
ــل •  ــع النق ــن واق ــا ع ــة حدثن بداي
ــوا يف ظل  ــرا وبحرا وج ــه ب بقطاعات
ــول  ــىل دخ ــارب ع ــار ق ــدوان حص ع

عامه الرابع..؟! 
ــارة إىل أن وزارة النقل  ــدء تجدر بنا اإلش - يف الب
ــة املباركة،  ــرة األوىل للوحدة اليمني ــت هي الثم كان
ــة  ــا منظوم ــت عليه ــزة قام ــرز ركي ــي أب ــت ه وكان
ــة، وألن النقل كذلك  ــوالت الوحدوية التنموي التح
ــتهدفت قطاعاته من أعداء الوحدة اليمنية  فقد اس
ــن، حيث قصفت  ــادرة عىل اليم ــذ أول طلعة غ ومن
ــارات الجمهورية  ــارات عاصفة العدوان مط أول غ
ــكل القاعدة  وأبرزها مطار صنعاء الدويل الذي يش
ــني اليمن ودول  ــور الصلة ب ــة ملنطلقات جس الصلب

العالم.
 ثم بعد ذلك استهدفت دول العدوان املنافذ الربية 
التي تربط اليمن باململكة العربية السعودية الجارة 
ــقيقة التي تقود العدوان األمريكي الصهيوني  الش
ــن هما الوديعة  ــوى منفذي عىل بالدنا.. ولم يتبق س
ــحن، مع  ــعودية، ومنفذ ش ــرب بني اليمن والس يف الع
ــدة يف دول  ــقيقة الدولة الوحي ــان الش ــلطنة عم س

ــاً تاريخياً  ــجلت موقف املنظومة الخليجية التي س
ــة الحروب  ــوار والتعايش، رافض ــالم والح مع الس
ــاركة يف الحرب عىل  ــة املش ــكلها ورافض ــاً كان ش أي
ــعودي  ــتهدف العدوان الس اليمن.. ثم بعد ذلك اس
ــم بقية  ــة، ث ــة اليمني ــئ الجمهوري ــي موان اإلمارات
ــاطيله املختلفة يف  ــن أس ــل اليمني م ــدرات النق مق
الطرقات واملطارات واملوانئ يف مختلف محافظات 
ــع قطاعات النقل يعاني  الجمهورية، وبالتايل فواق
ــتمرة  ــبه الكامل، ومع ذلك الحياة مس من الدمار ش
ــات والوحدات التابعة لوزارة النقل تقدم  واملؤسس

خدماتها وفق املتاح واملمكن.
ــا •  غريب ــدو  يب أال  ــاً..  مقاطع

ــف  بالقص ــل  النق ــاع  قط ــتهداف  اس
والحصار أيضاً؟!

- استهدف النقل اليمني بكل قطاعاته بالقصف 
ــار، إلدراك العدوان أن  ــارش والتدمري ثم بالحص املب
النقل هو عصب الحياة بكل تفاصيلها، فهو مرتبط 
ــائل حياته  ــه وغذائه ووس ــعب، يف دوائ ــة الش بعام
ــتى  ــة يف ش ــه املختلف ــه وحركت ــه وبضائع وتنقالت
ــتهدافه ليس  ــاة اليومية، ولهذا تم اس مناحي الحي
ــار أيضاً الذي  ــارش بل وبالحص ــط بالقصف املب فق
ــأ مثًال منع  ــن محارصة البضائع يف بلد املنش يبدأ م
ــموح بها حتى  بضائع من دخول اليمن، وتتبع املس
وصولها املوانئ اليمنية ثم انتشارها عرب محافظات 
الجمهورية، حيث ركز العدوان عىل البنية التحتية 
ــاطيل النقل الربي  ــات النقل وحتى عىل أس لقطاع
نفسها فرضبت ناقالت وقاطرات الغذاء واملشتقات 
ــور وعىل مداخل  ــدواء يف الطرقات وعىل الجس وال
ــى بالركاب.  ــات الخاصة حت ــدن، ورضبت املركب امل
العدوان عندما أدرك بعد كل تلك الجرائم واملجازر 
ــئ وأوارص  ــارات واملوان ــارش للمط ــف املب أن القص
ــات لم ولن يخضع  ــور يف املحافظ الطرقات والجس
ــار الدويل  ــد من فرضه الحص ــعب اليمني، صّع الش
ــامل عىل مطار صنعاء، وميناء الحديدة بوابة  الش
ــل عربها  ــم، والتي تص ــة عىل العال ــة الغربي اليمني

أساطيل الغذاء ألكرث من 27 مليون نسمة.
لكن وسائل إعالم تحالف العدوان • 

ــاء  مين ــن  ع ــار  الحص ــك  ف ــت  أعلن
ــال  ــة إليص ــذ الربي ــدة واملناف الحدي

املساعدات؟!
ــالم  ــائل اإلع ــرب وس ــمع ع ــري ويس ــا يج - كل م
ــعودي،  ــال الس ــرتاة بامل ــدوان أو املش ــة للع التابع
ــاد عىل العيون،  ــىل ورق وذّر للرم ــارة عن كالم ع عب
ــم  ــاس والعال ــة الن ــة مغالط ــتمرار يف متوالي واالس

ــت  ــي طال ــازر الت ــم واملج ــىل الجرائ ــة ع للتغطي
ــم ويف  ــس عزائه ــاتهم ومجال ــني يف مؤسس اليمني
ــه العدوان  ــذ فتح ــكان.. أي منف ــم ويف كل م منازله
العرب (الوديعة)..؟! هذا مفتوح دائماً أغلق بني فرتة 
ــاج تمرير  ــراً ألن العدوان يحت ــرى، ويفتح نظ وأخ
ــوق اليمنية-  ــن بضائع إلغراق الس ــا يريد عربه م م
كيف ما يريد وخارج الرضوريات الحياتية كالغذاء 
والدواء- ومن أسلحة للمرتزقة ومن مرتزقة دوليني 

تدخل عربه لألرايض اليمنية.
ــزودان  وي ــان  مفتوح ــحن  وش ــرب  الع ــذا  منف
ــيطة  ــة بمتطلبات بس ــن الجنوبي ــات اليم محافظ
ــل ان هذا  ــة، ب ــاة اليومي ــات الحي ــي باحتياج ال تف
ــي  ــة الت ــات الجنوبي ــي أن املحافظ ــالن يعن اإلع
ــون محارصة وتحتاج  ــد فيها الغزاة واملحتل يتواج
ــاعدات،  ــرددون لهذه املس ــا ي ــات كم ــذه املحافظ ه
ــتهداف كل  وهذا اعرتاف ضمني من التحالف، باس
ــاً، وما يجري  ــماال وجنوباً، رشقاً وغرب اليمنيني ش
ــىل زيف  ــرب دليل ع ــتمر أك ــن اقتتال مس ــدن م يف ع
ــاعدات أو فك الحصار..  ــم يف إيصال املس ادعاءاته
ــل ال تصل  ــاعدات يف األص ــذه املس ــر ه ــر اآلخ األم
ــري منها يصل بتكلفة  صنعاء، وإذا وصل النزر اليس

كبرية يتحملها الشعب املحارص.. 
ــرتة وأخرى •  ــك، يرتدد بني ف مع ذل

اعتزام األمم املتحدة ودول التحالف 
ــار  ــن مط ــر ع ــار والحظ ــك الحص ف
صنعاء.. ما حقيقة ذلك؟! وماذا عن 

منفذ الخرضاء..؟! 
ــياق املغالطات كلما  ــي يف س ــك أيضاً يأت - كل ذل
ــازر اإلبادة  ــاء اليمنيني تحت مج ــيالن دم ارتفع س
ــوا  ــا، غالط ــم يعرفه ــات العال ــي ب ــة الت الجماعي
ــم املتحدة ودول  ــائعات عن اعتزام األم العالم بإش
التحالف وكل هذا ال أساس إجرائي له من الصحة.. 
ــب يف صعدة هذه  ــرضاء أو عل ــذ الخ ــبة ملنف وبالنس
ــتمع والقارئ  ــتباكات متواصلة، واملس ــة اش منطق
ــارك  ــري املع ــاً س ــاهد يومي ــع ويش ــاهد يتاب واملش
ــذه املناطق  ــدور رحاها يف ه ــل فضائيا وت التي تنق
ــع ما  ــرضاء، ويتاب ــة الخ ــا منطق ــة، ومنه الحدودي
ــن انتصارات  ــعبية م ــه الجيش واللجان الش يحقق
ــعودي.. الحديث عن فك حصار  ــل العمق الس داخ
ــتقات كلها أكاذيب وشائعات، وما  ــماح باملش والس

يسمح به نزر بسيط وبإرشاف األمم املتحدة..
ــد •  املتح ــم  األم ــة  هيئ ــم  تعل أال 

ــتمرار الحصار  حقيقة األوضاع واس
وتداعياته..؟

ــل اليمن من  ــاذا يدخ ــرف م ــدة تع ــم املتح - األم
سلع غذائية؟ وكم هي..؟ ولكم تكفي..؟ وكم يحتاج 
ــا ومنظماتها  ــرب مفوضيه ــرف أيضاً ع ــن.؟ تع اليم
ــقة معها، ما  ــات األخرى املنس ــانية واملنظم اإلنس
ــار من حرمان للدواء  يجري لليمنيني جراء الحص
ــأن تعمل بموجب  ــتقات، ونطالبها ب والغذاء واملش
ــاف العدوان  ــاني عىل إيق ــا األممي واإلنس موقعه
ــعب اليمني  ــالة الش ــالتي ورس والحصار.. أما رس
ــول لهم: لن  ــدوان، نق ــر، لدول الع ــد والصاب الصام
ــاعداتكم.  تجدي املغالطات نفعاً.. نحن ال نريد مس
ــن يتعرضون  ــرىض الذي ــار صنعاء للم ــوا مط افتح
ــن العصابات ومن  ــب واالبتزاز يف الطرقات م للنص
ــي تحتلونها،  ــرشة يف األرايض الت ــياتكم املنت مليش
ــني صنعاء  ــة ب ــات الربي ــون يف الطرق ــرىض يموت امل
ــة  ــدن.. وزارة الصح ــار ع ــيئون أو مط ــار س ومط
ــفر  ــتطيعون الس ــول إن اآلالف من املرىض ال يس تق
ــات الطبية  ــىل الخدم ــون ع ــارج وال يحصل إىل الخ
ــبة  ــبب الحصار، بل إن نس والدوائية يف الداخل بس
ــات  ــراً للخدم ــفر زادت نظ ــون الس ــن يحتاج الذي
ــانية املطلعة  املتدنية. أيضا تقارير املنظمات اإلنس
عن كثب عىل الوضع اإلنساني يف اليمن تصل األمم 
ــالم املفتوح  ــل العالم عرب فضاء اإلع ــدة وتص املتح

والحر الذي لم يطاله دنس املال السعودي.
ــأن اتفاقيات •  ــرتدد بش ا ي ــاذا عمَّ م

ــدة  ــاء الحدي ــليم مين ــت إىل تس أفض
ــإرشاف  ــة ب ــغيل أمريكي ــة تش لرشك

األمم املتحدة؟ 
- ال صحة لهذه الشائعات البتة.. ولن يسّلم ميناء 
ــغيل تفرضها دول العدوان  الحديدة ألي رشكة تش
ــم اإلبادة الجماعية بحق  ــن يدور معها يف جرائ أو م
ــرار.. واقع ميناء الحديدة،  اليمنيني األبرياء واألح
ــل كما هو  ــاء رغم ذلك يعم ــداً، ولكن املين ــب ج صع
ــفات ال أخالقية  ــار وحصار مطبق وتعس يف ظل دم
ــتقات  واملش ــذاء  والغ ــدواء  بال ــة  املحمل ــفن  للس

والتجارة من دول التحالف تحت ذريعة تفتيشها.
ــة  ــف تدار من مؤسس ــدة والصلي ــئ الحدي موان
ــن أهم  ــد واحدة م ــر التي تع ــر األحم ــئ البح موان
املؤسسات التابعة لوزارة النقل، وبكادر مهني جيد 
ــد أن دمر العدوان  ــتطاع أن يدير امليناء حتى بع اس
ــس، وتحول  ــات الجرسية الخم ــات والرافع الكرين
ــان من لحظتها إىل آلة يف عمله، مذهًال العالم،  اإلنس
بصموده وتفانيه وباستمرار ميناء الحديدة، حتى 

رغم رضاوة التصعيد واالقفال االخري.
ــفات •  ــراءات والتعس ــي اإلج ــا ه م

ــفن التجارية  ــا الس ــي تتعرض له الت
ــي تصل  ــانية الت ــاعدات اإلنس واملس
ــعب  ــاء..؟! وما أثر ذلك عىل الش املين

اليمني املحارص.؟ 
ــدأت عقب ما  ــفات ب ــراءات والتعس ــذه اإلج - ه
ــفن املقرة  ــة رقابة وتفتيش الس ــميته بآلي تمت تس
ــعة، واألغرب  ــدة.. وهي أعمال بش ــن األمم املتح م
ــراف والقيم  ــع األع ــاىف م ــا تتن ــاعتها، أنه ــن بش م
ــوق  ــة وحق ــة الدولي ــم املالح ــي تنظ ــني الت والقوان
ــرب التاريخ  ــروب والنزاعات ع ــعوب يف ظل الح الش
ــع 400 صنف  ــفن غذاء، من ــاني.. احتجاز س اإلنس
ــن، الحاويات تمنع من  من البضائع من دخول اليم
الدخول، رضبت بعض الحاويات، داخل امليناء، ويف 
ــر فرضتها دول  ــاك تعقيدات ومخاط الطرقات، هن
تحالف العدوان عىل رشكات النقل البحري من وإىل 
ــتوى جائر رفَع مؤرش التأمني العاملي  اليمن، وبمس
ــر وتلك  ــك املخاط ــرا لتل ــتوياته، نظ ــىل مس إىل أع
ــاه الدولية  ــدوان يف املي ــي يفرضها الع ــوم الت الرس
ــمح لها الدخول  ــحنات البسيطة التي يس عىل الش
ــئ اليمنية. هذه  ــن االحتجاز إىل املوان ــهر م بعد أش
ــلع  ــراءات ترفع الكلفة عىل الس ــفات واإلج التعس
ــتقات وهنا تكمن عالقة  ومنها الغذاء والدواء واملش
ما يجري يف البحر من حصار وتجاوزات ال أخالقية 
بحياة الشعب اليمني املحارص.. إذ يتحمل املواطن 

وبال شك هذه الكلفة وهذه التبعات الباهظة.
ــي،  ــل اليوم ــون التضلي ــذا يمارس ــوق كل ه وف
ــكل يومي عن  ــتغرب كذبهم وترصيحاتهم بش ونس
ــماح  ــاء.. ما تم هو تخفيف الحصار والس فتح املين
ــفن املحتجزة  ــري من بعض الس ــول النزر اليس لدخ
ــفن التي  ــوى %10 من إجمايل الس وبما ال يمثل س
ــلع الغذائية وباألدوية  تريد الوصول للميناء بالس
ــال إذا يف البحر 30  ــبيل املث ــىل س ــتقات.. فع واملش
ــمح إال  ــتقات، ال يس ــذاء أو املش ــن الغ ــفينة، م س
ــعب اليمني،  ــفن، وهذا ليس حباً بالش بدخول 5 س
ــانية، وهو فتح  ــت ضغط املنظمات اإلنس وإنما تح

جزئي.
ــار قائم، وجائر وغري   وخالصة القول: إن الحص
ــس األمن..  ــى يف قرار مجل ــري وارد حت ــي وغ أخالق
ــم أن املنظمات  ــتمر، رغ ــس عىل العالم مس والتدلي
ــفن  ــة بما فيها األمم املتحدة تعرف عدد الس الدولي
ــفن التي تدخل  ــاه الدولية، والس ــزة يف املي املحتج
ــف المتصاص  ــح تمنح من التحال ــب تصاري بموج
ــض الدول التي  ــات والدولية ومن بع غضب املنظم

لم تزل فيها اصوات حرة. 

ــزة أو غري •  ــفن املحتج كم عدد الس
ــموح لها بالعبور..؟! وماذا عن  املس
ــن  ــة م ــلحة إيراني ــول أس ــاء دخ ادع

ميناء الحديدة..؟
- عدد السفن التي يتم احتجازها كبري ويختلف 
ــر.. األهم هنا  ــوم آلخ ــبوع ومن ي ــهر ومن أس من ش
ــدر ترصيح  ــبيل املثال ص ــىل س ــه ع ــري إىل أن أن أش
ــة أن دول التحالف  ــي من موانئ عدن املحتل إعالم
ــة  ــدن، وأن ثم ــئ ع ــفن إىل موان ــول الس ــع دخ تمن
ــا بالك بميناء  ــفناً محتجزة يف املياه الدولية، فم س
ــلحة اإليرانية فاسطوانة  الحديدة. أما ذريعة األس
مرشوخة لم يعد يصدقها أحد حتى الدول املشاركة 
ــيايس  ــا أو بدعمها الس ــواء بصمته ــدوان س يف الع

واللوجستي.
ــفت أهداف العدوان الحقيقية يف تدمري   لقد تكش
ــلحة اإليرانية فّزاعة  ــني.. األس ــن وقتل اليمني اليم
ــة  ــزاز الخزين ــيناريو ابت ــار س ــرّدد يف إط ــارت ُت ص
ــة التي تحاول  ــعودية ويف إطار املؤامرة الدولي الس
ــىل ثقة من  ــول هذا وأنا ع ــرب ال غري.. أق ــة الح إطال
مصداقية ما أقوله ألكرث من سبب منطقي أوًال جميع 
ــفن التي تصل ميناء الحديدة مراقبة ومفتشة  الس
ــف..  ــن دول التحال ــح م ــي وبتصاري ــإرشاف أمم ب
ــا ترتكبه  ــدرك العالم أن م ــة تكفي بأن ي هذه الحج
ــكا جرائم  ــا إرسائيل وأمري ــن خلفه ــعودية وم الس
ــرب وإبادة جماعية بالقصف املبارش وبالحصار  ح
ــعب اليمني  ــري لكل مقدرات الش ــع والتدم والتجوي

ومكتسباته عىل مر عرشات العقود.
ــاء الحديدة •  ــذا أن مين هل يعني ه

قادر بعد قصفه عىل استقبال جميع 
السفن..؟ 

ــطس 2015م بهدف  ــتهدف يف أغس ــاء اس - املين
ــرت لكم أن الكادر  ــه عن الخدمة لكن كما ذك إخراج
ــل  ــل العم ــزات ويواص ــع املعج ــتطاع أن يصن اس
ــاًال نهائياً.. امليناء  ــغل امليناء قبل أن يقفل إقف ويش
ــس رافعات  ــن كان يعمل بخم ــد أهم موانئ اليم يع
ــات عاملية،  ــات) متطورة وبمواصف جرسية (كرين
ــات الجرسية هي محور العمل يف أي ميناء،  والرافع
ــت تمثل يف ميناء الحديدة %80 من زخم عمل  وكان
ــل العدوان  ــن قب ــري الرافعات م ــد تدم ــاء، وبع املين
ــت حركة العمل اإلجرائية  بالقصف املبارش تراجع
ــة  ــرية مقارن ــبة كب ــذه النس ــاء إىل %20، وه يف املين

بحجم الدمار وهي تتصل بجهود الكادر املتميز.
ــكورة بأربع  ــذاء العاملي تربعت مش ــة الغ   منظم
ــت  ــات أو رافعات لكنها ال تفي بالغرض، وليس كرين

وزير النقل زكريا الش

ــذ الربية، وأوضح أن ما تم هو نفى  ــالن تحالف العدوان رفع الحصار عن املوانئ واملناف ــامي مزاعم إع ــر النقل زكريا الش وزي
ــتمرة ترفع كلفة السلع الواصلة  ــفن املحتجزة وسط تعسفات ال أخالقية مس ــماح بدخول %10 فقط من الس الس

وتؤخر وصولها"..
معترباً مزاعم العدوان "مغالطات للعالم للتغطية عىل جرائم حرب إبادته اليمنيني ومجازره املتواصلة".

ــلحة اإليرانية فزاعة  ــدوان وأن ذريعة األس ــة من تحالف الع ــفن الواصلة مراقبة ومفتش ــامي أن جميع الس ــد الوزير الش وأك
البتزاز السعودية. وقال إن األمم املتحدة تعلم عرب ممثليها حقيقة الحصار املفروض وتداعياته اإلنسانية ومطالبته باتخاذ 

قرار حاسم لوقف العدوان والحصار املتواصلني عىل اليمن.
ــآته تعرضت لتدمري شبه كامل لكونها  ــامي حجم خسائر قطاع النقل يف اليمن وأن منش ــف وزير النقل زكريا الش وكش

ــاته وملف أرايض املطارات وغريها من  ثمرة الوحدة اليمنية وركيزة حياتها.. وتحدث عن واقع قطاع النقل ومؤسس
القضايا يف هذا الحوار:

حاوره/
محمد محمد إبراهيم
gmail.com@mibrahim٧٣٤٧٧٧٨١٨

مزاعم العدوان فتح مزاعم العدوان فتح املوانئاملوانئ  واملنواملنافذ تضليل للرأي العام  العاملي

¶ العدوان سمح بدخول ١٠٪ من السفن المحتجزة وسط تعسفات ال أخالقية  مستمرة

0606 حوار

¶ حديث تحالف العدوان عن تقديم مساعدات 
محاولة للتغطية على جرائم إبادته اليمنيين

عراقيل العدوان وتعقيداته 
ترفع كلفة السلع التي 

يسمح بدخولها ليتحملها 
الشعب المحاصر

جميع السفن الواصلة 
ُمراقبة ومفتشة من العدوان 

وذريعة األسلحة اإليرانية 
فزاعة البتزاز السعودية

قطاع النقل الثمرة األولى 
للوحدة اليمنية والتحوالت 

التنموية ولهذا أمعن 
العدوان بتدميره

ميناء الحديدة ال زال يعمل 
رغم تدمير رافعاته ورصيفه 

ولن يسّلَم ألي دولة أو 
شركة
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