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الطبية العليا تستنكر قرار منع دخول املرضى اليمنيني إال بقرار من األردنالطبية العليا تستنكر قرار منع دخول املرضى اليمنيني إال بقرار من األردن
لــــــــلــــــــســــــــفــــــــر جـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدة  وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــات  فـــــــــــــتـــــــــــــح  رفـــــــــــــــــــــــــض  لـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدوان  لــــــــلــــــــســــــــفــــــــرا جـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدة  وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــات  فـــــــــــــتـــــــــــــح  رفـــــــــــــــــــــــــض  لـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــدوان  ا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة:  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة: ا ا
األردن إىل  لــــــــــــــرحــــــــــــــالت  ا عــــــــــــــــدد  زيـــــــــــــــــــــــادة  هــــــــــــو  مــــــــــــؤمــــــــــــالً  كــــــــــــــــان  األردنمــــــــــــا  إىل  لــــــــــــــرحــــــــــــــالت  ا عــــــــــــــــدد  زيـــــــــــــــــــــــادة  هــــــــــــو  مــــــــــــؤمــــــــــــالً  كــــــــــــــــان  مــــــــــــا  يـــــــــــف:  لـــــــــــشـــــــــــا يـــــــــــف: ا لـــــــــــشـــــــــــا ا
مــــــفــــــضــــــوحــــــًا لـــــــــــــــــــــــدويل  ا اـــــــــتـــــــــمـــــــــع  جــــــــعــــــــلــــــــت  لــــــــيــــــــمــــــــنــــــــيــــــــة  ا لـــــــــتـــــــــجـــــــــربـــــــــة  مــــــفــــــضــــــوحــــــًاا لـــــــــــــــــــــــدويل  ا اـــــــــتـــــــــمـــــــــع  جــــــــعــــــــلــــــــت  لــــــــيــــــــمــــــــنــــــــيــــــــة  ا لـــــــــتـــــــــجـــــــــربـــــــــة  ا لــــــــــــــعــــــــــــــزي:  لــــــــــــــعــــــــــــــزي: ا ا



تجوغث المساحفى بمظزعطئ ذاصئ حمسغئ بثغطئ وّشرت تجوغث المساحفى بمظزعطئ ذاصئ حمسغئ بثغطئ وّشرت 500500 ضغطع ضعرباء   ضغطع ضعرباء  

تعجغعاُت الصغادة تسغُث التغاَة لعغؤئ طساحفى البعرة بالتثغثة تعجغعاُت الصغادة تسغُث التغاَة لعغؤئ طساحفى البعرة بالتثغثة 
طسآولع طضاإ الختئ شغ التثغثة: بارجات السثّو شغ الئتر 
صخفئ سثة طتطات ضعربائغئ؛ طا خّطَش طأجاًة إظساظغئ ضئغرة 

طثغر طساحفى البعرة: بفدض اعامام الرئغج المحاط 
أخئتظا الغعم عغؤئ طاضاططئ، ظصّثُم خثطاتظا آلقف المعاذظغظ 

طظ سثة طتاشزات غمظغئ طةاورة لطتثغثة.
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 : خاص
أدان رئيُس اللجنة الطبية العليا، 
الدكتـور مطهر الدرويـش، القيوَد 
األردنيـة  اململكـة  وضعتهـا  التـي 
الهاشـمية عـىل املـرىض اليمنيني، 
مبينًا أن صنعاء كانت تنتظر زيادة 
الرحالت لكنها فوجئت بوضع قيود 

عىل سفر املرىض للعالج يف عّمان. 
الدرويـش  الدكتـور  وأوضـح 
األول  أمـس  خـاص،  ترصيـح  يف 
السـلطات  قـرار  أن  الخميـس، 
املـرىض  دخـول  منـع  األردنيـة 
اليمنيـني إالَّ بتقريـر طبـي صادر 
من املستشـفيات األردنية هو قرار 

مجحف وغري منطقي ويخلق أعباء 
مادية إضافية. 

ولفت إىل أن هذا القرار من شأنه 
أن يـؤدَي إىل تقليـص وجهة األردن 
للعالج وتحويلها إىل ُمَجـّرد محطة 
ترانزيـت إجباريـة فقـط؛ وهو ما 
سـيضع املزيد من التعقيدات أمام 
املرىض املستعيص عالجهم يف اليمن 
التي ال تنفصل عن سيناريو تعطيل 
وجهات السفر إىل القاهرة والهند. 

وطالـب رئيـُس اللجنـة الطبية 
العليـا، األشـقاَء يف األردن إىل إعادة 
بحـق  املجحـف  القـرار  يف  النظـر 
يف  واملسـاعدة  اليمنيـني،  املـرىض 
تخفيف األزمة اإلنسـانية الناجمة 

عن الحصار والعدوان. 

 : خاص
رغـم تصاُعـِد الجرائم وكثـرِة أعداد 
أمريكا  بمخلفـات  املغدوريـن  املدنيـني 
العـدوان  تحالُـُف  يواصـُل  وأدواتهـا، 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي ارتكاَب 
الجرائم الوحشـية اليومية بحق األبرياء 
يف صعدة والحديدة، بالتزامن مع تصعيد 
الخروقات الفاضحة التّفاق السـويد، يف 
تأكيدات تشـري وبما ال يدع مجاالً للشك 
إىل أن العـدّو متمِسـٌك بالقتـل ونسـف 
جهـود السـالم، وسـط صمـت أممـي 

تجاوز َحــّد التواطؤ. 
ويف السياق واصل جيش العدّو املجرم 
خـالل اليومـني املاضيـني جرائمه بحق 
املدنيـني يف محافظة صعدة، موقعاً عدد 

من الضحايا املدنيني. 
وأوضحـت مصادر محليـة لصحيفة 
الصاروخـي  القصـَف  أن  املسـرية، 
املناطـق  عـىل  العشـوائي  واملدفعـي 
اليومـني  خـالل  بصعـدة  الحدوديـة 
املاضيـني؛ ما أَدَّى إىل سـقوط 4 جرحى 

من املواطنني و3 مهاجرين أفارقة. 
وبينـت املصـادر أن جميـع الجرحى 
تعرضـوا إلصابـات خطـرية نُقلـوا عىل 
ورازح  الطلـح  مستشـفيات  إىل  إثرهـا 

بمديريات املحافظة. 
القصـف  أن  إىل  املصـادر  وأَشـاَرت 
املكثّــف طـال مديريتَـي شـدا ومنبـه 
الحدوديتني؛ ما أسـفر عن وقوع أرضار 
مادية إضافة إىل الخسائر البرشية التي 

وصلت إىل 7 مدنيني. 

واسـتكرت املصادر استمرار القصف 
العشـوائي والجرائـم يف ظـل الصمـت 
الغطـاء  بمثابـة  صـار  الـذي  األممـي 
املحفز لـدول العدوان الرتكاب املزيد من 
الجرائـم، مطالبـًة بوضـع َحـــدٍّ لهذه 

الجرائم التي ال تتوقف يوماً واحداً. 
ويف سـياق آخر جـدد تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي التأكيد 
عـىل مسـاعيه لتبديـد جهـود السـالم 
وعرقلة امللفات اإلنسانية، َحيُث صعدت 
قـوى العـدوان مـن خروقاتهـا التّفاق 
فاضحـة  انتهـاكاٌت  بينهـا  الحديـدة، 

بالطريان. 
ضبـاط  عمليـات  غرفـة  وسـجلت 
االرتباط والتنسيق لرصد الخروقات، أن 
قوى العدوان ارتكبت خالل الـ48 ساعة 
املاضيـة أكثـر مـن 120 خرقـاً، بينهـا 

خروقات فاضحة. 
وبنّي مصـدر بغرفـة عمليـات رصد 
االنتهـاكات  بـني  مـن  أن  الخروقـات، 
غـاراٍت وتحليًقـا للطـريان التجسـيس 

القتايل يف حيس. 
ويف تأكيد عىل أن تحالف العدوان يعد 
العدة للتصعيـد وتفجري املعركـة، أّكـد 
املصدر أن من بني الخروقات اسـتحداث 
املديريـة  ذات  يف  قتاليـة  تحصينـات 

«حيس». 
ونّوه املصدر إىل أن عرشات الخروقات 
تمـت باألعـرية الناريـة املختلفة طالت 
مناطَق مدنية ومناطَق آهلة بالسـكان، 
مؤّكـدة أن جميع الخرقات تمت وسـَط 
تواجـد البعثـات األمميـة املرشفـة عىل 

تنفيـذ اتّفـاق السـويد، يف تأكيد عىل أن 
املوقف األممـي بات متناغماً ومسـانداً 

لتصعيد قوى العدوان. 
املرَكـُز  وثّـق  متصـل،  سـياق  ويف 
التنفيـذي لنـزع األلغام استشـهاد 10 
نساء وإصابة 54 أخريات جراء انفجار 
وحـوادث مخلفـات العـدوان األمريكي 
السعودّي خالل العام 2022م يف مختلف 

املحافظات. 
وأَشـاَر املركـز إىل أن املـرأة يف اليمـن 
مخاطـر  مـن  ًرا  تـرضُّ األكثـَر  كانـت 
مخلفـات الحـرب، َحيـُث تواجـه فئـة 
مقدمتهـا  يف  جمـة،  مخاطـر  النسـاء 
«مخلفات الحرب» أثناء عملهن يف جمع 
الحطـب وجلـب امليـاه ورعي املاشـية 
يتعرضن لالنفجـارات يف املناطق امللوثة 

بتلك املخلفات. 

ورسد تقريٌر صادٌر عن املركز ِقَصصاً 
مأسـاوية يف محافظة الحديدة لضحايا 
من النسـاء ناجيات من هـذه املخلفات 
وأخريات غادرن الحياة وخلّفن أبناءهَن 
يـروون قصـص أُمهاتهم الالتـي ذهبَن 

لّجمع الحطب ولم يرجعّن. 
 وبنّي تقريُر املركز أن «الطفلة حميدة 
الحسيني (12) عاماً من مديرية الحوك 
-الحديدة تروي قصة أمها التي سقطت 
الحـرب،  مخلفـات  مـن  جسـم  جـراء 
فتقـول: (أمي ذهبت لجمع الحطب ولم 
ترجـع... تقطعـت وماتـت، كانت أمي 
تذهـب لجمع الحطب بعد ما رجعنا من 
النزوح) تتعدد قصص ضحايا مخلفات 
الحـرب من فئة النسـاء جـراء الكارثة 
املهولـة التـي خلفتهـا الحـرب لسـبع 

سنوات عىل اليمن». 

أما «رقية سـعد آدم (38) عاماً هي 
كذلـك إحـدى الناجيات مـن مخلفات 
الحـرب فقـدت رجلهـا اليـرسى جراء 
انفجار قنبلـة عنقودية أثنـاء جمعها 
اليمـن  يف  النسـاء  تعانـي  للحطـب، 
مـن صعوبـة العيـش، َحيـُث يقع عىل 
عواتقهـّن مسـؤوليات لتوفـري لقمـة 
األوضـاع  بفعـل  ألطفالهـن  العيـش 

املعيشية». 
وأّكـد املركز أن شبح مخلفات الحرب 
لم يستثِن األطفال جراء التلوث الواسع 
أمينـة  فالطفلـة:  الحـرب،  بمخلفـات 
قاسـم رشف يف الـ (14) من عمرها من 
أهـايل مديرية التحيتا هي إحدى ضحايا 
مخلفـات الحـرب مـن فئـة األطفـال، 
ُمضيفـاً «تتحـدث أمينة عـن معاناتها 
وهي تبتسـم متغلبًة عىل آالم جسـدها، 
َحيـُث فقدت بعض أطرافهـا أثناء رعي 

األغنام يف املديرية حسب حديثها». 
املركـز  أّكــد  التقريـر،  ختـام  ويف 
أن  األلغـام  مـع  للتعامـل  التنفيـذي 
مخلفـات العدوان سـتظل شـبحاً قاتالً 
يهـّدد حياة السـكان يف املناطـق امللوثة 
حتـى تكاتف الجميع لالنتصار لألطفال 
والنسـاء يف اليمن وضمـان حق العيش 

لهم بأمان. 
يشار إىل أن املوقف األممي حيال ُكـّل 
االنتهـاكات املذكـورة كان مرافقـاً لكل 
الجرائـم، منها منع دخـول أجهزة نزع 
األلغـام، فيما تؤّكـد املعطيات والوقائع 
أن الوسيط األممي بات غري معول عليه 

للقيام بمسؤوليته. 

 : طاابسات
ُ من حكومة اإلنقاذ الوطني،  حّذر محافُظ عدن املعنيَّ
م، مـن مسـاعي تحالف العـدوان األمريكي  طارق سـالَّ
السـعودّي اإلماراتي، من تحويل املحافظـات الجنوبية 

املحتّلة إىل بؤرة للرصاع. 
وقـال املحافـظ سـالم يف ترصيـح، أمـس األول: إن 
التَحـّركاِت األمريكيَة األخريَة يف محافظة املهرة، وزيارة 
السـفري األمريكي وقائد األسطول الخامس، تمثل تعدياً 

عىل السيادة اليمنية وانتهاكاً للقوانني واملواثيق الدولية، 
مشّدًدا عىل رضورِة الوقوِف بحزم أمام هذه االنتهاكات، 
والتصدي للمرشوع األمريكي الصهيوني، الذي يسـعى 
لجعـل اليمـن بؤرة للـرصاع وقاعدة عسـكرية لحماية 

مصالحهم يف املنطقة. 
ولفت محافظ عدن إىل أن الشـعب اليمني الذي ثار يف 
وجـه املحتّلني والغزاة عىل مر العصور، لن يقبَل باملحتّل 
األمريكـي والصهيوني أن يدنَِّس أرضـه الطاهرة، مبينًا 
أن اليمنيـني يدركـون املخاطر التي تسـببت بها أمريكا 

للعالـم بأرسه، وارتكابها جرائـم وانتهاكات صارخة يف 
ُكـّل أرض تطأها، َوأََضـاَف أن تحالَف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي يسـعى من وراء هذه التَحّركات إىل 

إخضاع الشعب اليمني بعد أن استنفد كافة الوسائل. 
وأّكـد املحافظ سـالم عـىل رضورة االصطفاف خلف 
القيـادة الوطنيـة للتصدي للمحتـّل األمريك، ي ورفض 
كافة أشـكال التواجـد األجنبـي عـىل األرايض اليمنية، 
وتوعية املجتمع بخطورة التغايض، والسـكوت عن هذه 

التَحّركات، وآثارها الخطرية. 

أخبار

طرَضُج الاساطض طع افلشام غعّبُص اجاحعاَد وإخابَئ 64 اطرأًة جراء المثطفات خقل 2022م:

أحار إلى الاَتّرضات افطرغضغئ الخعغعظغئ شغ المعرة وتتعغطعا صاسثة سسضرغئ لخالتعط:

السسعدّغُئ تتُضُط بإسثام ذفض غمظغ وجةظ أخغه الثروغح: احاراُط افردن تخعل المرضى الغمظغغظ سطى تصرغر طظ طساحفغاتعا صراٌر طةتش
30 ساطًا باعط ططفصئ وذرائَع واعغئ.. 

صخش جسعدي غطال خسثة وغثّطش 7 جرتى وجط اجامرار الثروصات الفاضتئ بالتثغثة

طتاشُر سثن غتّثر طظ طساسغ دول اقتاقل لاتعغض املتاشزات املتاّطئ إىل بآرة لطخراع

الطةظُئ الطئغئ السطغا تطالُإ السططات افردظغئ بإسادة 
الظزر يف صرار طظع دخعل املرضى الغمظغني 

جرائط آل جسعد تطال ُضـّض الغمظغني 
داخض وخارج العذظ

 : طاابسات
نـّدد املئـاُت مـن الناشـطني اليمنيـني يف 
مواقع التواصل االجتماعي، باستمراِر جرائم 
وانتهـاكات النظام السـعودّي بحق املقيمني 
واملغرتبـني، والتنكيِل بهـم دون رحمة أَو ذرٍة 
من إنسـانية تحـت ذرائـَع واهيـة، ُوُصـوالً 
إىل إصـدار أحـكام ظاملـة طالـت العديـد من 
اليمنيـني، يف ظـل صمٍت معيـٍب ومخجل من 
حكومـة املرتِزقـة املواليـة لتحالـف العدوان 

والقابعة يف فنادق الرياض منذ 8 سنوات. 
وبحسـِب بالٍغ صـادٍر عن منظمة إنسـان 
أصـدرت  فقـد  اإلنسـان؛  بحقـوق  املعنيـة 
السعوديُّة ُحكماً بإعدام الطفل اليمني «بشار 
معاذ العشـاري» البالغ من العمـر 16 عاماً؛ 
وذلك تحـت ذريعـة انتمائه لجماعـة أنصار 
اللـه؛ فيما حكمت عىل شـقيقه «أحمد معاذ 

العشاري» البالغ من العمر 23 عاماً بالسجن 
ملدة 30 عاماً بذريعة حيازته صوًرا وأناشـيد 

وزوامل يمنية. 
وقالت منظمة إنسـان يف بيـان، أمس: إن 
هذه الخطوة السـعوديّة تأتي ضمن مسلسل 
التضييـق عىل املغرتبـني اليمنيني واسـتمرار 
انتهاكاتها لحقوق اإلنسان، مبينة أن النظام 
السـعودّي يواصـل مخالفـة كافـة املواثيـق 
واألعـراف الدولية وقوانني حقوق اإلنسـان، 
والجهـات  األمميـة  الهيئـات  كافـَة  داعيـًة 
واملنظمات الدولية املعنية إىل إجراء تحقيقات 
واسـعة يف انتهـاكات اململكة امُلسـتمّرة بحق 

املغرتبني واملقيمني اليمنيني. 
إىل ذلـك، نفـى والـد الشـابني التهـَم التي 
وجهتَها السـعوديّة لولديه، مؤّكـداً أنها تَُهٌم 
ملفقة وأن ولديه مغرتبنَي يف اململكة؛ ِمن أجل 

كسب لقمة العيش فقط. 
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 : خاص
تصاعدت وتريُة املطاَلباِت الرسـميِة والشـعبيِّة 
بفتـح مطـار صنعـاء، يف مقابـِل إرصاِر تحالُـِف 
عـىل  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدواِن 
املماطلة، واسـتخداِم هـذا املَِلفِّ اإلنسـاني كورقة 
ابتزاز، والدفِع نحَو فـرض املزيد من العراقيل أمام 
ُد التأكيَد عىل غياب نوايا  املسافرين؛ األمُر الذي يجدِّ

ـه نحو السالم الفعيل.  التوجُّ
 

السثّو غماذض 
وأّكـد وزيـر النقل بحكومة اإلنقاذ الوطني، عبد 
ــاب الدرة: أن «تحالُـَف العدوان ال زال يماطل  الوهَّ
يف فتح مطار صنعاء»، ُمشـرياً إىل أن صنعاَء «بذلت 
كامـَل الجهود؛ لسـد الذرائع وتسـيري الرحالت من 

صنعاء نحو القاهرة والهند، لكن بدون جدوى».
وكشـف الدرة أن «جدولَة الرحالت نحو القاهرة 
ًال تحالَف  جرى تعطيلُها يف اللحظات األخرية»، محمِّ

العدوان ومرتِزقتَه كامَل املسؤولية عن ذلك. 
وكان اتّفـاق الُهدنـة املعَلُن يف أبريـل املايض، قد 
قىض بتسيري رحالت إىل األردن ومرص، لكن تحالف 
العـدوان رفض فتـح الوجهـة املرصيـة إال لرحلة 
واحدة فقط طيلة فرتة الهدنة، وسط تواطؤ أممي 

فاضح. 
وأوضح الـدرة: أن «ثالث رحالٍت أسـبوعية نحو 
وجهة وحيدة (صنعاء – عّمان) ال تسـد االحتياج، 
ة للمرىض املستعيص عالُجهم يف الداخل بعد  وَخاصَّ

8 سنوات من الحصار والعدوان». 
وكان املبعوُث األممي إىل اليمن، هانز غروندبرغ، 
قـد تعّهـد أكثَر من مـرة بالعمل عـىل فتح وجهات 
جديـدة ملطـار صنعـاء، يف إطـار مسـاعي تمديـد 
«الُهدنة»، لكن الهدنـة انتهت بدون تحقيق أَيٍّ من 

تلك التعهدات. 
 

صغعٌد تسسفغئ جثغثة سطى 
املساشرغظ املرضى

ولم يكتِف تحالُُف العدوان برفض تنفيذ التزاماته 
واملماطلـة يف فتح املطار، إذ دفع مؤّخراً نحو فرض 
قيود تعسـفية جديـدة أمام املـرىض الذين يريدون 
السـفر، َحيُث أعلنت هيئة تنظيم الطريان املدني يف 
األردن، أنها لن تسـَمَح بدخول املسافرين القادمني 
من اليمن ألغراض العالج إال إذَا حصلوا عىل تقاريَر 
طبيًة صادرة عن مستشـفيات أردنية، وهو رشط 
تعسفي واضح يضُع صعوباٍت كبريًة أمام املرىض، 

وُخُصوصـاً أُولئك الذين يحاولون بعناء االسـتفادة 
من الرحـالت املحدودة للغاية املتوفـرة من صنعاء 

إىل األردن. 
ولـم تكتِف األردُن (التـي ال زالت عضًوا فاعًال 
الـرشط  بهـذا  العـدوان)  تحالـف  منظومـة  يف 
التعسفي، إذ اشرتطت أَيْـضاً حصوَل املسافرين 
اليمنيـني من الفئـات الُعمريـة (-15 50 عاًما) 
عىل موافقٍة مسبقٍة من وزارة الداخلية األردنية، 
كما اشـرتطت حجَز تذاكر ذهـاب وعودة، وهي 
أموٌر تضاِعُف القيـوَد والصعوبات عىل اليمنيني 

املحارصين. 
وال يمكُن عزُل هذه االشـرتاطات عن موقف دول 
تحالف العدوان ورعاتها الرافض للمطاِلب الشعبيّة 
الرئيسية، ومنها فتح مطار صنعاء، ُخُصوصاً وأن 
القيـوَد الجديـدَة تتزامن مـع تَحـّركات متصاعدة 

لدول العدوان لاللتفاف عىل هذه املطالب ومواصلة 
ابتزاز صنعاء بامللف اإلنساني. 

هـذا مـا أّكـدته أَيْـضـاً ترصيحـاٌت ملدير مطار 
صنعـاء الـدويل، خالـد الشـايف، أوضح فيهـا: أنه 
«قبـل العدوان لـم يكن هناك حتى طلُب تأشـريات 
للسـفر إىل األردن، لكـن منـذ العـام 2015 طلبـت 
األردن تأشريات، وبعد الُهدنة طلب موافقاٍت أمنيًة 
وتقاريـر طبيـة»، يف إشـارة إىل العالقـة الواضحة 
بني هـذه القيود وبني اسـرتاتيجيات الحصار الذي 

يفرضه تحالف العدوان عىل اليمن. 
املفاجئـَة  «اإلجـراءاِت  أن  الشـايف:  َوأََضــاَف 
األخـريَة التي أعلنتها السـلطات األردنيـة تزيُد من 
ًال هو  معاناة املرىض»، ُمشـرياً إىل أن «مـا كان مؤمَّ
زيـادُة عدد الرحـالت إىل األردن، وتقديم تسـهيالت 

للمسافرين اليمنيني، وليس العكس». 

 تتالــُش السثوان غُري جادٍّ يف شاح 

وجعات جثغثة
مديـُر مطار صنعاء الـدويل أّكــد يف ترصيحاته 
أَيْـضـاً أنه «ال جديَة من تحالف العدوان بشـأن ما 
تـم االتّفاق عليـه لناحية زيادة عـدد الرحالت نحو 
األردن، أَو فتـح وجهات جديدة من مطار صنعاء»، 
موضًحا أن «الرحالت نحو األردن ال تمثل سوى 10 
% مما جـرى االتّفـاق عليه خالل الهدنـة أَو فرتة 

خفض التصعيد القائمة».
َوأََضــاَف أن «هنـاك 5 وجهـات جـرى االتّفاق 

عليها». 
وأوضح أنه حتى اآلن «ال توجُد أيُة بوادر لتسيري 
الرحالت إىل مرص والهنـد، رغم تنفيذ صنعاء كافَة 
االشرتاطات املطلوبة واملعايري الدولية»، مؤّكـداً أن 
«التحالـف ما يزال يرص عىل فـرض الحظر الجوي 

عىل مطار صنعاء الدويل».
وأَشـاَر إىل أن مطـار صنعـاء الـدويل كان قبـل 
ُ رحالٍت نحو 50 وجهة دولية، وعدد  الحصار يسـريِّ

املسافرين فيها يتجاوز 5 آالف يوميٍّا. 
وأّكــد أن «مطار صنعاء ورغـم الحصار جاهز 
فنياً لتشـغيل الرحـالت، والتعطيل الذي يتعرض له 

هو تعطيل سيايس من قبل تحالف العدوان». 
 

طساظاُة الغمظغني تفدُح الاعاذَآ 
افطمغ والثولغ

املعطيـاُت السـابقة تؤّكـُد بوضـوح أن تحالَف 
العـدوان يسـعى ملواصلـة اسـتخدام حق السـفر 
كورقة تفاوض وابتزاز، ويسـعى السـتثماِر حالة 
«خفـض التصعيـد»؛ للتهـرب من االسـتحقاقات 

وإعادة األمور إىل سابق عهدها. 
ُد هذا املوقُف التأكيَد عـىل تواُطِؤ املجتمع  ويَُجـدِّ
الدويل واألمم املتحدة مـع تحالف العدوان، يف الدفع 
نحـو اسـتمرار الحصـار اإلجرامـي عىل الشـعب 
اليمنـي، الـذي يعيـش أسـوأ أزمـة إنسـانية عىل 

مستوى العالم. 
ويف هذا السياق، يؤّكـد نائب وزير الخارجية، 
حسني العزي، أن «التجربَة التي يَُمرُّ بها الشعُب 
اليمنـي جعلت املجتمـَع الدويل مكشـوًفا َحــدَّ 
الفضيحـة»، ُمضيفـاً أنه ال يجـوُز لألمني العام 
لألمـم املتحـدة أن «يتبجـَح بالحديـث عـن أية 
قيـم أَو حقـوق أَو قوانـني، وهـو يصمـت أمام 
طوابـري املرىض، الذين يتزاحمون باآلالف يوميٍّا؛ 
للحصـول عىل مقعـِد انتظاٍر يف طائـرة ووجهة 

وحيدة». 

تقارير

اجاتصاق شاح ططار خظساء غاخثر واجعئ املحعث 
طع تخاسث تسظئ السثو

المماذطئ سطى  ُطِخرٌّ  السثوان  لضظ  الرتقت  وتسغغر  الثرائع  لسث  الممضظئ  الةععد  ُضـضَّ  بثلظا  الــثرة: 
الحاغش: اقحاراذاُت الةثغثة لفردن تداسُش طساظاَة المرضى وق طآحرات سطى شاح وجعات جثغثة
الماتثة وافطط  الثولغ  المةامع  غفدح  واتثة  ذغران  وجعئ  سطى  المرضى  تجاتط  السجي: 

سئث السقم: الاثخقت افطرغضغئ واإلجرائغطغئ أشصثت 
املظطصَئ أطَظعا وضربئ السقصاِت بني دولعا

 : خاص
أّكــد رئيُس الوفـد الوطني املفـاوض، ناطُق أنصـار الله، محمد 
ـالِت األمريكيـَة والصهيونيَة أفقـدت املنطقَة  عبد السـالم، أن التدخُّ
األمـَن والعالقاِت الطبيعيَة بـني دولها، من خالل اسـتثماِر وتأجيِج 

الخالفات، واالعتداء عىل البلدان، وعىل رأسها اليمن. 
وقـال عبد السـالم يف تغريدة عـىل تويـرت، الجمعـة: إنَّ «املنطقَة 
ــُة  بحاجـٍة لعـودة العالقـات الطبيعية بني دولها، تسـرتدُّ بهـا األُمَّ
اإلسـالميُة أمنَها املفقـوَد؛ نتيجـة التدخالت األجنبية، وعىل رأسـها 

التدخالت صهيوأمريكية».
ـالِت الخارجيـَة «عملت عىل االسـتثمار  َوأََضــاَف أن هـذه التدخُّ
يف الخالفـات اإلقليمية، واتخـذت الفزَّاعَة اإليرانية؛ إلثـارة النزاعات 

وللعدوان عىل اليمن». 

وشث لةظئ افجرى غاعجـه إىل جظغش لطمحارضئ 
يف جعلئ طفاوضات جثغثة برساغئ أطمغئ

 : خاص
أعلـن رئيـُس اللجنـة الوطنيـة لشـؤون 
األرسى، عبُد القادر املرتىض، عن جولٍة جديدٍة 
من مفاوضات ِمَلفِّ األرسى، سـرتعاها األمم 

املتحدة يف جنيف. 
وقـال املرتـىض: إن وفـَد اللجنـة الوطنية 
ـًها إىل  غـادر، الخميس، مطاَر صنعـاء متوجِّ
العاصمـة السـويرسية جنيـف؛ للمشـاركة 
يف جولـة جديـدة مـن املفاوضات عـىل ِمَلفِّ 

األرسى، برعاية األمم املتحدة. 
وأضـاف: «نأمـُل أن تكـوَن هـذه الجولـة 

حاسمًة يف هذا املِلف اإلنساني». 
ِمَلـفِّ  َمعالجـِة  العـدواِن  دوُل  وتعرقـُل 
األرسى، بالرغـم مـن طبيعتـه اإلنسـانية، 
َحيـُث ال زالت ترُفُض تنفيذَ الصفقة التي تم 
االتّفاُق عليهـا يف مارس 2022 برعاية األمم 
املتحـدة؛ لتبـاُدِل أكثـَر من 2200 أسـري من 

الطرفني. 
أن  سـابًقا  كشـف  قـد  املرتـىض  وكان 
السـعوديَّة تحـاوُل االلتفـاَف عـىل االتّفـاق 
إلخراج أرساهـا فقط، وأنها منعـت املرتِزقَة 
ِة صفقاِت تبـاُدٍل بوسـاطاٍت  من إجـراء أَيـَّ

محلية.
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املرضـج اإلسقطغ لطمتاشزات املتاطئ: الاترضات افطرغضغئ 
باملعرة تثالش افسراف الثبطعطاجغئ

 : تصرغر
أشـار املرَكـُز اإلعالمـي للمحافظـات الجنوبيـة، إىل 
مخاِطِر التَحرُِّك األمريكي األخري يف املحافظات الجنوبية، 
موضًحا أن واشنطن تحاوُل تكريَس تواجدها العسكري 
يف املحافظـات املحتّلة قبـل التوصل التّفاق سـالم ينهي 
حالـة االنقسـام، الذي تعيشـه البـالد منذ مطلـع العام 

2015م. 
وقـال املركز يف تقرير صادر، أمس األول الخميس: إنَُّه 
تم رصـُد أكثَر من 20 انتهاكاً أمريكياً للسـيادة الوطنية 
يف املحافظـات املحتّلـة خـالل الفـرتة يونيـو 2022 - 8 
مارس 2023، منها 12 تَحّركاً عسكريٍّا، تمثلت يف زيارات 
وفود عسـكرية وأمنية إىل محافظات حرضموت، املهرة 

وشبوة. 
وأَشـاَر املرَكُز اإلعالمي للمحافظـات الجنوبية، إىل أن 
سـبعِة انتهاكات، خـالل الفرتة ذاتها، تمثلـت يف زيارات 
للسـفري األمريكـي الجديـد، سـتيفن فاجـن، وانتهـاك 
للمبعـوث األمريكـي لـدى اليمـن، تيـم لينيـدر كينيج، 
الذي زار محافظة شـبوة، منتصف العـام املايض، وعقد 
اجتماعـاً مع املحافظ املعني من ِقبل دول العدوان عوض 
بـن الوزير العولقي، يف منشـاة بلحـاف الغازية يف يوليو 

من العام ذاته. 
وبـنّي أن زيـارة املبعـوث األمريكي جـاءت بالتوازي 
مـع تَحّركات أمريكية فرنسـية السـتئناف جريمة نهب 
الغاز اليمني املسـال من شبوة للحد من أزمة الغاز، التي 
رضبت األسـواق األُوُروبية واألمريكيـة؛ نتيجَة تداعيات 

الحرب الروسية -األوكرانية. 
ووفقـاً لنتائـج الرصـد، تجـاوزت زيـاراُت السـفري 
األمريكـي، خـالل األشـهر املاضيـة من تعيينه كسـفرٍي 
لدى اليمن، الزيارات التي قاما بها السـفراء السـابقون 
لواشـنطن: ماثيـو تولر، ومـن بعده كريسـتوفر هنزل، 
الـذي تم رصـُد زيارتني له إىل املـكال برفقة وفـود أمنية 
واسـتخباراتية أمريكية خـالل العـام 2019، وزيارة إىل 
محافظـة املهـرة برفقـة السـفري السـعودّي، محمد آل 
جابـر، أواخر عـام 2020، ويف أعقـاب وصوله زار هنزل 
مقـر القوات األمريكيـة والربيطانيـة املتواجدة يف مطار 
الغيضة، يضاف إىل تَحّركات القائمة باألعمال يف السفارة 

األمريكية، كاثي ويستيل. 
 

واحظطظ وطساسغ شرض العخاغئ:
ويف وقـٍت اقتـرصت تدخـالت السـفريين السـابقني 
الوجـود العسـكري  تكريـس  عـىل  باليمـن  لواشـنطن 
ودعـم  حرضمـوت،  املهـرة  محافظتـي  يف  األمريكـي 
املليشـيات املوالية لدول تحالف العدوان كخفر السواحل 
يف حرضمـوت واملهـرة، عمـد سـفريُ األمريكـي الحايل، 
سـتيفن فاجن، الذي تم ترشـيُحه من ِقبل إدارة الرئيس 
األمريكي الحايل، جو بايدن، يف 2 ديسـمرب2021، سـفرياً 
ألمريـكا يف اليمن، وتسـّلم مهامه، مطلـع يونيو املايض، 
عىل التدخل يف الشـؤون السياسية واالقتصادية واألمنية 

والعسكرية يف املحافظات املحتّلة. 
واعترب املركُز اإلعالمي للمحافظات الجنوبية تدخالِت 
السـفري األمريكي الجديد مخالفًة لألعـراف الدبلومايس 
وتجـاوزاً ملهامـه وفـرض وصايـة واشـنطن عـىل قرار 
وتَحّركات املرتِزقـة يف املجلس الرئايس العميل، وحكومة 

العمالة واالرتزاق. 
وعىل مدى األشـهر املاضية، توّسـعت تدخالُت سفارة 
واشـنطن يف املحافظـات املحتّلـة، بفتح قنـوات تواصل 
تَحـّركات  تكـرار  جانـب  إىل  حرضمـوت،  شـباب  مـع 
السـفري األمريكي يف املحافظـة، برفقة وفوٍد عسـكريٍة 
واسـتخباراتية أمريكيـة، وعقـد لقـاءات متعـددة مـع 

قيادات يف السلطات املحلية وعسكرية يف املكال. 
ورصـد املرَكـُز اإلعالمـي للمحافظـات الجنوبية ١٢ 
وقـوات  عسـكرية  لوفـود  أمريكيـاً،  عسـكريٍّا  تَحـّركاً 
أمريكية، منذ مطلع العام املايض، إىل حرضموت وشـبوة 
وعدن؛ بذرائَع إنسـانية، أكثر من ثالثة تَحّركات أمريكية 
يف مديريـة غيـل باوزيـر ومناطق الشـحر وفـوة وبروم 
السـاحلية يف حرضموت، واسـتعراض لعنارص البحرية 
األمريكية يف شـوارع الضبة والشـحر خالل الربع الثالث 

من العام املايض. 
وحسـب مراكـز دراسـات وأبحـاث، َفـإنَّ واشـنطن 
هدفت من وراء نرش قواتها االستعمارية يف شوارع املدن 
الثانوية بسـاحل حرضموت معرفـة مدى تقبل املجتمع 

يف املحافظـات الجنوبيـة للوجـود العسـكري يف قاعـدة 
الريان العسـكرية، التي يتواجد فيها عرشات من عنارص 
البحريـة األمريكية، كمـا تدير االسـتخبارات األمريكية 

غرف عمليات عسكرية فيها منذ ٢٠١٧م. 
ولفـت املركز اإلعالمـي للمحافظـات الجنوبية إىل أن 
تَحّركات واشـنطن االسـتفزازية يف املحافظات الجنوبية 
والنفطيـة عىل وجـه التحديـد، تتواءُم مع خطـة إعادة 
االنتشـار السـعوديّة يف تلك املحافظـات التي كانت حتى 
قبل عام سـاحة رصاع نفوذ وسـيطرة بني دول العدوان 
السعودّي -اإلماراتي، قبل أن ترجح أمريكا كفة الرياض 
عىل أبو ظبـي، التي انحرس نفوذها يف حرضموت الوادي 

والصحراء، ويف محافظتي املهرة وشبوة مؤّخراً. 
 

الاَترُّضاُت افطرغضغئ املحئععئ 
تاةاوز تدرطعت:

ووفقـاً لخارطـة تواجـد القـوات األمريكيـة املحتّلة 
يف املحافظـات املحتّلـة، ينتـُرش العـرشاُت مـن عنارص 
املارينز األمريكي يف معسـكرات تتبع دول العدوان ما بني 

محافظتي حرضموت واملهرة. 
ٌة للمركـز اإلعالمي بأن الوجود  وأَفادت مصادُر َخاصَّ
نطـاق  يف  واقعـة  صحراويـة  معسـكرات  يف  األمريكـي 
مديريتـي ثمـود التابعـة لحرضمـوت ورمـاة التابعـة 
للمهـرة، اقترص دورهـا عىل تدريـٍب محدوٍد ملليشـيات 
تابعة لحكومـة العمالة واالرتزاق؛ مـا يؤّكـد أن الوجوَد 
العسـكري يف املهرة ال يقتـُرص عىل القاعدِة العسـكرية 

لالحتالل السعودّي -األمريكي يف مطار الغيضة. 
التَحـّركات املشـبوهة للسـفري األمريكـي تجـاوزت 
حرضموت إىل محافظة املهرة، التي زارها ستيفن فاجن، 
الجمعـة املاضية، برفقـة وفد عسـكري أمريكي يقوده 
قائـد القيادة املركزيـة للقوات البحريـة األمريكية نائب 
األدمريال براد كوبر، وقائد األسـطول األمريكي الخامس 
والقـوات البحرية املشـرتكة (CMF)، بذريعة مناقشـة 

جهود األمن البحري اإلقليمي. 
وقال تقرير املركـز اإلعالمي للمحافظـات الجنوبية: 
«يف مقر قيادة قوات االحتالل السعوديّة، بمطار الغيضة 
املغلق أمام أبناء املهرة منذ 2018، عقد الوفد العسـكري 
األمريكي اجتماعاً بحضور ما يسمى قائد خفر السواحل 
بـوزارة الدفاع يف حكومـة املرتِزقة املدعـو خالد القميل، 
وبعد ساعات من االجتماع شهدت سواحل املهرة انتشاراً 

لزوارق أمريكية وأُخرى سعوديّة». 
ونقـل املركز عـن صيادين مـن أبناء املهـرة أن قواٍت 

سـعوديًّة وأُخرى أمريكيًة نفّذت، السـبت املايض، عملية 
انتشـار بحرية مسـتخدمة عدداً َكبرياً من الزوارق، أثناء 
زيـارِة نائب األدمريال براد كوبر، ومنعتهم من ممارسـة 
الصيد يف مناطَق سـاحلية واسعة يف شـواطئ املحافظة 

الواقعة عىل البحر العربي. 
ٍة، أن زيـارة الوفد  وذكـر التقريُر عـن مصـادَر َخاصَّ
األمريكي، التي ُقوبلت باسـتياء أبناء املهرة الذين حّملوا 
حكومـَة العمالـة واالرتزاق مسـؤولية انتهاك السـيادة 
الوطنيـة يف املحافظـة جـاءت بعد اسـتدعاء السـفارة 
األمريكية يف اليمن، التي تمارس نشـاطها من العاصمة 
السـعوديّة «الرياض»، املحافظ التابع لحكومة املرتِزقة، 
محمد عيل بن يارس، أواخر يناير املايض، لتكليِفه بتنفيذ 
أجنـدات أمريكية يف املهرة تحت أكثر مـن ذريعة، ومنها 

مكافحُة التهريب. 
ووفقـاً ألكثَر من مصـدر يف محافظة املهـرة للمركز 
اإلعالمي للمحافظات الجنوبيـة، أبدى الجانُب األمريكي 
رغبتَـه، خـالل لقائه ابن يـارس يف الرياض، باالسـتثمار 
يف محافظـة املهرة دوَن الكشـف عـن نوعيِة املشـاريع 

االستثمارية. 
 

بغُع املعاظأ الغمظغئ يف الئتر 
السربغ برساغئ أطرغضغئ:

ويف ظـل تصاعد ردود األفعـال املناهضة لصفقة بيع 
ميناء قشـن إلحدى الـرشكات اإلماراتية، أّكـدت مصادر 
مطلعـة ملركز اإلعـالم باملحافظـات الجنوبيـة أن هناك 
رفضـاً أمريكيـاً ألي تراُجٍع عن صفقة بيـع امليناء الذي 
يقـع يف منطقـة اسـرتاتيجية عـىل البحر العربـي، وهو 
امليناء الذي سـبق للبحريـة الربيطانية زعمهـا أنه اُتخذ 
منطلقاً لهجوم بحري عىل سـفينة لم تذكـر ُهــِويَّتها، 
وطبيعـة الهجـوم الـذي قالـت إنـه وقع قبالة قشـن يف 

محافظة املهرة أواخر العام ٢٠٢٠م. 
الزيارات املتكّررة لسـفراء وقيادات عسكرية أمريكية 
ملحافظـة املهرة عكسـت تحـوالً يف االهتمـام األمريكي 
باملحافظـة بعدمـا كان منحـرصاً يف السـابق يف لقاءات 
السـفراء بمحافظي املحافظة املتعاقبني بالرياض، دون 

زيارة املحافظة. 
وأَفـاد املركـز اإلعالمي بـأن الزيارة األخرية للسـفري 
األمريكـي، برفقـة وفـد عسـكري رفيـع إىل الغيضـة، 
تزامنت مع تسليط اإلعالم الغربي الضوء عىل املحافظة، 
وترويجـه ملزاعـم بريطانيـة وأمريكية بشـأن مخاوف 

مصطنعة تتهّدد املالحة البحرية. 

ولفت إىل أنه لُوحظ وجود مخّطط أمريكي -بريطاني 
اسـتعماري جديد مـن وراء الترسيبـات اإلعالمية، التي 
تم رصـد أكثر مـن ١٧ ترسيباً إخباريـاً، البعض من تلك 
األخبـار التـي تزعم فيهـا القـوات البحريـة الربيطانية 
واألمريكية إحباط عمليات تهريب أسـلحة إيرانية كانت 
يف طريقهـا إىل صنعاء، وهي مزاعم عمدت دول االحتالل 

عىل تسويقها. 
وبنّي تقريـر املركز اإلعالمـي للمحافظـات الجنوبية 
أن هيئَة عمليـات التجارة البحريـة الربيطانية كانت قد 
تولت مهمَة إثارة املخاوف بشأن تعرض السفن التجارية 
للقرصنـة البحرية بالقرب من السـواحل اليمنية جنوب 
البالد؛ بَهدِف فرض تواجد عسكري دائم يف املياه اإلقليمية 

واملحلية الدولية لدول االحتالل األمريكي -الربيطاني. 
 

الافاٌف حسئغ تعل صائث البعرة:
ووفقـاً لقسـم الرصـد والتحليـل باملركـز اإلعالمـي 
املحافظـات الجنوبيـة، تزامنـت زيارُة الوفد العسـكري 
األمريكي، األسـبوع املـايض، إىل املهرة مع نِرش وسـائل 
إعالم أمريكيـة تقاريَر تزُعُم وجـوَد تهديدات كبرية عىل 
املالحـة يف البحـر األحمـر مصدرهـا شـواطئ محافظة 

املهرة اليمنية. 
وأّكــد املركز -حسـب مصـادَر محليـة- أن عملياِت 
تهريب تقـوُم بها قـواٌت تابعٌة لتحالف العـدوان للنفط 
الخام من شـبوة عرب صهاريَج إىل سـواحل املهرة املطلة 
عـىل بحر العـرب، التـي تسـتخدمها قـوات» التحالف» 
كموانـئ تصديـر بديلـة للموانـئ الرئيسـية يف شـبوة 

وحرضموت. 
وقال التقريـر: «إن بياناً صادراً عـن القيادة املركزية 
للقوات البحرية األمريكية أوضح أن زيارة وفد عسـكري 
مـن قياداتها ملحافظـة املهـرة، كانت بغرض مناقشـة 
جهـود األمـن البحـري اإلقليمـي والفرص املسـتقبلية 

لتعميق التعاون البحري الثنائي واملتعدد األطراف». 
انتهاكاُت أمريكا، التي تطال السيادة اليمنية، تأتي يف 
ظل صمت مطِبق ملرتِزقة العدوان؛ ما أوجد تأييداً شعبيٍّا 
واسـعاً يف األوسـاط الجنوبية لدعوات قائد الثورة السيد 
َه أكثَر من رسـالة  عبدامللـك بدر الديـن الحوثي، الذي َوجَّ
إىل العـدّو األمريكي والربيطاني مؤّخـراً، وتأكيده عىل أن 
رحيَل الغزاة واملسـتعمرين من أرض اليمن أمٌر سياديٌّ ال 
يقبَُل التأجيَل أَو التأخريَ، ومعركُة االسـتقالل والسـيادة 
الوطنية سـتحّقُق نتائَجهـا برحيل األمريكـي من كافة 

أرايض الجمهورية اليمنية ِسْلماً أَو حرباً. 

رخث أضبَر طظ 20 اظاعاضًا أطرغضغًا لطسغادة العذظغئ شغ المتاشزات المتاّطئ خقل الـ9 أحعر الماضغئ
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تبـذُُل القيادُة الثوريُة، ممثلًة بالسـيد القائـد عبد امللك بدر 
الديـن الحوثي، والقيادة السياسـية، ممثلـًة بالرئيس مهدي 
اط جهوداً كبريًة؛ إلخراج محافظة الحديدة من الظلمات  املشَّ
إىل نور، وال سيما يف ظل استهدف العدوان األمريكي السعودّي 

للقطاع الكهربائي باملحافظة طيلة ثَماِنْي َسنَوات مضت. 
ومـن أبـرز املنشـآت الحكومية التـي ركزت القيـادة عىل 
االهتمام بهـا، وتزويدها بالكهرباء، هيئُة مستشـفى الثورة 
العـام بالحديـدة، والذي يعـد أهـم املستشـفيات الحكومية 
باملحافظـة، وتعـّرض َكثـرياً لالسـتهداف من قبـل العدوان، 

وأُرِهَق َكثرياً؛ بفعل الحصار الغاشم. 
ويقوُل مديُر هيئة املستشـفى: إن توجيهاِت القيادة قضت 
بتزويِد املستشفى بطاقٍة بديلٍة مستدامة، وبدعم من صندوق 
دعم محافظة الحديدة، ُمشرياً إىل أنهم كانوا بحاجٍة إىل توفري 
ثمانـي مئـة كيلـو، أَو واحـد ميقا، وأنهـم تفاجـؤوا بتوفري 
ا؛ بفضل تلك  الخمسـِمئة كيلـو يف رسعة ووقـت قصري ِجــدٍّ

الرؤية والتوجيهات واالتّفاقية. 
ويشـريُ إىل أن هيئة املستشفى بدأت بِمئتي كيلو، ثم ِمئتي 
ُر َحـاليٍّا خمسـِمئة  كيلـو أُخرى، ثم ِمئة كيلـو؛ ليكوَن املتوفِّ
كيلـو، وأن هذا أَدَّى إىل اطمئنان كبري لدينا، ووّفر علينا الكثري 
مـن األموال التـي كنا ننفُقها عىل كهرباء الخط السـاخن، أَو 
لـرشاء وقـود للمولـدات، الفتـاً إىل أن الهيئـة اآلن تأُخذُ فقط 

خمسني كيلو من الخط الساخن. 
ويواصل: «نحن يف هيئة مستشـفى الثورة؛ بَسـبِب الزخم 
ا؛ وبسبب العناية التي حظيت بها هيئة مستشفى  الكبري ِجـدٍّ
الثـورة مـن القيـادة الثورية، تحديداً من السـيد -سـالم الله 
عليـه-، ومن ثَـمَّ من مكونـات الدولـة، أَدَّى هـذا إىل اهتمام 
ا يف هيئة مستشـفى الثورة، وأدى إىل  كبري، وتوسـع كبري ِجـدٍّ
زيادة زخـم، وزيـادة املرتّددين عىل هيئة مستشـفى الثورة، 
وهـذا جعلنـا نعمل فرتتـني؛ ألجل أن نسـتوعَب تلـك األعداد 
املتزايـدة، وُهنـا ال بُــدَّ أن أشـري إىل أننا، من قبـُل، كنا عبارًة 
عن مستشـفى، واليوم نحن بفضل الله وبربكة عناية السـيد 
والقيادة نحن هيئـة متكاملة، نقّدُم خدماتنا آلالف املواطنني 

من عدة محافظات يمنية مجاورة للحديدة. 
 

طأجاُة العاصع:
وتعـد الكهرباء -منذ سـنوات- مشـكلَة تهامـة ُعُمـوًما، 
لكنهـا حـني تتعلق بالقطـاع الصحي؛ َفـإنَّها تقـع يف مقتل، 
َحيـُث ال تحتمل املشـايف العمـل بدون كهربـاء، وال يمكن لها 
القيام بأيٍّ من مهامها بدونها، وتتحّوُل املؤّسسـات الصحية 

مهما َكُربَت إىل عيادات طوارئ وإسعافات أولية. 
َوعىل هذا النحو، كانت بعض مستشفيات الحديدة تشتغُل 
جـزءاً من سـاعات دوامهـا، يف ظل ظـروٍف قاهـرة فرضها 
العـدواُن والحصار عىل اليمن، والحديـدُة هي تلك املدينُة التي 
أمعن العدّو يف اسـتهدافها وتدمريها؛ فكانت املشايف -عىل ما 
تُعانيِه من اهرتاء، وضعف بنيتها التحتية- تستقبل مضطرًة 
مـا ال تقـوى عليه وال تطيقه مـن أعداد الجرحـى واملصابني 
الذيـن يسـعفون تباعاً مـن مجازَر شـتّى ترتكبهـا طائراُت 
العـدوان، أَو يسـقطون ضحايـا لقذائف وهاونـات املرتِزقة، 
وأسلحتهم الثقيلة، ليس يف القرى واملناطق امُلتاخمة لخطوط 
النـار واملواجهـات، بل وحتى الحـواُرض السـكنيُة البعيدُة ال 

تسَلُم من نريان املرتِزقة بصنوف األسلحة. 
وال يسـتبعد مسؤولو مكتب الصحة يف الحديدة أن بارجات 
العـدّو يف البحـر دخلت عىل َخـطِّ القصف واالسـتهداف لعدة 

محطـات كهربائية؛ ما خّلَف مأسـاًة إنسـانية كبرية، وزادت 
حدتهـا؛ بفعـل الحصـار الـذي انعكسـاً سـلباً عـىل القطاع 
الصحي، وتمظهرت عىل شكل طوابري طويلة لجموع املرىض 
داخل مشـايف الحديـدة وعياداتها؛ بَسـبِب انقطاعات الوقود 
املتكّررة داخل، وهي طوابري تشـبه َكثرياً مشـاهَد السـيارات 

ة أمام محطات الوقود.  املرتصَّ
ويف ظل الوضـع الكارثي هذا، تضاعفـت مصائُب املرىض، 
وتراكمت أمام القطاع الصحي، مشـاكُل مثَّلـت عبئاً إضافياً 
عـىل القطاع، الـذي عانى بنفِسـه من القصـف املبارش، كما 
حصل يف حادثة قصف مستشـفى الثورة يف ٢ أغسـُطس من 
العـام ٢٠١٨؛ مـا تسـبب بمجزرة كبـرية تجـاوزت األربعني 
شـهيداً وعرشات الجرحـى، دون هذه الصورة املأسـاوية لم 
يكن من خيارات بديلة أمام املسـؤولني لتجاوز مشكل التيار 
الكهربائـي الذي تسـبب يف مرات كثـرية بتعطٍُّل شـبِه كامٍل 

لعديد من املنشآت الصحية. 
ويقـول مديـر هيئة مستشـفى الثـورة: «كانـت أهم تلك 
املعانـاة هـو عدم توفـر الكهربـاء، وللعلم أكثر مـا يقلُق أي 
مستشـفى أَو منشأة صحية هو الكهرباء، الكهرباُء مسؤولٌة 
عـن حياة الكثري من املرىض داخل العنايات، عىل سـبيل املثال 
عندنـا أكثُر من ِمئة شـخص موّصلني باألجهـزة الكهربائية، 
ومعنـا ثالثني حاضنًة، هذه الحاضنات داخلها أطفاٌل ال نملك 
لهم شيئاً أال أن نضَعهم داخَل الحاضنات املوصولة بالكهرباء 
عىل مدار السـاعة لتشـغيلها، كما أنه موجوٌد يف داخل الغرف 
العنايات عديد من املرىض، معنا أكثر من أربع عنايات: العناية 
الجراحية والعناية العامـة والعناية القلبية، وعناية األطفال، 

ُكـلُّ هذه العنايات تحتاُج إىل كهرباء. 
ولـذا َفــإنَّ مـا تخشـاه أيـُة إدارة مستشـفى، وأكثـر ما 
يقلـق هـو انطفـاُء الكهرباء»، مؤّكــداً أنه فيما لـو -ال قّدر 
اللـه- انطفأت الكهربـاء فُكـّل أُولئك داخـل العنايات وداخل 

الحاضنات سينتهون يف أقلَّ من نصف ساعة. 
 

تطعٌل جادة:
واحـدًة من تلـك الخيارات التـي لجأ إليهـا املعنيون، كانت 
ألـواُح الطاقة الشمسـية، لكنهـا كانت محـدودًة للغاية، وال 
تقـدم خدماتها الكهربائية سـوى ألوقاٍت قصريٍة وبسـعات 
محـدودة ال تكفي لتشـغيل الكثـرِي من األجهـزة الطبية التي 

تعمل بالكهرباء. 
 ومن هذه النقطة بالتحديد، تولدت فكرة الحل؛ فقد اقرتح 
املعنيـون أن يتم تطويُر الطاقة الشمسـية البديلة وتقويتُها؛ 
لتصبـح منظومـًة متكاملًة بسـعات كبـرية قادرٍة عىل َسـدِّ 
الفراغ الناتج عـن انقطاع كهرباء املولدات، ومن فورهم بادر 
املهندسـون تحديَد أماكن تموضع األلواح، واستكمال جوانب 
املرشوع، ومـن ثَّم رفُعه للقيادة؛ بغـرض املوافقة والتوجيه، 
وبالفعل جاءت املوافَقُة، عطفاً عىل التوجيهات التي كانت قد 
طلبت من املعنيني يف السـلطة املحلية يف الحديدة دراسَة َحـّل 
ًة عن هيئة مستشفى الثورة،  ملشاكل انقطاع الكهرباء، َخاصَّ
والـذي يعد أكربَ مشـايف الحديـدة، وأكمَلهـا تجهيـزاً، ويُؤثُِّر 
تعطُّلُه عىل معظم رشائح املجتمع والسكان؛ باعتبار الغالبية 

يستفيدون من خدماته الطبية. 
نجح مرشوُع الطاقة البديلة امُلسـتدامة يف َحـلِّ مشـكلة 
املستشـفى تقريبًـا؛ ليتجـَه تركيـُز إدارة الهيئـة إىل جوانَب 
ما أن املبالَغ املتوفرَة أسهمت يف رفد صندوِق  أُخرى، ال ِســيـَّ
املستشـفى ملصلحة تلك التوّجـهات، وهنا تجُدُر اإلشارة إىل 
أن املباِلـَغ املاليَة التي وّفرتها املنظومُة الشمسـيُة باملاليني: 
مـن ٩٠ إىل ١٥ مليون ريال؛ ما يعني أنها انخفضت بنسـبة 

 .٪ ٨٥

تعجغعات الصغادة البعرغئ والسغاجغئ تسغث التغاة لعغؤئ طساحفى البعرة بالتثغثةتعجغعات الصغادة البعرغئ والسغاجغئ تسغث التغاة لعغؤئ طساحفى البعرة بالتثغثة
تجوغث المساحفى بمظزعطئ ذاصئ حمسغئ بثغطئ وّشرت 500 ضغطع ضعرباء
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تُثِبـُت امُلجريـاُت واألحـداُث يف الـدوِل التـي 
احتلتها أمريكا يف املنطقة العربية واإلسـالمية 
أن واشـنطن تتخـذُ اسـرتاتيجياٍت مخادعـًة؛ 
إلطالة االحتـالل، واالعتـداءات املنبثقة منها، 
وذلـك عـرب خلـِق فصائـَل مرتِهنٍة تقـوُم من 
خاللها بالتشـويش عىل املشـهد ومشاهديه، 
وعندمـا اتخذت دوُل تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي قراَرهـا يف البـدء بَشـنِّ 
عدوانها وحصاِرها عىل اليمن؛ َفـإنَّها كانت قد 
أعدت خطتَها ووضعت اسـرتاتيجية –مجرَّبًَة 
مـن قبـل أمريـكا الراعـي الرسـمي للعدوان 
والحصـار– لتَحرُِّكهـا وأهداِفها وحسـاباتها 
سـلفاً، قبـل البدء بتَحّركها العسـكري لشـن 
عدوانها؛ لكي تمّكنها من حسم املعركة يف وقت 
وزمن قيايس، مسـتندًة يف ذلك عـىل معطيات 
الواقـع الذي كان يرضُخ تحتـه اليمُن يف حينه 
مـن رصاعات وأزمـات واختـالالت وتجاذبات 
عىل كافـة املسـتويات واألصعدة، وهـي التي 
كان قـد هيّأ لها «التحالف» بمسـاعدة النظام 
السـابق الـذي كان خاضعاً لهيمنة وسـيطرة 
ووصايـة أمريكا، ُوُصــوالً إىل األدوات التي تم 
تحضريُها، ويتم تجديُد حضورها مع استمرار 

سنوات املخّطط. 
وعربَ مراحَل من املؤامـرات والعمل املمنهج 
لتدمـري البلد وإضعـاف قواه وشـلها، إضافًة 
لحسـم  للعـدو  تهيـأت  كثـرية  معطيـات  إىل 
املعركـة عسـكريٍّا، معـززاً ذلك إىل مـا يمتلُكه 
من إْمَكانيات عسـكرية كبرية، ودعم سيايس 
وسـيطرة  وهيمنـة  مطِلـق  غربـي  أمريكـي 
أمريكيـة عىل قـرارات األمم املتحـدة ومجلس 
األمن الدويل، وكّل أشكال الدعم واملساندة التي 
يتلقاها تحالف العدوان، َوأَيْـضاً تمّكن النظام 
السـعودّي واإلماراتـي من اسـتخدام وتحريك 
أدواتهم املرتِزقة يف الداخل، املتمثلة يف املكونات 
السياسـية الحزبية ومليشـياتها املقاتلة عىل 
األرض، املنضويـة ضمن ما يسـمى (اإلصالح 
-االنتقـايل -التنظيمات اإلجراميـة «اإلرهابية 
مليشـيا الخائن  داعـش والقاعـدة» –َوالحقاً 
طـارق عفـاش -وأخرياً قوات ما يسـمى درع 
الوطـن... إلـخ)، وبذلـك فقد وضعـت أمريكا 
الخطـة، وأعطـت إشـاراتها ألدواتهـا بشـن 

العدوان ووفق املخّطط. 
 

شخائُض املرتِجصئ ضـ «جسر» 
لسئعر الظفعذ افجظئغ وأعثاشه:

ويف السـياق، َفــإنَّ السـعوديّة واإلمـارات 
اسـتخدمتا األدوات املحليـة املرتِزقة بعد أن تم 
إعدادها وتسليحها ودعمها والزج بها؛ للقتال 
يف جميـع الجبهـات العسـكرية، وتحريكها يف 
الجبهات السياسـية واإلعالمية، واستخدامها 
والتجسسـية  االسـتخباراتية  األعمـال  يف 
و»اإلرهابيـة» واالغتيـاالت و... إلـخ، وجعلوا 
من تلك املليشـيات وقـوداً ملعركتهـم تحرتق، 

وقطعاناً تساق بأمر «التحالف». 
وبالنظـِر إىل معطيـات ومـآالت األحداث يف 
ُكــّل مرحلة وعرب سـنواِت العدوان، وحسـب 
تجاذُبات الرصاع الـذي يحدثها قطبَا التحالف 
العدواني (السـعوديّة واإلمـارات) بني األدوات 
املحليـة، وفق املصالـح التي تشـبع أطماعها 

وتحّقـق أهدافهـا، َفـإنَّه وعىل مـدى الثَماِنْي 
َسـنَوات مـن العـدوان والحصـار ال يغيُب عن 
أي متابـع األدواُر التـي قامت وتقـوُم بها تلك 
املكونات الخائنة لشعبها وبلدها، ومليشياتها 
املقاتلة يف اإلسـهام الكبري يف ارتـكاب الجرائم 
والدمـار الذي تعرض له الشـعُب اليمني تحت 
قيادة وإدارة التحالف العدواني االسـتعماري، 
وإىل أي مدى وصلوا معه يف الخيانة واالنصياع 
املطلـق للنظامـني السـعودّي واإلماراتي الذي 
جعـل منهـم قطعـان تسـاق مـن محرقة إىل 

أُخرى. 
فاإلصالح مثالً اسـتخدمه النظاُم السعودّي 
يف بدايـة العدوان، وأغلب فرتاتـه كرأِس حربة 
يف املواجهة العسـكرية يف مأرَب وشـبوة وتعز 
ومواقـع أُخـرى خـرس فيها ومن خـالل هذه 
املعارِك عرشاِت اآلالف من ميلشـياته املقاتلة، 
وفقد من خالل انصياعـه وخضوعه للتحالف 
استقاللية قراره السيايس واستقاللية تنظيمه 
العسـكري، وأصبح كليٍّا يـدار من قبل ضباط 
املخابـرات والجيش السـعودّي؛ فيمـا قاداته 
يقبعون يف فنادق الرياض وشـقق إسطنبول، 
عىل أمل العودة واسـتعادة سلطتهم املزعومة، 
ويف املقابـل ومن خالل سـنوات العدوان كانت 
اإلمـاراُت وبتوجيـه أمريكي بريطانـي تعمُل 
عىل بناء قواٍت جديدة مسـتقلة عن السلطات 
واملليشـيات التي تحتضنها السـعوديّة، وهذه 
القـواُت التي عملت دويلة االحتـالل اإلماراتي 
عـىل بنائها ودعمهـا، وتحريكها، هـي عبارة 
عـن مزيج من مرتِزقة نظـام صالح ومرتِزقة 
من أبناء املحافظات اليمنية الجنوبية، أغلبهم 
تكفرييـون، كانوا ينضوون وينشـطون تحت 
عدٍد مـن التنظيمـات «اإلرهابيـة» اإلجرامية 

وداعـش  والقاعـدة  الرشيعـة  (أنصـار  كــ: 
وأخواتهم)، إضافـة إىل تبني ودعم مرتِزقة ما 
يسـمى «املجلس االنتقايل» الطامـح إىل فصل 
الجنوب عن الشمال، وتأسيس دولة يف الجنوب 

تخضع لالحتالل اإلماراتي. 
وبهذه املعطيات وما شهدته املناطق املحتّلة؛ 
فقد أفرز هذا املشـهد عن الوصول إىل محطات 
ومراحـل أدار مـن خاللها التحالـف العدواني 
االسـتعماري أدواتـه يف جميـع الجبهـات ويف 
مختلـف املحافظات التي تقبـع تحت احتالله 
وسيطرته ووفق منطلق مخّطط تبادل األدوار 
بـني السـعوديّة واإلمارات إلطالـة أمد الرصاع 
واالقتتـال يف اليمن، حسـب الرغبـة األمريكية 
ووفـق مخّططاتهـا التآمريـة، التـي تحاك يف 
الغـرف العملياتية التي يديرهـا رعاة العدوان 
(أمريـكا –بريطانيـا –إرسائيـل)، والتـي عىل 
ضوء توجيهاتها يتَحّرك السعودّي واإلماراتي يف 
إدارة املعركة وتأجيج الرصاع وتحريك األدوات 
املحسـوبة عىل ُكــّل طرف منهمـا؛ للميض يف 
مارثون داٍم؛ إلطالة أمد العدوان والحصار عىل 
اليمن، والتي كشـفت عن الكثري من املشـاهد 
الخفيـة واألوراق الخبيثـة، التـي تلعـب مـن 
خاللها أمريكا و»إرسائيـل» وبريطانيا لعبتها 
القـذرة يف اليمن، والتي شـكل ضدهـا صموُد 
الشـعب اليمنـي واستبسـال جيشـه ولجانه 
وحنكة وشـجاعة قيادته حجر عثرة وصخرة 
صمـاء أمام الكثري من املؤامـرات والتحديات، 
وفرضت عـىل دول العـدوان معـادالٍت كبريًة، 
تصاعدت بشـكل كبـري ومتسـارع يف الفرتات 
املاضيـة، أربكت إدارة تحالف العدوان بشـكل 
كبـري ومؤثـر جعلـت مـن التحالـف يعانـي 
ويقـع يف مـأزق حقيقي تطلب معـه التحالف 

العدوانـي أن يحاول ترتيب أوضاعه البائسـة 
وتدويـر أدواته الرخيصة وفق ما فرضته عليه 
املتغريات، وكذلك وفق السياسية التي تنتهجها 
السـعوديّة واإلمـارات إلدارة املناطـق املحتّلة 

وإحكام السيطرة عليها. 
 

ُث وجعَده بثطاء افدوات: اقتاقُل غسمِّ
لقـد اسـتخدم تحالـف العـدوان والحصار 
الكثـريَ من املسـميات والعناوين والشـعارات 
املزيفـة والتربيـرات الواهيـة يف شـن عدوانه 
وحصاره عـىل اليمن، والتي تبخـرت جميعها 
أمـام ما تكّشـف مـن حقائـَق ومـا ظهر من 
العدوانـي  التحالـف  يواريهـا  كان  تعريـات 
سـنوات  طـوال  العالـم  عـىل  بهـا  ويضلـل 
العـدوان والحصار؛ ففي بدايـة العدوان كانت 
السعوديُّة تستخِدُم مليشيا اإلصالح اإلخوانية 
والتنظيمـات اإلرهابيـة؛ للقتـال يف الخطـوط 
األماميـة يف جبهـات املواجهـة مـع الجيـش 
اليمنـي والجان، تلك املليشـيات تلقـت الدعَم 
الكبريَ من السـعوديّة داعًما رئيسـيٍّا وحرصيٍّا 
لهـا، وكأَداة تَحّركهـا وفـق الـدور املرسـوم 
أمريكيـاً واملناط بتنفيذه سـعوديٍّا، ويف املقابل 
كانت اإلمـارات تؤدي نفَس الدور السـعودّي، 
وتدعم وتسـلح وتدّرب وتدير مرتِزقة الجنوب 
(مليشـيا االنتقـايل ومليشـيا طـارق عفاش) 
املحتّلـة  الجنوبيـة  املحافظـات  يف  املتمركـزة 

والرشيط الساحيل والجزر املهمة. 
املحليـة  األدوات  بـني  الدامـي  الـرصاع  إن 
املدعومة سـعوديٍّا وإماراتيًـا قد مرت بمراحَل 
حملـت الكثـري مـن التجاذبـات والتناقضات 
العجيبـة التـي كشـفت عـن هشاشـة وُقبح 
االدِّعـاءات التي يطلقها ُكـّل طرف من أطراف 

ظماذُج اتاقل السراق ولغئغا وأششاظساان تزعُر شغ المظاذص الغمظغئ المتاّطئ بأوضح وأصئح خعرة

الخراسات وافزطات ضعجغطٍئ اجاسمارغئ أطرغضغئ.. 
جظعب الغمظ حاعث
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املرتِزقة، ويجعل منها شعارات وقضية وطنية 
خاضـوا ألجلهـا معارَكهم الغبيـة تحت قيادة 
وتوّجـهات التحالف العدواني ضد أبناء شعبه 
وبلده، قبـل أن تدرك هـذه الفصائـُل املرتِزقة 
جهـة  مـن  السـعودّي  بالريمـوت  املتَحرِّكـة 
والريموت اإلماراتي من جهة أُخرى، أن جميَع 
معاركهـا وخسـائرها كانـت فقـط؛ ِمن أجل 
تنفيِذ سياسات رعاتهم ومشغليهم الذين دأبوا 
عىل إدارة املناطق املحتّلـة بالرصاعات البينية 
بـني األدوات، مـع تصعيـد االنفـالت األمنـي 
والتجويـع؛ أي سياسـتَي الرتويـع والتجويع؛ 
لتصل إىل النتيجة التي تضُعها أمام العالم بأنها 
ضحت ِمن أجل أطماع رعاتها؛ وليس من أجل 

طموحاتها املرهونة بيد الرياض وأبوظبي. 
اإلصالح كحـزب ومليشـيات ومرتِزقة كان 
له انتشـاٌر واسـع، ووضُعه اليوم مزٍر ويعاني 
من خاتمة وخيمٍة؛ فلم يشفع له لدى التحالُِف 
العدوانـي مـا قدمـه ويقدمه له مـن خدمات 
وتضحيات وخضوع وطاعة عمياء، لم يشفع 
له ُكـلُّ ذلك يف أن يلتفت إليه السعودّي ويمنَحه 
بعـَض املقابل؛ الرتزاقـه وخدماتـه ولو حتى 
يف حدهـا األدنى، وقـد أثبتت األيّـام واألحداث 
مـا هو عليـه اليـوم ذلك الحـزب الـذي تلقى 
الصفعات والرضبات من السعوديّة ولم يسلم 
منهـا قاداته من اإلهانات والصفعات ولم ينُج 
مقاتلـوه من مجـازر الطـريان اإلماراتي التي 
شنها عليه يف أكثَر من موقع وعرب ُكـّل مرحلة، 
وارتكبت بحقـه –بتفاُهٍم سـعودّي إماراتي- 
مجـازُر كتلـك التـي حدثت يف (مجـزرة نقطة 
الَعَلـم وعـدن وأبني وشـبوة وسـقطرى وتعز 
وحرضمـوت و... إلخ)، هذا بالنسـبة لألدوات 
التـي تتَحّرك بريمـوت النظام السـعودّي، ويف 
الجهـة املقابلة؛ فهو الحال ذاتـه لدى األدوات 
التي تشـتغل بريموت النظام اإلماراتي، حيُث 
إن ما يسـمى «املجلـس االنتقايل»، هـو اآلخُر 
يعانـي اليـوم من نفـس الكاس الـذي يتجرع 
منه اإلصالح ويقبُع تحت سيناريو االستهداف 
املمنهج الجـاري بتفاهـم سـعودّي إماراتي؛ 
إلضعافه وتقليم أظافره وفرملة طموحه التي 
لم تكن سـوى رساب إماراتـي ولُعبة أمريكية 

تماَرُس مع ُكـّل األدوات الخائنة. 
ومع ما شهدته وما تزال تشهُده الرصاعاُت 
املتجـددُة بـني األدوات يف شـبوة وأبـني وعدن 
وسـقطرى وغريهـا، مـن تجاذبـات وتدويـر 
ُمسـتمرٍّ وتبديـل األدوار بني تلـك األدوات عرب 
الرصاعـات، وباقي أشـكال السياسـات التي 
تدير بها الرياض وأبوظبي احتاللهما للمناطق 
الجنوبيـة املحتّلة، يتضح للجميـع أن الجانَب 
األمريكـي املحتّل والطامـَع بإخضاع اليمن قد 
اسـتطاع -عـرب أدواته السـعوديّة واإلمارات– 
أن يحـرَك مرتِزقـة الداخل كيفما يشـاء وأين 
مـا تقتـيض مصالُحـه وأطماُعـه يف اليمـن، 
ومـا حـدث ويحدث اليـوم هو جزٌء مـن لُعبِة 
رصاع األدوات وتدويـر النفايات وفق املخّطط 
األمريكـي الذي يحرُكهم كأرجوزات غبيٍة، مع 
االسـتمراِر يف حالة تدويـر النفايـات، وتبادل 
األدوار بـني السـعوديّة واإلمـارات، وما يؤّكـد 
ذلـك قيـام السـعوديّة مؤّخـراً بإنشـاء قوات 
ما يسـمى بــ»درع الوطـن» يف عـدن وباقي 
املحافظـات؛ لتكـون بديلة لألدوات السـابقة 
التابعة للجانب السـعودّي والجانب اإلماراتي، 
وتحت مربّرات زائفة منها «حماية ما يسـمى 
باملجلس القيادي الرئايس الذي يرتأسه الخائن 
العليمـي) وعناويـَن أُخـرى تـؤول إىل إحـالل 
السعودّي بدالً عن اإلماراتي يف عدن ومحيطها، 
وهكـذا دواليك، وكلُّ هذا بتفاهم مع اإلمارات، 
يف سـياق إدارة أمريـكا وبريطانيـا للعـدوان 
واالحتـالل عـرب تبديـل األدوار بـني االحتـالل 
السـعودّي واالحتـالل اإلماراتـي عـىل أشـالء 
األدوات املرتِزقـة املتخىل عنها؛ ليكون الخارس 
األكرب من هـذه النتائج واإلفرازات هو األدوات 
املرتِزقة املحلية التي تم رميُها بعد استخدامها 
كأَداٍة وليـس كعنـرص اسـرتاتيجي لـدى دول 

العدوان ورعاتها الغربيني. 
 

«أدواُت» ملخاَدرة البروات 
وتةثغث «الظفاغات».. ظماذُج 

أطرغضا ضما عغ:
إن سياسـَة تبـاُدِل األدوار بـني السـعوديّة 

واإلمارات يف اليمن وتدوير مرتِزقتهما تكشـُف 
عن عدة أوجه وجوانَب ال يمكن أن تخفى عىل 
أي متابـع؛ فهي من جانب تكشـُف عن إرباك 
واضح لدى إدارة التحالف جراء الخسـائر التي 
تلقاها عسكريٍّا عىل يد الجيش اليمني واللجان 
الذي فرض عليـه معادالت الـردع، والتي كان 
آخرهـا عمليـات إعصـار اليمـن، ثـم مؤّخراً 
عمليـات حمايـة الثـروة، ويف نفـس السـياق 
َفـإنَّ أمريكا بتوجيهاتها للسعودّي واإلماراتي 
تهدُف من وراء ذلك إلطالة أمد العدوان يف اليمن 
بعد أن عجزت ويئسـت من الحسم العسكري، 
ويف جانـب آخر تكشـُف تلـك السـيناريوهاُت 
والرصاعـاُت امُلـدارُة بغرفـة عمليـات موحدة 
تحالـَف  أن  والسـعودّي،  اإلماراتـي  تجمـُع 
العـدوان تعّمد إدارة املناطـق الجنوبية املحتّلة 
بالرصاعـات بـني األدوات والتجديـد امُلسـتمّر 
لتلـك املعارك عرب تجّيل مظاهر توجيه الرضبة 
السعوديّة اإلماراتية ضد فصيل مرتِزق بعينه؛ 
لتمكني الفصيل املعـادي لذلك الفصيل املرتِزق 
املرضوب، ثم إعادة األخـري تدريجيٍّا وتمكينه؛ 
كـي تتجـدد معاركهـم ببعض، وهكـذا طيلة 
السـنوات املاضيـة، َحيـُث تـم توجيـُه رضبة 

لإلصالح يف عدن وشـبوة وسـقطرى عرب دعم 
إماراتي سـعودّي مكثّـف للغريـم «االنتقايل»، 
ثم العـودة إىل نقطة الصفر عرب إعادة اإلخوان 
ا إىل املناطـق التـي تم دحُرهـم منها؛  تدريجيّـٍ
وذلـك لكي تتجدد جوالُت الـرصاع مع مرتِزقة 

اإلمارات، وهكذا العكس. 
ومـن مظاهـر هـذه الحقيقـة مـا يحصل 
اآلن مـن محـاوالت إلنعاش اإلصالح يف شـبوَة 
بعـد جولة رصاع دامية مطلـَع النصف الثاني 
مـن العـام ٢٠٢٢م، انتهـت بدحرهـم؛ وبهذا 
فقـط  وأبوظبـي  الريـاض  تسـعى  اإلنعـاش 
يف  الحـال  كان  وهكـذا  الرصاعـات،  لتجديـِد 
ُكــّل محافظـة تمـت فيهـا رصاعـاٌت دامية 
ــُه  بـني األدوات، سـواٌء أكانـت الرضبـُة توجَّ
لإلصالح ثم تُعيُده، أَو العكس، توجيه الرضبة 
لـ»االنتقـايل»، ثـم إعادتـه، وهكذا سـيناريو 
متواصل وبنفس الوترية دون أن يدرك املرتِزقُة 
أنهم عبارة عـن أدوات تدير الرياض وأبوظبي 
من خاللها رصاعـاِت النفوذ اإلقليمية املعمدة 
بدمائهم كمرتِزقة ال تسـاوي شيئاً سوى أنهم 
وسـيلٌة إلدارة االحتالل، كما حصـل يف العراق 
وأفغانسـتان وليبيـا، َحيـُث كان –وما يزال– 

االحتـالُل األمريكي يديُر تلـك البلدان عرب خلق 
الرصاعات بـني األدوات املحلية املنترشة يف تلك 
الدول؛ كي يتسـنى لواشنطن إشـغاُل األدوات 
وإشغال املواطنني بإدارة الرصاعات واألزمات 
والتجويـع، يف مقابـل أن تتَحـّرُك بأريحيـة يف 
تنفيـذ مخّططاتهـا املتمثلـة يف نهـب الثروات 
واحتـالل املناطـق االسـرتاتيجية منهـا، مـع 
العمل لتطويـِع تلك الشـعوب لالحتالل طويل 
املـدى، ولكـن بقفازات تغطـي عـىل ُهــِويَّة 
املحتـّل األمريكـي، وهذا النموذُج هـو ما تريُد 
أمريكا وبريطانيـا تثبيتَه يف اليمن عرب أدواتها 
املرتِزقـة  وأدواتهـم  واإلماراتيـة  السـعوديّة 
املتناحـرة، وما تم ذكـُره وما يتم مشـاهدتُه 
اليوم هو شـاهٌد حاٌرض عىل حرص األمريكي 
والربيطانـي إلطالـة العـدوان واالحتـالل عرب 
ذات السياسـة «الرتويع والتجويـع»، الرتويع 
عرب االنفـالت األمني وتأجيـج الرصاعات بني 
الثـروات  مصـادرة  عـرب  والتجويـع  األدوات، 
ومفاقمـة  االقتصاديـة  الرضبـات  وتوجيـه 

املعاناة. 
 

التصغصُئ يف أوضح وأصئح خعرة 
واملرتِجصئ ق غفعمعن الثرس:

ويف سـياق املوضـوع؛ فقد وَقـَع الكثريُ من 
املحللني واملنظرين ومراكز الدراسات واألبحاث 
–الخادمة لسياسات أمريكا– يف أخطاٍء كثريٍة 
تجاه ما تناولـوه يف حقيقة العدوان والحصار 
عـىل اليمـن واملؤامـرات الصهيوأمريكية التي 
حيكت ضـده وأفضـت إىل العـدوان والحصار 
مـن قبـل التحالـف وهـذه األخطـاء: إمـا أن 
تكـوَن مقصـودًة، ومدفوعـًة مـن قبـل دول 
ا أن بعَضهـا غريُ دقيق، ويفتقُر  التحالف، وإمَّ
إىل موضوعيـة الطـرح والتوصيـف الصحيـح 
لحقيقة الدور الذي تؤديه السعوديُّة واإلمارات 
يف اليمن وأدواتهم املرتِزقـة يف الداخل؛ فعندما 
يتحـدث ويكتب الكثريُ عن الدوافع واألسـباب 
التي تَحّركت؛ ِمن أجِلها السـعوديّة واإلمارات 
لشـن العـدوان يف اليمن وفـرض الحصار عىل 
ودراسـاتهم  تحليالتهـم  يف  َفـإنَّهـم  شـعبه، 
وأبحاثهـم يرّوجـون ألكذوبة كربى كشـفتها 
اليـوَم الحقائـُق وفنّدتها الكثريُ مـن األحداث 
واملتغـريات عـىل مـدى ثَماِنـْي َسـنَوات مـن 
العدوان والحصار وأطلقوا توصيفات مغلوطة 
وتحليـالت غبيـة ال تنطـيل عـىل أَيِّ متابـع –

محايد أَو مستقل أَو مناهض– للشأن اليمني. 
فحقيقُة املـرشوع الصهيوأمريكي يف اليمن 
واملنطقة قد انكشفت، وإْن ضخم السعوديّون 
واإلماراتيون املزاعم واملربّرات الكاذبة للتغطية 
عـىل حقيقـة العـدوان، ومنهـا «مصالُحهـا 
والقوميـة  والجيولولوتيكيـة  الجوسياسـية 
املسـميات  مـن  ذلـك  إىل  ومـا  والعروبيـة)، 
الرنانة والعناوين  واملصطلحات والتوصيفات 
الخاطئة واملزيفة، أسـقطها الشـعُب اليمني 
وجيُشه املجاهد وقيادته الحكيمة والشجاعة 
السـنوات  الثمانـي  مجريـات  خـالل  مـن 
مـن التصـدي واملواجهـة والـردع والصمـود 
األُسطوري أمام هذا العدوان الغاشم والحصار 
الجائـر، وعّراها أمام العالـم، لتكون النتيجة 
الحقيقيـة التـي يراهـا الجميُع –بمـن فيهم 
األدوات املتخـىل عنهم– أن نظاَمي آل سـعود 
وآل نهيان ما هما إالَّ قفازات وأدوات تنفيذية 
بيـد األمريكـي واإلرسائييل يسـتخدمونهم يف 
العـدوان والحصـار عيل اليمـن؛ بغية تحقيق 
أهدافهم للسيطرة عليه وإخضاعه واحتالله، 
وُكلُّ هـذا كمـا وّضـح سـابًقا السـيد القائد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي، يف أكثَر من خطاب، 
وقبله الشـهيد القائد السيد حسـني بدرالدين 
الحوثـي (رضوان الله عليه) قبـل َعقَدين من 
الزمـن، فهمها تعـددت األكاذيب واملخّططات 
والرصاعات والتضليالت َفـإنَّ النتيجة واحدة 
يراهـا الجميع، ويبقـى الخـارس األكرب فيها 
هـي األدوات املرتِزقـة التـي لـم تِع الـدروَس 
والِعَربَ رغم رؤيتها الواضحة لنتيجة املخّطط، 
ُر املشـهَد وتعلـو عـىل  والتـي صـارت تتصـدَّ
ُكــّل األكاذيـب، وتتحدَُّث بالصـوت والصورة 
والتَحـّركات العسـكرية املبـارشة لواشـنطن 
ولندن ومن تحتهما الرياض وأبوظبي.. ُرفعت 
األقـالم لتتحدََّث األحـداُث الوقائـُع والحقائُق 
املرتبطة بها والتي تعيُش اليوَم أعىل وضوح. 
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سطغ سئث الرتمظ المعحضغ
يعـد البن اليمني من أجود أنواع البن يف العالم؛ نظراً 
للتضاريس التي يتمتع بهـا ريف اليمن، وجودة الرتبة 
الخصبـة التي تعترب من أول وطن عربي خصب، يكون 
لـكل ما يزرع مذاقـه الخاص واملتميز، سـواًء الحبوب 
والبقوليـات والفواكـه بأنواعها، من أفضـل منتجات 

العالم التي يمتاز بها بالدنا الحبيبة اليمن. 
البُـّن اليمني يحتّل املرتبـة األوىل عامليٍّا، وله النصيب 
األكرب مـن الشـهرة والسـمعة الطيّبة، التـي تعود إىل 
جودته العاليـة ومذاقه الفريد، مقارنـة بباقي األنواع 

العاملية األُخرى التي تحاول منافسته. 
ارتبـط البّن بُهــِويَّة املجتمـع اليمني وثقافته، وال 
يعتـرب محصوالً زراعياً ومنتجاً زراعياً يمنياً فحسـب، 
بل يُعّد منتجاً زراعياً اسرتاتيجياً مرتبطاً بتاريخ اليمن 
واقتصاده، كما أّن اليمنيني هم أول من اسـتخدم البن 
كمرشوٍب اجتماعي يف أفراحهم وأحزانهم ومناسباتهم 

كاّفة. 
دعونا نتذكر شـجرة البن والتي تـزرع يف املدرجات 
اليمنيـة ويف الوديـان ويف الهضـاب ويف التـالل، والتي 
سـابًقا كان املـزارع اليمنـي يغرسـها جـوار بيته ويف 
مـكان الغيول امليـاه الجوفية؛ ألَنَّ شـجرة البن تحتاج 
إىل املـاء خـالل العـام، عندمـا كنـت يف زيـارة إلحدى 
مديريـات تحديداً وصاب العـايل بمحافظة ذمار، أثناء 
عميل استشاري ضمن برنامج تمكني يموله الصندوق 
االجتماعـي للتنميـة -فرع ذمار، ونحن نعد دراسـات 
وممسـوحات ميدانية ونرفع باملشـاريع بعد تشـكيل 
مجلس تعاونـي للقرية، وجدنا يف تلـك البيئات النائية 
مدرجات خصبة وانتشـار شـجرة البن بشكل عجيب 
ولكـن ما تفتقده هذه املناطـق، تحديداً يف مخالف بني 
حداد قـرى (رشاقي نعمـان َوالهجـرة ورشقي كبود) 
هـو الحواجز املائية وتعميق الكرف وبناء السـقايات، 
وإعـادة تأهيل اآلبار الجوفية، وسـتكون سـلة اليمن 
ومخزونـه الهائل ملنتـج البن؛ ألَنَّ هـذه املناطق تمتاز 
بقلة انتشـار شـجرة القات وتواجد املدرجات العديدة 
ة  التـي هي أَيْـضاً بحاجة إعادة تأهيل الجدران الَخاصَّ

بحفظها من االنحدار والتدهور.
مشكلة املزارع اليمني الذي ال يزال متمسًكا بزراعة 
شـجرة البن عدم وجود ما يحفظ له املاء طوال العام، 
وألن هذه املناطق بحاجة إىل اهتمام ومزيد من التشييد 
للحواجـز وتكثيف املبادرات املجتمعيـة، وندعو وحدة 
البـن املركزيـة بعمل ممسـوحات ميدانيـة من خالل 

الزيـارات ملعرفة املناطـق أكثر زراعة لشـجرة البن يف 
كافـة محافظات الجمهوريـة، وإيجاد آليـة للحفاظ 

عىل زراعة شـجرة البن ودوام استمرار 
زراعتهـا واملحافظـة عىل هـذه النبتة، 
التـي كان اليمـن يصـدر منها سـنوياً 
ا، عرب ميناء املخـاء الذي يعترب  70 طنّـٍ
أهم مينـاء وأقدم مينـاء لتصدير البن، 
ويقـول املـؤرخ «الواسـعي» (وباسـم 
امَلخاء يسمي اإلفرنج أفخر البن عندهم 
أي «MOCKA COFFEE»، وتعنـي بن 
امَلخاء)، وقد كان البن أهم سلعة يمنية 
تصـدر إىل الخارج عرب مينـاء امَلخاء يف 
ِرب،  العصـور الحديثـة، إضافـًة إىل الصَّ
العصـور  يف  األراك،  وأعـواد  والبخـور، 

القديمـة، كما تصدر كميـات كبرية من 
الزبيب. 

وتعـود تسـميته «MOCKA COFFEE» إىل صفقة 
للبـن اشـرتاها الهولنديون مـن ميناء املخـاء يف العام 
1628م، ثم اسـتمروا يف إبـرام صفقات رشاء البن من 
مينـاء املخاء وبيعـه يف هولندا تحت مسـمى «موكا»، 
نسـبة إىل مينـاء املخـاء اليمنـي الذي يقـع يف أطراف 

محافظة تعز اليمنية. 
انتـرش مرشوب القهـوة بدايًة من خـالل الطقوس 
االجتماعيـة، َحيـُث كانـت تقـدم يف فـرتات الراحـة 
واللقـاءات يف مجالس الذكر، وكانـت تقدم إىل القوافل 
التجارية التي كانت تسـرتيُح ليالً يف املنازل التي تحّط 
عندهـا، وتقّدم أَيْـضاً إىل السـكان عـىل طول خطوط 
التجـارة ُوُصـوالً إىل مكة املكرمة، َحيُث كان اليمنيون 

يُِعدُّون القهوة ويمنحونها ملن يجاورهم السكن. 
والقهوة تمثل رمزاً اجتماعياً، َحيُث ترّسخت يف قيم 
املجتمع اليمني وعاداته اليومية ومناسـباته وأعياده، 
كمـا أنهـا تقـدم إىل الضيـوف والعاملـني يف املـزارع 

واملصانع. 
هنالـك أصنـاف مختلفـة ولكل نـوع مـذاق مميّز 
ورائحـة معينة، ومن هـذه األنواع: البن اإلسـماعييل، 
الذي يعترب قهوة األمراء وامللوك، ويتميّز بطعم الفواكه 
املجففة، كالتمر الهندي، والفراولة، واملشمش، واملوز، 
َوأَيْـضـاً نكهـات الـكاكاو الداكنة، وتتفـاوت النكهة 
بحسـب املنطقـة التي يـزرع فيها، ويُـزرع يف مديرية 

مناخة –عزلة بني إسماعيل– محافظة صنعاء. 
والبـن الخوالني الذي يعتربه املسـتهلكون يف العالم 
أفضـل بـن يمنـي عـىل اإلطـالق، ويحتل أعىل نسـبة 
مبيعـات يف اليمـن، ويف الـدول املسـتهلكة، يُـزرع يف 

مديريـات حيدان، وسـاقني، وغمر، ومنبـه، ورازح، يف 
محافظة صعدة.

البن اآلنيس، والبن الحرازي،  َوأَيْـضاً 
والبـن اليافعـي، والبن املطـري، والبن 
والبـن  الحمـادي،  والبـن  الربعـي، 
الحـواري، ويتم تصنيف البـن إىل أنواع 
بناًء عىل شـكله، إذ يقّسـم إىل التفاحي 

والدوائري والربعي والعديني. 
وهنالك مراحل عديدة تمر بها زراعة 
البن، يعتقد املواطـن العربي أّن القهوة 
التي انتهى بها املطاف بني يديه سـهلة 
الزراعـة، لكـّن الواقع غري ذلـك، زراعة 
البـن تمر بمراحـل عديـدة، أوالها أخذ 
شـتلة من املشـتل يف عمر سبعة أشهر، 
ثم تُزرع يف األرض، ويستمر االعتناء بها 
حرثاً وسـقايًة، وتُعطى السـماد العضـوي حتى عمر 
سـنتني ونصف سـنة حتى تزهر، وبعد سـبعة أشـهر 

يحني وقت القطاف. 
ويف املرحلـة الثانية: «يتم تجفيـف الثمرة يف رسائر 
مخّصصـة تحت أشـعة الشـمس املبارشة، ثـم تخّزن 
يف أماكـن مخّصصـة، َحيـُث يخلو املكان مـن الروائح 
األُخـرى أَو العطـور، حتـى ال يفسـد املحصـول، ويف 

املرحلة الثالثة يبدأ التسويق». 
حيـث يـزرع البـن يف مناطـق املرتفعـات الغربيـة 
والوسـطى والجنوبية، بني ارتفاعات مختلفة، تراوح 
ما بني 700 و2400 فوق سـطح البحـر، ضمن نطاق 
مطـري يصـل مـن 400 إىل 700 مليمـرت، ويف بعـض 

املرتفعات حتى 1000 مليمرت. 
وتشـري دراسـة إىل أّن محصول البـن تجري زراعته 
تحت ثالثة أنظمة مختلفة من ناحية استخدام مصادر 

املياه، ويمكن تمييزها عىل النحو التايل:
- محصول بـن يزرع يف أرايض الوديان، وهنا يعتمد 
محصول البن يف الري عىل مياه السيول إضافة إىل املياه 

السطحية واألمطار. 
- محصول بن يزرع يف السفوح املتوسطة االرتفاع، 
ويعتمد املحصول يف زراعتـه عىل مياه األمطار مضافاً 
إليها الـري التكمييل من اآلبار الجوفيـة ومياه العيون 

الصغرية والسدود والخزانات. 
- محصـول بـن يـزرع يف املدرجات املطريـة، والتي 
تعتمـد كليٍّا عىل الـري باألمطار، إضافـة إىل الخزانات 

التي أنشئت لتجميع مياه األمطار. 
إحياء البن من جديد، تسـعى العديد من الجمعيات 
املدنيـة، بمسـاندة معظم أفـراد املجتمـع اليمني، إىل 

الحفاظ عىل مكانة البن اليمني، من خالل إنشاء اتّحاد 
منتجي البن الذي يضم يف عضويته أكثر من 30 جمعية 
تعاونية لتوحيد الجهود، تّوجت بزراعة أكثر من مليون 
شـجرة بن خالل األعوام الخمسة املاضية، ويقّدر عدد 
العاملـني يف زراعة البن بمليون ونصـف مليون يمني، 
والـذي يعّد مصـدر دخلهم الوحيد، كمـا تحدث محمد 
القاسـمي، مسـؤول وحـدة البـن يف اللجنـة الزراعية 

العليا. 
من أهم املبادرات املجتمعية، توزيع شتالت البن عىل 
طالب املراكز الصيفية، لخلق وعي لدى األجيال بأهميّة 
هذا الكنـز والحفاظ عـىل أصالته التاريخيـة، وتعزيز 
ارتباط األجيال بشـجرة البن والتوسـع واالستمرار يف 

زراعتها. 
ويضيـف القاسـمي يف حديثـه إىل أنـه تـم إعـداد 
اسـرتاتيجية لتنميـة محصـول البـن، أقّرهـا مجلس 
هـذه  وتتضمـن  2020م،  نيسـان/أبريل  يف  الـوزراء 
االسـرتاتيجية عدداً من الربامج التنفيذية لتطوير هذا 
املحصول، ودعم املزارعني لزيادة اإلنتاجية من 18 ألف 

طن إىل 50 ألف طن مع حلول عام 2025م. 
وأما الخطر الذي يهّدد البن اليمني، وفق القاسمي، 
فهو دخول البن األجنبي وتهريبه إىل األسـواق املحلية، 
وقد تّم إصدار قرار بحظر تداول البن األجنبي وقشوره 
وغالته يف األرايض اليمنية، لحماية هذه الثروة املهمة. 

وقد اشـتهر العديد من القصائد عن البن، أشـهرها 
قصيدة «الحب والبن»، للمؤرخ اليمني مطهر األرياني 
التـي ربط بـني زّف البـرشى لحـارس البـن، باقرتاب 

موسم الحصاد، واقرتاب موعد زفافه بمن يحب، 

وقال فيها:
«يا حارس البن برشى موسم البن داني
ما للعصافري سكرى بني خرض الجنان

هل ذاقت الكأس األوىل من رحيق املجاني
واسرتسلت تطرب الكون بأحىل األغاني

قال أبرشوا بالخرب
بشاير أول ثمر

ظهر بلون الخرض
عىل خدود الغواني

طاب الجنى يا حقول البن بأحىل املغاني
يا سندس أخرض مطرز بالعقيق اليماني

بن اليمن يا درر
يا كنز فوق الشجر
من يزرعك ما افتقر
وال أُصيب بالهوان».

سثظان الصتط*
تشـهُد محافظُة الحديدة عروس البحـر األحمر حراكاً 
تنموياً وخدمياً غري مسـبوق لم يشـهد أن حظيت به من 
قبل، هـذه املحافظة التـي تعرض أبناؤها البسـطاء لكل 
أشـكال التهميـش واإلقصـاء املتعمـد من قبـل املتنفذين 
ولصـوص األرايض والثـروات الذيـن اسـتغلوا موارَدهـا 
ة، وجعلوا  ومكتسـباِتها الوطنية؛ لخدمِة أجندتهم الَخاصَّ
أبناءها يكدون َويرهقون باحثني عن ُفتاٍت؛ ِمن أجل حياٍة 

كريمٍة ألوالدهم. 
الحديـدُة اليـوم ويف ظـل إرشاف قائـد الثورة سـماحة 
السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي -سالم الله عليه- ودعمه 
الالمحـدود وتوجيهاتـه الرصيحـة حول منـح املحافظة 

أولوية يف تنفيذ املشـاريع الخدمية من قبل الدولة وسـبل تحسني حياة 
النـاس وتوفري الخدمات الرضوريـة ألبناء هذه املحافظـة وتعويضهم 
عـىل ُكـّل ما مروا به من الخذالن خالل السـنوات املاضية؛ وتنفيذًا لتلك 
التوصيات املباركة وبحضور شـخيص للرئيس املشـري مهدي املشـاط، 
اسـتنفرت كافـة الوحدات ومؤّسسـات الدولة وقامـت بالواجب امللقى 
عـىل عاتقها وملـس املواطنني تحـوالت جبارة عىل مسـتوى املشـاريع 
وتطوير الخدمات والبنى التحتية، كما أن الزائرين أَيْـضاً لتلك املحافظة 
واملرتّددين عليها كانوا عىل موعد مع الدهشـة واالنبهار ملا شاهدوه من 

نقلة نوعية وإنجازات يف فرتة قياسية وقصرية. 
ة لدى  لقـد كان ملحافظـة الحديـدة وأبنائها الرشفـاء مكانـة َخاصَّ
الشـهيد الرئيس صالـح الصماد -سـالم الله عليه- وهـو الذي وهبهم 
روحه الزكية وروى تربتها بدمائه الطاهرة وكانت هي محطته األخرية 
التي لقي ربه شـهيداً فيها وبني أهلها البسـطاء، فكانـت بذلك منطلقاً 
للجهـاد والكفاح والعمل واسـتنفد العدوان كامل محاوالته املسـتميتة 
للسيطرة عليها وبسـط نفوذه عليها إالَّ أن تلك األرض الطاهرة رفضت 
أن يـداس عـىل ترابها الطاهر من تلـك األنفس املدنسـة بعد أن حظيت 
برشف استشـهاد الرئيس الصماد ولفظت املحتّل بال رجعة فنالت بذلك 

محبـة الجميع وتاقت إليها أفئـدة اليمنيني من ُكـّل مكان وجعلوا منها 
محطـة للتعبري عن حبهم ألهلها وشـوقهم لرئيسـهم الذي فقدوه عىل 

تربتها. 
ويف خضم هذه اإلنجازات والوترية املتسـارعة للنهضة 
نجدنا اليوم يف حرضة الرئيس مهدي املشـاط، وهو يضع 
حجـر األََسـاس عـىل العديـد مـن املشـاريع يف املحافظة 
َوببذلته العسـكرية كرسـالة سياسية وَعسـكرية للعدو 
أن اليمنيـني لـن يتنازلوا عـن تضحياتهم الجسـيمة ولن 
يسـاوموا يف حقوقهم املرشوعة بالعيـش بكرامة وحرية 
واسـتقالل وأنكم كمـا عهدتمونا يف سـاحة القتال رجال 
أشـداء ستشـاهدون إخالصنا وصدقنا يف البناء والتنمية، 
بجرمكـم  والضيـاع  والعـار  الخـزي  اسـتحققتم  فقـد 
وعدوانكم وخيانتكم واسـرتد اليمنيون عزتهم وكرامتهم 
ومجدهـم بصمودهـم وبسـالتهم يف مواجهـة التحديـات 

ورشف الدفاع عن أرض وكرامة هذا الوطن. 
إن الحديـث عـن اإلنجازات التي تحّققت يف تلـك املحافظة وأُخرى ما 
زالـت تتوارد تباعـاً يف هذه األيّام ومنها ما زال قيد الدراسـة والتخطيط 
لهـو مدعاة للفخر واالعتزاز ملـا تقوم به الدولة ومؤّسسـاتها املختلفة 
مـن أعمال جبـارة وعظيمة ويف ظل الحصـار واألوضاع التي تعيشـها 
بالدنا إالَّ أن هذا يؤّكـد حرص القيادة عىل امليض عىل النهج الذي رسمه 
الشهيد الرئيس من خالل الرؤية الوطنية ومرشوع يد تبني ويد تحمي، 
ولو أن الرئيس الشـهيد كان بيننا لفـرح بذلك ولكان أول من يعمل عىل 
تحقيـق ذلـك والفضل بعد الله يعـود لقيادتنا الثورية والسياسـية عىل 
اهتمامهـم الصادق وإخالصهم لله وللشـعب والوطن َوتفويت الفرصة 

عىل املرتبصني بهذا الوطن والحاقدين عىل ثورته وانتصاراته.
وليعلـم العالـم أجمـع أن الدولـة يف صنعـاء، وهي من ثبتـت األمن 
وصنعـت املعجـزات وليـس املرتِزقة واملليشـيات التي أغرقـت البالد يف 
الحـروب والفوىض والدمار وعجزت عن توفـري ملجأ آمن لها عىل أرض 

الوطن، بينما تعيش يف فنادق وعواصم دول العالم. 

* مدير عام مديرية خراب املرايش، م/ الجوف

ظعدُئ تعاطئ وتظمغُاعا.. تخاُد 9 أسعام طظ الخمعد 

ُبـظُّ الغمظ.. الثعُإ افجعد

طزطعطغُئ الغمظ بتةط 
ذشغان تتالش السثوان 

عحام سئث الصادر
البعـُض يريـُد أن يعرَف املظلوميـة األكرب يف هذا 
العـرص؛ فاإلَجابَـة واضحـة بحجـم طغيـان دول 
التحالف عىل اليمن مقابلها أعظم مظلومية يف هذا 

العرص. 
تجمعت طاقة وقوة ِمئة عام لبني سعود وُصبَّت 
عىل رأس اليمن بأعظم حرب، وما زال الحصار عىل 
اليمن ُمسـتمرٍّا رغم التهدئة، لم يحرتموا املعاهدات 

الدولية وقوانينها وأعرافها. 
ـاَق الحرب، بل عشاق السـالم، ولكن  لسـنا ُعشَّ
السـالم املّرشف والعزيز، ال تالُعـَب وال خيانة عهد 
وال تماطـل، الشـعب اليمني تجّرع القتـل والدمار 
والتجويـع؛ لذَلـك نطالـب املجتمـع الـدويل وُكــّل 
الشـعوب اإلنسـانية أن تنظـر بعـني البصـرية، ما 
سبب الدمار والتفرقة والرصاع العاملي، إنها أمريكا 
اإلمربياليـة املتفردة الوحشـية وجنودها ويدها يف 
الرشق األوسـط بنـي صهيون وبني سـعود.. وكل 

املطبعني.
ومع ذَلك العدوان والحصار عىل اليمن وعىل ُكـّل 
دول محـور املقاومة، نالحـظ النتيجَة وهي صعود 
دول محـور املقاومة وتوسـعه عام، بينما تشـتت 
وتمزقت قوى التحالف، يف تخبط دائم؛ فال مرشوع 

لهم وال هدف.
وعما قريب سـوف نرى النَرص القريَب والحاسم 

يف معركته األخرية معركة التبنيُّ والبصرية. 
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لو تأملنا الواقَع اليمني الذي يعيُشـه أبناُء الشعب 
قاطبـًة يف ظل العـدوان والحصار والتدمـري املمنهج 
الـذي تفرضه قوى العـدوان وأدوات الخيانة والنفاق 
لوجدنا صموداً أُسطورياً ونجاحات منقطعة النضري 
يف ُمختلف املجـاالت ولوجدنا الحركة الدؤوبة والهمة 
العاليـة التـي يتمتـع بها أحـرار ورشفاء الشـعب ال 
الخونـة والعمـالء الذيـن أوقعـوا أنفسـهم يف قوائم 

االرتزاق لتحالف العدوان. 
يف ما مىض كنا نعتمـُد عىل املرتبات نعتمُد وننتظر 
الدولة لتمُد يدها بمشـاريع وهميـة وصغرية ال تفي 

بالغـرض املأمـول وبالصعب كان الحصـول عليها ملا 
يعيشه النظام من فسـاد وبغي ونظرة دونية بني منطقة وأُخرى، 
َحيُث عانى الشعب الحرماَن املتعمَد من قبل السلطة حتى يف أبسط 
مقومـات الحيـاة وأهمل ثرواتـه وأراضيـه الزراعيـة معتمداً عىل 

السوق الغربية والرشقية حتى يف لقمة عيشه وغذائه. 
لكننـا اليوم بفضـل الله ثم بفضـل ثورة 21 سـبتمرب وقيادتها 
القرآنيـة والتوّجـه القرآني الحق يعيش الشـعب اليمني يف املناطق 
الحـرة واملجاهدة ثورة وعـي ونهضة تنموية وزراعيـة ومبادرات 
مجتمعيـة صنعـت املسـتحيل وبنـت لواقعهـا وحارضهـا أمجاد 
يمانية مجتمعية وشعبيّة ورسـمية ولعل املبادرات املجتمعية هي 
ـة والدولة تعيـش الحصار ولم  الحـارضة بقوة عـىل األرض َخاصَّ
تسـتطع تلبية احتياجات قاطبة أبناء الشـعب الـذي التف ببعضه 
وبـادر إىل الزراعـة واإلعمار واالهتمام بنفسـه، مشـاريع عمالقة 
وكبرية نجحـت يف صناعتها املبادرات املجتمعية يف مختلف املناطق 

والعزل واملحافظات التي تتمتع بالحرية والسيادة الحقيقية. 
رأينا مشـاريع شق وتعبيد وسـفلتة كثري من الطرق والخطوط 
وبنـاء املـدارس والوحدات الصحية وحفـر اآلبار عىل 
نفقة األهايل كمبـادرات مجتمعية نجحت بعون الله 
ثم بمسـاعدة وتكاتـف أبناء القبيلـة اليمنية، ومثال 
ذلك وليس للحرص؛ فقد كانت عزلة السنايف بمديرية 
جبـل الـرشق بمحافظة ذمـار التي عانـت الحرمان 
واإلهمـال املتعمد من قبل النظـام العفايش حارضة 
وبقـوة يف هـذا الشـأن من خالل شـق طريـق تربط 
املنطقـة بالخـط الرئيـيس بتمويل شـعبي تجاوزت 
تكلفتـه الـ20 مليون ريال ومؤّخـراً تم حفر برئ ماء 
ومنظومة شمسـية بتكلفة 30 مليـون ريال بتمويل 
شـعبي ومجتمعـي ومسـاهمة كريمـة مـن رجـال 
الخري والعطاء أصحاب الهمة العالية واألخالق النبيلة واملسـؤولية 
الناجحـة والذي نكـنُّ لهم ُكــّل الحـب واالحـرتام والتقدير ولهم 
الفضل بعد الله سـبحانه وتعاىل يف انتعـاش املنطقة وإحيائها بعد 
أن كانـت تفتقُر لكل يشء، وهناك رؤى وخطط مطروحة؛ إلنشـاء 
ة النساء  وحدة صحية يف املنطقة تلبي احتياَجات أبناء العزلة َخاصَّ

واألطفال. 
وهكـذا أثبتت املبـادرات الشـعبيّة واملجتمعية نجاحهـا املتميز 
والكبري عىل مسـتوى محافظات الجمهوريـة اليمنية التي أضحت 
تتنافـس فيمـا بينها يف اإلنشـاء والبنـاء والتعمـري والزراعة ورفد 
السـوق املحليـة بمختلف أنـواع الحبوب لنأكل مما نـزرع ويف ذات 
الوقت يتسـابق الرشفاء لرفد الجبهات العسكرية بالرجال وباملواد 
الغذائيـة واملختلفـة وقدمـوا الغـايل والنفيـس يف سـبيل الله، عزة 

ــة والشعوب املستضعفة.  وكرامة لهذه األُمَّ

المئادراُت المةامسغئ أبئائ ظةاَتعا 

أغعب أتمث عادي 
سميت عروس البحر األحمر؛ فكانت هي العروس 
التـي زفت بفسـتان الهـم واملعاناة فأنجبـت أبناء ال 
يزالـون يواجهـون أحلـك الظـروف املعيشـية طيلة 
العقود املاضية فعاشت محافظة الحديدة مع أبنائها 
مكلمـة بجـراح املعاناة وال تكاد تسـمع مـن أبنائها 
سوى العويل والرصاخ ولسان حالهم يقول: أين نحن 
مـن هذه الحكومـة التي جعلت أبنـاء الحديدة أهوَن 

الناظرين واملتطلعني إىل حياة أفضل؟!
حتـى اعتىل عـرش القيادة أناس ولـدوا من رحمة 
املعاناة فأحسـوا بمعاناة أبناء الحديدة وها هم أبناء 

الحديـدة اليوم يرون نور الحياة التي لطاملا كانت حلماً 
يراود أذهانهم منذ عقود من الزمن. 

الناظر إىل تلك العروس اليوم يراها تكتيس من جديد لتتهيأ لزفاٍف 
جديٍد ربما ينسيها وينيس أبنائها تلك األيّام التي لم يروا فيها سوى 
البؤس والحرمان ألبسـط الحقوق التي كان أبنـاء الحديدة يرونها 

وال يستطيعون ملسها أَو الحصول عىل بعضها.
أكرب مشـكلة عانت منها الحديدة هي انقطاع الكهرباء لسنوات 
دونمـا حلول حقيقية فاعلـة، فمن أسـبابها كان اإلهمال يف كافة 
املجاالت عىل مدى الحكومات والعقود السابقة، فكانت هي الكارثة 
األسـوأ التي عاشـها سـكان الحديدة، ومـن املؤّكــد أن تراكماِت 
األخطاء والفسـاد اإلداري الذي نهَش مؤّسسات الدولة كان أعظم 
سبب ألزمة الكهرباء يف وجوهها املتعددة، وحال دون تأسيِس بنية 
خدمـات قوية وقـادرة عىل التخفيـف عن املواطنـني يف مثل هكذا 

ظروف. 
فرحة لم تفرحها منذ سـنوات طويله كانت لحظة وصول التيار 
الكهربائي إىل عدد مـن مديرياتها لينقذ أبناءها من لذعات الصيف 
الالفحة وظلمات الليل الدامسة، فقد استبرش العديد من سكان تلك 
املناطق بوصـول التيار الكهربائي إىل منازلهـم َويكاد الكثري منهم 
غري مصدق أن النور عاد إىل منازلهم بعد طول الغياب، وأن نسمات 
الصيـف البـاردة عادت لتطرد النسـمات الالفحة بعـد أن أصبحت 
ظالل املباني واألشجار ملجأهم الوحيد الذي يقيهم من حر الصيف 
الـذي زلزل مضاجعهم فكان البقاء فيها يعني البقاء يف لهيب الحر 
ففي نهارهم حر شـديد ويف ليلهم ظالم مخيف.. يكاد املشهد يبدوا 

وكأنه كارثة حلت بمدينة الحديدة وأبنائها!

فقـط تلك هي املرحلة األوىل مـن تنفيذ مرشوع الكهرباء البالغة 
يف تكلفتهـا 420 مليـون ريال لتغطـي حاجـة 7325 أرسة فقرية 
بإرشاف مبارش من فخامة األخ الرئيس مهدي محمد 

املشاط.
فلم يكن املرشوع ُمَجـّرد كهرباء أنارت تلك البيوت 
املستضعفة بقدر ما ربطت قلوَب ساكنيها بالفرحة، 
وأذهبت عنهم غمَّ الحر الشـديد، ومعاناته املوسمية، 
ولعـل مـا ميّـز املـرشوَع وأكسـبه القبوَل الواسـع 

والرتحيب من قبل تلك األرس هو الخدمُة املجانية. 
رحمـة هذا املـرشوع شـملت تركيـب منظومات 
الطاقة الشمسية لعدد 66 مدرسة يف عموم املحافظة 
ليسـتفيد من ما يقارب خمسـني ألف طالب وطالبة 
بتكلفـة إجماليـة تتجـاوز 420 مليـون ريـال فـإىل 
جانب هذا املرشوع هناك العديد من املشـاريع التي تسـعى القيادة 
مـن خاللها لتخفيف املعاناة عن سـكان محافظـة الحديدة، يأتي 
التوجيـه بالبدء يف وضع حلول اسـرتاتيجية كربى للمشـكلة تقفز 
عـىل عوائق الحصـار والعدوان وتضع حّداً لألزمـة بموازاة تحديث 
وتطوير شبكة الكهرباء ملدينة الحديدة بكافة مديرياتها الشمالية 

والجنوبية. 
وقريباً سـتطلق محافظـة الحديدة مرشوع الطاقة الشمسـية 
الذي يجـري العمل عليه عرب مزارع ملنظومات الطاقة الشمسـية، 
وإحداهـا مزرعـة عمالقـة يجـري العمل عليهـا يف بيئة مناسـبة 
داخل إحـدى املديريات الشـمالية، ومن املتوقـع أن تغّطَي املزرعُة 
كامَل مديريات الحديدة مع سلسـلة أفكار هندسية قابلة للتطوير 

وتوسعة املرشوع واستنساخه. 
كما شـهدت محافظة الحديدة يف أواخر العام املايض افتتاح أكرب 
مركـز لتخفيف املعانـاة عن مرىض الفشـل الكلوي الـذي افتتحه 
فخامة املشـري مهدي املشـاط، وهو مركز الشهيد الصماد للغسيل 
الكلـوي الذي يعمل بـكادر يمني متكامل، ويجـري العمل فيه عىل 
ثالث فرتات، ليكون هذا املركز هو األكرب تميزاً عن غريه من املراكز، 
فالسـلطات املحلية بقيادة محافظ الحديدة تسـعى إىل ضم العديد 
مـن املميزات لهذا املركـز لتحويله إىل مركز تجرى فيـه العديد من 
العمليـات لتفتيـت الحىص وزراعـة الكىل، عرب تزّويـده بمختربات 
متطـورة ومحطة تحلية مياه وإنتاج املـاء املقطَّر وأجهزة حديثة، 
ولعل السـمة األبرز يف هذا املركز اإلنساني أنه يقدم خدماته مجاناً 
يف ظـل دولة للشـعب ال شـعب للدولة ولعـل هذا هـو حلم األمس 

لتحقيق الدولة اليمنية الحديثة. 

سروُس الئتر افتمر تضاسغ البعب طظ جثغث

المرأُة الغمظغئ شغ غعطعا 
السالمغ.. أغصعظُئ خمعد 

وُحسطٌئ ق تظطفأ
دغظا الرطغمئ

يحتفـل العالـم يف الثامن من مـارس من ُكـّل عـام بيوم املرأة 
العاملـي يـوم أقرته منظمـة األمم املتحـدة يف العـام ١٩٧٥ كعيٍد 
للمرأة؛ تقديراً لدورها الكبري يف املجتمع واحرتاماً وتقديراً ملا تبذله 
مـن مجهود للنهـوض بمجتمعهـا ووطنها، وهو إنمـا جاء بعد 
جريمة وحشـية ارتُكبت بحق نساء عامالت أحرقن داخل مصنع 

للنسيج بالواليات املتحدة كان ضحيتها «١٢٩» امرأة. 
وعىل إثر اإلرضابات والتظاهرات النسوية يف العديد من البلدان 
أصـدرت األمـم املتحدة قانونـاً يحمي املرأة ووضعـت لها حقوق 
يجب احرتامها يف حالة الحرب والسـلم كان أبرزها توفري السالم 
واألمـان االجتماعـي واالقتصـادي والنفـيس واملعنـوي للمـرأة، 
وضمـان العيـش الكريم لهـا واملسـاواة فيما بينها وبـني الرجل 
والحـد من العنف ضدها وصاغت حقوقـاً تحفظ للمرأة كرامتها 

ة باملرأة!!  أّكـدها مؤتمر جنيف يف بروتوكوالت َخاصَّ
ولكن عندما نأتي لنقيس هذه القوانني املقرة من هذه املنظمة 
وغريهـا من املنظمات عىل املرأة يف بلدنا اليمن الواقعة تحت رحى 
حـرب تطحنهـا وتذرها رماداً يف الرياح، سـنرى غيـاب ُكـّل تلك 
القوانـني وبنودها الرنانة واألصوات، ولن نرى سـوى صمت تلك 

املنظمات الصادحة بحرية املرأة َوحقوق املرأة!! 
ـا عانته املـرأة اليمنية خالل  فالشـواهُد كثـرية وال تحىص َعمَّ

سنوات العدوان عىل اليمن الذي كانت املرأة أكثر ضحاياه. 
ولم نَر قانوناً يجّرم ما تعرضت له من قصفت طائرات العدوان 
لبيتهـا وتركتهـا بال مأوى تبحـث عن ملجأ تفر إليـه من غارات 
خبيثـة تشـبثاً بحياة باتت ال صـوت فيها غري صـوت الرصاص 
والقنابل والصواريخ التي تالحقها من مكان آلخر كفريسـة تريد 
اصطيادها، وباتت مشاهد الدماء ال تفارقها أينما حلت َوذهبت. 
وأين هذه القواننُي؟ لم تسمع صوَت امرأة تُنئ وتبكي أطفاَلها 
الذين ذهبوا ضحيَة قصف الطريان ومزقتهم إىل أشالء تحت ركام 
منازلهم أَو مدارسـهم، ولم نر بنـداً منها يدفع األذى عن مريضة 
تصيـح أوجاعاً اسـتفحلت جسـدها النحيل الذي غـزاه مرض ال 
يوجد له عالج بعد أن منع العدوان دخول األدوية إىل اليمن ليكون 

املوت هو مالذها األخري للتخلص من آالمها. 
وأيـن هذه القوانـني لتحمَي آالًفـا من النسـاء الالتي تعرضن 
لحـوادث االغتصاب من قبـل عصابات إجرامية سـلبتهم الحرب 
أخالقهم وقيمهـم الدينية فأصبحوا يمتهنون املرأة وال يرونها إال 
جسداً إلشـباع غرائزهم، وربما الكثري من اتخذ هذا الفعل البشع 
كسـالح للسـيطرة عىل بعض املناطق التي صعب عليهم دخولها 

بالسالح؟! 
بل إن البعَض منهم مـن يتقرَّب باملرأة ُزلًفى ألربابه من الغزاة 

واملحتّلني؟! 
وأيـن هـذا اليوم لم نـر له أثـًرا يف حياة طفلة قتلـت طفولتها 
جوعاً، وأُخرى قىض عليها برد الشتاء وهناك من بات الشارع هو 
مأواها ومالذها الوحيد بعد أن سلبتها الحرب ُكـّل أهلها ومنزلها 

وبات غذاؤها فتات تبحث عنه يف بقايا ما يأكله اآلخرون. 
ومـاذا فعلت هذه القوانني لعـروس أحالوا فرحتها املنتظرة إىل 

عزاء وزفت مع الحارضين إىل مثواها األخري!!
وملـاذا لم تحـِم قوانينُهم أحالَم الكثري بمسـتقبل مرشق ظللن 
يبنينه لسنوات فسلبتهن إياه عبثية هذه الحرب وأصبحن يعانني 
ظروًفا نفسـية صعبة، وال أحد يستطيع انتشالهن من مأساتهن 

وهن ينظرن ُكـلَّ أحالمهن تُداُس تحت أقدام عدوان ظالم! 
كثرية هي املآيس التي تحيُط باملرأة اليمنية وما ذُكر أعاله ليس 
إال غيـٌض من فيض معانـاة من الصعب حُرصهـا يف بلد دّمـرت 
الحـرُب ُكـلَّ أسـباب الحيـاة فيها، وسـلب منها السـلم واألمان 
وحورصت من الغذاء والـدواء، وباتت بيئة خصبة لألمراض التي 

أغلبها تأتي ضمن الحرب البيولوجية املتعمدة.
عىل مرأى ومسـمع مـن املنظمات التي صاغـت ُكـّل القوانني 
والحقوق لإلنسان والحيوان، بيد أن قيمتَها ال تساوي إالَّ الرضَب 
يف الصفـر، ونحـن نرى غيـاَب أيامهـم العاملية مـن أيامنا كيوم 
خصـص للطفل وأخر للصحة ويوم للتعليم ويوم للحرية، ولم نَر 
امـاً لّوثتهـا خيانُة َمن صاغوا ُكـّل تلـك القوانني والحقوق  إال أَيـَّ
الصامتـة عمـا يحـدث يف اليمـن مـن إجـرام وانتهـاك للحقوق 

ومحاولة سلب الحريات والكرامة!
لم تكرتث لخذالن العالم؛ ألَنَّها تؤمن أنها خلقت لتحيا إنسـاناً 
كامالً جسـداً وعقالً وعاطفة وعزة وكرامة وال يشء عىل اإلطالق 

ال يمكنها القيام به، هي الحياة بذاتها وهي الكرامة نفسها. 
وسـتظل املرأة اليمنية أيقونة صمود وشـعلة يف وجه ُكـّل من 
يحـاول النيل من كرامتها أَو املسـاس بأرضهـا مهما قدمت من 
تضحيات وستكون هي الُقدوة لكل النساء يف العالم يف شجاعتها 
وبأسـها وتحديها لـكل ظروف الحرب وتحديها لـكل ظلم طالها 

غري آبهة بقوانني لم تزدها إال إجحافاً وظلماً وتغيرياً لفطرتها. 



10
السبت

العدد

19 شعبان 1444هـ
11 مارس 2023م

(1606)
ثقافة 

أطرغضا واساماُدعا سطى طعالغعا لصاال المسادغظ لعا.. السثوان سطى الغمظ أطرغضا واساماُدعا سطى طعالغعا لصاال المسادغظ لعا.. السثوان سطى الغمظ 

صراءٌة يف ططجطئ املعاقة واملساداة لطحعغث الصائث السغث تسني بثر الثغظ التعبغ -ِرْضَعاُن اِهللا َسَطْغِه- 

طظ أغظ تئثأ تالئ الظفري؟

 : وائض حاري

املـواالُة واملعـاداُة يف اإلْسـَالم لهـا أهميٌّة 
كبـريٌة يف تربيـة النفـس وتوجيههـا نحـو 
الطريـق القويـم , فليـس هنـاك أي أهميّة 
للصالة والزكاة وغريها من العبادات واملسلم 
يتوىل أَْعــَداَء الله والطغاة والظاملني بدالً عن 
معاداتهم , ويحيد عن مواالة أولياء الله الذي 
أمرنا الله تعاىل أن نتوالهم ونطيعهم ونسـري 

عىل هديهم. 
ـهيُْد الَقاِئُد السيُد حسني بدر  وقد بنّي الشَّ
الديـن الحوثي -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- بقوله 
«أحياناً عندما يكون هناك من هذه األحداث 
ومن هـذه القضايـا يف حياة النـاس [التويل 
لليهود والنصارى] يف األخري تصبح األشـياُء 
والحـج  والصـوم  والـزكاة  [الصـالة  هـذه 
والدعـاء.. ] أحياناً ال يَُعـْد لها قيمة عند الله 
سبحانه وتعاىل، نصيل, نَْدعى, نصوم, نزّكي, 
نحـج, [يا الله تكون بالشـكل الـذي تغطي 
اإلثـم فقـط، ال يجي عـىل واحد آثـام أنه قد 
تركهـا]، أما أن تعطي ثوابَها, تكوُن مقبولة 

عند الله فتكون مربوطًة بأشياء أُْخــَرى. 
هنـاك حديٌث مهمٌّ رواه اإلمـام النارص يف 
البساط عن اإلمام جعفر الصادق عن رسول 
اللـه (صلـوات الله عليه وعىل آلـه) أنه قال: 
((لـو أنَّ عبداً صام نهاَره وقـام ليله وأنفق 
ماله ِعلقاً ِعلقاً يف سـبيل الله, وعبََد الله بني 
الركن واملقام حتى يكـون آخَر ذلك أن يذبَح 
بـني الر كـن واملقام مظلوماً ملـا رفع إىل الله 
من عملـه مثقـاَل ذرة, حتى يُظِهـَر املواالة 
ألوليـاء الله واملعـاداة ألَْعــَداء اللـه))، هذا 

لفظ الحديث أَْو معناه». 
إن املـواالَة تؤثُِّر عىل نفس املسـلم , فحني 
يـوايل أَْعــَداء الله تكوُن نفسـيته تابعًة ملن 
يتوالهـم، فعمله بالكامـل يصب يف مصلحة 
أَْعــَداء اللـه ويعمل لصالحهم بقوله وفعله 
, وكذلـك عندما يوايل أولياء الله َفــإن عمله 
يهيـئُ لـه مناخاً جيـداً ألعمالـه وترصفاته 

الصالحة. 
ـهيُْد الَقاِئُد السيد حسني بدر  وأوضح الشَّ
الديـن الحوثي -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- بالقول: 
«املـواالُة هـي حالة نفسـية، واملعـاداة هي 
حالـة نفسـية، لكنهـا تتحـول إىل مواقـَف 
وتنعكس بشكل مواقف، وتعترب يف حد ذاتها 
مهيِّئة لهذا الشـخص ولهذا الشـخص وذاك 
الشـخص وملجاميع من الناس, من هم عىل 
وتـرية واحدة يف املواالة تُهيـئ هذه األَْرضية, 
ـه، وأعمـال  أرضيـة صالحـة النتشـار تََوجُّ
الجهة التي هم يوالونها، سـواٌء أكانت جهة 

محقة أَْو مبطلة». 
وعّرف السـيُد سـالم الله عليه املواالة بأن 
«معناها: املعية, تشـعر بأنك يف هذا الجانب 
تؤيد هذا الجانب متجه إىل هذا الجانب, هذه 
هي املواالة، سواٌء أكانت مواالًة ألولياء الله أَْو 
مواالة ألَْعـــَداء الله, املواالة معناها: املعية, 
املعيـة يف املوقـف, املعيـة يف الـرأي, املعية يف 

التوجه, املعية يف النظرة, هذه هي املواالة».
ويف حني ال تزاُل قوى الرش والعدوان تشن 
أقوى هجماتهـا العدائية ضد أبناء الشـعب 
اليمني منذ ما يقارب الثالث السنوات , حرب 
أرادتهـا أمريـكا ويريدها العـدو الصهيوني 
ولكنهم لـم يجرؤوا عـىل مواجهة مجاهدي 
الجيش واللجان الشعبية يف معركة مبارشة، 
َواعتمدوا عىل أََدَواتهـم الداخلية والخارجية 
ممـن يدينـون بالوالء لهـم , لـم تكن حرب 
اليمن كالحروب السابقة التي خاضتها دولة 
أمريكا يف أفغانستان والعراق وفيتنام كحرب 
مبـارشة يشـرتك فيهـا جنودهـا وعتادها , 
لقد اختلـف الوضع كليـا يف اليمن واعتمدت 
عىل وكالئهـا ومواليها يف املنطقـة وزّودتهم 
بالسـالح املعلومات اللوجسـتية والخرباء يف 
غـرف القيادة والتحكم واملدفـوع ثمنها من 
خريات شـعوب الدول املشـاركة واملسـاندة 

للعدوان الغاشم. 
ويف املقابـل نجـد رصاعاً خفيـاً بني دول 
قوى العدوان السـعودي األمريكـي مَلن يُثِبُت 
والءه أَْكثَــر ويقـدم خدمـات أَْكبَـر ألمريكا 
والكيـان الصهيونـي الغاصـب , لقد ذهبت 

هـذه الـدول ومرتزقتهـا إىل الـوالء ألمريـكا 
وإرسائيـل بل عمدت إىل قتـال ُكّل من يعادي 
أمريـكا وإرسائيـل , حتـى ينالـوا رضاهـا 
واستحسـانها؛ طمعاً يف أن تكون إْحَدى هذه 
الـدول خادماً مطيعـاً للشـيطان األَْكبَـر يف 

املنطقة. 
ونجد أن مواالتهم لدولة الشيطان األَْكبَـر 
والكيـان الصهيونـي الغاصـب َوأن عداءهم 
يصـب عـىل ُكّل َمـن يعاديهم , لنسـتخلص 
مـن ذلـك أن الحـرب التـي شـنت يف 2004 
حتـى 2009 ضـد أنصـار الله؛ بسـبب رفع 
شـعار الحـق والعـداء ألمريـكا وإرسائيـل 
من قبـل النظام السـابق والعدو السـعودي 
الـذي اشـرتك يف الحرب السادسـة، إنما هي 
تنفيـذٌ لتوجيهات أمريـكا وإرسائيل , وليس 
مجـازاً أن نقـول إن الحـرب التـي تشـن يف 
الوقت الراهن عىل اليمن بسـبب الشـعار بل 
حقيقـة , وقد أعلن مسـئول أمني صهيوني 
يف بدايـة العام 2015 يف ترصيحات لصحيفة 
إرسائيليـة أن دولَة الكيان الصهيوني تخىش 
مـن توسـع أنصـار اللـه وأنهـم أَْصبَــحوا 
عىل دولة صهيون، وستعتمد  حقيقياً  خطراً 

عىل وكالء إقليميني ومحليني ملحاربتهم. 
لـذا فإن العداَء والـوالَء متالزمان لدى ُكّل 
مؤمن حـق ويهديانـه للوصـول إىل الطريق 
الصحيـح والقويم الذي اختـاره الله لعباده 

املخلصني. 
ـة اليـوم مـن شـتات  إن مـا تعانيـه األُمَّ
واختـالف وحـروب دامية بـني قطبَي الحق 
والرش ناتج عـن عدم املواالة الصحيحة التي 
أمـر الله بـه يف كتابه َومـواالة أَْعـــَداء الله 
واتّباعهـم، والـرصاع بينهما مسـتمر إىل أن 

يكتب اللُه أمره. 
ـهيُْد الَقاِئُد السـيد حسني  وقد بنّي لنا الشَّ
بـدر الديـن الحوثـي -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- 
معنـى التـويل يف محارضتـه التـي ألقاها يف 
شـهر شـوال 1422 , خطـَر مـواالة اليهود 
ة من  والنصارى وأنهم يسَعون إىل رضب األُمَّ
داخلها وأنهـم يعتمدون عـىل زعماء العرب 
املوالني ألمريكا وإرسائيل جعلتهم يتناسون 

ـة , وأَْصبَــحوا ُدَمى  قضايـا هامة لهذه األُمَّ
توجههـم كيفمـا أرادت قوى الـرش لينفذوا 
توجيهاتهـا وإمالءاتهـا , إن مـا تقـوم بـه 
دول العـدوان السـعودي األمريكـي من قتل 
ومجازر ضد أبناء الشـعب اليمني هو تنفيذٌ 
لتوجيهـات وإمـالءات أمريـكا وإرسائيـل , 
حتى وصل بهـذه الدول املعتدية إىل التصارع 
والتنافـس فيمـا بينها مـن يقـدم خدمات 
أَْكبَــر إلرضائهـم ليمنحـوا شـارة رشطـي 
املنطقـة املنفـذ لـكل أسـاليب القمـع ضـد 
املعادين ألمريكا وإرسائيـل , وقال -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليِْه- «يف هذا الزمن أَْصبَــحت القضايا 
خطرية جداً جداً بشـكل رهيـب فيما يتعلق 
بأعمـال اليهود والنصارى لـم تعد تقف عند 
حـد, لم تعد تقف عند حد, أن يصبح مثال أي 
زعيم عربـي عبارة عن مدير قسـم رشطة, 
يقولون له: نريد فالن, يقول: أبرش بنا! نريد 
زعطان, يقولون: تفضل, كلهم جميعاً! هذه 

الحالة رهيبة جداً». 
وأضاف سـالم الله عليه «مـا العرب اآلن 
حانبني يف قضية القـدس؟ احتمال فيما بعد 
يطلـع لنا ثالث مشـاكل هي القـدس ومكة 
واملدينة الكعبة ومسجد رسول الله (صلوات 

الله وسالمه عليه) والقدس. 
وهـؤالء اليهـود هم يفهمـون أنها تميش 
حاجة, تميش حاجة يطمعوا إىل ما هو أَْكبَـر 
منها… يوم ما رضبت [أمريكا أفغانسـتان] 
حظيت بتأييد من ُكّل الدول اإلْسـَالمية هذه 
واحـدة, تطرقوا إىل أَْكثَـر من هذه إنه يصبح 
بدل ما نحن نميش بطائراتنا وأََدَواتنا إىل البلد 
الفالني نكلف الزعيم الفالني أَْو امللك الفالني 
أَْو الرئيـس الفالنـي إنـه هات فـالن وفالن 
وفـالن, طارد فـالن وفالن, ويتحـرك بكامل 
قوته! ولم يعد تلك الدولة الضعيفة ويرضب 
هـذه القريـة ويرضب هـذه ويـرضب هذه 
ويطّلع فالن ويطلع فالن من أجل أمريكا. ما 

هذا يعني تجاوز؟». 
ـهيُْد الَقاِئُد بعيداً عما يجري  ولم يكن الشَّ
يف اليمن اآلن , ولكن رؤيته الثاقبة وبصريته 
املسـتنرية وإدراكـه العميـق وفهمـه الكبري 

للوضـع السـيايس القائم آنـذاك.. ومعرفته 
الحقـه ملبـدأ املـواالة واملعـاداة التـي بينهـا 
ورشحها وطبّقها عىل أرض الواقع , لذا فقد 
وّضح -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- السـبَب الحقيقي 
اليمـن  لقصـف  األمريـكان  إتيـان  عـدم  يف 
مبـارشًة واتكالهـم واعتمادهم عـىل زعماء 
الغدر والخيانة , هو خوُفهم من خلق عداوة 
لهـم يف أوسـاط الشـعوب , وقـال -ِرْضَواُن 
اللـِه َعَليِْه- «األرشف لنا أن يأتي األمريكيون 
هـم, واألرشف لزعمائنا أن يأتي األمريكيون 
هـم يرضبـون, يرضبـون هـم؛ ألن رضَب 
األمريكيني هم ألية منطقة من املناطق يوّلد 
عداوًة ألمريـكا, يخلُُق عـداوًة ألمريكا؛ لكن 
ألنهـم يعرفـون أن العـداوة مهمـة, العداوة 
عـداوة الشـعوب املسـلمة عـداوة حقيقية 
يكون لهـا أثرها السـيئ، وتجلـس املنطقة 
هذه غري مسـتقرة, وال يحققون أَْهــَدافهم 

فيها إال بصعوبة». 
ـهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللـِه  وكشـف الشَّ
َعَليْـِه- , أن األمريكان يريدون الخروج بأقل 
الخسـائر املادية والبرشيـة باعتمادهم عىل 
هذه األنظمة العميلـة لحرب وقتال املعادين 
لهم واملتولني لله ورسـوله وأويل األمر من آل 
البيت االطهار , وقال سـالم الله عليه « وهم 
عـادة ما هم أغبياء, دقيقـني يف ترصفاتهم, 
يريـد أن يحقق أَْهــَدافه بأقـل تكلفة, هذه 
قاعدة عندهم, أن يحققـوا أَْهــَدافهم بأقل 
تكلفة مادية وبرشية, ميزان يمشـون عليه, 
وقضية يحسـبون لها ألف حساب, إذاً فبدل 
من أن نسـري نحن نرضب فباإلمكان أن هذا 
الزعيـم أَْو هذا امللـك أَْو هذا يميش املسـألة, 
نقول: فـالن مطلـوب, فالن مطلـوب, فالن 
إْرَهــابـي, وفـالن كـذا, ويلقطوهم لـه, أَْو 

يرضبوا قراهم». 
إن واقعنـا اليـوم يتطلـُب أن نسـري عىل 
ـهيُْد الَقاِئُد السيد  الطريقة التي رسـمها الشَّ
حسـني بـدر الديـن الحوثـي -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـِه- , يف معاداة اليهود والنصارى ومواالة 
أهـل الحـق مـن إْعـَالم الهـدى مـن آل بيته 

األطهار. 

• حينما يجهُل اإلنَْساُن عظمة الُقـْرآن 
الكريم، ويتنـاىس ِبأنَُّه منَزٌل من عنِد اللِه 
كمنهـٍج يسـتقيُم ِبحياِتِهـْم ويُْصِلُحها، 
ُه يجعـل منُه كتاُب قصٍص وتسـليٍة  فإنـَّ
للقـراءِة العابـرِة فقـط، يَمـرُّ مـن أمام 
اآليـاِت الباهـراِت العظيمـات، يقفُز من 
عـىل توجيهـاِت وأوامِر الله - جلَّ شـأنُه 
- وكأنَُّه ليـَس مْعنيّاً ِبها، وكأنَّ املخاطَب 
مبنـيٌّ للمجهوِل أَْو أن الفاعَل والعامَل بِه 
ُحرص عـىل الفعِل املايض، فـال يعري وعد 
الله ووعيـده أيُّ اهتماٍم يُذكـر، كما قال 
ـهيد القائـد - رضوان اللـه عليه - يف  الشَّ
الـدرِس األّول مـن دروِس معرفـِة الله - 
الثَِّقُة بالله: - [أصبحت وعوده تلك الوعود 
القاطعة املؤكدة وكأنها وعود من ال يملك 
شـيئاً؟! وكأنها وعود من ال عالقة لنا به، 
وال عالقة لـه بنا...]، السـبُب يف ذَِلَك هو 
سـْت ألزمِة  انعداُم املعرفِة بالله والتي أسَّ
ثقـٍة بِه سـبحانُه وتعاىل، فأصبـَح مزاُج 
اإلنَْسـان وهوى نفسِه وتفكريُه املنفصل 
ماوي  عن الله وعن كتابِه ودْسـتورِه السَّ

مقياساً ملعرفِة الخرِي من الِرش..!
ِتنا العربيِة  وِألنَّ الكثـري من شـعوِب أُمَّ
اإلْسـالمية كانـوا مـن النَّوْعيّـِة املذكورِة 
أنفسـهم  يوطِّنـوا  لـم  أنَّهـم  أي  آنفـاً.. 
نُه  لالستجابِة التامِة والعمل بكِل ما تضمَّ
منهج اللـه، كان واقُع األُّمِة واِقعاً ُمخزياً 
جعلهـم تحَت أقـدام اليهـود والنصارى، 
من ُرضبت عليهُم الذِّلة واملْسكنة وباؤوا 
بغضـٍب مـن اللـه، هـذِه هـي النتيجـُة 
الحتميـة لإلعراِض عـن توجيهـاِت الله 
عامـٍة، وخاصًة ما كان منها هو سـبيُل 
عـزَّة وكرامـة ورفعة األمـة (كالجهاِد يف 

سـبيل الله) الـذي قال عنه - جلَّ شـأنه 
- يف سـورة التوبـة، اآليـة (40): {انفروا 
ِخفافـاً وثِقـاالً وجاهـدوا يف سـبيِل اللِه 
بأموالكـم وأنفسـكم ذلكم خـريٌ لكم إن 

كنتم تعلمون}.
ـٍة جّمدت  فهـل مـن املتوّقـُع مـن أمَّ
الُقـْرآن أن تنفر جهاداً يف سبيل الله وهي 
تحمـُل الروحيـة االنهزاميـة الضعيفـة 

املهزوزة التي جعلتهـا ال تبايل وال تلتفت 
ألي حـدٍث يحصل يف العالـم، وال تهتم أن 
تقي عن نفسـها رش أعدائهـا املرتبصني 

بها..؟!
بالطبع ال..!

ألن املطلوَب للنفري أن تكون النفسـية 
نفسـيًة قويّة ال تخَىش إّال الله، وال تخاُف 
سـواُه، تعرُف اللَه َحـقَّ معِرفتِه وتعّظمُه 

وتجّله.. 
إذن.. ليحمل الناُس مسؤوليتهم ال بد 
أوالً من أن يسـتنفروا أنفسهم، يدركون 
أنهم كمسـلمني ينتمون لإلْسـَالم، الدين 
املحمـدي األصيـل، أنَّهـم هـم املعنيـون 
بااللتـزام والطاعـة والعمـل بـكِل ما يف 
الشـعور  يحملـون  بعضـْه،  ال  الكتـاب 
بخطـورة التهاون والتقصري ويحرصون 

عىل تجسـيد عبوديتهم الكاملـة لله من 
خـالل التحـّرك العميل الجـاد الذي يصل 
بهـم إىل مواجهٍة ميدانيٍة مـع أعداء الله، 
هذا هو الرشُف العظيم، فحالُة االستنفار 
النفـيس هـي العامـُل األسـاس لالندفاع 
اإليمـان  طابعـُة  بتَحــّرٍك  واالنطـالق 
والِجهاد والتسليم لله ولرسوله - صلوات 
اللـه عليـه وعـىل آلـه - وملـن اصطفـى 
من عبـادِه علمـاً لهداية األّمـِة وقيادتها 

وإرشادها إىل سبيل النجاة.. 
ولنعـد عودًة صادقة للُقــْرآن الكريم، 
ُه سـبيل الخـالص والتحـرر  ولنعلـم أنـَّ
واالنتصـار والغلبة عـىل العـدو، ولننفر 
جميعنا - كشعٍب ُمعتدى عليه - ملواجهة 
والضـالل  الجـور  وسـالطني  فراعنـة 
وزحوفاِتهـم  لعدوانهـم  صـداً  والظلـم، 
املتواصلة بُغية احتالل ارضنا، والتعرض 
لعرضنـا، وامتهـان كرامتنا، واسـتعباد 
كبرينا وصغرينا، فالحـل واملخرُج هو أن 
نسـتجيب لله ربِّ العاملني، ُمدبّر شـؤون 
خلقـِه بمـا فيـِه خريهـم ومصلحتهـم 
لطريقـه  يرشـدهم  مـن  هـو  وأمنهـم، 
ويدّلهم عىل سـبيل الوصـول إليه، ففي { 
انفـروا } ُكّل خري، فـال يوّجُه عالم الغيب 
والشـهادة، املّطلـع عىل رسائـر النفوس 
إال بمـا قـد َعِلَمُه {يعلـُم ما بـني أيديهم 
وما خلفهم}، بني أيدينا وسـيلة بمقدور 
الجميع، (النفـري) باملاِل والنفـس، رفداً 
وعطـاًء، صـرباً وثباتـاً، تضحيـًة وِفداء، 
إخالصـاً وعمـالً، وهـو صـادق الوعـوِد 

والوعيد: {وَمن أصدُق من الله حديثاً}.
ال يُخلـف وعـَده بأن العاقبـَة ال بد أن 

تكون لصالح عباده املؤمنني املتقني.. 
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السغث ظخر اهللا: ُضـّض طا غةري يف شطسطني 
له تأبري سطى أطظ وجغادة وتاضر وطساصئض لئظان

المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 
اجاحعاُد 13 شطسطغظغاً يف (211) سمطغئ تعغض وتشّعل لصعات اقتاقل الخعغعظغ

 : طاابسات 
أّكـد األمنُي العام لحزب الله، سـماحة السـيد حسن 
نرص الله، أن ُكـّل ما يجري يف فلسطني له تأثريٌ عىل أمن 
وسيادة وحارض ومستقبل لبنان، وقال: «تصوروا اليوم 
فلسطني بجوار لبنان وبدون «إرسائيل»؟ هذا ليس حلماً 

وإنما حقيقة آتية إن شاء الله». 
كالُم السـيد نرص الله جاء خـالل االحتفال التكريمي 
الذي أقامه حزب الله يف ذكرى أسـبوع القائد الحاج أسد 
محمود صغري «الحاج صالح»، َحيُث أشـار إىل أن الراحل 
التحق بمسـرية حـزب الله منذ بدايات تأسـيس الحزب 
وقد بلغ سـن التكليف وهو ابن حزب الله، مضيًفا: «كل 
من بدأ بهذه املسـرية والتحق فيهـا منذ ايامها األوىل هو 
ام  من الجيل املؤّسس والحاج صالح منهم، التحقوا يف أَيـَّ
ام من يتطلعون إىل  املخاطر الكربى والصعوبـات ويف أَيـَّ

النرص ولكن ما هو أمامهم الشهادة». 
 

يف الحأن الطئظاظغ الثاخطغ:
بالحديِث عـن آخر التطورات يف الداخل اللبناني، أّكـد 
سـماحة السـيد حسـن نرص الله أّن «حزب الله ال يريد 
أن يفِرَض رئيسـاً للجمهورية عـىل أحد، ويريد أن يفتح 

األبواب إلتمام هذا االستحقاق». 
وتوّجـه السـيُد نرص اللـه إىل اللبنانيـني بالقول: «ال 
تنتظـروا الخارج، وال يحق ألية دولة خارجية أن تفرض 

أي فيتو فيما يتعلق باالستحقاق الرئايس». 
ا بكل مـا يجري يف  وأَشـاَر إىل أّن «لبنـان يتأثّـُر ِجــدٍّ
املنطقـة والعالم، وبشـكل أََسـايس يف دول الجوار وعىل 
رأسها سوريا وفلسطني»، وأّكـد أّن «الحديَث عن حارض 
ومسـتقبل سـوريا وفلسـطني، هو حديـٌث عن حارض 

ومستقبل لبنان». 
ُر أّن لبنان هو جزيرٌة يف  وأضاف: أّن «هناك َمن يتصوَّ
قلب محيط وليست له عالقة بكل ما له عالقة باملنطقة. 
لألسـف هناك بديهياٌت تحتاج إىل نقاش»، متسائالً: «لو 

سقطت سوريا بيد داعش أين كان لبنان اآلن؟». 
العربيـة،  املنطقـة  مـن  «سـوريا  أّن  عـىل  وشـّدد 
وكذلك فلسـطني، ونحـن معنيون بهذه الـدول املجاورة 

باملسؤولية األخالقية والقومية والدينية». 
وأَشـاَر السـيُد نـرص اللـه إىل أّن «كل مـا يجـري يف 
فلسـطني، له تأثري عىل أمن وسيادة وحارض ومستقبل 
لبنـان»، مضيفاً: «تصوروا اليوم فلسـطني بجوار لبنان 
وبدون إرسائيل؟، هذا ليس حلماً، وإنّما حقيقة آتية، إن 

شاء الله». 
 

جعرغا واقظفااُح السربغ سطغعا عع اسرتاٌف 
باظاخارعا:

يف السـياق، بـنّي سـماحتُه أّن املنطقة أمـام «إنجاز 
ضخم بعد فشـل الحرب الكونية عىل سـوريا»، مؤّكـداً 
أّن «سـوريا كانت أََساسـاً يف الرصاع مع العدّو ويف قلب 

محـور املقاومـة، وال زالـت رغـم الحـرب الكونيـة». 
وتابع السيد نرص الله: «ُكلُّنا يعرُف موقَع سوريا منذ 
بدء الـرصاع العربي اإلرسائييل وُخُصوصاً يف الخمسـني 
السنة املاضية، والحديث عن أّن سوريا ستتم استعادتها 
إىل الحضن العربي، وبالتايل ستخرج من محور املقاومة 

هو غري صحيح». 
وأوضـح أّن «الصحيح هـو عودة العرب إىل سـوريا؛ 
فسـوريا لـم تغـادر الجامعـة العربية، بل هـم أخرجوا 

أنفسهم والجامعة العربية معهم». 
وشّدد السيد نرص الله عىل أّن «عالقَة الثقة بني حزب 
الله وسـوريا تعمدت بالدم حني قاتلنا يف سـوريا؛ فهذه 
املعركة عّززت أوارص الثقة؛ لذلك ال تسـمحوا ألي محلل 

سخيف أَو أي أحد آخر بأن يصدع هذه العالقة». 
ولفـت إىل أّن «سـوريا وهـي يف ثاني سـنواِت الحرب 
الكونيـة عليهـا، ُعـرض عليهـا أن تتخىلَّ عـن موقعها 
األََسـايس يف محـور املقاومة، ولكنّها رفضت»، مشـّدًدا 
عـىل أنّه «عندما تكون قوياً ال تخـاف من الحوار وال أي 

خطوات سياسية أَو دبلوماسية». 
وقال السـيد نـرص الله: «عندمـا نرى وفـوداً عربيًة 
وغربية رسـمية تزوُر سوريا نشُعُر بالسعادة، وال نقلق 
وال نخـاف»، ُمشـرياً إىل أّن «االنفتـاَح عـىل سـوريا هو 

اعرتاٌف بنرصها، وهو إعالن عن اليأس». 
وفيما يتعّلق باملحاوالت إليجاد التباسات داخل جبهة 
املقاومـة، أوضح السـيد نرص اللـه أّن هنـاك محاوالٍت 
للرتويج أّن إيران جاءت لتسـيطر وتهيمَن عىل سوريا»، 

لكّن «سـوريا وقيادتها تمارُس كامَل سيادتها وحريتها 
وتأخذ ُكـّل القرارات التي تريدها». 

وأّكـد أّن «إيران ال تماِرُس سـلوَك الدول االستعمارية 
يف سوريا، وتساعد دمشق؛ ِمن أجل الحفاظ عليها ومنع 

سقوطها». 
وأَشـاَر األمنُي العام لحزب الله إىل أّن «بعَض األنظمة 
العربيـة تخـوُض معركًة وهمية وخيالية مع سـوريا»، 
كما لفت إىل أّن «سـوريا خـارج دائرة الخضوع ألمريكا، 
وهـي دائمـاً كانت محط أنظـار املشـاريع األمريكية يف 

املنطقة». 
وأوضـح أنّه «لـوال صموُد سـوريا، التسـوية لكانت 
انتهـت منذ زمن، ودعم سـوريا لحـركات املقاومة غرّي 

ُكـّل املعادالت يف املنطقة». 
 

أطرغضا ُتضِمُض التخاَر والترَب سطى 
جعرغا يف أحضال طثاطفئ:

بـنّي السـيد نرصاللـه يف السـياق، أنّـه «عندمـا رأت 
واشـنطن العودة العربية إىل سوريا، وضعت أََساساً بأّن 
املسـموَح هو فقط التقارب فيما يتعلق بالزلزال الكارث 

الـذي رضبهـا». 
ووفقـاً لسـماحتُه، َفــإنَّ «الواليـات املتحـدة تُكمل 
الحصار والحرب عىل سـوريا يف أشكال مختلفة، ومنها 
القوات العسـكرية يف رشق الفرات التي تمنع التحرير»، 
ُمشرياً إىل أّن «القاعدة األمريكية يف منطقة التنف هدفها 
حمايـة داعـش والعنـارص اإلرهابيـة التـي تعتدي عىل 

املدنيني يف البادية». 
وأضاف: أّن «الخصم الحقيقي لسوريا هو األمريكي، 
وسوريا وشعبها يحتاجون لكل التعاون من ُكـّل صديق 
وحليف»، مبينًا أّن «املعطيـات الدولية واإلقليمية تؤرش 

إىل أّن الحصـار والعقوبـات عـىل سـوريا واليمن ودول 
املنطقة لن تستمر وستكرس». 

وفيمـا يتعّلـق باألزمة بني سـوريا وتركيا يف شـمال 
رشقي تركيا، أشـار السـيد نرص الله إىل أّن «معالجَة ما 
يجـري يف هـذه املنطقـة، إذَا أمكن من خـالل التفاوض 

الرويس السوري اإليراني الرتكي فهو أفضل». 
 

شطسطني تحعُث تتعُّقً تارغثاً طعماً جثًا:
حول القضية الفلسطينية، تطرََّق السيد نرص الله إىل 
ما يجري يف فلسطني املحتّلة، واصفاً ما تشهُده الساحُة 

الفلسطينية بـ «التاريخي واملهم جداً». 
وقـال: إّن «هناك إجماًعا داخل كيان االحتالل عىل أّن 
االنقسام الداخيل والعامل الخارجي سيؤدي إىل الزوال»، 
الفتـاً إىل أنّـه «يف إرسائيـل لديهـم ُعقـدُة نبوخـذ نرص، 

ويتخوَّفون من الخراب الثالث للكيان». 
وأوضح يف هذا الخصوص، أّن «أحَد األسباب الرئيسية 
للوفـود األمريكية إىل إرسائيل تهـدُف إىل معالجة الرشخ 

الداخيل الذي يمكن أن يوصل إىل صدام دموي». 
وأّكــد السـيد نـرص اللـه أّن «مـا يجـري يف الداخل 
اإلرسائييل يفتُح آماالً كبريًة، وما وصل إليه الكيان اليوم 
يعود أَيْـضاً للصمود واملقاومة يف املنطقة»، مشـّدًدا عىل 
أّن «التطبيـَع مع الـدول ال يحمي الكيـان، وال يمكن أن 

يوقف العمليات». 
وشـّدد عىل أّن «مـا يجري اليوم يف الضفـة ويف أجزاٍء 
مـن الــ 48 عىل درجـة عالية مـن األهميّـة يف مرشوع 
املقاومـة»، مبينًا أّن «التحول املهم اليـوم يف الكيان، أنّه 
باتـت هناك ثقافة شـبيهة بما جرى خـالل اندحار 25 

أيار/ مايو من جنوب لبنان». 
َوأََضـاَف السـيد نـرص الله: أّن «األولويـَة اليوَم يجُب 
أن تكـوَن كيفيـة مد يد العون لهذا الفلسـطيني املقاوم 

واملجاهد الذي يدفع هذا الكيان إىل الهاوية». 
 

الاصاُرُب اإلغراظغ السسعدّي جغث وملخطتِئ 
حسعب املظطصئ:

يف السـياق، عّلق السيد نرص الله عىل االتّفاق اإليراني 
السـعودّي عىل اسـتئناف العالقات الدبلوماسـية وفتح 
بالتقـارب  املتعلِّـَق  َل  «التحـوُّ أّن  مؤّكــداً  السـفارات، 
السـعودّي اإليراني جيٌِّد، ولن يكوَن عىل حسـاب شعوب 

املنطقة، وإنّما ملصلحتها». 
وذكر أنّه «يف حال سـار التقاُرُب السعودّي اإليراني يف 
املسـار الطبيعي؛ فيمكن أن يفتَح آفاًقـا يف املنطقة ويف 

لبنان أيضاً». 

ئ   : طاابسئ َخاخَّ
ام األسبوع الفائت، من  استشهد خالَل أَيـَّ
الجمعـة إىل الجمعة، 13 فلسـطينياً، بينهم 
طفـالن، وأُصيب 85 مدنيـاً برصاِص قوات 
االحتـالل الصهيونـي، ُوصفت جـراح ثالثة 
منهـم بالخطرية، وكان بـني املصابني ثالثُة 
عن إصابـة العرشات بحاالت  أطفال، فضالً 
اختنـاق، يف اعتـداءات لقـوات االحتـالل يف 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية املحتّلة، 

فيما أُصيب مواطن رشق قطاع غزة. 
يف التفاصيل: استشهد يوم 2023/3/2م، 
الطفل محمد نضال سـليم، 15 عاماً، جراء 
إصابته بعيـار ناري يف ظهره، وأُصيب طفل 
وفتـى آخران بأعـرية نارية، بعـد تعرضهم 
خـالل  االحتـالل  قـوات  مـن  نـار  إلطـالق 
وجودهـم أمام مدرسـة باملنطقـة الغربية 
لبلـدة عـزون، رشق قلقيليـة. وادعـت تلك 
القـوات أنهـا الحقت مجموعة من الشـبان 
ألقوا زجاجات حارقة تجاه شـارع 55 الذي 

تمر عربه مركبات املستوطنني. 
سـتة  استشـهد  2023/3/7م،  ويف 
فلسـطينيني وأُصيب 26 آخـرون، غالبيتُهم 
من املدنيني، ُوصفت جـراُح 3 منهم أحدهم 
عمليـة  خـالل  الخطـورة،  ببالغـة  طفـل 
عسـكرية واسـعة نفذتها قوات االحتالل يف 

مخيم جنني. 
القّسـامي  «الشـهيد  هـم:  والشـهداء 
املجاهـد عبد الفتاح حسـني خروشـة (49 

عاًمـا)، مـن مخيم عسـكر بنابلـس، منفذ 
عمليـة حـوارة البطوليـة التـي ُقتـل فيها 
مستوطنان، والشـهيد املجاهد محمد وائل 
غـزاوي (26 عاًما)، والشـهيد املجاهد زياد 
أمني الزرعيني (29 عاًما)، والشهيد املجاهد 
طـارق زيـاد مصطفى ناطـور (27 عاًما)، 
والشـهيد املجاهـد معتصم نـارص الصباغ 
(22 عاًمـا)، والشـهيد املجاهد محمد أحمد 

سعيد خلوف (22 عاًما). 
يف 2023/3/9م، أعلنـت وزارة الصحـة 
الفلسطينية، بأن ٣ شهداء ارتقوا برصاص 
االحتـالل يف بلـدة جبـع قضاء جنـني، وهم 
الشـهيد سفيان عدنان إسـماعيل فاخوري 

(٢٦ عامـاً)، والشـهيد نايف أحمد يوسـف 
ماليشـة (٢٥ عاماً)، والشـهيد أحمد محمد 
ذيب فشافشـة (٢٢ عاماً) «، َحيُث اقتحمت 
ـة تابعـة لالحتالل بلـدة جبع يف  قـوة َخاصَّ
سـاعة مبكرة من صباح الخميس، وأوقفت 
سـيارة من نـوع «هونداي» وأطلقـت النار 

عىل ركابها. 
املجاهـد  استشـهد  نفسـه،  اليـوم  ويف 
املعتز بالله صـالح الخواجا (23 عاًما)، من 
بلـدة نعلني غرب رام اللـه، بعد تنفيذ عملية 
بطولية يف شـارع «ديزنغـوف» بمدينة «تل 
أبيب» املحتّلة، التي جاءت انتقاماً لشـهداء 
جبـع يف جنني، وأُصيب فيها 5 مسـتوطنني 

صهاينة. 
شـاب  استُشـهد  2023/3/10م،  ويف 
صبـاح  مسـتوطن،  برصـاص  فلسـطيني 
الجمعـة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن 
بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة املحتّلة. 
ويف سـاعة متأخرة من مسـاء الجمعة، 
الفلسـطينية: «استشـهاد  الصحة  أعلنـت 
الطفـل أمـري مأمـون عـودة (١٦ عاًمـا)، 
برصـاص االحتـالل خالل مواجهـات قرب 

الحاجز الشمايل ملدينة قلقيلية». 
ومنـذ بدايـة العام، أسـفرت اعتـداءات 
قوات االحتالل عن استشهاد 78 فلسطينياً، 
منهـم 36 مدنيـاً، بينهم 14 طفـالً وامرأة، 

والبقية مـن أفراد املقاومـة، منهم طفالن، 
و5 قتلهم مسـتوطنون، كما تويف مواطن يف 
سـجون االحتالل، فيما أُصيب 335 مواطنًا، 
من بينهم 45 طفال وامرأتان و8 صحفيني. 

 

الاعغض واقساصاقت:
نّفـذت قواُت االحتـالل الصهيوني، خالل 
األسـبوع الفائـت، (211) عمليـة توغـل يف 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية املحتّلة، 
داهمـت خاللهـا منازَل سـكنية ومنشـآت 
وفتشـتها، وأقامـت حواجـز، أسـفرت تلك 
األعمال عن اعتقال (83) مواطناً، بينهم 11 

طفالً وامرأتان. 
ويف قطاع غـزة، اعتقلت قـوات االحتالل 
ثالثـة مواطنني، اثنان منهم، أحُدهما طفل، 
خالَل محاولتهما التسلل رشق رفح، ورشق 
والثالـث  2023/3/2م،  يف  حانـون،  بيـت 
اعتقل عىل حاجـز بيت حانون/ ايرز، خالل 
مرافقتـه زوجة ابنه املريضة أثناء سـفرها 
للعـالج، كما نفـذت تلك القـوات 4 عمليات 
توغل محدودة رشق جحر الديك جنوب غزة، 

ورشقي خانيونس يف 7و2023/3/8م. 
ومنـذ بداية العام، نفـذت قوات االحتالل 
1976 عمليـة اقتحـام، يف الضفـة الغربية، 
بمـا فيها القدس الرشقيـة، اعتقلت خاللها 
974 مواطناً، بينهم 18 امرأة، و130 طفالً، 
ويف قطاع غزة، اعتقلت 15 مواطنًا، منهم 6 
صيادين، و8 خالل محاولة تسلل، ومسافر 

عرب عىل الحاجز، ونفذت 9 عمليات توغل. 









السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1606)

السبت 
19 شعبان 1444هـ  
  11 مارس 2023م

ضطمئ أخغرة

ذرُد املتاّض ضرورٌة 
دغظغٌئ ووذظغئ

شعث حاضر أبع رأس

سـريَ  فرملـت  أن  بعـد 
واشـنطن  ُر  تتصدَّ املفاوضـات، 
َد، يف املناطق اليمنية  املشَهَد املعقَّ
املحتّلـة، ولـم يقتـْرص تَحرُُّكها 
املشـبوُه واملرفوُض عىل الجانب 
الهيمنـة  وتكريـس  العسـكري 
األمريكيـة فقـط، بل اسـتطاع 
األمريكـي أن يفـِرَض وجـوَده 
عـىل  ومـِرشٍف  ـٍذ،  منفِّ كمديـٍر 
ُكــّل يشء يف مناطـق سـيطرة 
االحتـالل، وضابٍط فعـيلٍّ إليقاع 
اقتصـاد املرتِزقـة، لناحية تأمـنِي بقائهم يف املناطـق اليمنية 
املحتّلة؛ ليضمن بذلك اسـتمراَر الحـرب العدوانية عىل اليمن، 

وطول أمد حصار شعبه وإفقاره.
وليـس تَحـرُُّك املرتِزقة األخـري يف املناطق املحتّلـة وبيُعهم 
ُجُزًرا وسـواحَل يمنية جديدة لقوى الغـزو واالحتالل وتأجريُ 
أُخرى، إال توطئٌة لخيانة جديدة، وتفريٍط بالسـيادة الوطنية؛ 
بمـا يُصـبُّ يف خدمة املحتـّل، يف تنفيذ أطماعه االسـرتاتيجية 
يف اليمـن، وتوطيـِد تواُجـِده يف املحافظـات الجنوبية والجزر 

والسواحل املحتّلة. 
يف املقابـل، وأمـام ُكـّل تلـك التَحـّركات املشـبوهة، تبقى 
االسرتاتيجيُة الوطنيُة هي الرفُض ألي تواجد أَو تَحرٍُّك أجنبي 
يف اليمـن، والحقُّ ُكـلُّ الحق لشـعبنا اليمني أن يتصدَّى للغزو 
واالحتالل بكل الوسـائل والطرق املحقـة واملرشوعة، وتفعيُل 
خيارات التحّرر واالسـتقالل وطرد املحتّل بـات اليوَم رضورًة 
وطنيـًة، ودينيـة، وإنسـانية، يف مواجهة املحتـّل، ومرتِزقته، 
حتـى تطهري الوطن مـن دنس الغزاة، وتحرير ُكـّل شـرب من 

أرض اليمن. 
ال سـالم أبداً والعـدوُّ ينَهُب خرياِت بلدنا، ويصـادُر ثرواِتنا، 
ويحرُمنـا من حقوقنـا، ويحتـلُّ أرضنا، ووفوُده العسـكرية 
تنتهُك سـيادَة اليمن ليالً ونهاراً، تصـوُل وتجوُل كيفما يحلو 
لها، وتتنقُل يف املحافظات املحتّلة وكأنَّها محافظاٍت سعوديّة، 
ذرائـَع  تحـَت  يمنيـة!!،  محافظـات  ال  أمريكيـة  واليـات  أَو 
ومـربّراٍت واهيٍة وزائفٍة وغرِي مرشوعـة وال مقبولة؛ فالخطُر 
هـي أمريـكا وأدواتُها، وهـي أُمُّ اإلرهاب وصانُعـه ومصدُِّره 
للبلدان اإلسـالمية؛ لذا لن نقبََل أبـداً بدخولها اليمَن، وال ببقاء 
أدواتها يف بلدنا، َوما تقتضيـه املرحلُة تحدُِّده القيادُة الثورية 
والسياسية، والرشُع والترشيُع يتيُح ألحرار اليمن أن يترصفوا 
خياراً وزماناً ومكاناً، والهدُف اليوَم بات أكثَر وضوحاً لشعبنا 
اليمنـي، وأَدقَّ تحديداً عن ذي قبل، وهو تحريُر اليمِن من ُكـّل 

غاٍز طاِمٍع، وطاٍغ مجرٍم، وخائٍن منافق. 
املجـُد والخلوُد للشـهداء، الشـفاُء للجرحى، النـُرص املؤزَُّر 

لشعِبنا اليمني العظيم. 
اللُه أكرب، املوُت ألمريكا، املوُت إلرسائيل، اللعنُة عىل اليهود، 

النُرص لإلسالم. 
تحيـا الجمهوريُة اليمنية، تحيـا الجمهوريُة اليمنية، تحيا 

الجمهوريُة اليمنية. 

غتغى المتطعري

املطاَلبـِة  مـع  أنـا 

مـن  ولكـن  بالرواتـب، 

الذين نهبوا البلد وشـنوا 

وأباحوا  عليـه  العـدوان 

وقاتلـُت  أهلـه،  دمـاَء 

الله؛  سـبيل  يف  وسأقاتُل 

ومن أجـل أمن الشـعب 

ولقمة عيشه.

أيها املزايدون: 

وعـدَن،  مـأرَب  بنـوك  يف  الرواتـُب 

التـي احتُجـزت فيها إيراداُت الشـعب 

والسيولُة النقدية.

إذهبـوا لرواتبكم منهـا؛ كي تعودوا 

مسلوخي الجلوِد ومقطوعي الرؤوس، 

يف خـرب غري عاجل عـىل رشيط قنوات 

حّرضتكم وأغرتكم.

ْر  وكـي تكونـوا عـربًة ملـن لم يقـدِّ

جهوَد وتضحياِت َمن سهروا عىل أمِنه 

وقاتلوا؛ دفاًعا عنه.

انزلوا مأرب أيها الشجعان، يا نموَر 

الفيسبوك، وأسوَد الواتس!

عدوِّكـم  ضـد  سـخَطكم  هـوا  وجِّ

الحقيقي، إن كنتم صادقني. 

*****

«يَـا ُموَىس َلـْن نَْصِربَ 

َعَىل َطَعاٍم َواِحٍد»..

قالهـا بنـو إرسائيـل 

وأوداٍج  قاسـيٍة  بلُغـٍة 

منتفخـٍة، ولكن يف وجه 

موىس.

بهـم  األحـرى  وكان 

واألجـدر أن يرصخوا بـ 

«لن» يف وجه فرعون، لن 

نقبََل باستضعافنا، وقتلنا، وحصارنا، 

وليس يف وجه موىس.

مواقـُف الحمقـى دائمـاً ضـد َمـن 

وبعـض  خالصهـم،  عـىل  يعملـون 

الحمقى أبواٌق وعبيٌد لطغاتهم!

ليـس ُكــلُّ َمن يرصُخ ضـد الجوع 

ن هم لضمائرهم  من الجائعني، بل ممَّ

ومواقفهم بائعون!

مـع اعتـذاري إىل شـعِبنا املحـاَرصِ 

املظلوِم، وأملي الشـديد عـىل الجائعني 

الصابرين من أبنائه.

وال حـوَل وال قـوَة إال باللـِه العـيلِّ 

العظيم. 

ئات؟ ئات؟أغظ املرتَّ أغظ املرتَّ

تحَت الخبر تحَت الخبر 
بصطط/ طتمث طظخعر

يف لقائه بوزير النقل، نقل األخ الرئيس مهدي املشـاط 
هة لـدول العدوان،  أحَدَث رسـالٍة للشـعب اليمنـي موجَّ

وتحديًدا للرياض.
الرئيُس املشـاط حّذر بشـدٍة من التسـويف يف رفع يد 
العـدوان عن املطـارات واملوانئ؛ ألَنَّ ذلك سـيدفُع األمور 
نحـَو تصعيـد يمنـي مـرشوٍع سـريفع املعتـدون بعَده 

أياديَهم حتماً عن حقوق اليمن. 
الرئيـس أرسـل يف هذا التوقيت رسـالَة الشـعب لدول 
العدوان؛ بناًء عىل معلومـات موثوقة عن تأرجح املوقف 
السـعودّي، تحديداً بشـأن بعض التفاهمـات، وال يعنينا 
يف صنعـاء إن كانـت واشـنطن وراء هذا الرتاجـع أم ال، 
ما يعنينا اسـتيعاُب دول العـدوان، وتحديداً الرياض بأن 
التصعيـد إذَا اسـتمر التسـويُف سـيكون ضـد العواصم 
املمولـة لهذا العدوان الرياض وأبوظبـي، واللتني تعرفان 

ُد يف الهواء الطلق. جيًِّدا أن صنعاَء ال تمزُح وال تهدِّ
رسـالُة الرئيس املشـاط األخرية توحي بأنَّ يَد الجيش 
واللجان عىل الزناد، واملسـألُة سـتكون عبارًة عن ضغٍط 
عسـكري رسيـع وموِجـٍع، سـيؤدي حتًمـا إىل هرولـة 
سـعوديّة، وربمـا دولية، إىل مسـقط، وحتًما سـيرتاجع 

املعتدون عن عبثهم. 
ا إشارُة الرئيس املشاط للخونة والعمالء وتذكريُهم  أَمَّ
بأن مصريَهم هو ذاُت مصـري الخونة والعمالء يف فيتنام 
وأفغانسـتان، فهـي إشـارٌة سياسـيٌة ذكيـٌة للريـاض 
وبريطانيـا، لن ننخـَرَط يف أي نقاش سـيايس قبل نهايِة 

العدوان والحصار واالحتالل، ودفع تكاليف العدوان. 
قوًال واحًدا.. املَِلفُّ اإلنسـانيُّ ال مجاَل للحديث فيه عن 
السياسـة، وإن كنتم وعدتم أدواِتكم مـن املرتِزقة بيشٍء 

ما؛ فهذا شأنُكم أنتم وأدواتكم. 
قالهـا الرئيـُس املشـاط: ارفعوا أيديَكم عـن مطارات 
وموانئ اليمن، ما لـم فهناك مطاراٌت وموانئُ غريُ يمنية 

ستتعذَُّر الحركُة فيها. 


