تقـوم  ال  أنهـا  الدوليـة  املنظمـات 

اإلنسانية». 
ارحغش

الاخسغُث الغعطغ يف التثغثة 
غاعاخُض بـ ٢٠٠ خرق خقل 48 
جاسئ بغظعا غارات لططريان

 : طاابسات
واصل تحالُـُف العدوان تأكيـَده للعاَلِم مدى حرِصه عىل نسـِف جهود 
السـالم، وعرقلة امللفات اإلنسـانية، وذلـك من خالل تصعيـِد االنتهاكات 
التّفـاق الحديدة، وما يرتبط به من ِملفات إنسـانية، َحيـُث ارتكب خالَل 
اليومني املاضيني قرابَة 200 خرق، بمشـاركة فاضحة وُمستمّرة للطريان 

وغاراته. 
وأَفـاد مصـدٌر يف غرفـة ضباط االرتبـاط والتنسـيق لرصـد خروقات 

العدوان، بـ184 انتهاكاً خالل الـ48 ساعة املاضية. 
يس  وأوضح أن من بني االنتهاكات 12 استهدافاً بغارات الطريان التجسُّ
القتـايل عىل حيـس؛ ليتأّكــَد للجميـع أن تصعيـَد الخروقات بمشـاركة 
الطريان وسط الصمت األممي يأتي يف ظل تناُغِم الوسيط األممي مع ُكـّل 
مـا يرتكبُه العدوان من انتهاكات، َحيُث تشـريُ املعطيـاُت والحقائُق إىل أن 
املوقـَف األممي أصبـح ال يقتُرص عىل توفري الغطاء لتلـك االنتهاكات التي 

تحدث يوميٍّا يف ظل تواجد البعثات األممية الصامتة. 
ت باملدفعيـة والعيارات  ولفـت املصـدُر إىل أن أكثَر مـن 170 خرقـاً تمَّ

النارية املختلفة. 
ـُكه بالتصعيد فحسب،  وبهذه الخروقات ال يؤّكـُد تحالُُف العدوان تمسُّ
بل يؤّكـُد أن الوسـيَط األممي بات أحـَد العوامل املحفزة له الرتكاب املزيد 

من الخروقات واالنتهاكات. 

طثّطفاُت السثوان السظصعدغئ تخغُإ 
طعاذظًا وذفًق يف خسثة وطأرب

 : طاابسات
أعلنـت مصادُر طبيٌة يف محافظة صعدة، أمـس الجمعة، إصابَة طفل؛ 
َجرَّاَء انفجار جسـم مـن مخلفات تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي يف منطقة مران. 
كما أعلنت مصادُر رسـمية إصابَة مدنـي، أمس الجمعة؛ جراء انفجار 

قنبلة ُعنقودية من مخلفات تحالف العدوان يف محافظة مأرب. 
وأّكــد املرَكـُز التنفيـذي للتعامل مـع األلغـام يف بيان، أمـس، إصابَة 
مواطـن؛ جراء انفجـار قنبلة عنقودية من مخلفات غـارات دول العدوان 

يف مديرية العبدية. 
يأتـي ذلك يف وقت تشـهُد اليمـُن ارتفاعاً غريَ مسـبوق يف أعداد ضحايا 
األلغـام ومخلفات تحالف العدوان من األلغام والقنابل العنقودية، وسـط 
ِت دول العدوان، ورفضها السـماح بدخول األجهزة الكاشـفة، يف ظل  تعنـُّ

تنصل األمم املتحدة عن مسؤوليتها يف هذا املجال. 
وبحسـِب إحصائياٍت رسـميٍة صادرة عن املرَكز التنفيذي للتعامل مع 
األلغام، فقد تم تسجيُل 8104 ضحايا منذ العام 2015 وحتى اليوم؛ بَسبِب 
القنابل العنقودية ومخلَّفات العدوان يف مختلف املحافظات اليمنية امللوثة 
بتلك املتفجرات، كما بلغ عدُد املكتشـفات من األلغام والقنابل العنقودية 

ومخلَّفات الحرب خالل العام املايض 2022 حوايل 20.252 لغماً وقنبلة. 

رشٌخ حسئغ وصئطغ واجٌع يف املعرة إزاَء تسجغج تعاجث اقتاقل افجظئغ

السسعدّغُئ تشطُص طظفث العدغسئ أطاَم طؤات املساشرغظ بسئإ تسجغجاتعا السسضرغئ

 : طاابسات
كشـفت الزيـاراُت األمريكيُة التـي يقوُم بها 
قياداٌت دبلوماسـيٌة وعسـكريٌة واسـتخباراتيٌة 
إىل محافظـِة املهـرِة املحتّلـة، حقيقـَة املطامع 
الغربية الهادفة إىل السيطرة عىل تلك املحافظاِت 
اليمنية الرشقية االسرتاتيجية، وبما يمكِّنُها من 
تهديد املالحة الدولية، تحَت مسـميات وعناويَن 

مختلفٍة. 
ووصـل إىل محافظـة املهرة، أمـس الجمعة، 
السـفريُ األمريكي لدى مرتِزقة العدوان، ستيفن 
فاجـن، برفقـِة مـا يسـمى «قائـد األسـطول 
األمريكي الخامس» كوبر، وعدٍد من العسكريني 
األمريكيـني، َحيـُث عقد منتحُل صفـِة املحافظ 

املرتِزق امُلعـنيَّ من تحالف العـدوان، محمد عيل 
يارس، مـع الوفد األمريكـي، لقـاًء داخل مطار 
الغيضـة، الذي خلـت منه ُكـّل مظاهـر الدولة؛ 
ما يشـري إىل احتـالل مبارش، َحيـُث تعتيل صوُر 
املجرم ابن سـلمان وأبيه وجـده، وكأنَّها معلقٌة 

داخل مرفق حكومي سعودّي!. 
حملـت  فقـد  مطلعـة،  مصـادَر  وبحسـب 
أمـس  املحتّلـة،  املهـرة  إىل  األمريكيـة  الزيـارة 
الجمعـة، يافطـَة مكافحـة تهريـب األسـلحة 
واملخدرات؛ وذلـك يف محاولة إلخفاء املخّططات 
الخفيـة لـإلدارة األمريكية رشقـي اليمن، وبما 
يعـزُِّز من تواجدها العسـكري يف هـذه املنطقة 

االسرتاتيجية. 
مـن جانبهم، عّرب أبنـاُء محافظة املهرة، عن 

رفِضهم الشـديِد ألي تواجـد أجنبي باملحافظة، 
وكذا الصفقات املشـبوهة التـي تربمها حكومة 
املرتِزقـة مـع املحتّلـني والغـزاة، ونهـب ثروات 
الشعب اليمني، وبيع املوانئ اليمنية وتأجريها. 
امتعاِضهـم  عـن  املحافظـة  أهـايل  وعـّرب 
جمـع  الـذي  اللقـاء  مـن  الشـديِد  وسـخطهم 
املحافـظ املرتـِزق محمـد عيل يارس مـع املحتّل 
السـفري األمريكي يف مطار الغيضة، برفقِة قائد 
األسطول األمريكي الخامس الجنرال كوبر وعدٍد 
مـن املسـؤولني األمريكيني، مؤّكـديـن أنهم لن 
يسكتوا عما يجري من مخّططات قوى العدوان 
مـن املحتّلـني والغـزاة التآمرية التي تسـتهدُف 
املحافظَة وأمنَها وثرواتها، يف إطار التماهي بني 

املرتِزقة واملحتّلني. 

 : طاابسات
التواصـل  مواقـع  يف  ناشـطون  أشـار 
االجتماعي، أمس الجمعـة، إىل تكدُِّس املئاِت 
مـن املسـافرين اليمنيـني يف منفـذ الوديعة 
الحـدودي بـني اليمـن والسـعوديّة، بينهـم 
نسـاٌء وأطفـاٌل؛ وذلك بَسـبِب قـراِر اململكة 
ام أمام جميِع  املفاجئ إغالَق املنفذ ملدة 3 أَيـَّ

املسافرين. 
ووفقـاً للناشـطني؛ َفــإنَّ سـبَب إغـالق 
منفـذ الوديعة الحدودي يأتي ِمن أجل إدَخاِل 
التعزيزات العسكرية الضخمة من السعوديّة 
إىل داخـل عـدن واملحافظـات املحتّلـة، التي 

بنَي تحالف العدوان وميليشـيا  تشـهد توتراً 
االنتقـايل،  املسـماة  اإلماراتـي  االحتـالل 
موضحني أنه تم إغالُق املنفذ، أمس الجمعة، 

ام متواصلة.  وملدة 3 أَيـَّ
وكان النظـاُم السـعودّي قـد أغلـق منفذَ 
الوديعـة أكثَر من مرة خـالَل اآلونة األخرية، 
ويف ُكــّل مـرة يتم فيهـا إغـالُق املنفذ تقوم 
إىل  عسـكرية  تعزيـزات  بدفـع  السـعوديّة 
ُد السـعوديُّة يف  الداخـل اليمنـي؛ فيمـا تتعمَّ
معظم األحيان فـرَض املزيد من املتاعب عىل 
اليمنيـني، وتجعلهـم يفرتشـون األرض عدة 
ام وأحياناً أسـابيع؛ حتى تُعيَد فتَحه بعد  أَيـَّ

تلذذها بمعاناة اليمنيني وإذاللهم. 

افطُط املاتثة طتض اّتعام ضاطض بسث طرور 8 جظعات طظ السثوان وعغ حرغضٌئ يف التخار
 : التثغثة

أوضح وزيُر حقوق اإلنسـان، عيل حسني الديلمي، 
أن األمَم املتحدَة أصبحـت محلَّ اتّهام كامل بعد مرور 
ثماني سـنوات من العدوان عىل اليمن، وباتت رشيكًة 
يف تغذية الحصار عىل الشعب اليمني، الفتاً إىل أن مسار 
العدالة الدولية تحت سـيطرة الدول االستعمارية التي 

ترتكب أفظع الجرائم بحق الشعوب. 
جـاء ذلـك يف النـدوة اإلقليميـة التضامنيـة التـي 
نظمتهـا الوحـدُة التنفيذيـُة للرؤية الوطنيـة بوزارة 
حقوق اإلنسـان، والتي ُعقدت يف محافظـة الحديدة، 
الدوليـة  اإلنسـانية  عـن  ُب  املغيـَّ «اليمـُن  بعنـوان: 
وأجندتهـا»، بمشـاركِة عـدٍد مـن الباحثني ورؤسـاء 
املراكز واملنظمـات الدولية من خارج اليمن عرب نافذة 

زوم. 
ويف النـدوة التي رّكزت عـىل الجرائم الال إنسـانية 
تجاه الشـعب اليمني مـن ِقبَِل تحالف العـدوان وَحّق 
الشـعب يف العيـش والحيـاة الكريمـة وحـق الدفـاع 
عنـه، اسـتعرض الديلمـي، األجنـدَة املخفيـَة التـي 
تُـداُر يف مجلس األمـن الدويل واألمـم املتحدة ومجلس 
حقوق اإلنسـان، بشـأن العدوان عىل اليمن، والهيمنة 
األمريكيـة والربيطانية، والنفوذ القديمـة عىل القرار 

الدويل. 
وأَشـاَر إىل الجرائـِم الوحشـيِة التـي ارتكبتها دوُل 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي بحق األطفال 
والنساء والشـيوخ واسـتهداف األعيان املدنية، والتي 

اسـتخدمت فيها أسـلحة وقنابل عنقودية وصواريخ 
أمريكيـة وبريطانيـة وإرسائيليـة، مبينًـا أن جميـع 
الشـواهد املوثقة عن مشـاركة هذه الدول يف العدوان 
عـىل اليمن، باتـت واضحـة ومكشـوفة، موضًحا أن 
منظومة العدالة الدولية لم يسـبق لها عىل مر التاريخ 
أي انتصـار لصالـح مظلوميـات الدول التـي تتعرض 

لحروب واعتداءات. 
ولفت وزيـر حقوق اإلنسـان إىل غياب اإلنسـانية 
والضمـري الـدويل تجاه ما لحـق بالشـعب اليمني من 
تداعيـات خطرية طالت ُكـّل مقدرات الحياة عىل مدى 
السـنوات الثماني املاضية، مسـتدالً عىل ذلك باألجندة 

السياسية واألطماع يف نهب ثروات وخريات اليمن. 
مـن جانبه، اسـتعرض وكيـل محافظـة الحديدة 
لشـؤون الثقافة واإلعالم، عيل قرش، جانباً من املآيس 

اإلنسـانية التـي تعرضـت لهـا مديريـاُت املحافظة، 
وما ترتـب عليها من ترشيـٍد ونـزوح وتفاقم الوضع 

اإلنساني. 
بـدوره، نـّوه رئيس الوحـدة التنفيذيـة للرؤية 
الوطنيـة بوزارة حقـوق اإلنسـان، الدكتور عارف 
العامـري، إىل أهميّـِة نِرش معاناة الشـعب اليمني، 
إلظهـار  ودوليـة؛  محليـة  رشاكات  تكويـن  عـربَ 
عىل  وإيصـال مظلومية الشـعب اليمنـي، مؤّكـداً 
أهميّـة تعزيـز آليـات التواصـل مـع الحقوقيـني 
املعلومـات  تحديـث  عـىل  والعمـل  والنشـطاء، 
ة بانتهاكات وجرائم دول العدوان  والبيانات الَخاصَّ
عىل الشـعب اليمني، الفتاً إىل اسـرتاتيجية الوزارة 
خـالَل املرحلة املقبلة، وآليات عملها بخصوص هذا 

الجرائم واالنتهاكات. 
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 : خاص
واصلـت الواليـاُت املتحـدُة األمريكيـُة تصعيـَد 
املحافظـات  يف  العدوانيـة  العسـكرية  تَحّركاتهـا 
املحتّلـة، تحت ذريعـة «مكافحة التهريـب»؛ وذلك 
تعزيـًزا ملسـار احتـالل األرض واالسـتحواذ عـىل 
الثـروات والسـواحل، وهو ما كانت وسـائل إعالم 
ام؛ األمر الذي  أمريكية قد أّكـدته بوضوح قبـل أَيـَّ
يُعيـُد إىل الواجهة إنـذاراِت وتحذيـراِت قائد الثورة 

األخرية، بشأِن رضورِة خروِج القوات األجنبية. 
وقالت وسـائُل إعالم املرتِزقـة، الجمعة: إنَّ وفًدا 
أمريكيٍّا وصفته بـ «رفيِع املسـتوى» يَُضمُّ السفريَ 
، ستيفن فاجن، وقائد األسطول األمريكي  األمريكيَّ
الخامـس، الجنـرال كوبـر، وعـدداً من املسـؤولني 
األمريكيـني، زار محافظـَة املهرة املحتّلـة، والتقى 

بقيادة املرتِزقة هناك. 
وزعمت وسـائُل اإلعالم أن اللقاَء ناقش «جهوَد 
مكافحة تهريب األسلحة واملخدرات»، وهو الشعار 
الذي ترفُعـه الوالياُت املتحـدة األمريكية؛ للتغطية 
املحافظـة  الحتـالل  العدوانيـة  تَحّركاتهـا  عـىل 

والسيطرة عليها. 
وكان موقع «هاف بوسـت» األمريكي أّكـد قبل 
ام أن الواليات املتحدة تتَحّرك يف مسار االستيالء  أَيـَّ
جيوسياسـية  ألغـراض  املهـرة؛  محافظـة  عـىل 
ومطامـَع وأهـداٍف اقتصادية طويلـة األمد، منها 

السيطرُة عىل سواحل املحافظة وموانئها. 
وكشـف املوقـع أن جنـوًدا وخـرباَء عسـكريني 
أمريكيـني يـرتّددون عـىل املحافظـة، ويتنقلون يف 

كافـة أنحاءها، بعيـًدا عن أضواء اإلعـالم، مطالبًا 
الكونغـرس بالتحقيق يف الدور الـذي تلعبه القوات 
األمريكيـة داخـل املحافظـة البعيدة عـن خطوط 

التماس. 
العسـكرية  األمريكيـة  التَحـّركاُت  وتصاعـدت 
يف محافظتَـي املهـرة وحرضموت بشـكل ملحوظ 
ومسـتفز خالل الفرتة األخرية، توازيًا مع مساعي 
الواليات املتحدة األمريكية إلفشـال جهود السـالم، 

وااللتفـاف عـىل مطالـب الشـعب اليمنـي وعـىل 
متطلبـات الحـل، ومنها خـروج القـوات األجنبية 

بشكل كامل من اليمن. 
وتمتلـُك القواُت األمريكية عدَة قواعَد عسـكريٍة 
يف املحافظتـني، منها مطـار الريان الـدويل وميناء 

نشطون، ومواقَع أُخرى. 
وكان قائـُد الثورة السـيد عبـد امللك بـدر الدين 
الحوثي أّكــد يف خطابه األخري، أن الوالياِت املتحدَة 

تسـعى إلبقـاِء البلـد تحـت االحتـالل، وتعمُل عىل 
توسيع تواجدها العسـكري يف املحافظات املحتّلة، 

تحت غطاء التواجد السعودّي واألمريكي. 
وأّكـد القائُد اسـتحالَة القبول ببقاِء أية منطقة 
يف البلـد تحـت االحتـالل، مؤّكــداً رضورة رحيـل 
ُكـّل القـوات األمريكيـة والربيطانية والسـعوديّة 

واإلماراتية. 
وقوبلت تأكيداُت قائد الثورة بتأييد شعبي واسع 
ت عنـه املسـرياُت الجماهرييـة الكـربى التي  عـربَّ
خرجت يف ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، 
والتي رفعت شـعارات: «ارحل يـا محتّل»، وأّكـدت 
تفويَض القيادة باتِّخاذ ُكـّل اإلجراءات الرادعة ضد 
القوات الغازية وضد تعنُّت تحالف العدوان ورعاته. 
ولجأت الواليـاُت املتحدة وبريطانيا خالل الفرتة 
األخـرية إىل نـِرش أخبار مزيَّفة عن ضبط شـحنات 
أسلحة كانت يف طريقها إىل اليمن قادمة من إيران، 
يف محاولـٍة لتعزز دعاية «مكافحـة التهريب» التي 
تسـعى القواُت األمريكية والربيطانية لتكريِسـها 
كغطـاٍء ومـربّر لتثبيـت تواجدهـا يف املحافظـات 
املحتّلة وقبالة السـواحل اليمنية، يف سياِق مساعي 
االستيالء عىل املواقع االسرتاتيجية يف البلد والهيمنة 

عىل خطوط املالحة الدولية يف املنطقة. 
أن  األمريكـي  امليدانـي  التصعيـِد  شـأن  ومـن 
يسـتدعَي ردوَد فعل مرشوعًة وحاسمًة من جانب 
صنعـاء، ُخُصوصـاً بعـد التحذيـرات والتأكيـدات 
األخرية لقائد الثورة، والتي أّكـدت بما ال يدع مجاًال 
للشـك حتميَة تحرير ُكــّل أرايض الوطن، وإخراج 

كافة القوات األجنبية. 

 : خاص
َجـدََّدت صنعـاُء التأكيـَد عـىل ثبات 
السـالم،  بشـأن  التفـاويض  موقفهـا 
ورفـِض ُكـلِّ محـاوالت تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي ورعاته؛ 
لاللتفاف عـىل متطلبات الحـل املتمثلة 
بإنهـاء العـدوان والحصـار واالحتـالل 

بشكل كامل. 
وقال نائُب وزيـر الخارجية بحكومة 
اإلنقاذ، حسني العزي: إنَّ «رفَع الحصار 
ورضورٌة  وقانونيـة،  إنسـانية  رضورٌة 

أَيْـضاً للسالم وبناء الثقة».
َوأََضــاَف، أّن: «الحديـَث عـن حـوار 
يمنـي يمني قبل تحييد العنرص األجنبي 
حديث سـابق ألوانـه»، َو»مـن الصعب 
تصور حـوار يمنـي يمني يف ظـل بقاء 

الطرف اآلخر تحت قيادة غري يمنية». 
وُرعاتُـه  العـدوان  تحالـُف  ويكـّرر 
الحديَث عن رضورة الحوار بني األطراف 
اليمني؛ يف محاولة إلظهار دول العدوان 
بمظهر «وسيط السالم» وتكريس رواية 
«الحـرب األهليـة» الخاطئـة؛ ِمـن أجل 
التنصل عن أيـة التزامات يتطلبها الَحلُّ 
العـادل، وبالتايل مواصلـُة إدارة العدوان 

والحصار عن بُعد. 
وكان قائـُد الثورِة، السـيُد عبد امللك 
بدر الديـن الحوثي، أوضـح يف خطابه 
األخري، أن الواليـاِت املتحدَة تدفُع نحو 
تحويـل املشـكلة إىل مشـكلة داخلية؛ 
االلتزامـات  عـن  التنصـل  أجـل  ِمـن 
العـدوان  ومواصلـة  واملسـؤوليات، 

والحصار واالحتالل. 
َوأََضــاَف نائب وزيـر الخارجية أن: 
«فضَّ تحالف العدوان وخـروَج القوات 
األجنبيـة سـيفتُح األُُفـَق واسـًعا أمام 
الحلـول املسـتدامة»، يف تأكيـٍد واضـٍح 
عىل التمسك برضورة إنهاء ُكـّل أشكال 
قبـل  واالحتـالل  والحصـار  العـدوان 
التوّجـه نحو أي َحـّل سيايس يف اليمن. 
املجلـس  عضـُو  كتـب  جهتـه،  مـن 
السيايس األعىل، محمد عيل الحوثي، عىل 
حسـابه يف موقع التواصـل االجتماعي 
تويـرت أنـه: «ال يمكُن السـماُح ألمريكا 
أَو بريطانيا أَو السـعوديّة أَو اإلمارات أَو 
أية دولة بأن تحتل للجمهورية اليمنية، 
أَو أن تحّقـق أمنَهـا عىل حسـاب تهديد 
أمن اليمـن»، وأضاف: «لذلك نقوُل لهم: 

ارحلوا».
وكان قائُد الثورِة، السيُد عبُد امللك بدر 

الدين الحوثي أّكـد يف خطابه األخري، عىل 
رضورِة رحيـِل ُكــلِّ القـواِت األمريكية 
من  واإلمارات  والسـعوديّة  والربيطانية 
ُكــّل األرايض اليمنية، وأّكـد اسـتحالَة 
القبوِل ببقاء القواعد العسـكرية لقوى 

العدوان ورعاتها يف أية محافظة. 
الثوريـة  القيـادة  تأكيـداُت  وتأتـي 

مـع  بالتـوازي  الوطنيـة  والسياسـية 
محـاوالٍت متصاعدٍة من جانب الواليات 
تواجـد  لتثبيـِت  وبريطانيـا  املتحـدة 
السـواحل  وقبالـة  اليمـن  يف  قواتهمـا 
اليمنيـة، مـن خـالل اختالق مـربّرات: 
أخبـار  ونـرش  التهريـب»،  «مكافحـة 
مزيَّفـة حـول ضبط شـحنات أسـلحة 

متوّجـهة إىل اليمن. 
رسـائَل  التأكيـداُت  هـذه  وتحمـُل 
واضحـًة لـدول العـدوان وُرعاِتهـا بأن 
اإلرصاَر عىل احتالل البلد وإبقاء القوات 
األجنبيـة سـيؤدي إىل اتِّخـاِذ إجـراءاٍت 
وخطـواٍت إلخراجهـا بالقوة، يف سـياق 
معركة اسـتكماِل تحرير ُكــّل األرايض 

اليمنية. 
هـذا أَيْـضـاً مـا أوضحه نائـُب وزير 
الخارجية الذي اختتم تأكيداِته السابقَة 
بتأكيـد أخـرٍي عـىل أن «صنعـاء تتمتُع 
بمصداقيـٍة عاليـة وجاهزيتها للسـالم 
تصـُل إىل َحــدِّ االسـتعداد للقتـال؛ ِمن 
أجـل السـالم»، يف إشـارة واضحة إىل أن 
عدَم اسـتجابة تحالف العـدوان ورعاته 
ملطالب الشعب اليمني وملتطلبات الحل، 

سيؤّدي إىل فرِضها وانتزاِعها بالقوة. 
ووّجهت القيادُة الثوريُة والسياسـيُة 
القصـرية  الفـرتة  خـالل  والعسـكريُة 
املاضيـة جملـَة رسـائِل إنـذاٍر وتحذيٍر 
واضحٍة أّكــدت عىل إغالق باب املراوغة 
أمـام تحالـف العـدوان ورعاتـه، وعىل 
«خفـض  ُفرصـِة  اسـتغالِل  رضورِة 
التصعيد» قبل فواتها؛ ألَنَّها «لن تستمرَّ 

إىل ما ال نهاية». 

تقارير

خظساُء تةّثد الاأضغَث سطى بئات املعصش العذظغ والامسك بمتّثدات السقم السادل

وشث سسضري أطرغضغ يف املعرة

المحعث واجــعــئ  إلــى  ــســعُد  ت افجظئغئ  ــعات  ــص ال خـــروج  تامغئ  بــحــأن  ــعرة  ــب ال صــائــث  ــثاُت  ــأضــغ ت
السفغُر جاغفظ شاجظ وصائُث افجطعل الثاطج غسّجزان طساسَغ تبئغئ اقتاقل تتئ ِطزطئ «طضاشتئ الاعرغإ»

واحظطظ تخّسُث تَتّرضاتعا السثواظغَئ سطى افرض: 

السجي: ق تطعَل طساثاطًئ صئض َشخِّ تتالش السثوان ورشع التخار وإظعاء الاثخض افجظئغ 
لطغمظ اقتـــاـــقل  أحـــضـــال  ـــظ  ط ــض  ــض ح ــــأي  ب الــصــئــعل  غــمــضــظ  ق  الـــتـــعبـــغ: 
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 : خاص 
ظلت مشـكلُة الكهربـاء تؤرُِّق َكثرياً املـدارَس يف عموِم 
مديريـاِت محافظِة الحديدة، لكنَّ بوادَر لَحلِّ هذه املعضلة 
بدأت بتوجيهاٍت من القيادة الثورية والسياسـية؛ إلصالح 

هذا الوضع. 
ومع مطلِع صيف العام 2021، رفعت السـلطُة املحلية 
يف محافظة الحديـدة إىل الجهات املعنية الحكومية تقريًرا 
ًال عن املشـكلة، التي تسـببت بمعانـاة مزدوجة لـ  مفصَّ

(املعّلم وطالبه). 
َن  ويقـول مكتـُب محافظ الحديـدة: إن التقريـَر تضمَّ
حلـوالً مقرتحـًة، عـىل سـبيل معالجـات طارئـة لوضع 
الكهرباء يف مدارس الحديدة، غري أن السـلطاِت قد وّجهت 
سابًقا بالبحث يف مشكلة كهرباء الحديدة إجماالً، ورشعت 
قبَل فرتة لجـاٌن فنيٌة بالنزول امليداني للمسـح والتحري، 
لكـن التوجيهات من قبل القيادة الثورية، ممثلًة بالسـيد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثي، وفخامة رئيـس الجمهورية 
املشـري مهدي املشاط، قضت عاجالً برسعِة تطبيِق حلول 
طارئة لحل مشـكلِة املدارس وبشـكل مسـتقل عن بقية 
ـة بالكهربـاء، وما ترتب عليها مسـاراٍت  املِلفـات الَخاصَّ

عملية ال تبدو قريبَة الحل. 
وبالفعـل، اسـتقّرت التوجيهـاُت عـىل فكـرِة إنجـاِز 
ـًة بـكل  منظومـٍة كهربائيـة بالطاقـة الشمسـية َخاصَّ
ون خالَل فـرتة قصرية يف تنفيذ  مدرسـة، إذ رشع املختصُّ
املرشوع، مدرسـًة تلو مدرسـة، بدءاً من املدارس الكبرية، 
وفـق جـدول أولويـات جـرى تحديـُده بالتنسـيق مـع 

املسؤولني يف الحديدة (السلطة املحلية ومكتب الرتبية). 
 ويف غضون أسابيَع، نجح القائمون عىل املرشوع يف بدايته 
يف تزويِد أكثَر من خمسـة وخمسـني مدرسًة بعموم الحديدة 
التي يسـتفيد منهـا أكثُر من خمسـني ألَف طالـب وطالبة، 

بتكلفة إجمالية تتجاوز أربعِمئة وعرشين مليون ريال. 
ويقول املسـؤولون: إن العمَل جاٍر لتوسـعِة املرشوع؛ 
ليشـمَل بقيـَة املـدارس يف تهامة واملستشـفيات واملرافق 
العامـة، واألهـمُّ -وفقـاً لهـم- العمـُل عىل إنجـاز حلول 
جذرية ملشكلة كهرباء الحديدة، عرب إنجاز مرشوع وطني 
عمالق، من شـأنه وضُع َحـــدٍّ ملعاناة املواطنني يف تهامة 

الناجمة عن انقطاع الكهرباء. 
طساظاٌة جابصئ 

 وخالل سنوات كثرية، كانت مدارُس الحديدة من طالب 

ة يف فصل  ومعلمني يعانون من انقطاع الكهرباء، وَخاصَّ
الصيـف، َحيـُث يفتـك الحرُّ بأجسـاد الطـالب، َوال يجد 
معلٌِّم يف إحدى مدارس الحديدة سبيالً إلرغام طالِبه عىل 
التعليم يف ظل درجة حرارة تشـوي األجسـاَد والعقول، 
ويف ظل جوٍّ تعليمي يحرُمه العدواُن السعودّي األمريكي 
من الرواتب، وُسبٍُل مالية أُخرى توفر نسمة هواء باردة. 
وتتسـبب الحـرارُة املرتفعـة يف الحديـدة بتداعيـات 
خطـريٍة -غري ُملتَفٍت إليها-، يف مقدمتها تهديُدها سـريَ 
العمليـة التعليمية يف املدارس، َحيُث تقـول البيانات: إنَّ 
َب عدد كبـري من الطالب من مـدارس تهامة يُعَزى  ترسُّ
لغيـاب وسـائل التربيـد والتكييـف عن املـدارس يف ظل 

ارتفاع الحرارة املوسمي. 
ويقول محمد، وهو مدّرٌس يف واحدة من كبار مدارس 
الحديدة: «إنَّ شدَة الحرارة تجعُل من مهمة املعّلم صعبًة 
للغاية؛ فالطالُب يف حالة غرِي مسـتقرة، يُعاني من حالٍة 
نفسية سـيئة يصُعُب معها استيعاُب الدروس وفهمها؛ 
بـل حتـى املـدرس نفسـه، يف وضـع ال يقل سـوًءا عن 
الطالب، باختصار ممارسـة العمليـة التعليمية تصبُح 
ـدًة يف ظل هذا الوضـع؛ فالحرارة املرتفعة تسـلبنا  معقَّ

البيئَة املالئمَة للعمل». 
ويف زيارتنـا إلحدى املـدارس يف ذروة فصـل الصيف، 
تبدو املدرسُة فارغًة من الطالب تقريبًا، وكان واضًحا أن 
النتيجَة التي يحدثها بقاُء املدارس بال تكييف -عىل األقل 
مـراوُح تحريك الهـواء- أخطُر مما يتصـوره الكثريون، 
بعـض الفصول فارغـٌة تماماً، بينما البعـُض ال يتواجد 
فيها سـوى عدٍد قليٍل من الطالب (بني خمسة إىل عرشة 

طالب). 
ويقول مديُر مدرسة: إنَّ أحَد الحلول التي لجأوا إليها 
تحويُل فرتات التدريس إىل املسـاء بدالً عن الصباح، وهو 
أمٌر يُحدُّ من املشكلة، لكنه ال يحلها، لكن الدوام املسائي 
يتعـارُض غالبًـا مـع جـداول أعمـال األرس التهاميـة، 

واملدرسون لديهم أعمال أُخرى. 
الحـاُل نفُسـه كان يشـمُل بقية مـدارس املحافظة 
التهاميـة، وأمام هـذه املعضلـة املتفاقمـة كان األهايل 
يحاولـون لفـَت انتباه الِجهـاِت املسـؤولِة، التي أغفلت 
أبوابَهـا أمامهم لعقود دوَن وضِع حلـوٍل جذرية إلنهاء 
املشـكلة، وهي معضلـٌة تتعلَّـُق بخدمة الكهربـاء التي 
تكاُد تكوُن غائبًة يف املحافظة وتعاني يف أحسن أحوالها 
من مرتاكمـات خروِجها عن الخدمة، وهكذا كانت تظلُّ 

املشكلُة تراوُح مكانَها عاماً إثَر آخَر. 

تقرير

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مدير التحرير:
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

ظــعر لطـاـسـطـغـط 
طثرجئ لضض  الحمسغئ  بالطاصئ  ضعربائغئ  طظزعطئ  بإظةاز  اجاصرت  والسغاجغئ  البعرغئ  الصغادة  تعجغعاُت 
شغ غدعن أجابغع تط تجوغُث أضبَر طظ ٥٥ طثرجًئ بالضعرباء وغسافغُث طظ المحروع ٥٠ ألَش ذالإ وذالئئ

طسالةات ذارئئ إلظارة المثارس بالتثغثة..
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أضادغمغعن شغ تثغبعط لـ «المسغرة» تعل حثخغئ رئغج الحعثاء:

الخـّماد ترجط املحروع الصرآظغ صعًق وسمًق وخار ُصثوًة 
يف ُضـّض طغادغظ الةعاد بمثاطش أحضالعا

 : طتمث ظاخر تاروش 
ــاد «الِقبلَة»  ـمَّ يُعتَربُ الشـهيُد الرئيـُس الصَّ
اإلداريـَة واملؤّسسـيَة امُلثـىل لـدى جميـع أفراد 
الجبهـة اإلداريـة السياسـية، فضالً عـن كونه 
النمـوذَج األرقـى والُقـدوَة الحَسـنَة لـدى كافة 
الشـعب اليمنـي بمختلـف فئاتـه؛ لـذا يحرص 
اليمنيـون عىل إحياِء الذكرى السـنوية للشـهيد 
األنشـطة  خـالل  مـن  ــاد،  ـمَّ الصَّ الرئيـس 
والفعاليـات السـاِردِة لحياة الشـهيد ومواقفه 
البطوليـة والعظيمة طوال مسـريته الجهادية، 
التي سـار فيها يف مختلف املجـاالت، ومعظمها 
يف املجاالت اإلدارية –السياسية ملؤّسسات الدولة 

بكل قطاعتها. 
ويف هذا السـياق، يؤّكـُد أكاديميون لصحيفة 
ـاد استطاع،  ـمَّ املسـرية، أن الشهيَد الرئيَس الصَّ
ا، خدمَة اليمن وحمايته  خالَل فرتة وجيزة ِجــدٍّ
وبنائـه، رغم ظروف العـدوان وحصاره الجائر، 
تاركاً نموذجاً حقيقياً ملعنى املسـؤولية ودورها 
ــاد  ـمَّ الصَّ الشـهيد  أن  موضحـني  الحقيقـي، 
منذ تولِّيه منصَب الرئاسـة عمـل كخليِة النحل 
حاجاِت الشـعب  سـاً  يف أوسـاط املجتمع، متلمِّ
لجراحه التي صنعها العدوان،  اليمني، ومضمداً 
مسـتذكرين دوَره الفاعَل يف توحيـد الصفوف، 
وإحياء دور املؤّسسـات الحكومية التي تأثرت؛ 
وتجريـد  للعـدوان،  املوالـني  املرتِزقـة  بفعـل 
املتسـلقني والفاسـدين والعابثني واملسـتهرتين 

من مواقعهم.
 

الصائُث السسضري والرئغُج السغاجغ:
ويقـوُل أُسـتاذُ القانـون بجامعـة صنعـاء، 
الدكتـور خالـد الكميم: إنَّ «الشـهيَد صالح عيل 
ــاد بطُل الحرب والسـالم؛ َفَلَكـْم يفخُر  ـمَّ الصَّ
اليمنيـون حني يتذكرون املشـهَد الكبريَ للرئيس 
ــاد وهو يف مقّدمة الصفـوِف عىل تخوِم  ـمَّ الصَّ
مواقـِع العـدّو بجبال صعـدة مرابطـاً ومدافعاً 
بسـالحه، َحيُث ال يفهـُم العدوُّ غريَ لُغـِة القوة، 

ولن يخضَع إالَّ بها». 
ويضيـف: «مشـهٌد ذّكـر ُكــلَّ حـر يمانـي 
بأجـداده حني بلغـوا وتجاوزوا جيـزاَن ونجراَن 
ضمـن معارك مـا قبـل اتّفاقيـة الطائـف عام 

١٩٣٤م».
ويتابـع: «وهـو بطُل السـالم، إذ لطاملا نادى 
للسـالم وإيقـاف الحـرب والعـدوان مـن بداية 
أعوام الحرب األوىل يف خطاباته، وبما ُعرف تالياً 
سياسيٍّا بمفاوضات ظهران؛ ولكن وألن الخصَم 
ال يؤمُن بالسـالم، وليس يف فكره سوى نصيحة 

َجدِّهم العمياِء بأن خريَهم يف هدم اليمن». 
ـاد  ـمَّ ويؤّكـد الكميم أن الشهيَد الرئيس الصَّ
املياديـن  مختلـف  يف  البطـوالت  أنصـَع  سـّطر 
السياسـية والعسـكرية واإلعالميـة والثقافيـة 
ـاد  ـمَّ وغريها، موضًحا أن تضحياِت الشهيد الصَّ
ومواقَفه البطولية سـتظلُّ دروساً تعلَُّم لألجيال 

عىل مدى التاريخ. 
ويدعـو الكميـُم كافـَة مسـؤويل الدولـة إىل 
ـاد والسـري عىل ذات  ـمَّ االقتـَداِء بالشـهيد الصَّ
الدرب، من خالِل اإلخالِص والتفاني يف العمل ويف 

خدمة الدين والوطن. 
فيما يؤّكـُد أُسـتاذ النُُّظِم السياسية واإلدارة 
املحليـة بجامعة صنعاء، الدكتـور أمني الغيش، 
ـاد تمّكن، خالَل فرتة  ـمَّ أن الشـهيَد الرئيَس الصَّ
ا من قيادته للبلد ويف ظرٍف استثنائي  وجيزة ِجـدٍّ
ا، من تقديِم ما لم يتمّكْن دونه من الرؤساء  ِجـدٍّ

عىل مدى التاريخ باستثناء الندرة منهم. 
ويوضـُح أنـه ومن خـالل مرشوعـه العميق 
«يـٌد تحمي ويـٌد تبني» تمّكَن مـن إظهار براعة 
سياسـيٍة وقـدراٍت إداريـة أهّلتـه للجمـع بـني 
ُل للعب  السياسة كـ: علٍم وَفنٍّ وأخالٍق وقيٍم تؤهِّ

ــة.  دور إيجابي يف بناء الدولة وتكوين األُمَّ
ـاد صنع نَموذًجا  ـمَّ ويشري إىل أن الشهيَد الصَّ
راقيًـا عن السياسـة؛ وذلـك من خـالل تحقيق 
املصلحة العامـة وتلبية طموحـات اليمنيني، يف 
حني أن السياسـة كانت لدى الكثري من الرؤساء 
مرادًفـا للكـذب والخـداع والنفـاق واملكر وعدم 

الوفاء. 
ويتطّرق الدكتور أمـني الغيش إىل أن الرئيَس 
ــاد حـرص عـىل إرشاِك الطـرف اآلخر،  ـمَّ الصَّ
ات الفرعية  وحـرص عـىل التعريـِف بالُهــِويـَّ

املكونة للمجتمع. 
أن  إىل  الغيـش  يلفـت  حديثـه،  ختـام  ويف 
ـاد أسـهم يف تأسيس  ـمَّ أُسـلُـوَب الشـهيد الصَّ
ــة عىل أُُسـٍس سليمة  وبناء الدولة وتكوين األُمَّ
وقواعـَد متينـٍة؛ لضمـان اسـتمراِر الدولة عربَ 
الزمـان واملـكان، وقطع الطريق عـىل التدخالت 
الخارجيـة، وجعـل البيئـة اليمنية بيئـة طاردة 

للعمالء والخونة. 

 

أبع الفدض والفدائض:
أما أُسـتاذُ إدارة املشـاريع بجامعـة املعرفة، 
الدكتور جمال نارص الكميم؛ فيؤّكـُد أن الرئيَس 
ـاد، كان نَموذًجا يُحتذى  ـمَّ الشـهيد صالح الصَّ
بـه يف التضحية والفـداء لله ولرسـوله ولوطنه 

ومبادئه. 
ـاد لم يغرتْ  ـمَّ ويؤّكـد أن الرئيَس الشهيد الصَّ
باملنصـب، وإنما جعـل منصبَه محطـًة للجهاد 
يف سـبيل الله وخدمًة الوطن، وأنه كان متَحّركاً 
كخليـة النحـل مـن مـرتس إىل مـرتس، وقبـل 
استشـهاده قـال مقولتـه املشـهورة: «وصالح 
ــاد لو يستشـهد غد ما مـع جهاله وين  ـمَّ الصَّ
يسـكنوا إالَّ مطرح رأسـهم»، معتـربًا ذلك نعمًة 
ـاد الذي جعل  ـمَّ عظيمًة من الله تعاىل؛ ألَنَّه الصَّ
املـرشوَع القرآنـي مصباحاً يسـتيضُء به أينما 

َحـّل. 
ويـرى الكميـُم أنـه بمثـل هـذه القيـادات 
الصادقـة يتمُّ بنـاُء األوطان وتحقيـُق االزدهار، 

ـاد.  ـمَّ مؤّكـداً امليضَّ عىل درب الشهيد الصَّ
بدورها، تقول أُسـتاذة اللغة العربية بجامعة 

صنعـاء، الدكتـورة تقيـة فضائل: «رغـِم كثرِة 
األوجاِع التي ُمِنَي بها اليمنيون منذ بدء العدوان، 
ـاد أشدَّها أمًلا  ـمَّ سيبقى استشـهاد الرئيس الصَّ
وأقسـاها موِقًفا، لقـد خرس اليمـُن واليمنيون 
باستشـهاِده ابنًـا بـارٍّا وعامًلـا معلًِّما ورئيًسـا 

محنًكا ومسؤوًال مخلًصا». 
ـاَد كان  ـمَّ وتؤّكــد فضائـُل أن الشـهيَد الصَّ
حريصـاً عـىل تخفيـِف اآلالِم، وتضميـِد الجراِح 
لكافة الشـعب اليمني، موضحًة أنـه لم يهدأ له 

باٌل ولم يذُِق الراحُة منذ توىل أمَر البالد. 
ـاد عمل  ـمَّ وتوضح أن الشـهيَد الرئيس الصَّ
ا عىل معالجة شـؤون الدولة ومؤّسسـاتها،  جادٍّ

وتطويرها، وبناء خطط التنمية وبرامجها. 
ـاد كان متاِبعاً  ـمَّ وتشـري إىل أن الشـهيد الصَّ
هـاً وداعمـاً يف جبهـات القتـال  متيقظـاً وموجِّ
ومواطـن العزة والكرامة، وأنـه دائُم الحضور يف 
أوسـاط الشـعب، يرأب الصدع بينهم، ويتلمس 
احتياجاتهـم، ويجوُد بما يف يديـه، مبتغياً األجر 

والثواب من الله. 
ـاد مثّل  ـمَّ وتجزم فضائـل بأن الشـهيَد الصَّ
املسرية القرآنية خريَ تمثيل قوالً وسلوكاً وفعالً. 
ه الناُس عىل مختلف  وتضيـُف بالقول: «أحبـَّ

فئاتهم -عامًة وساسـة وجنـوداً-، كبح جماَح 
الفاسـدين واملتسـلقني وحّجم دورهـم، فكيف 
ال نحـزن أبـا الفضـل ونبكيـه وقد بكتـه القيُم 
واملبـادئُ، املحـراُب واملنرب، العدالُة واإلنسـانية، 
الجـراُح الغائرة والنفـوس املوجعة، الطموحات 

املعلقة والسياسة النزيهة؟!». 
وتواصـل الدكتـورة تقيـة فضائـل حديثَهـا 
اللـه؛  هـدى  وفـق  يتَحـّرك  «رئيـٌس  بالقـول: 
ة أهله  فينصف الشـعب من نفسـه ومـن َخاصَّ
واملقربـني إليـه، وال يتخذ رشَّ األعـوان والوزراء 
بطانـًة له؛ فهو واجٌد خـرياً منهم ال محالة؛ ألَنَّه 
َخـِربَ العاملني من حوله، ولم يسـاِو بني امليسء 
واملحسـن، وألـزم كالً منهمـا مـا ألزم نفَسـه، 
فكبح رشوَر الفاسـدين، وأطلق العناَن لطاقات 

املبدعني املخلصني.
وتختتم حديثها قائلة: «ومع ُكـّل ذلك، يبقى 
للرئيس الشـهيد الفضُل يف خلـِق األمِل بأن يأتَي 
من أبناء هذا الشعب يف أحلك الظروف من يحذو 
ـاد سـقَف  ـمَّ حذَوه، بل زاد نَموذُج الرئيس الصَّ
مطاِلِب الشـعب برئيٍس يجعُل الطموَح األكربَ له 
نهضَة بالده وشـعبه بعد خمول، وتقييمها بعد 

انحدار». 

املحروُع الصرآظغ.. طسريُة 
ـاد ترتك اظطئاساً: ـمَّ الخَّ

بدوره، يقول عميد كلية اإلعالم، الدكتور عمر 
ـاد اسـتطاع  ـمَّ داعـر: إنَّ الشـهيَد الرئيَس الصَّ
مواجهـَة التحديـات والصعـاب التـي فرضهـا 
تحالـُف العدوان، مسـتمداً العـوَن والتوفيَق من 

الله تعاىل. 
ويؤّكـد أن عىل كافِة الشعب اليمني -ُكلٌّ من 
مسـؤوليته وموقعه- االقتَداء بالشـهيد الرئيس 

ـاد والحذو حذوه يف خدمة وبناء البلد.  ـمَّ الصَّ
ويوضـح أن عـىل اليمنيني تجسـيَد مرشوع 
ــاد «يـٌد تحمـي ويـٌد  ـمَّ الشـهيد الرئيـس الصَّ
تبني»، كما أن عليهم مواجهَة التحدي بالتحدي 

واإلرصار بالعزيمة. 
ويشـريُ إىل أن التزوَُّد بالثقافِة القرآنيِة كفيٌل 
لتحقيـِق طموحات البلد والنهـوض به، مؤّكـداً 
أنـه ال يمكُن مواجهـُة قوى االسـتكبار العاملي: 
أمريـكا و»إرسائيـل»، إالَّ مـن خالل السـري عىل 
ـاُد  ـمَّ املنهِج القرآني الذي سار عليه الشهيُد الصَّ
هداِء العظماء، ويسريُ عليه ُكـلُّ األحرار  وُكلُّ الشُّ

من أبناء الشعب اليمني. 

ـاد لط غشار بالمظخإ؛ شةسطه طتطًئ لطةعاد شغ جئغض اهللا وخثطئ العذظ ـمَّ   الثضاعر جمال الضمغط: الحعغُث الخَّ
ـاد خقَل شارة وجغجة ضفغٌض بأن غةسض طظه ُصثوًة لضض طظ أراد ظخرة الثغظ والحسإ ـمَّ   الثضاعر خالث الضمغط: طا تّصصه الحعغث الخَّ
ـاد ضاظئ تاضظًئ لضض أذغاف الحسإ الغمظغ وأتثث تأبغرًا َضئغرًا أغظما خال أو تضطط ـمَّ   الثضاعر الشغح: حثخغُئ الخَّ
ـاد بالمحروع الصرآظغ عع طا جسطه صادرًا سطى تةاوز ُضـّض الاتثغات رغط الخساب ـمَّ   الثضاعر داسر: تَتّرك الرئغج الخَّ
 الثضاعرة شدائض: طع تَترُِّضه لئظاء الثولئ بثل الرئغج الحعغث جععدًا ضئغرًة لادمغث جراح الغمظغغظ وأسطى طسظعغاٍت سالغًئ لضض طظ غسمسه
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- بداية أُسـتاذ خالد تمتدح األمم املتحدة 
تسـيريها رحالت خالل األشـهر املاضية 
ملا يقارب من ٥٠ ألف مسـافر.. هل هذا 
الرقم يسـتحق الرتويج كإنجاز أممي يف 
اليمـن؟.. ما الرقـم الـذي كان يجب أن 
يسافر عرب مطار صنعاء يف مدة الهدنة؟

بسـفر  ى  تتغنـَّ التـي  املتحـدة  األمـم 
٥٠ ألـَف مسـافر عـرب مطـار صنعاء ال 
يفـرتض بها ذلك، فهذا الرقُم ال يسـاوي 
حركَة املسـافرين ليوٍم واحٍد يف مطارات 
العواصم العاملية، ثم إنَّ الرحالِت املنجزَة 
كانـت لِوجهٍة واحدة فقـط وهي األردن 
خالل تسـعة أشهر ولو حسبنا هذه املدة 
لخمسـني ألـَف مسـافر؛ فهـذا الرقم ال 
يساوي رحالِت يوم واحد يف مطار عربي. 

 
صنعـاء  مطـار  حركـة  إن  تقولـون:   -
الدويل طيلة سـنوات العـدوان عىل اليمن 
ال تسـاوي حركة شهرين فقط يف الوضع 

الطبيعـي عـام ٢٠١٤.. هـل كان هناك 
برأيكـم تحايُـٌل عـىل الرحالت مـن قبل 
تحالف العدوان لسفر أقل قدر ممكن من 

اليمنيني؟
فعـالً حركة مطار صنعاء الدويل كانت 
هزيلـة وتـكاد ال تذكـر خـالل سـنوات 
اإلغالق والحصار، وهي ال تساوي حركَة 

شهرين يف الوضع الطبيعي. 
وتحايالً، َحيُث  داً  والواقُع أن هناك تعمُّ
كان العدوان يرص عىل عدم تنفيذ رحالت 
الطريان عرب مطـار صنعاء الدويل وحتى 
مع اتّفاق الهدنة تأخـرت الرحالت َكثرياً 
ولم ينفذ سـوى ٥٠ ٪ مـن اتّفاق الهدنة 
الـذي نص عىل أن يكـون هناك وجهتني: 
وجهـة إىل القاهـرة، ووجهـة إىل األردن، 
َحيـُث لم تنفـذ سـوى رحـالت الوجهة 
الواحـدة إىل االردن، بينما رحالت الوجهة 
الثانية القاهـرة لم تنفذ حتى اليوم رغم 

أنها أحد رشوط اتّفاق الهدنة. 
 

- أرشتـم إىل أن عـدَد املسـافرين خالل 
سنوات العدوان الثماني لم يتجاوز ١٦٢ 
ألف مسـافر مقارنًة بمليون و٩٠٠ ألف 
مسـافر خـالل العام ٢٠١٤ الذي سـبق 
العـدوان.. هـل كان هـذا الرقـُم محّدداً 

بفرتة إغالق املطار تماماً؟
هـذا الرقـم الـذي تحدثنـا عنـه حول 
عدِد َمن سـافروا خالل ٨ سـنوات والذي 

لـم يتجـاوز ١٦٢ ألـف شـخص يشـمل 
حركة املسـافرين خـالل ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
قبل إغالق مطار صنعـاء الدويل؛ ألَنَّ بعَد 
العدوان اسـتمر مطار صنعاء يف تسـيري 
رحلتـني بشـكل يومـي رحلـة إىل مرص 
ورحلـة إىل األردن؛ أي أن هذه اإلحصائية 
شملت عدَد املسـافرين يف الفرتة التي لم 
يغلق فيها مطار صنعاء ونذكر أن املطار 
أغلق بشـكل كامل يف ٩ أغسُطس ٢٠١٦، 
َحيُث توقفت بعدها الحركة تماماً، فيما 
استمر املطار يسـتقبل الرحالت األممية 

فقط. 
 

- مطار صنعاء الدويل كان يستقبل يوميٍّا 
٥٠ رحلـة ويصـل ويغادر منـه ٥ آالف 
مسافر يوميٍّا هذا؛ يعني أن من يغادرون 
تقريبًا ١٥٠ ألف مسـافر، وهو  شـهرياً 
رقم مقارب ملن غـادروا مطار صنعاء يف 

١١ شهر وهي فرتة الُهدنة؟
صحيـٌح مـا تفّضلـت بـه كان فعـالً 
يسـتقبل كمتوسـط ٥٠ رحلـة وصـول 
ا ألكثـر مـن ١٤ رشكـة  ومغـادرة يوميّـٍ
طـريان محليـة وعربيـة ودوليـة وكان 
يغـادر ٥٠٠٠ مسـافر ُكــّل يـوم أي ما 
يقـارب ١٥٠ ألف مسـافر شـهرياً، وهو 
رقم مقـارب ملن غـادروا مطـار صنعاء 

الدويل خالل فرتة الهدنة. 
وكما ّرصح املبعوث األممي؛ فلم يغادر 
سـوى ٥٠ ألف شخص، أما عدد الرحالت 
التي نفذت؛ فهي رقم هزيل يساوي كما 
أرشنا قبل سنة العدوان رحالت يومني إىل 

ام.  ثالثة أَيـَّ

 طثغُر ططار خظساء الثولغ خالث الحاغش شغ تعار لـ ‹المسغرة»:

تتالُش السثوان ق غجاُل غفرُض تزرًا جعغًا سطى ططار خظساء 
وغمظُع حرضات الطريان طظ تظزغط الرتقت إلغه

� ��א� ���א� א����
, ���� א����א� אא��כ
 א������� ��� � ���
 
)'& %$# "!א� ��א� ���א� א����)��. א�-א,+ �)'�א)*א א�/

�
*+ כ

�
)123(��

 %$# א���א�. 
5
א� א�89 א�-�� א�;� �א :א� �(# א�89$& �7�6א�, �א>(

5
�=$!א

@»: א� ��א�� ���א� �(# A��
 ��א� Dא7A9B� C& «א�E F�אG1א� א��
 ,@�9)��א AE*א אא�+ א�" &Aא���� Hא�8��� %$# א� �%+ �I א�B9� +� K�Aא�

א� 'Lא�� IA!
�

!9��א� א����א� ��OA ���� אN*3@ ��א� ���א�, ����M ���� א�
 .PAא� IAAא���� IAA79Bא��

א�# QR א��9א�:

 :  إبراعغط السظسغ

  الصغعُد الحثغثة سطى 
افدوغئ سئر ططار خظساء 

ق تجاُل ُطسامّرًة إلى 
غعطظا عثا

  التاقُت الَمرضغئ الاغ 
غادرت ططار خظساء 

الثولغ طظث الُعثظئ ق 
تساوي 10 %



7
السبت

العدد

12 شعبان 1444هـ..
3 مارس 2023م

(1601)
حوار 

وأود أن أشـري إىل أن عدد الرحالت التي 
غـادرت منذ اتّفـاق الُهدنـة وحتى اليوم 
١١٤ رحلة فقط خالل أكثر من ١٠ أشهر 
وطيلـة ٨ سـنوات سـجلت ١٢٧٦ رحلة 
جوية مقارنة بـ٢٠ ألف رحلة خالل عام 
٢٠١٤م، وهـو العام الذي سـبق العدوان 
عىل اليمـن، وهذا يعني أن العـاَم الواحَد 
لم تتجـاوز رحالتـه ١٥٠ رحلًة شـاملًة 
رحـالِت املنظمـات الدوليـة ومنظمـات 
األمـم املتحـدة وطائرة املبعـوث األممي 
ـة بالوفد الوطني وما  والطائرات الَخاصَّ

شابه ذلك. 
 

- هذا الرقم الهزيل الذي ال يساوي حتى 
نصـف رحلة يف اليوم لشـعب بأكمله، أال 
يـدل عىل انتهاك كبري بحـق اليمنيني من 
قبل تحالـف العدوان ويدل عىل مأسـاة 
كبـرية عاشـها اليمنيـون طـوال هـذه 

السنوات؟
صحيـٌح هـو يعكـُس حجـَم املأسـاة 
وحجـم القيـود املفروضـة عـىل مطـار 
صنعاء الـدويل وحجم الحصـار والقيود 
املجحفة بحق املسافرين، وعدم السماح 
بتنظيم وجهات سـفر جديدة حتى هذه 

اللحظة. 
 

- ماذا عن كميات الشـحن الجوي خالل 
سـنوات العـدوان الثماني يقـال إنها لم 
مقارنـة بــ ١٦١٧٧  تتعـدَّ ٧٢١ طنـاً 
طنـاً خـالل العـام ٢٠١٤م؟.. هل كان 
انخفاض الشـحن الجوي؛ بَسـبِب ضآلة 
الرحالت السـنوية أم جوانب تتعلق بمنع 

الشحن من التحالف مثًال؟
مطـاُر صنعـاء الـدويل كان يسـتقبُل 
كميـاٍت كبـريًة عـرب عمليـات الشـحن، 
فالكمياُت التي استقبلها خالل ٨ سنوات 
ال تمثـل سـوى ٥ ٪ من الشـحن الجوي 
الواصل يف ٢٠١٤م، حتى املساعداُت التي 
تصـُل إىل مطـار صنعاء هي مسـاعدات 
رمزية، حيُث إن بعَض املنظمات الدولية 
كانـت تنقُل أدويـًة بالكيلـو!، وكان هذا 
بمثابة قيوٍد شـديدٍة عىل املساعدات، بما 
فيها األدوية، وهي ُمستمّرة حتى اليوم. 

 
- القطاُع الصحي أكثـُر القطاعات تأثّراً 
بإغـالق املطار منـذ بداية العـدوان عىل 
اليمن، حيُث إن الرحالت التي تمت خالل 
فـرتات الهدنة لم تؤمن الحاجـة الفعلية 
للمواطن اليمني وُخُصوصاً للمرىض.. ما 

تعليقكم؟
حقيقـًة أن القطاَع الصحـي هو أكثُر 
القطاعـات تأثـراً بإغالق مطـار صنعاء 
الـدويل؛ باعتبار أن الوضـع الصحي كان 
وكان  العـدوان،  قبـل  حتـى  متدهـوراً 
يسافرون  املستعصية  األمراض  أصحاب 
ة يف مرص  لتلقي العالج يف الخـارج َخاصَّ
واألردن والهنـد، وعندمـا أغلـق املطـار 
تسـبب ذلـك يف مأسـاة إنسـانية كبرية 
ووفاة أكثر من ١٥٠ ألف مريض بأمراض 
مستعصية، والذي كان باإلْمَكان عالجها 

يف الخارج. 
لقد كان من الواجب إنسـانياً وأخالقياً 
وقانونياً أن يسـافَر ُكــلُّ املرىض للعالج 
خارَج البـالد؛ فليس هناك قانـوٌن يمنُع 
أيَّ مواطن من السـفر عـرب املطار، كما 
أن القواننَي الدولية تجـّرم وتحّرم إغالق 
املطارات ومنع املرىض من السفر للعالج. 

 
- ما نسـبُة الحاالت املرضية التي غادرت 
ة من  عـرب مطار صنعـاء للعـالج، َخاصَّ
أرادوا السـفر إىل مرص وتعثروا؛ بَسـبِب 

منع هذه الوجهة؟
نسـبُة الحـاالت املرضية التـي غادرت 
عـرب مطـار صنعـاء الـدويل منـذ بداية 
الهدنة وحتى اليوم ال تسـاوي ١٠ ٪ من 
عـدد الحاالت املرضيـة املنتظـرة، والتي 
كان يفرتض مغادرتُها عرب مطار صنعاء 

للمعالجة. 
 

- برأيكـم.. مـا املفـرتَُض اليـوم لحـل 
إشكالية سفر املرىض عرب مطار صنعاء؟ 
ة  َوما عدد الرحالت املفرتض أن تتم َخاصَّ
وأن الحاالت املنتظرة للسفر هم بعرشات 

اآلالف اليوم؟
الَحلُّ الوحيُد ملعالجة هذه املأسـاة هو 
فتُح املطار بشكل كامل والسماح بتنظيم 
رحـالت إىل مرص وإىل الهنـد وغريها من 
الوجهـات، يف املقابـل هنـاك أكثرية من 
حـاالت مرضيـة ال قدرة لها عىل السـفر 
املحـّددة؛  الواحـدة  الوجهـة  يف  للعـالج 
املفروض  بَسـبِب الحصـار االقتصـادي 
مـن العدوان عىل اليمن بمـا فيه انقطاع 
رواتـب املوظفني ومنع التحالف رصفها، 
وهـذا أوصل النـاس ومعظـم املرىض إىل 
العجز عن التـداوي يف األردن، َحيُث غالء 

تكاليف املعالجة. 
الحل الوحيـد ملعالجة الحاالت املرضية 
وجوُد أكثر من رشكة طريان، حتى يكون 
هناك منافسـة لتخفيض أسـعار تذاكر 
السـفر؛ باعتبار أن رشكًة واحدًة سبّبت 
ارتفاعاً يف أسـعار التذاكـر، باإلضافة إىل 
أن فتح وجهات جديدة ومتعددة للسـفر 
سـيمنح تسـهيالت لحصول املرىض عىل 
حجوزات، كما أن تكاليف العالج يف مرص 
ة أنه ما  أرخص مـن األردن كمثال، َخاصَّ
زال هنـاك عرشات اآلالف من املرىض من 
ال يسـتطيعون السـفَر لـألردن، كما أن 
هناك صعوبًة يف الحصول عىل حجوزات، 
ـة للحـاالت اإلسـعافية، حيـُث إن  َخاصَّ
البعـَض ينتظـر ألكثـَر مـن شـهر حتى 

يحصل عىل حجز عرب مطار صنعاء. 
 

- برنامُج األمم املتحدة اإلنمائي بصنعاء 
يتحـدث عن مرشوع «إعادة تأهيل مطار 

صنعـاء الدويل» يف الجوانـب الفنية.. هل 
فعـًال هناك مـرشوٌع أممي ومسـاعدات 

تقدم لكم؟
نحب أن نؤّكـَد أنـه حتى هذه اللحظة 
لـم يحَظ مطار صنعاء الـدويل بأي دعم، 
سـواء يف جانب إعـادة تأهيل املطـار أَو 
رصف  أَو  النفطيـة،  املشـتقات  توفـري 
مرتبـات للعاملني فيـه، أَو توفري نفقات 
تشـغيلية لـه، أَو تقديـم أي شـكل مـن 

أشكال الدعم. 
مطـار صنعـاء حتى اليـوم لم يحصل 
عـىل أي دعم مـن املنظمـات الدولية بما 
فيها األمـم املتحدة، ونحن نسـتغرُب أن 
مطـار صنعاء الـدويل كان وما زال يخدُم 
بالدرجـة األوىل املنظمـات الدوليـة بكل 
مسـمياتها والتي تستخدم املطار بشكل 
يومـي إالَّ أنها لألسـف الشـديد لم تقدم 
أي دعم أَو مسـاعدة يف تشغيل املطار، أَو 
إعادة تأهيله، حيُث إن معظَم التجهيزات 
السـوق  يف  تتوفـر  ال  باملطـار  ـة  الَخاصَّ
املحلية فيما نحن بأشد الحاجة السترياد 

هذه التجهيزات التي يمنع دخولها. 
 

- هـذا ما يُفرتَُض أن تقـوَم به املنظمات 
بما فيهـا األمم املتحدة طاملـا أنها األكثر 

استخداماً ملطار صنعاء؟
املفـرتُض أن يكـوَن موقُفهـا واضًحا، 
بحيث ال تقُف يف صف العدوان أَو أن تظلَّ 
يف البُقعـة الرمادية كموقف املتفرِّج أمام 

ما يحصل بحق الشعب اليمني. 
 

- من يعيق وصول التجهيزات؟
تحالُف العـدوان ومرتِزقتهم هم الذين 
ـة  يعيقـون وصـوَل التجهيـزات الَخاصَّ
املطـار،  فتـح  يعيقـون  كمـا  باملطـار، 
ويمنعـون وصـول الخـرباء، ويمنعـون 
الدوليني  والصحافيني  املحّققـني  وصول 
إىل صنعـاء.. وللتأكيد أن تحالف العدوان 
ما زال يفرض قيوداً مجحفًة بحق مطار 
صنعـاء الدويل والشـعب اليمني ومرىض 

اليمن الذين هم من ضحاياه. 

والواقع أننا بحاجٍة لفتح املطار بشكل 
كامل والسماح بدخول التجهيزات الفنية 
وإىل توفـر املبالـغ املالية الكبـرية إلعادة 
تأهيـل املطـار ورشاء تلـك التجهيـزات 

وغريها. 
 

- هنـاك حديـٌث مؤّخـراً عـن اسـتعداد 
رشكات طـريان مختلفة لتسـيري رحالت 

إىل صنعاء.. صحيح هذا؟
صحيـح، هنـاك رغبـٌة لـدى كثري من 
الدول ورشكات الطـريان بتنظيم رحالت 
إىل مطـار صنعاء، لكن لألسـف الشـديد 
تحالـف العـدوان مـا زال يفـرض حظراً 
جوياً عىل مطـار صنعاء ويمنع رشكات 

الطريان من تنظيم الرحالت إىل صنعاء. 
 

- مع اسـتعادة مينـاء الحديدة لجزٍء من 
نشاطه يفرتُض أن يستعيَد مطار صنعاء 
جزء من نشاطه.. ما سبب ذلك برأيكم؟

الرشيـان  الحديـدة  مينـاَء  أن  مثلمـا 
االقتصـادي لدخـول احتياجـات البـالد 
من الغذاء والسـلع واملشتقات النفطية؛ 
فمطـار صنعاء هـو الرشيان اإلنسـاني 
لسـفر الطالب واملـرىض واملغرتبني، وكل 
األنشـطة اإلنسـانية مرتبطـة ارتباطـاً 

وثيقاً بمطار صنعاء الدويل. 
نحـن متفائلـون وواثقـون بالله ثقة 
كبـرية كما هـي ثقتنا بقيادتنـا الثورية 
ممثلة بالسـيد العلم عبدامللـك بدر الدين 
الحوثـي -حفظـه اللـه-، وهنـاك بوادر 
لفتـح مطار صنعـاء قريبـاً وكل املنافذ 

واملطارات األُخرى إن شاء الله. 
 

- كلمة أخرية؟
نحّمـُل دوَل العـدوان ومرتِزقتهم ُكـلَّ 
الجرائـم وتبعاتهـا املرتتبـة عـىل بقـاء 
مطار صنعاء الـدويل مغلقاً، واسـتمرار 
الحظـر الجوي الذي ما زال حتى اللحظة 
مفروضـاً علينـا، وإن شـاء اللـه النُرص 
قريٌب يف مختلِف الجبهات لليمن وشعِبه 

املجاهد الصابر. 

  السثوان غسغُص وخعَل 
أجعجة ططار خظساء 

وغمظُع وخعَل المتّصصغظ 
والثئراء والختفغغظ 

الثولغغظ

  ططاُر خظساء تاى 
الغعم لط غتخض سطى 

أي دسط طظ المظزمات 
الثولغئ بما شغعا افطُط 

الماتثة

  سحراُت اآلقف طظ 
المرضى ق غساطغسعن 
تاى السفَر إلى افردن 

لاطّصغ السقج
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طتمث سطغ الترغحغ

تشـهُد محافظُة الحديدة هذه األيّام نهضًة 
تنموية شاملة تسري بخطى حثيثة يف عدد من 

املجاالت. 
ام ّرصح محافظ محافظة الحديدة  قبـل أَيـَّ
محمد عيـاش قحيم، أنـه وبجهـود كبرية تم 
البـدء يف إنجـاز مرشوع قنـوات ترصيف مياه 
األمطـار وحمايـة مدينة الحديـدة من أخطار 
وكوارث السيول التي تسببها األمطار الغزيرة. 
محافظ الحديدة أوضح أن املرشوَع طموٌح، 
لكن بفضـل الله وبعزيمة املخلصـني تم البدُء 
يف العمـل باملـرشوع، وقـد أنجز شـوطاً َكبرياً 

منذ بدايـة العمل الذي تبلـغ تكاليفه مليارات 
الرياالت. 

ام  كذلـك أعلـن محافـظ الحديـدة قبـل أَيـَّ
عـن إنجـاز وتأهيـل وصيانـة خط التسـعني 
الواصـل إىل مينـاء الحديـدة ليواكـب حركـة 
املالحة التجارية التـي عادت مؤّخراً إىل امليناء، 
التـي  الكبـرية  للشـاحنات  يسـتخدم  الخـط 
تنقـل البضائع من ميناء الحديـدة إىل مختلف 

محافظات الجمهورية اليمنية. 
خط التسـعني تعـرض للقصـف والتخريب 
والدمار مـن قبل طريان تحالـف العدوان إبان 
هجومهم الفاشـل عىل مدينة الحديدة لكن تم 

ترميمه وتأهيله وعودته للعمل. 
هنـاك حركة دؤوبة وعمل مخلص تشـهده 

مدينة الحديدة رغم شـح اإلْمَكانيات وانقطاع 
املوارد الذي سببه العدوان والحصار. 

قيادة الثورة والدولة تويل محافظة الحديدة 
جل االهتمام يف مختلف الجوانب. 

قيـادة الحكومـة هـي األُخرى تـويل مدينة 
الحديدة جانباً َكبرياً مـن االهتمام هناك نزول 
ميداني من قبل الـوزراء والقيادات الحكومية 
إىل املدينـة بشـكل ُمسـتمّر ومنظـم؛ ِمن أجل 
التخطيط والرفع بأهم االحتياجات وعكسـها 
يف مشـاريع الدولة كمشـاريع يجري تنفيذها 
عـىل أرض الواقـع وبمـا تحّقق مـن مصالح 
ألبناء املدينة الذيـن عانوا الحرمان والتهميش 

يف عهد النظام السابق. 

سطغ سئث الرتمظ المعحضغ 
يف ظل تفاقم األزمة بفعل العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي اإلرسائيـيل عىل اليمـن وبفعل الحصـار الجائر 
الذي طال أمده، َوبالرغم من قلة اإلْمَكانيات وشحة املوارد 
وانعدام عائـدات النفط، تسـعى القيـادة القرآنية ممثلة 
بالسـيد القائد (يحفظـه الله) من خـالل التوجيه والحث 
واملتابعة، القيادة السياسـية ممثلـة باألخ/ مهدي محمد 
املشـاط -رئيس املجلـس السـيايس األعىل (وفقـه الله)، 
وكافـة املعنيني، بـكل اهتمام وحرص إىل إيـالء محافظة 
الحديـدة، النصيـب األوفـر من املشـاريع التنمويـة التي 
سـمعنا وشـاهدنا وقرأنا عن تنفيذها يف وسـائل اإلعالم، 
يرتـاح ضمرينا ملا يتـم القيام به، ثالثة مشـاريع عمالقة 

نفذتهـا صنعاء يف الحديـدة وهي من املشـاريع التي ظلت 
الحديـدة محرومة منها لعقود، هذه اإلنجازات تنمية الحديدة كمرشوع 
الكهرباء املجانية التي يسـتفيد منهـا 7325 أرسة، ويأتي ذلك بالتزامن 
مـع ذكرى استشـهاد الصماد الـذي قّدم روَحه يف سـبيل خدمـة أبناء 
الحديدة، وهي الثالثُة املشـاريع التي أرشف عىل تنفيذها الرئيُس مهدي 

املشاط بنفسه. 
املرشوع األول: االهتمام باألرس األشد فقراً كمرشوع خدمي ومجاني 

يخدم الفئات األشد فقراً.. 
عندمـا نتذكـر كيـف كان أهـايل تهامة يعيشـون تحت رحمـة الحر 
الشـديد ويقضون صيفهم يف أوضاع ال تُطاق، يقـول مواطن من داخل 
عّشته التي يأوي إليها وأرسته: «هذه ليست حياة، التي نكابدها يوميٍّا، 
األحـرى أن تقولوا إننا ُكــّل يوم نموت عرش مّرات، واألسـوأ أن أحداً ال 
يكرتث لوضعنا، حتى يَئسـنا من أية مناشـدات نوجهها سـواء لجهات 

رسمية أَو للمنظمات». 
ومع اهتمـام ومتابعة الرئيس مهدي املشـاط، للتخفيف من معاناة 
ة الفئة األشـد فقـراً، َحيُث وجـه صندوق دعم  أبنـاء الحديـدة، وَخاصَّ
الحديـدة ومحافـظ الحديدة، تقديم الكهرباء مجاناً لألرس األشـد فقراً، 

َوللعمـل عىل إنقاذ أبناء الحديـدة من هذا الوضع املأسـاوي الذي تصل 
درجة الحرارة فيه إىل (60) بحرص الفئة األشـد فقراً وإيصال الكهرباء 
لهـم مجاناً، وقد تم ربط الكهربـاء ألكثر من 7325 أرسة 
منذ أكثر من عام، وال زال ُمستمّراً، وسط ارتياح كبري من 

املستفيدين. 
لم يسـبق أن تم تقديم خدمة الكهربـاء مجاناً بالرغم 
مـن وفرة إيرادات النفـط يف املرحلة السـابقة، َحيُث كان 
يسـود نظـام حكم مسـتقر ووضـع ال يوجـد حصار وال 
معاناة، وعـىل الرغم من العدوان والحصار الظالم وغياب 

اإليرادات من عائدات املشتقات النفطية. 
املـرشوع الثانـي: تزويد أكثـر من 66 مدرسـة بعموم 

الحديدة بالكهرباء. 
حيـث يسـتفيد منهـا أكثـر من خمسـني ألـف طالب 
وطالبة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 420 مليون ريال، بعد أن 

كان التعليم يف الصيف شبه متوقف نتيجة الحر الذي يشوي األجساد. 
وعـىل املسـتوى الصحـي كان هنالـك عمـل مهـم ونفذ بـكل عناية 
وباهتمام ومتابعة الرئيس مهدي املشاط بنفسه، وهو املرشوع الثالث، 
مركز الشـهيد الصماد للغسـيل الكلوي: َويعمل املركـز الذي افتتحه يف 
أغسـُطس 2022م فخامة الرئيس مهدي املشاط بكادر يمني متكامل، 
وحيُث إنه يعمل لثالث فرتات، وحيُث إن املركز تم تأسيسه ليكون األكرب 
يف مجاله وتسـعى السلطات املحلية بقيادة محافظ الحديدة إىل تطويره 
ليصبح مركزاً لتفتيت الحىص وزراعة الكىل مستقبالً، ومزّود بمختربات 
متطورة ومحطة تحليـة مياه وإنتاج املاء املقطَّر وأجهزة حديثة، ولعل 

السمة األبرز يف هذا املركز اإلنساني أنه يقدم خدماته مجاناً. 
الحرُص شـديٌد عـىل االهتمام باألرس األشـد فقـراً من قبـل القيادة 
القرآنية ممثلة بالسـيد القائد (يحفظه اللـه)، وتقديم خدمات مجانية 
يف ُكـّل املشـاريع املذكورة.. سـابًقا لم يكن هناك اهتمام باألرس األشـد 
فقـراً ال يف خدمـات مجانيـة ويف كهرباء مجانيـة وال يف تقديم الزكاة يف 
مصارفها، نسـتطيع القول بأن الحديـدة كانت يف ظل الرخاء يف حرمان 
وفقر للخدمات ولم يلمس الفئات األشد فقراً أية خدمات مجانية تذكر. 

التثغثُة ظتع ظعدئ تظمعغئ حاططئ

التثغثُة شغ طصارظئ بغظ افطج والغعم

التثغثة سروس الئتر افتمر.. 
بغظ جثب وشرة الماضغ وازدعار حتئ التاضر

حاعر أتمث سمغر 
 

محافظـه الحديدة مـن أكثر املناطـق واملحافظات 
إهمـاالً مـن قبـل األنظمـة السـابقة، يعيش سـكان 

محافظة الحديدة تحت رحمة الحر الشديد.. 
أهايل الحديدة يعيشـون صيفهم يف أوضاع ال تطاق 
من شـدة حـرارة الشـمس حتـى أن املواطنـني فيها 
يهتفون من شـدة ارتفـاع الحرارة هذه ليسـت حياة 

الذي نحن نعيشها.. 
اليـوم نشـاهد اهتماماً كبرياً وإنجـازات ضخمة يف 
محافظـة الحديدة من قبـل حكومة اإلنقـاذ الوطني 
برئاسـة رئيس الجمهوريـة مهدي املشـاط -حفظه 
اللـه- وللتخفيف من معاناة أبناء الحديدة من الحرارة 

الشـمس الذي تصل درجـة الحرارة عند دخول فصـل الصيف إىل60 
ا..  درجة ارتفاع كبري ِجـدٍّ

سـارعت الحكومـة إىل التخفيف منهـا لتحقيق هـذه اإلنجازات 
التي تحّققت يف محافظـة الحديدة أوالً الكهرباء تم توصيل خطوط 

الكهرباء إىل األرس األشد فقراً باملجان والذي تبلغ عدد األرس اىل7325 
أرسة..  كذَلـك املـدارس التعليميـة تـم تزويد 66 مدرسـة يف جميع 
املحافظة الحديدة بالكهرباء والذي تضم هذه املدارس 

ألكثر من 50 ألف طالب وطالبة. 
لتخفيف شـدة الحر عند الطـالب يف فصل الصيف، 
الذي يكون حال التعليم فيها شـبه متوقف من ارتفاع 

الحرارة الذي يشوي الحر أجساد الطالب يف املدارس. 
يف الجانـب الصحي، تم دعم مركز الشـهيد الصماد 
للغسـيل الكلـوي بكادر يمنـي متخصـص ومتكامل 
لتخفيـف معانـاة املواطنـني.. هـذا املركـز يعمل عىل 
ثـالث مراحل ليكون هـذا املرشوع أَو املركـز األكرب يف 
محافظة الحديدة الذي تسـعى الحكومـة إىل التطوير 
املركـز وتزويده بأحدث األجهزة واملعـدات الطبية من 
مختربات حديثة ومتطورة َومحطة تحلية مياه الرشب وصناعة املاء 
املقطر..  محافظة الحديدة هي أمانة الشهيد الرئيس صالح الصماد 

رحمة الله عليه.. 
ونحن لألمانة حافظون بإذن الله.. 

التثغثُة بغظ الماضغ والتاضر
طخطفى السظسغ

الحديـدة  محافظـُة 
الِحرمـاَن  عاشـت 
قبل  من  َد  املتعمَّ والتهميَش 
األنظمـة السـابقة رغم ما 
يعانيـه معظـُم أبنـاء هذه 
املحافظـة، إْن مـن الفقـر 
وتدنـي املعيشـة وإن مـن 
األمـراض وانتشـار األوبئة 
وإن من الحر الشـديد الذي 
تصـل درجة الحـرارة فيها 
إىل 60 درجة مئوية يف فصل 
الصيف، رغم هـذا كله كانت 
الحديدة ُمَجـّرد تركة إيرادية يتقاسمها أطراف النفوذ يف 
األنظمة السـابقة ويقتطعون لهم مسـاحات واسعة من 
أراضيها دون إيالئها أيَة اهتمامات أَو خدمات، ولم يلحظ 
أبناؤها أيـَة التفاتة جادة من تلـك األنظمة رغم موقعها 
املهم كمحافظة إيرادية، ولم تُْعَط وإْن نسبًة من إيراداتها 

كمحافظة معطاءة. 
وهكذا اسـتمر حـاُل هـذه املحافظة طيلـَة عقود من 

الزمن وهي يف طيِّ النسيان.. 
سـت فيه الصعداَء بعد أن َمنَّ  إىل أن أتى الزمُن الذي تنفَّ
اللُه عىل شعِبنا اليمني بقيادٍة قرآنية جّسدت ُكـلَّ معاني 
الرحمـة، وصبت ُجلَّ اهتمامها عـىل بناء اليمن وحمايته 
والحفاظ عىل استقالله وسيادته رغم ما تواجهه قيادتنا 
الثورية والسياسـية من شـح اإلْمَكانات وشح اإليرادات، 
وما تعانيه من حرب ظاملة أكلت األخرض واليابس ودّمـرت 
ُكـّل يشء، إال أن هذه القيادة بحكمتها استطاعت التغلب 
عـىل ُكـّل التحديـات والصعوبات واسـتطاعت أن تحمي 
بلدنا طيلة ثماني سـنوات وعملت جاهدة يف بناء وتطوير 
املشـاريع الخدمية لكل املحافظات الحرة وكان ملحافظة 

الحديدة نصيٌب وافٌر من تلك الخدمات. 
وعـىل عهد الرئيس الشـهيد الصمـاد يف مرشوعه الذي 
أطلقه (يـد تحمي ويد تبنـي) مضت قيادتنا السياسـية 
ممثلـة بالرئيس املشـاط -يحفظه اللـه- يف نفس طريق 
الرئيس الصماد الذي ضحى بنفسـه فداًء ألبناء الحديدة، 
وهذا أكرب شاهد عىل عظمة القيادة التي تضحي بنفسها 
ليحيى أبناء هـذه املحافظة فقد ضحى الرئيس الشـهيد 
بدمه ليثبت أن أبناء هذه املحافظة يستحقون هذا العطاء 

وهذه التضحية.. 
نحمد الله أن لدينا هذه القيادة السياسية التي تستلهم 
توجيهاتهـا من قيادتنا الثورية املباركة يف دورها الريادي 

يف بناء هذا البلد.. 
واهتمـام قيادتنا بأبنـاء الحديدة اليوم أصبح شـاهًدا 

عىل عظمتها. 
َهــا هي محافظة الحديـدة اليوم تتبـوأ مكانتها بكل 
فخـر واعتـزاز كحارسـة البحـر األحمـر وبوابـة اليمن 
البحريـة وكأرض زراعيـة خصبـة متنوعـة املحاصيل.. 
وَهـا هي تنمـو وتزدهر وتتعاظم وتبنى من قبل الرئيس 

املشاط. 
َهـا هي اليوم تغطى بمشـاريع عمالقة وبمتابعة من 
قبل رئيـس الجمهورية مبـارشة الـذي أوىل الحديدة جل 
اهتمامـه وهـو رجل املسـؤولية الذي بـارش افتتاح عدة 

مشاريع بنفسه والتي منها:
- مرشوع حرص الفئة األشـد فقـراً وإيصال الكهرباء 
لهم مجاناً وتم ربـط الكهرباء ألكثر من 7325 أرسة منذ 

أكثر من عام. 
- مرشوع تزويد أكثر من 66 مدرسـة بعموم الحديدة 
بالكهرباء يسـتفيد منها أكثر مـن 50 ألف طالب وطالبة 
بتكلفـة إجمالية تتجـاوز 420 مليون ريـال بعد أن كان 
التعليم يف الصيف شـبه متوقف نتيجة الحر الذي يشـوي 

األجساد. 
- مرشوع مركز الشهيد الصماد للغسيل الكلوي والذي 
افتتحه فخامة الرئيس املشاط، يف أغسُطس 2022 بكادر 
يمني متكامـل ويعمل لثالث فرتات والبنـاء عىل تطويره 

مستقبالً.. 
وأخـرياً ما قامت بـه الهيئة العامة للـزكاة بتوجيهات 
مـن القيادة بدعم وتمويل مرشوع التمكني االقتصادي يف 
محافظـة الحديدة الذي يشــمل تأهيل 1000مستفيد يف 

الجانب املهني بتكلفة تفوق املليار ريال. 
فجهـود الرئيـس املشـاط غري خافيـة ولنـا أن نفخر 
بقيادتنا وحق ألبناء الحديدة أن يعتزوا بهذه القيادة التي 
تسـعى بكل اهتمام وجد وتواضع ورحمة ألن تخفف من 

معاناة شعبنا بكل ما هو متاح ومستطاع.. 
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شاذمئ سئثالمطك إجتاق 
أكثـر من ثالثـني عاماً من تجويـع وتركيع 
بضـع  يقابلهـا  االقتصـاد،  وركـود  الشـعب 
سنوات تتقدم بصورة غري مسبوقة، تستهدف 
الطبقة األشد فقراً لتخفف معاناتهم ُعُمـوًما، 

وبالخصوص أبناء محافظة الحديدة. 
كانت اآلمال متضائلة مع استمرار الحصار، 
وارتباط التقدم برفع العقوبات املفروضة عىل 

اليمن، بحصار بحرها وجوها وأرضها. 
فالغايـة من تضييـق الخناق عىل الشـعب 
اليمنـي، إضعـاف االقتصـاد للدولـة الـذي لم 
نعـان منه بدءاً مع انـدالع العدوان عىل اليمن، 
بـل هـي ُمعانـاة متفاقمـة منـذ عقـود مـن 
الزمن، االقتصاد العامـل الرئييس لقوة الدولة 
واالزدهـار بذلـك يحّقق املجد الـذي تطمح له 
األمـم وتتسـابق عليـه، وبـه تضعف شـوكة 
املحتّل وتتم معالجة ما أفسـده النظام السابق 
وخدم به العدّو املرتبص باليمن أرضاً وإنساناً. 
فالتخلف يف التنمية التي كنا نشهده سابًقا، 
قـد تحـول يف وقت قيـايس، بعـد 49 مرشوعاً 
يف العاصمـة صنعـاء تضـم مشـاريع خدمية 
وتنموية، من خاللها تـم إعادة تهيئة الفرص 

أمام املستثمرين يف مشاريع صناعية. 
يعـود األمل ألبناء محافظـة الحديدة بعودة 
الكهربـاء ويُعد ذلك إنجاز أرشف عليه الرئيس 
«مهـدي املشـاط» وتقليـل معاناة اسـتمرت 

سنوات دون جدوى من املناشدات اإلنسانية. 
تسـتفيد آالف األرس بالخصوص األشد فقراً 
منـذ أكثر من عـام، بعودة النـور ملحافظاتهم 
وعودة املكيفات، فقد كانـوا يصفون حياتهم 
باملوت مرات يف اليوم؛ بَسـبِب ارتفاع شـديد يف 

درجة الحرارة. 
كمـا انتفـع 50 ألـف طالب وطالبـة بإياب 
الكهربـاء، وارتـد التعليـم بعـد أن كان شـبه 
متوقف، نتيجة الحرارة الشـديدة التي تشـوي 

األجساد، وذلك بتكلفة 420 مليون ريال. 
مشـاريع عـدة يأتـي تنفيذهـا تزامنـاً مع 
ذكرى استشـهاد «الصمـاد» الذي قد حث عىل 
رضورة تنفيـذ هـذه املشـاريع، التـي تُنقص 
ُمعانـاة املواطنني فينهض بهـا اقتصاد البالد، 
ملواجهة العدوان والسري نحو تحقيق االكتفاء 

الذاتي. 
وفـاء لـدم الشـهيد الرئيس تُنفذ مشـاريع 
الحديـدة، تعزيـزاً للبنية التحتيـة التي يرشف 
عليهـا ويتفقدهـا الرئيـس «مهدي املشـاط» 

والذي يحذو حـذو «الصماد «يف ُكـّل خطواته، 
فدُم الشـهيد ينتُرص، ومشـاريعه تُنفذ، ونرى 
صمـاداً آخـَر ال يتهـاون يف تخفيـض مكابدة 

املواطنني. 
التأييـد والتمكني اإللهي يف اليمن ملحوظ يف 
ظل حروب لسـنوات، دّمـرت معظم املنشـآت 
الحيويـة يف اليمن اسـتهدفت البنيـة التحتية، 
وفقـد الناتج االقتصـادي 89 مليار دوالر؛ مما 
أَدَّى إىل تـآكل الطبقة الوسـطى؛ لتـزداد بذلك 

رشيحُة الفقر بنسبة كبرية بمعدل 80 %. 
مـا قبل إعالن إنهاء الحـرب عىل اليمن، يتم 
إعـادة بنـاء االقتصـاد امُلدّمــر للبـالد، وتُزال 
املعوقات التي تواجـه القطاع الخاص، وتثبت 
دعائـم البناء بتفاعـل الـرشكات واألفراد مع 
السـوق، وترجـع الحيـاة للسـوق الجغرافية 

وتساندها األسواق االفرتاضية. 
إنجازات تُبـرش بالخري لهذا الوطـن، وتُعيد 
السـيادة والسـيطرة عـىل الوضـع عسـكريٍّا 
ا، القيـادة الحكيمة سـفينة نجاة  واقتصاديّـٍ

للشعب بأكمله. 
 قـوة الله التي تواجه دول العالم، بانعكاس 
طاولـة اليمـن من الدولـة املنكوبـة إىل الدولة 

امُلصنعة التي تهابها دول العالم. 

غازي طظغر 

تعد محافظة الحديدة من إحدى املحافظات 

اإلنتاجيـة وخـريات موانئهـا وبحرهـا تدر إىل 

ما قبل العدوان والحصار  خزينة الدولة ال ِسـيـَّ

وهي عـروس البحـر األحمر وهـي ثاني أكرب 

محافظـة، مـن َحيُث العـدد السـكاني ولكن 

سـكانها املسـاكني يف ظـل األنظمة السـابقة 

كانـوا يعانـون أشـد معانـاة وكانـوا يعدون 

الطبقـة األدنـى واألكثـر تهميشـاً وحرمانـاً 

مـن الخدمـات يفتقـرون إىل أبسـط الحقوق 

ما التعليـم، حيُث إن نسـبة األمية يف  ال ِســيـَّ

ا َوأَيْـضاً عىل مسـتوى  أوسـاطهم كثـرية ِجـدٍّ

التوظيف يف الوظائف الحكومية نسـبته منهم 

ا حتى يف السـلك العسـكري، وقد  ضئيلـة ِجـدٍّ

أفـاد مصدٌر يف وزارة الدفاع بـأن عدَد الضباط 

يف الجيـش من أبناء محافظـة الحديدة كان ال 

يتجاوز الـ200 ضابط يف الوقت ذاته كان عدد 

الضباط يف إحـدى قرى مديرية سـنحان التي 

ينتمي إليها عيل عبداللـه صالح الرئيس آنذاك 

يساوي 184 ضابطاً وهنا نرى مدى التهميش 

واالسـتضعاف بحق مواطنـي الحديدة يف ظل 

األنظمة السابقة. 

ولكن الحديدة عروس وحارس البحر األحمر 

بعد قيام ثورة 21 من سبتمرب املجيدة أصبحت 

محطَّ اهتمام القيادة الثورية الحكيمة املمثلة 

بالسـيد عبدامللك بدر الديـن الحوثي -يحفظه 

الله- وَكثرياً ما يوجه باالهتمام بهذه املحافظة 

وبمواطنيهـا املسـتضعفني ومحـط اهتمـام 

لحكومة اإلنقاذ الوطني أَيْـضاً. 

وشـتاَن ما بـني القـادة السياسـيني الذين 

كانوا يذهبون إىل الحديدة لقضاِء الشـتاء فيها 

التَجـاًء بدفئهـا ويسـكنون يف الفلـل الفخمة 

وسـائل  وكل  واملكيفـات  بالكهربـاء  املـزودة 

الراحـة والذيـن يمتلكون فيها مـزارَع كبريًة، 

وبـني القادة السياسـيني اليوم وخـري نموذج 

لهـم الشـهيد الرئيس صالح الصمـاد -رحمة 

الله تغشـاه- الذي عشقها حتى صار يف حبها 

شهيد. 

حيث كان يكثّـف من جهوده وزياراته لها؛ 

ِمن أجـل تعليم وتثقيف أبنائها ومنحهم الثقة 

كي يسـتطيعون النهـوض بمحافظتهم حتى 

اغتيـل فيها من قبـل طريان تحالـف العدوان 

األمريكسعوإماراتي.

وأول اإلنجازات وأهم املكاسب التي حظيت 

بهـا محافظة الحديدة بعد قيام الثورة املجيدة 

أنها تحّررت من الوصاية وبقيت يف أمن وأمان 

ولـم يطالها العدّو املحتّل ومرتِزقته باسـتثناء 

بعض املناطـق السـاحلية واملحاذية ملحافظة 

تعـز ومؤّخراً قـد أجربوا عىل االنسـحاب منها 

بعد تلقيهم خسـائر فادحـة يف األرواح والعتاد 

بفضـل اللـه ودماء الشـهيد الرئيـس الصماد 

وبقية الشهداء واملجاهدين املرابطني فيها. 

وأيضا هناك جهود جبارة ومثمرة ساهمت 

وملحـوظ  كبـري  بشـكل  الحديـدة  تنميـة  يف 

يـرشف عليهـا فخامة املشـري الركـن الرئيس 

مهدي املشاط، شـخصيٍّا وأهمها هو مرشوع 

الكهربـاء املجانيـة التي يسـتفيد منها 7325 

ما  أرسة وهـذا يعـد إنجـازاً عظيمـاً ال ِســيـَّ

بالنسـبة لتلك األرس التي ظلت محرومة منها 

لعقـود من الزمـن وهـي تعاني ويـالت الحر 

املدقع تزامناً مع فصل الصيف ويف ظل أوضاع 

ال تطاق، َحيُث يقـول أحد املواطنني من جوف 

عشـته هو وأرستـه وهي عشـة معروفة من 

إحدى العشـش التهامية التـي ال تقي من حر 

الصيف وال من برد الشـتاء: هذه ليسـت حياة 

التي نكابدها يوميٍّا األحرى أن تقولوا: إننا ُكـّل 

يـوم نموت عـرشات املرات واألسـوأ أن أحًدا ال 

يكرتث لوضعنا حتى يئسـنا من أية مناشدات 

نوجهها سواء لجهات رسمية أَو للمنظمات. 

ولكن معايل الرئيس املشـاط استشعر قوَل 

اإلمام عيل -عليه السالم- يف عهده ملالك األشرت 

حينما واله عىل مـرص: «وتفقدهم كما يتفقد 

األب أوالده» أي الرعية، والرئيس املشاط، التاع 

ألهـايل الحديدة ولألكثِر فقراً منهم، َحيُث يعلم 

أن درجـَة الحرارة تصل عندهم إىل (60) درجة 

فقـام بتوجيه صندوق دعم الحديدة ومحافظ 

الحديـدة بحـرص الفئـة األشـد فقـراً والعمل 

عـىل إنقاذهم من االختنـاق باإليصال الفوري 

والعاجـل للكهربـاء لهم مجاناً وقـد تم بحمد 

الله واهتمام فخامة الرئيس املشاط -يحفظه 

اللـه- هذا املرشوع واسـتفادت منـه أكثر من 

7325 أرسة منذ أكثر من عام وال زال ُمسـتمّراً 

وسـيظل بإذن اللـه ويظل معه الجـو املعتدل 

والراحة لكل املستفيدين منه. 

وأيًضا هناك مرشوٌع ثاٍن ساهم يف استمرار 

العمليـة التعليميـة التـي توقفـت يف َكثري من 

املـدارس يف فصـل الصيـف نتيجة الحـر الذي 

يفحم األجسـاد، َحيُث زود هـذا املرشوع أكثر 

من 66 مدرسـة بالكهرباء يستفيد منها أكثر 

مـن 50 ألف طالـب وطالبة بتكلفـة إجمالية 

تفوق 420 مليون ريال. 

وال ننـَس املرشوَع الثالَث: وهو يعد من أكرب 

املشاريع الطبية التي تفتقر إليها الحديدة منذ 

فرتة ليسـت بوجيزة مرشوع الشـهيد الصماد 

للغسـيل الكلوي الذي يعمل يف ثالث فرتات وتم 

تأسيسـه كمركز يكون األكـرب يف مجاله وهو 

يعمل منذ أن افتتحه فخامة الرئيس املشاط يف 

أغسـُطس من العام املايض بكادر يمني بحت، 

وهو مزود بمختربات متطورة وبمحطة تحلية 

ميـاه حديثـة والجديـر بالذكر أن هـذا املركز 

اإلنساني يقدم خدماِته مجاناً. 

وما زالت السـلطاُت املحلية بقيادة محافظ 

املحافظـة تتطلع وتسـعى لتحويلـه إىل مركز 

لتفتيـت الَحَصـا وزراعـة الكىل مسـتقبالً، ال 

ما إن توقـف العـدوان والحصار ورحل  ِســيـَّ

املحتّلـون فسـيصبح أكيداً وسـتغدق الحديدة 

أبنائهـا بخرياتها ما دامـوا يف ظل قيادة ثورية 

ُجـلَّ  املسـتضعفني  وتـويل  حكيمـة  ربانيـة 

اهتماِمها. 

طحـارغُع التـثغثة ظعدٌئ اصاخادغئ

التثغثة.. طاضغعا تعمغٌح واظخعار 
وتاضُرعا تظمغٌئ وازدعار

اإلغماُن وأبُره 
اإلغةابغ شغ 
ــئ  وتثة اُفطَّ

طتمث الدعراظغ

بالله  اإليمـان  إن 
اللـه  منهـج  وفـق 
توجيهـات  ووفـق 
الله ووفق ما تَحّرك 
من خالله الرسـول 
-صلـوات الله عليه 
وأعالم  آلـه-  وعـىل 
بعـده  مـن  الهـدى 
عـيل -عليه  اإلمـام 
السالم- وتوجيهات 
العلم  القائـد  السـيد 
عبد امللك بن بـدر الدين الحوثي، الذي دائماً ما 
ــة اإلسـالمية بالله من  يحرص عىل ربط األُمَّ
خالل القرآن الكريم الذي من خالله نسـتطيع 
أن نصلـح النفـوس والقلـوب والعقـول وفق 
مقاييـس قرآنية أعدهـا الله عز وجـل للعالم 
بكلـه إلصـالح هـذا العالـم ولـن يكـون هذا 
اإلصـالح إىل من خـالل التوّجـه نحـو إصالح 
النفـس وتطهريهـا وربطهـا بالله عـز وجل 
ارتباط إيماني يتجسد يف واقعنا يف هذه الدنيا. 
اإليَمـاُن الخالـُص لله يجعلنا نتَحّرك ونحن 
والبصـرية  الوعـي  نحمـل  الحكمـة،  نحمـل 
الصحيحـة التـي ال يمكـن أن يتغلـب عليهـا 

الشيطان وأعوان الشيطان. 
أكثـر املجتمعات وباألخص املجتمع املسـلم 
يعانـون مـن الكثري مـن املشـاكل والخالفات 
والتباينـات ُكــّل ذلـك؛ بَسـبِب عـدم فهمهم 
لإليمـان الصحيح باللـه وتوّجـهوا إىل مصادر 
أُخرى من صنع البـرش، هذه املصادر انحرفت 
بالكثري عن اإليمـان وأهميته وأصبح املجتمع 
املسـلم نتيجـة لالنحراف يعيـش حالة الضنك 
والتخبط واالنقسام والتفرق والفساد وتمّكن 
بذلك الشيطان وأعوان الشيطان من السيطرة 
عليهم وإضاللهم وإبعادهم عن الحق وطريق 

الحق. 
إن اإليمان بالله وفق مسـار إيماني صحيح 
ــة أكثر قوة، أكثر تماسكاً  يجعل من هذه األُمَّ
أكثـر ارتباطاً وتوحـداً يف مواجهة أعـداء الله، 
ــة واقع  هـذا اإليمـان يجعل واقـع هـذه األُمَّ
يعيـش فيه الجميع األخـوة اإليَمـانية الوحدة 
اإليَمـانيـة والتي تعترب هي أقوى وأشـمل من 
ُكــّل الشـعارات األُخرى التي أتتنـا من الغرب 
باسـم الوطنية واملناطقية والفئوية والحزبية 

واملذهبية وغريها.
إن الوحدة اإليَمـانية تستهدف ُكـّل فرد من 
ــة اإلسالمية وتوصل مسار الجميع  أفراد األُمَّ
نحـو هـدف واحـد وهـو األخـوة اإليَمـانيـة 
والوحـدة اإليَمـانيـة التي أمرنا اللـه بها ومن 
ــة اإلسـالمية بشـكٍل فردي  خاللها تنال األُمَّ
أَو جماعي العزة، والتمكني، والقوة، والوحدة، 
والخري من اللـه والرعاية اإللهية يف هذه الدنيا 

قبل اآلخرة. 
إن رعاية الله أعظم وأشـمل وأفضل وأقوى 
من ُكـّل الرعايات األُخرى يف هذا العالم، رعاية 
ـــة أكثر وعياً  اللـه لـن تكون ما لم تُكـن األُمَّ
وإيمان وحكمة وبصرية وتوحداً وإخالصاً لله، 
اإليمـان بالله سـبيل وطريق الهدايـة والفالح 
يف الدنيـا قبل اآلخـرة والسـعادة يف الدنيا قبل 

اآلخرة، العزة يف الدنيا قبل اآلخرة.
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (طسرشئ اهللا ـ وسثه ووسغثه ـ الثرس الااجع) الةجء الباظغ:

اإلغمــان باهللا غةإ أن غضعن إغمــاظاً غرتك 
أبَره يف ظفعجظا، وغُحثُّظا إىل اهللا

اإلغمــاُن بضاإ اهللا ورجطه غسجّزُ يف ظفعجظا 
وتثَة الرجاقت ووتثَة العثي اإللعغ لسئاده

 : خاص 

تحدث -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- بأنـه ال يجُب أن 
يكـوَن إيَْمــانُنـا بكتـب الله ورسـله إيَْمــاناً 
[جامداً]، بل يجُب أن يرتَك اإليَْمــاُن برسل الله 

وكتبه آثاراً يف النفوس..

أوقً: افبُر بظفعس الساططني يف جئغض اهللا:ـ
 قال الشهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه-: [فيما 
يتعلـق بنفـوس العاملني يف سـبيل الله حينما 
يرون أنفسـهم بأنهم امتداد لخـط إلهي واحد 
يتمثل يف خط كتب الله ورسله، والسائرين عىل 
نهج كتبه ورسـله جيالً بعد جيـل وعرصاً بعد 
عرص، منذ أول نبي وأول كتاب إىل خاتم األنبياء 
وخاتم الكتب الُقــْرآن الكريم وسـيدنا محمد 
(صلـوات الله وسـالمه عليـه). هناك تشـعر 
بطمأنينة أنك تميش وتسـري يف هذا الخط الذي 
رسـمت لك غاياته، ونهايته يف آيـات الُقــْرآن 
الكريـم، العاقبة التي يسـري إليهـا أولياء الله، 
الجزاء العظيم الذي ينالونه يف الدنيا ويف اآلخرة، 

فرتى نفسك لست وحيداً].. 

باظغاً: أن سثَل اهللا غصادغ أق غعمَض سئاَده 
يف أي زطان وطضان:ــ

قـال الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه-:ـ 
[اإليَْمـــان بكتـب اللـه أيضـاً هـو إيَْمـــان 
بتدبري الله الدائم املسـتمّر للسابقني من عباده 
واملتأخريـن، بقيامـه -ُسـبَْحانَــُه َوتََعاَلـى- 
بهدايـة عباده السـابقني واملتأخريـن، وأنه لم 
يـأت يف عرص مـن العصور ليهمل عبـاده، ولم 
تقفـل ملفات كتبـه يف أي زمن من األزمنة، وال 
عـن أي جيل مـن األجيال عىل امتـداد التأريخ. 
إيَْمـــان بوحـدة الرسـاالت، إيَْمـــان بوحدة 
الهـدي اإللهي لعباده، هذا مـا يرتكه اإليَْمــان 
بكتب اللـه يف نفوس املؤمنني من أثر تركه قبل 
يف نفس الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)]. 

افبر البالث:ــــ أن عثى اهللا لظ غظصطع إىل 
غعم الصغاطئ، سظ ذرغص أسقم دغظه:ـ

قـال الشـهيد القائد -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه-:ــ 
[أن اللـه لم يهمل عبـاده يف أية فرتة من فرتات 
ــة، لم يهملهم عن نبي من أنبيائه، أَو عن  األُمَّ

ويل مـن أوليائـه، ووارث من ورثة كتبه يسـري 
عـىل نهج أي نبـي من أنبيائه السـابقني الذين 

تركوا كتباً يف أممهم]. 

افبــر الرابع:ــــ أن غحــسر املســطط بالســجة 
والفثر؛ فَظَّه سطى ظعب عآقء السزماء:ــ

قـال الشـهيد القائد:ــ [اإليَْمــان بالرسـل 
مهمـون،  أشـخاص  مهمـة،  كشـخصيات 
اصطفاهم الله، أكملهم الله، لم يكونوا أناسـاً 
عاديـني، أنـت حينئـذ سـتحس وأنـت تؤمـن 
بأولئك العظماء - عـىل امتداد التأريخ - تحس 
بافتخـار، بعز، برفعـة نفـس، أن قدواتك عىل 
امتداد التأريخ، أن من أنت تسـري عىل نهجهم، 
وعـىل طريقهم هم أناس عظمـاء، اصطفاهم 
الله وأكملهم واختارهم ألن يكونوا هم املبلغني 

لدينه، لهديه إىل عباده]. 

افبــر الثاطج:ــ أن ظاسطَط طظ أجــالغئعط 
وذرصعط لعثاغئ الظاس:ـ

قـال الشـهيد القائد -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه-:ــ 
[الُقـــْرآن الكريـم عرض لنا َعــَدداً كبرياً من 
األنبياء والرسـل ورشح لنا كثـرياً من أحوالهم 
وأورد كثـرياً من نصوص دعواتهم، وأبان كثرياً 
مـن أسـاليب دعوتهم، وكشـف لنا كثـرياً عن 
، من  خصائص نفسياتهم، فيما تحمله من جدٍّ
اهتمام، من إخالص، من نصح، من حرص عىل 

البرش لهدايتهم إىل رصاط الله املستقيم]. 

إن [جمعَدك] غةسض ُضــضَّ حــغء لغســئ له 
صغمئ سظثك:ــ

ووّضح -َسَالُم اللِه َعَليِْه- نقطة مهمة جدا، 
وهي وجـوب االنطالقة يف سـبيل اللـه، لندرك 
أهميّـة ُكـــّل يشء من حولنا، حيـث قال: [يف 
مسـرية الرسل (صلوات الله عليهم) الكثري من 
الدروس، الكثري من العرب، لكنها كلها لن يكون 
لهـا قيمة - وهذه هي املشـكلة - أن من ريض 
لنفسـه بأن يظل جامدا فكل يشء لن يكون له 
قيمة لديه. متى انطلقت، متى شـعرت بتحمل 
املسـئولية أمام الله -ُسبَْحانَــُه َوتََعاَلـى-، أن 
تكـون من أنصار دينـه، أن تكون من العاملني 
يف سـبيله، حينهـا سـتعرف قيمـة ُكــّل يشء 
وأهميّة ُكــّل يشء، كم من األنبياء يف الُقــْرآن 
الكريم عرفنا كثرياً مـن أخبارهم، عرفنا كثرياً 

عـن تلـك األمم التـي بُعثوا إليهـا. ولكن نميش 
عـىل ُكــّل تلـك القصص املهمـة دون اعتبار، 
دون اسـتلهام مـا نحن بحاجة إليـه من واقع 
تلك الشخصيات املهمة، دون تعّرف عىل السنن 
اإللهية، دون تعرف عىل األسـاليب املهمة التي 
يجـب أن يتوخاها، وأن يعمـل بها العاملون يف 

سبيل الله]. 

الشاغــُئ طــظ تثضــري رجــعل اهللا طتمــث بــ 
[صخص افظئغاء السابصني]:ــ 

ولفـت -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- إىل حاجـة النبي 
محمد صلوات الله عليه وآله إىل سماع ومعرفة 
قصـص أخوته مـن األنبيـاء السـابقني حيث 
قال: [الرسـول (صلـوات الله عليـه وعىل آله) 
أخربنـا الُقـــْرآن الكريم بأنـه كان بحاجة إىل 
أن يقـص عليـه أنباء الرسـل السـابقني قبله، 
فقص عليه من أنباء الرسـل، وقال بأن الغاية 
ُت ِبِه ُفـَؤاَدَك}؛ ألَنَّ فؤاد  مـن ذلك هـو: {َما نُثَبـِّ
النبي (صلوات اللـه عليه وعىل آله) فؤاد رجل، 
قلب رجل مهتم، يعمل، يتَحــّرك، وأمام ُكــّل 
األحداث، أمام ُكــّل املتمردين، أمام املعاندين، 
أمام ُكــّل الظروف واملواقف الصعبة، سيكون 
ألخبار األنبياء السـابقني أثـره الكبري يف تثبيت 
فـؤاده {َوُكالٍّ نَُّقـصُّ َعَليَْك ِمْن أَنبَاء الرُُّسـِل َما 
ُت ِبِه ُفـَؤاَدَك} (هـود: 120) {َلَقـْد َكاَن ِيف  نُثَبـِّ
ُْوِيل األَْلبَاِب} (يوسـف: 111).  َقَصِصِهْم ِعْربٌَة ألِّ
رسل الله وتلك األمم التي بعثوا إليها عدٌد كبري، 
وأمٌم كثرية، وأجيال متعاقبة، وأزمنة مختلفة، 

ونفسيات متعددة، وأحوال متباينة]. 

تسةإ واجاشراب!
وتعجب واسـتغرب -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- من 
أمتنـا التي هـي تحت أقدام اليهـود والنصارى 
برغـم الكم الهائـل مـن القصـص الُقــْرآني 
والكتب السماوية، حيث قال: [من حسن حظنا 
نحن املسلمني الذين نحن آخر األمم أن كان بني 
أيدينـا رصيـد عظيم، رصيد مهم مـيلء بالعرب 
والدروس، مـيلء باملواقف املتماثلـة، واملواقف 
املتباينـة، كلها دروس مهمة، تراث مهم.. فمن 
ــة بني يديها  العجيب، ومن الغريب أن تضل أُمَّ
هـذا الـرتاث العظيم، هـذا الرصيد املهـم الذي 

عرضه الُقــْرآن الكريم بني يديها]. 

 : بحرى المتطعري 

واَصَل الشهيُد القائُد حديثَه يف ملزمة (معرفة 
الله وعـده ووعيده الدرس التاسـع) عن حديث 
الُقـــْرآن الكريم امليلء بالوعد والوعيد، ليشـريَ 
إىل رضورة أن تؤمَن بـأن الوعَد والوعيَد يبدأُ من 
هنـا يف الدنيا، وأن باسـتطاعتك أن تفهم واقعك 
الذي تعيشـه هـل انت تعيـش يف ظل وعـد الله 
املتمثـل بالعـزة والكرامة والحياة السـعيدة، أم 
أنك تعيُش يف ظل وعيد الله املتمثل بضنك العيش 
والذلـة واملهانة والتي قد تكـون عقوبة من الله 
-ُسـبَْحانَــُه َوتََعاَلـى- لتخلينـا وانحرافنا عن 

نهجه وطريقه التي رسمها لنا. 
ويرّكـُز الشـهيُد القائـُد عـىل نقطـة هامـة 
ورئيسـية وهـي أن الوعد والوعيد يبـدأ من هنا 
يف الدنيـا، ولو كنـا نفهم ذلك ملـا اختلطت علينا 
األوراق وأصبحنـا نتعبـد اللـه بالبقـاء يف حالة 

الذلة التي نحن عليها وأليقنا أنها عقوبة إلهية، 
ألـم يقل عـن بني إرسائيل عندمـا رضب عليهم 
الذلة واملسـكنة بأنه بما عصوا وكانوا يعتدون، 
أي هكذا سـيعمل بالعصاة وسيعمل باملعتدين، 
ليؤّكـــَد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه- عـىل رضورة أن 
نفهـم الوعد والوعيد اإللهي بمعناه الكامل الذي 

يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي يف اآلخرة. 
ونّبه الشـهيُد القائـُد إىل أن الله -ُسـبَْحانَــُه 
َوتََعاَلـى- يريد عندما يحدثنا عن الوعد والوعيد 
ليدفعنا إىل االستقامة عىل هديه والثبات عىل ما 

أرشدنا إليه. 
وأضاف متسـائالً: جهنم، أليسـت جهنم هي 
لدينـا وقدمت يف الُقـــْرآن الكريم هـي العذاب 
الشـديد؟ ليجيـب يف ذات الوقـت: جهنـم هـي 
مسـتقر غضـب اللـه -ُسـبَْحانَــُه َوتََعاَلــى- 
وسـخطه، جهنم جعلها الله عذاباً شـديداً فوق 
مـا يمكن أن يتصـور الناس {َوبََدا َلُهـْم ِمَن اللَِّه 

َمـا َلْم يَُكونُوا يَْحتَِسـبُوَن}(الزمر: من اآلية47)، 
والجنة هي النعيم العظيـم، النعيم الذي وصفه 
الرسـول (صلـواُت الله وسـالُمه عليـه) بعبارة 
موجزة: ((فيها ما ال عني رأت، وال أذن سـمعت، 
وال خطر عىل قلـب برش))، ليتسـاءل -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليِْه-: كيف نؤمن بهما؟ وما هو األثر الذي 
يرتكه اإليَْمــان بهما؟ وكيف نؤمن باليوم اآلخر 
بتفصيالته تلك املهولـة، بتلك األهوال التي تأتي 

يف ذلك اليوم؟ ما عالقته بمعرفة الله؟
يقـول:  التسـاؤالت  تلـك  عـىل  إجابتـه  ويف 
«اإليَْمـــان باليـوم اآلخـر، اإليَْمـــان بالجنة، 
إيَْمــانـاً  يكـون  أن  يجـب  بالنـار،  اإليَْمـــان 
بالشـكل الـذي يرتك أثـره يف نفوسـنا، إيَْمــاناً 
ألَنَّ  َوتََعاَلــى-؛  -ُسـبَْحانَــُه  اللـه  إىل  يشـدنا 
الجنـة بيده والنـار بيده، وهو مـن يبعث عباده 
ويحرشهم ويحاسـبهم وهو من يصنـع ُكــّل 

تلك األهوال يف ذلك اليوم. 

سخئُئ الظفط
سمر بظ سئثالعارث المخري

ـــدي بــكــالمــي ـــت مــــاذا أقــــول وأب
وسالمي بسمتي  يسحقُ  واحلزن 

ما بالُ صمتي صار ينكس عزتي
مالمي يستبيح  نطقي  بـــالُ  مــا 

ذاتها فــي  حــرقــةً  تشكو  النفس 
ـــعـــني تــبــكــي مــنــظــر األيـــتـــام وال

شعبَنا تقتلُ  بالنفط  عصبةً  يــا 
ــا لــــــذةَ اإلجــــــرام ــن ــي ـــصـــب ف وت

أمطرت شعبي  فــوق  القنابلَ  إن 
ــاقــت عــلــى األرقـــــامِ مبـــجـــازرَ ف

كم إجرامَ تكتسي  اإلبــادة  حــربُ 
؟ ــكــل ظــــالمِ ـــد تــركــيــعــي ل ـــري أت

معاملي ــهــرِ  بــطُ عبثت  غــاراتــكــم 
األعــــــوام مــــن  آالف  بـــعـــد  مــــن 

أشجارها أحرقت  املــزارع  هذي 
ـــت مــــن الــــفــــالح واألنــــعــــام ـــال ن

ــا ــه ــك املـــصـــانـــع دمـــــرت آالت ــل ت
ـــام ـــني رك فــتــســاقــط الـــعـــمـــال ب

تصدعت باألنني  املشافي  حتى 
اإلقـــدام مــن  منعت  الـــدوا  سفن 

وقطعت الكهرباء  نــور  غــاب  قد 
اإلظــالم دجــى  في  غرقى  فالكل 

دورها هدت  العلم  صــروح  وهنا 
األحــالم على  عبثأ  وتساقطت 

تهدمت البيوت  تلك  إلــى  انظر 
والــطــفــل مــقــتــول عــلــى األكــــوام

صرخاته مــن  ـــوان  األك فاهتزت 
ـــال مـــن آثـــام ــا األطـــف مــــاذا جــن

شعبنا لــتــقــتــل  ــا  حتــاصــرن أمم 
طعامي ملــنــع  أخـــرى  وتــســابــقــت 

نفوذها لبسط  حتاصرنا  جــاءت 
ولــقــتــلــنــا جــوعــاً بــال اســتــرحــام

ــا أذيــالــهــا حـــربُ اقــتــصــاد جــاءن
ــتــجــويــع واإلعـــــدام بــســيــاســة ال

تكبلت ــاحلــصــار  ب ــافــذ  ــن امل كـــل 
بـــــراً وبـــحـــراً والــســمــا كــحــزام

نشاطهم أيـــن  احلــقــوقــيــون  أيـــن 
ــعــدالــة حــاكــم ومــحــامــي ــل مـــن ل

شعارها أيــن  الــوهــم  ومنظمات 
ــصــبــة الــظــالم جـــاءت خلــدمــة عُ

صوت النقابات الشريفة قد دعا
ــرامــي ــت مـــن أرضـــنـــا لــلــعــالــم امل

لصوتنا يستجيبُ  حــيٌّ  أهــنــاك 
ــا بـــســـالم؟! ــن ــأت ـــاك حــــرٌّ ي ـــن أه

ندعو إلى العيش الكرمي فهل لنا
؟ حـــــق كـــمـــا لـــبـــقـــيـــة اآلنـــــــــامِ

أفواهكم كممت  هل  جــرى  مــاذا 
ـــاألوهـــام ب اإلعــــــالم  ــا  ــاعــن ب أم 

تسترت الــوحــوش  تلك  أرى  إنــي 
ــي ثـــوب أهـــل الــعــلــم واحلــكــام ف

حسبنا املــهــيــمــن  مـــوالنـــا  ــكــن  ل
دام شعب  جــرح  يعقب  والنصر 

أرض السعيدة يا عزيزة أصمدي
ــــــزامِ األق خلــيــانــة  تــأســفــي  ال 

يوسفٍ كقصة  وطــنــي  أرى  ــي  إن
مقامِ خــيــرَ  الصبر  بعد  ــال  ن إذ 

وستنجلي سحبُ الظالم بصبرنا
سامي  بفجرٍ  الدنيا  وستشرق 
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املحعُث الفطسطغظغ يف أجئعع.. 5 حعثاء و182 سمطغئ 
تعغض يف الدفئ املتاّطئ

رئغُج ضاطئ تجب اهللا:رئغُج ضاطئ تجب اهللا: جظساسغُث ُضـضَّ طا َجَطَئه السثّو طظ حسئظا

 : طاابسات 
استشـهد خمسـة فلسـطينيني، برصـاص 
قـوات االحتـالل، فيمـا استشـهد مواطن من 
أفراد املقاومة متأثراً بإصابة سـابقة، وأُصيب 
70 مواطنًا فلسـطينيٍّا، منهـم 3 أطفاٍل وامرأٌة 
، فضالً عن إصابـة العرشات بحاالت  وصحفـيٌّ
اختنـاق، يف اعتداءاٍت لقوات االحتالل يف الضفة 

الغربية املحتّلة، وكذلك رشق قطاع غزة. 
يف التفاصيـل: استشـهد يف 2023/2/23م، 
الشـاب محمد نبيل الصباح، 30 عاماً، سـكان 
مخيم جنني، يف مستشـفى النجـاح يف نابلس، 
يف  بطنـه  يف  نـاري  بعيـار  بإصابتـه  متأثـراً 
2023/2/12م، خالل اقتحـام قوات االحتالل 

املخيم، علًما أنه من أفراد املقاومة. 
يف 2023/2/24م، أعلنـت املصـادر الطبية 
يف املستشـفى األهيل يف الخليل استشهد الشاب 
محمـد إسـماعيل محمـد جوابـرة، 21 عاماً، 
ويعمل يف الرشطة الفلسطينية، وسكان مخيم 
العروب، متأثـًرا بإصابته بعيار ناري يف الجهة 
الخلفيـة العلويـة من الـرأس، أطلقـه تجاهه 
جنـود االحتـالل نحـو السـاعة 2:00 مسـاء 
اليوم السـابق، من مسافة نحو 30 مرتًا، خالل 
وجـوده مع ثالثة مواطنني آخرين عىل سـطح 

منزل أثناء اندالع مواجهات يف املخيم. 
يف 2023/2/26م، استشـهد الشاب سامح 
األقطش، 37 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري يف 
بطنه أطلقه تجاهه مسـتوطنون خالل هجوم 
واسـع نفـذوه يف قريـة زعرتة ضمن سلسـلة 
اعتـداءات انتقاميـة اسـتهدفت قـرى جنوب 

نابلس. 
يف 2023/3/1م، استشـهد الشـاب محمود 
جمـال حمـدان، 22عامـاً، بعـد سـاعات من 
اعتقالـه بعد إصابته برصـاص قوات االحتالل 
خـالل اقتحامهـا مخيم عقبة جـرب لالجئني يف 
أريحـا، تخلـل ذلك إصابـة مواطنـني أحدهما 
بالرصاص واآلخر دهًسـا واعتقال 5 مواطنني، 
منهم 3 أشـقاء ونجل أحدهـم، ووفق مصادر 
ة  محلية؛ فقد تسـللت قـوة «إرسائيلية» َخاصَّ
وحـارصت منزالً لعائلة شـلون يف مخيم عقبة 
جـرب، قبل وصول تعزيزات مـن قوات االحتالل 
وسـط إطالق نار وقنابل غـاز وتهديد بقصف 

املنزل. 
وزارة  أعلنـت  استشـهد  2023/3/2م،  يف 
الصحة الفلسطينية ارتقاء الفتى محمد نضال 

سـليم (15عاًما)، بالرصاص الحـي، وإصابة 
فتى آخر بجروٍح حرجة يف الصدر. 

وأَفادت مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة 
اندلعـت مسـاء الخميـس بني قـوات االحتالل 
وعدد من الشبان، أطلق خاللها جنود االحتالل 
الرصاص الحي؛ ما أَدَّى إلصابة ثالثة مواطنني 
بينهم فتيـان أُصيبا بجروح خطرة، وأوضحت 
املصادر أن الفتى سليم، أُصيب برصاص قوات 
االحتـالل إصابة خطـرية، وفشـلت محاوالت 

إنعاشه فارتقى شهيًدا. 
ومنـذ بداية العام، أسـفرت اعتداءات قوات 
االحتـالل عـن استشـهاد 66 مواطنـاً، منهم 
35 مدنيـاً، بينهـم 11 طفـالً وامـرأة، والبقية 
مـن أفراد املقاومـة، منهم طفـالن، و5 قتلهم 
سـجون  يف  فلسـطيني  وتـويف  مسـتوطنون، 
االحتالل، فيما أُصيب 302 مواطن فلسطيني، 

من بينهم 42 طفال وامرأتان و8 صحفيني. 
يف السـياق، ومنذ بدايـة العام، رشدت قوات 
االحتـالل 52 عائلة، قوامها 315 فـرداً، منهم 
64 امـرأة، و142 طفالً، جراء تدمري 54 منزالً، 
منهـا 16 أجرب مالكوها عـىل هدمها ذاتيٍّا، و6 
دّمــرت عـىل خلفيـة العقاب الجماعـي، كما 
دّمــرت 53 منشـأة مدنيـة أُخـرى، وجرفـت 
ممتلـكات أُخرى، وسـلمت العديـد من األوامر 
بالهدم ووقف البناء، يف الضفة الغربية املحتّلة. 
إىل ذلك، ومنذ بداية العام، نفذ املسـتوطنون 
فلسـطينيني  مواطنـني  بحـق  اعتـداء   139
وممتلكاتهـم، أسـفرت هـذه االعتـداءات عن 
مقتـل خمسـة مواطنـني، وإصابـة عـرشات 

آخريـن، غالبيتهـم نتيجـة الـرضب والرشـق 
بالحجـارة، فضـال عن إحراق عـرشات املنازل 

واملركبات واملنشآت املدنية. 
 

الاعغض واقساصاقت
نّفذت قـواُت االحتـالل الصهيونـي (184) 
عملية توغل وتغول يف الضفة الغربية، شـملت 
القـدس الرشقيـة املحتّلتـني، وداهمت خاللها 
منازل سـكنية ومنشـآت وفتشـتها، وأقامت 
حواجـز، أسـفرت تلـك األعمـال عـن اعتقال 
(50) مواطنـاً عـىل األقـل، بينهـم 8 أطفـال، 
ويف قطـاع غزة، اعتقلت تلـك القوات 4 أطفال 
خالل محاولتهم التسلل عرب الرشيط الحدودي 
املحـاذي لقرية أم النـرص، يف 2023/2/25م، 
ونفـذت 3  التـايل،  اليـوم  يف  عنهـم  وأفرجـت 
عمليـات توغـل محـدودة، شـمال بلـدة بيت 
رشقـي  وشـمال  2023/2/26م،  يف  حانـون 
جباليـا يف 2023/2/28م، ورشق خانيونس يف 

2023/3/1م. 
ومنـذ بدايـة العام، نفـذت قـوات االحتالل 
الغربيـة،  الضفـة  يف  اقتحـام،  عمليـة   1765
بمـا فيهـا القدس الرشقيـة، اعتقلـت خاللها 
891 مواطنـاً، بينهم 16 امـرأة، و119 طفالً، 
ويف قطاع غـزة، اعتقلـت 12 مواطنًا، منهم 6 
صيادين، و6 خالل محاولة تسـلل إىل إرسائيل، 
ونفـذت 5 عمليات توغـل، أَيْـضـاً ومنذ بداية 
العـام، نصبت قـوات االحتـالل 1074 حاجزاً 

فجائياً عىل األقل، اعتقلت عليها 50 مواطنًا. 

 : طاابسات 
أّكـد رئيُس كتلـة الوفاء للمقاومة يف 
الربملان اللبنانـي، النائب محمد رعد، أن 
ما نحن فيه اآلن من أزمة عىل مسـتوى 
البلد وعىل مستوى منطقتنا ُكلها، سببه 
وجود وحـٍش كارس يف منطقتنا اسـُمه 
الكيان الصهيوني، وهذا الوحُش أحياناً 
ويتحّمـل  ُمرّوضيـه  إراَدة  عـن  يَخـُرُج 
مرّوضوه املسـؤوليَة أَيْـضاً عن ُكـّل ما 

يفعله. 
وقـال رعد: «عدّونا ظالـٌم ومجرٌم إىل 
أبعد الحدود، والزينة التي يَظهُر بها أنّه 
حامـي الديمقراطية وحقوق اإلنسـان 
كلهـا نفـاق، يريـد أن يخـادع ويضّلـل 
النـاس ليُحِكم قبضته عـىل مصالحهم 
وليـرسق  أبنائهـم  مسـتقبل  وليقـّرر 
ويُصادر ثرواتهم، وليتحّكم فيُصبح هو 
الدولة األوىل امُلرّفهة يف العالم عىل حساب 

مظلوميّة ُكـّل الشعوب يف العالم». 
واعتـرب رعد أن العدّو ال يُطيق رشيًكا 

لـه ال يف امُللك وال السـلطة والرأي، حتى 
حلفاؤه يوّرطهم يف حـروب؛ ليُضِعفهم 
ليبقـى هـو السـيّد وامُلتحّكـم بالقـرار 

والـدويل،  واإلقليمـي  املحـيل  السـيايس 
الفتـاً إىل أن «عدوَّنـا ال يُريُدنـا متديّنني؛ 
ه يعـرف أّن ديننا يتناقـُض مع ُكـّل  ألَنـَّ

يُشـِغلُنا  لذلـك  وسـلوكه؛  ُهــِويَّتـه 
باختالفـات ويُحاول أن يُفّكَك صفوَفنا، 
املؤمنـني  لكـن  جبهاتنـا،  يُصـدّع  وأن 

وجبهتُهـم تعِرُف مقاصَد العدّو وتتطّلُع 
بثقٍة كبرية إىل نرص الله وهي تنُرص الله 

يف ما تُِعّدُه لهذا العدّو». 
وشـّدد رعـد عـىل «أننـا بـكّل ثقـة 
يُعـّده  بمـا  معرفتنـا  إىل  واسـتناًدا 
املجاهـدون يف مسـريتنا وبمـا يُخطَّـط 
لـه، َفـإنَّنـا لـن نركـع أَو نَنحنـي ألحد 
وسـنُحّقق عّزتنا وكرامتنا وسنسـتعيد 
ُكـّل ما َسـَلبَه العدّو من شـعبنا بفضل 
إيماننـا بالله وتوكلنا عليه واسـتعدادنا 

لبذِل أرواحنا يف سبيله». 
وختم رعد قائًال: «يف حرٍب تموز عام 
2006م، رأى العـدّو بعًضـا من بأسـنا 
وكان يعتـدي عـىل مصالحنـا ومصالح 
شـعبنا وكان ينتِهك سـيادة الوطن، أّما 
إذَا أراد العـدّو اآلن أن يعتدي عىل خيارنا 
وُهــِويَّتنـا؛ فُهــِويَّتنـا تعنـي وجودنا 
فَسـنُري العدّو ُكـّل بأسنا إن شاء الله، 
نتمّسـك  أن  معنيـون  نحـن  وأضـاف: 
بُهــِويَّتنا وثوابتنـا وأن نحرص عىل لّم 

صفوفنا وأن نتوكل عىل الله تعاىل». 

الرئغج اإلغراظغ: حسُئظا 
أتئط بصّعته تزَر أطرغضا 
وتعثغثاتعا وأبار دعحَئ 

اقجاضئار الساملغ
 : وضاقت 

الرئيس  أشـــاد 
السيد  ــي،  ــران اإلي
رئييس،  إبــراهــيــم 
اإليراني  بالشعب 
بقوته  أحبط  الذي 
األمريكي  الحظَر 
والـــتـــهـــديـــدات 
والحرب  األمريكية 
-1980) املفروضة 

أن  وأّكـد   ،(1988
أثــارت  القوة  هــذه 
االستكبار  دهشَة 
ما  ــذي  ال العاملي، 
لتثبيت  يخطط  انفك 
معنويات هذا الشعب 

املسلم. 
يف  رئيـيس  وقـال 
ألقاها  التـي  كلمتـه 
أهايل  أمـام  الجمعة، 

مدينة «دشتي» بمحافظة بوشـهر: إن «العدّو يحاول من 
خالل حربه الهجينـة إيقاف قطار التقدم والتطور، بعدما 

هزم يف حربه العسكرية واالقتصادية التي لحقت به». 
وتابع قائالً: «العدّو يحـاول من خالل هذه الحرب التي 
شـنها مؤّخراً اإليقاع بني الشـعب اإليراني الـذي الحق به 
هزيمة نكراء والحكومة لبدء أعمال الشغب مرة ثانية عرب 

إثارة الرعب يف نفوس الطالب وذويهم». 
وشـّدد رئييس عىل أن «الشعب اإليراني املسلم لن يفرط 
باسـتقالله وحريته ونظامه اإلسـالمي قيد أنملة؛ ألَنَّ هذا 
النظام قائم عىل أََسـاس إراَدة هذا الشعب النبيل وسيادته 

الدينية». 
وتطـرق رئيس السـلطة التنفيذيـة إىل املؤامـرات التي 
يحيكها األعـداء لتثبيـط معنويات الشـعب اإليراني الذي 
شـارك يف مسـريات مليونية بمناسـبة يوم انتصار الثورة 
اإلسـالمية، وقال: «إن شـعبَنا حّطم هيبَة العدّو من خالل 

مشاركته يف هذه املسريات املليونية». 
َوأََضــاَف رئييس: أن «العدّو اعرتف بأن املسـريات التي 
نّظمهـا الشـعُب اإليراني يف ذلـك اليوم كانـت تختلف عن 
األعـوام املاضية، حيُث إنها أفشـلت املؤامـرَة التي حاكها 

لذلك اليوم». 









السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1601)

السبت 
12 شعبان 1444هـ  
  3 مارس 2023م

ضطمئ أخغرة

راُت ترب  طآحِّ
رات جقم ق طئحِّ

شعث حاضر أبع رأس

إنَّ تحذيـراِت قائـد الثورة يف 

ِخطاِبـه األخـري كانـت واضحًة 

مـن  وكان  ومفهومـًة،  ا  ِجــدٍّ

املفـرتَِض عىل دول العـدوان أن 

تتعامل معهـا بعقالنية وجدية؛ 

املنطقـة  تجنيـب  أجـل  ِمـن 

تداعيات حـرب طاحنة ال تبقي 

املماطلـة  عـن  بـدالً  تـذر،  وال 

والتسـويف؛ وذلـك باعتبـار أن 

أولويـاِت املِلف اإلنسـاني اليمني 

بالنسـبة لصنعاء هـي أولويات ثابتة، وال يمكـن أبداً الرتاجع 

عنهـا أَو املسـاومة عليها، ناهيـك عن حق صنعاء السـيادي 

املتمثل بخروج كامل القوات األجنبية من ُكـّل املناطق والجزر 

والسـواحل اليمنيـة املحتّلة، ذلك ما التزمـت به صنعاء، وهي 

مسـتعدٌة للعمل بكل وسـيلة يف سـبيل تحقيق ذلك، وسـوف 

تتخـذُ ُكـلَّ الخيـارات املمكنـة واملتاحة لنيل الحريـة الكاملة 

واالسـتقالل التـام دون أي اكرتاث منها ملا سـوف تـؤوُل إليه 

األوضـاع يف املنطقة من أرضار اقتصاديـة وأمنية وغريها، يف 

حال ذهبت األموُر نحو التصعيد، أَو اسـتمرت دوُل العدوان يف 

تعنتها وتسويفها. 

إن تواُجـَد القوات األجنبية عىل األرايض اليمنية َلهو عدواٌن 

غاشـم وانتهاٌك صارٌخ للسـيادة اليمنية واألعراف اإلنسـانية 

والدوليـة، وهـذا ما لـم يقبل بـه الشـعُب اليمنـي، وليس يف 

قاموسه أصالً أن َقِبَل ذات يوم باملحتّل عىل أرضه عرب التاريخ؛ 

وقد أسـمعهم السيُد القائُد القوَل الفصل، بأن تحالَُف العدوان 

بقيادته الرسمية املعَلنة واملعروفة، ال يمكن له أبداً أن يتنصل 

ذُ  َل منفِّ عن التزاماتـه املتعلقة بأي اتّفاق أَو تفاهـم، أَو يتحوَّ

العمليـات الهجومية وقائـُد الحرب العدوانية عـىل اليمن، إىل 

ُمَجـّرد وسيط.

إن التحالُـَف -بكل أركانه وعواصمه املعروفة- ليس بمنأًى 

عـن نريان اليمن؛ يف حال اسـتمرت واشـنطن ومعها الرياض 

ِص دور الوسـيط يف املِلف اليمني، وهما أََسـاُس العدوان  بتقمُّ

عىل اليمن وحصار شـعبه وإفقاره، ويُفرتَُض عليه أن يسارَع 

يف التقاط رسائل تحذيرات قائد الثورة، واستيعاب إعالن رئيس 

هيئـة األركان بخصـوص اسـتعداد القوات املسـلحة اليمنية 

بمختلف تشكيالتها ألي تصعيد عسكري، وأنها حارضة اليوم 

أليـة خيارات تتطلبُهـا املرحلُة القادمة، وأخـذ تلك التحذيرات 

عـىل محمل الجد، مـا لم َفـإنَّ عـىل فريِق الخـرباء األممي يف 

اليمـن أن يسـتعدَّ لنـِرش تقاريـَر وصـوٍر جديدٍة عـن أهداف 

جديـدة، قد تكون أكثَر إيالًما من ُكـّل ما سـبق اسـتهدافه يف 

الُعمَقني السـعودّي واإلماراتي خالل سنوات العدوان املاضية، 

إن نفد صربُ اليمنيني.

وقد أعذر من أنذر. 

غتغى المتطعري

ثقافُة املهدوية الغائبُة 

واالنتظـار، ثقافٌة دخيلٌة 

عىل املجتمع اليمني. 

مغلوطٌة  ثقافـٌة  وهي 

يف  الُخرافـة  عـىل  تقـوُم 

فكـرة انتظـار املخلِّـص 

مئـات  منـذ  الغائـِب 

آثاَرها  ألَنَّ لهـا  السـنني؛ 

السـلبيَة يف تخدير الناس 

وإبعادهـم عن قادتهـم الحقيقيني من 

القائمني بالِقسط من آل محمد. 

وليس املجال متاًحـا لنقاش ظروِف 

بويـه،  بنـي  دولـة  ـام  أَيـَّ يف  نشـأتها 

وحاجتهم لها كغطاء سيايس يف حينه.

ولكن ملن يريـُد أن يفهَم، نحن نؤمُن 

بالتسليم املطلق لله يف ُكـّل ما أمرنا به، 

ووّجهنا إليه، وهدانا به، وأرشدنا له من 

األعمال الصالحة.

ال نختلـُق الذرائَع؛ لتربيـر مخالفتنا 

لـه، وال نصطنـع التأويـالت؛ بحثًا عن 

املغلوطـة؛  الفقهيـة  واآلراء  املخـارج 

األمـر  وتـرك  الجهـاد،  عـن  للقعـود 

باملعـروف والنهي عن املنكر؛ خوًفا مما 

تبعاٍت  مـن  يلحقنـا  قـد 

ومعاناٍة؛ نتيجًة لذلك. 

بالتسـليم  نؤمن  نحن 

آل  مـن  للقائـم  املطلـق 

بكتـاب  العالـم  محمـد، 

بعلمـه،  العامـل  اللـه، 

املجاهد يف سـبيل الله، يف 

هنـا إليه من  ُكــّل ما وجَّ

املواقف العملية. 

ويف ُكــّل ترتيباِت مواَجهـة األعداء، 

ويف ُكــلِّ مـا يوجه به يف مجـال إحقاِق 

الحق وإزهـاق الباطل ونـِرص دين الله 

وإعالء كلمته. 

وال تسليَم للقاعد من آل محمد مهما 

بلغ علُمه، فضـًال عن الغائب منهم منذ 

حواَيل ألف عام. 

إذ أمرنا باالسـتجابة لذلك: من َسِمَع 

واعيتُنـا أهَل البيت ولـم يُِجبْها َكبَُّه اللُه 

عىل منخريه يف نار جهنم. 

واللـُه من وراء القصـد، وهو الهادي 

إىل سـواء السـبيل وهـو حسـبُنا ونعم 

الوكيل. 

تظئغٌه وتثضريتظئغٌه وتثضري

تحَت الخبر تحَت الخبر 
بصطط/ طتمث طظخعر

االرتفاُع الرسيُع يف نربة الِخطاِب اإلعالمي بني مرتِزقِة 
اإلمـارات والخائن العليمي، املرتِزق السـعودّي اإلماراتي 
العاملي، والتي وصلت إىل تهديد األول للثاني بعدم السماح 

له بدخول عدن.
تطـوراٌت تحمل طابعـني مـن التحليـل: األول يتعلُق 
باتسـاع رقعـة الخالف بني أسـياد الطرفني «السـعوديّة 

واإلمارات». 
والتحليـُل الثانـي: الحتميـُة املوضوعية لنشـوب هذا 
النوع من املواجهات التي توشك عىل التحول من التناطح 

اإلعالمي إىل الرتاشق املسلح.
بمعنًى آخَر، الفشُل الواضُح لـ «عاصفة الحزم» التي 
تنتمـي إليها هذه األطـراُف، يعني حتًما نشـوَب نزاعاٍت 
داخل املربع املهزوم، وهو ما يحُدُث اآلن، بينما يف صنعاء 
املنتِرصة والكاِرس الحرصي لعاصفة الجن ترى تماُسـًكا 
واضَح املعالم يف ُكـّل معالم الحياة: سياسـيٍّا وعسـكريٍّا 
يها  ُ منظومُة العدوان بشـقَّ وأمنيٍّا وإعالميٍّا، بينما تتكرسَّ
االنتقـايل  واملحـيل:  واإلمـارات،  السـعوديّة  اإلقليمـي: 

واإلصالح.
السـؤاُل الكبـريُ: مـا هـي السـيناريوهات املقبلـُة يف 

الجنوب؟، والجواب يف االستنتاجات التالية: 
إما أن يَْحُدَث انفراٌج واضٌح يف عالقة أبو ظبي املتوترة 
مـع الريـاض، وحينهـا يعـوُد املرتِزقُة املحسـوبون عىل 

الطرفني إىل السكوت. 
االحتمـال الثاني: أن تدُخَل الرياُض يف عمٍل عسـكريٍّ 
كبرٍي؛ إلزاحة عقبة اإلمارات يف عدن؛ وهذا أمٌر وارٌد بشكل 

كبري.
ـَر االنتقايل الوضـَع بإزاحة  االحتمـال األخري: أن يَُفجِّ
قوات السعوديّة الجديدة، التي يُديُرها العليمي؛ وهذا أمٌر 

مستبَعٌد، ولكن غري مستحيل.
الجنـوُب املحتـلُّ يف األيّـام املقبلة مفتوحـٌة لكثري من 
االختالالت واالنفالتات، بدأت إعالميٍّا، ويف طريقها مليدان 

الرماية.


