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اخلارجية تعلن بدء مهلة الـ72 ساعة وبن حبتور يؤكد: من موقع القوة نبادر للسالم 

القيادة اليمنية تؤمن مكاسب «النفس الطويل»

تأكيدات قائد الثورة ومبادرة الرئيس وضربات «كسر احلصار» تلتقي عند نقطة حتول تأرخيية يف مسار «حسم» املواجهة 



«كـــســـر احلــــصــــار الـــثـــالـــثـــة» تـــرفـــع أســــعــــار الــبــنـــــزيــن الـــســـعـــودي وتـــضـــاعـــف الـــقـــلـــق الــصــهــيــوين

عغأ الغمظغغظ لطثخعل لطسام 
الباطظ بمسظعغات سالغئ

خطاب الخمعد افصعى

طسآولعن سظ التحث الغماظغ خئراء جغاجغعن وسسضرغعن سظ طثلعقت خطاب صائث البعرة:
الضئغر والسمطغات الظعسغئ 

شغ السمص السسعدي:

شاتتئ الظخر الضئغر 
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بسث وخعل سثد الصاطى طظعط إلى 9 آقف و440 جظثغًا وضابطًا شغ طثاطش الةئعات:

رئغج التضعطئ: الغمظ جغعخض 
رجائَض طعجسئ لطسثوان وطئادرُة 

الرئغج املحاط تأتغ طظ طعصش صعة

 : خظساء
أّكــد رئيُس حكومة اإلنقـاذ الوطني، الدكتور عبدالعزيـز بن حبتور، أن 
عمليـاِت كرس الحصار رسـالة الشـعب اليمني إىل العالم وسـتتواصل ما لم 

ِل العقالء لرفع املعاناة عن شعبنا.  يتدخَّ
وقال بـن حبتور خالل فعاليـة احتفالية باليوم العاملـي لألرصاد نظمت 
بصنعاء، أمس األحد: إن الشـعب اليمني سـيبعث برسـائل موجعة لتحالف 
العـدوان يف العام الثامن، مؤّكـداً أن اليمن وكّل أحراره سـيواصلون الصمود 

حتى االنتصار. 
ونّوه رئيس مجلس الوزراء إىل أن مبادرة رئيس املجلس السـيايس تنطلق 
من موقـف قوة وموقف أخالقـي، ُمضيفاً «إن كانت هنـاك نوايا جادة لدى 

الطرف اآلخر إليقاف العدوان وفك الحصار». 
وأَشاَر بن حبتور إىل أن األموال التي ينفقها السعوديّون كما يفعلون فيما 
سـمي مشاورات الرياض وما سبقها لم ولن تجلب لهم النرص بل مزيداً من 

الغرق يف الوهم والهزيمة. 

الختئ تساظضر تمادَي السثوان يف 
اجاعثاف املثظغني واملظحآت الطئغئ يف 

التثغثة وتتمض افطط املاتثة املسآولغئ
 : طاابسات

أفـاد مصدٌر محـيل بارتفاع ضحايـا قصف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي عىل منشأة صحية يف جزيرة كمران بمحافظة الحديدة. 

وأوضـح املصـدر أن الحصيلـة اسـتقرت عنـد 10 مصابني مـن املدنيني 
بينهم أطفال، يف حني اسـتهدفت الغارات مخازن أدوية مستشـفى األقىص 

التخصيص بحي 7 يوليو، ما أَدَّى لتدمريه. 
ويف السـياق، أدانت وزارة الصحة العامة، الجريمَة مسـتنَكرَة اسـتهداف 
طـريان العدوان ملركز مكـرم بجزيرة كمران الصحي، والـذي أَدَّى إىل إصابة 
عـرشة مدنيني يف إحصائية أولية وكذا اسـتهدافه مخازن أدوية مستشـفى 

األقىص وترضر أعيان مدنية ومنها مركز التحرير الطبي. 
واعتـربت هذا االسـتهداَف انتهـاكاً جسـيماً للقانون الدويل واإلنسـاني، 
يفاقـم من معاناة أبناء الشـعب اليمني، مبينًة أن االسـتهداف يأتي امتداداً 
لسلسـلة الجرائم التي ارتكبها العدوان وما يزال بالقصف املتعمد للمنشـآت 

الصحية طوال عدوانه خالل السبع سنوات املاضية. 
وحّمـل البياُن األمَم املتحدة ومجلس األمن املسـؤولية الكاملة إزاء جرائم 
العدوان عىل اليمن ويف املقدمة اسـتهداف املنشـآت الصحية؛ بَسبِب صمتهم 
وتنصلهم عن واجباتهم، ما شـّجع التحالف األمريكي عىل استمرار ارتكاب 

املزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني. 

إسقم الضغان الخعغعظغ غةثد طثاوَشه طظ 
تعثغثات الصعات املسطتئ الغمظغئ

 : طاابسات
عّربت وسـائُل إعالم الكيـان الصهيوني مجـّدًدا عن مخاوِفهـا من تزايُِد 
الرضبـات اليمنية داخل العمق السـعودّي، واصفًة ذلـك بالتهديد الحقيقي 

إلرسائيل. 
وقال مراسل الشـؤون العربية يف «القناة الـ12» العربية، يارون شنايدر، 
أمـس األحد: إن صنعاء نفـذت، الجمعة، إحدى أكرب الهجمات عىل منشـآت 
النفط يف السـعوديّة، ُمشـرياً إىل أن تعاون دول الخليج مع (إرسائيل) يتوثق 

أكثر، يف ظل هذه التهديدات املتزايدة من اليمن لهذه الدول. 
وأَشـاَر شـنايدر إىل أن صنعـاء زادت من وترية هجماتها عىل السـعوديّة 
بعـد 7 أعوام من إعالن محمد بن سـلمان العدوان عـىل اليمن الذي لم ينجح 
عسـكريٍّا فيـه، موضًحـا أن قـادة أنصـار اللـه ازدادوا قوًة ووّسـعوا مدى 

تهديداتهم اليوم، َحيُث يوجد الكيان الصهيوني ضمن هذا املدى. 
إىل ذلك، علق رئيس حكومة االحتالل الصهيوني، نفتايل بينيت، عىل عملية 
كرس الحصار الثالثة، قائالً إن إرسائيل تعرب للسعوديّة عن حزنها، يف ضوء 

الهجوم القايس الذي تعرضت له. 

ُإ بمئادرة الرئغج طعثي املحاط  أتجاب الطصاء املحرتك ترتِّ
وتساربعا شرخًئ تصغصغئ لطسقم

التراك الةظعبغ غئارك طئادرة الرئغج املحاط

تصرغر: تتالش السثوان غجج باملرتجصئ السعداظغني إىل طتارق املعت يف الغمظ

«ضسر التخار البالبئ» تاسئإ يف رشع أجسار الئظجغظ بحضض جظعظغ يف السسعدّغئ

 : خظساء
رّحبت أحـزاُب اللقاء املشـرتك، أمس األحد، 
باملبادرة األُحادية التي قدمها الرئيس املشـاط 

يف خطابه بمناسبة اليوم الوطني للصمود. 
ودعـت أحـزاب اللقاء املشـرتك يف بيـان لها 

تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
السـالم  فرصـة  واقتنـاص  للسـالم  للجنـوح 

الحقيقية قبل فوات األوان. 
وأّكـدت أن مبادرة الرئيس املشاط تأتي 
يف سـياق العديد من املبادرات التي أطلقتها 
صنعـاء ورفضتها دول العدوان، يف إشـارة 
إىل أن تحالـف العـدوان هـو املعرقـل لكل 

جهود السالم. 
وجـددت أحزاب اللقاء املشـرتك التأكيد عىل 
ثبات املسارات الرامية إىل تحقيق السالم، وذلك 
عـرب الوقـف الفوري للعـدوان ورفـع الحصار 
وإطـالق سـفن املشـتقات النفطيـة وسـحب 
جميع القوات األجنبية وعدم التدخل يف الشـأن 

اليمني. 

 : خظساء
بـارك مكـوُن الحـراك الجنوبي املشـاِرُك يف 
ع عىل اتّفاق السـلم  مؤتمر الحوار الوطني املوقِّ
والرشاكة، أمس، مبادرَة السالم التاريخية التي 
أطلقها فخامة الرئيس املشـري مهدي املشـاط 

رئيس املجلس السيايس األعىل. 
تؤّكــد  املبـادرة  هـذه  أن  الحـراك  ورأى 
مصداقية الشـعب اليمني وحرَصه عىل السالم 
ورسـالٌة للعالم أجمَع بأن من يمتلك القوة هو 
من يبادر يف تقديم السـالم وهو من يسـاهم يف 
إيقـاف الحرب؛ وذلـك لربهنة أن القوة سـالح 
لتحقيق السـالم، منوًِّها أن هذه املبادرة تؤّكـد 

جدية وصدق الشـعب اليمنـي وإرادته بامليض 
قدماً نحو السالم. 

ودعـا الحـراُك دوَل التحالـف إىل التقاطهـا 
والتعامـل معهـا بإيجابية، «فمبـادرة الرئيس 
املشـاط تحمُل دالالت عديدة، أهمها استقاللية 
القـرار  اليمني الوطني، فاملبادرة كفيلة بفضح 
الجهة املرتهنة للخارج والتي ال تملك قرارها وال 
تستطيع القبول أَو الرفض إال بعد االستئذان». 
إذَا  َواإلمـارات  أن  السـعوديّة  إىل  وأَشـاَرت 
تريـدان السـالَم بكل صـدق عليهمـا املبادرة يف 
تحقيق ذلـك برفع الحصار وااللتـزام باملبادرة، 
و عليهم أن يفهموا جيًِّدا أن ال خيار لديهم سوى 

القبول باملبادرة وإال ما ينتظرهم أشد وأقىس. 

وبارك الحـراك الجنوبـي لقيادتنا وشـعبنا 
عملية كرس الحصار الثالثة التي نفذتها قواتنا 
املسلحة يف عمق مملكة العدوان السعوديّة التي 
ترتكب أبشـَع جرائـم الحرب املكتملـة األركان 
بحـق اليمـن وشـعبها العزيـز يف ظـل صمـت 
وتجاهـل عاملي مخـٍز، داعياً قيادتنـا املجاهدة 
وأبطال قواتنا املسـلحة إىل اسـتمرار ردع العدّو 
وإيالمـه يف عمقـه االسـرتاتيجي حتـى يُكـفَّ 
عدوانـه ويرفع حصاره وينهي احتالله ويجنَح 
للسـالم املرشف الـذي يحـرتم إراَدَة وتضحيات 
وصمود أبناء الشـعب اليمني ويصون ويحفُظ 
للجمهوريـة  الوطنيـة  والثوابـت  املكتسـبات 

اليمنية. 

 : طاابسات
كشـف تقريٌر إعالمي دويل عن 
املحرقة التي تتعـرض لها القواُت 
السـودانية املرتِزقـة يف اليمن، بعد 
السـتخدامها  بهـا  الدفـُع  تـم  أن 
دروعـاً برشيـة بـدالً عـن قـوات 
السـعودّي  العـدوان  تحالـف 

اإلماراتي. 
نـرشه  الـذي  التقريـر  وقـال 
موقـع «الخنادق» اإلخباري، أمس 
األحد: إن عدَد القتىل من الجنسية 
إىل  يقاتلـون  الذيـن  السـودانية 
جانب ميليشـيات تحالف العدوان 
و440  آالف  بلـغ 9  قـد  اليمـن  يف 
قتيالً، وهو الرقـم األعىل للقتىل يف 
البالد بعـد عدد القتـىل يف صفوف 
القوات السـعوديّة الـذي يبلغ 10 
آالف و759 قتيـالً وجريحـاً، وفقاً 
ملتحـدث القوات املسـلحة اليمنية 

العميد يحيى رسيع. 
عـدداً  أن  التقريـر  َوأََضــاَف 

من القنـوات التلفزيونيـة بثت يف 
نوفمرب عام 2015 مشـاهد تظهر 
لحظـة دخول القوات السـودانية، 
إىل محافظـة عـدن، َحيـُث لم يتم 
ذكـر عدد هذه القـوات يف أي بيان 
رسـمي صادر عن قيـادة الجيش 
السوداني، لكن ما رسب عن بعض 
املسـؤولني البارزيـن يف الخرطوم 

يشـري إىل أن العـدد وصـل إىل 30 
ألف جندي، فيما أّكـد مسـؤولون 
آخـرون أن العـدد تجـاوز الـ 40 
ألفاً يف ذروة الحـرب ما بني عامي 

2016 و2017. 
ويف أواخـر عـام 2019، وبعـد 
إعالن السـودان غري مرة أن نيتها 
يف تخفيض عـدد قواتها يف اليمن، 

ّرصح الفريـق أول محمـد حمدان 
تغلو أنه «قد أبلـغ مجلس الوزراء 
ببـدء العـد التنـازيل للخـروج من 
اليمن تدريجيٍّا وأن 10 آالف جندي 
عادوا إىل السـودان ولن يسـتبدلوا 
بآخريـن»، األمـر الذي فتـح جدالً 
واسـعاً يف البـالد حـول األسـباب 
التي دفعت النظام إلرسـال هؤالء 
الجنود إىل محرقة الحرب يف اليمن، 
وعن األهداف التي حّققوها هناك. 
ويف السـياق، أضافـت صحيفة 
لومونـد الفرنسـية أن مـن املهام 
التي تـوكل إىل القوات السـودانية 
القيـام  هـي  اليمـن  يف  املرتِزقـة 
بعمليات برية يف السـاحل الغربي، 
َحيـُث تنتـرش أربعـة ألويـة عـىل 
الحدود اليمنية السعوديّة، كما أن 
تلك القوات تتوىل حراسـة القواعد 
اإلماراتيـة يف املحافظات الجنوبية 
اليمنيـة، كما يتخذ منهـا تحالف 
يف معارك السـاحل  العدوان وقوداً 

الغربي

 : طاابسات
تسببت عمليُة كرس الحصار الثالثة التي استهدفت أهم منشآت 
تكرير واسـتخراج النفط يف السـعوديّة، أمـس األول، يف خلق أزمة 
تموينية خانقة وارتفاع جنوني ألسـعار الجالون الواحد من مادة 
البنزيـن، َحيُث شـهدت محطات تمويل املشـتقات النفطية، أمس 

األحد، طوابري كبرية للسيارات يف عدد من مدن اململكة. 
وأَفـادت مصادر إعالمية، أمس، بأن سـعر جالـون البرتول من 
فئـة 20 لرتاً سـجل ارتفاعاً وصل إىل 50 – 58 رياالً سـعوديٍّا وهو 
أكـرب ارتفاع شـهدته اململكة منذ نشـأتها، مبينة أن هـذا االرتفاع 
يأتـي بعد سـاعات قليلـة من قيام رشكـة أرامكو بتعديل أسـعار 
منتجي املشـتقات النفطية، موضحًة أن االرتفاع قد يواصل حركة 

صعوده. 

افضرسغ: السثوان غسسى لاحثغث الثظاق سطى الغمظغني تتئ طّربرات جثغفئ
 : طاابسات

أّكــدت رشكـة النفـط اليمنيـة حـرص 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
عـىل تشـديد الحصـار ومضاعفـة معانـاة 
الشعب اليمني عرب تضييق الخناق عىل ميناء 

الحديدة. 
وقـال املديـر التنفيـذي لرشكـة النفـط 

اليمنيـة عمـار األرضعي: إن قـوى العدوان 
لـم تكتـف بالقرصنـة عـىل سـفن الوقود، 
بل وصـل بهـا األمر إىل اسـتهداف منشـآت 
الرشكة حول ميناء الحديدة بغارات عدوانية 
تحت مـربّرات همجيـة.  وأّكـد األرضعي أن 
ادِّعاءات تحالف العدوان األمريكي السعودّي 
بشـأن ميناء الحديدة ومنشآت رشكة النفط 
باطلة وسـخيفة؛ ليس ألَنَّ ذلك يتعارض مع 

قواعـد األمـن والسـالمة املعمول بهـا يف أية 
منشـأة نفطية مماثلة، بل لوجود تسجيالت 

كامريات املراقبة. 
وتأتـي ترصيحـات األرضعي بعـد إقدام 
تحالف العدوان عىل استهداف منشآت تابعة 
لرشكـة النفـط يف مينـاء الحديـدة، يف خرق 
فاضح التّفاق السـويد، وإرصار واضح عىل 
تصعيد الحصار ومضاعفة معاناة اليمنيني. 
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 : ضرار الطغإ
 

يف ظـل األحداِث املتسـارعة مؤّخـراً، برزت 
بوضوٍح مالمُح واقٍع جديٍد كليٍّا بدا أن القيادَة 
َة منذ مـدة، يف إطار  اليمنيـَة أعدت لـه الُعــدَّ
فعمليـات  الطويـل»،  اسـرتاتيجية «النفـس 
الثـورة  قائـد  وتأكيـدات  الحصـار»  «كـرس 
بخصوص املرحلـة املقبلة، ومبـادرة الرئيس 
املشاط املزمنة تلتقي بشـكل جيل عند نقطة 
مفصليـة هامة تمـيض منهـا املواجهة نحو 
جولـة مختلفة أقرب إىل «الحسـم» مـن ُكـّل 

الجوالت السابقة. 
 

طئادرُة الرئغج تثخض تغِّجَ الاظفغث
بحسـب وزارة الخارجية، فقـد دخلت مبادرة 
السـالم الجديدة والشـجاعة التـي أعلنها رئيس 
املجلس األعىل مهدي املشـاط حيز التنفيذ، مساء 
أمـس األحـد، عنـد السـاعة السادسـة، بانتظار 
التجـاوب معهـا من قبـل تحالف العـدوان خالل 
ام، وهو األمر الذي تنقسـم فيه توقعات  ثالثة أَيـَّ

املراقبني واملحللني. 
مع ذلك، هناك إجماع عىل أن السعوديّة ال تمتلك 
قرار السـالم، وأن الواليات املتحدة األمريكية هي 
صاحبة الشـأن يف هذا الصـدد، ويبدو أن محاولة 
الريـاض إبداء نـوع من «االسـتقاللية» مؤّخراً ال 

تغري الكثري. 
بغـض النظر عن االسـتجابة، فاملبـادرة تمثل 
فرصة حقيقية وذهبية للسـالم، وهذا ما تؤّكـده 

أَيْـضـاً تفاصيلهـا، فبالرغم مـن أن املضمون هو 
نفسـه الذي احتوت عليـه املبادرة الرئاسـية التي 
تلت رضبة «توازن الـردع الثانية» عام 2019؛ ألَنَّه 
املضمـون الوحيـد الـذي يحّقق السـالم الفعيل، إال 
أن املبـادرة األخـرية اختلفـت َكثرياً عن سـابقاتها 
مـن عـدة أوجـه أبرزهـا أن هـذه املبـادرة جاءت 
مفّصلـة وتضمنت إعالنَها ُكـلَّ املِلفات الرئيسـية، 
بـل إن بعـض هـذه امللفـات يحتـوي بالفعل عىل 
ُكــّل محّددات وآليات الحل املنصف كما هو شـأن 
ِملـف مأرب ومبـادرة قائـد الثورة بشـأنها، األمر 
الذي يكشـُف مدى تماسـك وترابط مواقف صنعاء 
الرتاكميـة والتي تسـتند إىل قاعدة واحدة رئيسـية 
للحل، كما أن هذا يُسـدُّ جميـَع الثغرات التي لطاملا 
أراد العـدّو أن يسـتغلَّها أَو حتـى يختلقهـا أصـًال 

لاللتفاف عىل السالم الفعيل. 
يف هـذا السـياق أَيْـضـاً، كان مـن أبرز مـا ميّز 
املبـادرة الجديـدة، هـو توقيتُهـا الزمنـي املحـّدد 
بعنايـٍة وبصورة تعكُس بوضوح موقَف القوة التي 
انطلقت منـه، والبعُض يعتربُ أن هـذا هو العنُرص 
األهـمُّ واملحوري؛ ألَنَّ دالالته مرتبطة بشـكل وثيق 
بالتطـورات االسـرتاتيجية التـي شـهدتها املعركة 
ـام يعني إغـالَق الباب  مؤّخـراً، فتحديـد ثالثـة أَيـَّ

تمامـاً أمـام أيـة محاولـة للمرواغـة، بمـا يف ذلك 
محاولـة تجزئة الحل، وهو مـا يعني بدوره تجريد 
تحالـف العدوان ورعاته من ُكـّل وسـائله وأوراقه 
التقليديـة، وبشـكل مفاجئ ال يتيـح للعدو فرصة 

للبحث عن أوراق التفافية أُخرى. 
من هـذه الزاوية َفـإنَّ املبـادرة تُرجمت بأفضل 
وأذكى صورة ممّكنة إعالن قائد الثورة السـيد عبد 
امللـك بدر الدين الحوثي يف خطابه التاريخي األخري، 
عن أن «أية مشاريع التفافية عىل السالم الحقيقي 
لن تجدَي شـيئاً»، فالخياراُت أمام تحالف العدوان 
اليوم هي فقط: السـالُم الفعـيل كامًال، أَو الحرب.. 
وهذا الخيار األخري أصبح اليوم مختلًفا تماماً، وقد 
حرصـت القيادُة عىل إعـالن املبادرة فيمـا ال زالت 
أعمـدُة الدخان تتصاعُد من أرامكـو جراء الرضبة 
التـي حملت رسـالًة واضحًة بأن صـربَ صنعاء بدأ 
ينفـُد (وإن لم يكن نَفُسـها الطويـُل كذلك)، وهو 
ما جاء أَيْـضاً ضمـن التطور الكبري املتمثل بإعالن 
ـة عنوانه  مسـار ردع عسـكري ببنك أهداٍف َخاصَّ

«كرس الحصار». 
هكذا تلتقي بوضوٍح مسـاراُت املوقف السيايس 
والعسكري لصنعاء يف توقيت مميز للغاية، وبصوة 
مدهشـة عند نقطة تحول اسـرتاتيجية وتاريخية، 
تؤّكـُد أننا عىل مشـارِف واقٍع جديد كليا: إما ِسلًما 

أَو حربًا. 
 

ظصطُئ تتعل: الصادُم جغضعُن 
طثاطًفا

قائـُد الثورة السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي 
كان قـد ضّمـن يف خطابـه األخـري مـا يكفـي من 
اإلشـارات الرصيحـِة والتأكيـدات عـىل أن املرحلة 
القادمة سـتكون مختلفًة وثقيلًة للغاية عىل العدّو 
يف ُكـّل املجاالت، فعىل املستوى العسكري مثًال، وإىل 
جانـب التفاصيل التـي حرص القائُد عىل تسـليط 
الضوء عليها بشـكل غري مسـبوق حـوَل التصنيع 
والتطويـر، كان هناك وعيٌد قـوي الوقع بأن العام 
الثامن سيشهد «تنكيالً» َكبرياً بالعدّو، وليس فقط 
بواسطة أسـلحة الردع بل أَيْـضاً عىل امليدان، وهو 

ما يشري إىل أن خطًطا مهمة عىل وشك التنفيذ. 
وبحسـِب خطـاب القائد نفسـه َفــإنَّ اختالَف 
املرحلـة القادمة لـن يكون متعلًقا فقـط بتصاعد 
رضبـات الـردع والنشـاط امليدانـي، بـل بدخـول 
معطيـات اسـرتاتيجية جديـدة سـتغرّي املوازيـن 
تماماً، وقد جاءت «القـوُة البحرية» عىل رأس هذه 
املعطيات وسـّلط عليها القائُد الضوَء بشكٍل خاصٍّ 

ال يمكُن تفويتُه، وبعبارات قوية. 

عـىل  القائـد  حـرَص  أن  أَيْـضـاً  رأوا  محللـون 
اسـتعراِض تداعيات ونتائج الحصار باألرقام كان 
نوًعـا من تذكري العـدّو بالدَّين الثقيـل الذي ما زال 
عليه أن يدفَعه لقاَء ما ارتكبه بحق الشعب اليمني، 
وهو ما يمكُن أن تؤّكـَده عملياُت «كرس الحصار». 
الرئيـس املشـاط ووزير الدفـاع كانـا أَيْـضاً قد 
تكلَّمـا بوضوح عن مرحلٍة جديدة قادمة «مختلفة 
بشـكل مرعب» للعـدو، وأن العالم سيسـمع فيها 
«زئـري اليمنيـني» بعـد أن تجاَهَل أنَّاتهـم، وهو ما 
حمـل إشـارًة إىل أن صنعاء لن تنتظـر طويًال حتى 
يقتنَع العاَلـُم برضورة وقف العـدوان، وهذا يعني 
أن الخياراِت السياسـيَة والعسكرية ستصبح أكثر 
حزًما، وهو بالفعل ما عكسـته الرضبات األخرية، 

ومبادرة السالم يف الوقت نفسه. 
 

أصرُب إىل «التسط»
تحتفـَظ  أن  البدايـة  منـذ  صنعـاُء  اسـتطاعت 
بامتـالك «ُعنرص املفاجـأة» يف تَحرُّكاتهـا، غري أن 
هذه امليزَة قد تطوَّرت بشـكل كبري ولم تعد تقترص 
فقـط عـىل اختيار توقيـٍت غري متوقـع، فالرضبُة 
القادمُة عىل الُعمق السـعودّي قد تحصل بعد ثالث 
ـام بالضبـط إذَا لـم يسـتجب تحالـُف العدوان  أَيـَّ
للمبادرة الرئاسـية، وهو ما سـيمثُِّل صفعًة قويًة 
للريـاض وُرعاتها؛ ألَنَّها ستوسـع نطـاق فضيحة 
فشلهم وعجزهم الدفاعي، بحكم أن الرضبة كانت 
عـًة، كمـا أنها سـتحطُِّم ما تبقـى من صورة  متوقَّ
«القوة» التي يحرص السعوديّون واألمريكيون عىل 
الظهـور بها، وسـيعني ذلـك أن هزيمتَهم -يف نظر 

العالم كله- لم تعد سوى مسألة وقت. 
مـن هنا، َفــإنَّ املرحلَة املقبلة سـتثبت بشـكل 
واضـح أن معادلـة صنعـاء للحـرب والسـالم هي 
الثابتـة عىل امليـدان وعـىل الطاولة وأمـام العالم، 
وانتهـت  للمبـادرة  العـدّو  اسـتجاب  إن  فحتـى 
الحـرب (وهـو الحّل املنصـف للجميع باملناسـبة) 
سـيكون بذلك قد برهن عىل فشـل وسائل الهيمنة 
االسـتعمارية العاملية وإْمَكاناتها وإرهابها املقنن 

واملنظم والعابر للقارات. 
هـذا أَيْـضـاً مـا تؤّكـُده منـذ اآلن أيـُة مقارنة 
منِصفـة بـني َوْقـِع املبـادرة الرئاسـية املعَلنة من 
صنعاء، و»املشـاورات» املعَلنة مـن الرياض، ففي 
الوقـت الـذي تجتـذُب فيه مبـادرُة صنعـاء انتباَه 
ُ ُكـلَّ  املراقبـني واملحللني كَحـَدٍث محوري قد يَُغـريِّ
يشء، تتحول «مشـاوراُت» الريـاض يوماً بعد آخر 

إىل موضوٍع «هزيل» بالكامل. 
يف ُكــّل األحـوال، ووفًقـا للمعطيات السـابقة، 
يبدو بوضوح أن املرحلَة القادمَة أقرُب يف مفاعيلها 
ومعادالتها إىل «الحسم» من ُكـّل املراحل السابقة، 
َة لهذا األمر،  ومن الجـيل أن صنعاَء قد أعدت الُعــدَّ
، بل  فيمـا يبدو أن التحالَُف ليس فقط غري مسـتعدٍّ

عاجٌز عن االستعداد. 

تقرير

واصع جثغث سطى بسث 3 أغام شصط
ُظ طضاجَإ «الظَفج الطعغض»:  الصغادة الغمظغئ تآطِّ

 الثارجغئ تسطظ بثَء طعطئ الـ72 جاسئ

تأضغثاُت صائث البعرة وطئادرة الرئغج وضربات «ضسر التخار» 
تطاصغ سظث ظصطئ تتعل تأرغثغئ شغ طسار «تسط» المعاجعئ 

املرتدى: تعاشصظا وافطَط املاتثة سطى اتفاق تئادل غحمض 1400 طظ أجرى الةغح والطةان
 : خظساء

قال رئيـُس لجنة األرسى عبدالقـادر املرتىض: 
إنه تم بعون اللـه التوافق عىل اتّفاق يف تاريخ 21 

مارس لتبادل صفقة جديدة من األرسى عرب األمم 
املتحـدة يشـمل 1400 من أرسى أبطـال الجيش 
واللجان الشـعبيّة مقابل 823 مـن الطرف اآلخر 
بينهم 16 أسـريًا سعوديٍّا و3 سودانيني، باإلضافة 

لنارص منصور هادي ومحمود الصبيحي. 
وأّكــد املرتىض أنهـم ينتظرون خطـوَة تبادل 
الكشـوف بعـد غـد بتاريـخ 29 مـارس 2022م 

حسبما تم التوافق عليه.
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سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

108 طظزمات تصعصغئ وطثظغئ سربغئ ودولغئ و30 غمظغئ 
تطالإ بإغصاف السثوان والتخار سطى الغمظ

شغ سرغدئ طعّصسئ باحضغض لةظئ تتصغص لمساصئئ المةرطغظ بتص الغمظ:

 : طاابسات
طالـب محامـو العدالـة و137 شـبكًة ومنظمـة حقوقيـة 
ومدنية دوليـة وعربية ويمنية بإيقاف العـدوان ورفع الحصار 

وبناء السالم يف اليمن. 
واستنكرت منظماٌت حقوقية ومدنية دولية وعربية ويمنية 
د- الحـرَب العدوانيـة السـعوديّة اإلماراتية عىل  -يف بيـان موحَّ
اليمن التي تدخـل عامها الثامن، وما خّلفته من عرشات اآلالف 
من الضحايـا املدنيني بني قتيل وجريح وتدمـري البنية التحتية، 
وتوسـيع دائرة الفقر واألمراض الفتاكـة، ناهيك عن محاَرصة 
ميناء الحديدة، وإغالق مطار صنعاء والسـعي لتقسـيم اليمن 

ة أرخبيل سقطرى.  واحتالل أراضيه وجزره، َخاصَّ
وقـال البيـان: «إن الحرب العدوانية عىل اليمـن، تحُدُث أمام 
مرأى ومسـمع العالم أجمع، وصمـت وتقاعس املجتمع الدويل، 
ويف املقدمـة منظمـة األمم املتحـدة، وأغلب املؤّسسـات التابعة 
لها، من منطلق الخوف من توقف املسـاهمات املالية السعوديّة 

واإلماراتية عىل صناديقها». 
َوأََضــاَف بيـاُن املنظمـات الحقوقية واملدنيـة بالقول: «إن 
الوضـع الكارثـي الـذي يوجـد يف اليمـن، تكشـفه إحصائيات 
املؤّسسـات واملنظمـات الحقوقية اليمنية، التـي رصدت جرائم 
الحرب والعـدوان، والجرائم ضد اإلنسـانية، التي ارتكبت خالل 

السنوات السبع املاضية». 
واستعرض البيان أرقاَم وإحصائيات العدوان عىل اليمن وما 

خلفه من خسائر مادية وبرشية خالل سبعة أعوام. 
ودعـت املنظماُت الحقوقيـة واملدنية، أحـراَر وحرائَر العالم 
والقـوى املدافعة عـن حقوق اإلنسـان والشـعوب، إىل الضغط 

باتّجاه إيقاف الحرب العدوانية عىل اليمن. 
وحثت عىل وقف الحرب من قبل دول العدوان ورفع الحصار 
ة ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدويل  الفوري عـن اليمن، َخاصَّ
والسـماح بدخول املـواد الغذائيـة والدوائية واألجهـزة الطبية، 
ومشتقات الوقود ومعالجة الحاالت الحرجة املرضية والعالقني 

وبشكل عاجل ودون قيود. 
وأّكـدت املنظمات، رضورَة اعتـذار دول العدوان والتعويض 
عًما لحـق باليمن من خسـائر جراء العدوان عـىل اليمن والذي 
أعلـن من واشـنطن ليلة 25 مـارس 2015 بما يسـمى «عملية 
عاصفة الحـزم، الفتة إىل رضورِة مبادرة كافة األطراف بإطالق 
رساح األرسى وكشـف مصـري املفقودين، ووقـف جميع الدول 

لبيع األسلحة لدول التحالف امُلستمّرة يف العدوان عىل اليمن. 
وطالبت املنظمات، بتشـكيل تحالـف حقوقي دويل، ملالحقة 
كافـة األطـراف املتورطـة يف جريمة العـدوان وجرائـم الحرب 
والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت يف اليمن ملساءلتهم قضائياً 

وعدم إفالتهم من العقاب. 
ووّقعـت املنظمـات الدوليـة واليمنيـة والعربية عـىل البيان 
الصادر واملطالبة الجماعية بوقف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي عـىل اليمـن، يف حني تسـتعرض صحيفة «املسـرية» 

أسماء املنظمات الدولية والعربية عىل النحو التايل:
االتّحاد العام التونيس للشغل

اتّحاد الكتاب العرب
اتّحاد العمل النسائي- املغرب

اتّحاد النقابات العمالية املستقلة األردني

اتّحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
اتّحاد لجان املرأة العاملة الفلسطينية

اتّحاد لجان املرأة للعمل االجتماعي/ فلسطني
االئتـالف الحقوقـي لوقـف العدوان ورفـع الحصـار وبناء 

السالم يف اليمن (يضم 10 منظمات من عرش بلدان عربية) 
التجمع األكاديمي يف لبنان لدعم فلسطني/ لبنان
التجمع الثقايف؛ ِمن أجِل الديمقراطية/ العراق

التجمع الثقايف النسائي؛ ِمن أجِل الديمقراطية/ العراق
تجمع املؤّسسات األهلية (يضم 50 مؤّسسة) / لبنان

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
التحالف العراقي ملناهضة عقوبة اإلعدام

التحالف العراقي ملنظمات حقوق اإلنسان (يضم 55 منظمة حقوقية) 
التحالف العربي ملناهضـة عقوبة اإلعدام (يضم 9 تحالفات 

يف 8 دول عربية) 
التنسـيقية املغاربيـة ملنظمـات حقوق اإلنسـان (تضم 26 
منظمة حقوقية يف املغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا) 

جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/ العراق
جمعية إرصار املرأة التنموية/ اليمن
الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان

جمعية الرباعم للعمل الخريي واالجتماعي/ لبنان
جمعية التضامن املدني- املنوسط تونس

الجمعية التونسية للحراك الثقايف
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية ملساندة األقليات
جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان يف املغرب
جمعية الرواد للثقافة والفنون / فلسطني

جمعية السيدات العامالت/ األردن
جمعية الشبكة الثقافية الدولية؛ ِمن أجِل فلسطني/ لبنان

الجمعية اللبنانية للحقوقيني الديمقراطيني

جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/ فلسطني
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان

الجمعية املغربية للنساء التقدميات
جمعية املنتدى االقتصادي االجتماعي للنساء/ األردن

جمعية املهندسني الزراعيني العرب
الجمعية املوريتانية لرتقية الحقوق

جمعية امليزان للتنمية وحقوق اإلنسان يف العراق
جمعية النساء العربيات/ األردن

جمعية تنمية إعالم املرأة-تام/ فلسطني
جمعية حماية لحقوق اإلنسان والتنمية/ مرص

جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي األمريكي الالتيني
جمعية راشل كوري للتضامن بني الشعوب

جمعية رؤى نسائية/ األردن
جمعية شبكة املرأة لدعم املرأة/ األردن

جمعية شموع للمساواة/ املغرب
جمعية منتدى عمان لحقوق اإلنسان/ األردن

جمعية وشم/تونس
جمعية يقظة؛ ِمن أجِل الديمقراطية والدولة املدنية/ تونس

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

رابطة املرأة األردنية“رما“/ األردن
رابطة النساء معيالت األرس من موريتانيا
رابطة مدربي حقوق اإلنسان العراقية

الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان (تضم 11 منظمات حقوقية) 
الشبكة الديمقراطية املغربية للتضامن مع الشعوب (تضم 38 هيئة) 

الشبكة العربية ملدربي حقوق اإلنسان
شبكة املتطوعني للتنمية وحقوق اإلنسان/ مرص

الشبكة الوطنية السورية للسلم األهيل واألمان املجتمعي
لجان الدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات الديمقراطية يف سورية

االحتـالل  سـجون  يف  األرسى  للتضامـن  الدوليـة  اللجنـة 
اإلرسائييل (تضامن) 

اللجنة العربية لحقوق اإلنسان/ باريس
اللجنة الكردية لحقوق اإلنسان يف سوريا (الراصد) 
لجنة اليقظة؛ ِمن أجِل الديمقراطية يف تونس ببلجيكا

اللجنة؛ ِمن أجِل احرتام الحريات وحقوق اإلنسان يف تونس
ICSFT املجلس الدويل لدعم املحاكمات العادلة وحقوق اإلنسان

املرصد العربي لحقوق اإلنسان واملواطنة/ لبنان
مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/ مرص
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان

مركز الدراسات النسوية/ فلسطني
املركز الدويل لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويرسية

مركز العمل التنموي- معاً/ فلسطني
املركز الفلسطيني الستقالل القضاء واملحامات “مساواة“
املركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية/ فلسطني

مركز حقوق اإلنسان للذاكرة واألرشيف/ املغرب
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية املدنية

مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان/ األردن
مركز مرتو للدفاع عن حقوق الصحفيني/ العراق

املعهد اليمني للشؤون االسرتاتيجية
ملتقى منظمات املجتمع املدني املستقلة/ اليمن

منتدى البحرين لحقوق اإلنسان
منتدى البحوث االقتصادية/ تونس

منتدى التجديد للفكر املواطني والديمقراطي / تونس
منتدى الشباب السيايس االجتماعي – فلسطني

املنتدى املدني القومي يف السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني) 
املنتدى املغربي للحقيقة واإلنصاف

املنظمة االفريقية ملراقبة حقوق اإلنسان/ املغرب
املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب

منظمة الدراسات واملعلومات الجندرية/ العراق
منظمة الدفاع عن معتقيل الرأي يف سورية- روانكة

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف سورية
 (DAD) املنظمة الكردية لحقوق اإلنسان يف سورية

املنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان يف سورية
املنظمة اليمنية لحوار األديان والثقافات

منظمـة بيت الحرية للدفـاع عن حقوق اإلنسـان ومحاربة 
العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا

منظمة حقوق اإلنسان يف سوريا- ماف
منظمة ساوة لحقوق اإلنسان/ العراق

منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق اإلنسان/ ليبيا
مؤّسسة الحق الحرية الرأي والتعبري وحقوق اإلنسان/ مرص

مؤّسسة الرأفة للتنمية املستدامة/ اليمن
مؤّسسة العدالة واملواطنة لحقوق اإلنسان املنيا/ مرص
املؤّسسة العربية لدعم املجتمع املدني وحقوق اإلنسان/ مرص

مؤّسسة قضايا املرأة املرصية
مؤّسسة مبادرة املحاميات لحقوق املرأة/ مرص

مؤّسسة مدى لحقوق اإلنسان/ العراق
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»
هيئة الساحل للدفاع عن حقوق اإلنسان/ موريتانيا

ترائر الغمظ غتاحثن يف الغعم العذظغ لطخمعد لاأضغث 
بئات املعصش تاى تتصغص الظخر

 : طاابسات
 شـهدت العاصمـة صنعـاء، أمـس األول، 
الوطنـي  باليـوم  حاشـدًة  نسـائيًة  مسـريًة 
شـعار  تحـت  العـدوان،  وجـه  يف  للصمـود 

«والعاقبة للمتقني». 
بسـاحة  املسـرية  يف  املشـاركات  ورفعـت 
حديقة الثورة، الشـعارات والالفتـات املؤّكـدة 
عىل مواصلـة الصمود والثبات يف مواجهة قوى 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، وإفشال 
مخّططاتـه التآمريـة، معتـربة إحيـاء اليـوم 
الوطني للصمود، محطة ينطلق منها الشـعب 
اليمنـي يف مواجهة العـدوان والتأكيـد عىل أنه 

شعب ال يستكني وال يستسلم للمتعدين. 
وباركت حرائر ونساء العاصمة، العمليات 
البطوليـة للقـوات املسـلحة يف عمـق العـدّو 
السـعودّي، لكـرس صلـف العـدوان وحصاره 

واحتجازه لسفن املشتقات النفطية. 
وأّكــد بيـان صادر عن املسـرية النسـائية، 

أن العدوان عـىل اليمن، إجرامـي أمريكي غادر 
تقوده أمريكا وتنفذه السعوديّة وبقية الدويالت 
واألنظمة العميلة.  ولفت إىل أن الشـعب اليمني 
الذيـن  األرض  أرشار  مواجهـة  خيـار  انتهـج 

احتشدوا يف الحرب عليه منذ مارس 2015م. 
وأَشـاَر البيـان، إىل أن السـنوات املاضيـة 
كشـفت أن التحالف اإلجرامي، يهدف الحتالل 

اليمـن ونهـب ثرواتـه، داعياً كافـة األحرار يف 
املحافظـات واملناطق املحتّلة، إىل التَحّرك لطرد 
الغزاة واملحتّلني.  وأّكـد بيان املسرية النسائية، 
أن الشـعب اليمني قادٌم يف العام الثامن بثبات 
وقوة وعنفوان، مباركاً عمليات كرس الحصار 
يف عمـق دول العـدوان، يف سـياق حـق الـرد 

املرشوع يف الدفاع عن اليمن. 

طتاشر سمران غثّحـُظ بقبئ تعاجج 
يف السحئ باضطفئ 250 ططغعن 

بمساعمئ طةامسغئ
 : سمران

دّشــن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان َونائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أمس، 
العمَل يف ثالثة حواجَز مائية يف مديرية العشة بمحافظة عمران بمساهمة مجتمعية. 

ويف التدشني، أشار املحافظ جعمان أن تدشني الحواجز جاء تلبية لدعوة السيد القائد عبدامللك الحوثي الذي 
دعا إىل املساهمة واملشاركة املجتمعية يف إحداث تنمية زراعية شاملة. 

َوأََشـاَد جعمان بجهود ومسـاهمة أبناء املجتمع واستشعارهم للمسـؤولية، مؤّكـداً عىل أهميّة مشاركة 
أبناء املجتمع يف التنمية، داعياً بقية املديريات لالقتَداء بمديرية العشـة، والتوّجـه إلنشـاء السـدود والحواجز 

املائية لحصاد مياه االمطار واالستفادة منها يف ري املزروعات. 
بدوره، أوضح نائب وزير الزراعة أن التدشني يأتي يف إطار الخطة املكثّـفة للزراعة التي أعلن عنها الرئيس 
املشـاط.  وأعلن الرباعي أن «العام الثامن من العدوان سـيكون عام التنمية الزراعية، وأن شـعبنا بعون الله 

سبحانه وتعاىل وبتوجيهات القيادة سيحول التحديات إىل فرص». 
مـن جانبه، أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة عمران، املهندس ناجي سـالمة، أن تدشـني 
العمل يف ثالثة حواجز مائية بمديرية العشـة بمسـاهمة مجتمعية تفوق تكلفتها 250مليون ريال، ُمشرياً أن 

العمل جاٍر يف إنشاء عدة حواجز مائية يف بقية املديريات. 
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خطاب اجابظائغ لصائث البعرة يف الغعم العذظغ لطخمعد.. 
الســثواُن غارظَّــُح أطــام الغمظغغظ

خئراء جغاجغعن وسسضرغعن: السغث سئث المطك عغأ الغمظغغظ لطثخعل لطسام الباطظ بمسظعغات سالغئ

 :طتمث الضاطض
ل ِخطاُب قائـد الثورة، السـيد عبد امللك  مثـَّ
بدر الدين الحوثي، الذي ألقاه عشـية االحتفال 
باليـوم الوطنـي للصمود أهم املرتكـزات التي 
يمكـن البنـاء عليهـا يف تحليل واقـع العدوان 
والحصـار األمريكـي السـعودّي عـىل بالدنا، 
صمـود  ظـل  يف  إخفاقاتـه  وأبـرز  ومآالتـه، 

أُسطوري ال نظري له للشعب اليمن. 
 وتطـرق قائـد الثـورة إىل املقدمـات التـي 
سـبقت العدوان، وبداياته الغادرة، مؤّكـداً أنه 
جاء بشـكل غادر، وأن النظام السعودّي لو لم 
يعلن عن تلك الغارات التي حدثت يف بني حوات 
يف الليلـة األوىل مـن العدوان، ملا عـرف أحد من 
الفاعـل، يف تأكيـد عـىل أن العدوان جـاء دون 
وجـود أية مقدمات تسـتدعي ذلك، ثم أّكـد أن 
العدوان أُعلن من واشنطن وعىل لسان السفري 

السعودّي آنذاك، عادل الجبري. 
ومثلمـا تناول قائـد الثورة جرائـم العدوان 
املتوحشـة عىل املدنيني اليمنيني، واسـتهدافه 
للبنى التحتيـة، وجميع قطاعات الدولة تناول 
كذلـك أبرز مظاهر الصمود للشـعب اليمني يف 
كافة املجاالت العسـكرية واألمنيـة والزراعية 
والتعليمـة واإلعالمية وغريها، والتي شـكلت 

حائط صد أمام الغزاة واملحتّلني. 
 ليس أمام اليمنيني سـوى مواصلة الصمود 
كخيـار مبدئي إيَماني إنسـاني قيمي أخالقي 
وطني ودعم الجبهات باملـال والرجال، وكذلك 
مواصلـة ودعم تطويـر الصناعـات الحربية، 
والتوّجـه نحو التصنيع يف الجانب املدني، وهو 

ما نحرص عليه ونسعى لتحقيقه. 
اليمـن  تواجههـا  خطـرية  مرحلـة  ويف 
واملنطقـة، وقـف السـيد عبدامللـك بـدر الدين 
الحوثي يف مناسـبة ذكرى تدشني العام الثامن 
للصمود عرب خطابه عـىل الكثري من املحطات 
واسـتعرض الكثري من النقاط الهامة والبارزة 
من جهة وحمل الكثري من الدالالت والرسـائل 

من جهة أُخرى. 
ويقـول الباحـث يف الشـأن العسـكري زين 
العابدين عثمان: إننا إذَا أمعنا النظر يف سـياق 
الخطاب املفصيل الذي ألقاه قائد الثورة السيد 
عبدامللك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله تعاىل- 
بمناسبة اليوم الوطني للصمود وبداية دخول 
العام الثامن من املواجهة ضد تحالف العدوان، 
تأتي أهم اإلشـارات واملعطيـات التي وضعها 
سماحته يف الجانب العسـكري واالسرتاتيجي 
والتصنيـع الحربي الـذي كان جوهر الخطاب 
وأهـم مسـاراته السـاخنة، فقـد أوضـح من 
ة البنيويـة التي باتـت عليها  خاللـه الُهــِويـَّ
القـوات املسـلحة اليمنيـة يف مجـال القدرات 
واإلْمَكانـات الدفاعيـة والهجومية ومسـتوى 
التطـور والنهضـة التقنيـة والعلميـة يف بناء 
ما  أسـلحة ردع اسـرتاتيجية متقدمة، ال ِسـيـَّ
يف قطاع الصواريخ الباليستية والطريان املسري 

والقوة البحرية. 
ويوضـح عثمان أنـه يف هذا املجـال وصلت 
هـذه القطاعات بفضل الله تعاىل إىل مسـتوًى 
ٍم يف مسـألة تطوير وبنـاء مجموعة من  متقدِّ
املنظومات الهجومية الفعالة التي بدأت تعطي 
نتائجهـا املذهلـة يف رضب وتدمـري األعمـاق 

الحيوية لدول العدوان السعودّي واإلماراتي. 

ويتابع حديثه: ويف أبعاد رسائل قائد الثورة 
الحصـار  اسـتمرارية  أن  العـدوان  ملعسـكر 
واالعتـداء عـىل شـعبنا اليمني أكثـر من هذا 
الوقت هو تصعيد لن يحّقق أية نتيجة بقدر ما 
سـتكوُن له تبعاٌت كبرية تقوُد هذا التحالَُف إىل 
االرتطام بهزائَم ومفاجآٍت عسـكرية مدّمـرة 
ال يمكـن توقعهـا، الفتـاً إىل أن عمليـات كرس 
الحصـار التـي تنفذهـا القـوات املسـلحة لن 
تتوقف وستتوسـع مفاعليهـا إىل َحــدٍّ تحييد 
وتعطيـل قدرة إنتاج السـعوديّة للنفط وقطع 
أهم مصدر رئييس تتغذى عليه أمريكا وفرنسا 

وبريطانيا. 
ويضيف: كما أن مسـاَر العمليات لن تكوَن 
د، فخياراُت املواجهة مفتوحة،  عىل نمـط محدَّ
فقد أشـار السيد القائد أن ُكـّل نقطة يف البحر 
األحمر هي تحت ُشـعاع الصواريخ واملسريات 
ويف متنـاول البحريـة اليمنيـة التـي تمِلُك من 
القدرات ما تخولها للدفاع عن اليمن وسواحله، 
وأن تغرق أساطيل العدّو املعتدية واملتمركزة يف 

أية نقطة بالبحر بعمليات نوعية وحاسمة. 
من جانـب، يؤّكـد الكاتـب الصحفي املهتم 
بالشـؤون السياسـية، زيد الغـريس، أن كلمة 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف 
مناسبة يوم الصمود الوطني شاملة وجامعة، 
وغطت املشهد بشكل كامل منذ بداية العدوان 
األمريكـي السـعودّي عـىل اليمن خالل سـبع 
نت الكثريَ من  سنوات وحتى اليوم، َحيُث تضمَّ
القضايـا املهمة والتـي ركـزت بالدرجة األوىل 
عىل إظهـار الصمود اليمني يف ُكــّل املجاالت، 
وما حّققه الشـعُب اليمني يف مواجهة العدوان 
من إنجـازات وانتصـارات يف ُكـّل املسـتويات 

السياسية والعسكرية واالقتصادية واإلعالمية 
واألمنيـة واالجتماعيـة وغريها، مـع املقارنِة 
بحجـِم املؤامـرات، وهذه نقطة مهمـة للعدو 
املاليـة  الكبـرية  اإلْمَكانيـاِت  يمتلـك  الـذي 

واإلعالمية واملرتِزقة وغريهم. 
ويوضح الغريس يف ترصيح خاص لصحيفة 
«املسـرية» أن الهدف مـن املقارنة هو توضيُح 
حجم االنتصـارات واإلنجـازات التـي حّققها 
السـيد  كلمـَة  أن  مؤّكــداً  اليمنـي،  الشـعب 
القائد رفعت معنوياِت الشـعب اليمني بشكل 
كبـري، وعّلقت عـىل كثرٍي مـن النقـاط املهمة 
اسـة التـي دائمـاً يقولها العـدّو فيما  والحسَّ
يتعلق بالشـائعات، سـواٌء أكان حـول إدَخال 
بعض األسـلحة إىل املدنيني أَو استخدام بعض 
األسـواق واىل آخـره مـن إطـالق الصواريـخ 
، أَو يف الحمـالِت اإلعالميـة  والطـريان املسـريَّ
والحـرب النفسـية التي يشـنها العـدوان عىل 

أبناء الشعب اليمني. 
ويـرى أن قائـَد الثـورة تحدََّث عـن مظاهر 
الصمود بشـكٍل كبري وثمار الصمود، إىل جانب 
اإلنجازات يف التصنيع العسـكري، واإلنجازات 
يف املجـال اإلعالمـي، والكثـري مـن اإلنجازات 
ألبنـاء الشـعب اليمنـي والتي يلمـس ثمرتها 
اليـوم بعد صمود سـبع سـنوات، معتقـداً أن 
الخطاَب كان مختلفاً عن الخطابات السابقة، 
َحيـُث كان الرتكيُز عىل إظهـار الصمود يمني 
وثمـاره ومظاهـره بشـكل يرفـع معنويـات 
الشـعب اليمنـي ويهيئُهـم للدخـول إىل العام 
الثامـن بمعنويات عالية، واسـتمرار وإرصار 
عىل التصدي للعدوان وعىل تحقيق االنتصارات 
واستكمال مرحلة النرص ألبناء الشعب اليمني. 
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طئادرة الرئغج المحاط..

 : سئاس الصاسثي
مـن موقـع القـوة واالقتـدار، أعلـن رئيُس 
املجلـس السـيايس األعـىل بصنعـاء، املشـري 
الركن مهدي املشاط، يف كلمته بمناسبة اليوم 
الوطنـي للصمـود عـن مبادرة سـالم بشـكل 
أحـادي تتضمن تعليق الرضبـات الصاروخية 
والطـريان امُلَســريَّ واألعمال العسـكرية كافة 
ام،  باتّجاه السعوديّة براً وبحراً وجواً ملدة 3 أَيـَّ
مؤّكــداً أن اليوم الوطني للصمود يفتتح عاماً 
ثامناً لخوض مرحلة جديدة من العمل املقدس 

الذي ال يتوقف إال بالسالم املرشف. 
وتأتـي املبادرة بعـد رضبات قويـة نفذتها 
القوات املسـلحة اليمنية يف العمق السـعودّي، 
وأدت إىل إحـراق أرامكوا جدة، َحيُث اشـتعلت 
النريان بكثافة وغطى الدخان األسـود سـماء 
املدينة، يف رسـالة عسكرية كبرية أثبتت للعالم 
بـأن اليمن قادر عىل إيـالم العدّو وإجباره عىل 

االستسالم. 
ويف هـذا الشـأن، دعـا محمـد عبدالسـالم 
-رئيس الوفد املفاوض- النظاَم السـعودّي إىل 
إثبات جديته نحو السـالم بالتعاطي اإليجابي 
مع مبادرة السالم اليمنية التي أعلنها الرئيس 
املشـاط وذلك باالسـتجابة لوقف إطالق النار 
وفـك الحصار وإخراج القوات األجنبية املحتّلة 
من بالدنا والتـي تعترب تمهيداً للحل والسـالم 
والذي يتم يف أجواء هادئة بعيًدا عن أي ضغوط 

عسكرية أَو إنسانية. 
وألن املبـادرَة جاءت من واقـع «حرص» ال 
«ضعف» فهي تعلُن السـالَم وتحمل يف طياتها 
الحـرَب، إن ُرِفضَت؛ ولهذا يقـول وزير اإلعالم 
ضيف الله الشامي، معلقاً عىل املبادرة: «افتتح 
الرئيس املشـاط العام الثامـن بمبادرة وخيار 
السالم عىل الحرب والعدوان وبخطوات عملية 
شـاملة ومن طرف واحد تشـمل كافة جوانب 
واألرسى،  واالقتصاديـة  العسـكرية  الحـرب 
أن املبـادرة تسـقط ورقـة املزايـدة  مؤّكــداً 
بالسـالم من أيدي دول العدوان، وترمى الكرة 

يف ملعـب املجتمـع الـدويل واألمـم املتحـدة. 
ويوضح الشـامي أن املبـادرة التي أطلقتها 
تحالـف  تمنـح  اليمنيـة  السياسـية  القيـادة 
العدوان السـعودّي واإلماراتي فرصة تاريخية 
للخروج من ورطتهم يف اليمن بسـالم مرشف، 
بـل وأكثر مـن ذلك تمثـل فرصة للمتشـدقني 
بالسـالم والحـرص عليـه من املجتمـع الدويل 

بشكل كامل. 
 

شرخٌئ تارغثغئ 
مـن جهته، يؤّكـد سـفري اليمن يف سـوريا، 
عبداللـه صـربي، أن مبـادرة الرئيـس مهدي 
املشـاط تفتـح األفـق أمـام السـالم املـرشف 
العـادل، بحيث يتوقف العدوان عىل بالدنا دون 
انتقاص من سـيادة اليمن واستقالله وكرامة 

شعبه.  
وحول املبادرِة التي تدعو النظام السـعودّي 
بالتعاطـي  السـالم  نحـو  جديتـه  إثبـات  إىل 
اإليجابـي مـع مبـادرة السـالم اليمنيـة التي 
أعلنهـا الرئيـس املشـاط قبـل أن يتحـول إىل 
مستورد للمشتقات النفطية وباحث عن مزود 
للطاقـة، يقول عضو املكتب السـيايس، فضل 
أبو طالـب: إن مبادرة الرئيس مهدي املشـاط 
للسـالم تؤّكــد حـرص وجديـة صنعـاء عىل 

ة أنها صدرت من موقع قوة َويف  السـالم َخاصَّ
ظل فشل تام لتحالف العدوان؛ لذلك يجب عىل 
دول العدوان أن تسـتغل الفرصة وأن تتعاطى 
معها بإيجابية، كمـا ينبغي عىل األمم املتحدة 
أن تجعلهـا أََساسـاً لعمليـة السـالم إذَا كانت 

لديها نوايا حقيقية لذلك. 
وكون ما يسـمى بمشـاورات الرياض التي 
أعلن عنها مجلس التعاون الخليجي األمريكي، 
مرسحيـة قدمت حرصاً لشـهر مـارس؛ كون 
أيامه تحمل إجراءات عسـكرية يمنية قاسية 
نظـراً ألهميّة مارس عسـكريٍّا، أتـت عمليات 
كـرس الحصـار الثـالث التـي نفذتهـا القوات 
املسـلحة يف العمق السـعودّي، رداً عىل الحرب 
والحصار وما تحملـه من التفافات ومخادعة 
تلـك الدعـوة واملشـاورات السـخيفة، ومعلنة 
مبادرة الرئيس املشـاط عىل أََسـاس عسكري 
قوي ومن موقع قوة واقتدار، َوأُحادية الجانب 
مزمنـة َومرشوطـة بتأكيـد جديـد بالرغبـة 

للسـالم، وإسقاط ُكـّل عناوين السالم الزائفة 
التي يسـوق لها العدوان، إضافة إىل القول بأن 

صنعاء صاحبة القرار والحل الشامل. 
الرئيـس  وضعهـا  التـي  املبـادرة  إطـار  يف 
مهدي املشـاط، املتضمنة إيقاف كافة أشكال 
العمليـات الحربيـة تجـاه السـعوديّة، وحول 
تداعياتهـا وأبعادها السياسـية يقـول الخبري 
العسـكري واملحلـل السـيايس زيـن العابدين 
عثمـان: إن املبادرة يف َحـــّد ذاتها جاءت من 
موضـع القـوة واالقتـدار بفضـل اللـه تعاىل، 
مؤّكــدة حـرص القيادة الثورية والسياسـية 
عـىل السـالم املرشف وحقـن الدمـاء وإعطاء 
السـعوديّة الفرصَة لتنقذَ نفَسها من أعاصري 
اليمـن املحدقة بها والتي ال يوقفها إالَّ السـالم 
املرشف ووقف العدوان والحصار عىل الشـعب 

اليمني. 
ويؤّكــد عثمـان أن تعليـق ُكــّل العمليات 
العسـكرية الربيـة والبحريـة والجويـة عـىل 

السـعوديّة، ومـن طـرف واحـد إثبات حسـن 
نية القيـادة الثورية والسياسـية يف العاصمة 
وإلقـاء  السـالم  مفهـوم  لرتسـيخ  صنعـاء 
الحّجــة تجاه تحالـف العدوان، كمـا أن املدة 
املزمنـة للمبادرة وهي 72 سـاعة تأتي كفرتة 
مناسـبة لتعيد السـعوديّة ومن خلفها أمريكا 
حسـاباتهم العسـكرية واالسـرتاتيجية التـي 
فشـلت وانهـارت بالحرب وأصبح االسـتمرار 
فيها انتحاراً جنونياً، موضًحا أن الفرصة اليوم 
أمام السعوديّة لتخرج من اليمن بما تبقى لها 
من ماء الوجـه ويكفيها دروس عمليات كرس 
الحصـار السـاحقة التي وصلـت تأثرياتها إىل 
مسـتوى تدمري منشـأة أرامكو يف جدة بشكل 
شـبه كيل وتلقيها خسائَر بمليارات الدوالرات، 
وبالتايل الفرصة مواتية لتنقذ نفسـها من هذا 
الجحيـم وذلـك بالتعاطي مع املبـادرة بجدية 
وإيجابيـة وبشـكل يوقـف العـدوان ويرفـع 

الحصار عن شعبنا اليمني بشكل نهائي. 
ويف حال الرفض وانتهاء املدة دون أن يحصل 
جديد مـن قبل السـعوديّة وحلفائهـا، يؤّكـد 
الخبري العسـكري عثمان أن ذلك سيكون أكرب 
خطـأ ترتكبه السـعوديّة منذ بدايـة العدوان؛ 
ألَنَّها سـتعيد نفسـها إىل مربع االستهداف من 
جديد، مع فـارق أن «عمليات ما بعد املبادرة» 
سـيكون مدّمـراً إىل مستوى ال يمكن تخيله أَو 
توقعه، وستكون سيناريوهات الهجوم مركزة 
لتدمري األعماق الحيوية داخل السعوديّة وعىل 
رأسها منشآت ومحطات أرامكو النفطية وفق 
إطار ناري وعملياتي مدروس ومتصاعد يصل 
إىل َحــّد تحييد هذه املنشآت وتدمريها وقطع 
خـط إنتـاج النفط التـي تتغذى عليـه أمريكا 

بشكل كيل أَو شبه كيل. 
 

طئادرُة جقم تصغصغئ 
محافظـة  أول  وكيـل  يقـول  السـياق،  ويف 
الحديـدة، عبدالجبـار الجرمـوزي: إن مبادرة 
الرئيـس املشـاط جـاءت مـن موقـف القـوة 
وسوف يكون لها أبعاد سياسية كبرية تكشف 
حقيقة العدوان الذي يتغنى بالسالم يف اليمن، 
وكذلـك نفي ُكــّل الشـائعات والدعايات التي 
يسـوق لها العدوان أن صنعاء ال تريد السـالم 

وأنها تريد استمرار الحرب. 
وبحسـب الجرموزي، َفـإنَّ املبـادرة تنهي 
ُكـّل الشائعات التي تبثها أبواق العدوان، وتثبت 
جدية صنعاء يف مبادرة السالم العادل واملرشف 
َوأَيْـضاً سـوف يكون لها تداعيات إيجابية إذَا 
تعاطـت معها قـوى العـدوان بإيجابية وهي 
يف الحقيقـة تشـكل فرصة للعـدوان للخروج 
مـن املأزق الذي وقع فيه، وال سـيَّما أنها تأتي 
بعـد عمليات كرس الحصـار الثالثة التي كانت 
عملية نوعية وواسـعة وخلفت خسائر كبرية 

يف املنشآت االقتصادية للعدوان السعودّي. 
وبالتـايل َفـإنَّ املبـادرة املتزامنـة مع اليوم 
الوطنـي للصمود والذكرى السـابعة للعدوان، 
وبتوقيتهـا القـوي التـي أعلنت فيـه يعطيها 
أهميّـة كبرية وزخماً سياسـياً عىل املسـتوى 
العاملـي والعربـي؛ ألَنَّها مبـادرة َحـلٍّ واضحة 
وواقعية، مقابل ما يقدمه العدوان من دعوات 
مزيفـة ولهـا أغـراٌض أُخـرى، لكـن مبـادرَة 
ـاط واقعية وفعليـة، َحيُث أعلن  الرئيـس املشَّ
أنـه يتم وقف ُكـّل العمليات العسـكرية الربية 

ام.  والبحرية والجوية ملدة ثالثة أَيـَّ

 ذعق الظةاة العتغث لطسثوان

سئث الســقم: المئادرة تسائر تمعغثًا لطتض والســقم الثي غاط شغ أجعاء عادئئ بسغًثا سظ أغئ ضشعط سســضرغئ َأو إظســاظغئ
الحــاطغ: المئادرة تســصط ورصئ المجاغثة بالســقم طظ أغثي دول السثوان وترطغ الضرة شغ ططسإ المةامع الثولغ وافطط الماتثة
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السام الباطظ لطخمعد.. 

 : طتمث سئثه سئاس المظخعر
 دخـل اليمانيـون العـاَم الثامـَن مـن الصمود 
وهـم بكل قـوة وعنفوان، ال يَِكلُّـون وال يملون وال 
يستسـلمون ملواجهـة عـدوان أمريكـي سـعودّي 

بريطاني إماراتي غادر.
ورضب اليمنيون خالل السـنوات املاضية أروع 
األمثلـة يف الصرب والصمود والتحـدي، فقد تمّكنوا 
مـن هزيمـة أكـرب ترسـانة عسـكرية يف املنطقة 
واملدعومة بشكل كبري من قبل األمريكيني، وتمّكن 
املجاهـدون األبطال من الجيش واللجان الشـعبيّة 

أن يدوسوا الدبابات األمريكية بأقدامهم. 
ويظل موقف الشعب اليمني ثابتاً ال يتغري، فهو 
ال يقبل الـذل واملهانة، وال يقبل املحتّلني يدنسـون 
تراب الوطن؛ ولهذا فقد كان إعصاره كبرياً، وزئريه 
ـة بعـد أن تم اسـتهداف  وصـل إىل العالـم، وَخاصَّ
العمق السـعودّي مؤّخـراً يف عمليات كرس الحصار 
األوىل والثانيـة والثالثة التي كانت مرعبة وموجعة 

ومؤملة لألعداء. 
وتغمـر الكثـري مـن املواطنني الفرحـة الكبرية؛ 
بَسـبِب هجمـات كرس الحصـار، آملـني أن يكون 
القـادم أعظم بعون اللـه وتوفيقه َوبصرب وعزيمة 
الشـعب اليمنـي؛ ألَنَّه ال خيار أمام الجميع سـوى 
الصمود األُسـطوري، وهو خيار إنساني وأخالقي 

وديني ومبدئي للتصدي للمعتدين. 
ويف هـذا الصـدد، يقول عضو مجلس الشـورى 
األُستاذ أحمد املنيعي: بفضل الله وتوفيقه وتأييده 
نسـمع ونشـاهد تفاعل أحـرار ورشفاء الشـعب 
اليمني يف ُكـّل املواقف والفعاليات الوطنية الداعية 
لرص الصفوف ورفد الجبهات ملواجهة تحالف دول 
العـدوان ومرتِزقتهم، مؤّكـداً أن ما حملة «إعصار 
اليمـن» إالَّ دليل واضح عىل تفاعل الشـعب اليمني 
وحيويته وإيَمانه الراسخ بوجوب استمرار الحشد 
والنفري إلكمال معركة التحّرر الوطني حتى النرص 
وهي أَيْـضاً رسالة سياسية وعسكرية واقتصادية 
يوجهها الشـعب اليمنـي إىل تحالـف دول العدوان 
بأن سياسة التجويع والحصار لن تجدي نفعاً ولن 
تحّقق لكم هدفاً، وإننا كشـعب يدافع عن كرامته 
وسـيادته ال خيار لدينا إالَّ الصمود ورفد الجبهات 

بالرجال واملال حتى تحقيق النرص. 
ويواصـل املنيعـي يف ترصيـح خـاص لصحيفة 
«املسرية»: «أما حالة االنحناء واالستسالم فلم ولن 
تكون واردة يف قاموسنا وكل محاوالتكم من سابع 
وثامـن املسـتحيالت تحقيقها ويجـب أن تنظروا 
نظرة دقيقـة نحو قيم وتاريخ 

وعزة وشموخ الشعب اليمني وال تنظروا إىل حالته 
االقتصاديـة؛ ألَنَّ الشـعب طـوال تاريخـه يفضل 
الجـوع عىل الخضوع واملوت عـىل الحياة وصالبته 
أمـام الظـروف وصمـوده األُسـطوري يف مواجهة 
األعداء معروف ومعلوم للجميع عىل مر التاريخ». 
ويؤّكــد أنـه يجب عىل دول تحالـف العدوان أن 
تتعظ وتعترب وتنظر إىل التحوالت التي حصلت منذ 
العام األول للعدوان وحتى هذه اللحظة، َحيُث كانوا 
يدعون القـوة والقدرة عىل الحسـم الرسيع خالل 
أسـبوعني أَو شـهرين بحسـب إعالنهم وبياناتهم 
والناطقـني  قياداتهـم  وترصيحـات  الرسـمية 
باسمهم وكان حينها سالحنا هو السالح الشخيص 
الخفيـف، وها هم اليوم ينهزمون يف ُكـّل الجبهات 
القتالية امليدانية ويشكون من رضبات صواريخنا 

البالسـتية والطريان امُلَسـريَّ يف مختلف 

السـعودّي  العـدوان  دول  ومحافظـات  عواصـم 
واإلماراتي ويسـتغيثون بمجلس األمن ويناشدون 
العالـم كلـه بالتدخل إليقاف الرضبات املسـددة يف 

عمق بلدانهم املعتدية عىل اليمن. 
ويشـري إىل أنه ومع ذلـك «لن يفيدهـم الرصاخ 
والعويل ونحن بالله أقوى والشعب اليمني بقيادته 
الحكيمـة الثورية والسياسـية وحكومته الوطنية 
ومجاهديـه األبطـال مـن أبنـاء الجيـش واللجان 
الشـعبيّة وكّل قـواه الحيـة وقبائله األبيـة وكافة 
رشائحـه لـن يقبلـوا بغري النـرص وهزيمـة العدّو 
املحتـّل وإجباره عىل الرحيل ودفع الثمن يف ُكـّل ما 
تسبب فيه عدوانهم من القتل والدمار والحصار». 
ويواصـل: «اليوم ونحن قد دخلنـا العام الثامن 
من الصمود والتصدي للعدوان يف أكثر من خمسني 
جبهـة وأبطـال الجيـش اليمنـي واللجـان 
املذهلـة  االنتصـارات  يحّققـون  الشـعبيّة 
ويثبتـون يوماً بعد آخـر كفاءتهم وقدرتهم 
عىل دحر وهزيمة العدّو والقوة الصاروخية 
التصنيـع  يف  مضطـرد  بشـكل  تتفـوق 
ومضاعفـة اإلنتـاج، ولذلك لن يكـون بعد 
عملية اإلعصار إالَّ تحقيق االنتصار الكامل 
وتحريـر كافـة األرض اليمنيـة مـن دنس 
هـاً نصيحته  املحتّلـني ومرتِزقتهـم»، موجِّ
لدول العدوان برسعة وقف العدوان وسحب 
قواتها املتواجدة عىل األرايض اليمنية وترك 
اليمن وشئونَه الداخلية إىل األبد فقد ذهب 

عرص الوصاية الخارجية إىل غري رجعة. 
 

ق سثَر فتث يف الثشاع سظ العذظ
وعـىل صعيـد متصـل، يقـول عضـو 
مجلس النواب، الشـيخ محمـد الطوقي: 
إن الشـعَب اليمنـي يدخل العـام الثامن 
مـن الصمـود بفضـل اللـه تعـاىل، وهو 
صابـر ثابـت، داعياً إىل رضورة تماسـك 
الجبهة الداخلية، فالعدّو يسـعى جاهداً 
الخرتاقها، ويسـتغل أي حـدث ويختلق 
األزمات والفربكات ويسخر لذلك ماليني 
الـدوالرات بعـد أن عجـز خـالل الــ 7 

السنوات. 
لصحيفـة  الطوقـي  ويضيـف 
هـو  اليمـن  إعصـار  أن  «املسـرية» 
اإلعصـار األول الـذي يحظى باهتمام 

من رأس الهـرم، ُوُصـوالً إىل القاعدة الجماهريية 
القـوى  ُكــّل  فيـه  اشـرتكت  َحيـُث  الشـعبيّة، 
أن  إىل  ُمشـرياً  للعـدوان،  املناهضـة  السياسـية 
الحاجـة أتـت لحملـة «إعصار اليمن» بعد سـبع 
سـنوات مـن العـدوان ملواجهـة تصعيـده يف ظل 
الصمت الدويل وسياسـة ازدواجية املعايري والكيل 
بمكيالني يف قراراتهم وذلك ما ظهر جليٍّا يف الحرب 
الروسية األوكرانية، موضًحا أن القيادة السياسة 
ـة، وأنه ال  والثوريـة رأت رضورة اسـتنهاض األمَّ
سبيل لوأد وإفشال عدوانهم وفك الحصار الخانق 
إالَّ بمـا آتانـا اللُه من قـوة نرضب بها عـدو الله 
ونصد زحفه ونفشل مخّططاتهم االستعمارية يف 

ُكـّل شرب من أرض الوطن. 
ويـرى أن اإلعصار هـو إلرشاك ُكـّل أبناء الوطن 
بصناعة النرص والفتح املبني والذي سـيكون ثمرة 
وتتويجاً لجهودهم وصربهم وتضحياتهم، فالنرص 
بات قاب قوسـني أَو أدنى إن شـاء الله، داعياً ُكـّل 
أبناء شـعبنا األبي املجاهد أن يهبوا هبة رجل واحد 
عمـالً بقول الله تعاىل: (إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاِتلُوَن 

ْرُصوٌص).  ا َكأَنَُّهم بُنْيَاٌن مَّ ِيف َسِبيلِِه َصفٍّ
وحّمل الطوقي ُكـلَّ اليمنيني املسـؤوليَة الكاملة 
أمـام اللـه وأمام أنفسـهم ووطنهـم يف الدفاع عن 
الديـن والوطن والعرض، مؤّكــداً أنه ال عذر ألحد؛ 
كون الدفاع ومواجهة العدوان ليس مسؤولية حزب 
أَو جماعة أَو طائفة أَو مكون، َوإنما هو مسؤولية 
ما وأن العـدوان يف عامـه  ُكــّل اليمنيـني ال ِســيـَّ
الثامـن قد ظهرت ُكـّل مشـاريعه وانكشـفت أنها 
تآمرية وتدمريية للوطن، وتسـتهدف ُكـّل اليمنيني 
أرضاً وإنسـاناً بالحصار والقتل حتـى أُولئك الذين 
انضووا تحت لوائه من املخدوعني َواملغرر بهم ومن 
باعوا دينهم ووطنهم نتيجة أطماعهم ووقوعهم يف 

العمالة وخيانة الوطن. 
وأَشـاَر إىل أن أولوياتنا هي االهتمام بالتحشـيد 
ورفـد الجبهـات والحفـاظ عـىل تماسـك الجبهة 
الداخليـة ومضاعفـة الجهـود يف جميـع املجاالت 
الخدميـة والسـعي إىل االكتفاء الذاتـي، الفتاً إىل أن 
حملـة «إعصـار اليمـن» جـاءت كـرضورة ملحة 
تستدعي منّا التَحّرك يف ُكـّل مجاالت الحملة؛ ملا لها 
من ثمار قوية وطويلة املدى وتسـهم يف التأسـيس 
لنرص اللـه والفتح املبـني الذي يرونه بعيـًدا ونراه 
ا بـإذن الله، ومـا ذلك عىل اللـه بعزيز  قريبـاً ِجــدٍّ

وسبحاَن ربنا إن كان وعُد ربنا َلمفعوًال. 

شاتتئ الظخر الضئري لطغمظ

الطعصغ:  سطغظا اقعامام 
بالاتحغث ورشث الةئعات 

والتفاظ سطى تماجك الةئعئ 
الثاخطغئ وطداسفئ الةععد 

شغ ضاشئ المةاقت

المظغسغ: تالئ اقظتظاء 
واقجاسقم لغسئ واردة 

شغ صاطعجظا والخراخ 
والسعغض لظ غةثي 

السثوان ظفسًا
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سئثالمطك السةري

يُنَظـُر لليمن كمعضلٍة أَو مأِزق ملاذا 
أَْمــنيٍّ للسـعوديّة؟ وهل فعًال 
ـُل مصدَر تهديد للسـعوديّة؟ وماذا عن  يَُمثـِّ

التهديد الذي تشكِّلُه السعوديُّة لليمن؟

يقوُل أصحـاُب نظرية «اليمـُن الخطر»: 
إنَّ اليمـَن طـواَل القرن العرشيـن دولٌة غريُ 
مسـتقرَّة، ذاُت مـوارَد محـدودٍة تُعاِني من 
تخلُّـِف التنميـِة االقتصاديـة واالجتماعية، 
وعاجـزٌة عن القيـاِم بوظائفهـا يف الرِّعايِة 
والِحمايِة والسيطرِة عىل إقليمها وحدودها، 
وتقـُع يف خـارصة الخليـج، وتشـرتُك مـع 
السـعوديّة بحدود طويلة، هذا الرتابط جعل 
النزاعاِت واملشـاكَل الداخليَة األمنية وغريها 
تتعدى كونها شـأنًا وطنيٍّا أَو داخليٍّا يُخصُّ 
الباحـث  َحـــدِّ  اليمنيـة -عـىل  الحكومـَة 
الخليجـي يف العالقات الدبلوماسـية أبو زيد 
- فاليمـُن ُجـزٌء ال يتجزَّأُ مـن األمن القومي 

للسعوديّة. 

وعىل العكس، السـعوديَُّة دولٌة مسـتقرٌَّة 
َة  وقويـٌة وآمنـٌة ومسـيِطرٌة وال تعانـي أَيـَّ
مشـاكَل يمكـن أن تؤثَر عىل اليمـن. وزوال 
التهديد الذي يَُشـكِّلُه اليمُن عىل السـعوديّة 
واملعضلـُة األمنيـُة التـي يتسـبب فيهـا ال 
يتحّقُق إالَّ بوجود دولة مستقرَّة وقادرة عىل 
فرض سـلطتها عىل كامل إقليمها وحماية 
األََساسـية،  بوظائفهـا  والقيـام  حدودهـا 
ا أالَّ يكـون لـدى النظـام الحاكـم يف  وثانيّـٍ
صنعاء توّجـهاٌت معادية للنظام السعودّي؛ 
ولضمان ذلك يجُب إبقـاَء اليمن قيَد النظر، 
َومنطقَة نفوذ مقفلًة وغريَ قابلة للمزاحمة، 
وال تلقـي بـاًال لكـون اليمن دولًة مسـتقلًة 
وللقانون الدويل ما دامت قادرًة ولديها القوة 

الكافية لفرض وجهة نظرها. 

ٌر يلقى مساندَة الواليات املتحدة  وهو تصوُّ
َواألنظمـة الغربية التي تنُظـُر لليمن بعيوٍن 
سعوديّة، ولحجم املصالح التي تربطهم بها 
يـَرون من حقها كدولة مسـتقرَّة وقوية أن 
تحمـَي أَْمــنَها ونفوذها حتى ولو كان ذلك 

عىل حساب أَْمــن وسيادة اليمن. 

بطبيعـِة الحـاِل ال يُنِكـرون أنَّ املواثيـَق 
األمميـَة والقانـون الـدويل -عـىل املسـتوى 
النظري- يمنُح اليمن حقوًقا متسـاويًة مع 
السعوديّة ومع ُكـّل الوحدات املكونة للنظام 
الـدويل، لكن عـىل الواقـع، فاألمـُر مختلٌف 
فمـا تملكه ُكــلُّ دولـة من عنـارص القوة 
هو العامُل الحاسـُم يف ترتيـب وزنها الدويل 
وطبيعـة عالقاتهـا يف الـدول األُخـرى، من 
َحيُث التبعية أَو الهيمنة، وبحسـب املنظور 
الواقعي فاألمن القومي للدول بالُغ التعقيد، 
إذ يحدث َكثـرياً أن أَْمــَن دولة هو يف الوقت 

ذاته تضحيٌة بأمن وسيادة دولة أُخرى. 

عىل مدار عقود كانت السياسُة الخارجيُة 
السـعوديّة تجـاَه اليمـن تعتمُد عـىل أدوات 
النفوذ الناعمة والوكالء املحليني واستخدام 
املـال السـيايس، لـرشاء الـوالءات، لكن مع 
اعتـالء امللـك السـعودّي سـلمان العـرَش، 
وسيطرة ابنه َوويل عهده محمد، عىل مقاليد 
امللك تخلَِّت اململكُة عن سياسـِتها التقليدية 
ونهـٍج  هجومـي  طابـٍع  ذاِت  سياسـٍة  إىل 
إرغامي باسـتخداِم القوة الخشـنة َوالنزعة 
العسـكرية تجـاه قضايا الـرصاع اإلقليمي 

ـُل العسـكري يف  كان أبـرز تجلياتهـا التدخُّ
اليمن. 

وعىل َحــدِّ خبري غربي، 
«ثّمة تفسـري يـرى أن هذا 
النهـج امُلغاِمـر ينبـع من 
باإلحباط  الرياض  شـعور 
إزاء مـا تعتـربه انسـحاباً 
الـرشق  مـن  أمريكيـاً 
األوسـط»، والفـراغ الـذي 
سـينتج عنه دون سـلطة 
ضبـط للتـوازن اإلقليمـي 
تحل محل الواليات املتحدة 
سـيما بعـض دول الخليج 
اسـرتاتيجيتها  تعتمد  التي 

الحضـور  عـىل  مفـرط  بشـكل  األمنيـة 
الواقعيـة  منظـور  وبحسـب  األمريكـي، 
املتطرفـة للمحافظـني الجـدد -الذي سـاد 
العالقـات الدولية وإدارة بـوش االبن عقيب 
أَْحَداث الحادي عرش من سبتمرب- أنه يف ظل 
بيئـة عاملية وإقليمية فوضويـة وغياب أَيَّة 
سـلطة عاملية أَو إقليمية قـادرة عىل فرض 
القانـون الـدويل وحماية أَْمـــِن الدول من 
الفوىض والتهديـدات العابرة للـدول، َفـإنَّ 
املبدأَ األََسـايس هو «احِم نفَسك» وأن الدوَل 
القويـَة تفـرض هيمنتها وسـيطرتها عىل 
الدول األضعـف لحمايـة أَْمــِنهـا القومي 
وتحصيناتهـا  املاديـة  قدراتهـا  وتعزيـز 
املختلفـة؛ لضمان بقائها يف دائـرة املهيمن 

عىل الدول املحيطة بها. 

 

شساُد املظزعر العاصسغ لفطظ الصعطغ 

الواقعـيُّ •  املنظـوُر  سـاهم  كمـا 
صناعـة  يف  الجـدد  للمحافظـني 
قـة وتسـبب يف  الفـوىض املدّمــرة ال الخالَّ
الكثـري مـن الكـوارث والدمـار، وإسـقاط 
أنظمة واحتالل دول مستقلة، َوخلفت أكثَر 
من عـرشة ماليني قتيـل وانتجت بـدالً عن 
القاعـدة قواعـَد ودواعش، َوفّجـر حصاُده 
امُلرُّ غضبًا واسًعا محليٍّا وعامليٍّا عىل أمريكا. 
نفس األمر ينطبق عىل السياسـة الخارجية 
السـعوديّة للعهـد السـليماني ذات الطابع 
واللجـوء  باملزاجيـة  واملتسـمة  الهجومـي 
لألسـاليب األُحادية واإلكراهية أَدَّت النهيار 
شعبيّة وُسـمعة اململكة وخلقت لها الكثريَ 
مـن األعـداء َوقـادت اململكـة إىل كثـري من 
املغامـرات أَدَّت لنتائَج عكسـية من الحرب 
عىل اليمـن إىل حصار قطر، َواحتجاز رئيس 
وزراء لبنان َوقتل خاشـقجي، َوالخالف مع 
حركات املقاومة الفلسطينية، والتقارب مع 
«إرسائيل» وغريها من األَْحَداث التي ألحقت 
أرضارا بالغة بويل العهد السعودّي وبمكانة 
ا، بما فيهم  اململكة عربيٍّا وإسـالميٍّا وعامليّـٍ
أقـَرُب حلفائهم األمريـكان. وَحـاليٍّا تدخل 
املغامـرة العسـكرية التي أعلنتهـا الرياض 
يف 2015 عاَمهـا الثامـن وأوصلـت املعضلة 
اليمنية التي تريـد الهروَب منها ملرحلة غري 
مسـبوقة من التعقيد، مخلفة نُُدوبًا ستظل 

ُم العالقاِت املستقبلية.  تأثرياتها تسمِّ

املوقـُف الغربي واألمريكي املسـاند • 
واحتـالل  العـراق  لغـزو  واملؤيـد 
أفغانسـتان والعـدوان عىل اليمـن وانتهاك 
سـيادة الـدول األُخـرى، لـم يكن هـو ذاته 
يف الحـرب الروسـية األوكرانيـة، بـل انقلب 

لنقيضه مع أن املوقف الرويس أكثر منطقية، 
فروسـيا لم تخرتع حكايًة كحكاية السالح 
الكيمـاوي (كذبـة القـرن 
تسـتخدم  ولـم  الكـربى) 
مربّرات معوَّمة َوعائمة أَو 
رشوًطا تعسفية، ال تمانع 
انفتاَح أوكرانيا عىل الغرب 
أَو أن تكـون لهـا عالقـات 
سياسـية واقتصاديـة مع 
االتّحـاد األُوُروبي بقدر ما 
أوكرانيا  انضمـاَم  تعارض 
بإقامة  السـماح  أَو  للناتو 
غربيـة  عسـكرية  قواعـد 
يف جوارهـا، وهـو مطلـب 
ال يمكـن أن تسـمح بـه أمريـكا وال غريها 
يف جوارهـا، ويعتـرب تجاُوًزا لـكل الخطوط 
الحمـراء لروسـيا، بخالف املزاعـم العائمة 
للعدوان عىل اليمن، َوأُْزُعوَمِة النفوذ اإليراني 
يسـتطع  لـم  وعائمـة  فضفاضـة  دعـوى 
العدوان أن يعـرَِّف لنا ما هو النفوذ اإليراني 
الـذي يعتـربه خطـًرا عليـه، هـل يقصد به 
العالقاِت السياسـية واالقتصادية املرشوعة 
الرسـمية بني البلدين؟ وهذا شـأٌن سيادي 
وليـس مـن حـق أحـد التحكـُم بالعالقات 
الخارجية اليمنية؟ أم إقامة قواعد عسكرية 
إيرانيـة عىل األريض اليمنية؟! والسـؤال أين 
هـي القواعـد العسـكرية اإليرانيـة؟ وعىل 
العكـس يف مؤتمر الحوار سـعى أنصار الله 
لتثبيـت بنـٍد ينُـصُّ عىل تجريـم إقامـة أَيَِّة 
قواعـد عسـكرية أجنبيـة يف اليمـن، وكما 
سيأتي القواعد العسكرية األمريكية يف املياه 
الخليجيـة هـي التي تشـكل تهديـًدا لليمن 
ولـدول املنطقـة، سـيما أنهـا خرجـت عن 
وظائفها الدفاعية –بزعمهم- لتهديد الدول 
األُخرى، وبالنسـبة للمحاور اإلقليمية أَو ما 
يسمى محور املقاومة ومحور االعتدال هي 
محاوُر سياسـية غري رسمية وال مؤّسسية 
تعرب عن تالقي املواقف الرسـمية والشعبيّة 
تجاه أبرز القضايا واالستحقاقات اإلقليمية 
العربيـة واإلسـالمية وعىل رأسـها القضية 
الفلسـطينية والعالقة مع إرسائيل ونحوها 
فهي ليست تحالفاٍت عسـكرية أَو أَْمــنية 
عىل غرار حلف الناتو وال حتى تكتًال سياسيٍّا 
وهـذه  األُوُروبـي،  كاالتّحـاد  ا  َواقتصاديّـٍ
املواقـف تعترب سـياديًة ُكـّل دولـة تتخذها 
َوتوّجـهاتهـا  الوطنيـة  ملصالحهـا  وفًقـا 

الوطنية َوالقومية َواإلسالمية. 

الوسيلَة •  ليست  الهجوميُة  السياسُة 
التهديـدات  الحتـواء  الوحيـدَة 
املحتملـة، علًمـا أن هذا املنظـوَر قد تراجع 
وتسـببت  املتحـدة  الواليـات  األم  بلـده  يف 
باالنتكاسة االسرتاتيجية له يف التحول نحو 
سياسـة االحتواء الدبلومـايس والذي تُرِجَم 
باتّفـاق لـوزان النووي نهايـة إدارة أوباما. 
كمـا أن اإلعالء من قيمة املصالح املشـرتكة 
يقلل مـن املخاطر َوانعـدام اليقني، وإتاحة 

الفرصة الستنفاذ الجهود الدبلوماسية. 

َولألسـف فالسـعوديّة مـع بدايـة بوادر 
التوتـر عقيـب 21 سـبتمرب لم تتـح فرصًة 
كافية ألية جهوٍد سياسية وسلمية الحتواء 
األَْزَمـــة، ال سـيما أن أنصـار اللـه كانـوا 
منفتحني عليها وال يرفضون التعاون معها 
وال يف نيتهـم تحويـل اليمن لدولـة معادية، 
وظلوا يتحاشـون االصطداَم بها وتجنب أي 
خـالف معها وهـم ال زالوا خارَج السـلطة، 

َحيـُث تبعـات أي اسـتفزاز عليهـم وعـىل 
اليمـن أخف منهـا وهم يف السـلطة، وفوق 
هـذا بـادروا يف التواصل معهـا، وبعثوا وفًدا 
للريـاض ملحاولـة امتصـاص سـوء الفهم 
وتقديم التطمينات إالَّ أن السعوديّة اختارت 
سياسَة إقفال األبواب وظهر حينها أن قراَر 

الحرب يف طور التحضري واإلعداد.

اليمـُن دولٌة ذاُت مـوروث وحضارة • 
أن  الصعـب  مـن  عريـق،  ومـاٍض 
تتقبََّل بسـهولة التحوَل لدولة تابعة، ورغم 
انعدام االسـتقرار الذي عانته وتعانيه اليمُن 
َفــإنَّ محـاوالت االسـتتباع سـتظل تواجُه 
مقاومًة نفسية ووجدانية شعبيّة ونخبوية، 
فاليمـن ال يمكـن أن تكـوَن كالبحريـن وال 
حتى كأوكرانيـا التي ظهرت للوجود بفضل 
ال  الوقـت  ذات  ويف  السـوفييتي،  االتّحـاد 
تريُد الِعداَء مع السـعوديّة، السـعوديّة تريد 
أَْمــنَها، وهذا حقها، واليمن يريد سـيادته، 
وهذا حقه َوهو األََساس الذي يجب أن تقوَم 
عليـه اسـرتاتيجيُة حمايـة األمـن القومي 

للبلدين. 

الفـراغ أَو الفـوىض اإلقليميـة هـي • 
نتيجُة االعتماد املفرط عىل الحماية 
األجنبيـة  القواعـد  واسـتقدام  األمريكيـة 
وَغيـاب أي تصـور لألمـن اإلقليمي وشـلل 
القائمـة  اإلقليميـة  واملنظمـات  الهيـاكل 
ات لتبادل  وافتقادها للُقدرة عىل توفري ِمنَصَّ
املعلومـات والتواصـل والتعـاون اإلقليمي؛ 
ملواجهـة التحديـات وحل النزاعـات املحلية 

َواإلقليمية.

ومن املهم أن يتم التفكريُ يف صيغ إقليمية 
قـادرة عـىل معالجـة الشـواغل األمنية وال 
تسـتثني أحـًدا من أصحـاب املصلحـة وأّال 
تكـون موجهة ضـد أحـد، َوأن يعالج األمر؛ 

باعتبَاره جزءاً من األمن القومي العربي. 

دخـول السـعوديّة يف مـا ُعـرف بـ • 
«مبـدأ ايزنهاور للحماية األمريكية» 
عـدم  وسياسـِة  اإلقليمـي  بالتـوازن  أخـل 
االنحيـاز، وأعاق اسـتكماَل وتطوير تجربة 
التكامـل األمني للتحالـف الثالثي بني مَرص 

والسعوديّة واليمن يف الخمسينيات.

كانت مُرص واليمُن متمسـكتنَي بالحياد، 
وانحياُز السعوديّة للتحالف الغربي ودخوُل 
الواليـات املتحدة كطرف أََسـايس يف معادلة 
األمن الخليجي تجـاوز الدوَر املتعاَرَف عليه 
يف النُّظم اإلقليمية التي تُعِيل من شأن عامل 
الِجـوار عـىل حسـاب التفاعـالت األُخـرى، 
ودفعت اليمُن رغم شحة املوارد لإلنفاق عىل 

التسليح عىل حساب التنمية. 

التعـاون •  مجلـس  تشـكيِل  إعـالُن 
اليمـن؛  واسـتبعاُد  الخليجـي 
بذريعـة عـدم تماثـل األوضـاع االقتصادية 
واالجتماعية َفَرَض تحدياً نظرت إليه اليمُن 
ها يف زاوية ضيِّقة من شـبه  كتهديـد يحُرشُ
الجزيـرة العربيـة، وحاولت اليمـُن مواَزنَة 
هذا التحـدي بالدخول يف تحالُفـات إقليمية 
واللجـوء للتحالُِف مع املنافسـني اإلقليميني 
للسـعوديّة كالتحالـف الرباعـي يف مجلس 
التعـاون العربي بني مـرص واليمن والعراق 
واألردن، َوالتحالف مـع العراق كان من بني 
أسباب توتر العالقات بني اليمن والسعوديّة 

يف حرب الخليج األوىل. 

عض الغمُظ طسدطٌئ أطظغئ لطسسعدّغئ؟!
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بمظاجئئ الغعم العذظغ لطخمعد...
ظاصثم أجمى آغات الاعاظغ والائرغضات

لصائث البعرة السغث سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ
ولطصغادة السغاجغئ طمبطئ

 بفثاطئ المحغر / طعثي طتمث المحاط
 رئغج المةطج السغاجغ افسطى وأسداء المةطج

وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح واقطظ والطةان الحسئغئ  وضاشئ ابظاء حسئظا الغمظغ السزغط
جائطغظ اهللا السطغ السزغط أن غسغثعا وصث تتصص لحسئظا الظخر والامضغظ وذرد الشجاة المساثغظ

الثضاعر / عاحط الحاطغ ـ رئغج العغؤئ الساطئ لفراضغ واملساتئالثضاعر / عاحط الحاطغ ـ رئغج العغؤئ الساطئ لفراضغ واملساتئ
ووضقء العغؤئووضقء العغؤئ

وضاشئ طعظفغ العغؤئ بالثغعان السام والفروعوضاشئ طعظفغ العغؤئ بالثغعان السام والفروع

بمظاجئئ الغعم العذظغ لطخمعد...
ظاصثم أجمى آغات الاعاظغ والائرغضات

لصائث البعرة السغث سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ
ولطصغادة السغاجغئ طمبطئ

 بفثاطئ المحغر / طعثي طتمث المحاط
 رئغج المةطج السغاجغ افسطى وأسداء المةطج

وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح واقطظ والطةان الحسئغئ  وضاشئ ابظاء حسئظا الغمظغ السزغط
جائطغظ اهللا السطغ السزغط أن غسغثعا وصث تتصص لحسئظا الظخر والامضغظ وذرد الشجاة المساثغظ

طظاسئع وصغادات وزارة اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات والةعات الاابسئ لعا  طظاسئع وصغادات وزارة اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات والةعات الاابسئ لعا  
سظعط املعظثس / طسفر سئثاهللا الظمريسظعط املعظثس / طسفر سئثاهللا الظمري
وزغر اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات
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االثنني

العدد

25 شعبان 1443هـ
28 مارس 2022م

(1372)
تهنئة 

بسث طرور جئسئ  أسعم طظ الخمعد والاتثي
لطسثوان الشاحط تغظعا جطر الغمظغعن طقطح

الظخر شغ وجه المساسمر افجظئغ 
ظرشع آغات الفثر واقساجاز لصغادتظا التضغمئ

بالغعم العذظغ لطخمعد
طمبطئ بصائث البعرة 

السغث / سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ 
ورئغج المةطج السغاجغ افسطى

المحغر / طعثي طتمث المحاط
وإلى ضاشئ أبظاء حسئظا الغمظغ السزغط 
آططغظ لعذظظا وحسئظا تغاة طفسمئ
بالضراطئ والترغئ واقجاصقل

ــغ ــرس افض ــار  ــم س  / ــغم  ــرس افض ــار  ــم س  / م 
املثغر الاظفغثي لحرضئ الظفط الغمظغئاملثغر الاظفغثي لحرضئ الظفط الغمظغئ

وضاشئ طعظفغ وطظاسئغ وزارة الظفط واملسادن والةعات الاابسئ لعاوضاشئ طعظفغ وطظاسئغ وزارة الظفط واملسادن والةعات الاابسئ لعا

املعظؤعناملعظؤعن
افجااذ / أتمث سئثاهللا دارس  افجااذ / أتمث سئثاهللا دارس  
ــــادن ــــس ـــفـــط وامل ـــظ ــــادنوزغـــــــر ال ــــس ـــفـــط وامل ـــظ وزغـــــــر ال
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االثنني

العدد

25 شعبان 1443هـ
28 مارس 2022م

(1372)
عربي ودولي 

بطغظضظ ووزراء سرب شغ افراضغ الفطسطغظغئ المتاّطئ لطمأظئ الخعاغظئ وتعجغع الاطئغع
لةان وشخائض املصاوطئ والصعى العذظغئ: صمُئ السار ذسظئ يف 

خاخرة الحسإ الفطسطغظغ وصدغاه
 : طاابسات 

أدانـت لجنُة املتابعـة للقوى الوطنية 
ـَة  الِقمَّ الفلسـطينية،  واإلسـالمية 
السداسـية قمَة العار يف النقب، مؤّكـدًة 
أن انعقادها بمشـاركة وزير الخارجية 
األمريكـي ووزراء خارجيـة دول عربية 
مـع وزيـر خارجيـة حكومـة االحتالل 
املستوطنني  حكومة  املتطرفة،  اليمينية 
والفاشـيني الجدد، وعىل أنقاض منازل 
النقـب  يف  الفلسـطيني  الشـعب  أبنـاء 
الصامد ويف ذكرى يوم األرض الخالد ما 
هـو إال طعنة نجالء يف خارصة الشـعب 

الفلسطيني وقضيته. 
وخـالل مؤتمر صحفـي، ُعقد، أمس 
األحد، بينت لجنة القوى الوطنية أن قمة 
العار التي ستناقش كيفية حماية كيان 
االحتـالل والواليات املتحـدة ملصالحهم 
واقتصادهـم املهّدد ما هي إال اسـتغالل 
للـدول العربيـة املشـاركة ومقدراتهـا 
وتحايل عليها؛ بذريعة حماية أمنها غري 

املهّدد أصالً. 
وشـّددت عىل أن «التهديـد الحقيقي 
ـــة العربية هو فقـط التهديد  عىل األُمَّ
«اإلرسائييل»، وأيـة تهديدات أُخرى هي 
أوهـام مفتعلـة مـن الواليـات املتحدة 
وحليفتهـا «إرسائيـل»، وتهـدف فقـط 
إىل تسـويغ قيام حلف عربـي إرسائييل 
كامتداد لحلف الناتو الذي فشل عند أول 

اختبار له يف أوكرانيا». 
وأّكـدت القوى الوطنية واإلسـالمية 
الفلسطينية عىل أن «هذه القمة وغريها 
من زيارات عسـكرية واتّفاقـات أمنية 
واقتصادية بني األنظمة العربية املطبعة 
ودولة االحتالل ستسـقط حتماً بصمود 
شـعبنا عىل أرضـه واسـتمرار كفاحه 
الوطنـي وترسـيخ املقاومـة والنضـال 
ورفع تكلفـة االحتالل ومواجهة الواقع 
املريـر بمزيـد مـن الوحـدة والصمـود 

واملقاومة الشاملة». 
من جانبها، استنكرت لجان املقاومة 
يف فلسـطني، اجتمـاع عـدد مـن وزراء 
الخارجيـة العـرب مـع وزيـر خارجية 
الكيان الصهيوني املجـرم وأمريكا عىل 
أرض النقب الثائر يف الداخل الفلسطيني 

املحتّل عام 1948م. 
وقالـت لجـان املقاومـة يف ترصيـح 
صحفـي صـادر عن مكتبهـا اإلعالمي: 
«إن اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب يف 
النقب إمعان بالسقوط املدوي والتطبيع 

املخزي مع العدّو الصهيوني». 
االجتمـاع  هـذا  أن  عـىل  وشـّددت 
أبنـاء  أن  ـة  َخاصَّ ومرفـوض،  «مـدان 
شـعبنا يف النقب يتعرضون ألكرب حملة 
تهجري وتطهـري عرقي ينفذهـا الكيان 

الصهيوني املجرم». 
وختمـت اللجـان الترصيـح قائلـة: 
«جريمة التطبيع مـع العدّو الصهيوني 
التي تقـوم بها بعـض األنظمة ال تمثل 

الشـعوب العربيـة التـي ترفض بشـدة 
للعـدو  واالرتهـان  والخنـوع  الركـوع 

الصهيوني». 
وتعقيباً عىل االجتمـاع أّكـدت حركة 
الجهاد اإلسـالمي، أن «اجتماَع عدد من 
الـدول العربية مع إرسائيـل وأمريكا يف 
النقـب املحتّل، يعكس ضيـاع الُهــِويَّة 
العربيـة لـكل أُولئـك الذين ارتضـوا أن 
يكونـوا ُجزءاً من مـرشوع التطبيع مع 

العدو». 
وقال القيادي يف الحركة داوود شهاب 
يف ترصيـح له: «من حق ُكـّل الشـعوب 
العربية أن تسـأل: هل لهـذا الحد يجهل 
وزراء الخارجية العرب حقيقة وطبيعة 
الـرصاع الدائر يف النقب، فيشـاركون يف 
اجتمـاع يسـتضيفه االحتالل عىل أرض 
النقب املهّددة بالتهويد واقتالع أهلها؟». 
ودان بشدة مشـاركة وزراء خارجية 
عـرب يف هـذا االجتمـاع؛ باعتبَـاره أحد 
أوجـه التطبيـع والتعـاون الـذي يخدم 
االحتـالل وسياسـاته العدوانيـة التـي 

تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه. 
واعتـرب شـهاب، أن «االجتمـاع دعم 
التقاريـر  ظـل  يف  الصهيونـي  للكيـان 
األمميـة التـي دللت بوضـوح عىل كون 
تطهـري  جرائـم  الصهيونيـة  الجرائـم 

وفصل عنرصي». 
بدورهـا، تابعت حركة حمـاس بكّل 
اسـتهجان، قبول بعض وزراء خارجية 
دول عربيـة االجتمـاع مـع مسـؤولني 
صهاينة عىل أرض فلسـطني املحتّلة، يف 
الوقـت الذي تتعـّرض فيه هـذه األرض 
والتهويـد  االسـتيطان  أنـواع  ألبشـع 
واملسـيحية،  اإلسـالمية  للمقدسـات 
ويمـارس بحـّق الشـعب الفلسـطيني 
صنـوف االضطهـاد واإلرهـاب والقتـل 

والتهجري. 
املطلـق  رفضهـا  الحركـة  وجـددت 
ألشـكال التطبيـع كافة مـع االحتالل، 
مؤّكــدة أنَّ مثل هـذه اللقاءات ال تخدم 
سوى العدّو «يف تكريس عدوانه املتواصل 
ضّد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما أنَّها 
سـلوٌك يتناقـض مع مواقـف ومصالح 

ــة وشعوبها الّرافضة للتطبيع».  األُمَّ
الـدول  حمـاس  حركـة  دعـت  كمـا 
العربيـة التـي وّقعـت عـىل اتّفاقيـات 
تطبيعيـة مـع العـدّو إىل إعـادة النظـر 
فيها، انسـجاما مع مصالح شـعوبها، 
ووقوًفـاً عند مسـؤولياتها التاريخية يف 
حماية القدس وفلسـطني من االحتالل 

الصهيوني. 
الفلسـطينية  األرايض  إىل  ووصـل 

املحتّلـة بعـد ظهر أمـس األحـد، ُوزراء 
واإلمـارات  «مـرص  مـن  ُكلٍّ  خارجيـة 
يف  للمشـاركة  والبحريـن»،  واملغـرب 
اجتمـاع يف النقـب، يضـم أَيْـضـاً وزير 
خارجيـة االحتـالل، يائري البيـد، ووزير 

الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن. 
البـث  هيئـة  نقلـت  مـا  ووفـق 
«الرئيـس  بـأن  (كان)،  «اإلرسائيليـة» 
هرتسـوغ»،  «يتسـحاق  اإلرسائيـيل 
اجتمع قبل القمة مع بلينكن الذي وصل 
إىل الكيـان الليلـة املاضية، كمـا أجتمع 
بلينكن مـع رئيس الـوزراء اإلرسائييل، 

نفتايل بينت، والبيد. 
الخارجيـة  «وزيـر  بـأن  وأضافـت 
األردنـي، أيمـن الصفـدي، اعتـذر عـن 
حضور االجتمـاع»، وتابعت: بأن «البيد 
بصـدد تنظيم زيـارة للـوزراء، لرضيح 
حكومـة  ورئيـس  الكيـان  مؤّسـس 

االحتالل األوىل، دافيد بن غوريون». 
هجمـة  ظـل  يف  االجتمـاع  ويأتـي 
رشسة يتعرض لها النقب املحتّل، َحيُث 
االستيطان املتواصل وبناء املستوطنات 
واالعتداء عىل الفلسطينيني فيه، اخرها 
مصادقـة الحكومـة الصهيونيـة عـىل 
بنـاء 5 مسـتوطنات جديـدة يف النقـب 

الفلسطيني املحتّل. 

 : وضاقت 

أّكـد عضُو املجلس املركزي يف حزب 
الله، الشـيخ نبيل قاووق، أن املقاومة 
مستهَدفة ليس بَسبِب سالحها، فكثري 
مـن األحـزاب لديهـا سـالح وخصوم 
«املقاومـة  سـالح،  لديهـم  املقاومـة 
مستهدفة؛ ألَنَّهم ال يجدون أن إرسائيل 
، ال يريـدون أصـل املقاومة، وال  عـدوٌّ
يريدون أن يحاربوا إرسائيل وال تحريَر 
ألَنَّهـم  الوطـن؛  حمايـة  وال  األرض 

يؤمنون بالتطبيع مع العدو». 
تُقـدم  «املقاومـة  أن  إىل  وأَشـاَر 
عـىل االنتخابـات بتحالفـات وطنيـة 
ثابتـة راسـخة تُدهش جميـع القوى 

السياسـية وجميع املراقبني يف العالم، 
فبعـد ُكــّل مـا حصـل يف لبنـان مـن 
تحريض وأزمات وفتن، املقاومة تدخل 
إىل االنتخابات دون قلق ومرتاحة أكثر 
من أية قـوى أُخـرى والتحالفات هي 
نفـس التحالفـات لم نغرّي ولـم نبدل، 

وهذا مظهر قوة». 
بالقـول:  قـاووق  الشـيخ  وختـم 
لنحمـَي  االنتخابـات  «سـنخوُض 
الكرامـة  لبنـان  لبنـان،  ة  ُهــِويـَّ
واملقاومة ولنسقط األهداف األمريكية 
اللـه  حـزب  وسـيبقى  واإلرسائيليـة، 
عنـوان االنتصارات واألمجـاد يف لبنان 
وعنـوان الهزيمة للمـرشوع األمريكي 
ولهزائـم  األمريكيـة  والسياسـات 

إرسائيل يف املنطقة». 

 : وضاقت 

اسـتقبل وزيـُر الخارجيـة اإليراني، 
حسـني أمري عبداللهيان، أمـس األحد، 
نائب مسـؤول السياسـة الخارجية يف 
األُوُروبي  واملنسـق  األُوُروبـي  االتّحـاد 
يف  النـووي  االتّفـاق  إحيـاء  ملباحثـات 
فيينـا، وجرى خـالل اللقـاء بحُث آخر 
مسـتجدات محادثات رفع العقوبات يف 

فيينا. 
وأشـاد أمـري عبـد اللهيـان بجهـود 
جوزيف بوريل وإنريكي مـورا، منوًِّها 
إىل أن «الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 

فيينـا  محادثـات  يف  بجديـة  شـاركت 
وقدمت املبـادرات الالزمـة للتوصل إىل 
أن األطـراف األُخرى،  اتّفـاق»، ُمضيفاً 
يجـب  األمريكيـة  «اإلدارة  ما  ِســيـَّ ال 
أن تنتهـج نهجـاً واقعياً لحـل القضايا 

املتبقية». 
َوأََضـاَف وزير الخارجية اإليراني: إن 
«عدم وجود قرار سيايس أمريكي برفع 
العقوبات املرتبطة باملنفعة االقتصادية 
للشعب اإليراني هو العقبة الحالية أمام 
تحقيق النتائج النهائية، وبالنسـبة لنا 
االنتفاع من املزايـا االقتصادية الكاملة 
والرفـع الفعـال للعقوبات هـو اولوية 

قصوى». 

وخـالل اللقـاء، قـدم إنريكـي مورا 

املفاوضـات  مسـتجدات  عـن  تقريـراً 

وتقييمه للمسـار املرتقـب، وكان كبري 

الخارجيـة  وزيـر  ونائـب  املفاوضـني 

اإليراني للشؤون السياسية عيل باقري، 

قـد اسـتقبل، أمـس، نائـب مسـؤول 

السياسـة الخارجية لالتّحـاد األُوُروبي 

ومنسق محادثات فيينا إنريكي مورا. 

ونـّوه كبريُ املفاوضـني اإليرانيني إىل 

جديـة وعـزم الجمهوريـة اإلسـالمية 

اإليرانيـة عىل إنجـاز االتّفـاق يف فيينا، 

مؤّكـداً أنه «يمكن التوصُل إىل اتّفاق إذَا 

كان الجانُب األمريكي واقعياً». 

صاووق: جغئصى تجب اهللا سظعاَن 
اقظاخارات وافطةاد يف لئظان

أبظاء لصائه بـ «إظرغضغ طعرا».. 
أطري سئثالطعغان: سثُم اتِّثاذ أطرغضا الصراَر السغاجغ عع 

السائص التالغ لطعخعل إىل ظاغةئ ظعائغئ
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خطاب السغث الصائث 
بصٌئ واصاثار

عثى أبعذالإ  
 

لني  يف ليلـة 26 مارس 2015م كنا نائمـني آمنني متأمِّ

فجـراً جديـًدا ال فاقديـن وال مفقودين، فجـأًة ويف تمام 

الساعة الثانية عرشَة وبدون سابق إنذار تُقَصُف صنعاُء 

بغـارات العـدوان وعـىل منطقـة بنـي حوات وسـقوط 

شهداء وجرحى، وتوسـعت عمليات التحالف وصواريخ 

طائراتهم تنهمر عموم املحافظات اليمنية.

حالـة جزع وتسـاؤالت عمـا يحدث َونـزوح جماعي 

لكثـري مـن األرس واسـتهداف جـوي حتـى للنازحني يف 

سياراتهم ويف الطرقات، عدواٌن أُعلَن مبارشًة من أمريكا 

ضمن مخّطط مبيَّت من قبل سـتة أشـهر، شـنوا حربًا 

عبثية ال أََسـاس لها سـوى أن أبناء هذا الشـعب رفضوا 

يحكمـوا  أن  وأرادوا  الخارجيـة،  واإلمـالءات  الَوصايـَة 

أنفَسـهم بأنفسـهم وبناء دولة مسـتقلة ال تخضع ألية 

َوصاية خارجية.

ويف مؤتمـر الحوار الوطني كنا عىل وشـك الوصول إىل 

حلول سـلمية بمكونات مشـرتكة من األحـزاب اليمنية 

إالَّ أن دول الوصايـة لـم يعجبهـا التفاُف وتالُحـُم أبناء 

هـذا الشـعب حول أنفسـهم، وأدركـت أنها لـم تعد لها 

مكانتها فلجأت إىل أُسلُـوب اغتيال الشخصيات الوطنية 

والتفجـري والتفخيـخ وتفجـري الوضـع األمنـي إال إنها 

انكشفت وفشلت وعمدت فوًرا بشن هذه الحرب الظاملة 

وإهالك الحرث والنسـل ولم تبِق شـيئاً لهذا الشـعب إال 

ودّمـرتـه، وتفاجـأت بصمود وثبات وعـزم وصرب أبناء 

الشـعب اليمني املظلـوم الـذي أصبـح اآلن متمّكنًا برد 

الصاع بصاعني، فجيشـنا واللجـان مؤمنون بمظلومية 

شـعبهم َوعدالة قضيتهم مصدِّقون للوعود اإللهية، فهم 

يسـّطرون مالحَم أُسـطورية ومعجـزات إلهية يف عموِم 

جبهـات العزة والكرامة وهم يواجهـون األعداء من ُكـّل 

جنسيات العالم املرتِزق والعميل. 

ها نحـن اآلن نواجه التصعيـَد بالتصعيد ومن منطلق 

القـوة صواريخنا تصـل وتحرق دول العدوان املسـتكرب 

ُغ أنوَفهم يف َوْحِل عمالتهم.  وتمرِّ

ويطّل علينا السـيُد القائُد عبدامللـك الحوثي –يحفظه 

اللـه- بغذاء الـروح ليبُثَّ الطمأنينـَة واالنتصاَر والتحيل 

بالصرب والثبات. 


