
تــــدشــــني مــــســــار نـــــــاري عــــابــــر احلــــــــدود بــعــمــلــيــة

«كسر احلصار األوىل»
األمـــــــــــــريـــــــــــــكـــــــــــــي: احلــــــــــــــــصــــــــــــــــار  عـــــــــــلـــــــــــى  ردًا 

إعـــــــــــــــــــــــــــالن حــــــــــــــالــــــــــــــة تــــــــــــــأهــــــــــــــب عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة 
قـــــــصـــــــوى لــــتــــنــــفــــيــــذ املــــــــزيــــــــد مــــــــن الــــــضــــــربــــــات 

تــــــــــقــــــــــصــــــــــف مــــــــصــــــــفــــــــاة 99 طائرات طائرات 
أرامــــــــــــــــكــــــــــــــــو ومــــــــنــــــــشــــــــآت 
الــســعــودي  الــعــمــق  يف  أخــــرى  وأهـــدافـــًا  نفطية 

خـــــــــــرباء عـــــســـــكـــــريـــــون واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون: حـــق 
الــــــــعــــــــدوان  دول  يــــــتــــــهــــــدد  وخـــــــطـــــــر  مــــــــشــــــــروع 

واشنطن تعترف بأسلحتها البيولوجية يف أوكرانيا ووثائق روسية تثبت تصنيع أمريكا لفريوس كوروناواشنطن تعترف بأسلحتها البيولوجية يف أوكرانيا ووثائق روسية تثبت تصنيع أمريكا لفريوس كورونا

اســتــشــهــاد وإصـــابـــة اســتــشــهــاد وإصـــابـــة ١٥١٥ مــواطــنــًا بــالــقــصــف عــلــى صــعــدة ومـــئـــات اخلــــروقــــات بــاحلــديــدة  مــواطــنــًا بــالــقــصــف عــلــى صــعــدة ومـــئـــات اخلــــروقــــات بــاحلــديــدة 
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طظث تعلغ باغثن لط غفرج جــعى سظ 5 % طــظ اتاغاج  الغمظ الظفطغ
دخــعل العصعد سئر المعاظأ المتاطئ تجغث ضطفاه بـ دخــعل العصعد سئر المعاظأ المتاطئ تجغث ضطفاه بـ 5050 % سظ طغظاء التثغثة % سظ طغظاء التثغثة
تثغران تخار المحاصات فعثاف جغاجغئ وسسضرغئتثغران تخار المحاصات فعثاف جغاجغئ وسسضرغئ  

أطرغضا وبرغطاظغا.. أطرغضا وبرغطاظغا.. 
صراخظئ بجي دولصراخظئ بجي دول

   افضرسغ:   افضرسغ: صرخظئ جفظ 
ـــعصـــعد تــمــارجــعــا  ال
افطرغضغئ  الــئــعارج 
رغط الاخارغح افطمغئ 
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الظعاب والحعرى والسططاُت المتطغئ بالمتاشزات وافتجاب والمضعظات غئارضعن سمطغئ «ضسر التخار افولى»:

شغ تخغطئ 48 جاسئ تآّضـث إخرار السثّو سطى الاخسغث واإلجرام:

 : خاص
واصل تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي جرائمـه املنسـية بحـق املدنيـني يف 
محافظـة صعـدة، يف حـني جـدد التأكيـد عىل 
توسـيع التصعيد بتكثيف الخروقات الفاضحة 

يف الحديدة. 
ويف استمرار الجرائم اليومية للعدو السعودّي 
بحـق املدنيـني يف محافظـة صعـدة، استشـهد 
وأُصيـب 15 موطنـاً خـالل اليومـني املاضيني، 

والصاروخـي  املدفعـي  القصـف  اسـتمرار  يف 
لجيـش العدّو السـعودّي يف املديريات الحدودية 

بمحافظة صعدة. 
وأوضـح مصدر محـيل يف صعـدة، لصحيفة 
املسـرية، أن العـدّو السـعودّي عاود اسـتهداف 
منطقة الرقو الحدوديـة بالصواريخ واملدفعية، 
مـا أَدَّى إىل استشـهاد مواطنني اثنـني، وإصابة 

خمسة آخرين. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن الجريمة جاءت بعد أقل 

24 ساعة عىل جريمة مماثلة. 
وبنّي املصدر أن جيش العدّو السـعودّي شـن 

قصفاً عشـوائياً عىل مديريتي شـدا ومنبّه راح 
ضحيتها ثمانية مواطنني بني شهيد وجريح. 

وتأتـي هذه الجرائـم يف ظل الصمـت الدويل 
واألممـي الـذي شـّجع العـدّو السـعودّي عىل 
بحـق  الوحشـية  الجرائـم  ارتـكاب  مواصلـة 

املدنيني. 
التمسـك  عـىل  العـدوان  إرصار  سـياق  ويف 
بالتصعيـد الشـامل، شـهدت الحديـدة خـالل 
اليومـني املاضيني، مئات الخروقـات الفاضحة 

التّفاق السويد بمشاركة طريان العدوان. 
وأَفاد مصدر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط 

والتنسـيق لرصد خروقـات العـدوان، بارتكاب 
قـوى العـدوان ومرتِزقتها أكثر مـن 260 خرقاً 

خالل الـ 48 ساعة املاضية. 
وبـنّي املصـدر أن الخروقـات شـملت خمَس 
غارات للطريان التجسـيس عـىل حيس وتحليق 
أكثر من 12 طائرة تجسسـية يف أجواء املديرية 

والجبلية. 
وأكد املصـدر أن من بني االنتهاكات 23 خرقاً 
بقصـف مدفعـي، فيمـا ارتكـب املرتِزقـة نحو 
215 خرقاً باألعرية النارية املختلفة، مسـتهدفاً 

مناطق مدنية متفرقة يف املحافظة. 

اجاحعاد وإخابئ 15 طعاذظًا بصخش جسعدي سطى خسثة وطؤاُت 
الثروصات يف التثغثة بمحارضئ ذريان السثوان

الافاف رجمغ وحسئغ وتجبغ واجع تعل سمطغات الردع ودسعات 
لطمجغث ورشث «إسخار الغمظ»

 : خاص
باركـت هيئتا رئاسـة مجلس النواب 
والشـورى عمليَة «كرس الحصار األوىل» 
التي اسـتهدفت الُعمَق السعودّي، أمس 

الجمعة. 
وأوضحتا يف بيانني منفصلني أن هذه 
العملية َردٌّ مرشوع عىل تصعيد العدوان 

والحصار. 
وأّكـد النواُب والشورى التأييد الكامل 
لكل عمليات الـردع التي تنفذها القوات 
املسـلحة ضد تحالف العدوان والحصار 

كحق مرشوع للشعب اليمني. 
دا التأكيـَد عىل الوقوف إىل جانب  وجدَّ
الجيـش واللجـان لتوجيـه املزيـد مـن 

الرضبات املوجعة. 
وأّكــدا أن الـرد والـردع بالعمليـات 
لكـرس  الوحيـد  الخيـار  هـو  النوعيـة 

الحصار وإنهاء العدوان. 
ويف السـياق، باركت األحزاب اليمنية 
عـىل  التعويـَل  أن  وأّكــدت  العمليـة، 
األطـراف الدولية بـات مسـتحيالً، وأن 
التعويل هو عىل األيـادي الطوىل للقوات 
املسـلحة اليمنيـة، واملتمثلـة يف القـوة 

 . الصاروخية وسالح الجو املسريَّ
ويف بيانات منفصلـة، اعتربت أحزاب 
اللقاء املشرتك وتحالف األحزاب والقوى 

واملكونـات املناهضـة للعـدوان، عملية 
مرشوعاً  «كـرس الحصـار األوىل» حقـاً 
لعمليـات  وتدشـيناً  اليمنـي  للشـعب 
قادمة وحقـاً يمنياً مرشوعاً يف مواجهة 
استمرار تحالف العدوان يف حصاره عىل 
ُكـّل مقومـات الحياة للشـعب اليمني، 
وآخرها إمعانه يف تضييق وصول سـفن 
املشـتقات النفطيـة؛ بَهـدِف مضاعفة 

معاناة اليمنيني. 
وأَشاَرت إىل أن املمارساِت الال إنسانية 
املسكوَت عنها أممياً توجب عىل الشعب 
اليمني، ممثالً بالقوات املسلحة اليمنية، 
الردَع ومواجهَة التصعيد بكافة السـبل 

املتاحة. 
التفويـض  عـىل  تأكيـَده  وجـددت 
واملجلـس  الثوريـة  للقيـادة  املطلـق، 
السـيايس األعىل واملؤّسسـة العسكرية 
يف اتِّخـاذ الخيـارات ملواجهـة الحصـار 
وكـرسه ومقارعـة ومواجهـة العدوان 
ومقاومة االحتالل حتـى تحرير الوطن 

من دنس الغزاة. 
وأهابـت األحزاُب السياسـية اليمنية 
بأبناء الشعب اليمني لتعزيز االصطفاف 
الوطنـي واملجتمعـي إىل جانـب القيادة 
والجيش، وإنجـاح حملة إعصار اليمن، 

حتى تحقيق النرص. 
ويف السياق، باركت السلطاُت املحلية 

بأمانـة العاصمة واملحافظـات، عملية 
«كرس الحصـار األوىل»، معتربة العملية 
رداً مرشوعـاً عىل تصعيـد دول العدوان 
ومنع دخول املشتقات النفطية واملواد 

الرضورية للشعب اليمني. 
خطـوات  لـكل  تأييدهـا  وأعلنـت 
وخيارات الجيش واللجان الشـعبيّة يف 
مواجهة الحصـار وردع دول العدوان، 
حتى إيقاف عدوانها ورفع حصارها. 

وأشادت باإلنجازات النوعية للقوات 
واملالحم   ، املسـريَّ والطـريان  املسـلحة 

البطولية التي يسطرها الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف مواجهة العدوان يف مختلف 

جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته. 
ودعـت السـلطات املحليـة باألمانـة 
الشـعب  أحـرار  جميـع  واملحافظـات، 
العـام  النفـري  مواصلـة  إىل  اليمنـي، 
واملشـاركة يف حملـة «إعصـار اليمـن» 

للتحشيد واالستنفار. 
كمـا دعـت إىل مواصلـة دعـم القوة 
الصاروخية وسـالح الجو املسـريَّ ورفد 
الجبهـات بالرجال وقوافل العطاء حتى 
تحقيق النـرص ودحر الغـزاة واملحتّلني 

من ُكـّل شرب من أرض اليمن. 
إىل ذلـك، شـهدت مديريـاُت صنعـاء 
األمانـة واملحافظـة وعمـران والحديدة 
ومختلـف املحافظـات الحـرة وقفـات 

شـعبيّة  تنديـداً احتجاجيـة 
بالحصار وتأييداً لخيارات الرد والردع. 

وأّكــد املشـاركون يف الوقفـات عىل 
دعم حملة «إعصار اليمن» تحت شعار 
«إعصارنـا سـيفك حصاركم َوينسـف 

عاصفتكم». 
وأَشـاَر املشـاركون يف الوقفـات، إىل 
الحاشـدة  واملسـريات  املظاهـرات  أن 
أبنـاء  رفـض  تعكـس  باملحافظـات، 
الحصـار  السـتمرار  اليمنـي  الشـعب 
األمريكـي لسـفن املشـتقات النفطية، 
مؤّكـدين أن تلك املسـريات الجماهريية 
تعـرب عن وعي اليمنيـني وإدراكهم عىل 
أن مـن يعتدي ويحـارص ويمنع دخول 
سـفن الوقـود ويقتـل أطفـال ونسـاء 
معاناته،  ومضاعفـة  اليمنـي  الشـعب 

هـو األمريكي والكيـان الصهيوني 
وعمالؤهم من النظامني السـعودّي 
اإلماراتي واملرتِزقة، والذين يجب أن 
يُواجهوا بأقىس الرضبات املوجعة. 
اليمنـي  الشـعب  أن  وأوضحـوا 
اليوم أكثر ثباتاً وصموداً واصطفافاً 
خارجـي،  عـدوان  أي  مواجهـة  يف 

وقادر عىل مواجهة أي تصعيد. 
عـن  صـادرٌة  بيانـات  وحـذرت 
األمريكـي  العـدوان  دوَل  الوقفـات، 
السعودّي اإلماراتي من استمرار العدوان 
الصاروخية  القـوة  مطالبة  والحصـار، 
، باستهداف األماكن  وسالح الجو املسريَّ
الحساسـة يف عمقـي العـدّو اإلماراتي 
السـعودّي.  وأّكــدت أهميَّة اسـتمرار 
اليمـن  إعصـار  حملـة  مـع  التفاعـل 
للتحشيد واالستنفار، داعية إىل استمرار 
رفـد الجبهـات، لنيـل رشف الدفاع عن 

الوطن واألرض والعرض. 
كما دعـت البياناُت الجميـَع إىل دعِم 
قافلـة «إعصـار اليمـن « وإنجاحهـا، 
محـذِّرًة املرجفـني وُكلَّ َمـن يسـتهدُف 
معانـاة  باسـتغالل  الداخليـة  الجبهـَة 
وتضحيـات وصـرب الشـعب اليمنـي يف 
التحريـض ونرش األكاذيب والشـائعات 
ومحاولـة توجيه السـخط للداخل بدالً 

عن توجيهه للعدّو الحقيقي. 

الثاخطغئ تفّظث طجاسط السثوان وأدواته بضحش تفاخغض 
شرار اطرأتني تتمقن الةظسغئ افطرغضغئ إىل سثن

 : خظساء
فنّدت وزارة الداخلية، أمس، مزاعَم العدوان وأكاذيبَه 
بشـأن عملية فـرار امرأتني يمنيتني تحمالن الجنسـيَة 

األمريكية إىل محافظة عدن املحتّلة. 
وأوضـح املتحدث الرسـمي لوزارة الداخليـة، العميد 
عبدالخالـق العجـري، أن خالفـاٍت عائليًة بـني أُرستَي 
املرأتـني وزوجيهمـا وراء فرارهمـا إىل محافظـة عدَن 

املحتّلة. 
وبـنّي ناطق وزارة الداخليـة أن املدعوتني زهراء أمني 
عبدالكريم سـفيان وشقيقتها سميحة أمني عبدالكريم 
سـفيان، تزوجتا مـن املواطنني جهاد عـيل عتيق البايل 
وشـقيقه خطاب عيل عتيق البايل، ولم يمر عىل زواجهم 

سوى ثالثة أسابيع. 

وتابـع العجري يف بيان الداخليـة أن «الزوجني تقدَّما 
إىل مركز الرشطة ببالغ رسـمي يفيد بفرار زوجتيهما»، 
موضًحـا أن الزوجتني قامتا بالتنسـيق مع املدعو عزيز 
الردمي، واملدعو إبراهيم أحمد عيل الردمي، واللذان قاما 
بإيصالهن إىل محافظة عدن بعد التنسـيق مع والدتهن 

املقيمة يف أمريكا. 
وأَشـاَر إىل أن الوثائـَق التـي حصلـت عليهـا وزارة 
الداخليـة تثبـت أن الـزواَج مـن الفتاتـني كان بَهـدِف 
الحصول عىل الجنسـية األمريكيـة، َحيُث دفع الزوجان 

160 ألف دوالر أمريكي كمهٍر لهما. 
ونـّوه إىل أن ادِّعـاءاِت ناطـق تحالـف العـدوان أن 
الفتاتني كانتا يف االحتجاز لدى سلطاِت صنعاَء، ُمَجـرَُّد 
أكاذيَب وشـائعاٍت عاريًة تماماً عن الصحة، مؤّكـداً أن 
دوَل العـدوان تبَحُث عـن إنجازاٍت وهميـٍة عىل هامش 

القضايا واملشاكل االجتماعية. 

أتجاُب الطصاء املحرتك تثغظ اجاصئاَل 
الرئغج الرتضغ لظزريه الخعغعظغ 
وتساربه خغاظًئ إضاشغًئ لفطسطني

 : خظساء
أدانت أحزاُب اللقاء املشـرتك، استقباَل تركيا لرئيس كيان العدّو الصهيوني، معتربة 
ذلك االستقبال املخزي خيانًة جديدة وإضافية عىل حساب حقوق الشعب الفلسطيني 

املظلوم وقضيته العادلة. 
وأّكـدت أحزاب املشـرتك يف بيان لها رفضها القاطع لكل اللقاءات يف البلدان العربية 

واإلسالمية مع قادة العدّو اإلرسائييل الغاصب تحت أي مسمى وأي شعار. 
كما أّكـدت موقفهـا الثابت واملبدئي من القضية الفلسـطينية؛ باعتبَارها القضية 

ـة.  املركزية لألُمَّ
وأَشـاَرت إىل أن التنـاُزَل عن القضية الفلسـطينية أَو التفريط بهـا مداٌن ومرفوٌض 
وال يعرب عن إراَدة الشـعوب الحرة التواقة لتحرير أرضها املغتصبة واسـتعادة حقوق 

شعبها املتآمر عليه من األنظمة املطبعة والعميلة. 
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 : ضرار الطغإ
 

دّشـنت القواُت املسـلحة، أمس الجمعة، مساًرا 
جديًدا لعمليـات الردع العسـكرية العابرة للحدود، 
َحيُث أعلنت تنفيذَ «عملية كرس الحصار األوىل» ضد 
منشآٍت تابعٍة لرشكة «أرامكو» النفطية السعوديّة، 
ا عىل اسـتمرار تحالف  عصـب اقتصاد اململكـة، َردٍّ
العدوان باحتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول 
إىل مينـاء الحديـدة ومضاعفة األزمة اإلنسـانية يف 
اليمـن، وهي عمليـٌة حملـت العديَد من الرسـائِل 
االسـرتاتيجية لـدول العـدوان ولرعاتهـا الدوليني 
الذيـن باتـوا اليـوم أكثر تأثـًرا بتداعيـات رضبات 
الردع اليمنية عىل منشآت النفط السعوديّة، يف ظل 
ـاس الذي يشـهده العالم، األمُر الذي  الوضع الحسَّ
ُل رفَع الحصار مـن ورقة «ابتزاز» بأيديهم إىل  يحوِّ

«رضورة» ال يستطيعون تجاوزها. 
العمليُة -بحسـب ناطق القوات املسلحة العميد 
يحيى رسيع- نُفذت بتسـع طائرات مسـرية، منها 
مصفـاَة  اسـتهدفت  ــاد3»  طائـرات «صمَّ ثـالُث 
«أرامكو» يف العاصمة السـعوديّة الرياض، وِسـتُّ 
ـاد1» استهدفت منشآٍت أُخرى تابعة  طائرات «صمَّ
اسة يف أبها وجيزان.  للرشكة إىل جانب مواقع حسَّ

النظاُم السـعودّي اعرتف بالعمليـِة قبل اإلعالن 
عنهـا، لكنه لجـأ إىل محاولـِة التقليل منهـا، َحيُث 
ًة واحدًة اسـتهدفت مصفاة  زعـم أن طائرًة مسـريَّ
الريـاض، وتسـبب بحريٍق تمـت السـيطرة عليه، 
وهو أمـر يَُسـلُِّط الضوء مجـّدًدا عىل املـأزق الذي 
تعيُشـه اململكـة يف ظـل عجِزها الدفاعي، وفشـل 
ُكــّل محاوالتهـا لتجاوز هذه املشـكلة، بما يف ذلك 
محاوالت التضليـل اإلعالمي التي باتـت مكّررة إىل 

َحــّد أنها تكذب نفسها بنفسها. 
يمكـن القـول إن حدوَث الرضبـة -بغض النظر 
عن تفاصيلهـا- كان متوقًعا، َحيُث وجهت صنعاَء 
خالل الفرتة األخرية رسـائَل وعيـد واضحًة أّكـدت 
عـىل أن عواقب األزمة التي سـببها احتجاُز سـفن 
الوقود سـتطال املنشـآت النفطية يف دول العدوان، 
ويبدو أن الرياض قد اختـارت كالعادة تجاهل تلك 

التحذيرات فقط لتختربها بشكل عميل!
لكـن، وبشـكل متميز عـن ُكـلِّ رضبـات الردع 
السـابقة، جاءت هـذه العمليُة واضحـًة ومبارشًة 
تمامـاً وبصورة مفاِجئـة يف أهدافهـا ومدلوالتها، 
فعنوانُهـا كان إعالنًـا رصيًحا عن تدشـني مسـار 
عسـكري خـاص لــ «كرس الحصـار»، واإلشـارة 
إىل كونهـا عمليـًة «أوىل» كانت داللـًة عىل أن هناك 
اسـرتاتيجيًة عسـكريًة معـدة ومتكاملـة لتحقيق 
الهـدف املعلن لهذا املسـار، يف حال اسـتمر تحالف 

العدوان بالتعنت. 
هـذا أَيْـضـاً مـا حرصت القـواُت املسـلحة عىل 
التأكيد عليه بعبارات رصيحة، َحيُث أوضح العميد 
رسيع أن «القواِت املسلحَة لن ترتّدَد يف الردِّ املرشوِع 
عـىل الحصـاِر الظالِم وأنها يف حالـِة تأهٍب قصوى 
ا عـىل منـِع دخـوِل  لتنفيـِذ عمليـاٍت عسـكريٍة َردٍّ

املشتقاِت النفطية». 
وإذن، فاملسـألُة ليسـت مسـألَة كميـات وقود 
ـُه املعَلُن  يجـُب اإلفراُج عنها اآلن فحسـب، فالتوجُّ
لكرس الحصار عسكريٍّا، يعني أن «الحصاَر» نفَسه 
كسـالح وكـ»ورقة» يف يد العدّو، أصبـح ُجزًءا من 
معادلة ردع جديدة تقوُم عـىل مبدأ «العنُي بالعني» 
شـأنُه شـأن التصعيـد العسـكري يف الجبهـات أَو 
ضد املدنيـني، وهذا يعني تحـوًُّال جذريَّا وضخًما يف 
املشـهد؛ ألَنَّ العـدّو قد فشـل فعليٍّا وبشـكل تام يف 

امليدان العسكري. 
ٌل من شـأنه أن يقِلَب الطاولـَة التي حاول  تحـوُّ
تحالـُف العـدوان طيلـَة الفرتة املاضيـة، وبحرص 
أمريكـي معَلن، عىل أن تكـون «الصفقُة» الوحيدُة 
املطروحـة عليها هي مقايضـَة الواردات املرشوعة 

بتنازالت عسكرية وسياسية. 
اآلن انعكست «الصفقُة» لتحل «سالمَة» املنشآت 
النفطية للعدوان محل «التنازالت» التي كان يطمح 
إليها، وهذه معادلة ليسـت جديًدا كليٍّا، فاستهداُف 
عصب االقتصاد السعودّي كان دائماً جزًءا من ُكـّل 
مسـارات الـردع الصاروخي والجـوي تقريبًا، كما 
أن القـوات املسـلحة قد أعلنت سـابًقا عـن اعتبار 
الحصار عمًال عسـكريٍّا، لكن تخصيَص مسار ردع 
كامل ملواجهة منع سـفن الوقـود (إىل جانب بقية 
إجـراءات الحصار) هـو أمر جديد، ومقلـٌق للغاية 

بالنسبة للسعودينّي واألمريكيني. 
و»كرس الحصار» عسكريٍّا ليست معادلًة يمكن 
االلتفـاُف  أَو  واشـنطن «احتواؤهـا»  أَو  للريـاض 
عليهـا؛ ألَنَّ احتماالِتها غريُ محـدودة، َوإذَا اعتربت 
ا، فيمكُن القوُل قبل  العمليـة «األوىل» نموذًجا أوليّـٍ
ُكــّل يشء أن فـرَص تعـرض «أرامكـو» للقصـف 
تضاعفـت َكثـرياً، وأن كلفـَة «تجاهـل» تحالـف 
العـدوان ملتطلبـات ملعادلـة املفروضـة ومحاوالت 
ا،  كسـب الوقت لاللتفاف عليها ستكون كبرية ِجـدٍّ
وهذا فقط بالنسـبة ألرامكو، لكن االحتماالِت أكرب 

من ذلك، وستشمل املطارات واملوانئ بال شك. 
وتمتلُك صنعاُء يف هذا السـياق ُكـلَّ نقاط القوة 
املطلوبـة لجعل هـذه املعادلة أمًرا واقًعـا ال يمكن 
تجـاوزه، فالقدراُت العسـكرية تتعاظم بتسـارع 
كبـري، ووفًقـا ملـؤرش التصاعـد يف تطـور العمـل 
العسكري تصنيًعا وتخطيًطا وتنفيذًا، َفـإنَّ صنعاَء 
تمتلُك بالفعل القدرَة عىل شن هجمات أوسع وأشدَّ 
تدمـريًا من ُكـّل ما سـبق تنفيذه منـذ بدء العدوان 
وبشكل يتجاوز التوقعات، كما أن تجارب السنوات 
املاضية يؤّكــد بوضوح تميًزا مدهًشـا يف التعامل 
مـع عنرص التوقيـت، وبـ»نََفٍس طويـل» ال يمكن 

وضع سقف ملواجهته. 

عمليُة «كرس الحصار األوىل» جّسدت مجّدًدا هذا 
التميَُّز يف التعامل مع عنرص التوقيت، فاسـتهداُف 
«أرامكو» اليوم، برغم أن عدَد الطائرات املستخدمة 
فيه أقلُّ مما استخدم يف عدة عمليات سابقة، إال أن 
تداعياِته أكثُر حساسـيًة وإرعابًا للنظام السعودّي 
الذي يواجه ضغوًطـا أمريكية لزيادة إنتاج النفط؛ 
ِمـن أجـِل التعامـل مـع التأثـري الكبري للـرصاع يف 

أوكرانيا عىل إمَدادات الوقود العاملية. 
الحصـار»  «كـرس  معادلـة  فرسـائُل  وبالتـايل 
وبصـورة مبـارشة إىل الواليـات  هـٌة أَيْـضـاً  موجَّ
املتحـدة، واإلدارة الدوليـة للعدوان؛ ألَنَّ َشـنَّ املزيد 
من الرضبات (التصاعدية يف شـدتها وسعتها) عىل 
منشـآت النفط يف دول العدوان، يعني قفَز أسـعار 
النفط يف العالم نحو مسـتويات ربما غري مسبوقة 
أبًدا، وبمنطِق واشـنطن نفسها َفـإنَّ هذه «ورقٌة» 
أقوى بكثري من ورقة احتجاز سفن الوقود يف البحر 

األحمر. 
خالصُة هذه الرسائل أن رفَع الحصار عىل اليمن 

أصبـح اليـوَم «رضورًة» ملحـًة لتحالـف العدوان 
وُرعاتـه الدوليـني أكثـَر من أي وقـت مىض، وهي 
رضورٌة تدرجت شدُة إلحاِحها عىل امتداد السنوات 
املاضيـة لكنهـا قـد وصلت اليـوم بحنكـة القيادة 
اَسٍة للغاية سيكوُن تجاُهلُها  اليمنية إىل نقطٍة حسَّ

مجازفًة خطريًة. 
ِع أن تتعاطـى الوالياُت املتحدُة  ليـس من املتوقَّ
مـع هـذه الحقائق، ومنهـُج إدارة بايدن بشـأن 
ُح احتماالِت اللجوء إىل املناورة مجّدًدا؛  اليمن يرجِّ
ـِع أن تُفِصـَح معادلـُة «كـرس  ولـذا فمـن املتوقَّ
الحصار» العسـكرية عن املزيـد من تفاصيلها يف 
عمليات قادمة، لكن الرسـائَل قد وصلت بالفعل 
يف هذه العملية، ولجوء العدّو إىل محاولة االلتفاف 
عـىل مقتضيـات هـذه املعادلة لن تعنـَي أن لديه 
مخرجـاً، بل سـتعني أنه يكابـر، أَو أنـه يواصُل 
الفراَر من استيعاب الحقيقِة التي رآها منذ العاِم 
األوِل للعـدوان، وهـي أن اليمَن لن يُهـَزَم يف هذه 

املواجهة. 

أخبار

تســع ذائرات تصخُش طخفاة وطظحــآت ظفطغئ وأعثاف ُأخرى شغ السمص الســسعدّي
جــرغع غسطــُظ تالَئ تأعإ سســضرغئ صخعى لاظفغث المجغــث طظ الدربات

ا سطى اتاةاز جفظ العصعد: الصعات المسطتئ تثّحـظ طساًرا ظارغًّا سابًرا التثود ردًّ

«أراطضع» تاطّصى ضربًئ أولى طظ تساب ردع جثغث:

 «ضسر التخار» سسضرغًا
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ردًا سطى أزطئ المحاصات الظفطغئ والتخار الثاظص لطحسإ الغمظغ

 : خاص
بـدأت القـواُت املسـلحة بالـرد الفعيل عىل 
سياسـة العقـاب الجماعـي التـي ينتهجهـا 
يف  واملتمثلـة  السـعودّي  األمريكـي  العـدواُن 
تشـديد الحصـار عىل الشـعب اليمنـي، ومنع 
دخـول سـفن املشـتقات النفطيـة إىل مينـاء 
الحديدة، والذي تسبب بأزمة خانقة عىل كافة 

املستويات. 
وأعلنـت القوات املسـلحة يف بيان لها، أمس 
11 مـارس 2022م عـن تنفيـذ عملية «كرس 
العـدوان  تصعيـد  عـىل  رداً  األوىل»،  الحصـار 
وحصاره ومنع دخول املشقات النفطية، َحيُث 
نفـذت العملية بــ 9 طائرات مسـرية منها 3 
ــاد 3 اسـتهدفت مصفاة  طائـرات نـوع صمَّ
أرامكـو يف الرياض عاصمة العدّو السـعودّي، 

ة منطقتي  يف حني اسـتهدفت 6 طائرات مسريَّ
جيزان وأبها ومواقع حساسة أُخرى. 

وأّكـدت القوات املسلحة أنها يف حالة تأهب 
قصوى لتنفيذ عمليات عسـكرية رداً عىل منع 
دخول املشتقات النفطية، مؤّكـدة «أنها قادرة 
عىل تحمل مسـؤولياتنا تجاه الشعب والبلد يف 
هذه املرحلة املهمة حتـى وقف العدوان ورفع 

الحصار». 
وتأتي هذه العملية يف ظل بلْوغ أزمة انعدام 
املشـتقات النفطية إىل الذروة، وإعالن عدد من 
قطاعات الدولة، وعىل رأسـها القطاع الصحي 
التوقـف عـن العمـل، األمـر الذي سـينعكس 
سلبياً عىل حياة املواطنني، وتلقيهم الكثري من 
الرضبات املؤملة يف قوتهم ومعيشتهم جراء هذا 
الحصار، كما تأتي العملية ترجمة لالسـتفتاء 
الشـعبي، مـن خالل املسـريات التي شـهدتها 
اليمن األسـبوع املـايض، ومطالبـة الجماهري 
للقوات املسـلحة بالرضب بيد مـن حديد ضد 
قوى العدوان املتحكمـة بقرار الحصار وخنق 

الشعب اليمني. 
وتدفـع قوى العـدوان إىل اسـتخدام الورقة 
االقتصاديـة، وتشـديد الحصـار عىل الشـعب 
اليمني؛ بغيَة تحقيق جملة من األهداف، وعىل 
رأسـها إثارة السـخط الشـعبي عىل السـلطة 
بصنعـاء، وتحميلهـا مسـؤولية مـا يحـدث، 
وهو مـا تعمل عليه املاكينة اإلعالمية للعدوان 
واملرتِزقـة، الذيـن يحاولـون إقنـاع الشـارع 
اليمنـي بالخروج باملظاهـرات واالحتجاجات 

لتحميل من تسـميهم «الحوثيني» مسـؤولية 
أزمـة الوقـود، وحـرف األنظـار عىل السـبب 
الحقيقي وراء افتعالها وهو العدوان األمريكي 

السعودّي. 
وتوضيـح  الشـعبي،  االسـتفتاء  وبمـوازاة 
رشكـة النفـط اليمنيـة لحقيقة وضـع أزمة 
املشـتقات النفطيـة يف مؤتمـر صحفـي أقيم 
الخميـس املايض بصنعـاء، لم يبـَق من خيار 
أمـام القوات املسـلحة إال الرد املزلـزل، والذي 
يتضح من خالل تسمية «عملية كرس الحصار 
األوىل» أنه سيكون متدرجاً، ُوُصـوالً إىل تحقيق 

هذه الغاية. 
طصّثطُئ اظثار 

ويؤّكــد الخبـري واملحلل العسـكري العميد 
عابـد الثـور أن القـوات املسـلحة ال يمكن أن 
تلتزم الصمت تجاه املخاطر التي تتهّدد الشعب 
اليمنـي؛ نتيجة اإلمعان يف حصـاره، منوًِّها إىل 
أنهـا تملك خيارات متعـددة، وأن هذه العمليَة 
ليسـت سـوى مقدمة لعمليات أُخرى ستكون 
أكثر إيالماً ووجعاً للنظام السعودّي، إذَا استمر 

يف غيه وتشديد الحصار عىل اليمنيني. 
وأَشاَر الثور إىل أن العمليات القادمة سكون 
موجعة ضد السـعوديّة، وأن القوات املسـلحة 
اليمنية دخلت مرحلة جديدة ستكون أهدافها 
يف قادم األيّام هي املنشآت النفطية السعوديّة، 
والتـي تعتـرب عصَب االقتصـاد للمملكـة؛ ألَنَّ 
السـعوديّة ال تسـتطيع الحيـاة بـدون نفط، 

قائـالً: إن القـوات املسـلحة اليمنيـة قـادرة 
عـىل خـوض معركـة دائمة مـع السـعوديّة، 
واالستمرار فيها لعرش سـنوات أُخرى قادمة، 
وإنهـا لن تظل مكتوفة األيدي تجاه ما يحصل 
للشـعب اليمنـي مـن خنـق وحصـار مميت، 
منوًِّهـا إىل أن الدفاعـات الجوية السـعوديّة ال 
تسـتطيع التصدي ملثل هذه الطائرات املسرية 
اليمنيـة، وأنـه يف حال االسـتمرار وعدم األخذ 
باالعتبار لهذه الرسـائل اليمنية، َفـإنَّ القوات 
املسـلحة اليمنيـة يف جعبتها الكثـري والكثري، 
ولديها أسـلحة متطورة، وتقـدم هائل يف هذا 

املجال وأن السعوديّة يف خطر حقيقي. 
ويـرى العميد الثـور أن هـذه العملية تعترب 
رسـالة مـن اليمـن للسـعوديّة لتؤّكــد قدرة 
اليمنيـني عـىل االسـتمرار يف اسـتهداف عمق 
العدّو لسـنوات وسـنوات عـدة، ُمضيفـاً أنه: 
إذَا حارصونـا وقطعوا املشـتقات النفطية فال 
يعتقدوا بأن القواِت املسلحة ستقُف بدون رد، 
بل إنها ستعاِظُم قدراِتها وُمستمّرٌة يف التدريب 
والتأهيل، ُمشـرياً إىل أن هذا يعطي رسـالًة أنه 
مهمـا امتلكـت السـعوديُّة من قـدرة دفاعية 
وبإْمَكانيات أمريكية بريطانية إرسائيلية، فلن 

تستطيَع املواجهة. 
ويتساءل العميد عابد الثور: «نحن داخلون 
يف العـام الثامن ماذا قدمت أمريكا للسـعوديّة 
للنظـام  وبريطانيـا  إرسائيـل  قدمـت  ومـاذا 
السـعودّي طيلـة هذه املـدة؟، موجهـاً كالمه 
للنظام السـعودّي: «ها أنتـم تنفضحون أمام 

 أراطضع تتئ الصخش
سمطغئ ضسر التخار افولى..

   السمغث البعر: الصعاُت 
المسطتئ لظ تسُضَئ سطى 

تةعغِع الحسإ الغمظغ 
وعغ تجداُد صعًة شعق 

صعتعا
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العالم وكشـفت املسـتور أنكم دولة هشة وال 
تسـتطيعون أن تواجهـوا.. ها هـي الرضبات 

استهدفت عاصمة السعوديّة». 
ويضيف بأن ذرائع النظام السـعودّي كاذبة 
واحتجاجهـم بصـد الصواريـخ واملسـريات ال 
أََسـاس له مـن الصحة، مؤّكــداً أنه لو أعطى 
العالم بأرسه دفاعاته الجوية لهم َلعجزوا عن 
التصدي للطائرات املسرية والصواريخ اليمنية، 
وأن القوات املسـلحة تمتلـك يف جعبتها الكثري 
والكثري من األسـلحة الحديثـة، وهي يف تطور 

ُمستمّر وإنتاجها متواصل. 
ويواصـل: «نحن نقاتل؛ ِمن أجِل مظلوميتنا 
وقضيتنا العادلة، فال يعتقدوا بأننا سنسـكت 
أَو أن القوات املسـلحة سـتضعف يوماً ما، بل 

بالعكس تزداد قوة فوق قوتها. 
الظفُط طصابض الظفط 

واعـرتف النظـام السـعوديّة بــ «تعـرض 
مصفـاة تكريـر البـرتول يف الريـاض لهجوم 
بطائـرة مسـرية، لكنه ادعـى أن الهجوم نجم 
عنه «حريق صغري» تمت السـيطرة عليه، ولم 
يرتتـب عىل الهجـوم إصابات أَو وفيـات، كما 
لم تتأثر أعمـال املصفاة وال إمـَدادات البرتول 
ومشـتقاته»، الفتـاً إىل أن الهجـوم يؤثـر عىل 
زعزعـة أمـن واسـتقرار إمـَدادات الطاقـة يف 

العالم، ويؤثر سلباً عىل االقتصاد العاملي. 
ويقـول الخبـري املـايل واالقتصـادي جميل 
الجعدبي: إن عملية كرس الحصار األوىل حملت 
رسـالتني للسـعوديّة وأمريكا، فـاألوىل تؤّكـد 
أن املتغطِّـي بأمريـكا عريـان، وأن االرتهـان 
واالعتماد عىل واشـنطن غـري ُمْجٍد، يف حني أن 
الرسـالة الثانية موجهة إىل أمريكا، وأنه يجب 
عليكم عدم االعتماد عىل النفط السعودّي، وال 
سـيما وأنتـم تخوضون حرباً غـري مبارشة يف 
أوكرانيا؛ ولذا َفـإنَّ االستمرار يف حصار الشعب 
اليمني سيعرض النفط السعودّي للخطر ولن 

تستفيد منه واشنطن أَو حلفاؤها. 
من جانبه، يؤّكـد الخبري االقتصادي رشـيد 
الحـداد أن هـذه العمليـة العسـكرية هي أوىل 
العمليات التي تنفذها القوات املسلحة، وتأتي 
يف إطار عمليات واسـعة قادمـة، وهي تؤّكـد 
أن كافة املنشآت االقتصادية السعوديّة املهمة 
ُخُصوصـاً ما يتعلـق بمصايف النفـط أصبحت 
اليوم تحت رحمة الطريان املسـري، ُمشـرياً إىل 
أن هـذه العملية تتميز بقلـة تكلفتها، إضافة 
إىل أنهـا مـن الطائـرات الفعالة يف اسـتهداف 

القطاعات النفطية. 
ويضيـف أن األجـواء السـعوديّة أصبحـت 
مفتوحة أمام الرضبات املسرية، وأن السعوديّة 
لـن تسـتطيع أن تواجه هذه الرضبات سـواء 
باملـدى البعيـد أَو حتـى املتوسـط، وأن هـذه 
الرضبات تأتي يف ظل ارتفاع أسـعار املشتقات 
النفطية عىل املسـتوى العاملـي؛ نتيجة الحرب 
الروسـية األوكرانية، مبينًـا أن هذه الرضبات 
سـتكون لهـا تداعياٌت عىل مسـتوى أسـواق 
النفـط العاملية، وأن هـذا يعترب تهديـًدا كبريًا 
ا بالنسبة للعدو السعودّي؛ ألَنَّه كان يمتلك  ِجـدٍّ
فرصة لتعويض الخسـائر نتيجة االستهداف، 
ولكـن جـاءت هـذه الرضبـة فأضاعـت هذه 

الفرصة من أمامها. 
ويوضح الحـداد أن هذه الرضبات املسـرية 
ا عـىل اقتصاد  سـتكون تكلفتهـا كبـرية ِجـدٍّ
النظـام السـعودّي نتيجـة اسـتمرار حصـار 
املشـتقات النفطيـة عـىل اليمـن، وأن ما عىل 
السـعوديّة إالَّ أن تحـد أَو ال تحـد مـن هـذه 

الهجمات اليمنية. 
من جانبه، يشـري الكاتب واملحلل السـيايس 

العمليـات  أوىل  هـذه  أن  إىل  الحسـني  طالـب 
العسـكرية املنحرصة يف كرس الحصار كعنوان 
رئييس ووحيد للعملية، تحول كبري إذَا استمرت 
بوتـرية عاليـة، وتسـاعد يف ذلك أزمـة الطاقة 
املتصاعـدة، فالعالم لن يتحمل ارتفاعصا آخَر 

جديًدا للوقود. 
وقـال الحسـني بتأكيـد: «قد يكـون تقدير 
السـعوديّة كالعـادة خاطئًـا إذَا اعتقـدت أن 

العالم سيأتي ملساعدتها». 
ويتفُق جميُع الخرباء واملحللني السياسـيني 
واالقتصاديني أن عملية «كرس الحصار األوىل» 
تأتـي رداً طبيعياً عىل الحصـار املفروض عىل 
الشـعب اليمنـي مـن قبـل الواليـات املتحـدة 

األمريكية وبريطانيا. 
ويوضح الكاتب والصحفـي زيد الغريس أن 
البيـان احتوى عـىل مؤرشات مهمـة ودالالت 
أوالهـا أن عملية كـرس الحصـار األوىل تظهر 
وصـول الجيش واللجـان الشـعبيّة إىل العمق 
السـعودّي أَو اإلماراتي حتى يتمَّ كُرس الحصار 
ويتم السـماح بدخول املشـتقات النفطية، إىل 
جانب وقف العدوان بشكل كامل، وهذه إشارٌة 
مهمـٌة ورئيسـيٌة، إضافـة إىل تأكيـد القـوات 
املسـلحة وفقـاً للمتحـدث العميـد رسيع عىل 
اسـتعدادها الكامل والجهوزية التامة لتأديب 
دول العـدوان جـراء اسـتمراره منـع دخـول 

املشتقات النفطية، مؤّكـداً أننا سنشهد خالل 
األيّـام القادمة عـدة عمليات والتي سـتكون 

تصاعدية بشكل أكرب ومؤملة لدول العدوان. 
لصحيفـة  ترصيـح  يف  الغـريس  ويشـري 
«املسـرية» إىل أن هنـاك حالًة إنسـانية َوأزمًة 
كبـرية؛ بفعـل انقطـاع املشـتقات النفطيـة 
أثّرت عىل الشـعب اليمنـي، وجعلت الجماهري 
تخـرج يف مظاهرات حاشـدة لتعلن تفويضها 
للقيـادة الثوريـة والجيش واللجان الشـعبيّة 
باتِّخاذ القرارات املناسـبة، وهو ما تم ترجمتُه 
بالعمليـة العسـكرية «كـرس الحصـار األوىل، 
داعياً دول العدوان أن تسـتوعب هذه العملية، 

ما لم َفـإنَّ القادم سيكون أكثر ايالماً. 
ويلفـت إىل أن هنـاك معادلًة جديـدًة تتمثل 
اليـوم بـأن «النفـط مقابـل النفـط».. أنتـم 
توقفـون دخـول سـفن مشـتقاتنا النفطيـة 
وسـنوقف صادراتكم من النفط، منوًِّها إىل أن 
هذه معادلًة جديدًة سريُسـُمها الشعب اليمني 
وأبطال القوة الصاروخية وسالح الجو املسري؛ 

حتى يتم فك الحصار عن الشعب اليمني. 
ويزيـد بالقـول: «الجميُع يعـرف أن النفط 
هو عَصُب االقتصاد السـعودّي وأرامكو تمثل 
ركيزَة هذا العصب وكل واِردات اململكة العربية 
هي من النفط، وبالتايل استهداف النفط بهذه 
العمليـات النوعيـة واملتفرقـة يف عـدة واليات 
بالنسبة للسعوديّة، سيكون له أثٌر سلبي كبري 
ة مع ارتفاع أسـعار  عىل اقتصاد اململكة َخاصَّ
النفط َحـاليٍّا يف العالم، والذي كانت سـتجني 
منه السعوديّة الكثري من األرباح لكن اليمنيني 
يقولون كلمتهم بأنه لم تكن هناك أرباٌح ما لم 
يكن هناك فتٌح للطريق أمام سـفن املشتقات 

النفطية. 
ويؤّكــد الغـريس أن عـىل السـعوديّة أن ال 
تفـرح وال يفرح محمد بن سـلمان يف أن يركز 
عـىل ارتفاع النفـط عامليٍّا وأنه سـيحصل عىل 
أربـاح كثـرية، فهذا لم يعـد ممكنـاً، موضًحا 
أن اقتصـاَد اململكة سـيترضر من عمليات فك 
الحصار، وأن النظام السـعودّي أمامه خياران 

إما أن يسـتمرَّ يف تشـديد الحصار عىل الشعب 
اليمنـي ويتلقـى املزيد مـن الرضبـات املؤملة 
والعمليات الكبرية، وبالتايل سـيترضر بشـكل 
أكرب، وإما أن يفك الحصار عن الشعب اليمني 
ويجنـب اقتصاده وعىل رأسـها رشكة أرامكو 

النفطية الخطر. 
مـن جانبه، يؤّكــد املحلل السـيايس عقيل 
معيـض أن عمليَة كـرس الحصـار األول تأتي 
مصداقاً لقوله تعاىل: (وملـِن انتَرص بعد ظلمِه 
فأُولئـك مـا عليهـم مـن سـبيل)، موضًحا أن 
تمـادَي العـدوان واسـتمراَره عـىل الحصـار 
االقتصادي عىل الشـعب اليمني وال سيما منع 
دخول املشتقات النفطية يعد جريمة كبريًة يف 

حق اإلنسانية. 
ويذكر أن القانون الدويل لألمم املتحدة يؤّكـد 
عىل تحييـد الجانـب اإلنسـاني يف الحروب، يف 
حني يثبت الواقع عكس ذلك، وأن تلك العبارات 
ُمَجـّرد حرب عىل ورق، األمر الذي يعطينا الَحقَّ 

يف الدفاع عن أنفسنا كشعب يمني مظلوم. 
ويشري إىل أن القوات املسلحة أحكمت الهدَف 
باسـتهدافها مصفاة أرامكو يف عاصمِة العدّو 
السـعودّي الرياِض ومناطق أُخرى حساسة يف 
جيزان معتربًا ذلك يف سـياق الرد املرشوِع عىل 
العدواِن والحصاِر، مؤّكـداً أن الشـعَب اليمني 
يعيـُش يف حالة من التكالـب العاملي والحصار 
الدويل ويف ظل صمـت دويل مريب، يف حني نجد 
العالـم بما فيها األمـم املتحـدة متجهني بكل 
قواهم إعالميٍّا وإنسـانيٍّا وعسـكريٍّا؛ ِمن أجِل 
األزمـة األوكرانية والتـي ال تتجاوز فرتتها 30 

يوماً. 
ويلفـت إىل أن العاَلـَم املنافـَق يُغضُّ الطرف 
عن معاناة اليمنيـني الذين يعانون من حصار 

خانق عىل مدى ثمانية أعوام. 
ويختـم معيض حديثَـه بالقـول: «نجُد أن 
الشـعَب اليمنـي العظيم يعيـُش يف حالٍة من 
الوعي والبصرية والثبات والتمكُّن الالمحدود، 
والسـيما يف القـدرات العسـكرية التـي مـن 
خاللهـا بعون الله كرس الحصار واسـتهداف 
املناطق الحيوية لدول العدوان حتى تفيَق من 
غيهـا وظلمها لهذا الشـعب، واللُه خريُ ُمعني 

َونارص». 

   التثاد: ضاشئ المظحآت 
اقصاخادغئ السسعدّغئ 

المعمئ ُخُخعخًا طا غاسطص 
بمخاشغ الظفط أخئتئ 

الغعم تتئ رتمئ الطغران 
المسغَّر

   الشرجغ: اجاعثاُف 
الظفط السسعدّي بعثه 

السمطغات الظعسغئ 
جغضعن له أبٌر جطئغ 

سطى اصاخاد الممطضئ 
ًئ طع ارتفاع أجسار  َخاخَّ
الظفط َتـالغًّا شغ السالط

   طسغخ: الحسإ 
الغمظغ غسغح تالًئ 

طظ العسغ والئخغرة 
واجاعثاُف المظاذص 

التغعغئ شغ السسعدّغئ 
ارحغشرجالٌئ لافغص طظ غغعا



6
السبت

العدد

9 شعبان 1443هـ..
12 مارس 2022م

(1360)
تقرير 

 : ظعح جّقس 
تتواصـُل أزمـُة املشـتقات النفطية جراء 
السـعودّي  األمريكـي  الحصـار  اسـتمرار 
اإلماراتـي عىل سـفن الوقـود، مخلَِّفًة معها 
أزمًة إنسانية كبرية، َحيُث ارتدت األزمة التي 
تديرهـا أمريـكا وبريطانيا عـىل القطاعات 
الحيوية األََساسية والهامة كالصحة والبيئة 
وغريها، يف حني ضاعفت من معاناة الشعب 
النقـل  وأجـور  األسـعار  بارتفـاع  اليمنـي 
واملواصالت، والكثري من املعاناة التي أفرزتها 

األزمة الخانقة. 
وعىل وقع ما تعيشه اليمن واليمنيون من 
ظروف عصيبة جـراء الحصـار والقرصنة، 
عـىل  الضـوَء  «املسـرية»  صحيفـة  تسـلط 
تداعيات األزمة وخلفياتها وأسباب نشوئها، 
وذلـك بنـاء عـىل األحـداث واملجريـات، وما 
ورد يف املؤتمـر الصحفي الذي عقدته رشكة 
النفط اليمنية، الخميس املايض، يف العاصمة 
صنعـاء تحـت عنـوان «واردات الوقـود بني 
مطرقة القرصنة البحرية وسندان التكاليف 

اإلضافية لالسترياد عرب املوانئ األُخرى». 
ومـن خـالل مـا جـاء يف املؤتمـر يتأّكـد 
للجميع أن الوقود بات ورقة حرب أََساسـية 
يف جعبة تحالف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي، كمحاولة إلركاع الشـعب اليمني 
بعد فشـل ُكـّل اإلجرام املرتكب بحق الشعب 
طيلـة سـبع سـنوات يف أن يعطـي املعتدين 
أيَّ مكسـب عىل حسـاب الحقوق املرشوعة 
للشـعب اليمني، ليفتح العدوان وأدواته باباً 
جديداً من الحرب تسـتهدف املواطن اليمني، 
َحيُث جعل من مسـألة الحصول عىل الوقود 
أمراً يف غاية الصعوبة، فضالً عن عجز معظم 
املحتاجـني يف الحصـول عليه؛ بفعـل ارتفاع 
أسـعاره الباهظـة التـي فرضتهـا الظروف 
الصـادرة عـن مطابخ العـدوان وأدواته عىل 

امتداد الرقعة الجغرافية اليمنية. 
 

السثوان وأدواته غحــسطعن أجسار العصعد.. 
طخاسإ طداسفئ أطام املعاذظ

شـهدت أسعار املشـتقات النفطية خالل 
الفـرتات املاضيـة، ُخُصوصاً الفـرتة األخرية 
اشتعاالً َكبرياً يف أسـعار املشتقات النفطية، 
ويعود األمر لسـببني رئيسيني، األول قرصنة 
السـفن الواصلة عرب ميناء الحديـدة، َحيُث 
تصـل مدة الحجز لكل سـفينة عدة أشـهر، 
وتسـتهلك معهـا غرامـات إضافيـة جـراء 
االحتجاز يتحملها املواطن اليمني بواقع ٢٠ 
ألـف دوالر عن الليلة الواحـدة من االحتجاز، 
يف حني يتجسـد السـبب الثاني يف االسـترياد 
عرب مينـاء عدن ومختلـف املوانـئ املحتّلة، 
والتـي بدورها تشـهد ارتفاعـاً مضاعفاً يف 
أسـعار الدوالر الجمركي، فضالً عن اإلتاوات 
الباهظـة التـي تفرضهـا سـلطات املرتِزقة 
عـدة  عـرب  املمتـدة  املسـلحة  وعصاباتهـا 

محافظات، عىل ناقالت النفط براً. 
وحسب ما طرحه املدير التنفيذي لرشكة 
النفـط اليمنيـة، املهنـدس عمـار األرضعي 
خـالل املؤتمر الصحفي، أن الشـعب اليمني 
تّكبد خالل ٢٠٢١ م خسائر اقتصادية كبرية 
«فارق قيمة الوقود» بما يزيد عن ٦٠٠ مليون 
دوالر، فيما وصلت الخسائر غري املبارشة إىل 
أكثـر من سـتة مليـارات دوالر، وهي مبالغ 
تفوق املسـاعدات املقدمة مـن األمم املتحدة 
بأضعاف، وكّل ذلك جراء القرصنة األمريكية 
عىل سـفن املشـتقات وما يرتتـب عليها من 
غرامات تثقـل كاهل املواطن، ُمشـرياً إىل أن 

أبنـاء الشـعب اليمني ُحرموا مـن انخفاض 
أسـعار املشـتقات النفطية أثنـاء انخفاض 
السـعر العاملي للوقود خالل الفرتة املاضية، 
نتيجة اسـتمرار الحصار والعدوان واحتجاز 
سـفن الوقود ومنعها من الدخـول إىل ميناء 
الحديدة، وهنا أحد األسـباب التي تفرس رس 
ارتفاع أسـعار املشـتقات الواردة عرب ميناء 
الحديدة، والتي ترشف عىل تسـويقها رشكة 

النفط اليمنية. 
أمـا يف الجانب اآلخر مـن األزمة، وارتفاع 
أسعار املشتقات النفطية املباعة يف املحطات 
التجارية التي تعتمد عـىل إدَخال الوقود من 
املحافظـات املحتّلـة، والـواردة عـرب مينـاء 
عـدن وباقـي املوانئ األُخـرى التـي يديرها 
العـدوان، فقـد بـنّي األرضعـي أن الحصول 
عىل الوقود عـرب املوانئ املحتّلـة تزيد كلفته 
بنحـو ٥٠ باملِئـة عـن املسـتورد عـرب ميناء 
العـدوان  مرتِزقـة  أن  إىل  ُمشـرياً  الحديـدة، 
إضافية وإتاوات وجبايات  يفرضون رسوماً 
غـري قانونية وغـري مرشوعة يف أسـعار بيع 
املشـتقات النفطيـة للمواطنـني، وصلت إىل 
أكثـر من ٢٠٠ مليار ريـال ولم يقوموا بدفع 

مرتبات موظفي القطاع الحكومي. 
وأوضح األرضعي أن سـعر الدبة الواحدة 
من البنزين سـعة «٢٠ لرتاً» عند وصولها إىل 
ميناء عـدن يصـل إىل ٨٤٠٠ ريـال ويضيف 
عليها مرتِزقـة العدوان ٦٣٠٠ ريـال إتاوات 
غـري مرشوعـة، بينمـا تكلفـة سـعر الدبة 
الواحـدة التـي تصـل إىل مينـاء الحديـدة ال 
لتكاليـف  شـاملة  ريـال   ١٠٥٠٠ تتجـاوز 
النقـل وبسـعر موحـد يف كافـة محافظات 
الجمهوريـة، عنـد سـعر البورصـة للربميل 

١٠٢ دوالر. 
و٨٠٠ مليون  وكشف األرضعي أن ملياراً 
ريـال جبايات يومية غـري مرشوعة يتّحصل 
عليهـا مرتِزقة العـدوان ويتكبّدها الشـعب 
اليمنـي، الفتـاً إىل أن ناقلـة الوقـود تقطـع 
١٣٠٠ كيلومـرت يف طريـق طويـل  مسـافة 
محفوف باملخاطر ونقاط مسلحة وجبايات 
لصالح املرتِزقـة حتى تصل للمناطق الحرة، 
ما يضيف أعباء عىل أسعار الوقود ويتحملها 
املواطـن اليمنـي، وهو األمر الـذي يؤّكـد أن 
العـدوان وأدواته يلعبون عـىل عامل ارتفاع 
أسعار املشتقات، سـواء عرب ميناء الحديدة 

أَو عرب املوانئ املحتّلة، وذلك ملضاعفة معاناة 
اليمنيني. 

ولم يكتِف املرتِزقـة ومحركوهم عند هذا 
الحـد مـن النهب والعمـل عىل إثقـال كاهل 
الشـعب، بل امتـد النهـب يف هذا املسـار إىل 
رسقـة ُكـّل اإلتـاوات وحرمـان املواطن من 
االسـتفادة منها عـىل أقل تقديـر، كما كان 
يسـتفيد موظفو الدولة من جمـارك النفط 
الـوارد عـرب الحديـدة برصف مرتبـات وفق 
اإلْمَكانيـات املتاحة، َحيـُث يؤّكـد األرضعي 
أن مـا قيمتـه ١٦٥ مليون دوالر شـهرياً من 
عائـدات النفـط الخاّم يتـم نهبُهـا من قبل 

املرتِزقة لصالحهم الخاص. 
وأمام ُكـّل هذه املعطيات يعاني الشـعب 
جراء ارتفاع أسـعار املشتقات  اليمني َكثرياً 
َحيـُث  سـلفاً،  املذكـورة  األسـباب  بفعـل 
انعكسـت األزمة عـىل ارتفاع ُكـّل األسـعار 
جـراء تضاعف أجـور النقـل واملواصالت، يف 
حني وجهـت هذه األزمة التي تديرها أمريكا 
موجعـة  رضبـة  وعمالؤهمـا،  وبريطانيـا 
للمرىض اليمنيني املحارصين، َحيُث تدهورت 
الخدمـات الصحية بنسـبة ٥٠ ٪، فضالً عن 
ة بالرسطان  توقف أقسام طبية هامة َخاصَّ
والغسـيل الكلوي ومختلف األمراض املزمنة 
واملستعصية، فيما تعاني مختلف القطاعات 
الحيوية األُخرى من تهديد بالتوقف، وهو ما 
قد يجعل من اسـتمرار األزمة إنـذاراً بكارثة 
إنسـانية واسـعة، تبحث عن تحقيقها دول 

العدوان وأدواتها ورعاتها. 
 

السثوان ُطِخرٌّ سطى «إتراق» الحسإ 
بالعصعد.. افطط املاتثة راعٍ «رجمغ»

ومـا يؤّكـد أن العدوان يسـعى لتوسـيع 
معانـاة اليمنيـني يف ُكـّل املحافظات سـواء 
التنفيـذي  املديـر  يبـني  الحـرة،  أَو  املحتّلـة 
لرشكة النفط أن العدوان مرص عىل استمرار 
الحصـار واألزمـة، وذلـك من خالل تشـديد 
القيـود عـىل سـفن الـواردات النفطية رغم 
حصولها عىل تصاريح أممية مسبقة، مبينًا 
أن األمـم املتحـدة ربطـت تصاريـح دخـول 
السـفن بموافقـة تحالف العـدوان والقطع 
البحرية التابعة له واملتواجدة يف البحر، وهو 
األمر الذي يؤّكـد انسـجام األمم املتحدة مع 

ُكـّل أعمال الحصار والقرصنة التي تفرضها 
دول العـدوان بقيادة أمريـكا وبريطانيا، ما 
يجعل مـن املنظمة األممية رشيكاً أََساسـياً 
يف ُكـّل املعاناة التي يكابدها الشعب اليمني. 
وأَشاَر عمار األرضعي إىل أن هناك الكثري 
مـن العراقيل التـي يضعها تحالـف العدوان 
أمام واردات املشتقات النفطية إىل اليمن رغم 
أن الوقـود سـلعة حيوية مهمـة ورضورية 
إىل أن  لكافة القطاعـات الخدميـة، متطرقاً 
أعمـال القرصنة البحرية عىل سـفن الوقود 
تضاعفـت منـذ منتصـف العـام ٢٠٢١م يف 
البحر األحمر ملنع دخولها إىل ميناء الحديدة، 
عىل مرأى ومسمع من العالم أجمع من قبل 
القطـع البحرية التابعة لقـوى دول العدوان 

األمريكي –السعودّي-اإلماراتي. 
وأَفاد بأن نسـبة السـفن التي تم اإلفراج 
 ٤٥ تتجـاوز  ال   ،٢٠٢٠ العـام  خـالل  عنهـا 
باملِئـة من إجمـايل االحتيـاج الفعيل، يف حني 
منـع تحالف العـدوان خـالل ٢٠٢١م عندما 
اشـتدت القرصنـة عـىل سـفن الوقـود، ما 
نسبته ٩٥ باملِئة السفن من الدخول إىل ميناء 
الحديدة ولم يُفرج سـوى عن خمسـة باملِئة 
مـن احتياج اليمن من الوقـود، ما يؤّكـد أن 
العدوان يسـتخدم سـلعة الوقود وتسييسها 
ضمـن أدواته لتجويـع أكثر مـن ٢٥ مليون 
يمنـي، عـىل مـرأى ومسـمع مـن العالـم، 
وبشهادة األمم املتحدة التي تعرتف بتصاعد 

األزمة وال تقر بأنها ضالعة فيها. 
وبـنّي املدير التنفيذي لرشكـة النفط، أنه 
يف الوقت الذي تتواجد فيه سـفن املشـتقات 
النفطيـة يف الغاطـس بموانـئ املحافظـات 
الواقعـة تحت سـيطرة العـدوان، إال أن تلك 
املناطـق تشـهد أزمة وقود خانقـة، وهو ما 
يؤّكــد أن العدوان يسـعى لتوسـيع الرقعة 
الجغرافية التـي يعاني فيها اليمنيون أشـد 
أَو  الحـرة  املحافظـات  يف  سـواء  املعانـاة، 
املحافظـات املحتّلـة، دون أي مـربّر سـوى 

مساعيه الواضحة لخنق الشعب. 
ويف ذات السـياق، أوضـح مديـر رشكـة 
النفط للمسـرية يف رده عىل سـؤال خلفيات 
الـدور األممي يف األزمـة، َحيُث قـال «نفذنا 
أكثـر مـن ٧٠٠ وقفـة أمـام األمـم املتحدة 
لتقوم بواجبها للضغط عىل العدوان للسماح 
لدخول املشـتقات النفطيـة إالَّ أنها إىل اليوم 

لـم تتجـاوب وسنسـتمر يف مخاطبتها ومن 
ثم مكاشـفة اإلعالم بالرسائل»، وهي إَجابَة 
تؤّكــد أن األمم املتحدة تحمل نفس اإلرصار 
الذي يحمله تحالف العدوان ملحاربة الشعب 

اليمني عرب سلعة الوقود. 
َوأََضـاَف األرضعي «ما يرصخ العالم منه 
اآلن نتيجة ارتفاع أسعار النفط، نحن نرصخ 
منه منذ عامني وال تدخل سـفينة الوقود إالَّ 

بعد تكبدها ٦٠ ٪ إىل ٨٠ ٪ غرامات». 
 

أطرغضغــئ  بــإدارة  وحــغضٌئ  ضاربــٌئ 
برغطاظغئ طئاحرة

ومـع وجـود ُكــّل الشـواهد التـي تثبت 
تورط لندن وواشـنطن يف الحصار املفروض 
عىل سفن املشـتقات، يؤّكـد املدير التنفيذي 
لرشكـة النفـط أن أمريـكا وبريطانيا تتوىل 
إدارة السياسـة املمنهجـة لقرصنـة سـفن 
املشـتقات النفطية لتحقيق أهداف سياسية 
وعسـكرية، محمـالً قـوى العـدوان واألمم 
املتحدة املسـؤولية الكاملة عًما ستؤول إليه 
األوضاع والكارثة اإلنسانية، نتيجة استمرار 
احتجـاز سـفن املشـتقات النفطيـة ومنع 

دخولها إىل ميناء الحديدة. 
وحـّذر من تفاقـم األوضاع اإلنسـانية يف 
البـالد جـراء اسـتمرار تحالـف العـدوان يف 
فرض الحصار وعدم السـماح بدخول سفن 
املشـتقات النفطيـة إىل البـالد، داعيـاً األمم 
املتحدة إىل االضطالع بمسؤولياتها يف اإلفراج 

عن السفن املحتجزة. 
وتطـرق إىل األوضاع املأسـاوية واملرتدية 
التـي يعيشـها أبناء الشـعب اليمنـي يف ظل 
الوضـع االقتصادي الصعب وارتفاع معدالت 
الفقـر ونقـص يف األمـن الغذائـي، ُمضيفـاً 
«نحـن أمام صدمة ارتفاع أسـعار البورصة 
والحصـار  العـدوان  عـن  ناهيـك  ا،  عامليّـٍ

والقرصنة البحرية». 
من جانبه، أشـار متحـدث رشكة النفط 
اليمنيـة عصـام املتـوكل، إىل أنـه يف حال تم 
فتح ميناء الحديدة، َفـإنَّ الرشكة يف صنعاء 
عىل اسـتعداد لتوحيد سـعر الوقـود لجميع 

املواطنني يف كافة محافظات الجمهورية. 
وطالب املتوكل بالسـماح بدخول سـفن 
املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة، مؤّكـداً 
اسـتعداد الرشكة بيع تلك املشـتقات بسعر 

موحد من الحديدة إىل املهرة. 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  وحًمـل 
املتحـدة  واألمـم  اإلماراتـي  السـعودّي 
واملجتمـع الـدويل املسـؤولية الكاملة إزاء 
تفاقـم الوضع اإلنسـاني يف اليمـن جراء 
استمرار احتجاز سفن املشتقات النفطية 
الحيويـة  القطاعـات  معظـم  وتوقـف 
والخدمية عن تقديم خدماتها للمواطنني، 
فيما اسـتعرض الخارطة التي تقطع من 
خاللهـا ناقـالت النفـط مـن املحافظات 
بـ»األشـباح»  تمتلـئ  والتـي  املحتّلـة، 
والعصابات التـي تنفذ أجندة العدوان من 
خالل فرض ُكـّل الرسـوم التي من شأنها 

إثقال كاهل املواطن. 
ومن خالل ُكـّل املعطيـات يتبني للجميع 
أنه ال يوجد أي طرف يمكنه فك األزمة، سوى 
التعويـل عـىل خيارات الـرد والـردع للقوات 
الوسـطاء  أن  سـيَّما  ال  اليمنيـة،  املسـلحة 
الدوليني بمن فيهم األمم املتحدة ومنظماتها 
باتـت أحد السـياجات الواضحة يف الحصار، 
وهو األمر الذي يؤّكــد تصاعد عمليات الرد 
والـردع يف عمق دول العـدوان، كرد مرشوع 
عىل املعانـاة التي يكابدهـا اليمنيون بنريان 

الحصار. 

أطرغضا وبرغطاظغا «تحسقن» طساظاة الغمظغني 
بالعصعد وافطط املاتثة «طثرج» خطش الضعالغج

وسسضرغئ جغاجغئ  أعثاف  تتصغص  بشرض  العصعد  جفظ  لصرخظئ  الممظعةئ  السغاجئ  إدارَة  وأطرغضا  برغطاظغا  تاعلى 
السثوان دول  بمعاشصئ  السئعر  تخارغح  ربط  خقل  طظ  سطغعا  وتشّطغ  بافزطئ  تسارف  الماتثة  افطط 

الئرغئ  المظاشث  سئر  العصعد  سطى  التخعل  طصابض  ضإتاوات  لارًا  ُضـّض 20  سظ  رغال  غفرضعن 6300  المرتجصئ 

سطى ضعء طآتمر «واردات العصعد بغظ ططرصئ الصرخظئ الئترغئ وجظثان الاضالغش اإلضاشغئ لقجاغراد سئر المعاظأ اُفخرى»:
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 : ططاصى إسقطغات الغمظ
َوأراد  مسـتقًال،  ا  أبيّـٍ ُحـرٍّا  الحيـاَة  أراد  شـعٌب 
اسـتعادَة سـيادته وكرامته فثار وتفجـرت ثورتُُه 
براكنَي يف وجه الطغاة املسـتكربين، فارتعَد الطغاة 
خوفـاً منـه، ومـن إرادتـه، فقـّرروا َشـنَّ عـدواٍن 
كونيٍّ عىل أبناء الشـعب البطل؛ ظنـاً منهم أنهم يف 
ام سـيجربون هذا الشـعب عىل الركوع  غضون أَيـَّ

َواالستسالم. 
لكن ما حدث فاق ُكـلَّ التوقعات، فقد اسـتمرَّت 
مواجهـُة وصموُد وثباُت أبناء الشـعب اليمني لهذا 
الصلـف والتجرب لسـبعة أعـوام دون أي تراجع أَو 
انكسـار، وهذه املعادلة لم تكـن لتكتمَل دون املرأة 
اليمنيـة التـي كانـت يف مقدمة صفـوف املواجهة 
لهذا العدوان إىل جانب شقيقها الرجل اليمني الحر 

البطل. 
لقـد كانت املـرأُة اليمنية هـي الدافعـَة والباذلة 
واملنفقة والصابرة والواعية، وهي من آزرت الرجَل 
يف ُكــّل جبهـات املواجهـة، وكانت بمثابـة الدافع 
املعنوي واللوجسـتي والثقـايف واالقتصادي يف ُكـّل 
الجبهـات، وعـىل ُكــّل األصعـدة، ولدينا شـواهُد 
عديـدٌة سـّطرتها املـرأُة اليمنيـة، تحكيهـا للعاَلِم 
مشاهد استقبالها لنجلها وأخيها وزوجها الشهيد 
باألهازيج والزغاريد، والوعود للشـعب ببذل املزيد، 
والوعيـد للعـدو بالدفـع باملجاهديـن للدفـاع عن 

األرض والعرض. 
وتقول منسـقة الفعاليـات واإلعالم يف محافظة 
املحويت، هند هتاف، التي وصفت مجريات العدوان 
أنه «نعمة ومنحة من الله وفرصة عظيمة ال ينالها 
الكثري، َحيُث أنه بَسـبِب هذا العدوان استنقذنا الله 
مـن سـقوط ال محالة منـه وكنا عىل شـفا حفرة 
من السـقوط وفتح لنا باب من أبـواب الجنة وهو 
ا ما خلفه فقد خّلف أناسـاً  الجهـاد يف سـيبله، وأَمَّ

واثقني بالله معتمدين عليه متوكلني عليه». 
وتضيف بالقول: «إن أُسـطورَة الثبات والصمود 
لهذا الشعب العظيم بأنه ال غرابة يف ذلك عىل شعب 
الحكمة واإليَمـان الذي نارص الدين واإلسـالم منذ 
بزوغ فجره األول وتاريخه يشـهد بذلك»، متطرقة 
إىل دور املـرأة اليمنيـة عامـة واملـرأة يف املحويـت 
ُخُصوصاً التـي بذلت وأعطت َوصربت وثبتت وكان 

تَحرُّكهـا واعياً منذ البدايـة ملواجهة عدوان همجي 
بـكل مـا لديهـا من مـال ورجـال وُحـِيل ومواقَف 
وخـروج مـرشِّف يف املسـريات، فسـّطرت أعظـَم 

املواقف يف أصعب اللحظات. 
وتشـري إىل أن املـرأة اليمنيـة هـي من اسـتقت 
من زينب -عليها السـالم- مواقفهـا وبطوالتها يف 
مواجهة طواغيت عرصهـا وقدمت فلذات أكبادها 
يف مواجهـة يزيـد العرص كمـا لم تبخـل بالقوافل 
لرجـال الرجال معربًة عن صمودهـا وثباتها مهما 
تمادى هذا العدوان ومهما استمر ومهما طغى؛ ألَنَّ 

قضيتها قضية عادلة». 
 

خمــعُد طغثي وتــرض بـــ «رواغئ» 
املرأة الغمظغئ

من جهتهـا، تحدثت املنسـقة امليدانية ملحافظة 
حّجــة، فاطمة الجـرب، عن السـبعة األعوام من 
العـدوان عـىل أرض ميدي وحـرض وعبس وعاهم 
وحـريان يف محافظـة حّجــة، وهي تشـهد أعنف 
وأرشس املعارك وتسطر أروع املالحم والبطوالت يف 

معرتك الرصاع األمني والعسكري. 
وتابعـت الجرب حديثها واصفـة ما تعرضت له 
محافظـة حّجــة خالل السـبعة األعـوام املاضية 
بأنـه آية من آيات الصمـود والصرب والثبات وصنع 
االنتصـارات رغـم الزحوفـات الكـربى واملكثّـفة، 
وغـارات وجرائـم طالـت عـدة مديريـات يف هـذه 
املحافظـة؛ لم تركع أبناءها صغاراً وكباراً، نسـاء، 

ورجاالً». 
وأّكــدت أنه مع ُكـّل انتصـار يزداد أبناء حّجـة 
-كغريهـم مـن أحـرار الشـعب اليمنـي- عشـقاً 
للمواجهـة إيَمانًا ويقينًا وصـرباً وصموداً وعزيمة 
للـه  قرابـني  أجسـادهم  يقدمـون  َحيـُث  وإراَدة، 
ويقسـمون بالله إنـه لن يطأ أرَض حّجــة غاٍز أَو 
، مردفًة بالقـول: «وها هم يقدمون القوافل  محتلٌّ

تلو القوافل من خرية الرجال واملال». 
وعن دور املرأة يف رفع مسـتوى املواجهة تحدثت 
الجـرب بقولها: «ها هي املرأة لسـبعة أعوام تدفع 
بفلذات أكبادها رجاالً ربانيني يف أرض ميدي وتخبز 
آالف األرغفـة لتمد بهـا الجبهات وتمدهـم بمالها 
وحليها وتجهيز القوافل الغذائية املتواصلة ليصمد 

ابنهـا وزوجها وأبيهـا وليثبتـوا يف مواجهة عدوان 
محـور الرش الـذي لم يرحم شـجراً َوال حجـراً َوال 

حيواناً وال إنساناً». 
 

رجائُض املرأة الغمظغئ طظ أرض طارب
يف  الثقافيـة  الناشـطة  تحدثـت  السـياق،  ويف 
محافظة مأرب، فاطمة جميل، عن مظلومية أبناء 
الشـعب بقولها: إن العدوان واإلجرام بحق الشعب 
ًة  اليمنـي ال مثيل له بني ُكـّل شـعوب العالم، َخاصَّ
وأن العالم لم يحرك ساكناً أمام ما يرتكب ضد أبناء 
الشـعب اليمني طوال السـبعة، األعوام ما عدا قلة 
فٌة أمـام ما يحصل  قليلـة كانت لهم مواقـُف مرشِّ

لليمن واليمنيني». 
وأضافـت جميل «السـبعة األعوام السـابقة لم 
يمـض يوم فيهـا إال وتقصف فيه املنـازل وترتكب 
فيه الجرائـم وتنتهك فيها الحقـوق»، متطرقة إىل 
صمود الشـعب اليمني بقولها «إن الشـعب اليمني 
واجـه هـذا العدوان رغم قلـة اإلْمَكانـات ورغم ما 
عاشه من مآٍس وأوجاع، إال أنه صرب وصَمَد وواجه 
وابتكـر وصنع رغـم ُكــّل التحديات واالسـتهزاء 

بقدراته وهو اليوم يصنع حريته بيده». 
واختتمـت جميـل حديثَهـا برسـالة من نسـاِء 
مـأرب إىل دول تحالُـِف الـرش «بأننـا لـن يخيَفنـا 
جربوتُكـم وعدوانكـم، وكمـا كنا طوال هـذه املدة 
صامدات وثابتات ونقـف إىل جانب إخواننا الرجال 
وداعمـات لهم باملال والقوافل، سـنبقى عىل املوعد 
يف ُكــّل محطات الصمود يف مواجهة عدوان أمريكا 

وإرسائيل وأدواتها القذرة». 
بدورهـا، تحدثـت املنسـقة امليدانيـة ملحافظـة 
صعـدة، لطيفة الهاشـمي، عن دور املـرأة اليمنية 
يف مواجهـة العـدوان بقولهـا: «لقد سـجلت املرأة 
اليمنيـة أروع املواقـف املرشفـة يف مواجهـة هـذا 
العدوان وذلك من خالل رفدها ودعمها ومساندتها 
للمرابطني بالقوافل والدفع بزوجها وأبنها َوأخيها 
إىل الجبهـات للدفـاع عـن الوطـن واملسـتضعفني 
وإعالء كلمة الله وتماسـكها وصربها وثباتها عند 

استقبالها للشهداء وتحملها للمسؤولية». 
وأضافت الهاشمي: «املرأُة اليمنيُة الحرُة حّرضت 
يف ُكـّل الظروف السـابقة وما زالت ماضية لتقديم 
املزيد عرب تنشـئة األجيال عـىل ذات القيم واملبادئ 

وتغرس يف نفوسهم الشجاعة والصمود وتقدم لهم 
الدعـم املعنوي َوأَيْـضاً حضورهـا الفاعل والواعي 
يف كافة امليادين والجبهات بحضورها ومشـاركتها 
يف الفعاليات واملسريات وتطوعها بتقديم الخدمات 

لجميع افراد املجتمع واإلحسان اليهم». 
وأَشاَرت الهاشمي إىل الدوِر الباِرِز للمرأة اليمنية 
يف الجبهـة الثقافيـة ومواجهـة الحـرب اإلعالمية 
والحـرب الناعمة، والجهود التـي بذلتها وتبذُلُها يف 
املجـال الطبي وتأديـة رسـالتها يف التعليم إلخراج 

جيل متسلح بالعلم. 
وأّكـدت املنسـقُة امليدانيـة بمحافظة صعدة أن 
ِل املسـؤولية  املرأَة اليمنية قامت بدور كبري، يف تحمُّ
يف غيـاب زوجهـا الرجل واخيهـا وابنهـا، وتحدَّت 
ُكــلَّ املخاطـر والصعوبات، وتجاوزت ُكــلَّ املَِحِن 

واملعاناة». 
 

لطمرأة الغمظغئ دروٌس وِسَربٌ صادطئ
يف  الفعاليـات  منسـقة  وصفـت  السـياق،  ويف 
محافظـة صعدة، أمينة الخطـاب، العدواَن الكوني 
عىل الشـعب اليمني بأنه «عدوان غاشـم وظالم ال 
يرَحـُم وال يتسـم بصفات اإلنسـانية السـتهدافه 
لإلنسـان والحيوان ومقومات الحيـاة يف هذا البلد، 
وجرائمه الشـاهدة عـىل جرمه تدل أنـه ينفذ ُكـّل 
إجرامه بهندسة أمريكية و»إرسائيلية» وبريطانية 
السـعودّي  وينفذهـا  األمريكـي  عليهـا  يـرشف 

واإلماراتي». 
وأَشـاَرت إىل أنـه «ورغم ذلـك الدمـار والجرائم 
البشعة التي يندى لها جبني اإلنسانية ما زال شعبُنا 
اليمني العزيز بفضل اللـه والتوكل عليه والثقة به 
صامداً وثابتاً يف وجه هذا العدوان الغاشم ومتقدماً 
يف الجبهـات وكل املسـتويات يف مسـتوى التصنيع 
العسكري َوامليداني، َوأَيْـضاً يف الصمود االقتصادي 
والثبات السـيايس وعىل مسـتوى االلتزام باملواقف 

اإليَمانية». 
ومع انتهـاء الَجولة االسـتطالعية التي لم تكِف 
للحديث عن دور املـرأة اليمنية يف مواجهة العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، يتأّكـُد للجميع أنه 
مع اسـتمرار اإلجـرام بحق شـعبنا، َفــإنَّ للمرأة 
اليمنيـة دروسـاً وعـرباً قادمـًة يف البـذل والعطاء 

والتضحية، ستظل خالدة يحكيها ُكـلُّ األجيال. 

أّضـثن سطى اجامرارعظ شغ الئثل والسطاء جغًق بسث جغض

خمعد غماظغ طسطاء
ظساء الغمظ بسث 7 جظعات طظ السثوان..
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ضسُر التخار الـ1.. تفعغٌخ حسئغ وإرادٌة ق ُتصعر الظفاُق وصطُإ 
التصائص

 

ر الحاطغ د. أتمث ططعَّ

اْلِفتْنََة  ابْتََغـُوا  (َلَقِد   
َلـَك  َوَقلَّبُـوا  َقبْـُل  ِمـن 
الحقائق  قلـُب  اْألُُموَر) 
إىل  الجـالد  وتحويـُل 
والضحيـة  ضحيـة 
صفات  أبرز  من  جالًدا، 
غرابـَة  وال  املنافقـني، 
يتبادلـوا  أن  للمناقـني 
تحالـف  مـع  األدواَر 
األمريكـي  العـدوان 
أزمـة  يف  السـعودّي 
ُد الحصـاَر واألخريُ  املشـتقات النفطيـة، فاألول يشـدِّ

ُد السخَط ويحوِّلُه إىل الداخل.  يشدِّ
يف هـذا املقـال سـأذكر مجموعـًة مـن املحطـات 
التـي قلـب فيهـا املنافقـون الحقائَق عىل البسـطاء 
والسـذج، واملؤلم أن املنافقني يعيدون إنتاَج نفاياتهم 
ودعاياتهـم، ويلقون أُذناً صاغيـة من ضعاف اإليَمان 

اُْعْوَن َلُهْم).  (َوِفيُْكْم َسمَّ
-1 سـّلم عيل صالح السـلطة لعبدربه هادي وقال: 
سـلمت الدولة أليـاٍد أمينة، فقال الدنبوع: «اسـتلمت 
البنـَك من عفاش فـارغ ما فيه وال معاشـات»، وقال 
باسـندوة -رئيـُس حكومـة مـا يسـمى بالوفـاق-: 
«املخزون البنكي مفقود ولن نسـتطيع توفري الرواتب 
من األشـهر الجايـة»، وقالـت تقارير األمـم املتحدة: 
«إن ما يسـمى بحكومة الوفاق مرشفـة عىل االنهيار 

االقتصادي». 
- وبدورهم قلب املنافقون الحقائق وكانوا يقولون 
بصوت واحد: (الحوثي نهب البنك وقد بيبني الفلل!!!). 
-2 اسـتلمت بعدهـا اللجنـة الثوريـة الدولة وكان 
الريال مسـتقرا أمام الدوالر ملدة سـنة وسـتة أشهر، 
وكانـت الرواتب تصـل لكل اليمـن، وكذلـك العالوات 
والنفقات التشغيلية، فقام تحالف العدوان باستهداف 
السـيولة النقدية، ونقـل البنك، باإلضافة لسـيطرته 
عـىل النفط والغـاز، وإدَخالـه البلد يف حـرب طاحنة 
أفقـرت البقـرة الحلـوب واملاعز الحلوب (السـعوديّة 
واإلمـارات) مـا بالكم بدولة فقـرية مصنفة منذ عهد 
عفاش «خامس أفقر وأفسـد بلد يف العالم»، انقطعت 
الرواتب وسـببها تحالـف العدوان وأذنابـه فماذا قال 

املنافقون؟!: «أين الراتب يا حوثي». 
-3 أعلـن الجبريُ العـدواَن عىل الشـعب اليمني من 
واشـنطن، وزحـف املحتّلـون مـن 17 دولـًة ومعهم 
وا  املرتِزقة املأجورون، فقلب املنافقون الحقائَق وسـمُّ
املحتـلَّ محـّرًرا واملرتـِزَق العميَل مقاومًة شـعبيًّة، يف 

بدعة سياسية لم يسبقهم فيها أحٌد من العاملني. 
-4 صّعـد املنافقـون املرتِزقة عىل بـوارج ودبابات 
املمالـك واملشـيخات الخليجيـة؛ غـريًة ودفاعـاً عـن 
وا املدافعني عن  الجمهوريـة!! كمـا يزعمـون، فسـمُّ
أرايض وحدود الجمهورية اليمنية ملكيني!! والغارقني 
يف تقبيـل أقدام وركب ملـوك وأمراء الخليج، حراسـاً 

للجمهورية!
-5 استهدف النظامان السعودّي واإلماراتي ُهــِويَّة 
أمتنا اإلسالمية، ونرشوا أمراض الغرب االجتماعية يف 
أوسـاطها، وأغلقوا مكربات املساجد، ومنعوا الدخوَل 
للحرم املكي إال برتخيص، وغرّيوا مناهَج دولتنا وتولوا 

َمن َسبَّ الله ورسوله، فماذا فعل املنافقون؟
تَحّركـوا تحت راية النظامني للدفـاع عن الُهــِويَّة 
وعن املقدسـات تحـت راية من باع األقـىص، وللدفاع 
عـن الصحابة تحت رايـة أمريكا وإرسائيل َمن َسـبَّ 

الله ورسوله! 
املحطـات كثرية وهـذا قطرة مـن بحـر دعاياتهم 
وشـائعاتهم وقلبهم للحقائق، وال غرابة أن يقوَل الله 
ْرِك األَْسـَفِل ِمَن  عـن املنافقـني: (إِنَّ اْلُمنَاِفِقـنَي ِيف الدَّ

النَّاِر) فهم أقذر ما خلق الله عىل وجه األرض. 

اإلسخار الغمظغ صادم وطسرضاظا ُطسامّرةاإلسخار الغمظغ صادم وطسرضاظا ُطسامّرة

التخاُر الثاظص وتئساُتهالتخاُر الثاظص وتئساُته

جظث الخغادي
 

تزداُد وتـريُة التصعيد العدائي الذي يُشـنُّه تحالُف 
العدوان السـعودّي األمريكي عىل شعبنا، ويف مختلِف 
الجوانب وعىل رأِسها العسكري واالقتصادي، َوتزداُد 
املعاناُة الشـعبيّة املتفاقمة تصاُعـًدا، وباإلضافة إىل 
الظـروِف االقتصاديـة الصعبة واملرتاكمة منذ سـبع 
سـنوات نتيجة انقطـاِع املرتبـات وتدمري املنشـآت 
ِة فرص العمل  ة وُشـحَّ واملصالـح الحكومية والَخاصَّ
يف ظل االسـتهداف املمنهج لكل القطاعات التي توفر 
لقمـة العيـش للمواطـن، ناهيك عن ارتفاع أسـعار 
السـلع األََساسـية مع انعـدام القـوة الرشائية لدى 

السواد األعظم من الشعب. 
ورغـم ُكـّل ما سـبق من واقـع كارثي صنعه تحالُـُف العدوان 
وسـعى إليه من خـالل خطواٍت تراتبيـٍة ممنهجـٍة إالَّ أن النتائَج 
التـي أرادها هذا التحالُف من ُكـّل ذلك لم تؤِت أُُكلُها يف تحقيق أي 
انتصار، أَو تُحِدْث أي اخرتاق يف نسـيج الجبهـة الوطنية، بل عىل 
العكـس مما أرادوا، كانت ردة الفعل الشـعبيّة مـع تنامي الوعي 
الشعبي املزيَد من املمانعة َوالصمود والرفد للجبهات العسكرية. 

ويف ظل اسـتمرار مسـاعي هـذا التحالـف العدائـي عىل كرس 
اإلراَدة الشـعبيّة َومعاقبتها عىل اصطفافهـا يف وجه مخّططاتها 

ومشـاريعها، تصاعـدت حربُـه االقتصاديـة مسـتهِدفة ما بقي 
من مسـاحات ضيقة للحيـاة، من خالل قطع وصول املشـتقات 
النفطية ومحاولِة َشـلِّ الحركـة التجارية والتنقالت 
وتعطيل ُكـّل املرافق الصحية والخدمية بعد أن عزل 

اليمَن الُحرَّ عن الخارج بإغالق املوانئ واملطارات. 
وهو مـا حتََّم عـىل الشـعب الخـروَج إىل مختلف 
الحصـار  سياسـة  السـتمرار  رفًضـا  السـاحات 
والتجويـع وتوجيًهـا ألصابـع االتّهـام نحـو القاتل 
الحقيقـي الذي يقـُف وراء ُكـّل ما يجري من عدوان 
وحصـار، َوتفويًضا مطلًقا للمؤّسسـة العسـكرية 
ودفًعا لهـا التِّخاذ ُكــّل الخيارات املتاحـة واملمكنة 
لكـرس هذا الحصـار َوالرد عىل هذا التصعيـد، إيَماناً 
بأن القوَة هي الردُع الوحيد ملجرم تجرد من إنسانيته 
َوتمـادى يف وحشـيته يف ظل منظومة أمميـة حاكمة تنصلت من 

مسؤولياتها. 
وما عمليُة كرس الحصار األوىل التي دّشــنتها القواُت املسلحة 
إالَّ اسـتجابًة لهذا الضغط الشـعبي َوايذانًا ملـا بعدها من عمليات 
يف حال اسـتمر هذا التصعيد، َوأرص املعتـدون عىل مجاراِة اإلراَدة 
الشـعبيّة، وحتًما لن تكوَن العواقُب عليهم محمودًة، فالشـعوُب 
قضـاُء الله وإرادتُهـا تُعَىل عىل ُكـّل املؤامرات، فما بالهم بشـعٍب 

يماني عيصِّ زاده اإليَماُن بالله استعصاًء وصربًا. 

خالح طصئض شارع

ِبالرُّْغـِم مـن مـرور َسـبَْعة أعوام َعـَىل اْلُعـْدَوان 
اإلجرامـي َعـَىل اْليََمـن مـن قبـل أمريـكا َوإرسائيل 
وأذنابهمـا مـن بعـران اْلَعـَرب والخليـج َواألنظمة 
املصطنعـة ِيفْ اْلَجِزيَْرة اْلَعَربيَّة آل سـعود وآل نهيان، 
وبغيهـم وعدوانهم َعَىل بالدنا بـرٍّا وبحًرا وجوٍّا، وبما 
يمتلكون من أموال ضخمة والثراء الفاحش ألعدائنا 
الَِّذيْـَن يمتلكون أمواالً طائلة َلْو سـقفوا بهما اْلبَْحر 
األحمر الستقف، وبما يمتلكون من املاكينة اإلِْعالِميَّة 
الضخمة الَِّتي تشتغل ضدنا ليالً ونهاًرا، عرب قنواتهم 
وإذاعاتهم ومواقعهم اإللكرتونية َوَمَواِقع السوشيل 

ميديا ورشائهم للذمم ليتكلموا عنا ِبَما تكلموا، َوِبالرُّْغِم من جمع 
أضخـم جيش ليقاتل ضدنـا لفلفوه من ُكـّل حـدب وصوب ومن 
شـذاذ اآلفاق، َوِبالرُّْغِم َما يمتلكون من مرتِزقة محليني يشتغلون 
َمَعُهـْم، وبما يمتلكون من طابور َخاِمس وسـط اْليََمن ليخلخلوا 
ـْعب ليتخىل عن  ة ويفكفكوهـا، ويحرضوا الشَّ اِخِليـَّ اْلَجبَْهـة الدَّ
قيادتـه وواجبه، وبما يملكون من تأييد عربي ودويل جعل حربهم 
ِعيَّة ضدنا، وبحصارهم الخانق  وعاصفتهم –َحْسب زعمهم- َرشْ
ة  الَِّذْي ضيقـوه َعَليْنَا ُمنْذُ أول يَْوم ِيفْ اْلُعـْدَوان َوَحتَّى اآلن، وَخاصَّ
َهـِذِه األيّام الَِّذْي ضيقوا َعَليْنَا أكثر وأكثر ِبَمنِْع دخول املشـتقات 

النفطية، َوالَِّتي؛ بَسـبِبه ارتفعت أسـعارَها؛ ألَنََّها ال تدخل إَِليْنَا إِالَّ 
بالقطارة

ِبالرُّْغـِم من ُكـّل َهـذَا كله إِالَّ أَنَّنَا لـم نضعف ولم 
نّوهـن ولـم نستسـلم فمعركتنـا ال َزاَلْت ُمسـتمّرة 

وستستمر َحتَّى تَْحِريْر آخر شٍرب ِيفْ اْلَوَطن. 
َصِحيٌْح أن اْلُعْدَوان أثََّر َعَىل معيشتنا ولكننا ال نَُهمُّ 
ذَِلـَك، فنحن َقْد نعيش ِبُدْوِن بـرتول، َقْد نعيش ِبُدْوِن 
ديـزل، َقْد نعيـش ِبُدْوِن غاز، َقْد نعيـش ِبُدْوِن راتب، 
ِبـُدْوِن كهرباء، ولكننا ال نسـتطيع أن نعيـش ِبُدْوِن 

كرامة وبدون عزة وحرية. 
يدّمــر  بإعصـار  عاصفتهـم  سـنواجه  ولذلـك 
عاصفتهـم وأحالمهـم ويقيض َعـَىل أهدافهـْم الَِّتي 
صاغوها وسـعوا لتحقيقهـا، فإعصار اْليََمن َقْد بدأ وسيسـتمر، 
َوَما عملته القوة الصاروخية ليلة البارحة بمصفاة النفط ورشكة 
ـاد 3 واسـتهداف  أَراْمُكـو السـعوديّة ِيفْ الرِّيَـاض بطائـرات صمَّ
أَراْمُكـو بجيـزان وأبها املحتّلتني َوَمَواِقع حساسـة بــ6 َطاِئَرات 
ــاد 1 إِالَّ تدشـني لهذا اإلعصـار املدّمـر، ودليل  ة نوع صمَّ ُمَسـريَّ
أَنَّنَا سـنواجه التَّْصِعيَْد ِبالتَّْصِعيِْد، وأن ثورتنا ومعركتنا ُمستمّرة، 
ْعب اْليََمِني ِبأَْكَمِلِه، َوَليَْس الُقوَّات اْلُمَسلََّحة َفَقْط،  وتأكيد بأن الشَّ
ا َعَىل منع  ِيفْ َحاَلـة تأهـب قصـوى ِلتَنِْفيِْذ عمليـات َعْسـَكِريَّة ردٍّ

دخول املشتقات النفطية إىل وطننا الحبيب اْليََمن. 

غغثاء الثاحإ

الثمـان  يف  لندُخـَل  معـدودة  ـام  أَيـَّ بِقيَـت 
سنوات َوالشعُب اليمنيُّ يف ظل الحصار الخانق 
ملتطلبات العيش الرضورية والالزمة يقابل ذلك 
عدواٌن رشس عىل األطفال والنساء وتدمري ُكـّل 
البنية التحتية، ُكـّل ِتلكم السـنوات ونحن ذوو 
بـأٍس وعـزم، اجتمعت دويالت لتُكـرش أنيابها 
ضدنا ولم تكن ُهنالك وسيلة لشن الحرب علينا 
إال وقاموا بها، ها هم ال يزالون يُمارسون أكرب 
جريمـة وكارثـة إنسـانية بحصارهـم امُلطبق 
ومنع دخول املشتقات النفطية والغذاء والدواء 

وبغلقهم مطار صنعاء. 
حصـاٌر دمـوي مميت، الهدف منـه القضاء 
عىل هذا الشعب الصابر رغم ُكـّل يشء، معاناة 

مأسـاوية، ومن تبعات ذلك الحصـار أن ُهناك 
مـن يعاني من األمـراض التي تتطلب السـفر 
إىل الخـارج ُجلهم أطفال، وهناك من يحتاج إىل 
وصول الدواء بأرسع ما يمكن فيشـعر البعض 
منهم بشعور اليأس املهيل، فيعيشون يف رصاٍع 

مرير. 
أمـا عـن الغـذاء وارتفـاع أسـعاره تلك هي 
املصيبة الُعظمـى التي تؤدي إىل مـوٍت بطيء، 
اإلنسـان غالبًا يَُخزن الغـذاء خوفاً من حدوث 
أيّة أزمة ولكن إىل متى سـيَُخزن والحصار بات 

سبع سنوات وأكثر! 
ماذا عـن امُلحتاجني سـيصعب لديهم رشاء 

حتى قوت يوِمهم! 
املواصالت الالزمة للحركة العامة ستضعف؛ 
بَسـبِب منع دخول املشـتقات النفطية، حركة 

السـرّي تنخفـض، ُكـّل ذلـك وأكثر مـن تَبعات 
الِحصـار الذي خنق اليمنيـني خنًقا، ظنًا منهم 
أنهم بذلك ينترصون ويرموننا إىل حبِل املشنقة، 
يظنـون أننـا سـنصمت ولـن نُحـرك سـاكناً 
بأفعالهـم القبيحة املوحيـة بُجبِنهم وخوفهم 
منّا، يظنون بأننا سنتوقف عن محاربتهم وعن 
الدفـاع عـن أرضنا، يظنـون ولقد خابـت ُكـلُّ 

ظنونِهم. 
إنّـا بعـون اللـه صامـدون وصابـرون ولن 
نستسـلم أَو نركـع، وإن كان بحسـِب ظنكـم 
ستخنُقوننا بحبِل مشـنقِتكم َفـإنَّنا بإذن الله 
كما أمّدنا الله قوة لهزيمتكم يف ساحة املعركة، 
سـيمدنا بالقوة كذلك لقطع ذلك الحبل بسهٍم 
ال يكاد يُخطئ هدفه، والله هو امُلعني واملسدد، 

والعاقبُة للمؤمنني الصابرين. 
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تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة
جععد خظساء لاثفغش طساظاة املعاذظ 

واملآاطرات افطرغضغئ والربغطاظغئ ملداسفاعا 
 

السـفري  أعلـن  الكويـت،  مفاوضـات  ويف 
الحـرب  تولـر،  ماثيـو  السـابق،  األمريكـي 
االقتصادية عىل الشـعب اليمني بتهديد مبارش 
لرئيـس الوفـد الوطنـي وفريقـه، َحيـُث قال: 
«أمامكـم اآلن صفقـة إمـا أن توقعوهـا وإمـا 
الحصـار االقتصادي، سـننقل البنك وسـنمنُع 
اإليـرادات وسـنغلق مطـار صنعـاء وسـتكون 
الُعملة املحلية ال تساوي قيمة الورق الذي تطبع 

به». 

وسـعى األمريكي لتنفيـذ تهديـدات، فبارش 
بنقـل البنـك املركزي إىل عـدن وقطـع املرتبات 
ـَه مرتِزقته بطباعة  عـىل موظفي الدولـة، ووجَّ
عـدد كبري مـن الُعملة املحلية لتدمـرِي االقتصاد 

الوطني. 
وبـارش البنـك املركـزي يف عـدن -بعـد نقـِل 
وظائفه من صنعاء- بطباعـة 400 مليار ريال 
بداية العـام 2017، واسـتمر يف الطباعة ليصل 
املبلـغ إىل تريليـون و300 مليـار ريـال للنصف 
الثانـي من العـام ذاته وعاَمـي 2018 و2019، 
ليبلـَغ إجمايل مـا تم طباعتـه تريليـوَن و700 
مليـار ريال»، وهو ما يتجـاوُز ما تمت طباعتُه 

عىل مدى العقود األربعة األخرية. 

وهـو مـا أَدَّى النهيـار قيمـة الريـال ليكون 
الدوالر يسـاوي ١٢٠٠ ريال وأكثر يف املحافظات 
املحتّلـة وانعكـس منع حكومة صنعـاء لتداول 
رة؛ حرصـاً عىل املواطـن إىل ثبات  الُعملـة املـزوَّ

سعر الرصف بـ ٦٠٠ ريال. 
وهنا لم تتوقْف مؤامراُت دول العدوان بقيادة 
أمريكا، فشّددت أمريكا الحصار ومنعت السفن 
من الوصـول إىل ميناء الحديـدة، وأجربتها عىل 
التحول إىل ميناء عدن، وفرضت عليها خطَّ سري 
ا عرب صحراء الجـوف، باإلضافة إىل  بعيداً ِجــدٍّ
فرض إتاواٍت وجبايـاٍت غري قانونية يف مختلف 
النقـاط األمنية باملناطق املحتّلـة بأكثَر من 25 
ألف سعودّي عىل القاطرة الواحدة، لتضاَف ُكـلُّ 

هذه التكاليف عىل أسعار السلع فيحرم املواطن 
مـن فائـدة ثبات سـعر الـدوالر بــ ٦٠٠ ريال، 
فـال يحصل عـىل السـلعة إالَّ بأسـعاٍر مرتفعة 

وبمعاناة مضاعفة. 
ومع استمرار املؤامرات األمريكية اإلرسائيلية 
عىل الشـعب اليمنـي املظلـوم َفـإنَّنـا ندعو إىل 
الرد عىل طغيـان العدّو وحصاره الخانق بحملة 
شعبيّة لدعم القوة الصاروخية والطريان املسري، 
التي بـدأت بَردِّها الفعيل بعملية «كرس الحصار 
األوىل» ضـد منشـآٍت تابعـٍة لرشكـة «أرامكو» 
النفطيـة، َعَصـِب االقتصـاد السـعودي، ورفد 
الجبهات باملقاتلـني وبناء قوة يمانية تحرُِّر ُكلَّ 

ُق له االستقالَل التام.  ِشٍرب من بلدنا وتحقِّ

شغ طعاجعئ جغاجئ الامجغص والافضغك.. 
إسخار الغمظ غفحض طثّططات السثّو

ظاغش تغثان*

قال اللُه سـبحانَه: (َواْعتَِصُموا ِبَحبْـِل اللَِّه جميعاً 
َوَال تََفرَُّقوا). صدق الله العظيم. 

توجيٌه رباني واضٌح وال يحتاُج للتأويل أَو للتفسري 
أَو للدراسـة.. آياٌت واضحٌة وبيّنة ومفهومة فقط ما 
ــة املسـلمة هو التطبيـق الفعيل لهذا  تحتاجـه األُمَّ

التوجيه.. 
وأحـداُث اليمـن كشـفت وبوضوح هـذا املخطََّط 
فالسـعوديّة لو لـم تُكْن متأّكـدًة مـن تنفيذها لهذه 
املخّططات يف اليمن ملا تجرَّأت عىل إطالق طلقه نحو 
األرايض اليمنيـة ولكنها قد بدأت بتنفيذ هذا املخّطط 

مـن قبل أن تشـن حربها عىل اليمن فاشـرتت والءات 
املشايخ والعمالء واملرتِزقة وشجعت عىل التناحر والتمزق والفرقة 
داخـل املجتمـع اليمني حتـى تأّكـدت أن معظـَم القوى أصبحت 
كالخاتم بيدها تسـتخدمها ضد من رفض الرضوخ لسياسـاتها، 
وَهــا هي الحرب قائمة وسياسـة التفكيك والتمزيق ُمسـتمّرة، 
وخري شـاهد عىل ذلك ما تشـهده املحافظات الجنوبية من تناحر 
وتنافـر وتكوين وتدريب جماعات تحـارب بعضها البعض لتظل 

الحروب وال تقوم لليمن قائمة. 
وحتى عىل مستوى الدول العربية واإلسالمية، فكل دولة تشهد 
الرصاع والحروب الداخلية كالعراق وسـوريا وليبيا وأفغانسـتان 
وحتـى روسـيا وأوكرانيا اليوم كلها؛ بَسـبِب غيـاب الوعي وعدم 
مواجهـة هذه املخّططات وهذا ما يسـهل للعـدو تحقيق أهدافه 

وعجز مقاومة مخّططاته. 
وخالصـة لـكل هـذه األحـداث كشـف قائد الثـورة عـن هذه 
ـــة فكانت إىل جانب  املخّططـات ونتائجهـا وخطورتها عىل األُمَّ
املواجهة والصمـود اليمني أن أطلقت اليـوم حملة إعصار اليمن 

والتـي تشـمل ُكــّل محافظـات اليمن ملزيـد مـن التالحم ورص 
الصفـوف وتحصـني الجبهة الداخليـة من أي اخـرتاق واملحاولة 
امُلسـتمّرة لعودة املغرر بهم ليسلموا من رش املؤامرة 

التي تحاك عليهم أّوًال وعىل اليمن واألمة ثانيًا. 
فالوعـُي والبصرية التي تتمتع بها القيادة الثورية 
والسياسـية بالحـرص عـىل وحـدة الصـف اليمني 
ووحدة الصف العربي واإلسـالمي جعلت السياسـَة 
اليمنيـة قائمـًة عـىل طي ملفـات املايض ونسـيان 
آالمه وجروحه ومدت اليد يف اتّفاق السـلم والرشاكة 
وبعدها للمؤتمر بقيادة عّفاش، واليوم اليد ممدودة 
لـكل مـن يقاتلنـا للعودة لجـادة الصـواب وتفويت 
ـــة َوأَيْـضـاً عندما  وإفشـال مؤامـرات أعـداء األُمَّ
أعلنـت السـعوديّة حربهـا عـىل اليمن لم يأتـي الرد 
اليمني إال بعد ٤٠ يوماً واإلمارات لم تتلقَّ الرد إال بعد سبع سنوات، 
وهذه السياسـة لها رسـالتها وحكمتها ولم تأتـي باملصادفة أَو 
ا حفاظا عىل وحدة  بالعشـوائية فالنظرة لبعد ولهدف كبري ِجــدٍّ
ــة وتحصينا لها من مؤامرات التمزيق والترشذم التي يعتمد  األُمَّ

عليه األعداء وتسهل لهم تنفيذ مخّططاتهم. 
اليـوم بإعصـار اليمن ال بُــدَّ أن يزداد التالحـم والرتاص ورفد 
الجبهـات بالرجال واملال وبكل الوسـائل لتعزيز الثبات والصمود 
وال بُــدَّ أن تبذل الجهود الكبـرية لدعوة املغرر بهم للعودة لحضن 
الوطن، وبهذا تكون الفرصة األخرية لهم لتطبق عىل من يسـتمر 
بغيُـه وضاللُـه العقوبـاُت الرادعـُة والعادلة بعد إقامـة الحّجـة 

عليهم. 
ــة العربية واإلسـالمية ورص الصف يف مجابهة  فبوحـدة األُمَّ

األعداء يكون الَخالُص وإفشال مخّططاتهم الخبيثة. 

* عضو مجلس الشورى 

عظـادي طتمـث

 إعَصـار شـعبي يمانـي جـاب العديـَد من 
ساحات املحافظات اليمنية بمسرياٍت انطلقت 
تحـت عنوان «حصار املشـتقات النفطية قرار 
أمريكـي، وخيارنا إعَصار اليمـن»، جرف معُه 
أوهام وأحالم املتآمريـن واملعتدين الذين أرادوا 
شـّل حركة الحياة لكـن الخيار الشـعبّي كان 
لُه صوت صادع مدّو ومـا زالت بقية الخيارات 
أمامنا ُمتاحة ومفتوحة، فمن أراد تغيري موقف 
الصمود أّكـد الخروج الجماهريي املهيب ثباتُه 
الكبـري وتوّعد بإيالم العدّو الذي لم يأُل جهًدا يف 
محـاوالت تركيعه ولن يصل مـا دامت البنادق 

ُمصّوبة نحوه. 

ويف الوقت الذي انطلقت فيه حمالت تحشيد 
شعبيّة ورسـمية تحت عنوان «إعَصار اليمن» 
أحـّس العـدوان بخطـورة هذه الخطـوة عليه 
ضمن الخيارات االسـرتاتيجية وبنـك األهداف 
امُلعلنـة وغري املعلنة سـارع إلرسـال مبعوثته 
وسفرية نواياه الحسنة ليحاول إقناع البسطاء 
أنّهم يريدون الخري والّسـالم ومـا نريانُهم تلك 
سـوى ألعـاٍب ناريـة ال أكثـر..! وأن املتسـبب 
بالوضـع االقتصـادي املـرتدي هـي حكومـة 
صنعاء، لتخطف األنظار نحو الجانب اإلنساني 
وتقّدم الوعـود الرنانة من جديـد، لعّل بوصلة 
الحـِراك واإلعداد تتوقف وتخمـد ويجمد معها 

اإلعَصار القادم! 
لكـن نقول لهـم: لو كنتـم أهالً لإلنسـانية 
وتحملون ذرة منها ملـا أغمضتم أعينكم طوال 

ثمانيـة أعوام من عمر جرائم اإلبادة، ونواياكم 
عشـناها  البختـة  العدوانيـة  الحسـنة  غـري 
وعايشـناها منذُ أعوام فال تلّوحوا باملكشـوف 
وال تـدوروا يف فلـٍك ال يسـعكم وال يهضمكـم، 
مغالطتكم يف امللف اإلنساني وتجاهلكم له رغم 
تأكيـد القيادة عـىل اإلرساع يف حّلـه وحلحلته 
ليسـت غائبـة عن الـرأي العام، فما لـم تولوه 
اهتماماً ظاهًرا لن تستطيعوا تمريره من تحت 

الطاولة كيفما تشاؤون! 
املسـريات أعلنت تأييدهـا الكامـل للقيادة، 
وهو ما هو عليه الحال منذ أول صاروخ أطلق، 
فرتقبوا ما لم يكن يف حسبانكم فاإلعَصار قادٌم 
ال محالـة، ولن يوقفه سـوى إيقـاف العدوان 

بشكل كامل ورفع الحصار. 
والعاقبـُة للمتّقيـن. 

بسث سظةعغاعط 
جُغفحطعن وجُغشَطئعن 

 

طرتدى الةرطعزي
 

سـابع  عـاٌم 

وبدون  إنذار  بسابق 

سـيغادرنا  استئذان 

قالئـل  ـام  أَيـَّ ـا  عمَّ

املجال  بذلك  ليفسح 

لعـام ثامن سـيأتي 

اإليَمـان  وشـعب 

قوة  أكثر  والحكمـة 

وصالبـة يف مجابهة 

واسـتعادة  اللـه  سـبيل  يف  والجهـاد  الظاملـني 

كامـل األرايض املحتّلة من قبـل تحالف العدوان 

وقاذوراتهم املرتِزقة. 

فقد كان العام السـابع عاماً اسـتثنائيٍّا، من 

َحيـُث العمليات العسـكرية الواسـعة يف الداخل 

اليمنـي عـىل مناطق سـيطرة املرتِزقـة وكذا يف 

العمقـني السـعودّي واإلماراتـي وتجـّرع فيـه 

العـدّو ويالت األلم والعـذاب يف مختلف الجوانب 

وتعـرض النتكاسـات وهزائم موجعـة طردته 

من مناطق يف جبهات عدة أُركَس فيها وُسـلبت 

منه مساحات شاسـعة من األرض اليمنية بعد 

تطهريها من دنس األدوات ورجس األذناب. 

ة متى ما تَحّرك  وبمـا أن الحق ال يُهـزم َخاصَّ

أهله دفاعاً وجهاداً يف سبيل الله فحقاً أن النرص 

حليـف أبناء اليمن، والذين يعقدون األمل يف الله 

وباللـه ويف مجاهدي الجيش واللجان الشـعبيّة 

وقيـادة الثورة وأن العام الثامن سـيكون بعون 

اللـه عام االنتصـار ودحر العـدّو وتحرير كامل 

اليمن. 

ومـا عجز العدّو عن تحقيقه يف سـبعة أعوام 

مـن الحـرب والحصـار والتدمـري املمنهـج لن 

يتحّقق ما أرد له ما دامت السماوات واألرض. 

ة  وسـتتعاظم الرضبات الباليسـتية واملسـريَّ

وسـتتنوع األهداف وتتـوزع ُحمماً يطـال ُكـّل 

مقومات الحياة االقتصادية والعسـكرية للعدو 

يف دويلة اإلمارات والسعوديّة. 

وبإذنه تعاىل سيفشـل وسيُغلب حرباً وثقافة 

وسـيخرج بذلـه وصغـاره من ُكـّل شـرب يمني 

دنسـه، والعاقبة للمتقني واملجاهدين وال نامت 

أعني الجبناء واملرتِزقة. 

إسَخاُر الغمظ صادٌم ق طتالئ إسَخاُر الغمظ صادٌم ق طتالئ 
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واحظطظ تسارف بأجطتاعا الئغعلعجغئ شغ أوضراظغا 
ووبائص روجغئ تبئئ تخظغع أطرغضا لفغروس ضعروظا

المرأُة الغمظغئ تفاِخُر 
باظاخارعا لثغظعا 
ووذظعا وصغمعا

 

د. تصغئ شدائض
 

تُعَرُض هذه األيّاَم يف القنوات الفضائية برامُج 
عـدٌة للعديـد مـن النسـاء مـن مختلـف الفئات 
واألجنـاس والثقافات يفخـرن بإنجازات مميزة 
حّققن فيها نجاحـاٍت باهرًة تنافس فيها الرجل 
يف جميع املجاالت علمية وطبية َوحقوقية وبيئية 
وغريهـا، وتثبـت للمجتمـع والعالـم إْمَكاناتهـا 

وقدراتها. 
تملكني الفخر وأنا أتأمل إنجازات املرأة اليمنية 
املؤمنة الصابـرة الصامدة يف هذه املرحلة البالغة 
الصعوبـة والخطورة يف آن معـاً يف تاريخ وطنها 
وشعبها، فهي من أهم عوامل الصمود والثبات يف 

وجه املعتدين وصناعة النرص العظيم بإذن الله.
وال شك أن الواقع يشهد انطالقة واعية َوقوية 
للمـرأة اليمنيـة فاقـت العهـود السـابقة ببون 
شاسـع، فهي حارضة يف ُكـّل املجـاالت وأهمها 
عىل اإلطالق يف هذه املرحلة وقوفها جنباً إىل جنب 
مع الرجـل يف وجه العـدوان الظالـم تنرش العلم 
َوالوعـي يف أوسـاط املجتمـع وتشـارك يف جميع 
الفعاليات واألنشطة املناهضة للعدوان والداعمة 
لحقوق الشـعب اليمنـي وقضايـاه العادلة، كما 
أنهـا تمثـل صوته إعالميـاً كاتبة حرة وشـاعرة 
مفوهـة تكشـف مـا يتعرض لـه من اعتـداءات 
َوظلم وحصار وقهـر وإبادة جماعية وانتهاكات 
لحقوق اإلنسـان اليمني، وليس ذلك وحسب، بل 
هي عنـرص رئيـس يف النهضة بالتعليـم والطب 
َوالزراعـة والصناعـة َواالبتكار واإلبـداع واإلدارة 
واإلرشاف َوهـي مـن يقـوم عـىل تربيـة أبنائها 
َوإعالة أرستهـا يف حال انطالق أبيهم يف الجبهات 
أَو استشـهاده، تـاركاً لهـا مسـؤوليًة َجدَّ مهمة 
ينـوء بحملها الكثريون يف ظـل ظروف اقتصادية 
مرتديـة وأزمات متكّررة ومخاطـر أمنية خلقها 

العدوان ومرتِزقته. 
ومما يبَعُث عىل الفخـر أن تكوَن املرأُة اليمنية 
تتَحـّرك يف ُكـّل اتّجاه تخـدم فيه مجتمعها وهي 
َص العدّو بهـا بحربه الناعمـة القذرة،  تعي تربـُّ
فتحرص عىل حشمتها وعفتها ووقارها وتتعامل 
مـع اآلخرين يف حـدود مـا أمرها به هـدى الله، 
متسـلحة بُهــِويَّتها اليمانيـة اإليَمانية وعادتها 
وأعرافها األصيلة وهذا ما يجعلها تتميز من كثري 

من نساء العالم. 
سيسجل التاريُخ أن املرأَة اليمنية أذهلت العالم 
بتماسـكها ووقوفها شامخة لم تنحن ولم تذرف 
دموعها أمام القنوات الفضائية مستجدية عطَف 
العالم املنافق مبدية ضعفها وخوفها وانكسارها 
مثـل غريهـا ممن يعشـن ظروفـا مماثلـة، ولم 
تسـمح ملن تجردوا من القيم واألخالق باستغالل 
معاناتها واغتيال كرامتها وعزتها نكاية بصمود 
وطنهـا الجريـح وأبطالـه العظماء، بـل وقفت 
رافعـة الـرأس رابطـة الجأش جعلتهـا الظروف 
القاسـية أكثر قـوة ووعيًا وثقافـًة َوإرصاًرا عىل 
أن تكون رشيًكا رئيًسـا يف نرصة وطنها وشعبها 

وبناء مستقبله رغم ُكـّل التحديات. 
حقيقـة ال ريـَب فيها لو َحقَّ ألحـد أن يتباهى 
يف هـذه الحياة بما أنجز وقدم يف ميادين السـمو 
اإلنساني ودواعي العزة والكرامة، فستكون املرأة 

اليمنية أوىل الناس بذلك. 

وسُث افترار.. دغٌظ سطى الرصابوسُث افترار.. دغٌظ سطى الرصاب

سئثالئارئ سطعان*
 

اعرتاٌف رصيـٌح من مديرة االسـتخبارات الوطنيّة 
األمريكيّة، أفريل هاينز، بصّحة االتّهامات الروسـيّة 
التي تقول إن بالدها تُرشف عىل برامج إنتاج أسلحة 
بيولوجيّـة يف أوكرانيـا، وقالت إنها تُشـّغل أكثر من 
عـرشة ُمختـربات بيولوجيّـة ُمرتبطـة بمرشوعات 
عسـكريّة دفاعيّة وصحيّة، ُمشـريًة إىل أن الُحكومة 
األمريكيّة قّدمت لكييف ُمساعدات يف مجال الّسالمة 

البيولوجيّة. 
شـهادة أفريـل ِخـالل جلسـة اجتمـاع بمجلـس 
األسـلحة  هـذه  إنتـاج  حـول  األمريكـي  الشـيوخ 
البيولوجيّة؛ بَهدِف اسـتخدامها ضّد روسيا االتّحاديّة 

عـرب الّطيور والّزواحف لنـرش األمراض الفتّاكـة، جاءت صادمًة 
وُمرعبـة يف الوقت نفسـه، وتُعيد طرح العديد من األسـئلة حول 
احتمـال تصنيع فريوس كورونا يف أحد امُلختربات األمريكيّة، وهي 
الفرضيُّة التي رّوج لها الجانُب الصيني يف األسـابيع األوىل لُظهور 

الفريوس يف إقليم ووهان الصيني. 
الدفـاع  وزارة  باسـم  املتحـّدث  كوناشـينكوف  إيغـور  اللـواء 
الروسيّة، قال إن الهدف من هذه األبحاث البيولوجيّة التي تُمّولها 
وتدعمها أمريكا يف أوكرانيا كان إنشـاء آليّة رسيّة لنرش ُمسبّبات 

األمراض الفتّاكة عن طريـق الّطيور الربيّة امُلهاجرة والخفافيش 
والّزواحـف، مع االنتقال ُمسـتَقبًال لدراسـة إْمَكانيّـة نقل ُحّمى 
بَوسـائٍل  الخبيثـة  والجمـرة  اإلفريقيّـة  الخنازيـر 

ُمماثلة. 
امُلخابـرات الروسـيّة وصلـت إىل كميّـاٍت هائلـة 
مـن الوثائق مـن عاملـني يف امُلختـربات البيولوجيّة 
األوكرانيّـة التـي تتواجـد يف مناطـق سـيطر عليها 
الجيش الرويس وُحلفاؤه، وأن ُهناك وثائَق أُخرى قيد 
الّدراسـة سيتم الكشـُف عن مضمونها الحًقا مثلما 

قال اللواء كوناشينكوف. 
ورود ِذكر الخفافيش كوسـائل لنقل الفريوسـات 
البيولوجيّـة إىل روسـيا، يُعيد لفت االنِتبـاه إىل األيّام 
األوىل الكتشـاف فـريوس «كوفيـد 19»، أَو الكورونا؛ 
باعتبَارهـا حاملـًة لهـذا الفريوس، وعـىل اعتبار أنهـا مصدُره، 
وليسـت ناقلتَه، ونرشه يف أوسـاط الصينيني الذيـن كان الرئيُس 

األمريكي الّسابُق، دونالد ترامب، يعتربُهم العدوَّ األوَل. 
الحـرب األوكرانيّـة التـي تدخل هـذه األيّـام أسـبوعها الثالث 
الكيميائيّـة  العسـكريّة  األرسار  مـن  هائلـًة  كميّـًة  ستكشـف 
والبيولوجيّة، وال نسـتبعد أن يكون كيفيّة زراعة وتطوير فريوس 

كورونا أبرزها. 
ٍف يسري * رأي اليوم| بترصُّ

طتمث غتغى الدطسغ

وعـُد الُحـرِّ َديـٌن؛ ألَنَّنـا نكتُـُب وعودنـا بدمائنـا 

ونحفرهـا عىل صخور هـذا البلد الصلبـة كي تبقى 

شـاهدة علينا َفـإنَّنا عند كلمتنا وما قلناه وما وعدنا 

به سـيكون واقعاً تتجرعون تفاصيله فال تستهينوا 

بـكالم الرجال وال تركنوا لحلفـاء الغرب وكونوا عىل 

استعداد تام فاملستقبل القريب ميلء باملفاجآت التي 

ستكون عقابكم. 

وإن شـككتم يوماً فيمـا نقول فراجعـوا التاريخ 

ا مـن بداية العدوان إىل اليوم، كيف  قليًال، وقليالً ِجـدٍّ

صدقنـا القول وحّققنا الوعد وكنا عىل قـدر تهديداتنا وتحذيراتنا 

بعكس توقعات العالم ولذلك فالقادم أَيْـضاً يفوق توقعات العالم. 

ألم تشاهدوا صواريخنا وطائراتنا املحلية تتجاوز منظوماتكم 

الحديثـة لتصـل لهدفها رغمـاً عنكم وعـن أموالكـم وتقنياتكم 

وحلفائكم، ألم تشـاهدوا جنودنا يواجهون أعتى أسلحتكم وأكثر 

جمعكم لتعودوا خائبني منهزمني مكسوري الهامة؟. 

ة عندما يصدر  وال بـدَّ أن يؤخـذ الكالم عىل محمل الجـد وَخاصَّ

عـن األحرار، ال بُـدَّ أن يفرس ويسـتنتج ويعلم به الصغري والكبري 

ومـن له عالقة ومن يهمـه األمر، هكذا هي الوقائـع التي أثبتتها 

ُكــّل املحطـات عرب التاريـخ وأن من قدم وضحى بـكل ما يملك؛ 

ِمن أجِل العزة والكرامة يسمى حراً ومن فئة األحرار، وما جاد به 

الوطـن من تقديم الغايل والرخيـص إال كي يعتيل هذه املرتبة التي 

تعد مرتبة رشف قّل نظريها يف َكثري من بقاع العالم. 

ويف مقابـل ُكـّل هذا أمعنت وتغطرسـت وتعمدت مملكة الرش 

وحلفائهـا من اليهـود والنصارى بفرض حصـار مطبق عىل هذا 

الشـعب وتفننوا يف إتقان هذا الحصار بل وتلذذوا بمعاناة الشعب 

اليمنـي، لتناظـر كيلوهات املرتات وطوابري من السـيارات تغطي 

شـوارع العاصمـة صنعـاء واملحافظـات املحـّررة يف انتظار دبة 

وقـود وتجد اآلبـاء واألُمهات واألطفال يف طوابري الغـاز، ُكـّل هذا 

العناء نتيجـة عمل ممنهج ضد أبناء الوطـن األحرار، وحني كان 

فشـلهم الذريع عسـكريٍّا اتجهوا إىل الجانـب االقتصادي برضاوة 

يف انحطـاط أخالقي وإنسـاني وكّل هذا أمام مرأى ومسـمع من 

منافقي العالم. 

الجدير ذكره أننا سـنواجه ُكـّل املعتدين وسنرد الصاع صاعني 

وسيتذوقون ما ذاقه الشعب اليمني وال يشء يسقط 

بالتقادم. 

واألعظم من ُكـّل هذا فقد أرصت أمريكا وإرسائيل 

عـىل العربـان دول العـدوان أن يطبقـوا الحصـار، 

كيف ال وهـم أدواتهـم ليرتكوهم يف واجهـة االتّهام 

وسيجدون أنفسهم يف وجه الشعب اليمني جيالً بعد 

جيل يتقاضونهم جراء عبثهـم بأبناء اليمن األحرار 

الذي قتلوا ظلماً وعدواناً من قبل ُكـّل املعتدين. 

إن الحـر األبـي ال يمكـن أن يطـرح كالمـه بدون 

اعتبار، وحني قال األحرار سنثأر أبرشوا بالثأر وحني قال سنقتص 

أبـرشوا بالقصاص، ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب، َفـإنَّ 

األحـرار الذين قدموا ُكــّل يشء ال يمكن أن يقدمـوا تنازالت كما 

تريدون فما قدموه يف سـبيل العـزة والكرامة واإلباء أغىل مما يتم 

التنازل ألجله. 

ام كتب صحفـي رويس أن العلمـاء اليمنيني يحّققون  قبـل أَيـَّ

اخرتاقـاً مذهالً يف منظومـة الصواريخ وصناعتها وهذه شـهادة 

من رواد الصواريخ وقريباً سـيعرتف العالـم عندما يرى التصنيع 

اليمنـي يسـيطر عىل الجـو والرب وعندهـا ال مكان لكم يـا أقزام 

املنطقة وعمالء الشيطان األكرب. 

اسـتعدوا فاأليّام حبىل واملفاجآت عىل األبواب تطرق املسـتقبل 

القريـب واليمني كما كان سـيبقى يف مقدمـة الصفوف ومقدمة 

العالـم قوة واقتصاد وسياسـة ومـن يركن عىل أمريـكا فله من 

درس أُوكرانيـا عربة لريى خذالن مـن يوهمونهم بالدعم واإلنقاذ 

أنهم ساعة الحرب ال مكان لهم. 

ولك أيها الشـعب اليمني الصامد والصابـر تحية كربى تطوف 

األرض فخراً واعتزازاً بما تصنع ليشـهد العالم أنك الشعب الوحيد 

يف العالـم الـذي واجهت ُكــّل صلف العدوان فلم تنـزح ولم تركع 

ولم تسـتنجد ولم تهـرب ولم ترفع الراية البيضـاء، بل كنت أكثر 

شـموخاً وتحدياً وإرصاراً عىل صنع النرص واملعجزات ليتوج ذلك 

بما نراه اليوم من قيمة عظمى وصلت إليها ومستقبل يبرش بكل 

خري. 
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المحعُث الفطسطغظغُّ شغ أجئعع.. المحعُث الفطسطغظغُّ شغ أجئعع.. 

صعاُت اقتاقل الخعغعظغ تعاخُض طسطسَض جرائمعا واظاعاضاتعا بتص الفطسطغظغني

رئغج الضغان الخعغعظغ غجوُر ترضغا أردوغان وجط إداظات طظ الفطسطغظغني

 :  رخث 

شـهدت فلسـطنُي املحتّلُة منذ بداية 
الجرائـم  مـن  العديـد  2022م،  العـام 
واالنتهـاكات واالعتداءات التي سـاقتها 
الرتسـانة العسـكرية لجيـش االحتالل 
الصهيوني، أسـفرت عن استشـهاد 14 
مواطنـاً فلسـطينياً، بينهـم 3 أطفـال، 
وإصابـة 120 آخرين، بينهـم 23 طفالً 
وامـرأًة و9 صحفيني، و2 مـن الطواقم 
الطبيـة، جميُعهـم يف الضفـة الغربيـة 
اِد واحٍد يف قطاع  املحتّلة، باسـتثناِء َصيـَّ

غزة. 
واالنتهـاكات  للجرائـم  رصـٍد  ويف 
الصهيونية بحق الشـعب الفلسـطيني، 
شـهد األسـبوع الفائت استشهاد ثالثة 
مواطنـني فلسـطينيون، أحدهم طفل، 
وتويف رابع متأثراً بإصابته، فيما أُصيب 
16 آخرون بجراح، بينهم طفالن، فضالً 
عن إصابة العـرشات بحاالت اختناق أَو 
كدمـات ورضـوض يف حـوادث متفرقة 
بالضفـة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس 

الرشقية املحتّلة. 
يوم األحد، استشـهد طفل فلسطيني 
يف القـدس الرشقيـة، بعد إطـالق قوات 
االحتـالل النار بشـكل متعمـد تجاهه، 
بادِّعـاء إلقائـه الحجـارة والزجاجـات 
الحارقة باتّجاه تلك القوات أثناء توغلها 

يف بلدة أبو ديس. 
وصباح اليوم نفسه، استشهد شاب، 
19 عامـاً، بعد إصابته بعدة أعرية نارية 
أطلقتهـا قـوات االحتـالل تجاهـه عند 
باب حطـة، أحد أبواب املسـجد األقىص 
يف القـدس الرشقية، بعـد تنفيذه عملية 
طعـن أَدَّت إلصابـة اثنـني مـن رشطة 

االحتالل. 
ويف يـوم االثنـني، استشـهد مواطـن 
فلسـطيني، برصاص رشطـة االحتالل 

بعدما حيدت خطورته وأصابته بجروح 
إثـر طعنـه اثنـني مـن أفـراد الرشطة 
يف  الرشقيـة  القـدس  يف  اإلرسائيليـة 
جريمـة يرتقـي تكييفهـا القانوني إىل 

إعدام خارج نطاق القانون. 
ويوم األربعاء، تويف مواطن من سكان 
بلـدة برقـة يف نابلـس متأثـًرا بإصابته 
برصـاص االحتـالل يف 3/1، خالل قمع 
تظاهرة منارصة للمعتقلني يف السجون 
«اإلرسائيليـة» عىل مدخـل البلدة، فيما 
أُصيب طفٌل بعيار ناري يف يده برصاص 
االحتـالل خـالل مواجهات عـىل مدخل 

البلدة، يف أعقاب تشييع الشهيد. 
وسـقط غالبية املصابـني جراء قمع 
قوات االحتالل ألعمال احتجاج سـلمية 
نظمهـا مدنيـون فلسـطينيون. ومنـذ 
مواطنـان،  أُصيـب  املاضيـة،  الجمعـة 
يـده،  يف  واآلخـر  صـدره  يف  أحدهمـا 
برصاص قوات االحتالل خالل اقتحامها 

مدينة نابلس. 

 3 أُصيـب  الفائـت،  السـبت  ويـوم 
مواطنني، بينهم طفالن، برصاص قوات 
االحتـالل قرب إحدى البوابات املؤدية إىل 
البـؤرة االسـتيطانية ”بيت هداسـا“ يف 
الخليـل. كما أُصيب مواطنـان بعيارين 
معدنيـني يف األطراف خـالل قمع قوات 
االحتالل تظاهرة كفر قدوم األسـبوعية 
السـلمية، شـمال قلقيليـة. ويف اليـوم 
نفسـه، قمعت قـوات االحتالل مسـرية 
سلمية يف حي الشـيخ جراح، يف القدس 
الرشقية املحتّلة، واعتدت عىل املشاركني 
فيها بالدفـع والرضب واعتقلت مواطنًا 
واثنني من املتضامنني األجانب، وأفرجت 

عنهم بعد عدِة ساعات. 
ويف يـوم 2022/3/5، أُصيب طفالن 
بعياريـن معدنيني يف األطـراف والرأس، 
خـالل قمـع قـوات االحتـالل تظاهـرة 
كفر قدوم األسـبوعية السـلمية، شمال 

قلقيلية. 
 8 أُصيـب  الــ2022/3/7،  ويـوم 

مواطنني، أحدهم طفل، برصاص قوات 
االحتـالل، خالل اقتحامها بلدة السـيلة 

الحارثية، غربي جنني. 
ويف قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل 
النـار 7 مـرات تجـاه األرايض الزراعية 
رشقـي  الوصـول  مقيـدة  املنطقـة  يف 
خانيونس والوسـطى، و4 مـرات تجاه 
قوارب الصياديـن يف عرض البحر قبالة 

شواطئ شمال وجنوب غربي القطاع. 
كما هدمت قوات االحتالل 7 منشآت 
مدنية، بينها 6 منازل، ما أَدَّى إىل ترشيد 
7 عائـالت قوامهـا 33 فـرًدا، بينهم 15 

طفالً و10 نساء؛ ومنشأة تجارية. 
قـوات  رشدت  العـام،  بدايـة  ومنـذ 
االحتـالل 40 عائلة، قوامهـا 244 فرًدا، 
منهـم 47 امـرأة و113 طفـالً، جـراء 
تدمـري 50 منـزالً، و4 خيـام سـكنية. 
كما دّمـرت 29 منشـأة مدنيـة أُخرى، 
وسلمت 28 إخطارا بالهدم ووقف البناء 

واإلخالء. 

االحتـالل  قـوات  نفـذت  ذلـك،  إىل 
يف  توغـل  عمليـة   (180) الصهيونـي 
الضفة الغربية املحتّلة، بما فيها القدس 
املحتّلـة، داهمت خاللها منازل سـكنية 
ومنشـآت وفتشـتها، وأقامـت حواجز. 
أسـفرت تلك األعمال عن اعتقال (112) 

مواطناً، منهم 22 طفالً وامرأة. 
كما نفـذت تلك القوات عمليتي توغل 
محدودتني رشق دير البلح وشـمال بيت 
حانون شمال القطاع، ومنذ بداية العام، 
نفـذت قـوات االحتـالل 1381 عمليـة 
اقتحـام، يف الضفة الغربيـة املحتّلة بما 
فيهـا القدس الرشقيـة املحتّلة، اعتقلت 
خاللها 864 مواطناً، بينهم 115 طفالً، 
و9 نسـاء، ونفـذت 10 عمليـات توغـل 
محـدودة رشق قطاع غزة، واعتقلت 12 
مواطناً، منهم 7 صيادين، و4 محاوالت 
تسلل، و1 عرب معرب بيت حانون / إيرز. 
اقتلـع  الفائـت،  األسـبوع  وخـالل 
مسـتوطنون حوايل 150 شجرة زيتون، 
وخربوا غرفة زراعية، ورسقوا 40 شتلة 
زيتون، يف بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، 
كما اقتلع مستوطنون 80 شتلة زيتون 
يف بلدة دوما، جنوب رشقي نابلس، ومنذ 
بداية العام، نفذ املستوطنون 50 اعتداء 
عـىل املواطنـني وممتلكاتهـم يف أرجـاء 

الضفة الغربية املحتّلة. 
وشهد، أمس الجمعة، إصابَة عرشات 
املواطنني باالختناق، جراء استنشـاقهم 
الغـاز املسـيل للدمـوع، أطلقـه جيش 
االحتالل، خالل قمعه ملسرية كفر قدوم 
املناهضـة  األسـبوعية  قلقيليـة  رشق 
لالسـتيطان، بعـد أن اقتحمـت قـوات 
االحتـالل البلدة واعتلت أسـطح املنازل، 

وأطلقت قنابل الغاز تجاه املواطنني. 
كما أُصيب شـابٌّ برصـاص االحتالل 
خالل املواجهات التي وقعت يف طولكرم 
وسـط اشـتباكات مع مقاومني تصدوا 

القتحام املدينة، أمس الجمعة،. 

 :  وضاقت 

أدانت هيئُة علماء فلسـطني زيارَة رئيس الكيان 
الصهيوني «يستحاق هرتسوغ» إىل تركيا، مؤّكـدًة 
رفَضها لكّل أشـكال التطبيع مع الكيان الصهيوني 

أيٍّا كان فاعلُه وتحت أية ذريعة كانت. 
تقـّدر  إنهـا  فلسـطني:  علمـاء  هيئـة  وقالـت 
عاليًـا «دعـم القيـادة الرتكيّة لقضيّة فلسـطني يف 
املحافـل املختلفة»، وتؤّكــد أّن من أهم صور دعم 
فلسـطني وشـعبها «نبذ ُكـّل أشـكال التّعامل مع 
الكيان الصهيوني، والسـعي إىل إنهائها ال تعزيزها 

وتقويتها». 
الكيـان  مـع  «التطبيـَع  أن  الهيئـة  وأّكــدت 
ـــة اإلسـالميّة كلِّها،  الصهيونـي خطـٌر عـىل األُمَّ
وهو خطٌر عىل تركيا كما هو خطر عىل فلسـطني، 
فالكيـان الصهيوني رشٌّ مطلق، وأصل العالقة معه 
هي العداء حتّى زواله وتحرير أرضنا ومقّدساتنا». 
ويف السياق، أصدرت حركُة «الجهاد اإلسالمي» يف 
فلسطني بيانًا حول استقبال اإلرهابي «هرتسوغ» 
يف تركيا، وقالـت يف بيان لها: إن «هذه الزيارة تأتي 
عىل وقـع التصعيد العدوانـي الصهيوني ضد أهلنا 
يف القـدس، ومخّططـات العدّو لتهويد املقدسـات 
واقتحامات املسـتوطنني للمسـجد األقىص املبارك، 
وتمثـل انحيـازاً للعـدو يف مواجهة جهاد الشـعب 

الفلسطيني». 
واعتربت الحركُة أن السـعَي الستعادة العالقات 
مـع العدّو بذريعة مصلحة هـذه الدولة أَو تلك، هو 

«خذالن للقدس وفلسطني»، وأضافت: «نثمن عاليًا 
املواقف القوية للشـعب الرتكي املسلم الذي يرفض 
هـذه الزيارة التي تقفز عىل دماء الشـهداء األتراك 
الذيـن ارتقـوا لكرس الحصـار عن غـزة، وتتجاوز 
موقـف الشـعب الرتكي املسـاند لحقوق الشـعب 

الفلسطيني». 
لتحريـر  الشـعبيّة  الجبهـُة  اعتـربت  بدورهـا، 
فلسـطني زيارة رئيس الكيـان الصهيوني إىل تركيا 
تظهـري لحقيقـة العالقـات الثنائية بـني البلدين، 
والتـي لم تتوقـف بأبعادهـا األمنيـة واالقتصادية 

والسياسـية، رغـم أيّـة توتـرات قد شـهدتها هذه 
العالقات بني حنٍي وآخر. 

وإذ قّدرت الجبهُة الشعبيّة عاليًا مواقَف الشعب 
الرتكـي الصديق يف دعم شـعبنا وحقوقه الوطنية، 
أّكــدت أنهـا لم تنخـدع يومـاً بحقيقة السياسـة 
الرسـمية الرتكيـة، فالدولة الرتكيـة –عضو حلف 
الناتو- قد انخرط نظامها مع دولة الكيان وأعضاء 
الحلـف يف السياسـات املعاديـة لشـعوب املنطقة، 
وبدعم قـوى اإلرهاب يف ُكـّل من العراق وسـوريا، 
واملشاركة يف غرفة عمليات مشرتكة توّفر لإلرهاب 

ُكـّل مقومات تدمري الدولتني ومقدراتهما، عدا عن 
احتالله املبارش ألرايض سورية ونهب خرياتها. 

اإلسـالمية  املقاومـة  حركـة  وجـددت  هـذا، 
«حمـاس» يف بيان صحفـي رفضهـا للتواصل مع 
الكيان الصهيوني املحتّل، ودعت إىل مزيد من الدَّعم 
لشعبنا إلنهاء االحتالل واستعادة حقوقنا الوطنية. 
وتتابـع الحركـة بقلـق بالـغ زيارات مسـؤويل 
الكيـان الصهيوني وقادته لعدد مـن الّدول العربية 
الكيـان  رئيـس  زيـارات  وآخرهـا  واإلسـالمية، 
الصهيونـي يتسـحاق هرتسـوغ لعـدٍد مـن دول 

املنطقة. 
َوأََضــاَف البيان: «إننا نعّرب عن أسـفنا من تلك 
الزيارات ألشـقائنا يف الـّدول العربية واإلسـالمية، 
التي نعّدها ُعمقاً اسـرتاتيجياً لشعبنا الفلسطيني 

وقضيته الوطنية العادلة». 
وتابع، «نجّدد التّأكيد عىل موقفنا املبدئي برفض 
أشـكال التواصـل كافـة مـع عدّونـا الـذي ينتهك 
حرماتنا، ويدنّس ويهّود القدس واألقىص، ويواصل 
حصاره وعدوانـه عىل أهلنا يف قطاع غزَّة، ويواصل 
اعتقـال اآلالف من األرسى، ويقتل أطفالنا، ويهدم 

بيوتنا، ويّرشد شعبنا». 
كمـا دعـت إىل عـدِم إتاحـة الفرصـة للكيـان 
الصهيونـي الخـرتاق املنطقـة والعبـث بمصالـح 
شـعوبها، وإىل مزيـد مـن التالحـم والتكاتـف مع 
شـعبنا الفلسـطيني، وتعزيـز صمـوده؛ باعتبَاره 
القلعَة األوىل يف الّدفاع عن قبلة املسلمني األوىل وعن 
تنـا، التـي تتناقض حتماً مـع مصالح  مصالـح أمَّ

الكيان الصهيوني الغاصب. 



 
 


السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1360)

السبت 
9 شعبان 1443هـ  
  12 مارس 2022م

ــئ املرَضجغئ)  ــئ املرَضجغئ) طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ
ــة املركزية) تدعو اللجنُة التحضرييُة   استناداً لقراِر اللجنِة اإلرشافيِة ملؤتمر: (فلسطني قضية األُمَّ
أعضاَء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثني وطالَب الدراسات العليا يف الجامعات ومراكز األبحاث 

ــة املرَكزية». اليمنية والعربية واإلسالمية والعاملية للمشاركة يف مؤتمر: «فلسطني قضية األُمَّ

أعثاُف المآتمر
 بياُن مظلومية الشعب الفلسطيني.

 األسـاليب والوسـائل التي يعتمد عليها العـدوُّ الصهيوني 
ــة.  واألمريكي يف استهداف األُمَّ

 مراحل نشأة كيان العدّو الصهيوني وعوامل تمكُّنه.
 تحليل دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني.

ــة بطبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني.  تعريف األُمَّ
 دراسة أبعاد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة.

 توضيح الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية.
 انعكاسات انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طتـــــاوُر المآتمر
املحوُر األول: مظلوميُة الشعب الفلسطيني. 

املحوُر الثاني: أساليُب ووسـائل العدّو الصهيوني واألمريكي يف استهداف 
ــة.  األُمَّ

املحوُر الثالث: مراحُل نشأة كيان العدّو الصهيوني. 
املحوُر الرابع: دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني. 

املحوُر الخامس: طبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني. 
املحوُر السادس: أبعاُد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة. 

املحوُر السابع: الرؤيُة القرآنية تجاه القضية الفلسطينية. 
املحوُر الثامن: انعكاساُت انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طــعاسغـُث طعـمئ:
صات   آخُر موعٍد السـتقبال امللخَّ
30 رجب 1443هـ املوافق 3 مارس 

(آذار) 2022م.
 آخـُر موعـد السـتقبال البحوث 
1443هــ  شـعبان   29 النهائيـة 
املوافق 1 إبريل (نيسان) 2022م

 إجـراُء التعديالت خالَل أسـبوع 
مـن تاريـخ إبـالغ الباحـث بقبول 

البحث. 

PALESTINECONFERENCE100@GMAIL. COM :الربيد اإللكرتوني
تلفون / واتس: 00967777155986  -  00967777390032

HTTPS://WWW. FACEBOOK. COM/مؤتمر-فلسطني-PALESTINE-CONFERENCE-111564514736030/    فيسبوك
HTTPS://T. ME/+WHRJWUSFS601NJQ0 :لالطالع عىل برشور املؤتمر وقواعد التوثيق عرب الرابط اآلتي

لطاعاخض:

الاامئ ص 9

ضطمئ أخغرة

جععد خظساء لاثفغش طساظاة املعاذظ 
واملآاطرات افطرغضغئ والربغطاظغئ ملداسفاعا 

خئري الثرواظغ  
 

بقيـادة  صنعـاُء  نجحـت 
الرئيـس مهـدي املشـاط أن 
ــَر ما أمكَن من الخدماِت  توفِّ
وثبات  واالسـتقرار،  واألمـن 
سعر الرصف، يف ظل استمرار 
األمريكي  والحصـار  العدوان 

عىل الشعب اليمني. 
خرجـت  املقابـل،  ويف 
يف  حاشـدٌة  مظاهـراٌت 
املحافظـات املحتّلـة تشـكو 
انعداَم الخدمات، وانهياَر سـعر الريـال اليمني، وارتفاَع 
األسـعار، وانعـداَم األمـن، وتزايـد عمليـات االغتياالت 
واختطاف املسافرين وقتلهم؛ تنفيذاً لسياسة االحتالل. 


