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ر وشعبه ُيذبح من الوريد الى الوريد يوميًا طوال ما يقارب ثالث سنوات   اليمن ُيدمَّ
من تحالف عــدوان سعودي إقليمي دولي بربري غاشم، منتهكًا بصورة وقحة 
الشرائع السماوية والقيم والمبادئ اإلنسانية والقوانين والمواثيق الدولية، والعالم كله يتفرج 
بتواطؤ وصمت على شعب حضاري مسالم يباد بحرب قذرة وشاملة من الجو والبحر والبر 

بأقوى األسلحة وأحدثها وأشدها فتكًا وإمعانًا في الجرم والتوحش.
لم يكتِف نظام آل سعود وتحالفه البغيض بذلك بل أطبق حصارًا جائرًا وظالمًا لم يسبق أن 
تعرض له شعبنا على هذا النحو دون أسباب ومبررات حقيقية.. عشرات اآلالف من المدنيين 
ّدر لهم أن يكونوا جيرانًا لمملكة النفط 

ُ
األبرياء شهداء وجرحى ال ذنب لهم سوى أنهم يمنيون ق

والرمال اإلرهابية التي استطاعت شراء المجتمع الدولي بالمال ليبرر كل جرائمها وأبشعها 
عدوانها المستمر على اليمن، واقصى ما تبديه األمم المتحدة إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني 

هو القلق المصحوب بتصوير ما يتعرض له على أنه صراع بين أطراف داخلية.
األكثر شناعة من هذا كله هو اعتبار اطالق صاروخ على مطار الرياض من الجيش اليمني 
واللجان الشعبية في سياق الدفاع عن النفس جريمة، في حين مئات آالف الصواريخ والقنابل 
الذكية والغبية واستخدام النظام السعودي األسلحة المحرمة دوليًا ال ُينظر إليه إال على 

استحياء بمنطق تبريري.
لهذا كله ليس أمام الشعب اليمني إال المزيد من تعميق وحدته الوطنية ورفد الجبهات 
بالمقاتلين الميامين الشجعان المدافعين في حرب وجودية دفاعًا عن وطنهم وسيادته 

ووحدته واستقالله وسيكون في النهاية النصر حليفهم.
وهــو ما يتجسد اليوم في المسيرة الكبرى التي تشهدها العاصمة صنعاء بدعوة من 
المجلس السياسي األعلى والمعبرة عن وحدة شعبنا بمشاركة كل ابنائه على اختالف فئاتهم 
اتهم الذين جمعتهم عاصمتهم التاريخية والسياسية صنعاء من الشمال والجنوب  وانتماء
والشرق والغرب ليقولوا لتحالف العدوان السعودي وللعالم نحن الشعب اليمني هنا نقول أوقفوا 
هزم واليمانيون كانوا وسيظلون قاهرين لكل من 

ُ
عدوانكم وارفعوا حصاركم فالشعوب ال ت

حاول غزو أرضهم واخضاع شعبهم، وجميعهم رحلوا يجرون أذيال الهزيمة والعار.. واألهم 
أن المسيرة التي تشهدها العاصمة صنعاء اليوم جاءت بدعوة من السلطة الشرعية الحقيقية 
المدافعة عن األرض والعرض والحاضر والمستقبل وفي مقدمتهم المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه وانصار الله وحلفاؤهم، وفي هذا رد يسقط كل رهانات العدوان السعودي وحلفائه 
على الفتنة الداخلية والتي هي ليست أكثر من سراب.. فالحشود الماليينية هذه تقول إن الشعب 
اليمني في مواجهة العدوان الخارجي موحد وعلى كافة جبهات الصمود والتصدي -العسكرية 

والسياسية واالقتصادية واالعالمية.
إن الشعب اليمني في هذه المسيرة يقول للمعتدي ال تراهنوا على تحقيق ما عجز في ميادين 
المعارك عن تحقيقه عبر الرهان على شق الصف الوطني واشعال الفتنة فالشعب اليمني موحد 
وخرج ليقول للمجتمع الدولي أن يعيد حساباته ويتحمل مسئولياته ويوقف العدوان السعودي 
من خالل موقف جدي يفرض حًال سياسيًا يحفظ لليمن سيادته واستقالله ووحدة أراضيه، 

وتحميل المعتدي المسئولية عن جرائم عدوانه الوحشي وحصاره الظالم.

كلمة 

رسالة للعدوان والعالم

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومخرج النفط والغاز ومحقق 
ــيــة الــعــمــالقــة وفــي  ــمــنــجــزات االنــمــائ ال
مقدمتها إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األســاســيــة، وهـــو رقـــم يــفــوق كل 
المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

المؤتمر والتحالف يدعون جماهير الشعب للمشاركة في المسيرة الكبرى
 الماليين تحتشد اليوم في العاصمة تنديدًا بتصعيد العدوان وإغالق كل المنافذ اليمنية

تحتشد الماليين -اليوم االثنين- في  
العاصمة صنعاء بشارع الستين الجنوبي 
في مسيرة كبرى للتنديد بتصعيد تحالف العدوان 
 لدعوة 

ً
وإغــالق آخــر المنافذ اليمنية، استجابة

المجلس السياسي.
هذا وقد رحب المؤتمر الشعبي العام بدعوة 
ــي بــيــان صـــادر عنه  المجلس الــســاســي ودعـــا -ف
الجمعة- كافة ابناء الشعب اليمني العظيم وفي 
مقدمتهم قــيــادات وأعــضــاء المؤتمر وأنصاره 
ــى المشاركة الفاعلة فــي المسيرة  وحــلــفــاؤه ال
التي ستقام اليوم االثنين، وذلك لتأكيد مواقف 
المؤتمر المبدئية والثابتة في مواجهة العدوان 
البربري الغاشم والحصار الظالم وأهمية العمل 
على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الصف 
الوطني، وبما يساهم في افشال مخططات العدوان 

ومرتزقته.
وندد المؤتمر باستمرار عدوان التحالف الذي 
تقوده السعودية في ارتكاب المجازر اليومية بحق 
ات  ابناء شعبنا اليمني الصامد والصابر، وباإلجراء
التصعيدية التي اتخذها العدوان والمتمثلة بإغالق 
كافة المنافذ في إمعان على تجويع الشعب في 
عملية قتل جماعي لليمنيين. هذا ودعت أحزاب 
التحالف الوطني الى المشاركة الفاعلة في هذه 
المسيرة والتي أعلنت المكونات السياسية ومنها 
انصار الله وغيرها وكذلك المنظمات المدنية 
وكل القوى الوطنية المشاركة في هذه المسيرة 
الماليينية الــتــي ستعبر عــن اإلرادة الوطنية 
الرافضة للعدوان والحصار، والمنددة بجرائم 

الحرب التي ترتكبها السعودية بشكل يومي.
تفاصيل ص٢

الفاشية السعودية ترتكب جرائـم حرب بقصف األحياء السكنية بالعاصمة والقرى

«هادي» ونهاية مكافآت الخونة

أسلحة الجيش اليمني
 ليست لالستعراض

«الميثاق»: سياسيون لـ

صراعات السعودية.. هل ستضع نهاية للعدوان على اليمن؟

غضب عالمي على السعودية
 األمم المتحدة تدين رسميًا تحالف العدوان وتدعوه إلى فتح المنافذ مجلس األمن  يطالب برفع الحصار فورًا

تتواصل ردود األفــعــال المحلية واإلقليمية  
والدولية الغاضبة والمنددة بقرار تحالف العدوان 
بقيادة السعودية إغالق آخر المنافذ الجوية والبرية والبحرية 
لليمن.. وحــذرت البيانات الصادرة عن منظمات إنسانية 
وحقوقية وإغاثية من تفاقم األزمة اإلنسانية وما سينجم 

عنها من تداعيات كارثية على المنطقة بشكل عام.
حيث دعا مجلس األمن الدولي تحالف العدوان الى رفع 
الحصار عن اليمن وابقاء الموانئ والمطارات مفتوحة اليصال 
المساعدات اإلنسانية الى شعبه المهدد بأضخم مجاعة في 

العالم.
المتحدث باسم األمم المتحدة فرحان حق انتقد إغالق 
التحالف كل المنافذ اليمنية الذي حال دون ارسال المنظمة 

الدولية المساعدات الى اليمن.
وكان مارك لوكوك -مساعد األمين العام لألمم للشئون 
اإلنسانية- قد حذر من أضخم مجاعة سيشهدها العالم 

ستؤدي الى سقوط ماليين الضحايا في حال عدم فتح المنافذ 
اليمنية لدخول المساعدات.

من جانبه قال كارل سكاو -نائب السفير السويدي لدى 
األمم المتحدة: إنها أسوأ حالة انسانية في العالم..

السفير الفرنسي فرانسوا ديالتر من جانبه دعا الى سرعة 
اتاحة ممر إنساني سريع وآمن لدخول المساعدات الى اليمن.
المنظمات الــدولــيــة طالبت بالسماح الــفــوري بدخول 
المساعدات لضمان وصولها الى اليمن.. مؤكدة أن تأثير 
إغــالق العدوان للمنافذ بات ملموسًا على المواطنين من 

الرجال والنساء واالطفال.
هذا وكانت السعودية في عملية امتصاص للغضبالعالمي 
عقب جلسة مجلس األمــن قد وعــدت بفتح مطاري عدن 
وسيئون إال أنها تراجعت األمر الذي ينذر بكارثة على الشعب 

اليمني..
تفاصيل صـ٦-٧

ف الحكومة باالنعقاد المتواصل
ّ

بحث تداعيات القرار وكل

أقر اجتماع رفيع عقد برئاسة صالح الصماد  
رئيس المجلس السياسي وبحضور نائبه الدكتور 
قاسم لبوزة، وضم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي 
ورئيس الحكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعددًا من 
اعضاء المجلس السياسي، أقر بقاء الحكومة في حالة انعقاد 
دائم لمعالجة اآلثار المترتبة على إعالن العدوان بإغالق كل 
المنافذ اليمنية، وكذلك منع طائرات المساعدات اإلنسانية 
من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، ووجه الحكومة بتوفير 
الخدمات ومضاعفة الجهود لمواجهة أزمة الغاز والنفط.

ــان المجلس السياسي فــي اجتماعه المنعقد  هــذا وك
-الثالثاء- قد حذر من أي خطوات تهدف الى منع دخول 
المواد األساسية والمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة، 
وقــال: إننا لن نقف مكتوفي األيــدي وسندرس خيارات 
أكبر وأشد حسمًا للحيلولة دون المزيد من حصار الشعب 
اليمني وتجويعه وإذالله.. مؤكدًا أن كل المطارات والموانئ 
والمنافذ والمناطق ذات األهمية بالنسبة لتحالف العدوان 
ستكون هدفًا مباشرًا للسالح اليمني، وهو حق مشروع 

كفلته كل الشرائع.

المجلس السياسي يهدد باستهداف مطارات وموانئ تحالف العدوان
تداعيــــات كارثيــــــة

من المركبات والحركة التجارية ٧٠٪ 
اء ٩٠٪ وقطاع األعمال توقفت أصبحوا فقراء جرَّ

العدوان والحصار

١٠٫٠٠٠
ريال سعر أسطوانة 

الغاز بالريف

 ٥٠
غلقت 

ُ
وحدة صحية أ

بسبب انعدام الوقود

 ٤٠٠
ألف طفل معّرضون لخطر الوفاة 

بسبب سوء التغذية الحاد

انهيار أسعار صرف الريال
ارتفاع حاد في أسعار الوقود بنسبة 

٦٠٪ والغاز بنسبة ١٠٠٪

المؤتمر: إغالق العدوان كل المنافذ اليمنية إمعان في جرائم القتل الجماعي لليمنيين

مدد.. والنافذون يتحكمون باألسعار ويحتجزون القاطرات
ُ

«السياسي» يهدد و«الحكومة» ت
أظهرت أزمــة المشتقات النفطية والتالعب باألسعار أن تهديد المجلس  

السياسي وتحركات الحكومة ليست إال مجرد ظاهرة صوتية، وأن عتاولة الفساد 
المتحكمين باستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية هم القانون، وهم الدستور وهم 
األمن واصحاب المحطات والميناء والسفن والقاطرات وأيضًا المالكون الحصريون لطريق 

الحديدة صنعاء والنقاط العسكرية كذلك.. 
وعقب ساعات من اجتماع المجلس السياسي ورئيس البرلمان والحكومة صدم الشارع 
اليمني برسالة رسمية تناقلتها وسائل اعالمية تطالب نائب وزير الداخلية التوجيه 
بالسماح لناقالت المشتقات النفطية بالتحرك الى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات حيث 
وهي محتجزة في الحديدة، وهذه الرسالة تعد بمثابة رسالة موجهة للحكومة والبرلمان 
تؤكد أن قرار تعويم النفط ومحاوالت منع التالعب باسعار المشتقات النفطية ارهقت 

الماليين من أبناء الشعب وأحرمت الخزينة العامة من مئات المليارات وفي الوقت الذي 
يواجه ماليين من اليمنيين الموت جوعًا وتفتك بهم األمراض جراء استمرار العدوان 
السعودي والحصار الجائر وتدمير كل مقومات الحياة، وفي ظل تنديد العالم بقرار اغالق 
تحالف العدوان كل المنافذ اليمنية لفرض موت جماعي على الشعب اليمني، في الوقت 
ذاته يفرض عتاولة الفساد حصارًا داخليًا ومرعبًا حيث يمنعون منذ اسبوع دخول قاطرات 
المشتقات النفطية لتتحول حياة الماليين من اليمنيين الى جحيم حيث ارتفعت اسعار 
٢٠ لتر بترول الى عشرة آالف ريال، والديزل الى ٢٠ ألف ريال وغير متوافرة في السوق، 
اضافة الى اختفاء مادة الغاز المنزلي، وفاقم ذلك ارتفاع جنوني في اسعار السلع واألدوية 

والنقل ووايتات المياه.
تفاصيل ص٣

صراع األمراء في السعودية.. إلى أين؟
طيح بملك الزهايمر ونجله

ُ
ذر ثورة ت

ُ
ن

التداعيات األخيرة التي تشهدها السعودية  
والتي تفاقمت باعتقال وتجميد أرصدة العديد 
من األمــراء ورجــال األعمال البارزين من شأنها االنــزالق 
بالمملكة إلى الهاوية، اضافة الى ان القرارات التصعيدية 
ــن ســلــمــان بــحــق بــعــض دول المنطقة  ــتــي اتــخــذهــا ب ال
حمد عقباه.

ُ
وتصريحاته المتهورة ستجر المنطقة الى ما الت

وما يثير قلق المراقبين السياسيين هو اندالع مواجهات 
بين امراء آل سعود الذين مزق صفوفهم محمد سلمان وزج 
أفراد األسرة في صراعات ستطيح بالمملكة آجًال أم عاجًال، 
خاصة وأن سطوته طالت رؤوســًا كبيرة، وأصحاب قرار 
ولهم مكانتهم داخل األسرة وفي المجتمع وعلى مستوى 
العالم، على عكس الشاب المغمور محمد سلمان الذي يعد 
بمثابة كارثة تزلزل حكم آل سعود وتهدد بإزاحتهم الى 

خارج التاريخ ولألبد.
ويتوقع المراقبون حدوث انقالب عسكري أو ثورة ضد 
محمد سلمان ووالــده مهما كانت التضحيات خاصة وأن 
هناك امتعاض داخل الجيش واألمن واالستخبارات ورجال 
المال واألعمال، وهذه القوى مجتمعة ال يمكن االستهانة 
بها ويمكن أن تطيح بسلمان وابنه في القريب أو البعيد، 
ألنه بات من المستحيل استمرار حكم آل سعود إذا استمر 

محمد سلمان ووالده.
ويضع المراقبون عدة سيناريوهات خالل الفترة القادمة، 
ومنها تنفيذ عملية اغتيال محمد سلمان ووالــده في آن 
واحد وهذا الخيار بات مستحيًال حيث أصبح سلمان يتنقل 
في المدن خشية من تصفيته مع نجله محمد في آن واحد.

هذا فيما يتمثل السيناريو الثاني في التخلص من 

محمد سلمان ووالــده الملك في آن واحــد في الرياض 
وفي أي مدينة أخــرى يزورها والــده، ســواًء عبر فرق 
قتل متخصصة أعدت لمثل هذه المهام في الجيش 
واألمـــن، أو عبر قصف جــوي توكل المهمة للقوات 
الجوية وتنفذها عــدة طــائــرات حربية سعودية.. 
واستبعد المراقبون إفالت محمد سلمان ووالــده من 
هذه السيناريوهات خاصة وأنهما مهما امتلكا من قوة 

ليس بمقدورهما مواجهة عداء الداخل والخارج.
حوا دخول اطراف دولية وإقليمية في صراع األمراء،  ورجَّ
األمر الذي سيفاقم من شدة الخالف، خاصة وأنه ال توجد 
حتى اآلن أي مبادرة لــرأب الصدع داخــل صفوف األسرة 

الحاكمة.
تفاصيل ص١٥

«نجران.. جيزان.. عسير» جبهات إمداد لمعركة متقدمة للحسم عسكريًا

شركة اتصاالت سعودية تقود مؤامرة انفصالية باليمن
كشف وزير الخارجية هشام شرف عن مؤامرة انفصالية تسعى حكومة  

الفار هــادي الــى تنفيذها خدمة ألجندة الــعــدوان تستهدف قطاع 
االتصاالت الهاتفية وخدمة االنترنت في اليمن وهي خطوة ذات طابع انفصالي 
وتمس بوحدة البالد وسيادته.. موضحًا أن حكومة المدعو بن دغر قامت بالتوقيع 
على عقد مع شركة هواوي الصينية في أبوظبي لتنفيذ مخطط انفصالي عبر شبكة 
االتصاالت السعودية، من شأنه فصل االتصاالت بين محافظات اليمن الشمالية 
والجنوبية وحرمان ماليين اليمنيين من حقهم في استخدام خدمات االتصاالت 

الدولية واالنترنت.
وحذر هشام شرف من خطورة محاوالت التمهيد إلعادة الخارطة الجيوسياسية 

في المنطقة والتي ستكون من ضحاياها السعودية واإلمارات ال محالة.
وأوضح وزير الخارجية خالل لقائه القائم بأعمال المنسق المقيم لألمم المتحدة 
ات االنفصالية التي اتخذتها حكومة  بصنعاء ستيفين اندرسون -األربعاء- أن االجراء
الفار هادي تعد انتهاكًا سافرًا لكافة مقررات مجلس األمن الدولي وبياناته الرئاسية 
التي تشدد وتؤكد على وحدة وسالمة أراضي الجمهورية اليمنية والدعوة الى تسوية 

سلمية وحل سياسي لألزمة في اليمن.


