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عمليتا اغتيال يف عدن وسلطاُت هادي تتالعب بمالبسات وتفاصيل الجرائم 

نة يف ملتقاهم يؤكدون أهميَة الحفاظ على أخّوة أَْبَنـاء الشعب  ُعلماء ودعاة أهل السُّ
ويحملون علماَء املسلمني املسؤولية الشرعية يف كشف الحصار والُعــْدَوان على اليمن

  - متابعات:
شهدت مدينُة عدن رنوب اليان، يوم 
التالثاء 22 مارل، عاليتل اغتيال نفذلا 
عتااان  الشايخ  مديرياة  يف  مسالحون 

ومديرية  ار سدد.
وأوضحال مصاا ر إعالمياة مطلدة، 
أن مسالحني اثنني اغتاال »سكري حسني 
الجحاا«، أحَد الضباط التابدني لحراسة 
الفاار لاا ي، وذلاك أثنااء خروره من 
منزله بحل عار املختار باديرية الشايخ 

عتاان باملحاسظة.
وأضاسال املصاا ر أن املسالَحني كانا 
يساتقالن  راراة نارية، وقاماا بإطالق 
وابال مان الرصاص عاى الجحااا الذي 
سقط رصيداً عى الفور، ثم الذا بالفرار.
كااا أسا  شاهو  عيان، أن املسالحني 
اللذين نفذا عالياة االغتيال يدتقد بأنهم 
تكفريياون مان “القاعدة” التال تنترش 
عنارصلاا يف أغلاب مديرياات وأحيااء 

محاسظة عدن.
ويف ساياٍق متصال، اغتال مسالحون 
الشاب »طه أحاد سايف« يف مديرية  ار 

سدد باحاسظة عدن.
 وأوضاح مصادٌر محايلٌّ باملحاسظاة 
أن مسالحني يدتقاد أنهم مان الدنارص 

التكفريية كانوا عى متن سايارة رما ية 
اللون نوع ”سوناتا ”، قاموا بإطالِق النار 
عى الشاب أثناَء سريه يف أحد شوارع  ار 

سدد والذوا بالفرار.
وأضاف املصادر أن مواطناني حاولوا 
إساداَف الشااب الضحياة إال أناه سارق 

الحياة قبل وصوله إىل املستشفى.
مان رهتهاا كّذبال مصاا ر إعالمية 
مطلداة ما نرشتاه السالطات املحلية يف 
توصيفهاا لحا ثاة االغتيااِل، مؤكدًة أن 
لذا الشاابَّ لو أحاد قيا ات املسالحني 
املنترشين يف أحياء  ار سادد، ويلقب با” 

سكري شكوكو”.
لاذا وتأتال لاذه الداليتاان ضاان 
سلسلة الداليات اإلررامية التل تشهدلا 
عدن بشاكٍل يومل، يف ظالِّ الفوىض التل 
تساو  أحياَءلا واالنهيااِر األمنل الكامل 
سيهاا، وذلاك منذ وقوعها تحل سايطرة 

قوات الغزو والددوان.
وبداد مرور عاٍم من الدادوان ومزاعم 
 ولاه أن غايتَهاا لو تحقيُل االساتقرار 
للياان، ماا ناراه الياوم يف عادن يتبال 
عكاس ذلاك، ويؤكاد أن ما يجاري سيها 
وسائر واملحاسظات الجنوبية من سوىض 
واغتياالت وتفجريات، ما لو إال الناوذُج 
الذي أرا ت  ول الددوان تدايَاه عى كل 
محاسظات الجاهورية اليانية، بحساب 

مراقبنَي.

  - متابعات:
يف  انة  السُّ ألال  و عااة  ُعلاااء  ملتقاى   عاا 
الايَاَاان، علااَء املسالاني إَلاى تحال املساؤولية 
الرشعياة أماام الله وأمام شادوبهم يف كشاف ما 
يتدارَُّض لاه الشادُب الايَاَاانل من حصاار رائر 

وُعااْدَوان غاشم وظالم.
وأَكد الدلاااُء والدعاة يف »ملتقاى علااء و عاة 
ألال السانة يف الايَاَااان« الاذي ُعقاد باحاسظة 
الحديادة األربداء املايض، باشااركة أكتِر من 00ل 
عالام و اعية من مختلف محاسظاات الجاهورية، 
ألايَة الحفاظ عى أخّوة أَبْنَااء الشادب الايَاَاانل 

ووحدتهم اإلياانية والوطنية.
وطالبوا كاسة أَبْنَااء الايَاَاان بالتحيل باإلياان 
والحكاة يف حل قضايالم واختالساتهم باا يحفظ 

أخّوتَهم ووحدتهم وأمن واستقرار البال .
وأّكاد الدلاااء يف البياان الختامل الصاا ر عن 
امللتقى رسضهم لكاسة التدخالت الخاررية يف الشأن 
الايَاَاانال ومان أّي طرف كان وتحل أي مسااى 
ورسضهم ُكّل ما يُاسُّ سايا ة الوطن واستقالله أو 
يتدارض مع الرشيدة اإلساالمية وتحريم وتجريم 
ُكّل تداون ماع الخارج سياا يار مصالح الوطن 

واملواطن.
وناشاد الدلااء والدعااة يف امللتقى الاذي اندقد 
بالتزامان مع مارور عام من الُداااْدَوان والحصار 
عاى الايَاَااان وماا نجام عناه من ررائام حرب 
بحال املدنيني وتدمري ملقدرات الباال  وإثارة للفتنة 
وتفتيل النسيج االرتااعل، الجهات الرساية إَلاى 
وضاع ترشيدات تحارم التحريض بكاسة أشاكاله 

وتداقب عليه.
وَحاثَّ الدلاااُء عاى رضورة وضاع مقاررات 
 راسية تدزز القيم واألخالق وثقاسة القبول باآلخر 
وإصاالح ذات الباني وتدزياز الاوالء لله ورساوله 
وللوطن انطالقاً من القرآن الكريم والسانة النبوية 

املطهرة.
وقاّدَم خالَل امللتقى ثالث أوراق عال األوىل حول 
 عاوة اإلساالم إَلاى السالم باني املسالاني قّدمها 
الشايخ محاد املهدي، سياا تناولال الورقة التانية 
 ور املسارد ووساائل اإلعالم يف محاربة الطائفية 
والتكفاري وإرلااب املسالاني للشايخ محاد عيل 

مرعل.

يف حاني تطرقال الورقاة التالتاة التال قدمها 
الشايخ محاد طالر أندام، إَلاى خطار الطائفية 

واملناطقية عى املجتادات وتحريم الدعوة إليها.
وأثريل أوراق الدال بالنقاش وإبداء املالحظات 
من قبل الدلااء والدعاة وتقديم املقرتحات الها سة 

إَلاى االستفا ة منها عى أرض الواقع.
ولادف ملتقى علاااء و عاة ألل السانة الذي 
اندقاد بادينة الحديادة تحل شادار ”مداً لرسض 
والتدخاالت  والحصاار  والُداااْدَوان  الطائفياة 
إَلااى الخاروج برؤياة  الخاررياة يف الايَاَااان” 
رشعياة رامدة ملجاال التداعيات واألحاداث التل 
تنخر يف رساد املجتاع الايَاَاانال وتهد  حارضه 
ومساتقبله انطالقا مان  ور الدلااء واستشاداراً 

للاسئولية ولألمانة امللقاة عى عاتقهم. 

نص البيان الختامل مللتقى علااء و عاة السنة 
الايَاَاانيني املندقد يف مدينة الحديدة:

بسم الله الرحان الرحيم
الحااُد للاه رب الداملاني والصالة والساالم عى 
سايدنا محااد املبداوث رحااة للداملني وعاى آله 

الطالرين وصحابته أرادني، أما بدد..
عاالً بقول الله سابحانه وتداىل )الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن 
ِرَساااَلِت اللَِّه َويَْخَشاْونَُه َواَل يَْخَشاْوَن أََحًدا إاِلَّ اللَّه 

َوَكَفاٰى ِباللَّاِه َحِسايبًا((، وقولاه تدااىل )إِنَّ الَِّذيَن 
يَْكتُُاوَن َماا أَنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلُهاَدى ِمن بَْدِد َما 
بَيَّنَّااُه ِللنَّاِل يِف اْلِكتَاِب أُْوَلِئاَك يَْلَدنُُهُم اللَُّه َويَْلَدنُُهُم 

الالَِّعنُوَن( )159( صدق الله الدظيم.
ونظاراً لخطاورة املرحلاة التل تار بهاا بال نا 
وُعاااْدَوان ظالام  مان حصاار خانال  الحبيباة 
اساتهدف البرش والحجر و مر ُكّل املقدرات وسدى 
رالداً إلشدال نار الفتنة بني الايَاَاانيني وتأريج 
وتدايال  املسالاني  باني  واملناطقياة  الطائفياة 
الخالساات وعاال عاى تفكياك اإلخاّوة اإلياانياة 
مساتغالً يف ذلاك الدعااوي الطائفياة واملناطقياة 
وغريلا من أمور الجاللية واستشاداراً للاسئولية 
امللقااة عاى عواتال علااء الارشع لاذا اندقد لذا 
امللتقاى لتوضياح ماا التباس مان الحال وتبيينه 

والدعوة إليه.
لذلاك كلاه سإننا ويف ختاام لذا امللتقاى لدلااء 
و عااة ألال السانة املندقاد بادينة الحديادة ل1 
راا ى اآلخرة 37ل1لا نتوراه إَلاى أَبْنَااء ياننا 
الحبياب وأمتناا الدربية واإلساالمية واإلنساانية 

راداء بهذا البيان والذي ينص عى التايل:-
شادبنا  أَبْنَاااء  أخاّوة  عاى  للحفااظ  أوالً:- 
الايَاَاانال املسالم ووحدتاه االياانياة والوطنية 
َواعتصامه بحبل الله ندعو كاسة الدلااء والخطباء 

والدعااة واملتقفاني واالعالميني إَلااى االبتدا  عن 
الخطاب التحرييض الطائفال واملناطقل وارتناب 
نرش ثقاساة الكرالية والدنف، والدعاوة إَلاى نرش 
ثقاسة املحبة والتآخل والتصالح والتساامح ووقف 
االقتتال الداخيل واحرتام الرأي والقبول باآلخر وسقا 

ألحكام الرشيدة االسالمية.
ثانيااً:- ندعو علااء االمة االساالمية َواصحاب 
الضاائر الحية وأباة الضيم واحرار الدالم إَلاى سك 
الحصاار الخانل املروب برا وبحرا وروا منذ عام 
عى شدب مسالم قوامه اكتر من خاسة وعرشين 
مليون انساان كاا ندعولم إَلاى ا اناة الُدااْدَوان 
الخاررال عى ياان االيااان والحكااة وتجرياه 
وموارهته بكل السابل املرشوعة التال نص عليها 
القرآن الكريم والسانة النبوية املطهرة والدال عى 
إيقاسه مع التأكيد باأن ال رشعية  ينية أو أخالقية 

أو سياسية للُدااْدَوان.
ثالتااً:- ندعو كاسة أَبْنَااء الايَاَاان إَلاى التحيل 
باإليااان والحكاة يف حل قضايالام واختالساتهم 

وباا يحفظ أخّوتهم ووحدتهم.
رابدااً:- رسض كاسة التدخالت الخاررية من أي 
طرف كان وتحل أي مسااى، ورسض ُكّل ما ياس 
سايا ة الوطن واستقالله أو يتدارض مع الرشيدة 
االساالمية تحريام وتجريم ُكّل تدااون مع الخارج 

سيااا يار باصالاح الوطان واملواطان، وتحريم 
االرتزاق عى حساب الدين والوطن.

خامسااً:- ندعو الجهات الرسااية إَلاى وضع 
ترشيدات تحارم التحريض بكاسة أشاكاله املقيتة 

وتداقب عليه.
سا سااً:- ندعو الجهات الرسااية إَلاى وضع 
مقاررات  راساية تغارل القيم واألخاالق وتنرش 
ثقاساة القباول باآلخر وإصاالح ذات الباني وتدزز 
الاوالء لله ولرساوله َوللوطان انطالقاً مان القرآن 
الكريم والسنة النبوية، وتقوم بتدريسها يف املدارل 
والجامدات َوكاسة املدالد املهنية والدلاية وغريلا، 
وكذا املسارد واملراكز الدلاية والجامدات الخاصة 

واملدارل األللية.
ساابداً:- ندعاو الدلاااء والدعااة والخطبااء 
واملرشادين إَلااى القياام بواربهم يف الدعاوة إَلاى 
مان  التغاور  وحااياة  والتدااون  الكلااة  رااع 
أي ُعاااْدَوان خاررال عاى الايَاَااان وتحصاني 
الجبهاة الداخلية وتوثيل ُعاَرى املحبة واألخّوة بني 
الايَاَاانياني رايدااً، وتبياني وراوب نباذ الدنف 
وتحريام االقتتاال الداخايل والتحرياض املذلبال 
والطائفال والسايايس وتحاذر من االنجارار وراء 
مخططات اعداء امتنا االساالمية رايدا، ومباركة 

أية  عوات حوار وتصالح بني املسلاني.
ثامنااً:- ندعاو علاااء املسالاني إَلااى تحاال 
مساؤولياتهم الرشعية اماام الله عز ورال وأمام 
شادوبهم يف كشاف ُكّل ماا يتدارض لاه شادبنا 
الايَاَاانال مان حصاار رائار وُعااْدَوان غاشام 
وظالم يتحالف مع املارشوع الصهيونل يف االعتداء 

عى يان االياان والحكاة.
تاسداً:- إ انة عاليات السحل والتاتيل بالجتث 
واساتهداف املساارد َواألساواق واملدارل واملنازل 
دات الدامة بالداليات االنتحارية  واألعرال والتجاُّ

اآلثاة، ورايع أنواع االستهداف.
وقاد أقر امللتقاى يف ختام أعااله تشاكيل لجنة 
للدال باا راء يف البيان ومتابدة تنفيذ مخرراته.

واللُه ويلُ الهداية والتوسيل

 صا ر عن / 
ملتقى علااء و عاة ألل السنة يف اليان
الحديدة ل1 راا ى اآلخرة 37ل1لا.

انفجار ثالث سيارات مفخخة بهجوٍم على مداخل مقر 
قيادة التحالف بالربيقة يف عدن، والضحايا بالعشرات

انفجرت ثالث سيارات مفخخة مساء أمس الجادة 25 مارل، يف نقاط تفتيش وحوارز امنية بالقرب من مقر التحالف بادينة الربيقة 
غربل عدن. 

وأكدت مصا ر إعالمية مقربة من تحالف الددوان، سقوط الدرشات من أسرا  األمن ومواطنني يف لذه الهجاات املز ورة.
وبحساب ترصيحات أحد املسائولني األمنيني يف عاليات رشطة عدن لتلك املصا ر، أن سيارتني يقو لاا انتحاريني انفجرتا يف لجومني 
منفصلني عى حارزي تفتيش بالقرب من مقر قيا ة التحالف الدربل يف مدينة الربيقية بادينة عدن، وبلغ عد  ضحايا التفجريين 15قتيال 

عى األقل من قوات الجيش واملقاومة، والدد  مرشح لالرتفاع، وررح الدرشات. 
وأضاف املسؤول أن االنفجارات أعقبتها عاليات لجوم ملسلحني حاولوا اقتحام مقر القيا ة وبدض التكنات الدسكرية واملبان السكنية 

املجاورة لها، ولكن قوات الجيش واملقاومة تصدت لذلك الهجوم وأسشلته وسيطرت عى الوضع بشكل تام.
كاا ذكرت املصا ر أن املساؤول أكد يف ساياق ترصيحاته، وقوع انفجار ثالث بدد  قائل اساتهدف نقطة أمام محطة »الحسوة« لتوليد 

الكهرباء، أ ت اىل مقتل 10 مواطنني كانوا متواردين يف مكان اإلنفجار.
وأشارت املصا ر أن سيارات االسداف لرعل ألماكن التفجريات النتشال الضحايا، وذلك بحسب شهو  عيان.
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بمناسبة مرور عام من الصمود 
على العدوان السعودي األمريكي

خطاب السيد

أعوذُ باللـِه من الشيطاِن الرجيِم..
بسِم اللـِه الرحمِن الرحيِم..

الحمـُد للـه َربِّ العاملني، وأشـهُد أن ل إلَه إلاّ 
اللـُه امللُك الحقُّ املبنُي، وأشَهُد أن سيَدنا محمداً 

عبُده وَرُســْوله، خاتُم النبيني.
ــٍد  ــٍد وعىل آل ُمَحمَّ  اللـهم َصلِّ عـىل ُمَحمَّ
ــٍد، كما  ـــٍد وعـىل آل ُمَحمَّ وبارك عـىل ُمَحمَّ
صليت وباركـت عىل إبراهيَم وعـىل آل إبراهيَم 
إنـك حميٌد مجيـٌد، وارَض اللـهـم برضاك عن 
صحبه املنتجبني َوعن سائر عبادك الصالحني.

أيهـا اإلخوُة واألخـواُت، َشـْعـبَنَا الـيَـَمـني 
ـاَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللـِه َوبََرَكاتُُه. العزيز.. السَّ

فيما كان َشـْعـبُنَا الـيَـَمـنـيُّ يَُلْمِلُم ِجَراَحُه 
بـدر  الغـادرِة يف مسـجَدي  التفجـراِت  إثـر 
والحشـوش، تلك التفجـراُت التي اسـتهدفت 
املصلِّـني يف مسـاجِد اللــه، وبعـَد أَيْـضاً تلك 
املذابِح اإلْجــَرامية بحقاّ الجنوِد ورجاِل األَْمـن 
يف مناطَق متفرقٍة من البالد، وفيما كان َشْعـبُنَا 
الـيَـَمـنيُّ منشغالً بمشاكِله الداخلية ووضِعه 
السـيايس وهـو يدفُع القـوى الَسيَاسـياّة إَِلـى 
التواُفِق، وفيما كانت القوى الَسيَاسياّة نفُسها يف 
موفمبيـك برعايٍة من األَُمـِم املتحدة عىل وشـك 
اإلخـراِج النهائـياّ املتفق عليـه بصيغة جديدة 
تعتمـُد عىل التوافق السـيايس إلَداَرِة أموِر البلد 
عىل قاعدة الرشاكة والتعاُون وحلاّ مشاكل البلد 
وبناء مستقبله وفَق مخرجات الحوار الوطني، 
ـْعـِب صبيحَة السادس والعرشين من  إذَا بالشَّ
مارس، وبعد منتصـف الليل يَُفاَجـأ بُعـْدَواٍن 
غادٍر اتسـم منـذ لحظِتـه األُْوَلـى بالوحشـيِة 
ُل ضحايـاه ُهْم السـكاَن  واإلْجـــَرام، وكان أَوَّ
اآلمنـني النائمـني يف منازلِهـم، وأول أَْهــَدافه 
األَْحيَـاء السـكنية واملدنيني يف مدينة َصنْـَعـاَء 
ومحافظـة َصنْـَعــاَء ومناطـَق متفرقـٍة من 
ـــة  البـالد، ثـم َشـِمَل وَعــمَّ املصالـَح الَعامَّ
واملنشآت الحيوية يف البلد، كان الَحَدُث مفاجئاً 
ـْعـِب.. كيف؟، وملاذا؟، وبأي حق؟،  ألَبْنَـاء الشَّ
ـْعـب  ومن هي الجهة األجنبية التي غدرت بالشَّ
الـيَـَمـني املظلوم الذي لم يكن له آنذاك حرٌب 

ول رصاٌع عسـكريٌّ مع جهـة أجنبية ول حتى 
نـزاٌع متفاقـٌم يُنِْذُر بحـرٍب ل مـَع جرانه ول 

ُمحيطه ول أيَّة جهة أُْخــَرى؟.
ـْعـُب الـيَـَمـنيُّ أََســاساً كان غاِرقاً يف   الشَّ
معاناته ومشاكله وأَْزَمـاته الداخلية التي َغذَّاها 
دها وصنَـَع الكثرَ منها القـوى الخارجيُة  وعقاّ
التـي ارتكبت ذلـك الُعـْدَواَن، فمـن هم أُولئك، 
جـاء الجـواُب والخربُ من هناك مـن البعيد من 
حيث البصمـة اإلْجــَراميـة َوالطابع الوحيش 
للرضبات األُْوَلـى نفِسـها من واشـنطن، حيث 
ـُعـْودياّ  أعَلَن عادُل الجبر سـفرُ النَِّظـام السُّ
يف واشنطن أعلن الُعـْدَواَن من هناك، ومن بعد 
ذلك أتى الرتحيُب واملباركة والتأييُد واملسـاهمُة 
من مكان آخـر أَيْـضاً من تل أبيب، حيث باَرَك 
قـادُة الصهاينة الُعــْدَواَن، وجعلوا منه فرصًة 
لظهوِر مـا كان يف الَخَفاِء مـن روابِط التعاُون 

والتآُمر عىل أمتنا العربية واإِلْسـاَلمية.
 َهنَْدَس لهذا الُعـْدَواِن الغاشم أكابُر مجرمي 
العاَلـم، ليكوَن بقراٍر وتوجيـٍه وإَداَرٍة أَمريكية 
وبمشـاركة أَيْـضـاً فعليـة ومبارشة جـواً من 
خـالل األقمـار الصناعية وطائرات التجسـس 
ومـن خالل الطائرات املقاتلة، وبحراً من خالل 
البارجات الحربية التي شـاركت بشكل مبارش 
يف القصف، وبراً من خـالل بالك ووتر وغرها 
من التشـكيالت اإلْجــَرامية التابعـة ألَمريكا، 
َوأَيْـضـاً من خـالل العسـكريني املنتدبني من 
ُعـْودياّة وغرها،  أَمريكا يف ُغَرِف العمليات يف السُّ
أت الجوَّ العامَّ  وبحماية َسيَاسـياّة أَمريكية هيَـّ
واملناَخ العامَّ ليتناَغَم مـع هذا الُعـْدَوان ما بني 

ُمساِهٍم وما بني متغاٍض وصامٍت.
 ويعتمـُد هذا الُعــْدَواُن يف تمويلِـه وتنفيذه 
وماكنته اإلْعـاَلمية والحشـد له يف املنطقة، عىل 
ـُعـْودياّ الذي لم يَـْرَع َحقَّ الجوار  النَِّظـام السُّ
ول أُخـوََّة اإِلْســاَلم، فـكان هو الجـاَر الغادَر 
، وبَنَى لهذا  لجاره واملعتدي عىل جاِره بغِر َحقٍّ
الُعـْدَوان تحالُفاً عىل رأسـه أَمريكا ومن خلفه 
إرسائيل، ويف الدور املبـارش والتنفيذ والتموين 
، الذي لألسف اختار لنفِسه  ُعـْودياّ النَِّظـام السُّ

أن يكـون ضمـَن َحَلَقـِة الُعــْدَوان، أن يختاَر 
لنفسه دوَر قارون، قارون الذي بَغى عىل قومه 
ـر قدراِتـه وثرواِته للبغي  واعتـدى عليهم ووفاّ

واإلفساد يف األَْرض.
ـُعـْوديُّ ومن اشـرتاه النَِّظـاُم   النَِّظــاُم السُّ
ـُعـْوديُّ بالفلـوس مـن جيـوش ومرتزقة  السُّ
العالم واملنطقة ويف محور هذا التحالف وضمن 
حلقاتـه الرئيسـية كان الربيطانـيُّ املسـتعمُر 
السـابُق لجـزء كبـر مـن الـيَـَمــن وبُحكم 
تجربته تلـك رشيـكاً أََســاسـياً يف التخطيط 

وإَداَرة العمليات َوغر ذلك.
 اعتَمَد هذا الُعـْدَواُن يف اسـرتاتيجية وأُْسلُْوِب 
عملـه وطريقتـه يف الحـرب عـىل السـتباحة 
الَسيَاسـياّة  بالحمايـة  مطمئنـاً  يشء،  لـكلِّ 
واإلْعـاَلمية َوبوسـائل القتـل والدمار بما فيها 
األسـلحة املحراّمة دولياً، إَِلــى القتل الجماعي 
للـيَـَمـنيـني نسـاًء وأَْطَفالً، كبـاراً وصغاراً، 
عات البرشية  مستهدفاً األَْحيَـاَء السكنيَة والتجمُّ
ـْعـبية واملساجد  يف امُلُدن والقرى واألسواق الشَّ
واملدارس واملستشـفيات واألعراس، ومستهدفاً 
ــة  املراِفَق الخدمية واملصانـع واملصالح الَعامَّ
لحيـاة النـاس، بمـا فيهـا املطـاراُت واملوانئُ 
واملرافق الصحية والتعليمية والطرق ووسـائُل 
النقل واملنشآت الحكومية من مقرات ومجمعات 
وحتـى  والتصـالت،  والكهربـاء  وغرهـا، 
الصياّاديـن يف البحر وحتى مقابر املوتى وحتى 
املعالم األثرية، وبلغ به الحاُل إَِلـى اسـتهداِف 
مرَكـز املكفوفني وغر ذلك، مع حصـاٍر ُمْطِبٍق 
عىل البلد وقيـوٍد جائرٍة عىل الحركـِة املرشوعِة 
ــْعـِب يف  للتجـارة والسـفر وتضييٍق عىل الشَّ

لقمة عيِشه واحتياجاته اإلنَْســانية.
 وينطِبـُق كتوصيٍف دقيٍق عىل ُسـلُوك ُقَوى 
الُعــْدَوان تجـاَه َشـْعـبنَا املظلوم قـوُل اللـه 
ٰ َسَعٰى يِف اأْلَْرِض ِليُْفِسَد ِفيَها  تََعاَلـى )َوإِذَا تََولَّ

َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه َل يُِحبُّ اْلَفَساَد(.
 واسـتند هذا الُعـْدَواُن إَِلـى حماية َسيَاسياّة 
يف مجلـس األَْمـن واألَُمــم املتحدة، بما يخاِلُف 
ويناِقـُض مواثيـَق األَُمـم املتحـدة وغرها من 

  ظهرت البصمة 
اإلجرامية والطابع الوحشي 

للضربات األولى من واشنطون 
حيث أعلن سفير النظام 

السعودي لدى أمريكا العدوان، 
وباركه قادُة الصهاينة في 

تل أبيب.

  بأي حق ُغِدَر بشعبنا 
اليمني المظلوم الذي لم يكن 

آنذاك في أي صراع عسكري 
مع جبهة أجنبية، َأْو نزاع ُينِذُر 

بحرب مع جيرانه ومحيطه.

  فيما شعبنا اليمني 
يلملُم جراَح تفجيرات المساجد 
ومذابح الجنود ويدفع القوى 
السياسية في موفمبيك نحو 
الوفاق وعلى وشك الخروج 

بصيغة نهائية فوجئ بالعدوان 
الغادر الذي اتسم باإلجرام من 

لحظاته األولى.

  َمّثل العدوان فرصًة 
للصهاينة إلخراج ما كان في 

الخفاء من روابط التعاون 
والتآمر على أمتنا العربية 

واإلسالمية.
  َهْنَدَس لهذا العدوان 
أكابُر مجرمي العالم ليكوَن 

بقرار وتوجيه ومشاَركة 
فعلية أمريكية من خالل أقماِر 

التجّسس والطيران المقاتل 
والبوارج الحربية وعلى األرض 
عصابات بالك ووتر، ومن خالل 

العسكريين المنتدبين في غرف 
القيادة في السعودية.

نحن أقوياء بوحدتنا
تحرص وتسعى قوى العدوان إلى أن تدفع بالبعض ليتحرك ضمن أولويات أخرى

على أساس أولوية التصدي للعدوان يجب علينا التوحد 
والحفاظ على وحدة الموقف ووحدة الكلمة

موقف حزب اهلل متميز والسيد نصراهلل رجل الوفاء والشهامة
 على السعودية أن تفك ارتباطها بأمريكا وإسرائيل 

وتعود إلى الحضن العربي اإلسالمي

ُعـْودّي اأَلمريكي على الـَيـَمـن: السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بمناسبة مرور عام على الُعـْدَوان السُّ
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خطاب السيد

املقـرَّرات املعتمـدة، وكذلـك تجـاه املنظمات 

التـي يقال عنهـا إنهـا إنَْســـانية وحقوقية، 

كما اسـتند إَِلـى دعٍم إْعـاَلميٍّ واسـٍع وتغطية 

وتغاٍض عن ُكلِّ جرائمه بالرغم من بشـاعتها، 

كما اشـرتى املوقَف الداعَم واملؤيَِّد من ُكلِّ األُُطِر 

واملحافـل الدوليـة واإلْقليْمية يف زمـن يُباُع فيه 

ُكلُّ يشء حتى الضمر اإلنَْســـاني، واستنفرت 

له أَيْـضاً ُكلُّ وسـائل الدعـم والتأييد عىل نحٍو 

غـر مسـبوق بعناويـَن متنوعٍة، فمثـالً تحت 

عنـواِن الدين يتحـرُك البعُض من املحسـوبني 

عىل أنهـم علماء ديـن ويتخـذون ذاَت املوقف 

اه »نتن ياهو« الـذي تبناّاه اإلرسائييل  الذي تبناـّ

اه األَمريكي يف َمْسـأََلة الُعــْدَوان  والـذي تبناـّ

عىل َشـْعـبنَا املظلوم، إلاّ أن امَلْسـأََلَة تختلُف يف 

التعبـِر املصبـوِغ واملطبـوع بصبغـة وطابع 

الدين، وكذلك اإلْعـاَلميـون َوُهْم ُكثٌْر، والوعاظ 

والسياسـيون وغـر ذلـك، كمـا ُهيِّئَـت لهـذا 

الُعـْدَوان ُكلُّ الظروف، وُحِشـَدت له التربيراُت 

والعناويـُن املتعـددُة، وأُزيلت عنـه ُكلُّ القيود 

القانونية، فلم نَُعْد نسمُع عن حقوق الدول وعن 

سـيادِة الـدول، الـيَـَمـُن كدولة مسـتقلة لها 

سـيادٌة َوُحرمٌة، ولشـعبه كرامة، ُكلُّ هذا ُرِمَي 

به عرَض الحائـط وكذلك الُقيود اإلنَْســـانية 

فأصبحت جرائُم اإلبَاَدِة الجماعية عمالً طبيعياً 

وعادياً من أََسـاِليْب الحـرب العادية وغر ذلك 

من الجرائـم، وكذلك الُقيود األَْخــاَلقية فهياّئوا 

له أن يفعَل كيف ما يشاُء وكيف ما يريُد.

 واتجهـت يف هـذه املنـاخ يف هـذا الجواّ قوى 

الُعـْدَواِن بكلِّ حشـِدها وهي الـدول األَْقَوى يف 

العاَلِم بـنَي ُكلاّ دول العالم عىل رأسـها أَمريكا 

ُعـْودياّة وَمن معهم،  ومن ضمنها إرسائيل والسُّ

اتجهـت بكلِّ َحْشـِدها وُعدَّتهـا ونفرِها الدويل 

ئَ لهـا من ظـروٍف وبما  واإلْقليْمـي وبمـا ُهيّـِ

تمتلُكه مـن إْمـَكانات وُقـدرات، تعمُل بأقىص 

ُجْهِدها لتدمِر الـيَـَمـن والفتك بشعبه العربي 

املسـلم، ما الذي يريده أُولئك من هذا الُعـْدَوان 

الجائر الظالم بكل هـذه اإلْمـَكانات والقدرات 

وبكل هذه الرتتيبات والستعداداِت الواسعة؟.

 حينما نأتي إَِلـى قوى الُعـْدَوان وعىل رأسها 

أَمريـكا وإرسائيل ل شـكَّ أن أَمريكا وإرسائيل 

هدُفهـا من هذا الُعـْدَوان هو نفُسـه، هدُفها يف 

املنطقـة َجِميْعـاً تدمـرُ املنطقة وتدمـرُ بلدنا 

الـيَـَمـن وإثَاَرة الفـوىض وتقويُض الكيانات 

القائمة يف املنطقة َوالعمُل عىل سـحق َشـْعـبنَا 

الـيَـَمـنـي املسـلم وإثَاَرة النزاعـات وإغراقه 

فيها عىل الدوام والستئثار باملصالح والخرات 

يف بلدنا ويف سـائر بلدان املنطقـة، والعمل عىل 

التحكُّـم باملنطقـة كليـاً، والسـيطرة املبارشة 

عليها.

َل لهم أُولئك  ُعـْوديُّ فقد َسوَّ  أما النَِّظـاُم السُّ

أنه ِمن خالل هذا الُعـْدَوان سـيربُُز ضمن دوٍر 

إْقليْمي يكـوُن به زعيَم املنطقـة وزعيَم اإلْقليْم 

ولكن أي دور؟. 

اإلْجــَراميـة  بطبيعتـه  الـدوَر  هـذا  إن 

والُعـْدَوانيـة وبمـا فيـه من خـروج وتناُقٍض 

مع ُكلِّ القيم واألَْخـــاَلق واملبادئ، َومع هوية 

شـعوب هذه املنطقـة هو دوٌر خسـيٌس ودوٌر 

دنـيٌء، ودوٌر ل يجَعُل من هذه القوى نفَسـها، 

ـُعـْودياّ أصحـاَب  وعـىل رأسـها النَِّظــام السُّ

ٍف ودوٍر مهـمٍّ ودوٍر فاعٍل، بقدر ما  دوٍر مـرشَّ

ُمهـم كمجرمني من مجرمـي العالم، تجاه  يقدِّ

هذا الُعـْدَوان وتجاه ما يحُدُث مع فظاعته.

ــْعـِب الـيَـَمـنيِّ  ة مـا َلِحَق بالشَّ  ومع شـداّ

من املعانـاِة واملظلوميـِة الكبرِة، كانـت قليلًة 

هـي املواقـُف الُحـرَُّة املتضامنـُة مع َشـْعـِبنَا 

، قليلـٌة بِقلَِّة األَْحـــَرار املتحراّرين  الـيَـَمـنـيِّ

من أَْطَمـاع الرتغيب ومخاوف الرتهيب، سـيما 

عىل املستوى الرسمي، أما عىل مستوى الشعوب 

فالكثـرُ منهـا مغلوٌب عـىل أمـره وينتظُر هو 

دوَره.

 البعـُض من تلك املواقف الُحراّة واملشـكورة 

َجريٌء وقويٌّ ومسـموٌع، والبعُض منها خجوٌل 

ومنخِفٌض، لكن املوقَف املتميَز والصوَت األَْقَوى 

الوقفُة اإلنَْســـانيُة اإليَْمانيـُة الوفيَُّة الصادقُة 

مـع َشـْعـِبنَا املظلـوِم كانت للصادقـني الذين 

أبـوا إلاّ الصـدَق وحتـى وإن تعاَظـَم الزيُف، 

َوإل الحريـَة حتى ولـو َكثَُر عبيُد املـال وعبيُد 

املصالـِح واألَْطَمــاع وعبيـُد املخـاوف، وأبـوا 

إلاّ أن يكونـوا كمـا كانـوا أَْحــَراراً وشـجعاَن 

وصادقـني وما بدلـوا تبديـالً بإنَْســـانيتهم 

وقيمهم وأَْخــاَلقهم وشجاعتهم الذين واجهوا 

بهـا هجمـَة إرسائيـَل وُعـْدَوانَهـا وأَْطَمـاَعها 

وطغيانها يوَم تخاذََل ُكلُّ محيِطهم العربي يوَم 

عاشـوا نفَس املحنة التي يعيشها اليوَم َشْعـبُنَا 

الـيَـَمـني املسلم العزيز، أُولئك هم حزُب اللـه، 

أُولئك هم املفلحون بقيادة السيد املجاهد حسن 

نـر اللـه، حفظه اللـُه، عنـواُن الوفاء ورجُل 

الشهامة َوالعزيُز املؤمُن، نسأُل اللـَه أن يجزيَه 

خـرَ الجزاء وأن يزيَده عزاً ونراً وتوفيقاً، إنه 

سميع الدعاء.

 وبالرغـم مـن حجـِم الُعــْدَواِن ومـن هذا 

التخـاذل عـىل املسـتوى العاملـي واإلْقليْمـي، 

وبالرغـم مـن ظـروف َشـْعـبنَا الـيَـَمـنـي 

العزيـز ظـروف مـا قبـل الُعــْدَوان، بلُدنا ما 

قبـل الُعـْدَوان لـم يكن بلداً مسـتقراً ولم تكن 

فيه دولٌة مسـتقرٌة ومؤسسة عسـكرية تعيُش 

واقعاً مسـتقراً وتعيُش جهوزيـة عالية لحماية 

البالد، بلٌد غـارٌق يف مشـاكله الداخلية وجيٌش 

يُفـكَُّك وواقـٌع اقتصـاديٌّ مأسـاوي وظروٌف 

أمنية مأسـاوية، وبالرغم من ُكلاّ ذلك وبالرغم 

مـن ظروفـه أثنـاَء الُعــْدَوان إلاّ أنَّ َشـْعـبَنَا 

الـيَـَمـنيَّ العزيَز، وبتوفيق من اللـه ُسـبَْحانَُه 

َوتََعاَلـى، وبعون من اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلـى، 

َف، موقف الثبات والصمود،  وقف املوِقَف املرشِّ

املوقـف النابـع مـن انتمائـه وُهويتـه وقيمه 

ومبادئه، فـكان الطابُع العـامُّ ملوقف الكلِّ من 

ــْعـب وفئاتـه هـو الصمود  ُكلاّ مكونـات الشَّ

وهو الثبـات واإلَراَدة الحرية والقوية والصلبة، 

وكان يف املقداّمـة موقـُف األَْحـــَرار األَْوفيَـاء 

مـن أَبْنَـاء الجيـش، واألَْحـــَرار واألَْوفيَاء من 

ـْعـبية وغرها،  ـْعـب يف اللجان الشَّ أَبْنَـاء الشَّ

الذين بـادروا إَِلـى مياديِن القتال إَِلـى ميادين 

الـرَشف وميادين البطولـة بكلِّ وفـاٍء وصدٍق 

وثبـاٍت واستبسـاٍل وصـرٍب وتضحيـٍة، وكذلك 

موقـُف اآلخرين مـن خلفهم، العلمـاء الرشفاء 

األَْوفيَـاء، حيـث وقف صفـوُة العلمـاء من ُكلِّ 

املذاهب يف البلد الوقفَة الشـجاعَة؛ ليقولوا كلمَة 

الحـق يف وجه الطغـاة واملعتديـن والجائرين؛ 

ـْعـَب للتحرُِّك الجادِّ والقياِم  وليسـتنهضوا الشَّ

بمسـؤولية يف الدفـاع عن نفسـه وعـن ُحراّيته 

َوعن اسـتقالله َوعن أرضه َوِعــْرِضه، وكذلك 

القبائـل الُحـرَّة والقبائل العزيـزة الوفية التي 

حافظت عىل مواقفها، منطلقًة من رصيدها عرب 

التأريـخ ورصيدها املعرباّ عـن أصالتها وَقيَِمها 

ومبادئهـا، حيث أمداّت بالرجـاِل وبالقوافِل ول 

تزاُل حتى اليوم.

 كما تجىل أَيْـضاً هذا الصمود وهذا الشـموخ 

وهذا الثبات يف موقِف مختلف املكونات والنخب 

من أَبْنَـاء َشـْعـبنَا الـيَـَمـنـي العزيز ويف ُكلاّ 

التجاهـات ويف ُكلاّ الجبهـات، وتجىل عىل نحٍو 

متميـٍز يف أرَُسِ الشـهداء الذين يقداّمـون أروَع 

ـْعـب وثباِت هذا  الشـواهد عن صمود هذا الشَّ

ــْعـب الذي ل  ــْعـب وقـوَِّة إَراَدة هذا الشَّ الشَّ

ينحنـي بالعواصف مهما كانت، كما برز الدوُر 

املتميُِّز للقوة الصاروخية، حيث كانت يداً قويًة 

طويلًة لحقـت باألَْعَداء، حيـث كانوا يف مناطَق 

متعددٍة يف الداخل ويف الخارج، كما كان للجبهة 

ُز بالرغم من  اإلْعـاَلميـة املوقـُف أَيْـضاً املتميّـِ

ضعِف اإلْمـَكانات ومحدوديِة القدرات. 

واسـتمرَّ الُعـْدَواُن من جانب األَْعَداِء ُطغياناً 

اً يف ُكلِّ يوِم قتـٌل وتدمرٌ، يف  وإْجــَرامـاً يَْومياـّ

ُكلاّ يوم جرائُم جديدٌة مستمرٌة عىل مدى العام، 

ومن جانب َشـْعـبنَا بمكوناته الُحـراّة والوفية 

والصامدة والثابتة صمـوداً وتضحيًة وثباتاً يف 

موقف الحق.

 اليوم وبعـد مرور عام عىل الُعــْدَوان نأتي 

إَِلــى حصيلة هـذا الُعــْدَوان ومـا خلفه هذا 

الُعــْدَوان بحسـاِب ما قال وبحسـاب ما فعل 

نجُد الفوارَق الكبرة جداً، قال قولً ولكنه مجراّد 

زيـف وأكاذيَب وادعاءاٍت سـخيفة ومفضوحة 

ومكشـوفة، وما فعل كان شـيئاً آخـَر، قال إنه 

، أن يساعَد  ـْعـَب الـيَـَمـنيَّ يريد أن يخُدَم الشَّ

ــْعـَب الـيَـَمـنـي، تلك املسـاعداُت كانت  الشَّ

عبارًة عن جرائِم القتل واإلبَاَدة الجماعية، كانت 

عبـارة عن الصواريـخ األَمريكيـة واإلرسائيلية 

التي ِهي فتاكٌة والتي هي مدمرة، واسـتخدمها 

ـْعـب أقىص ما يستطيُع  ليُْلِحَق بأَبْنَـاء هذا الشَّ

من التنكيل والقتل.

 بعـَد مرور عام عىل الُعــْدَوان ُكلُّ ما حققه 

هذا الُعــْدَواُن وما حققته تلـك القوى الباغية 

واملجرمـة واملعتدية ليس سـوى أرضار كبرة 

وبالغـة عـىل ُكلاّ املسـتويات يف بلدنا ويف عموم 

  ُبني لهذا العدوان 
تحاُلٌف على رأسه أمريكا ومن 
ورائه إسرائيل وضمن حلقاته 

المستعمر البريطاني، وبتمويل 
وتنفيذ مباشر من النظام 

السعودي الذي ارتضى لنفسه 
أن يكوَن حلقًة ضمن حلقات 

العدوان، واشترى بفلوسه 
جيوَش ومرتزقَة العالم.

  إعتمد العدواُن في 
استراتيجيته على االستباحِة 

لكل شيء، وباألسلحة 
المحّرمة دولياً، مطمئنًا 

بالحماية السياسية واإلعالمية 
الغربية.

  فرض العدواُن حصارًا 
مطبقًا وقيودًا جائرًة على 

حركة التجارة والسفر 
المشروعة، وتضييقًا على 
الشعب في لقمة عيشه، 

واحتياجاته اإلنسانية.

  إستند العدوان إلى 
حماية سياسية من مجلس 
األمن واألمم المتحدة، بما 

يخالُف مواثيَق األمم المتحدة، 
مقّررات المنظمات التي يقال 

بأنها إنسانية وحقوقية.

  تحت عناوين الدين 
يتحرك بعُض المحسوبين 
على أنهم علماُء دين، 

ليتخذوا الموقَف الذي اتخذه 
نتنياهو، الموقف الذي اتخذه 

اإلسرائيلي واألمريكي على 
شعبنا المظلوم.

  أزيلت عن العدوان 
القيوُد القانونية، فلم نعد 

نسمُع عن حقوق الدول 
وسيادتها، واليمن دولة 

مستقلة لها سيادة وُحرمة، 
ولشعبها كرامة، ُرمي بكل 

هذا عرض الحائط، وأزيلت حتى 
القوانين اإلنسانية فأصبحت 

جرائُم اإلبادة الجماعية 
وكأنها عمٌل طبيعي وعادي 

في الحرب.
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املنطقة، عىل بلدنا كان هناك ُجملٌة من األرضار 
الكبـرة التـي لحقـت بَشـْعـبنَا وببلدنـا عىل 
ُكلاّ املسـتويات، بـدءاً من نسـيجه الجتماعي، 
فالقـوى املعتديـُة والباغيـُة، ويف أََســاسـها 
 ، ـُعـْودياّ يف الـدور الرئييس فيهـا النَِّظـاُم السُّ
عملت بـكل ما تسـتطيُع عـىل إثَـاَرة النعرات 
املذهبية َواملناطقيـة لتوظيفها يف خدمة مآرِبها 
ــْعـب الـيَـَمـني بعَضهم  ورْضِب أَبْنَــاء الشَّ
ببعـض، وذلك واضـٌح يف وسـائلها اإلْعـاَلمية 
ويف تحريضهـا املسـتمر، كذلـك عملـت عـىل 
توظيـف املشـاكل الداخلية التي أسـهمت فيما 
مـى يف صناعِة بعضهـا ويف تعقيـد البعض 
اآلخر منها، وسـعت إَِلـى دفِع البعِض لتصفية 
الحسـابات من خـالل خيانِة البلـد ومن خالل 
العمالـة للُعـْدَوان، فلعبت بذلك دوراً سـلبياً يف 
، وأثاّرت عىل بعِض  تمزيِق النسـيِج الجتماعـيِّ
املكونـات وبعض القوى هنا أَْو هناك لتوظفهم 
ولتستغلَّهم ليكونوا أداًة لرضب إخوتهم وأَبْنَـاء 
شـعبهم، كما كان لهـذا الُعــْدَوان تأثرُه عىل 
الكيان السيايس يف البلد من حيث احتالل بعض 
املناطـق يف بلدنا وتوزيعها، يَشٌء منها للقاعدة، 
ويَشٌء منها لبالك ووتر، يَشٌء منها للمرتزقة من 
مختلف مناطق العالم، وتأثره عىل السـتقرار 
واألمـن وهـذا ل يحتـاُج إَِلــى توضيـح، عىل 
القتصـاد والبنية القتصادية والخدمية والبنية 

التحتية.
 أما عىل مستوى محيطنا العربي واإِلْسـاَلمي 
ة فلسـطني واملسجد  وعىل القضية املرَكزية لألُمَّ
األقىص واملقدسات فكان لهذا الُعـْدَوان أَيْـضاً 
أرَضاُره، فقـوى الُعـْدَوان عملت بشـكٍل كبر 
عـىل تغذية النزاعاِت والنقسـاماِت الداخلية يف 
ة وعىل إلهاء الَعَرب عن القضايا املهمة، وعىل  األُمَّ

رأسها القضية الفلسطينية.
 وأسـوُء من ُكلاّ ذلك وأخطُر تعزيُز الحضوِر 
اإلرسائييل والنفوذ اإلرسائييل من خالل التطبيع 
والتحالفـات معه وإدخاله كعنر فاعل ضمَن 
قضايا املنطقة واملشاكل التي تعاني منها األمُة 
عىل مستوى واقعها الداخيل، وهذه نقطٌة خطرة 
جداً جداً جداً، كما عملوا أَيْـضاً عىل اسـتهداِف 
جبهـة املقاومة، وعىل رأسـها حـزب اللـه، ُكلاّ 
ذلك خدمٌة إلرسائيل يف ظـل هذا الوضِع القائِم 

بكل هذه النتائج املأساوية.
 ومَع اسـتمراِر الُعـْدَوان ما هي مسـئوليتُنا 
الدينيُة والوطنية واألَْخــاَلقية واإلنَْســانية؟!، 
ل شـك أن خياَرنا وأن َقَدَرنا طاملا اسـتمر هذا 
الُعـْدَواُن، خياُرنا كشعب يمني مسلم ُحر عزيز 
أبي خياُرنا هو الصموُد والثبات والتَصدِّي بكل 

الوسائل املرشوعة لهذا الُعـْدَوان.
َمــرَّ عاٌم كامٌل بالرغم من تكالب قوى الرش 
والطغيـان األَْقَوى يف العالم مـن حيث قدراتها 
وإْمـَكاناتها واقتصادها وخرباتها وما وظاّفته يف 
هذا الُعـْدَوان من وسـائل وأََساِليْب وإْمـَكانات 
وما حشـدته لهذا الُعـْدَوان مـن مرتزقة حتى 
ُجـُزر سـليمان وكولومبيـا واألرجنتـني  مـن 

وغرها ومـا ارتكبته بحق َشـْعـبنَا من جرائَم 
مروِّعة لكـر إرادته واسـتخدام أفتك وأحدث 
وسـائل التدمر من القنابـل والصواريخ بمثل 
َب به عـىل عطان ونقم ومناطَق مختلفة  ما رَضَ
مـن البالد، بالرغـم من ُكلاّ ذلـك فاملعتدون لم 
يسـتطيعوا حْسـَم املعركة ولن يستطيعوا ذلك 
مهما عملـوا ومهما فعلوا بإذن اللــه تََعاَلـى، 
بل إن أَْحــَراَر هذا البلد من رجاله ونسائه من 
مختلـِف مكوناته مـا زادهم ذلك كلـه إلاّ عزماً 
وصالبًة؛ ألنه شعٌب يعتمُد عىل اللـه ويستنُد يف 
قـوَِّة إرادته عىل معونِة اللـه ُسـبَْحانَُه تََعاَلـى، 
ونرى مشاهَد هذا الصمود ودلئَل هذا الثباِت يف 
موقِف الجميِع بدءاً من أرَُسِ الشـهداء الذين هم 
يف صمودهم وثباتهم وقوة موقفهم معياٌر مهمٌّ 
بمستوى اإلباء والصمود يف َشْعـبنَا الـيَـَمـني 
املسـلم، وكذلـك التحرك الجـاداّ مـن أَْحــَرار 
َد املعتدين خسـائَر  وأبطـال امليدان الـذي كبَـّ
فادحـًة يف العديد واإلْمـَكانـات، وقتََل قادًة من 
قادتهـم، وكذلك كباّدهم عىل املسـتوى البرشي 
الكثـرَ والكثرَ مـن القتـىل والجرحى، وصدق 
اللــه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلـى: »َوَل تَِهنُـوا يِف ابِْتَغاِء 
اْلَقـْوِم إِْن تَُكونُوا تَأَْلُمـوَن َفِإنَُّهـْم يَأَْلُموَن َكَما 
تَأَْلُمـوَن َوتَْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما َل يَْرُجوَن«، وفعالً 
الكثر من قادتهم سـواء عىل املستوى النَِّظـام 
ـُعـْودياّ أَْو بـالك ووتـر أَْو اإلماراتيـني أَْو  السُّ
غرهم، الكثر منهم أعلـن عنهم، كذلك وقفاُت 
القبائـل وَمَدُدهـا املسـتمرُّ بالرغـم من حجم 

الظروف واملعاناة.. 
ُكلُّ ذلك شاهٌد للصمود، ولدى َشْعـِبنَا املسلم 
العزيـز املقوماُت الالزمة للصمـود والثبات، يف 
مقدمِتها إيَْمانُه باللـه ُسبَْحانَُه َوتََعاَلـى وتوكُّلُه 
عىل اللـه واعتماُده عىل اللـه ورهانُه عىل اللـه، 
ــْعـُب الـيَـَمـني يمن اإليَْمان، هذا  هذا هو الشَّ
اإليَْمـاُن الذي علََّم َشـْعـبَنَا ورباّى َشـْعـبَنَا أن 
يكوَن شـعباً عزيزاً وصامداً وأبياً وثابتاً ل يقبل 
بالضيـم ول يقبَـُل بالهوان، وتوكُّلُـه عىل اللـه 
ورهانُه عىل اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلـى الذي زاَده 
َعْزمـاً وقوة وَمـَدداً معنوياً من اللـه ُسـبَْحانَُه 
، هذه  َوتََعاَلـى، وكذلك مظلوميتنا كشعٍب يمنيٍّ
املظلوميُة التي ل نظرَ لها يف أيَِّة بُقعة من بقاِع 
العالم، املشاهُد املأساوية لآللف هنا وهناك من 
األَْطَفال والنساء وهم يَُقطَّعون إَرباً إَرباً بقنابل 
التدمر والقتل، وموقُفنا املحقُّ وقضيتُنا العادلُة 
بحمـد اللـه تََعاَلـى وبتوفيقـه، وما يبَعُث عىل 
الطمئنـان ويزيُدنا ثابتاً يف املوقف أننا محقون 
وقضيتنا عادلٌة، لسـنا يف موقِفنـا ونحن نقاتل 
ين ول  أُولئك الغزاَة وأُولئك املعتدين لسنا متكرباّ
يـن ول مفسـدين يف األَْرض،  ظاملـني ول متجرباّ
إنما ندافُع بالَحقِّ عن أنفِسـنا وعن ُحراّيتنا وعن 
كرامتنـا وعـن ِعْرضنا وعن أرضنـا وعن قيمنا 

وعن أَْخــاَلِقنا وعن مبادِئنا اإِلْسـاَلمية.
 هذا ما نحُن فيه أما أُولئك فُهم بغاٌة معتدون 
ل يمتلكون الحقَّ أبداً فيما فعلوه وفيما يفعلونه.

 َوأَيْـضاً املسئولية نحن كشعب مسلم يُعتَدى 

علينـا مـن قبل قـوى الـرش والطغيـان، علينا 
مسـئوليٌة أماَم اللـه ل يرىض اللـُه لنا ول يقبَُل 
اللـُه منـا أن نقَف مكتويف األيـدي أَْو أن نخنََع 

ونخضَع ونستسلم أَْو أن نقبل بالهوان.
إن الـذي يريـده اللــه منا أن نواجـه البغي 
باإلَراَدة الصلبة واملوقف الثابت، اللـه ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَلــى يقول: »َوالَِّذيـَن إِذَا أََصابَُهـُم اْلبَْغُي 
وَن«، » َفَمِن اْعتَـَدٰى َعَليُْكْم َفاْعتَُدوا  ُهْم يَنتَـِرُ
َعَليْـِه ِبِمثِْل َمـا اْعتََدٰى َعَليُْكْم«، فهي مسـئولية 
مـا بيننـا وبـني اللــه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلــى أن 
نتحـرَك بكل قـوٍة وثبـات وتفاٍن واستبسـال 
ملواجهة أُولئك املعتديـن وأن نقَف ضدهم فيما 
يفعلونه بنا وبَشـْعـبنَا مما هو ظلـٌم، فوقوُفنا 
ضدهـم يف ُعـْدَوانهم هو وقوٌف ضد الظلم ضد 
الطغيـان ضد السـتكبار، وكذلك ممـا يزيُدنا 
عزمـاً وصالبًة يف موقِفنا معرفتُنـا باألَْهــَداِف 
املشـؤومِة لقوى الُعـْدَوان الذي يريدونه ببلِدنا 
وما لهم فيه من أَْطَمـاع، هم يريدون الستعباُد 
لَشـْعـِبنَا، أن يكوَن َشْعـبُنَا الُحرُّ العزيُز شعباً 
مسـتعبَداً ل إَراَدَة له ول قراَر له ول سـيادة له 
ول حريـَة لـه، أن يكوَن شـعباً ينتظُر اآلخرين 
ليقـراّروا له وعليه ما يشـاءون، ويريدون أن ل 
يكوَن صاحـَب قرار وأن ل يكوَن حراً، يريدون 
َق وأن  أَيْـضـاً لَشـْعـبنَا الـيَـَمـنـي أن يَُمـزَّ
يتناَحــَر تحـت ُكلاّ العناوين، ويريدون له أن 
يفِقَد األمَن وأن يفقد السـتقراَر وأن يملئوا هذا 
البلَد باملشاكل واألَْزَمـات، وبمثل ما رأينا اليوَم 
نموذَجهـم القائـَم واملوجوَد يف عدن ويف سـائِر 
نوا  مناطق الجنوب عىل املسـتوى األمني لم يؤماّ
ن عدن  حتى قْصــَر املعاشـيق، ما بالُك أن يؤماّ
ـن الجنـوب بكلـه، رأينـا نموذَجهم  أَْو أن يؤماّ
اإلْجــَرامـيَّ والوحيشَّ فيمـا فعلوه بأهايل تعز 
ــْحـِل وتلك  املظلومـني والرشفـاء، جرائم السَّ

الجرائم الفظيعة واملتنوعة هناك.
هذه األَْهــَداُف املشئومُة التي هي أَْهــَداٌف 
ل يمكُن أن يقبََل بها َشْعـبُنَا الـيَـَمـني العزيُز 
هي دافٌع وحافٌز لنسـتيقَظ ونتحرَك بكل جدية 

يف مواَجهة هذا الُعـْدَوان.
 وخياُرنا الحتميُّ حينما يستمرُّ هذا الُعـْدَواُن 
هو الصموُد وتعزيُز هذا الصمود يف مواجهة هذا 
الُعـْدَوان بكل ما يعزُِّزه بكل ما يزيُد َشـْعـبَنَا 
مة  تماُسـكاً وثباتـاً وقـوًة يف املوقـف، ويف مقداّ
ذلـك الحفاُظ عىل َوحدة املوقف وعزيُز التعاون 

والعمل املشرتك بني ُكلاّ القوى واملكونات.
 لقد سـعت قوى الرش قوى البغي والُعـْدَوان 
إَِلـى إثَاَرِة الخالفات الداخلية داخَل جبهة القوى 
املتماِسـكة واملناهضة للُعـْدَوان، وَحِرَصت عىل 
تغذية املشاكل والنزاعات والخالفات، وحرصت 
وتحـِرُص وتسـعى إَِلــى أن تدفـَع بالبعض 

ليتحراَّك ضمن أولويات أُْخــَرى.
 إننـا يف واقِعنـا الداخـيل، وأقصـُد جميـَع 
األَْحـــَرار والرشفـاء مـن مختلـِف مكواّنـات 
ـْعـب، إننا كشعٍب يمنيٍّ مظلوٍم مستهَدٍف  الشَّ
بهـذا املسـتوى مـن السـتهداِف، مسـئوليتُنا 

  هدُف أمريكا وإسرائيل 
من العدوان هَو نفس الهدف 

في المنطقة، تدمير بلدنا 
وتدمير وتقويض كل الكيانات 

القائمة في المنطقة، إثارة 
النزاعات وإغراق شعوبنا بها، 
واالستئثار بخيرات بالدنا وسائر 

البلدان، والسيطرة عليها 
السيطرة المباشرة الكلية.

  سّولوا للنظام السعودي 
من خالل هذا العدوان بأنه 

سيبرز كزعيم اإلقليم، إن 
هذا الدور بطبيعته اإلجرامية 

والعدوانية خسيس ودنيء، 
ويقدمهم كمجرمين من 

مجرمي العالم.

  كانت قليلًة المواقف 
الحرة والمتضامنة مع شعبنا 

بقلة األحرار المتحّررين من 
أطماع الترغيب ومخاوف 

الترهيب، وكان الصوت 
األقوى والموقف اإلنساني 

اإليماني للصادقين الذين 
واجهوا هجماِت إسرائيل 

وعدوانها وأطماعها، رغم 
تخاذل المحيط العربي، أوَلئك 

هم حزُب اهلل بقيادة السيد 
المجاهد حسن نصر اهلل.

  بلدنا قبل العدوان 
لم تكن به دولٌة مستقلة 

ومؤسسة عسكرية تعيش 
جهورية عالية للدفاع عن 

البالد، إال أن شعَبنا بعون اهلل 
وتوفيقه وقف موقَف الثبات 

المشّرف النابع من انتمائه 
وُهويته وقيمه األصيلة.

  األحراُر األوفياُء من 
أبناء الجيش واألحرار األوفياء 

من أبناء الشعب في اللجان 
الشعبية، بادروا إلى ميادين 

الشرف والبطولة، بكل إخالٍص 
وثبات وبسالة وتضحية، من 

خلفهم صفوة العلماء األحرار 
الشرفاء من كل المذاهب، 

الذين قالوا كلمة الحق 
في وجه الطُّغاة المعتدين، 
واستنهضوا الشعَب للدفاع 

عن نفسه وحريته واستقالله 
وأرضه وعرضه. 
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..خطاب السيد

بالدرجة األُْوَلـى وواجبُنا قبَل ُكلِّ يشء وأولويتَنا 
قبَل ُكلِّ األولويات: 

هـي التَصدِّي لهذا الُعـْدَوان كخطٍر كبٍر عىل 
البلد ل يساويه خطٌر آخر، وهذه امَلْسأََلُة ينبغي 
أن تكوَن هي أهمَّ املسائِل، وعىل هذا األََســاِس 
ُد َوالحفاُظ عىل وحدة  يجُب علينا َجِميْعـاً التوحُّ
املوقف ووحدة الكلمة والتجاه لتعزيز التعاون 
ولعتمـاد آليات عملية وفعالة للعمل املشـرتك، 
فنحن أقوياء بوحدتنا هذه وبتحركنا َجِميْعاً يف 
املوقف الذي يستهدفنا َجِميْعاً ويستهدُف بلَدنا 

َجِميْعاً. 
ثانيـاً: تحصنُي الجبهـة الداخليـة ومواَجهُة 
حالـة السـتقطاب الـذي ينَشـُط فيـه العدو 
باعتمـاده عىل اإلغراِء تارًة وعـىل الرتهيب تارًة 
أُْخــَرى، وبتوظيفه للمشـاكل الداخلية، وهذه 
امَلْسأََلة أَيْـضاً من أَهمِّ املسائل، ولألسف الشديد 
هنـاك البعُض مـن ِضَعاِف النفـوس وضعاف 
اإليَْمان وضعـاف الُهوية وضعاف اإلحسـاس 
بالنتماء وضعاف اإلحساس حتى باإلنَْســانية 
وبالضمر الذين تمكاّن العدو من اسـتقطاِبهم 
وجعل منهـم أداًة داخليًة ضد أَبْنَـاِء شـعِبهم، 
أُولئـك هم املرتزقة، أُولئك هم الذين سـيكتبُهم 
التأريُخ عمـالَء ويخلُِّد ذْكَرهم كَخَونٍَة وقفوا مع 
األجنبي كما فعل التأريـخ مع الذين من قبلهم 

فيما مى من التأريخ.
أيضـاً من مهامنا ومن مسـئولياِتنا تجاَه هذا 
الُعــْدَوان دعـُم املوقِف امليدانـي أولً: بالرجال 
ــْعـبية  اسـتيعابُهم يف الجيـش واللجـان الشَّ
وتعزيـز الجبهـات وتفعيـل الخيـارات، وثانياً 
باملال، من خـالل القوافل ومن خالل التربُّعات، 
وثالثـاً إنَْســـانياً مـن خـالِل العنايـة بـأرَُسِ 
الشـهداء وبالجرحى وبالنازحني، وبكلِّ الفئاِت 
املترضرة، من مسؤولياتنا أَيْـضاً العمل بنشاٍط 
وَجـدٍّ يف كافـة الجبهـات ويف مقدمتهـا الجبهة 
التوعوية، جبهة العلماء وجبهة املثقفني وجبهة 
املفكرين، والجبهة اإلْعـاَلمية أيضاً، وكذلك عىل 
املستوى القتصادي من خالل النشاط املفرتَض 
من رجـال املـال واألعمـال، يف السـعي لتوفر 
ـْعـب، الذي يعاني معاناًة كبرًة  احتياجات الشَّ
نتيجًة للحصار ونتيجًة لظروف الحرب، ونتيجًة 

للقيود املفروضة بغر حقٍّ عىل حركة التجارة.
ُعـْودياّ بعَد عام من  ُهه للنظام السُّ ا ما نوجِّ أمَّ
ُعـْدَوانه وبعد عام كامل وهو يرتكُب فيه أبشَع 
الجرائـم بحـقِّ جرانـه، فنقول لـه: كفاك هذا 
التالُعب بك من األَمريكيـني واإلرسائيليني، أنت 
بهذا الُعـْدَواِن أولً أسـأت إَِلـى إنَْســـانيتك، 
ما ترتكبه من جرائـم القتل واإلبَاَدة الجماعية، 
ــْعـب الـذي هو رشيُكك  بحـق أَبْنَـاء هذا الشَّ
يف  رشيـُكك  انتمائـك،  باعتبـار  اإِلْســاَلم  يف 
اإلنَْســـانية باعتبار انتمائك اإلنَْســاني، وهو 
أَيْـضاً جاُرك، جرائـُم القتل، واإلبَاَدة الجماعية 
يف األسـواق وآخُرها ما حَدَث يف سـوق خميس 
مسـتبأ ويف األعراس ويف أماكن التجمعات، ُكلُّ 
ذلك إنه يخدُش يف إنَْســانيِتك، إنه شاهٌد بأنك 

وأنت ترتكـُب ُكلَّ هذه املجازر الوحشـية وكل 
هذه الجرائـم، الفظيعة جداً، وتعمـُل ما تفَعُل 
وأنت متجرٌَّد من اإلحساس اإلنَْســاني، وإل ل 
يستطيُع اإلنَْســاُن وهو محتفٌظ بإنَْســانيته 
أن يقتل البرش يف أسـواقهم ويف تجمعاتهم، ويف 
مسـاجِدهم ويف أعراسهم، ويف أحزانهم، يقتلُهم 
بهـذه الطريقة البشـعة، بكلِّ بـرودة أعصاب 
وبـدون مبالة، وأسـأَت إَِلـى انتمائـك العربي 
واإِلْســاَلمي وانتهكـت ُحرمة الجـوار، ولربما 
هذه ثمرٌة مـن ثماِر الرتبـاط األعمى واملنفلت 
باألَمريكيـني واإلرسائيليني، هـذا الرتباُط الذي 
طغى عىل طبيعِة املوقِف وعىل السياسـات وعىل 

فات. هات، وعىل الترُّ التوجُّ
: ُعــْد  ـُعـْودياّ  ونحـن هنا نقوُل للنظام السُّ
ـَها  إَِلـى ُحْضِنَك العربي واإِلْسـاَلمي، ُعــْد أَيّـُ
، ُعـــْد إَِلــى الُحضـِن  ـُعـْودياّ النَِّظــاُم السُّ
العربي، ُعــْد إَِلـى الُحضِن اإِلْســاَلمي، ُعــْد 

إَِلـى أمِتك، ل تذهْب هناك بَعيْداً بيد أُولئك.
ونقوُل إن أُولئـك األَمريكيني واإلرسائيليني ل 
يريـدون لك وبك خراً بما يدفعونك فيه، وإنهم 
ليسـوا أَْوفيَـاًء، ولكنهم لألسـف محظوظون، 
أَمريـكا محظوظـة أن يكـوَن لهـا كالنَِّظــام 
، فيما مى وفيمـا هو معروٌف أن  ـُعـْودياّ السُّ
العميَل يتحراُّك ليكسـَب ليأُخذَ، أما اليوم فرتى 
ُم  نماذَج من العمالء يتحراُّك هو ويدفُع هو ويقداّ
هو، اليـوم أَمريـكا هي تكسـُب مـن النَِّظـام 
، َورشكات السـالح األَمريكيـة هي  ـُعـْودياّ السُّ
قت دخالً ربما غر مسـبوق من بعد الحرب  حقاّ
العاملية الثانيـة وإل اليوم، أموالً طائلًة وكبرة 
يف مرحلـة محدودة عـىل مدى عـام، أُولئك لن 
يكونـوا أَْوفيَاًء معـك حينما يأتـي الوقُت الذي 
يـَرون فيه مصلحتَهم يف رضبك لن يرتددوا عن 

ذلك أبداً.
وكذلك نقـوُل: كفاك ظلماً، كفـاك عبَثاً، هذا 
الُعـْدَواُن هـو أَيْـضاً يكلُفك الكثـرَ الكثرَ، يف 
قادتك ويف جنودك، وعىل املسـتوى القتصادي، 
وبات الرَضُر عىل املسـتوى القتصادي ملموساً 
بشـكل كبر، ثـم هذا الُعــْدَواُن هـو عبٌث هو 
ــْعـب  ظلٌم، وطغيـاٌن، ما الذي تريُده من الشَّ
الـيَـَمـنـي، من جـاِرك الـيَـَمـنـي، ما الذي 
ُد  تسـتفيُده؟ اسـتمراُرك يف الُعـْدَوان إنما يعقِّ
املشـكلَة، بشـكل أكرب، وله مردوٌد عليك، وكلما 
اسـتمرَّ الُعــْدَواُن كان مردوُده السـلبيُّ عليك 

أكثَر وأكثر.
ـُعـْودياّة،  ونقـول لقادة اململكـة العربية السُّ
: اتقوا اللـه، إنكم إن  ُعـْودياّ لقادة النَِّظـام السُّ
كنتم مطمئنني إَِلـى املوقف األَمريكي ومرتاحني 
أنَّكم تحـت املظلاّة األَمريكية، فهناك لهذا العاَلم 
َربٌّ هو اللـُه ُسبَْحانَُه َوتََعاَلـى، الذي كتب سوء 
العاقبة وسـوء الختام وسـوء املصر، للظاملني 

والطغاة واملجرمني.
بكلهـا،  للمنطقـِة  الحقيقيـَة  املصلحـَة  إنَّ 
ولشـعوبنا وبلداننـا العربية واإِلْســاَلمية هي 
يف السـتقراِر، وإطفاء نران الحـروب والفتن، 

وإن َشْعـبَنَا الـيَـَمـني هو مصدُر سالٍم تجاه 
ُكلِّ محيطه العربي واإِلْســاَلمي، ويحمُل إَراَدَة 
الخـر تجاَهـه كلـه، وموقُفه اليوم هـو الدفاُع 
اضطـراراً يف مواَجهـة الُعــْدَوان غـر املـربَّر 
وغـر املرشوع، ولذلك فإنَّ َســْعـيَنا يف العمل 
لوقف الُعـْدَوان عىل َشـْعـبنَا كما هو يف امليدان 
بالتَصـدِّي للغـزاة، وقتالهـم ومواجهتهم، هو 

أَيْـضاً قائٌم يف ميداِن السياسة.
راً عىل الحدود،  ُح ما جرى مؤخاّ  ومن هنا نوضاّ
إنمـا جـرى هـو تهدئـٌة مصحوبـٌة بخطواٍت 
إنَْســـانيٍة متمثلـٍة بعمليات تبـاُدٍل للجثامني 
وبعض األرسى، ومناقشة التمهيد لحواٍر لوقف 
الُعـْدَوان بشـكل كامل، عىل أن يكوَن مبنياً عىل 
أُُسـٍس للتفاهـم، طبعـاً أثر الكثرُ مـن اللغط 
حوَل ذلك، ومصدُر الكثـِر منه بعُض املرتزقة 
وبعُض املشوَّشـني ذهنيـاً، الذين سـَعوا إَِلـى 
ــْعـبية  تشـويِه الجبهة الصامـدة للجان الشَّ
وألنصـار اللــه ولـكل املكونـات الُحـرَّة التي 
تسعى بكل ما تستطيع، يف امليدان ويف السياسة، 
بالسـالح وبالقتال، وبالدفاع بكلِّ أنواع الدفاع، 
وبالسياسـة أَيْـضـاً إَِلـى وقف هـذا الُعـْدَوان 

الجائر والظالم.
نحُن نقـوُل تجاَه ذلك اللغـط املثار حول ما 
راً من تهدئـة محدودة بهدف تنفيِذ  جرى مؤخاّ
بعض الخطوات اإلنَْســـانية التـي طرحناها 
حناهـا وتحدثنـا عنهـا، وبهـدف أَيْـضاً  ووضاّ
السعي إَِلـى وقِف هذا الُعـْدَوان: إن ذلك اللغَط 
ل مـرباَّر لـه ول مزايـدَة علينا، نحـن يف طليعة 
َشْعـبنَا الـيَـَمـني تضحيًة وثباتاً بتوفيق اللـه 
ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلـى، ونحن بالنسبة لنا الوفاُء لنا 
ديـٌن وُهوية، ولكننـا يف نفس الوقـت نأمُل أن 
تنَجَح املسـاعي لوقف الُعـْدَوان، فذلك ملصلحِة 
الجميع وهـو املطلُب لَشـْعـبنَا، وإذا لم تنَجْح 
تلك املسـاعي فنحـن أُولئك الثابتـون بتوكُّـلنا 
عىل اللـه، وباسـتعداِدنا العايل بتوفيقه تََعاَلـى 

للتضحية.
 ومن املهمِّ النتباُه والحذَُر من الغفلة، حتى يف 
مثِل هذا الجو الذي يدوُر فيه الكالُم عن الحوار، 
نحـن ل نأَمُن غـْدَر أُولئك الظاملـني والغادرين 
واملعتديـن، ويجُب أن نكوَن عىل مسـتوًى عاٍل 
مـن الحذر واليقظة والنتبـاه، ويجب أن يتجَه 
الجميـُع من مختلـف املكونـات يف ُكلاّ الجهات 
والجبهات إَِلـى دراسـة آلياٍت للعمل املشـرتك 

ال، ملواجهة الُعـْدَوان فيما إذَا استمر. والفعاّ
ُه الدعوَة لإلْخَوِة واألخواِت  إنني يف الختاِم أوجِّ
يف َصنْـَعـاَء ومحيِطهـا واملناطِق القريبة منها 
ــِة يف  ــْعـبيَِّة الَعامَّ إَِلـى حضوِر الفعالية الشَّ
الذكرى السـنويَّة األُْوَلـى للُعـْدَوان، بعَد عِر 
الغد إن شـاء اللـُه يف املـكان املحدَّد من اللجنِة 

التحضرية.
َوتََعاَلــى الرحمـَة  اللــَه ُسـبَْحانَُه  نَْسـأُل 
للشهداِء، والشـفاَء للجرحى، والنَر لَشْعـِبنَا 

الـيَـَمـنيِّ العزيِز املظلوم.
ـاَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللـِه َوبََرَكاتُُه. والسَّ

  القبائُل الحرة العزيزة 
حافظت على رصيِدها عبر 

التأريخ، رصيد يعبر عن أصالتها 
وقيمها حيث مّدت الجبهات 

بالرجال والمال والقوافل 
الغذائية وما زالت حتى اليوم 

رغم الظروف المعيشية 
الصعبة.

  أسر الشهداء يقدمون 
أروع الشواهد على صمود 

هذا الشعب وقوة إرادته.

  القوة الصاروخية 
ظهرت متميزة وكانت اليد 

الطولى لحقت باألعداء حيث ما 
هم في الداخل والخارج.

  بعَد مرور عام على 
العدوان كل ما حققه هذا 

العدوان وما حققته تلك 
القوى الباغية والمجرمة 

والمعتدية ليس سوى أضرار 
كبيرة وبالغة على كل 

المستويات في بلدنا وفي 
عموم المنطقة، على بلدنا 
كان هناك جملة من األضرار 
الكبيرة التي لحقت بشعبنا 

وببلدنا على كل المستويات 
بدًء من نسيجه االجتماعي. 

  القوى المعتدية 
والباغية لعبت دورًا سلبيًا في 

تمزيِق النسيج االجتماعي 
وأّثرت على بعض المكونات 
وبعض القوى هنا َأْو هناك 

لتوّظفهم ولتستغلهم 
ليكونوا أداًة لضرب إخوتهم 

وأبناء شعبهم، كما كان لهذا 
العدوان تأثيُره على الكيان 

السياسي في البلد من حيث 
احتالل بعض المناطق وتدمير 

االقتصاد والبنية التحتية 
والخدمية أما على مستوى 
محيطنا العربي واإلسالمي 

فقوى العدوان عملت بشكل 
كبير على تغذية النزاعات 
وإلهاء العرب عن القضايا 

المهمة وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية.
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عدد خاص
بمناسبة مرور عام من الصمود 
على العدوان السعودي األمريكي

شارك
يف إعداد امللف كل من:

ـــســـراجـــي إبــــراهــــيــــم ال
داوود أحــــــــمــــــــد 
مـــــحـــــمـــــد الـــــبـــــاشـــــا
حـــــســـــيـــــن الــــجــــنــــيــــد
ـــي ـــب ـــرع ـــش زكــــــريــــــا ال

عام على ش��ن النظام السعودي بتوجيه أمريكي إسرائيلي عدوان غاشم على أبناء مضى 
الش��عب اليمني اتس��م منذ لحظته االولي بالوحش��ية واالج��رام وكان اول ضحاياه 

هم السكان االمنين النائمون في منازلهم وأول اهدافه االحياء السكنية والمدنيين في مدينة 
صنع��اء ومناط��ق متفرقة من البالد،  ثم ش��مل وعم المصالح العامة والمنش��آت الحيوية في 

البلد.
أعل��ن هذا العدوان من واش��نطن، وحظي بتأييد ومس��اهمة من تل أبي��ب حيث بارك قادة 
الصهاينة العدوان وجعلوا منه فرصة لظهور ما كان في الخفاء من روابط التعاون والتآمر 

على امتنا العربية واالسالمية.
هندس لهذا العدوان الغاش��م اكابر مجرمي العالم ليكون بقرار وتوجيه وادارة امريكية 

وبمش��اركة مباش��رة جوا من خ��الل االقمار الصناعية وطائرات التجس��س ومن خ��الل الطائرات 
المقاتلة وبحرا من خالل البارجات الحربية التي ش��اركه بش��كل مباش��ر في القصف وبرا من خالل 

ب��الك ووت��ر وغيرها من التش��كيالت االجرامية التابع��ة ألمريكا، كما ش��ارك العديد من 
العس��كريين األمريكيين في غرف العمليات بالسعودية وغيرها وبحماية سياسية 

امريكية هيئات الجو العام والمناخ العام، وكان المس��تعمر البريطاني شريك 
اساسي في التخطيط وادارة العمليات وغير ذلك،  ليتناغم مع هذا العدوان 

ما بين مساهم وما بين متغاضي وصامت.
ومع مرور عام من العدوان على أبناء الشعب اليمني أعدت صحيفة صدى 
المسيرة ملفًا خاصًا بهذه المناسبة تناولت فيه أبرز الجرائم البشعة التي 
ارتكبها العدوان األمريكي الس��عودي بحق أبناء الش��عب اليمني، وكذا 
رص��دت اإلنجازات العس��كرية ألبناء الجيش واللجان الش��عبية في التصدي 

لهذا العدوان وحصيلة ما تم تدميرة من سالح العدو، وكيف استطاع أبناء 
الجيش واللجان الش��عبية بتأييد اهلل وتوفيقة تدمير س��الح الجيش السعوي 

أمريك��ي الصنع، كما تناول الملف أبرز الخس��ائر االقتصادية 
التي ألحقت باالقتصاد اليمني نتيجة لهذا العدوان.

رئيس التحرير

عــام من 
العــــدوان

تم استخدام صور تقريبية للمشهد الخاص الذي تم تناوله عن العدوان مع التأكيد أن سنة من العدوان ل 
يمكن أن يحره ملف كهذا إل أننا حاولنا الرتكيز عىل أبرز ما تعرضت له بالدنا وبالتأكيد أننا أغفلنا الكثر 

ليس تقصراً وإنما نظراً لضيق الوقت وضيق املساحة...
عاش اليمن حراً صامداً أبياً ول نامت أعني الجبناء!
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�صدى امليدان:
سنة أوىل مواجهة.. الهزيمة الحتمية 

لقوى الشر اإلقليمية والدولية
هكذا عصف رجال اليمن بالعاصفة 

من مأرب إىل ما وراء الحدود
• الصرب االسرتاتيجي وإبطال 

مفعول الُعـْدَوان 
ماع أوىل غاارات الُدااْدَوان عاى الياان ظن 
التحالف السدو ي أن الربات املباغتة يتحقل 
انهيااراً رسيدااً يف صفاوف الجياش واللجاان 
الشادبية وتصدب عليهم مللااة الصفوف نظرا 
الساتهداف ُكّل املدساكرات وبالتايل تاؤ ي لذا 
الفاوىض إىل االنهيار ولكن لاذا لم يحدث، حيث 
لم تار ساوى نحو 12 سااعة عاى الُداْدَوان إال 
وظهر السايد عبدامللاك الحوثل يف خطاب متلفز 
استطاع سيه رسَم مالمح املرحلة القا مة ووره 
بتشكيل الجبهات اإلعالمية واألمنية والدسكرية 
وغريلا وأثبل سياا بدد أن خطابه لم يكن مجر  
ارتجاال اضطر إليه بسابب الُدااْدَوان املباغل، 
سالاكل الحاظ أن التوريهاات التل أعلان عنها 
يف خطاباه لل اآللياة التل ساارت عليها كاسة 
الجبهات التل تم تشكيلها بحسب ذلك الخطاب. 
مارت أياام الُدااْدَوان قبال أن تكاال يومها 
السادو ي،  الُدااْدَوان  عاى  ر   األربداني  ون 
ولذا ما ردال املتفائلاني بالُدااْدَوان يدتقدون 
أن الجياش واللجان الشادبية سقدوا القدرة عى 
ترتيب الصفاوف ووضع خطة للاوارهة، بيناا 
كان البداض اآلخار يتل أن قائد التاورة كان قد 
حاد  مادًة للصارب عاى الُدااْدَوان، لدلاه يدرك 
أن الحارب لان تحقل نجاحااً، ولو ماا وصفه 
السايد حسان نرص الله األمني الدام لحزب الله 

با«الصرب االسرتاتيجل«. 

بداد أربداني يومااً مان الُدااْدَوان شاهدت 
ربهات الحدو  وتحديداً ريزان ونجران وعساري 
اشاتداالً تدريجيااً بادأت بداليات عاى مواقع 
الجياش السادو ي القريبة من الحدو  وشايئاً 
سشايئاً، لتبدأ اقتحامات مواقع الددو السدو ي 
الدساكرية، وكان اإلعالم الحربل حارضاً  ائااً 
يف تلك الداليات وما بدَدلا والتل تطورت بارور 
األيام لتصَل إىل السيطرة عى املواقع واملدسكرات 
والقرى واملدن، وألم تلك املدن الربوعة يف عسري 

والخوباة بجيازان سيااا كانال تلاوح مدينتل 
ريازان ونجاران يف األُسال واساتطاعل كامريا 
اإلعاالم الحربال نقل اقارتاب الجياش واللجان 

الشدبية منهاا. 
وإذا كان الُدااْدَوان اليوم قد أكال عامه األول 
سإن عالياِت الجيش واللجان الشدبية استارت 
بوتارية متصاعدة بدد األربدني يوماً خاللها نقل 
اإلعالم الحربل مشاالد لتدمري مئاات الدبابات 
واملدرعاات مان أسااطري األسالحة األمريكياة 
وكذلاك تدمري األطقم والدرباات والجراسات باا 
ياكان القاول إنهم اساتطاعوا تدمري ترساانة 
ريش  ولة بأكاله يف مستوالا الطبيدل لوال أن 
الددو السادو ي يدترب أكرب مستور  لألسلحة يف 

الدالم بحسب إحصائية ل201م.

• الخيارات االسرتاتيجية 
ر عاليات الجيش واللجان الشادبية  مع تطوُّ
يف الحادو  أعلان قائاد التاورة السايد عبدامللك 
الحوثال عان الخياارات االسارتاتيجية، ولال 
خيارات عساكرية للار  املبارش عاى الُداْدَوان، 
وبادأت بارحلاٍة تاهيدياٍة تام سيها اساتنزاُف 
ومان  وعدياده  عتاا ه  يف  السادو ي  الجياش 
خاللها ررى إساقاط خط الدساع األول للجيش 
السدو ي بالتزامن مع اإلعالن عن املرحلة األوىل 

من الخيارات االسرتاتيجية. 
وكانل أبرز مالمح املرحلاة األوىل التصديدية 
للخيارات االسارتاتيجية بإساقاط خاط الدساع 
املواقاع  عارشات  عاى  واالنقضااض  األول 
الدساكرية السادو ية والسايطرة عليها ومتل 
ذلك من القرى والتل انطلقل يف مطلع  يساارب 

.2015

رالنل قوى الُداْدَوان منذ اليوم األول 
عى تحقيِل االنتصار خالل َأسبوع من 

انطالقه، سياا كان أكرب املتشائاني منهم 
يدتقد أن املدركة ستسار لشهر أو شهَرين 
يف حني يكال الُداْدَوان السدو ي األمريكل 
عامه األول، محاالً بهزياة عى مستوى 

الجبهات الداخلية والخاررية ويف ذات 
الوقل كان بدض الخرباء الدسكريني 
يدتقدون أن اليانيني إذا تاكنوا من 

امتصاص الصدمة وتخطوا األسبوع األول 
من الُداْدَوان سإن ذلك يدد حكااً عسكرياً 
بفشل الُداْدَوان لكننا اليوم بارور الدام 
األول نتحدث عن 52 أسبوعاً لم يكتِف 
خاللها اليانيون بامتصاص الصدمات 

ليحكاوا بفشل الُداْدَوان بل امتلكوا زمام 
املبا رة ليحكاوا بالهزياة الدسكرية لقوى 

الُداْدَوان ومرتزقتهم. 
ويف الشهور األوىل للُداْدَوان استطاع 

النظام السدو ي بامتالكه آللة إعالمية 
ضخاة وتوظيف أموال النفط إلسكات 

اإلعالم الدويل سياا عرف با)رشاء الصال( 
للتغطية عى ررائاه أوال ولتحايش الكشف 
عن ما كان يتلقاه من رضبات عسكرية يف 
ريزان ونجران وعسري غري أن تلك القبضة 
الحديدية بدأت بالتاليش وياكن القول إن 
الشهر املايض شهد انهياراً لتلك القبضة 
عى سبيل املتال نرشت صحيفة أمريكية 
شهرية قبل أيام أن قتى الجيش السدو ي 

وصل لدرشة أضداف الدد  الذي أعلن 
عنه الددو السدو ي ولو )300 رندي 

وضابط(؛ لتؤكد الصحيفة أن الدد  تجاوز 
3500 قتيل بني ضابط ورندي واملصابني 

ضدف لذا الدد .

  - إبراهيم السراجي:
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ويف تلك املرحلة نجح أبطااُل الجيش واللجان 
الشدبية يف الحد من تواُرد قوات الددو السدو ي 
يف الجبهات التالث من خالل القصف الصاروخل 
واملدسدل املستار عى مواقع ومدسكرات الددو 
وتاكن من طر  قواته من عدة مواقع ومنده من 
التدزياز أو الدو ة، من خاالل مواصلة القصف 
واساتهداف أية تحصينات أرا  الددو القيام بها 

أو استحداث مواقع رديدة. 
خاالل ذلاك تاكان أبطاال الجياش واللجان 
الشدبية من استنزاف الددو برشياً وما ياً، حيث 
لقل الدرشات من رنو  الددو مرصعهم و مرت 
عرشات الدباباات واآلليات والجراساات، وتخلل 
ذلاك اقتحاام عادة مواقاع وقرى ومدساكرات 
سادو ية وتدماري بنيتها التحتياة، وكذلك تال 
السايطرة عاى عادة مواقاع وقارى خاصة يف 
الربوعاة والخوبة وكانل لنااك عاليات نوعية 
لتدماري مخازن أسالحة تابدة للدادو يف مواقع 
مختلفة وأخرى ررى سيها االستيالء عى كايات 
كبارية مان األسالحة والذخائر وشاهدت كترياً 
منهاا مقتل أعدا  كبارية من رناو  الددو، كاا 
أظهار بدضها اإلعالم الحربل، وكذلك أرس رنو  

سدو يني. 
وقبَل أيام من إعالن البدء باملرحلة التصديدية 
األوىل للخيارات االسارتاتيجية شاهدت الجبهات 
عالياات نوعياة لكنهاا تال وسل اسارتاتيجية 
عساكرية موسقة، حيث ررى تاشيط الخطوط 
األمامية للددو بأكتار من 1000 صاروخ، حيث 
شاهدت انهياراً كبرياً خالل الداليات النوعية يف 
سرتة زمنية محدو ة عى طول املحاور التالثة يف 
نجران وريزان وعسري، كاا أعلنل وزارة الدساع. 
انهياُر الخطاوط األمامية للددو كان الخطوة 
األوىل التال سااحل بالداليات النوعياة والتل 
باوربهاا تال السايطرة عى أكتار من عرشة 
مواقع وعرش قرى سدو ية يف ريزان والسيطرة 
عى أربدة مواقع بينها موقع نهوقة االسرتاتيجل 
يف نجاران، والذي  سع بالدادو لقصف املنطقة؛ 
خشايَة أن يتقادم الجياش واللجاان الشادبية 
باتجااه مدينة نجاران، وأيضاً كانل السايطرة 
عى مديناة الربوعاة وتدمري عارشات الدبابات 
واملدرعات سيها وتاشيط شوارعها كانل واحدة 

من نتائج انهيار الخطوط األمامية للددو. 
تحققل انتصاراُت الجيش واللجان الشادبية 

ضاد الددو بتقسايم الجبهاات إىل عادة محاور 
ثالثة، منها انطلل سيهاا أبطال الجيش واللجان 
الشادبية مان األرايض اليانياة باتجااه مواقع 
وقارى ومادن الدادو يف ريازان ومحوَريان تم 
االنطاالُق منهااا باتجاه مواقع ومادن الددو يف 

نجران وعسري. 

ثالثة محاور انطلق منها 
الجيش واللجان للسيطرة 

عشرين قرية وموقع بجيزان
عساكرياً انطلال أبطااُل الجياش واللجاان 
الشادبية باتجاه مواقع وقرى الدادو يف ريزان 
من ثالثة مواقع، األول محور )املزرق – حرض( 
والتانال محور )املالحيط – شادا( والتالث كان 
محاور )البقاع(، ومنهاا رايداً انطلال أبطال 
الجيش ليسايطروا عى مواقاع وقرى يف ريزان 

ولل:

جبهة جيزان
املحور األول )املزرق- حرض(

املحور التانل )املالحيط- شدا( 
املحور التالث )حرض(

مواقع عسكرية تحل السيطرة- ريزان: 
– موقع السو ة 
– موقع الخشل 

– موقع أبو الكتاف 
– موقع املدطن 
– موقع املروة 
– موقع املدنل 

– موقع االبا ية 
– موقع سلدة 

– برج املادو  ومواقع املادو  
– موقع روبح 
– موقع املدزاب 
– موقع القصبة 
– موقع الرس اح 

– موقع الدقة 
– موقع قائم زبيد 

– موقع رنوب الكربى 
– موقع القرن 

– موقع الدني الحارة 
– مدسكر قزع 
– موقع الغاوية 
– موقع الدو  

– موقع الدخان 
– موقع الرميح 

– مواقع الر يف وبرج الر يف 
– موقع الزيا ي 

قرى تال السيطرة عليها- ريزان: 
– قرية املدنل 
– قرية املادو  
– قرية الزيا ي 
– قرية الر يف 
– قرية الداو  

 

جبهة نجران
محور )البقع(

حّد  الجيُش واللجان الشادبية محوراً واحداً 
لالنطاالق باتجاه مواقاع الددو يف نجاران ولو 
محور )البقاع( ومنه انطلقل وحادات الجيش 
واللجاان الشادبية لتسايطر عاى عادة مواقع 

• جبهة نجران 
• محور )البقع( 

 محاور الجبهات تم وضدها بشكل تقريبل

 وكذلك أماكن االستهداف والقصف الصاروخل 

• جبهة عسير 
• محور )باقم( 

• جبهة جيزان:
• املحور األول )املزرق- حرض(
• املحور التانل )املالحيط- شدا(

• املحور التالث )حرض(

إنفوجرافيك 
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اسرتاتيجية ولل: 
مواقع عسكرية تحل السيطرة- نجران

موقع الرشسة
موقع نهوقة

ثالثاة مواقع تقع عى خط واحاد مع نهوقة 
كآخر خط عسكري باتجاه مدينة نجران. 

جبهة عسري:
انطلل أبطااُل الجيش واللجان الشادبية من 
محاور )باقام( باتجااه مديناة الربوعاة والتل 
ررت السيطرة عليها وتاشيطها واقتحام كاسة 
املواقع الدسكرية واملبانل الحكومية يف املدينة. 

مواقع عسكرية تحل السيطرة- عسري.
– راياع املواقاع الدساكرية  اخال مديناة 

الربوعة. 

مدن تحل السيطرة- عسري
– مديناة الربوعة )من كربياات مدن منطقة 

عسري( 
مراسل حكومية تحل السيطرة- عسري

– مدظام املراسال الحكومية واألساواق التل 
تديُرلا السلطات السدو ية يف مدينة الربوعة. 

خاالل تلاك الدالياات التال سابقل اإلعالن 
عان املرحلاة األوىل التصديدياة مان الخياارات 
االسارتاتيجية تاكان أبطاال الجياش واللجان 

الشدبية من تحقيل انجازات عظياة: 

بارا يل  وآلياة  ابراماز  75  باباة  تدماري   –
األمريكيتني ومدرعات لار ورراسات. 

– مقتال وإصابة الدرشات من رنو  وضباط 
الددو )اعرتسل وساائل إعالمية سدو ية ونرش 
ذوو القتاى والجرحاى ماا مجاوعاه مقتل 20 

ضابطاً ورندياً وإصابة 85(.

ما بعد االنهيار 
بدد انهياار الخط األمامال الدساعل للددو يف 
 يساارب املايض أصباح اقتحام املواقاع واملدن 
والقارى السادو ية يف ريازان خاصة وعساري 
ونجاران أشابه بالنزلاة ومدها تاكان الجيش 
واللجاان إىل الياوم مان السايطرة عاى مدينة 
الربوعة بدساري والخوبة بجيزان وسيها شهدت 
املداارك تدمري أكارب عد  من الدباباات واآلليات 

واملدرعات وغريلا. 
وبحساب إحصائياة لإلعاالم الحربال ساإن 
مجااَل ما تكبّده الددو السادو ي من خساائر 
يف الدتا  ويشاال الدباباات واملدرعات واآلليات 
وصال عد لاا إىل 692 آلياة، أما الطائارات من 
طراز اف16 واف15 سوصل عد لا إىل 3 طائرات، 
وسياا يخص االباتيش ستم اسقاط سبع منها إىل 

رانب 15 طائرة استطالع. 
أغلاب اآلليات  مارت يف ريازان، حيث وصل 
عد لاا إىل أكتر من 9لل منهاا 90 مدرعة و82 

 بابة و277 آلية متنوعة.

ويف عساري، تم تدمري 138، منهاا 25 مدرعة 
و8  باباات و105 آليات متنوعاة، أما يف نجران 
سقاد تم تدماري وإعطاب 105، منهاا ل2  بابة، 

وتسع مدرعات، و72 آلية متنوعة.
وكان شاهر سابتارب من الدام املايض األكتر 
حضاوراً يف حصاا  الدتاا  السادو ي، حيث تم 
تدماري وإعطااب ماا ال يقال عان مائة وسابٍع 
وأربدني آلية ومدرعة و بابة يف لذا الشهر سقط.
أضدااُف لذه اآلليات لال أعدا  قتى الجيش 
السدو ي، عالوة عى أرسى تم الكشف حتى اآلن 

عن تسدة أشخاص سقط.
أرباع  إىل راناب ذلاك، تام إساقاط قراباة 
مروحياات مان نوع أباتايش، اثنتاان يف الطوال 
والخوباة بجيازان، وواحادة يف منطقاة البقاع 

ورابدة يف نجران.
ويف مدارك الداخل تم إسقاط ثالث مروحيات 
أباتايش، واحادة يف صاسار بااأرب، والتانية يف 
ميكارال باني البيضااء وأبني، وثالتاة يف ميدي 

باحاسظة حجة.
كاا تم إساقاط طائرة إف ستة عرش مغربية 
يف منطقاة نشاور باديرية الصفاراء يف صددة، 
وأعلان تحالف الُداْدَوان عن ساقوط طائرة إف 
خاساة عرش سادو ية يف خليج عدن، وسقوط 
طائرة بحرينية إف ساتة عارش يف ريزان بخلل 

سنل حسب قوله.
وماا ال يقالُّ عن خاساة عرش طائارة بدون 
طياار حربياة وتجساس أساقطل يف مداارك 

الحدو  والداخل.
وعى امتدا  ساواحل البحر األحار، تم تدمري 
وإعطاب سال سافن حربياة للُدااْدَوان، خالل 
شاهرين سقط، منذ الساا ل من أكتوبر وحتى 
الخامس من  يساارب، وتم اساتهداف السفينة 
الساابدة يف شهر سرباير، كاا تم تدمري وإعطاب 

ما ال يقل عن ستة زوارق حربية. 
أما ما تكبّده الددو السادو ي من خساائر يف 
صفوف قواتاه من الضباط والجنو  سقد مارل 
النظام السدو ي تكتيااً إعالمياً كبرياً، ولم تدلن 
وزارة الدساع السادو ية عى مادى الُداْدَوان إال 
عان 300 رنادي وضاباط ولم تكشاف عن أية 

إحصائية للجرحى منهم. 
وسيااا كان اإلعاالم الحربال ينقال مشاالد 
يومياة للكاائن التال نصبها الجياش واللجان 
الشادبية لجيش الددو السدو ي بشكل مستار 
إىل راناب عالياات القنص واساتهداف اآلليات 
باان سيها من رناو  وما نقله اإلعاالم الحربل 
من مشاالد اقتحامات ملواقع عسكرية وتظهر 
رتث القتى السدو يني سإنها باإلراايل تطابقل 
بشاكل كباري ماع ماا كشافل عناه صحيفاة 
االندبندنل الربيطانية التل قالل إن قتى الجيش 
السدو ي يدد أكرب من املدَلن منه با10 أضداف 

وكذلك كشف املغر  السدو ي الشهري مجتهد.
كاا اعرتف قائاُد القوات السادو ية بنجران 
يف حوار لصحيفة الواشانطن بوسل أن الجيش 

الملف العسكري

 صاروخ توشكا حقق 
نتائج باهرة في عدد 

من الجبهات الداخلية  
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واللجان الشادبية تاّكنوا من قتل واصابة وارس 
مئات الجنو  السدو يني. 

من راناب آخر كشافل وساائل إعالمية أن 
الجانب السادو ي طالب مان الجانب اليانل يف 
التفالااات األخرية بالكشاف عان مصري 28ل 
رنديااً سادو ياً مفقو يان ولال إشاارة لدد  

أرسى الجيش السدو ي. 
وطبقااً للادلوماات الغربياة وماا توسر من 
اإلعاالم الحربال ساإن 3500 رنادي وضاباط 
سادو ي ُقتلاوا يف ريازان ونجاران وعسارية، 
وأصياب يف ذات الجبهاات 6500 رندي وضابط 
سادو ي، سيااا عرض االعاالم الحربل 9 أرسى 
بغارض تاكينهام مان تورياه رساائل باسام 
األرسى لطاأناة ألاليهم وذويهم، وكان النظام 
السادو ي ينكر وقوَع رنو ه بااألرس حتى بدد 
عرض مشاالد مصّورة لبدضهم، غاري أنه عا  
ليدلن أنه تم تبااُ ٌل لألرسى مؤخراً باوربها تم 
إطالق ضابط سادو ي، ولو ما يؤكد أن النظام 
السادو ي لم يكن صا قاً يف أيٍّ من األخبار التل 

تحدث سيها عن حجم خسائره وقتاله. 
تلك االحصائيات تتدلل باالساتهداف املبارش 
لدتا  رياش الددو، وقد شاالل الطائرات التل 
رارى إساقاطها، أماا الطائاراُت وغريلاا من 
الدتاا  الذي رارى تدمريه بواساطة الصواريخ 
الباليستية سسيأتل ذكرلا يف إحصائية عاليات 

القوة الصاروخية للجيش واللجان الشدبية.  
 

الصواريخ الباليستية.. الهزيمة 
العسكرية واإلعالمية 

متّلال الصوارياُخ الباليساتية، التال أطلقها 
الجياش واللجاان الشادبية من طراَزي ساكو  
وتوشاكا الروسايني وقالار1 الذي يدد نساخة 
مددلاة ومطاورة يانيااً عان صاروخ ساام1، 
عالماًة بارزة يف ساري املداارك وحققل رضبات 
اسارتاتيجية يف ربهات الحدو  وربهات الداخل 
واساتطاعل الحااق لزيااة عساكرية وأخرى 

إعالمية لقوى الُداْدَوان. 
يف األياام األوىل للُداْدَوان أعلن ناطل الُداْدَوان 
أحاد عساريي ماراراً أن طائراتهام تاكنل من 
تدمري %95 من األسالحة االسرتاتيجية اليانية 
بااا سيها الصواريخ الباليساتية وبداد 21 يوماً 
مان الُدااْدَوان أعلنال وزارة الدساع السادو ية 
بتأريخ 21 إبريل 2015 انتهاء عاليات »عاصفة 
الحزم« وتدشاني مرحلة »إعاا ة األمل« التل بدا 
أنها مرحلة غري عساكرية، ويف ذلك البيان أكدت 
الدسااع السادو ية أنها قضل عى ُكّل األسالحة 
والصوارياخ االسارتاتيجية التل وصفال بأنها 
كانل تاتل خطراً عى السدو ية و ول الخليج. 
الدساكرية  الهزيااة  الُدااْدَوان  وتلقاى 
واإلعالمية بأول صاروخ باليستل أطلقه الجيش 
واللجان الشادبية بتأريخ 6 يونياو2015 وكان 
من طراز »ساكو « مساتهدساً قاعادة خالد بن 
عبدالدزياز الجوياة، وبذلك تلقاى الددو لزياة 
إعالمياة بداد ا عائه تدمريَ الصوارياخ اليانية، 
وتوالال تلك الهزائام مع ُكّل صاروخ باليساتل 
يطلقه الجيش واللجاان باختلف أنواعها والتل 

وصل عدُ لا رايدا إىل ل3 صاروخاً. 
»توشاكا«  طاراز  مان  صااروخ  أوُل  وكان 
الباليساتل يطلقه الجيش واللجاان بتأريخ 20 
أغساطس2015 عى قوة الوارب البحرية ولل 
أكارب قاعدة عساكرية يف ريزان لتكشاف القوة 
الصاروخية بدد ذلك عن تطوير وتدديل صواريخ 
ساام ارض-ارض إىل صوارياخ باليساتية أطلل 
عليها قالار1 وكان أول صااروخ ررى إطالقه 
من لاذا النوع يف 13  يساارب2015 عى قاعدة 

امللك خالد الجوية يف خايس مشيط بدسري. 
وبلاغ إرااال الصوارياخ التال أطلقال ل3 
صاروخاا منها ل من طراز ساكو  و8 من طراز 
توشاكا و21 مان طاراز قالار1 سيااا أعلنال 
القوة الصاروخية عن إطالق صاروخ باليساتل 
لام تدلان عن طارازه والاذي اساتهدف بتأريخ 

2مارل2016 مدسكر تداوين باأرب. 
األرايض  الصاروخياة  القاوة  واساتهدسل 
السادو ي باا صااروخ باليساتل عاى نجران 

وعساري وريزان ولل ل من طراز سكو ، ولل 
إرااايل ما أطلقه الجيش واللجان الشادبية من 
صواريخ من لذا الطراز، كاا اساتهدف األرايض 
السدو ي باصاروخ واحد من طراز توشكا َو15 

صاروخاً من طراز قالر1. 
كااا اساتهدف الجياُش واللجاان الشادبية 
االحتاالل  قاوات  قياا ة  ومراكاز  مدساكرات 
ومرتزقتهام يف ماأرب والجاوف وبااب املنادب 
وقاعادة الدند باا 7 صواريخ من طراز توشاكا 
و6 صواريخ مان طراز قالر1 وأخارياً صاروخ 
باليساتل لم يتم الكشاف عن نوعه واساتهدف 

مدسكر املرتزقة باأرب.

توشكا صافر.. الضربة القاصمة 
حّققال الصواريُخ الباليساتية التال أطلقها 
الجيش واللجان الشدبية نتائَج عسكريًة بالرًة 
إال ان صاروَخ توشاكا الاذي رضب تجاع قوات 
الغازو واملرتزقة بانطقة صاسار باأرب بتأريخ 
ل سابتارب 2015 كان باتابة الربة القاصاة 
التل لام يتوقدها الغزاة واملرتزقة وخّلفل كارثة 
عى مستوى القتى والجرحى والدمار الذي لحل 
بالدتا  الدساكري، وقاد ُوصف لاذا الصاروخ 
بأناه الصاروخ الذي حقل أكرب نتائج عساكرية 

يف تأريخ الصواريخ الباليستية عى اإلطالق. 
ومتّلل الربة، التل ورهها الجيش واللجان 
الشادبية لقاوات الغزو بانطقاة صاسر باأرب 
بإطاالق صااروخ “توشاكا” عى مدساكر لهم 

جدول يوضح أبرز الضربات الباليستية التي استهدفت مراكز قيادة قوات االحتالل ومرتزقتهم

نوع 
الخسائر املاديةالخسائر البشريةالتأريخ والهدف الصاروخ

ل0- 09- 2015توشكا
تجاع تحالف الددوان يف 

صاسر- مأرب

300 عى األقل بني قتيل ورريح من الغزاة واملرتزقة بحسب 
مصا ر خاصة

- اإلَماَرات أعلنل مقتل 56 عسكري - السدو ية أعلنل مقتل 
10 عسكريني 

- البحرين أسصحل عن مقتل 5 عسكريني 

ل1- 12- 2015توشكا
مركز قيا ة تحالف الددوان 

باب املندب

152 قتيل من مختلف الجنسيات.
23 سدو ي بينهم قائد القوات السدو ية الدقيد عبدالله 

السهيان.
9 إَماَراتيني بينهم قائد القوات اإلَماَراتية الدقيد سلطان 

الكتبل.
12 قتيالً من الجنسية املغربية.

2ل من مرتزقة بالك ووتر بينهم قائد كتيبة الكولومبل 
"كارلول نيكوالل".

- تدمري 3 طائرات أباتيش وأكتر من 
0ل آلية عسكرية و7 مدرعات، و5 
مصفحات تتبع مرتزقة بالك ووتر، 
وتدمري منظومتل باتريوت بحسب 

املصا ر.

17- 01- 2016توشكا
مرَكز قيا ة تحالف الددوان 

بادسكري البريق باأرب

خسائر سا حة إثر الربة وال خسائر سا حة إثر الربة وال مدلومات تفصيلية 
مدلومات تفصيلية 

30- 01- 2016توشكا
قاعدة الدند الجوية- لحج

مقتل عرشات الغزاة واملرتزقة
ومقتل قائد بالك ووتر الجديد يف اليان الكولونيل األمريكل 

نيكوالل بطرل

تدمري عتا  عسكري ضخم شال 
طائرات أباتيش وأخرى من نوع 

تايفون وتجهيزات عسكرية أخرى

ل0- 02- 2016توشكا
مدسكر الغزاة واملرتزقة 

يف منطقة مال باحاسظة 
مارب

مقتل أكتر من 100 من الغزاة واملرتزقة بينهم 10 ضباط 
إَماَراتيني وسدو يان و5 من قيا ات املرتزقة وعرشات 

الجرحى

تدمري عد  من املدرعات وشاحنات 
محالة بالذخائر ومداسع متحركة

03- 03- 2016توشكا
مدسكر الغزاة واملرتزقة يف 

مال باحاسظة مأرب

مرصع عد  كبري من املرتزقة "غري محد "

20- 12- 2015قاهر1
قاعدة الغزاة يف صاسر باأرب

انفجارات ضخاة يف القاعدة التل تحوي طائرات مروحية 
وعتا  عسكري، وقد سرضل قوات الددوان حظراً لالنتشار يف 

محيط القاعدة

ل2- 02- 2016قاهر1
تجادات املرتزق- بري 

املرازيل- الجوف

مقتل 50 من املرتزقة عى األقل وعد  كبري من الجرحى

09-02-2016قاهر1
استهداف مطار ريزان 

اإلقليال

عرشات القتى والجرحى يف صفوف الدسكريني السدو يني 
ولو ما اضطر محاد بن سلاان بدد ساعات لزيارة 

مستشفى ريزان

الملف العسكري

 تم قصف العدو بـ5 
صواريخ اسكود  
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الباليساتية  للصوارياخ  أعاا ت  وملرتزقتهام، 
الساوسيتية ألايتهاا وملكانهاا يف قااة أنجاح 

األسلحة الصاروخية عى اإلطالق. 
توشاكا  إطاالق صااروخ  وعناد  ويف حيناه 
الباليساتل الدالياة النوعياة للجياش واللجان 
بااأرب أصبح “توشاكا اليانال” أكتر صاروخ 
باليساتل يحقل أكربَ لدف عسكري منذ ظهور 
لذا النوع الصواريخ وحطم الرقم القيايس الذي 
كان يحاله صاروخ ساكو  الدراقل الباليساتل 
والذي أطلل يف عام 1991 والذي اساتهدف أسرا  
املجاوعة اللورستية 25ل من الجيش األمريكل 
كاناوا قاد وصلاوا للتاّو إىل ماكان إقامتهام يف 

الظهران، للاشاركة يف الحرب ضّد الدراق ولقل 
28 منهم مرصعهم وررح 88. 

وخّلاف ذلك الصااروخ 300 قتيل ورريح من 
القوات الغازياة واملرتزقة، حيث أعلنل اإلمارات 
يف حينه عن مقتل 56 عساكرياً، ولم تفصح عن 
عد  الجرحى، وأعلنل السادو ية عن مقتل 10 
رنو  والبحرين كشفل عن 5 قتى من رنو لا، 
ولم تفصح رايع تلك الدول عن عد  ررحالا.

• دماُء املتآمرين تختلط يف باب 
املندب 

إذا كان صااروخ توشاكا الاذي رضب الغزاة 
واملرتزقاة يف صاسار بااأرب قد حقال انتصاراً 
مبكاراً وألحل لزياًة مبكرة بالغزاة ومرتزقتهم 
َساإن صاروخ توشاكا الذي رضب مركاز قيا ة 
مرتزقاة الغزاة ومرتزقتهم وأطااح بقا ة قوات 
الغازاة وكشاف حقيقاة املؤامارة حاني لقال 
إرسائيلياون وسادو يون وإَماَراتيون وعنارص 
من القاعدة و اعش مصارعهم، وأثبتل الدالية 
واحديَة املارشوع األمريكل التكفاريي يف اليان 

واملنطقة. 
وأطلقل القّوة الصاروخية صاروخاً باليستياً 
من طاراز توشاكا بتأرياخ ل1  يساارب2015 

جدول يوضح خسائر الجيش السعودي )عتاد(

اإلجماليعسرينجرانجيزاننوع العتاد

ل811ل822دبابات

ل9092512مدرعات

ل5ل27772105آليات متنوعة

9105138692للإجمالي

الملف العسكري
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مساتهدساً مرَكَز قيا ة عاليات تحالف الُددوان 
يف بااب املنادب، وتاتلل الخساائر التال خلفها 

الصاروخ بالتايل: 
- مارصع 152 غالبيتهام من الُغزاة بحساب 

مصا َر خاصة.
- باني القتاى 23سادو ياً عى رأساهم قائد 
عبداللاه  الركان  الدقياد  السادو ية  القاوات 

السهيان.
- باني القتاى 9 إَماَراتياني عى رأساهم قائد 
مدساكر باب املنادب الدقيد الركن سالطان بن 

لويدان الُكتبل.
- 12 ضابطاً مغربياً.

- مان باني القتاى 2ل مان عناارص مرتزقة 
رشكاة باالك ووتر عاى رأساهم قائاد الكتيبة 
الكولومبل »كارلاول نيكوالل«، ورورج إ غر 
مالونال املتورط يف ارتاكاب ررائم يف الدراق إىل 
رانب اثنني مرتزقة مان الرشكة ذاتها يحالون 

رنسية إرسائيل.
- عاد  مان املرتزقاة بينهام الداياد محاد 

الصبيحل وعنارص من قيا ة القاعدة.
- تدمري 3 طائارات أباتيش وأكتر من 0ل آلية 
عساكرية و7 مدرعاات، و5 مصفحاات تتباع 
مرتزقة بالك ووتار، وتدمري منظومتل باتريوت 

بحسب املصا ر.

•الصواريخ املحلية.. مفاجأة 
التصنيع العسكري اليمني 

كَشاَف قساُم التصنياع الدساكري للجياش 
واللجان الشدبية عن مفارأة عسكرية وقدرات 
مدلشاة يف مجاال تصنياع الصوارياخ وخالل 
مراحل الددوان تم الكشف عن خاس منظومات 
صاروخية محلية الصنع أحدلا تناولته صحيفة 
إرسائيلياة وقالال إنهاا إذا وقدل بياد املقاومة 
الفلساطينية أَْو اللبنانية سستشكل تهديداً كبرياً 

عى إرسائيل ولل صواريخ الزلزال 2.

• الزلزال2 قوة تدمريية كبرية 
ودقة يف اإلصابة

أعلن قسُم التصنيع الدسكري التابع للجيش 
واللجان الشدبية  خول الزلزال 2 خط املوارهة 
وتم اطالقه عى موقع عساكري سدو ي االثنني 
املاايض، حياث يؤكاد مصادر عساكري لصدى 
املسارية أنه رارى اختباُر الصااروخ الذي أثبل 
قدرتاه عى مناسساة الصوارياخ األخرى بنفس 
املادى ويساتطيع إحداث  ماٍر كبارٍي يف األلداف 

التل يتم توريهه إليها. 
بحساب املدلومات املتوسرة عان الجيل التانل 

وزن  يصال  الزلازال  منظوماة صوارياخ  مان 
الصااروخ الواحاد إىل )350 كيلوغرامااً( ويصل 
طاول الارأل الحربال لاه إىل )90 سانتيارتاً(، 
أماا وزن الرأل سهاو )0ل1 كيلوغراماً( وقد تم 
تجربتُاه يف املدركة ألول مرة يف التالث والدرشين 
من الشهر الجاري، وكان موقع القرن الدسكري 
السادو ي بجيزان لو الهادف األول لهذا النوع 

من الصواريخ. 
اساتطاعل  الدساكري  املصادر  وبحساب 
صوارياُخ زلزال2 أن تدمر آليات ومدرعات تابدة 
للددو يف موقع القرن السادو ي بجيزان ُمشرياً 
إىل قدرتاه عاى تدمري البنياة التحتياة لأللداف 
الدساكرية مااا يصداب مهاة الدادو يف إعا ة 

تأليله يف الوقل الذي تستار سيه املوارهات. 

• صواريخ الصرخة.. التحكم 
بالزمن 

يف أغساطس املاايض أعلان قسام التصنياع 
الدساكري التاباع للجياش واللجاان الشادبية 
عن  خاول منظومة صوارياخ الرصخة يف خط 
املوارهة وبارشت القاوة الصاروخية  ك مواقع 
الدادو باساتخدامه وأثبال أَيْاضااً  قاة عالية 

ونجاعة مواصفاته املتطورة. 
يتايز صااروخ الرصاخة باداه الذي يصل إىل 
17 كيلومرتاً ويزن رأساه الحربل 15 كيلوغراماً 
وطولاه مرتيان وأربدة سانتيارتات سيااا يبلغ 

طول محركه 70 سنتيارتاً. 
ويحاال الصااروخ الواحاد مان لاذا النوع 
صاعقاني يف مقدمتاه وصاعل خلفال مخفل، 
كاا يتايز بأنه قابل للتفجري بضبط توقيل ذلك 

بحسب الحارة.
لذا النوع من الصواريخ اساتطاع املناسساة 
سانذ اإلعالن عن تصنيده وإ خاله خط املوارهة 
ماع الددو يف ريازان ونجران وعساري حاز عى 
التقة ويتم اساتخدامه بشكل مساتار يف كاسة 
الجبهات إىل رانب صواريخ غرا  بشقيه الدا ي 

واملطور.

• الزلزال 1.. الصواريخ 
بتكنولوجيا إلكرتونية متعددة 

وصفقات سعودية- أمريكية 
جديدة

أعلان الجيُش واللجان الشادبية عان إ خال 
منظوماة صوارياخ الزلازال1 يف خاط املوارهة 
يف 31 ماياو املاايض والايض يصال ماداه إىل 3 
كيلومرتات ويتايز بوزنه الكبري الذي ياكنه من 

جدول يوضح خسائر الجيش السعودي )إسقاط طائرات(

جبهات نوع الطائرة
الحدود

الجبهات 
اإلجماليالداخلية

F16 - F15 123حربية

37لآباتشي

31215استطالعية

81725إجمالي

جدول يوضح خسائر الجيش السعودي )بشرية(

املعلن الحالة
عنهم

 بحسب مصادر 
)صحفية وإعالمية(

3003500قتلى 

6500لم تدلنجرحى

 .....28لأسرى
 )9 تم عرضهم(

جدول يوضح خسائر الجيش السعودي )البحرية(

العددنوع القطعة

7سفن حربية

6زوارق حربية

13إجمالي

الملف العسكري
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إحداث  ماٍر أكرب من الذي تحدثه الصواريخ ذات 
املدى الطويل. 

ويختلاُف لاذا الناوُع مان الصوارياخ عان 
الصناعاات الصاروخية التقليدياة، حيث تتايز 
االلكرتونياة  األنظااة  بتكنولورياا  املنظوماة 
املتداد ة يف التوريه وتحديد األلداف والتحرك يف 
مسارات واتجالات متدد ة يف آن واحد وقدراتها 
الرسيداة يف الوصول إىل األلداف وتدمريلا بقوة 

لائلة. 
وتاتلاُك لاذه املنظوماة الصاروخياة قاوة 
تدمريية لائلة عى مستوى األلداف قريبة املدى، 
ولديها حساسية عالية وتاتاز برسعة االنفجار 
باجر  مالمساتها الهدف، وتطلل املنظومة من 
منصاة إسرا ية ثالثياة الفولاات، وتتحكم سيه 
قاعدة إطاالق تدال إلكرتونياً، كااا تتايز لذه 
املنظوماة بقدرتهاا عاى إصابة األلاداِف بدقة 
عالية عى مدى طويل نسابياً، حيث تحال رأساً 
متفجاراً زنتاه أكرب مان منظوماات الصواريخ 

السابقة التل تم تصنيُدها محلياً. 
املوارهاة  يف  املتبايناة  الصاورُة  وتساتارُّ 
بطرسيهاا املتاتلة بالجياش واللجان الشادبية 
مان رانب والددو السادو ي ومان يقف وراءه 
مان رانب آخر حيث راء اإلعاالن عن صواريخ 
الزلازال1 بدد عارشة أَيَّاام من صفقة أسالحة 

أمريكية –سدو ية.
أعلان  املاايض  ماياو  مان  الدرشيان  سفال 
البنتاغاون أن البيال األبيض واسال عى بيع 10 
مروحيات متدد ة املهام من طراز )إم اتش- 60 
أر ( للسدو ية حيث قالل وزارة الدساع األمريكية 
يف بياان لها بذلك الحاني إن البيال األبيض أبلغ 
الكونغارل باواسقتاه عى إبرام لاذه الصفقة 

التل تبلغ قياتها 1.9 مليار  والر.

• منظومة النجم الثاقب1 و2 
سفرُي الصناعة املحلية بمداه 

الطويل 
متّلال منظوماة الصوارياخ )النجام التاقب 
1و2( باكورة إعالن قسم التصنيع الدسكري عن 
الصناعات املحلية للصواريخ وتم اإلعالن عنهاا 

 سدة واحدة وكذلك  خال يف خط املوارهة.
وقد تام اإلعالُن عان منظومة النجام التاقب 
كأول منظوماة محلياة الصناع ويتاياز النجم 
التاقب1 باداه الذي يصل إىل 5ل كيلومرتاً وطوله 
الاذي يصال إىل 3 أمتاار برأل متفجار يزن 50 

كيلوغراماً.
أما النجم التاقب2 ولو نسخة أكتر تطوراً من 
األول بقدراتاه ومواصفاته التال تم مضاعفتها 
ليصال طولاه إىل 5 أمتاار ومادى يصال إىل 75 
كيلومارتاً بزيا ة 30 كيلومرتاً عن ساابقه سياا 

يزن رأسه املتفجر 75 كيلوغراماً.
وعاى غرار صوارياخ الزلزال2 كانال مواقع 
الدادو يف ريزان لال الورهاة األْوَلاى ملنظومة 
صواريخ النجام التاقب حيث  كل مواقع الددو 
وأثبتل ردارتهاا منذ إ خالهاا يف خط املوارهة 
ولنجاحهاا الكباري تم إ خالها يف خاط املوارهة 

مع قوات الغزو ومرتزقته يف مأرب. 
أخارياً يتبال اليانياون يومااً بداد ياوم عن 
الصاورة األساطورية والوطنياة يف موارهتهم 
لدادو تحالاف ماع طغااة األرض ووزع مئاات 
املليارات عليهم وذلك بالنظر ملا أعلن عنه قسام 
الصناعات الدساكرية للجيش واللجان الشدبية 
من منظومات متنوعة للصواريخ وبالنظر آلخر 
الصفقات مع اإل ارة األمريكية يف السا ل عرش 
من شاهر نوسارب الجاري، تاتلل برشاء اربدني 
ألاف قنبلة ذكية بقياة مليار ومائتني وتسادني 
ملياون  والر، ليكون مجااوع ما تم رشاؤه من 

واشانطن خالل الشاهرين املاضيني وحتى اآلن 
قرابة 21 ملياراً وخاساائة مليون  والر.

• العالم يعرتف بهزيمة العدوان 
تلقال السادو ية وتحالاف الدادوان  عاااً 
إْعااَلميااً منقطع النظاري يف عدوانها عى اليان 
ومع مرور شاهوره انقلب الوضاُع وبات الددو 
السادو ي يواراه ضغوطاات مان ناحيتاني، 
األْوَلااى تتدلل بارتكابه لجرائم حارب والتانية 

بفشل عدوانه وتدرضه لهزياة نكراء. 
وقاد أصباح تحالاف الدادوان مجرمااً مان 
املنظاور األماال ومنظور مجلس األمان التابع 
لألمم املتحدة ولو ما ياتل إ انة عى نطاق  ويل.
سفال مطلاع ينايار مان الداام 2016 أصدر 
األمني الدام لألمم املتحادة )بان كل مون( بياناً 
أكاد سيه أن لدى املنظاة األماية تقاريَر تؤكد أن 
تحالف الددوان شن »غارات مكتفة عى مناطل 
ساكنية، وعى بناياات مدنياني، بينهاا الغرسة 
التجارية، وقاعة حفاالت، ومركز للاكفوسني«، 
وأشاار البياان األماال لتقاريار مااثلاة تتبل 
اساتخدام الدادوان للقنابل الدنقو ياة املحّرمة 
 ولياً، مستهدساً املدنيني بشكل عشوائل، مدترباً 
أن ذلاك يدد من ررائم الحرب التل يداقب عليها 

القانون الدويل.
وبذلك تدد  ول الددوان مدانة بجرم استهداف 
املدنياني والتقاريار تتبال أَن املجتااع الادويل 
علياه أن يوقع عاى تلك الدول الدقاب املناساب 
بحساب القانون الدويل ولكن ذلك ال يحدث طاملا 
وأمريكا –كطرف يف الددوان- ما تزال تساتخدُم 
ليانتها يف تدطيل القانون الدويل إىل رانب املال 

السدو ي. 
أثبتل املنظاات الدولية وعى رأساها منظاة 
الدفاو الدولية ومنظاة ليومان رايتس ووتش 
وأطبااء باال حادو  مان خاالل تقاريار متدد  
اساتخدمل األ لة امليدانية أن الددوان عى اليان 

يستهدف املدنيني بشكل عشوائل. 
وليسال الحارة لناا ملحة لرصاد ُكااّل ما 
صادر عن تلاك املنظااات ولكن يجدر اإلشاارة 
لبداض تلاك التقاريار التال أكادت أَن الددوان 
يساتهدف املدنيني بشكل عشوائل ولو ما يؤكد 
صحة القول الذي يقول إن تحالف الددوان يتخذ 

من املدنيني لدساً له. 

الملف العسكري

 صاروخ توشكا 
يستهدف تجمعًا كبيرًا 
للغزاة بصافر محافطة 

مأرب ويصيب هدفه بدقة 
ويحقق عددًا كبيرًا من 

الخسائر البشرية والعتاد 

 استهداف القصر 
الجمهوري بمأرب 

 أحد المرتزقة القتلى بمأرب 

 استهداف مخازن أسلحة 
للمرتزقة بمأرب 

 أسلحة وبطائق للمرتزقة بميدي 
بعد أن تم قتل وأسر العشرات منهم
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يف سابتارب مان الداام 2015 أي بداد مرور 
نحو ساتة أشاهر عى الددوان أصادرت منظاة 
الدفاو الدولياة تقريراً أعده سريال ميدانل تابع 
لها وقالل سيه أن الهجاات التل شنتها طائرات 
الددو السدو ي تَسبّابل باقتل عرشات املدنيني 
بينهم أطفال يف ررائم رأت املنظاة أنها ترقى إىل 

مستوى ررائم حرب. 
وتقول املنظااة بأنها أنجزت تحقيقاً ميدانياً 
يف تفاصيل ثاانل رضبات روية نفذتها طائرات 
الددوان السادو ي وحلفائه وأّ ت إىل استشها  
1ل1 مدنيااً عاى األقال ورارح أكتر مان 101 

آخرين مدظاهم من النساء واألطفال. 
وأكدت املنظاة أن “األ لة التل تم راُدها تدل 
عى وراو  ناط مان الربات التل تساتهدف 
مناطال مكتظاة بالساكان، باا يف ذلاك منازل 
املدنيني واملدارل واألَْسَواق واملسارد. ولم يتبل 
يف مدظام لاذه الحااالت ورو  لدف عساكري 

بالقرب من مكان وقوع الربة. 
ومؤخاراً قاال مفاّوُض املفوضياة الساامية 
لحقوق اإلنساان التابدة لحقوق اإلنسان التابع 
للددوان إن تحالف الددوان تَسابّاب باقتل عد  
من املدنياني “أكتر بارتاني”، ماا تَسابّابل به 
القوات األخرى املشاركة يف النزاع “مجتادة”. 

ورّصح املفاوض األعاى زياد رعاد الحساني 
وعياا ات،  ومستشافيات،  أَْساَواقاً،  “قصفاوا 
ومدارل، ومصانع، وقاعات اساتقبال لحفالت 
الزساف، ومئات املسااكن الخاصة يف قرى ومدن 
بااا سيهاا الداصاة صندااء ورغام التحذيرات 
الدولية إاّل أنها تتواصل يف وترية متصاعدة وغري 

مقبولة”. 
أماا من الناحية الدساكرية تقر تقاريُر األمم 
املتحدة أن الددواَن أسرز سيطرة للقاعدة و اعش 
عى محاسظات الجنوب وسشالل »حكومة الفار 
لاا ي« يف بساط نفوذلاا، كااا سشال تحالف 

الددوان يف تحقيل ذلك من أرلها. 
مان رانبهاا وقبال أَيَّااام نارشت صحيفاة 
االندبندنال الربيطانياة مقاالً لخباري بريطانل 
يقول سيه: »لناك أمار محزن يحدث لا)لا ي( 
الذي يواره خيارات مؤسافة بداد رريان مياه 

التفاوض السدو ي وسقا لرشوط الحوثيني«.
وسدالً بدد عام من الددوان لم يحصد التحالف 
السادو ي ومرتزقتاه إال الهزيااة والخضاوع 
إلرا ة اليانياني الذيان وكااا قاال قائاد التورة 
لديهم االساتددا  أَن يوارهاوا الددوان ريالً بدد 

ريل إىل يوم القيامة.

السادو ي  الُدااْدَوان  اكااال  ماع 
األمريكال عاماه األول، وإعاالن األمام 
املتحادة عن طريل مبدوثهاا إىل الايََاان 
إساااعيل ولد الشايخ األربدااء أن وقفاً 
إلطالق النار سايبدأ يف الداارش من إبريل 
القا م عاى أن تنطلال مفاوضات الحل 
السايايس يف التامان عارش مان الشاهر 
نفساه، يدكاُف الخارباُء والباحتون عى 

تقييم النتائج التل أسرزلا الُداْدَوان. 
حوَل ذلك نرشت وكالة )سرال برل( 
الداملياة الخاياس تقرياراً رأت سياه أن 
تحالف الُدااْدَوان وقف عارزاً خالل عام 
كامل عن الحسام الدسكري، أما ورو ه 
يف الجناوب سقاد أسارز اتسااعاً لنفاوذ 
»الجها ياني«  أو  اإلرلابياة  الجااعاات 
كاا وصفهم التقرير وساط رسع ساقف 
االنتقا ات من قبال املنظاات الحقوقية 
والدولية؛ بسبب ارتفاع ضحايا الُداْدَوان 
من املدنيني والظروف اإلنساانية الصدبة 

التل انتجها الحصار. 
وتناول التقريُر أربدة روانَب رئيساية 
الدساكرية  بالقادرات  يتدلال  األول 
الضخااة للتحالف السادو ي وسشالها 
يف موارهاة الجياش واللجاان الشادبية 
والتانل  املتواضدة  التساليحية  بقدراتها 
يتدلل بفشال تحالف الُداْدَوان يف تاكني 
حكومة الفار لا ي من بسط نفوذلا يف 
املحاسظاات التل تسايطر عليها ويتدلل 
الجانب التالث بتوسع سيطرة الجااعات 
اإلرلابياة كنتيجة أسرزلاا توارد قوات 
الغازو والجاناب الراباع عان االنتقا ات 
املتصاعادة مان قبال املنظااات الدولية 
التل تحاال تحالف الُداْدَوان مساؤولية 

الجرائم بحل املدنيني. 
مان  عاام  وبداد  التقريار  وبحساب 
املضنال«  امليدانال  الغاارات والقتاال   «
أعلنال »حكوماة الفاار لاا ي« قبولها 
باملفاوضات التل يسابقها وقف شاامل 

إلطالق النار. 
وال يبادو أن الفار لا ي لو َمن امتلك 
قرار القبول بافاوضات الحل السيايس، 
إذ يقول الصحفل واملحلل الربيطانل بيل 
لو يف مقال نرشته االندبندنل الربيطانية 
األسابوع الفائل: إن »لنااك أمراً محزناً 
يحدث لا)لاا ي( الذي يواراه خيارات 
مؤسافة بداد ررياان ميااه التفااوض 

السدو ي وسقاً لرشوط الحوثيني«.
وبالدو ة للتقرير الاذي نرشته وكالة 
)سراناس بارل( الياوم الذي يقاول إن 
محليني يرون أن قاوات الجيش واللجان 

الشدبية أو كاا وصفولم با«املتار ين« 
ومناذ بدء الربات الجوية، التل شانها 
التحالف السادو ي يف 26 مارل املايض، 
تاكناوا مان املوارهاة رغام محدو ياة 
قدراتهام الدساكرية باملقابل يارون أن 
»حكوماة الفاار لاا ي« كشافل عان 
ضدفهاا وعجزلاا عان سارض نفوذلا 
يف املناطال التال سايطر عليهاا تحالف 
الُدااْدَوان يف الجناوب يف ظل تنامل نفوذ 

القاعدة و اعش. 
وينقاُل التقريُر عن الباحاث يف مدهد 
الارشق األوساط يف واشانطن )تشاارلز 

واللجاان  الجياش  قاواِت  أن  شاايتز( 
الشادبية خالل عام الُدااْدَوان أبلل بالًء 

حسناً مقارنة بالظروف.
ويضيُف الباحُث أن ماا قّدمه الجيش 
واللجاان الشادبية يف مختلاف الجبهات 
يأتل رغم أنها »ال تالاك غطاء روياً وال 
وساائل امادا  مضاوناة لذخريتهاا، إال 
اأنها تحاسظ عى قوة عسكرية مهاة«. 
أما )رور ان باريي( الباحث الرئييس 
يف  إسريقياا  وشااال  األوساط  للارشق 
)سريساك مايبلكروسل( سينقال التقرير 
عنه قولاه إن أنصاَر اللاه »أظهروا قدرة 

عى اإلمسااك بااألرض والسايطرة عى 
أرهازة رئيساية للدولاة«. ويارى بريي 
أن قادرة الجيش واللجان الشادبية عى 
اإلمسااك باألرض يأتل يف مقابلها »تأثر 
التحالف السادو ي سالباً بنقص الخربة 

التقنية والخربة القتالية امليدانية«. 
ويشاريُ التقرياُر إىل أن القوات الغازية 
 خلال إىل الجناوب ورغام ذلاك تدانال 
»حكومة الفار لا ي« من بسط سلطتها 
لنااك ماع نااو الجااعاات اإلرلابياة 
التل يقول التقرير أنها شانل »سلسالة 
لجااات وتفجريات وعالياات اغتياالت 
طالل مسؤولني سياسايني وعسكريني، 

اضاسة اىل مقرات عسكرية للتحالف«.
يف لاذا اإلطاار يدوُ  الباحاُث يف مدهد 
الارشق األوساط يف واشانطن )تشاارلز 
شاايتز( ويوضاح سابب سشال تحالف 
الُداْدَوان بالقول: »السادو يون اخطأوا 
يف تقديار قدرة مدساكر لا ي عى حكم 

األرايض الواقدة تحل سيطرتهم«.
االنتقاا ات  إىل  التقرياُر  وتطاّرق 
املتصاعدة من قبَال املنظاات الحقوقية 
بخصاوص الجرائام التال وقدال بحل 
املدنيني بفدال الربات الجوياة، إذ أنه 
»مع تواصل الغارات، زا ت األمم املتحدة 
ومنظاات حقوقية  ولياة من انتقا لا 
للتحالاف عاى خلفياة ارتفااع حصيلة 

القتى املدنيني«.
وأشاار التقريُر إىل أن »املفّوَض األعى 
لحقوق اإلنساان زياد بن رعد الحساني 
حال األسابوع املايض مسؤولية التسبّب 
بغالبية الضحايا املدنياني للتحالف قائالً 
إن األخريَ استهدف »أسواق ومستشفيات 
وعياا ات ومادارل ومصاناع وقاعاات 
استقبال لحفالت الزساف ومئات املساكن 

الخاصة يف قرى ومدن«.

تقارير دولية تؤكد هزيمة ترسانة تحالف الُعـْدَوان 
بمواجهة القدرات البسيطة للجيش واللجان الشعبية

الملف العسكري

 الجيش واللجان الشعبية 
يرقصون رقصة النصر بميدي
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دم�ء واأ�صالء وجثث متفحمة من بني حوات اإَلـى م�صتب�أ حجة..

عام من التوحش األمريكي السعـــــــــــودي على املدنيني يف الـَيـَمـن

جرائم العدوان

جريمة بني حوات.. البداية املفزعة
بدأ الصبااح ثقيالً عى ساكان الداصاة يف اليوم 
الجوياة  الغاارات  أوىل  الُدااْدَوان وماع  األول مان 
اساتهدف طاريان الددو حياً ساكنياً يف منطقة بنل 
حوات يف الداصاة صنداء، َماا أَ َّى إَلاى استشاها  
ماا ال يقال عن عرشيان شاهيداً وإصابة خاساني 

آخرين رلهم من النسااء واألَْطَفاال عدا عن التدمري 
الذي لحل بدد  من املنازل والسيارات.

وعارص الجاداة 27 ماارل كان الايَاَاانياون 
يارّ  ون يف سااحة بااب الايَاَاان والتال تظالروا 
سيها ألول مرة عبارات الشجب واالستهجان، راسدني 
أسالحتَهم عى أكفهم ومدلناني رهوزيتهم الكاملة 

للقتاال، ويف ذلاك اليوم كانال الكلاات تخاُرُج من 
حنارر التوار كأنهم رصاصات تصوب آلل سادو ، 
الجاياع قارر لناا عادم االستساالم مهااا كانل 

التحديات ومهاا كانل التان بالظاً.
ويف اليوم التايل ويف سااعات الصبااح األوىل خّلف 
الطاريان املداا ي يف ُعاْدَواناه عاى ساوق البقع يف 
محاسظة صدادة أكتَر من عرشة شاهداء وعرشات 
الجرحى، سياا استشاهدت امارأة يف ُعاْدَوان مااثل 

استهدف سوق الخايس باديرية منبه الحدو ية.
أما اليوم التالث من الُدااْدَوان سقد كتَّف الطريان 
السدو ي األمريكل من غاراته عى محاسظة صددة 
مساتهدساً الساجن املركازي ورشكة لتدبئاة الغاز 
وعاد اً من القارى واألحيااء الساكنية، والحصيلة 
كانل استشها  نحو ستة مواطنني وررح آخرين يف 
منطقة شدا واستشها  أَْربدة وررح ثالثني آخرون 

يف منطقة الكاب الحدو ية.

التمادي يف اإلْجــَرام.. اسرتاتيجية 
ممنهجة

وارتكاب أبشع املجازر يف األيام األوىل للُداْدَوان، لم 
يكن بفدل غارات خاطئة أَْو عشوائية يف القصف، بل 
كان عاالً مخططاً له ومانهج لدسه األول واألسال 
إركاع الايَاَاانيني وإربارلم عى االستسالم، وعدم 
االعرتاف برشعة التورة، لاذا كانل بدايات الُداْدَوان 
مكتّفة ولئياة وتساتهدف اإلنسان والحجر والبرش 
وال تُبقل شيئاً للحياة، وتراسل لذا الدال الشيطانل 
ماع سْرض حصاار بري وبحري وراوي خانل منع 
 خول املشاتقات النفطية واأل وية إَلاى الايَاَاان، 

لغرض اربار الايَاَاانيني عى االستسالم.

31 مارس.. مخيم املزرق يغَرُق 
بالدماء

لطاريان  الجوياة  الهجااات  تتصاعاد  وبادأت 
الُدااْدَوان السادو ي األمريكال لتخّلاف املزياد من 
الضحاياا األبرياء، ويف الياوم الخامس من الُداْدَوان 
ارتكب طريان الددو ررياة بشادة حني اساتهدف 
املازرق  منطقاة  يف  السالايني  النازحاني  مخيام 
باحاسظاة حجة، َمااا أَ َّى إَلاى استشاها  أَْربدني 

مدنياً وررح أكتر من مائتني وستني آخرين.

1 إبريل.. استهداف ناقلة غاز 
برييم

وتواصلال الجرائاُم السادو ية األمريكياة بحل 
املدنيني يف اليوم الساا ل من الُداْدَوان باساتهداف 

ناقاالت غااز ومحطاات وقاو  يف مديرياة يريام 
باحاسظة إب، والحصيلة كانل استشاها  أكتر من 

أَْربدة عرش مدنياً وررح الدرشات.

2 إبريل.. مصنع يماني تحت 
القصف

ويف صورة تكشاُف بشااعة رارة الساوء ارتكب 
طريانهاا الجاوي يف يوماه الساابع مان الُدااْدَوان 
مجازرة كبارية باساتهداسه مصنع ياانال لأللبان 
واألغذية يف الحديدة، حيث استشاهد ثالثون مواطناً 

وررح الدرشات.

20 إبريل.. قنبلة فراغية على فج 
عطان

وُسجع ساكاُن الداصاة صنداء بجرياة رديدة، 
تُداد من أكرب ررائام الُداْدَوان السادو ي األمريكل 
عى بال نا، حني ألقى طريان الُداْدَوان قنبلة سراغية 

عى منطقة سج عطان بأمانة الداصاة.
واستشاهد يف لذه الدالية اإلْرااَرامية البشادة 
86 مواطنااً، سيااا أصياب أكتر مان 300 مواطن، 
كاا تدارض أكتر مان 00ل منازل للدماار الجزئل 
واملتوساط والكيل، ونَزَح من الحال الذي ألقيل سيه 

القنبلة %80 من ساكنيه.
و ّمار الُدااْدَوان السادو ي األمريكال يف لاذه 
الجريااة أكتار مان 200 سايارة، كااا از حاال 
مستشافياُت صنداء يف ذلك اليوم باملصابني، يف ظل 
مداناة كبرية؛ بسبب نقص األكسجني واالنطفاءات 
املتكررة راراء الحصار املفروض عاى الايَاَاانيني 
وعدم سااح  ول تحالف الُداْدَوان بدخول املشتقات 

النفطية.

11 مايو 2015.. جريمة نقم
وعقاَب ارتاكاب ررياة سج عطان، غارّي تحالف 
الُداْدَوان السادو ي األمريكل تسااية ُعاْدَوانه عى 
الايَاَااان من »عاصفة الحزم« إَلاى »إعا ة األمل«، 
واساتار ارتاكاُب الجرائام بحل املدنياني يف مدظم 
محاسظاات الجاهورياة، حتاى رااءت الجريااة 
املروعاة يف الداصاة صنداء، بقصف مكتف وعنيف 

عى ربل نقم يف 11 مايو 2015.
وخلفل لذه الجرياة ما يقارب الااا 120 شهيد 

ومئات الجرحى ونزوح املئات من األرس.
يف لذا اليوم الحزين اكتظل املستشافياُت باملئات 
من الجرحى والدرشات من الشهداء ورسدل مكربات 
الصوت باالساتغاثة وإنقاذ الجرحى بدد أن استخدم 
طاريان الُداْدَوان السادو ي الصهيوأمريكل ساالحاً 

  - احمد داوود:

سجأًة وبدوِن مقدمات.. أصواُت االنفجارات تُقضُّ مضارع النائاني.. اليوم لو 
السا ل والدرشين من مارل من الدام 2015.

 الرعب والخوف ما يزاالن يسيطران عى مدينة صنداء وسكانها، سلم ياِض 
سوى أسبوع عى اغتيال الصحفل َعبدالكريم الخيوانل وتفجريات يف مسجدي 

بدر والحشوش.
 لل  خلنا يف املحظور؟ لل بدأت الكارثة.. البلد عى وْقع سوىض سياسية.. 

الفراغ يف السلطة يجدل الجايع يضدون أيديهم عى قلوبهم.. ال أحد يدري إَلاى 
أين يايض البلد.. لل إَلاى الكارثة أم إَلاى الخري؟

يا إلهل.. ُعاْدَوان.. طريان، قصف.. الجايع أ رك حقيقة ما ررى ليلة السا ل 
والدرشين من مارل، ويف صباح اليوم التانل، ومع ضوء الشاس، كانل األخباُر 
يف متناول الجايع، طريان آل سدو  بدأ يف ُعاْدَوان غاشم بتحالف من 12  ولًة، 

ويف ما روائح املؤامرة تنترش يف أرراء الداصاة.. كان الورع كبرياً، واآلالم تتسع، 
والجراح ال تندمل يف حل بنل حوات يف أمانة الداصاة.

 استهداف حي سكني في 
بني حوات - أمانة العاصمة 

جريمة العدوان األولى 

 جريمة حي مخيم النازحين بحي 
المزرق - حجة 

 جريمة تفجير غاز يريم - إب 
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شابيه إَلاى حد كبري بالسالح الذي استخدم يف رضب 
منطقة سج عطان، كاا از حال الشاوارُع بالرصاخ 
والباكاء مان املواطنني الذين شاهدوا لاذه الجرياة 
املرّوعة التل لم تصل ناُرلا إَلاى منطقة نقم سحسب، 

بل امتدت نارلا إَلاى كتري من أنحاء الداصاة.
الهلع الذي أصاب ساكان نقام واملناطل املجاورة 
كان أشادَّ من املوت لدى املواطناني الذين نزحوا من 
منطقة نقم، وشدوب، وسادوان وصنداء القدياة، 
والساائلة إَلاى خاارج صنداء، ومنهام نزحوا إَلاى 
أطراف الداصاة وبدضهام إَلاى املدارل َوالجوامع 

واستار النزوح حتى الصباح.
ولم تسلم املستشافياُت من االستهداف والرتويع 
ساستشافى التورة الدام بصندااء تدرض لألرضار 
سقاد وصل تأثريُ القصاف الُداْدَوانل عاى ربل نقم 
بأسلحة محّرمة إَلاى مبنى املستشفى التل تررت 

مبانيها بشكل كبري وتحتاج إَلاى ترميم واسع.

27 مايو.. توحُّش للُعـْدَوان يف 
منطقة بكيل املري

استشاهد يف لذه املذبحة حاوايل أَْربداني مواطناً 
غالبيتهم من النساء واألَْطَفاال، حيُث قام الُداْدَوان 
بتنفياذ سلسالة غاارات عاى مناازل املواطناني يف 
منطقة املزرق، ما تسابب بسقوط عد  من الّشهداء 
والجرحى، وسياا كان املواطنون يشايّدون شاهداء 
الغاارات األوىل عااو  الطاريان غاراتاه ُمساتهدساً 
املشايّدني. كاا استُشاهد ثاانياة مواطنني وأصيب 

آخرون يف مجزرة أُْخاَرى يف املنطقة ذاتها.

24 يوليو 2015.. جريمة مروعة 
يف املخاء

يف  األمريكال  السادو ي  الُدااْدَوان  ويساتار 
ررائاه، لريتكب ررياة مروعة تضاف إَلاى سجله 
اإلْرااَرامل، حاني قصف املحطة الكهربائية والحل 

السكنل بادينة املخاء محاسظة تدز.
حصيلاة لذه الجريااة وصل إَلاى 103 شاهداء 

َو150 رريحاً.
وشان طاريان الدادو ثااان غاارات عاى املدينة 
الساكنية الخاصاة باملوظفاني الداملاني يف محطة 
الكهربااء ولل تقدر باائتل منازل، وترّكز القصف 
عى وساط املدينة الساكنية، حيث أصااب أَْطَفاال 
ونسااء وشيوخ، توزعوا عى مستشافيات الحديدة 

وتدز وررالم خطرية.

20 أغسطس.. مذبحة صالة بتعز 
اساتهدف طرياُن الُداْدَوان يف لاذه الجرياة عد اً 

مان مناازل املواطناني األبريااء يف منطقاة صالاة 
باحاسظة تدز وراح ضحيتها ما يزيد عن 60 شهيداً 

وأَْربدني رريحاً.
لسااعات طويلاة ولاو  املنطقاة  ألاايل  وظاّل 
يحاولون انتشااَل الضحايا من باني ركام املنازل، يف 
ما اساتقبلل مستشافياُت تدز حاالت متفاوتًة من 

املصابني يف ظل نقص باملستلزمات الطبية.
ويف ذلاك اليوم كتّفال طائرات تحالاف الُداْدَوان 
السادو ي األمريكل من غاراتها عى تدز مستهدسًة 
مناطَل وأحياء ساكنية، وتوزعل تلاك الغارات عى 

الجحالية وصالة.

7 سبتمرب.. فاجعة جديدة يف يريم 
عااَوَ  طرياُن الُدااْدَوان ررائَااه يف منطقة يريم 
باحاسظة إب، حيث شان غااراٍت عنيفًة عى منازل 
املواطنني أ ت إَلاى استشها  12 مواطناً وررح لل 

آخرين.
الدايُد محاد الشاامل، مدير أمان محاسظة إب، 
قاال إن طرياَن الُداْدَوان اساتهدف عاد اً من منازل 
املواطناني بالُقرب من مستشافى يريام الدام، َماا 
أَ َّى إَلااى استشاها  12 ورارح لل آخرين أغلبهم 

نساء وأَْطَفاال.
وأضااف، أن الغارات تساببل يف تدماري عدٍ  من 

املنازل وترر أُْخاَرى مجاورة.

20 سبتمرب.. مذبحة بسوق آل 
مقنع بصعدة

الُدااْدَوان  لطاريان  املتوّحاُش  القصاُف  وأّ ى 
السدو ي األمريكل عى سوق آل مقنع بصددة إَلاى 

استشها  90 مواطناً وعرشات الجرحى.

وقصفال طائاراُت الُداْدَوان الساوق بسلسالة 
غاارات متتالياة ولاو مكتاظٌّ بائاات املتساوقني 
والباعة وأصحاب املحاالت التجارية كانوا يُجهزون 

حاريات عيد األضحى املبارك.
وتدّااد الطريان قتل أكرب عاد  من املدنيني، حيث 
شان غاارة أولياة وحاني بادأ املواطنون بإساداف 
الضحايا عا  الطريان وقصف مرة أُْخاَرى املسدفني 

ومن تبقى من الجرحى.
م رتاث املوا طنني  وأ ت تلاك الغاارات إَلاى تفحُّ
وتقطيدهاا أشاالء يف أرراء الساوق باإلضاسة إَلاى 

احرتاق محالت املواطنني وتدمريلا.

28 سبتمرب.. مذبحة جديدة باملخاء
استشاهد 135 مواطنااً وأصيب عارشاٌت آخرون 
راراء املذبحاة الجااعياة التال ارتكبتهاا طائرات 
الُدااْدَوان السادو ي األمريكل مساتهدسًة خياتَل 
أعارال، إحدالااا مخصصاة للنسااء، وأُْخااَرى 

للررال يف مديرية املخاء باحاسظة تدز.
طاريان الُدااْدَوان اساتهدف خياتَال أعارال يف 
منطقاة واحادة بصاروخاني أ ت ملقتال رايع من 

بداخلهاا من مدنيني مدظُاهم نساء وأَْطَفاال.

دم�ء واأ�صالء وجثث متفحمة من بني حوات اإَلـى م�صتب�أ حجة..

عام من التوحش األمريكي السعـــــــــــودي على املدنيني يف الـَيـَمـن

 جريمة استهداف مخيم النازحين - 
بكيل المير - حجة 

 جريمة مجزرة المخأ األولى - تعز

 جريمة استهداف منطقة عطان السكنية التي ألقيت فيها 
قنبلة فراغية شارك فيها العدو الصهيوني

 استهداف حي وقصر صالة - تعز
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وتحّولل املخاء إَلاى منطقٍة منكوبٍة رراء غارات 
الُدااْدَوان املكتّفة عى املدينة والتل خلفل املئات ما 

بني شهيد ورريح.

29 أغسطس.. الُعـْدَوان يتوّحش 
على مصنع مياه بعبس

اَشه  ويواصل الُداْدَوان السادو ي األمريكل توحُّ
عى املدنيني يف عاوم محاسظات الجاهورية، وتشن 
طائراتُاه غاراٍت ُعاْدَوانية عاى مصنع مياه بادينة 
عباس باحاسظاة حّجة، َمااا أَ َّى إَلاى استشاها  
وإصاباة 30 مواطنااً، يف مشاهد ماروع التزت له 

حجة بأكالها..

8 أكتوبر 2015.. جريمة سنبان
الفاردُة الكاربى يف مدينة ذماار كانل باملجزرة 
البشادة التل ارتكبها طريان الددو عى حفل زساف 
بانطقة سانبان مديرية ميفداة يف 8 أكتوبر 2015 
والتال أّ ت إَلاى استشاها  حاوايل ل5 مدنياً رلهم 
من النساء واألَْطَفاال وإصابة 31 آخرين بينهم 15 

طفالً و17 امرأة.
وامتألت املستشافيات بالجرحى، وَعاامَّ الغَضُب 
املديرياَة بأكالها.. ألٌم اعتارَصَ أسئدة الجايع، الذين 
ماا زالاوا حتاى اآلن مصدوماني لهاول ماا حدث.. 
واألَْطَفااال األبريااء املصاباون ماا زالاوا يئناون 
يف املستشافيات، مترعاني إَلااى اللاه بالشافاء 

واالنتقام من القتلة.
مشالُد انتشال الجتث من بني األنقاض لم ينَسها 
األلايل.. لقد كان حفَل زساف، لكنه رَسعاَن ما تحول 
إَلاى مأتم وُحزن نتيجة الغارات الدنيفة عى الحل، 
رراٌل يف كامال قاواه الجسادية أصبََح مقداداً عى 
كريس متحرك؛ ألنه سقاد قدَميه رراء لذا القصف، 
وامرأة كانل يف كامل زينتها انتقل إَلاى بارئها ولل 
يف طريقها عريساًة إَلاى منزل زورها.. إنه األلم ما 

زال يدترُص قلوَب منطقة سنبان إَلاى اآلن.

27 أكتوبر 2015.. مجزرة 
للصيادين يف عقبان

يف لاذا اليوم كان القادر يحوم عاى الصيا ين.. 
وكدا تهام تجّاداوا، وكدا تهام اتجهاوا بقاوارب 
الصياد إَلااى البحر، لكن ثاة مان كان يرتبص بهم 
ويحااول رالاداً اصطيا لام مان الساااء، إنهاا 

طائرات الُداْدَوان السدو ي األمريكل.
حّلقال عادٌ  مان الطائارات بكتاساة يف ساااء 
املنطقاة، وسجأًة أطلقال عد اً مان الصواريخ عى 
َل أرساَ لم النقية  تجّادات لؤالء الصيا ين، لتحوِّ
الطالرة إَلاى أشالء.. والدماء تسيل عى الشاطئ.

ال أحاد يساتوعب بشااعة ماا حادث، املجرمون 
غاا روا بطائراتهم  ون أن يقتندوا بالحصيلة األوىل 
مان القتل، وملا اقرتب املسادفون إلنقااذ املصابني، 
عا  الطريان من رديد ليقصفهم سيضاعف املأسااة 

ويضاعف املحنة.
الحصيلاة وصلل إَلاى استشاها  أكتار من مائة 

صيا  وإصابة مائة آخرين.
والقال لاذه الجريااة تندياداً واساداً مان قبل 
األحزاب السياساية واملنظاات اإلنسانية واملدنية يف 

بال نا. 

29 نوفمرب.. القصف على النساء 
يف بئر ماء بتعز

ويتفنن الُداْدَواُن السادو ي األمريكل يف ررائاه 
بحال املدنيني يف بال نا، ويف 29 نوسارب قصف طريان 
داً نساوياً بالقرب من برئ مياه يف مديرية  الددو تجاُّ
املرساخ باحاسظة تدز، َماا أَ َّى إَلاى استشاها  12 

امرأة بالكامل.
ويف ذلاك اليوم عرضل الكتريُ من وساائل اإلعالم 

بقايا أشالء املجزرة للنساء أثناء رلبهن للاياه. 

22 ديسمرب.. إبادُة أسرة بأكملها 
يف كتاف صعدة

قَصاَف طرياُن الُدااْدَوان السادو ي األمريكل يف 
متل لذا اليوم منزَل املواطن َعبدالكريم حاو  حايد 
الدزي بانطقة أملاح باديرية كتاف، َماا أَ َّى إَلاى 

استشها  أرسته بالكامل وعدُ لم 19 مواطناً.
وقالال مصاا ر محلياة باملديرياة إن بدضاً من 
أسارا  األرسة ظلوا تحل األنقاض لسااعات طويلة 
نتيجاة تدمري املنزل بالكامل عليهام، وأن املواطنني 
وارهوا صدوباًة بالغًة يف إنقاذ الضحايا وإخرارهم 
من بني األنقاض نتيجة التحليل املستار للطريان.

5 يناير 2016.. الطريان يقصف 
مركز املكفوفني بصنعاء

وقَصَف طرياُن الُداْدَوان األمريكل السدو ي يوم 
التالثااء )5 ينايار 2016( مرَكز الناور للاكفوسني 

بحل الصاسية بصنداء.
كان 90 طالباً من املكفوسني نائاني يف املرَكز أثناء 
اساتهداسهم، لكن لم يصب سوى طاَلبني رراحهاا 
متوساطة، ويف تلك األثناء عاش لاؤالء الطالُب ليلَة 
ُرعب حقيقية، ومن بينهم 17 طفالً أعاارلم تحل 
سان الخامساة عرشة ولم من مختلف محاسظات 

الجاهورية.
ظلااٌت ثالث عاشاها املكفوسون إثر استهداسهم 
يف املركاز: ظلاة الداى وظلاة الليل وظلاة الدخان 

الخانل بفدل القصف.
كان منهم سابدة عرش طفالً يقياون يف الطابل 
التالث الذي اساتهدسه الُداْدَوان، وكان ملرشيف املركز 
وسكان الحل الدوُر األبرز والكبري يف إرالئهم.. حيث 

خرروا إَلاى املسارد املجاورة للاركز.
املرَكاز  األعااى  الُدااْدَوان  طاريان  َواساتهدف 

بصاروخني، انفجر أحدلاا ولم ينفجر اآلخر.

وبدد القصف، عا  بدض لؤالء الطالب املكفوسني 
إَلااى ُقرالم، والبدض ما يازال يحنُّ إَلاى املركز، لم 
يبل يف املركز ساوى غرف مدّمارة وصاالت محرتقة 
وبقاياا أمال للداو ة مان ردياد إَلاى لاذا الرصح 

الدلال.

26 يناير.. شبام كوكبان تحت القصف
وكانال مديناُة شابام كوكباان عاى موعاد مع 
القصف الهاجل يف 26 يناير 2016، حيث اساتهدف 
طريان الُدااْدَوان مبانَل ساكنية يف منطقة الحجلة 
شااال مدينة كوكبان، َماا أَ َّى إَلاى إحداث أرضار 
وتهادم يف املبانل واملسااكن األثرياة للادينة وإثارة 
حالاة مان الرعب الشاديد يف أوسااط املواطنني من 

أَبْنَااء مدينتل كوكبان وشبام األثريتني.
املبانال  يف  إحاداث أرضار  يف  القصاُف  وتسابّب 
واملسااكن القريبة مان املوقع ومنهاا ملدب ونا ي 
كوكباان  ون ساقوط أي ضحاياا برشياة لخلاو 
املنطقة من السكان أثناء القصف إال أنه سبََّب حالًة 
مان الذعر ونازوح بدض األلاايل واملواطناني إَلاى 

االتجاه اآلخر من املدينة إثر عالية القصف.

22 يناير.. جريمة قصف املسعفني 
يف ضحيان صعدة 

ويف ياوِم الخاياس 22 ينايار 2015 كان طاريان 
الدادو يحوُم يف ساااء منطقة ضحياان باحاسظة 
صدادة، باحتاً عن ررياٍة يتلّذذُ بهاا كدا ته، سقّرر 
بدد ذلك اساتهداُف منزل أحاد املواطنني، ولو منزٌل 
متواضاٌع يف حال ساكنل يقطناه عارشات األرس 
التال سّضلال البقااء يف محاسظة صدادة الجريحة 

واملنكوبة.
كانل أصاواُت االنفجارات كبرية ومخيفة، التفل 
سكان الحل، سشالدوا املأساة، سهَرعوا إَلاى املكان 
إلنقاذ الجرحى واملصابني، وانتشال الجتث من تحل 

 جريمة استهداف الصيادين - جزيرة عقبان  جريمة تفجير غاز يريم - إب 

 جريمة استهداف دار المكفوفين - أمانة العاصمة 
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الركام..
 مذبحاة ضحيان شاالٌد آخر عى قبح وبشااعة 
الُدااْدَوان.. وكان مان باني الضحاياا مصاّور قناة 
املسارية لاشام الحااران وعاد  كبري مان املدنيني 
وصل إَلاى 26 شاهيداً، من بينهام 7 عانوا كترياً من 
رراحهام حتى انتقلاوا إَلاى رحاة اللاه، كانوا من 
ضان املسادفني للجرحى، ومدظم لؤالء الشاهداء 

لم من املسدفني.

25 يناير.. 11 مواطناً من أسرة 
واحدة تحت األنقاض بالجوف 

ومن صددَة إَلاى الجاوف، تتدّدُ  الجرائُم وتتنوع 
لكان الجانال واحاد، ويف إطاار اساتهداِف مناازل 
االعتبارياة يف محاسظاة  املواطناني والشاخصيات 
الجوف، استشاهد 11 مواطناً بينهم نساء وأَْطَفاال 
مان أرسة واحدة يف غارة لطريان الُداْدَوان األمريكل 
السدو ي الغاشام عى منزل الشايخ صالح ر مان 
يف وقل متأخر من مسااء االثنني ) 25 يناير 2016( 

بانطقة املطاة باحاسظة الجوف.
وقالل مصا ُر محلية: إن ثالَث نساء وطفلني لم 

من ضان الشهداء.
ولقيل الجرياة البشادة إ انة واساتنكاراً شدبياً 
واساداً باحاسظاة الجاوف الساتهداف الُدااْدَوان 
أرسة شاخصية وطنية عرسل بالتساامح والتداون 

واإلصالح بني النال.
ولذه أسااء بدض الشهداء الذين ُقتلوا يف الغارة.

الشهيدة نداة صالح  رمان
الشهيدة حلسة الدجان زورة الشيخ

الشهيدة نورة محسان الحاج منيف زورة ظاسر 
صالح  رمان

الشهيد الطفل سيصل عبدالله حسن لا ي
الشهيد خالد حايد  رمان 

الشهيد صالح لا ي  رمان 
الشهيد حاو  مبخوت  رمان 

الشهيد احاد ابجم 
الشهيد عبدالواحد  رلم حايد  رمان.

10 فرباير.. استشهاد املخرج 
التلفزيوني منري الحكيمي

وُسجع الوساُط اإلعالمل يوم األَْربدااء 10 سرباير 
2016 بنبأ استشها  الزميل منري الحكيال وزورته 
الُدااْدَوان  لطاريان  قصاف  يف  التالثاة  وأَْطَفاالاه 
األمريكال السادو ي عى حال بيل مدياا  بأمانة 

الداصاة.
واساتهدف طارياُن الُداْدَوان األحياء الساكنية يف 
بيال مدياا  بأماناة الداصاة، حيث طاال القصف 
مدرساة شاقائل النداان قارب مقاربة النجياات 
باديرياة السابدني، كاا اساتهدف القصاف منزل 
املخارج التلفزيونال مناري الحكيال، ولاو مخرج 
تلفزيونل يف قناة الايَاَاان الفضائية، َماا أَ َّى إَلاى 
استشاها ه مع زورته وثالثة مان أَْطَفااله وتدمري 

وترر عد  من املنازل املجاورة.
التوحاش  اإلعالمياني  مان  عادٌ   واساتهجن 
اإلْرااَرامال لطاريان الدادو واساتاراره يف قصاف 
مناازل املواطنني والبنية التحتياة لبال نا وتدمري ُكّل 

مقومات الحياة.

20 فرباير.. مذبحٌة للُعـْدَوان يف 
حيدان صعدة

وارتكاب طارياُن الُدااْدَواِن األمريكل السادو ي 
واحادة من أبشاع الجرائم بحل املدنياني باحاسظة 
صددة تضاف إَلاى سجله اإلْرااَرامل الدموي حني 
قصف يوم األحد 20 سرباير 2016 منازل املواطنني يف 

مديرية حيدان بصددة.
واستشهد 30 مواطناً بينهم 10 أَْطَفااٍل وعد  من 
النسااء يف غارة لطريان الُداْدَوان اساتهدسل منازل 
املواطنني يف منطقة غاسرة باديرية حيدان بصددة.
واستهجن املواطنون يف قرية غاسرة استاراَر لذه 
الجرائام املتوحشاة بحال املدنيني يف صددة بشاكل 
خااص والايَاَاان بشاكل عاام، مشاريين إَلاى أن 
الُدااْدَوان تجاوز ُكّل الخطاوط الحاراء، وأن طريان 

الددو لم يدد يايز بني موقع مدنل أَْو عسكري.

27 فرباير.. الُعـْدَوان يقصف سوقاً 
شعبيًة بنهم 

وركَّز طرياُن تحالف الُداْدَوان األمريكل السدو ي 
أواخار سرباير املايض عى قصف ُكّل مقومات الحياة 
يف مديرياة نهام باحاسظاة صنداء، وكل األساواق 
طالهاا الخاراب والدمار، وأبرزلاا القصف الوحيش 
لساوق خلقة يوم السبل 27 سرباير 2016، َماا أَ َّى 
إَلاى استشاها  37 مواطناً وإصابة الدرشات بينهم 

نساء وأَْطَفاال ومدظاهم من النازحني.
وباارش طاريان الدادو يف القصاف الوحيش عى 
سايارات نازحني كانوا متجهني إَلااى صنداء أثناء 
تجاع املواطنني يف ساوق خلقة، ولو َماا أَ َّى إَلاى 
مضاعفاة املأسااة، حياث تناثرت أشاالُء املواطنني 
وتقطدال أرساا لم إَلاى أوصاال، وتفحال عد  

من الجتث يف مشاهد موحش تساتنكره ُكّل التداليم 
والقيم اإلنسانية. 

ورااء القصف لذا بدد يوم واحد من تقرير صدر 
مان منظاة الدفاو الدولياة أكد أن طاريان تحالف 
الُداْدَوان األمريكل السدو ي قتل اآلالف من املدنيني 
يف بال ناا،  اعيًة إَلاى وقف سوري عن بيع األسالحة 
الفتاكة للسادو ية ملا ترتكبه مان ررائم حرب ضد 
اإلنساانية يف الايَاَااان، مؤكادة أن نحاو 35 ألاَف 
شخص ُقتلوا أَْو أصيبوا يف أقل من سنة وأن أكتَر من 

2 مليون ونصف شخص سقدوا منازلهم.

خاتمة العام.. قصٌف وحشيٌّ لسوق 
مستبأ بحجة

واختتم الُداْدَواُن األمريكلُّ السادو ي عاَمه األوَل 

من القصف املتوحش باذبحة متوحشاة استهدسل 

ساوق الخايس بانطقاة مساتبأ باحاسظة حجة 

شاال الايَاَاان.

ووصل عد  الشهداء إَلاى 110 بينهم امرأتان.

ويف ترصياح خاص لصحيفة صدى املسارية قال 

الدكتور تايم الشاامل إنه تم التدارُُّف عى 96 ُرتًة 

ولام يتام التدرُُّف عى بقياة الجتث؛ ألنهاا تفحال 

بشكل كامل.

وأَشاَر إَلاى وروِ  صدوبات كبرية تواره الطواقم 

الطبية يف نقل املصابني إَلاى املستشفيات عى كاسة 

األصددة، عى صديد االتصاالت وطواقم االسداسات، 

اااَر مدظم  مشارياً إَلااى أن طارياَن الُدااْدَوان َ مَّ

ة، ولو، َماا أَ َّى إَلاى ورو   املنشآت الصحية يف َحجَّ

لذه الصدوبات. 
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السيُد عيدامللك الحوثي: ال نية الستهداف 
إخوتنا يف الجنوب وتعز، وعلى املتحسس أن 

يطّهر مناطقه من داعش
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)إن  اعاش ترتكاُب أبشاَع الجرائم، وال يحالُّ ألي أحاد أن يدطيَها 
الحصانة تحَل أَيِّ غطاء سيايس أَْو إْعااَلمل.. ال نية الستهداف إخوتنا 

يف الجنوب، بل للوقوف مدهم ضد قوى الرش.
إن القراَر الذي اتخذته اللَّْجنَاة التَّْوريَّة الدليا بالتدبئة الدامة ملواَرهة 
الدناارص اإلررامياة واإلرلابية كان قراراً حكياااً، وإذا كان لناك َمن 
يتحساس يف الجنوب من املواَرهة واملالَحقة للقاعدة سليتََحاّرك، ال ألن 

تكوَن أرضيتُه موطأً لتََحارُِّك تلك الدنارص اإلْراَرامية.
إن تدَز الدز ليسل مستهدسة ولل منبع التَّاْوَرة ولكن ليس باإلمكان 
أن تحتااَل )الَقاِعاَدة( و اعش بأية منطقة«، قال: إن ما يفدلُه لا ي 

اليوَم يستهدُف القضية الجنوبية.
مهاا رالن اآلخرون عى بشاعة ررائاهم بأنها ياكن أن تولن لذا 
اْداب أَْو تذل لذا  اْداب أَْو تخَضَع لذا الشَّ اْداب، أَْو تركاع لذا الشَّ الشَّ

ْداُب أنهم والاون. ْداب سهم والاون، وسيتبل لهم لذا الشَّ الشَّ
 إن ماا ياكاُن أن يرتتاَب عاى خيااُر الاذل واالساتكانة والصاال 
واالستساالم والتغاايض لو األموُر الفظيدة، لو ماا يحصل اليوم قتل 

وسحل ولوان وذبح بالسكاكني وبؤل وسظائع ال نهاية لها.
مجلس األمن لو يخَضُع يف األسال للقوى الدولية املدروسة أنها لل 
من تقوُ  الرشَّ يف الدالم، من تقو  لذه املؤامرات عى شادوبنا؟، سكيف 
ياكن أن يكوَن من يؤمل منه أن يحلَّ مشكلتنا أَْو يسدى إَلاى  سع لذا 
الارش عنا؟، لو يرعى لذه األخطار ولاذه املؤامرات ويصبغها بصبغة 
 ولية ليغطَل عى تلك القوى الدولية حتى ال تربَز ولل مكشاوسة أمام 

الدالم سياا ترتكبه من ررائَم!!
بالتايل لذا القراُر الذي اتخذته اللَّْجنَاُة التَّْوريَُّة يف ارتااعها املشارتك 
مع اللجناة األمنية بالتدبئة الدامة لو قاراٌر صحيح ورضوري ومهم 
ْداب ومواَرهة لذه األخطار الحقيقية التل  يهدُف إَلاى حااية لذا الشَّ
بات يشالُدلا الجايُع يف أسوء ما لل عليه، يف أسوء ما يحدث منها.

أ عو شدبَنا الايَاَاانل الدظيم الدزيز األبل الواعل:
ااا للتََحاارُّك بكل سئاتاه وورالاتاه الدلاائياة واملدنياة والقبلية 
ورالات وأسرا اً للتََحارُّك يف ُكّل املجاالت، تدبئة عامة، رسد املدساكرات 

ْدابية واملقاتلني. باللجان الشَّ
ا تََحاّرك الجبهات اإلْعااَلمية يف سضح وكشاف املتآمرين واملجرمني، 

ْداب. والنشاط التوعوي املكتّف يف ُكّل أوساط الشَّ
ااا والدطاء باملاال والدطاء بقواسل الكرم وأن تشاكَل لجاناً من ُكّل 

الفئات لهذا الغرض.
اا وأن يكوَن لذا التََحاّرك مساتنداً بالتوكل عى الله تداىل والتقة به 

وبنرصه مصحوباً بالدعاء والذكر لله تداىل.
 وليطاان شادبَنا وليتال بالنارص، إذا تََحاّرك لاذا التََحااّرك سهو 
ل عن  منتارص، الخطر يف القدو  الخطر يف الصال، الخطر لو يف التنصُّ
املساؤولية، والدز والنجاح والنرص والظفر والخري كله لو يف التََحاّرك 
الجاا  ويف القياام باملساؤولية، ثارة الحزم الساالمة وثاارة التفريط 
الندامة قالها اإلماُم عيلٌّ عليه السالم، اللُه ُسبَْحاانُاُه َوتََداىَل يقوُل: )إن 
ينرَصكام اللُه سال غالَب لكم(، ال تبالوا أَبَاداً بأي ضجيج من أَي طرف، 
تََحارَّكاوا بكل ردياة وثقوا بالله وتوكلوا عى اللاه وطائنوا، سالداقبة 

للاتقني(.
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 )القاوى الظاملة وعى رأساها راُر الساوء ولل ترتكاُب لذه الجرائم 
بحالِّ شادبنا الايَاَاانال الدظيم وتنفاذُ لذا الدادواَن إناا تنفاذُ إرا ًة 
أمريكياًة ورغباًة إرسائيلياًة، إرسائيل التل قالال إنهاا أوُل القلقني باا 
اْدابية، إرسائياُل التل قالل  يجاري يف الايَاَااان وتدنال به التاورَة الشَّ
مؤخراً إنها تلتقل مع النظام السادو ي يف مصالح مشرتكة، أية مصالح 
مشرتكة لذه تجاُع النظاَم السدو ي الَغُشْوَم مع إرسائيل بكل ما تاتِّلُُه 
إرسائيُل من إْراَراميٍة ووحشية وخطورة عى عاملنا اإلسالمل ومنطقتنا 

الدربية؟!. 
 ولذلك قدماوا املليارات الهائلة أل واتهم التل تََحاّركوا بها أوالً يف بلدنا 
وأرا وا مان خاللهاا تازيَل بلدناا، وتجزئاَة بلدنا، وقتل شادبنا وإذالل 
شدبنا، وأرا وا من خاللها أن يُفقدوا شدبَنا الايَاَاانل استقالَله وحريتَه 

وأمنه واستقراره.
 وحينااا ُلزمل تلك األ وات التل يساتخدمونها يف لاذا البلد وحيناا 
ساقط لاذا املرشوع مان خاالل تلاك األ وات التال موَّلولاا و عاولا 
وأعانولاا مالياً وكذلاك إعالمياً وسياساياً وعى ُكّل املساتويات، حينها 
أبدوا عن ورههم القبيح الشنيع اإلْراَرامل الددوانل الطاغل ليدلنوا لم 

بأنفسهم الددوان عى لذا البلد.
 حينااا تََحااّرك شادبنا الايَاَاانل الدزياز الدظيم بجيشاه الدظيم 
ْدابية الوسية الحرة األبية يواره قوالم تلك وأ واتهم  الباسال ولجانه الشَّ
تلك اإلْراَرامية يف عاوم مناطل البلد بدد أن أرا وا أن ياكنوا تلك األ وات 
مان مناطَل كترية يف لذا البلد، لتسايطر عليها وتنشاأ سيها  ويالت، ويف 
بدضهاا إماارات، ويف بدضهاا والياات، ولكاذا تفكيك وتازيال وبدترة 

وتجزئة.. ولكن سشلوا. 
أبنااء الجنوب كانوا لم يف طليدة لاذا التََّحارُّك، لم يريدوا للجنوب أن 
يتحاوَل إىل أرضية خاضدة لتلك القوى اإلْراَرامياة لتجدَل منها منطلقاً 
اْداب، واساتهداف ُكّل البلاد، واساتهداف الجنوبيني  الساتهداف ُكّل الشَّ

بالدررة األوىل. 
ُه إىل شدبنا الايَاَاانل الدظيم للتََحارُّك الجا  املسئول يف موارهة  أتورَّ

لذه الهجاة، الظاملة والَغُشومة والبشدة من خالل تشكيل ربهتني:-
- األوىل  اخلياة:- وتُدنَاى بالوضع الداخيل يف لذا البلاد، باواَرهة ُكّل 
املجرمني وكل االختالالت األمنية، وكل ما ياكُن أن يسدى إليه األعداء من 
إثارة ررائَم أو ستن  اخلية لتسهيل مهاة غزولم لهذا البلد من الخارج.
- التانية لل الجبهة التل تتصدى للغزو وتحاوُل وتسادى وستنترُص 

بالله تداىل إىل منع أي غزو لهذا البلد أو احتالل ألرضه.
- الجبهة التالتاة: ربهة إعالمية، ومهاتُها يف كلتا الجهتني يف الجبهة 
الداخلياة وربهة التصدي للغازو الخاررل، مهاتها أن تتََحاّرك بشاكل 
ساعال إلبراز مظلومية شادبنا من راناب، وإبراز الصااو  وإباء وثبات 
اْداب من رانب آخار، وللتصدي لاكل الحااالت اإلعالمية التل  لاذا الشَّ
يشانها الددوُّ الخاررل واملجرم الخاررل املستهدف للبلد، وكذلك بدض 
عاالئه الَخَونَة وأذيالهم املحسوبني عى الداخل، الجبهة اإلعالمية يف غاية 
األلاياة ومأموٌل من ُكلِّ اإلعالميني الرشساء األحرار أن يتََحاّركوا يف لذه 
اْداب أن يتََحاّركوا ُكلٌّ يف  الجبهاة كاا لو مأموٌل مان ُكّل سئات لذا الشَّ

ربهة.
 الرابدة: الجبهة التدبوية:- تُْدنَى بالتوعية والتدبئة املدنوية للشادب 
وللجياش ولألمان، لذه لال ربهاة الدلااء وربهاة املتقفاني وربهة 
اْداب طبداً يف  الخطبااء، سليتََحاّركوا يف لذا االتجاه بني الجيش وبني الشَّ
موارهة ربهة املررفني واملصّفقني واملتخاذلني واملدرنني لألمة، ليجدلوا 

منها خاضدًة ومستسلاًة وخاندًة وسريسة سهلة ألعدائها(. 
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)أماا التربيراُت التال يساوقونها يف محاولاة للتساويل لُداْدَوانهم 

ورشعناة ُعاْدَوانهم الغاشام الظلوم سهل كلها والياة؛ أِلَنَّ لناك عد اً 

كبرياً من الحقائل الكبرية الحقائل الواضحة الجلية التل تكشاُف زيَف 

ا عاءاتهم وتربيراتهم، وتوضح أنها مجرَّ  تربيرات والية ال أسال لها، 

يف مقدمة لذه الحقائل حقيقٌة كانل لل بافر لا كاسيًة يف َ ْحِض ُكّل 

املقوالت واال عااءات والتربيرات، لذه الحقيقُة تتاتُل بالدور األَمريكل 

ائييْل منه. يف لذا الُداْدَوان واملوقف اإلرْسَ

 الادوُر األَمريكل بارٌز َوأساايس يف الُداْدَوان، أَمرياكا لل التل أذنل 

هل  هل، وما كان لهذا الُداْدَوان أن يتمَّ لوال لل َمن أمرت وورَّ والتل ورَّ

ورعال وقامال علياه باكل التفاصيال، يف ُكّل غارف الدالياات لناك 

أَمريكيون يديرون لاذا الُداْدَوان، سأَمريكا يف واقع الحال لل من تديُر 

لذا الُدااْدَوان ولل التل أطلقال الدنان لداالئهاا وأيا يها اإلررامية 

لتتََحاارََّك بهاذا الُدااْدَوان، لذا واضاح ومدَلٌن من راناب األَمريكيني 

ُدْو ّي، األَمريكيون كشفوا عن حقيقة الدور الذي يقومون  والنظام السَّ

ة الُداْدَوان(. به عى مستوى الفدل ومبارَشَ

سأنا أقوُل: واللِه لو َقِبَل الايَاَاانيون بالوصاية وخضدوا واساتكانوا 

َ أسلوُب ذلك النظام  ملا عرسوا أَبَاداً ال عزاً وال اساتقراراً وال أمناً ومَلا تغريَّ

اُدْو ّي اليسء واملتغطرل واملتكرب واملايسء إَلاى لذا البلد، كم بذل  السَّ

َ الواقع  النظاام من رهاد ليلتحَل باجلاس التدااون الخليجل؛ ليغاريِّ

اُدْو ّي يف التدااون ماع الايَاَاانيني ماع املغرتبني الذيان يُجلدون  السَّ

ويُدذبون ويُساء إليهم ويُهانون.

لاذه حقيقٌة كاسيٌة يف أن تفصَل وأن تفارَق وأن تايَِّز بني من ياكن 

أن تلبَس عليه األموُر أو تشاتبه عليه األماور، الذين أيَّدوا لذا الُداْدَوان 

ائيْل  ائيْال أيدت، لم باركاوا وإرْسَ ائيْال، لم أيدوا وإرْسَ سدلاوا كاا إرْسَ

ائيْل تفرح  ائيْل سرحال، وأماَم ُكّل ررياة إرْسَ باركل، لم سرحوا وإرْسَ

ولم يفرحون، كلاا ساقط املزيُد من الدماء وُسفكل املزيد من الدماء، 

ائيْال تفرح ولم  مان  ماء الايَاَاانيني املسالاني الدارب األحرار، إرْسَ

ائيُْل تارى يف ذلك حاايًة  ائيْل تبارك ولام يباركون، إرْسَ يفرحاون، إرْسَ

ألمنهاا القومل لم يقولون نفس القاول، وبالتايل املوقف خطري، لناك 

مساؤولية كبرية أخالقية و ينية وأمام الله سبحانه وتداىل يوم الفصل 

بني الدبا  يوم القيامة؛ ساملساألة ليسل ساهلًة أَبَاداً أن يؤيد اإلنَْساان 

ُعاْدَواناً يستهدف شدباً بأكاله ُعاْدَواناً تُرتكب سيه أبشع الجرائم.

لذا الُداْدَواُن بألداسه الحقيقية: الرتكيع، اإلذالل، اإلخضاع للشادب 

ههاا املساتقل والحر  اْدابية يف تورُّ الايَاَاانال ومواَرهاة التاورة الشَّ

وبااارسااته اإلررامية بكل ماا يفدله أَيْاضاً ال رشعيَة لاه أَبَاداً بكل 

مقاييس الحلِّ والددل عى اإلطالق.

اآلخارون لم من يجُب أن يدو وا إَلااى الُدُروبة الحقيقية.. الدروبة 

ائييْل،  الحقيقية لم تكن لناك تحَل املظلة األَمريكية وال يف الُحضن اإلرْسَ

ولكان الحقيقة الصا قة الدامغة لل أنهم يريدون أن يديدوا الايَاَاان 

ائيْايل، إَلاى الحضن األَمريكل، إَلاى حضن الداالة،  إَلاى الحضن اإلرْسَ

لذا الذي يريدونه، ولذا الذي يتواسل مع لذه الحقيقة الدامغة.. الدور 

ائييْل(. األَمريكل واملوقف اإلرْسَ
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ال�صيد عبدامللك احلوثي يف خط�ب ث�لث منذ بدء العدوان، يك�صف عن 

مواجه�ت مع ال�صعودية على اأرا�صيه�: 
َنَفُسنا طويٌل وخياراُتنا متعددة

 

األربعاء 20 مايو 2015م املوافق 1 شعبان 1436هـ

)الجيش واللجان الشادبية يخوضون مدركة التحرر ولواللم لكانل 

سكاكني  اعش يف كل قرية ومدينة.

نحان يف موقف القاوة ال بنوعية الدتا  وحجااه وال باواقف القوى 

املساتكربة، بل باظلوميتنا وعدالة قضيتنا ومهاا كان حجم الُداْدَوان 

ساال قلل، واأللم لو االعتاا  عى اللاه والدال الجا  ومن مساؤوليتنا 

التََحاّرك إَلاى األََماام خطوات.

البائداون لضاريلام ووطنيتهام  الفاشالون  الخاارسون  لاؤالء 

وإنَْسااانيتهم وحريتهم بُغية قليل من املال أَْو مكاساَب ولاية يبغون 

الحصاوَل عليهاا والوصول إليهاا.. ال ياكنهم أباداً يف نهاية املطاف أن 

يكرسوا إرا َة شدٍب ُحرٍّ عزيز قضيته عا لة ومظلوميته واضحة وبينة 

وإرا ته مستادة من اعتاا ه عى ربه وخالقه. 

يف ُكلِّ الدنياا.. يف ُكلِّ الشادوب التل ُغزيل أَْو اساتهدسل من الخارج 

كان لناك َ ائااً عااالء وكان لنالك موالون للادتدين وللُغزاة ولكنهم 

يف نهاياة املطااف يف تجربة الدنيا كلهاا كانوا خارسيان وخائبني، وأنا 

أقول أَية قوى سياساية ذلبل لتأييد الُداْدَوان أَْو منارصة املدتدي ضد 

شادبها وبلدلا لال غبية وخارسة؛ ألن ما ساتحصل عليه يف رنب ما 

ستخرسه ال ياتل ربحاً إناا ياتل ِسْداالً خسارة.

الجياش الايَاَاانال لم يدد يروق لهم، يريدون ريشااً آخر، لذا لو 

نفُس السايناريو الذي طبَّقوه يف ساوريا، سياا ساال آناذاك بالجيش 

الحر، اآلن يريدون أن يجدلوا غطاًء رديداً للقاعدة وللدواعش يساونه 

الجيَش الرشعل ولل نفُس مساألة الجيش الحر، أين لو الجيش الحر 

يف سوريا تالىش وانتهى بَرَز الدور املرتبط بالقاعدة يف مساياتها لناك 

 اعش والنرصة، لنا نفس املساألة.. القاعدة يف البلد قاموا بتساايتها 

اْدابية ثم لام اآلن يريدون لها  باساّايات رديادة، منها املقاومة الشَّ

عالياة إنتاج وغطااء رديد وكاا لو الجيش الحار.. الجيش الرشعل، 

يف نهاياة املطاف ساتتضح املساألة للجايع أن لذا الجيش مشاّكل يف 

مدظااه من القاعادة والدواعش وحلفائهم، لم بالتاايل يريدون املزيد 

مان النزاعاات الداخلياة والحاروب الداخلياة يف لاذا البلاد، وإال سدى 

املستوى السيايس لم يكن لناك من حارة للُداْدَوان ولم يكن لناك من 

حارة ألية تدخالت من لذا القبيل تاويل وضخ أموال لائلة يف ساياق 

أن يقتتل الايَاَاانيون أَْو يف سياق إثارة النزاعات والرصاع  اخل البلد أَْو 

يف  عم مبارش أَْو غري مبارش للقاعدة وتلقيبها بألقاب رديدة تتناساب 

مع طبيدة الدور املرسوم لها. 

يف لذا الساياق تتضاح سصوُل لذه املؤامرة سصاٌل رديٌد من سصول 

مؤامراتهام، خطوٌة من خطوات ُعاْدَوانهام، تتاتُل يف محاولة إضاسية 

إلثارة نازاع محاوم ورصاع تحال قالب يسااونه بالجيش الرشعل.. 

ولذه املسألة مفضوحة، ولل ألم ما خرروا به من مؤتارلم ذلك. 

نقاول للادتديان: الرلان عى الفاشالني واملهزوماني والهاربني لو 

رلان خارس، الرلان عى تغذية النزاعات الداخلية يف األخري سيخرس.

لذا الُدااْدَوان ِسْداالً لاو أَمريكل ما كان النظام السادو ي ليطلل 

طلقاًة واحادًة ما بالك أن يشان حربااً لوال الغطااء األَمريكال واألمر 

األَمريكال والدور األَمريكل الفديل يف لذا الُداْدَوان عى ُكّل املساتويات 

سياسياً وعسكرياً وغري ذلك(.
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مبن��صبة قدوم �صهر رم�ص�ن املب�رك: 
 مشاركة إسرائيل العسكرية 
يف العدوان واضحة ومؤكدة

الثالثاء 16 يونيو 2015م 28 شعبان 1436هـ

)من ألم ما تجى يف ظل لذا الددوان اإلررامل والوحيش أن القاعدة 

ليسال ساوى أ اة مان أ وات أولئك البغااة املدتدين، أ اة بياد أمريكا، 

أ اة لصالاح إرسائيال، أ اة للنظام السادو ي. أن متلث الرش اإلررامل 

لاو الذي صناع القاعدة، ولو الذي يساتغل لذه الصنيداة يف املنطقة 

بشاكل عام ويف بلدناا عى وره الخصاوص. اليوم أضفوا لقبااً رديداً 

عى القاعدة يف البلد، ومنحولا لقباً رديداً سااولا املقاومة الشادبية 

ماع أنهم ال يحبذون يف األصل اسام املقاومة، لهام موقف من املقاومة 

اللبنانية، ولهم موقف من املقاومة الفلساطينية، لو اسام غري محبذ، 

سياا تارى ما لو الرس أن يسااوا القاعادة يف الايَاَاان بهذا املسااى؟ 

بالتأكيد لم يؤسساون ملساايات رديادة وصنائع رديدة ومساارات 

رديدة يف املنطقة، سيكون من يخدم إرسائيل ويدال ما تريده إرسائيل، 

وما تريده أمريكا وبتاويل من السادو ية لو الذي يحال ألقاباً رديدة 

من لذا النوع يف سديهم إىل قلب األمور واملفاليم والحقائل.

إنَّ َما ياارُساه النظاُم السدو يُّ واألمريكيون عى رأل لذا الددوان 

إضاساة إىل الدور اإلرسائييل سيه من ررائَم لل خزي وعار وال تاتل أية 

قوة، وكلاا اساتار لذا الددوان باا سيه من ررائم وحشاية لو خزي 

وعار للنظام السادو ي يف املقدمة، ولألمريكياني اإلرسائيليني رشكاؤه 

يف الددوان.

ولنا نؤكد بأنه أحياناً يقال إن النظام السادو ي يشادر بالحرج أن 

يوقاف عدوانه اآلن وأنه يحتاج أن يحفظ لنفساه مااء الوره، أي ماء 

وراه مع لذه الجرائم البشادة، أي ماء وره مع لاذا الددوان بكل ما 

سياه من طغيان ورربوت تجاه الشادب الايَاَاانال الدزيز؟ لقد ألرق 

مااء ورهه مناذ بداية الددوان، عدوانه بحد ذاته ساّو  ورهه، وساّو  

صفحته، لتكون مسو ًة وقاتاة، ولتكون من أسو  الصفحات لألنظاة 

والقوى الظاملة.

 إن الذي ياتل خزياً وعاراً لو االساتارار يف الددوان وليس وقفه، إذا 

كان يريد لنفساه شايئاً من الحفاظ عى ماء ورهاه سليوقف عدوانه، 

االستارار يف الددوان لو الدار ولو الخزي أما وقفه لو املفرتض.

الرلان عاى الددوان من بدض القوى السياساية لو رلان خارس، 

ورلاان الخارج عى من باعوا وطنهم وشادبهم وبلدلم وإنساانيتهم 

ورشسهام وعرضهم وأرضهام لو أيضاً رلاٌن خاارس، رلان خارسين 

عى خارسين ولن يوصلهم إىل نتيجة. 

لاذا الصااو  حفظ لشادبنا بلده، لاكان البلاد اليوم مازقااً؛ رزٌء 

منه تحل مسااى مدني، والياة من واليات القاعدة، رازء منه للنظام 

السادو ي، رازء منه ألمرياكا، رزٌر من رازره إلرسائيال، ولكن لذا 

الصاو  لو الذي حفظ لذا البلد، ولرباا من ألم ما تجى يف لذا الددوان 

حقيقة مهاة وخطرية يجب أن يديها شادبنا ريداً حتى للاستقبل أن 

لنااك أطااعاً حقيقية وسدلية كبرية وخطارية يف لذا البلد، ومؤامرات 

كبرية تساتهدف لذا الشادب، لناك سدالً أطااع حقيقياة يف بلدنا لم 

يريدونهاا، إنااا كانوا يريدون من ُ َماُلم وأ واتهام يف الداخل أن تنجز 

لهم ُكّل يشء، ولكن بالتايل عندما سشلل تدخلوا بشكل مبارش(.

-6-
ال�صيد عبدامللك احلوثي يف خط�ب خ�م�ش بعد العدوان: 

من يرسم العواقب َويحدد النهايات هو اهلل، ال 
أمريكا وال إسرائيل وال مالكم وال نفطكم

األحد 2 أغسطس2015م، 17 شوال 1436هـ 

)نحان رالزون أن نخوض لاذه املدركة ونضحل باأي يشء حتى 

بأنفسانا والحلاول السياساية يف البلاد ماكنة ونرحب باأي رهد من 

األطراف الدربية أو الدولية املحايدة.. أوره ندائل لكل األحرار والرشساء 

يف لاذا البلاد للتحارك يف تدزياز الجبهاات الداخلية وتدزياز الخيارات 

االسارتاتيجية والتحرك الجا .. شدبنا سابل له أن لزم امرباطوريتني 

كان لهااا ثقلهاا عى مساتوى الدالام ومهاا سدلتم سهذا لن يحسام 

املدركة.

النظام السادو ي لم ير  ال الجنوبيني وال الشااليني ولو يغنل لكل 

طارف بأغنيتاه وينظار للجايع كأ اة رخيصة يشارتيها بفلوساه أو 

ببدض الوعو .

السدو ية تدترب لا ي وحكومته املستقيلة واملرتزقة مجر  بضاعة 

مشرتاة وال يساوون قياة حذاء أمري لديهم.

السادو ية تشاكل خطراً عى أمننا القومل الدربال ونريد ضاانات 

ألمننا.

ننصاح الكتري ماان يبيدون أنفساهم أن ال يرخصوا أنفساهم أَبداً؛ 

ألنهم لم الخارسون وطاملا كان الداالء واملرتزقة الذين خانوا أوطانهم 

وباعوا شادوبهم يف النتيجة ويف النهاية كاناوا لم الخارسين وأنا أؤكد 

لشادبنا الايَاَاانال الدزياز أن لصاو ه قيااة وأية قيااة ثبتل لذه 

القيااة طول الفرتة املاضية سال يسااع أحد للاررفاني وال للاتبطني 

وال للجبناء، عا ة تجاه أْحاَداث كهذه البدض من الجبناء يتضدضدون 

يهتزون يجبنون.

مان يتل بالله ومن يدل قضيته ومن يديش الحرية يف  مه ووردانه 

وشادوره وكيانه لو ال يقبل أَبداً أياً كانل األْحاَداث وأياً كانل الظروف 

ومهاا كان مساتوى التحديات ال ياكان أن تركَده وال أن تخضده تلك 

األْحااَداث أَبداً ولو يدل أن عاقبة موقفه النرص َوأن يف صاو ه وثباته 

قياة وردوائية وعاقبة حتاية بإذن الله تداىل.

 وأقاول للادتدين: طاملا وأَنْتُم تنطلقون يف تداطيكم ويف ُعااْدَوانكم 

ماع لذا البلد من منطلقاتكم تلاك الُدااْدَوانية واإلْراَرامية بغية إذالل 

الايَاَاانياني، تركياع الايَاَاانياني، احتاالل أرضهام تجزئاة وبدترة 

بلدلم... إلخ، سأَنْتُم ساشالون مهاا سدلتم لذا مرشوع سيفشال وأية 

عوارض وقتية ستزول ولن تكونوا أَبداً مهاا كانل أموالكم ومهاا كان 

لكم من املرتزقة من أي بلدان الدالم لن تستطيدوا أَبداً أن تصادوا أَكتر 

اْداب الذي له قضية حقيقية وقضية أصيلة وقضية  من صاو  لذا الشَّ

اْداُب الايَاَاانل عى  ال ياكن املساومُة عليها، لل ياكن أن يساوم الشَّ

اساتقالله عى كرامتاه، أن يقبل باحتالل أرضه، أن يساكل ويتغاىض 

عان تجزئة وطنه؟، لذا أمٌر ال ياكن أن ينجاح أَبداً والدوارض الوقتية 

ستزول حتااً وحتااً ومساتوى تفاعلنا كيانيني وقناعتنا برورة أن 

نديش الحرية التل أرا لا الله لنا والحرية التل من ثقاستنا من تكويننا 

مان وردانناا مان طبيدتنا لل مساألة أََسااساية ال ياكان التفريط 

بهاا أَبداً ولن نركع ألحاد، ولكن أَنْتُم تورطون أنفساكم كلاا  خلتم يف 

خطوات تصديدية كلاا تورطتم كلاا استار ُعااْدَوانكم أَنْتُم تتورطون 

أَكتر تغرقون أَكتر يف لذا املستنقع تستنزسون أَكتر وشدبنا َوإن ترر 

لكنه يديش مدركة الحرية والدزة ولو املنترص يف األخري(.

مقتطفات مما تضمنته خطابات السيد القائد/ عبد امللــــــك بدر الدين الحوثي التي ألقاها خالل عام من العدوان



السبل 26 مارل 2016م  املواسل 17 راا  التانل 37ل1لا     الدد  )111(22 عدد خاص
بمناسبة مرور عام من الصمود 
على العدوان السعودي األمريكي
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بذكرى الأوىل لثورة الـ 21 من �صبتمرب: �صعي لقوى اخل�رج والداخل 
لالنقالب على اأهم عملية �صي��صية متت يف اليمن »احلوار الوطني« 

وت�صييع كل م� هو مهم يف خمرج�ته
ق�ئد الثورة ال�صيد عبدامللك: 

من له أولوية غري التصدي للعدوان بجرائمه 
الفظيعة وأهدافه السيئة إما خائن لوطنه أو على 

أسوأ مستوى من الغباء

 
20 سبتمرب 2015،  7 ذي الحجة 1436هـ

)متّال يوم الحا ي والدرشين خطوة قوياة إىل األمام وانتصاراً مهااً 

للشدب وعزز األمل والخارج منذ البداية وقف موقفاً سلبياً.

الخيارات اإلسارتاتيجية بادأت سدلياً بدالياات تاهيدية وأ عو لرسد 

ربهات القتال ملوارهة الغزاة.

القاوى الخاررية وقفل بوراه التحرك الشادبل ووارهته بددوان 

عارم.

التورة الشدبية التل تَحّرك سيها شدبنا بكل سئاته باطالب مرشوعة 

وعا لاة، ال تدارب سقط عن سئة محادو ة وال تتحرك مان واقع مداناة 

محدو ة لفئة مدينة، إناا من واقع مداناة وأوراع الشدب بكل الشدب.

التورة رضورة سرضتها األوضاع الكارثية، ونتاج لإلحساال بالظلم 

وللشدور باملسئولية، ووعل شادبل بالطريقة الصحيحة للسدل نحو 

التغيري.

كل ماا يفرض ويقرر يف شائون البلد كان يرسام سقط وسقط، وسل 

مصالاح األمريكل واإلرسائييل، ومصالاح اإلرسائييل مرتبطة باصالح 

األمريكل.

أطاااع حقيقية بهاذا البلاد العتبارات متداد ة لجغراسيتاه املهاة 

وثرواته املختزنة يف باطنه وقد بدأوا يتحدثون عنها.

ألام عالية سياساية تال يف لاذا البلد لل الحاوار الوطنل ولناك 

سادل لقوى الخارج والداخل لالنقاالب عليها وتضييع كل ما لو مهم 

يف تلك املخررات.

نكتوا اتفاق السلم والرشاكة وتوروا كل مؤامراتهم بددوان شامل.

متّال يوم الحاا ي والدرشين خطوة قوية إىل األماام وانتصاراً مهااً 

للشدب وعزز األمل والخارج منذ البداية وقف موقفاً سلبياً.

من ال يبايل باشاالد األطفال من النساء الذين قتلوا إرراماً وطغياناً 

سهو مشبوه يف تورهاته.

ووحشايتهم  واساتكبارلم  إمكانياتهام  كانال  مهااا  اآلخارون 

وإررامهام لال ياكان أن ننحنل لهم ونستسالم ونضحال بكرامتنا 

وبحريتنا سنقول لهم: تفضلوا لذا بلدنا ا خلوه وخذوا ثروته.

ياا لؤالء ثورتناا ال تهد  أية مصالح مرشوعة وأياة عالقة متكاسئة 

قائاة عى أسال الندية واالحرتام للسيا ة.

التورة ال تاتل خطراً عى السالم واألمن يف اإلقليم والدالم، مشكلتهم 

الحقيقة أنها ثورة تحرر واساتقالل وتسقط عليهم ما كانوا قد حلاوا 

وطادوا يف اليان.

التضحيات كبرية ولكن خسارة االستسالم أكرب.

نحان رابحاون سيااا نقدمه مان تضحياات ونحن نتصادى ألولئك 

املجرمني املتوحشاني قتلة األطفال والنسااء، بحساب املبا ئ والتوابل 

والقيم، بحساب األخالق بحساب الدين بحساب اإلنسانية والكرامة.

بدون تضحيات وال صرب وال عطاء وال تحرك را  وال عال لن يتحقل 

للنال يشء إال الهوان والذل والخرسان لكل يشء(.

-8-
ع�صية الذكرى الـ 52 لثورة الـ 14 من اأكتوبر يوؤكد اأن ال�صعودية 

واإ�صرائيل وجه�ن لعملة النحراف عن ر�ص�لة وقيم الأنبي�ء
ال�صيد عبدامللك احلوثي:

شعبنا قادر على كسر الغزاة وطرد املحتلني من 
كل شرب من الوطن

 
13 أكتوبر 2015،  30 ذي الحجة 1436هـ

)لال يختلف واقاع التكفرييني عن واقاع الصهايناة؟، لل تختلف 

ماارساات النظام السدو ي الذي يقدم نفسه صورة عن اإلْسااَلم عن 

واقاع الصهايناة الذين يقدمون أنفساهم صورة عن رساالة موىس؟، 

كاللااا ورهان لدالة واحادة لل التحريف واالنحاراف وكاللاا براء 

مان حقيقة قيام وأخالق ومبا ئ األنبياء ورسااالت الله ُساابَْحاانَاه 

َوتََدااىَل سلذلك الياوم البرشية بحاراة إىل قيم األنبياء ألنهاا قيم الخري 

ألنها قيم الحل إىل مبا ئهم ألنها مبا ئ الددالة التل تتحقل بها الددالة 

واإلنساان كإنساان بحارة إىل رساالة الله ُساابَْحاانَاه َوتََداىَل إىل قيم 

األنبيااء وأخالقهام ومبا ئهم باا تحدثه من أثر عظيم رداً يف نفساية 

لذا اإلنساان ستجدل منه إنسااناً حقيقياً حراً عزيزاً أبياً إنساناً يحال 

القيام يحال الخري يحال إرا ة الخري، اليوم الدالم كله يدانل من أولئك 

الذين يحالون إرا ة الرش وياارساون الفساا  بكل أشكاله وينرشون 

األذى بأسوأ حال بالبرشية. 

مان ألم  الالت لذه الذكرى أنه مهااا كانل قوة املدتدي ولاجيته 

وإمكاناتاه وقدراتاه ومهاا كانل قبضتاه، مهاا كان قاد تاكن سإن 

باإلماكان إلحااق الهزيااة به وطار ه، يف أي شادب يف أي بلاد يدانل 

من االحتالل طاملاا لناك أحرار ورشساء وغيورون يدون مساؤوليتهم 

ويتحركاون بجد وصدق سإن الله نصري لدبا ه املساتضدفني، والسانة 

اإللهياة الكونياة يف الدالام ويف تَاأرياخ الشادوب أن الداقباة لصالح 

الشدوب املساتضدفة التل ياكنها الله َ ائااً من الحرية والتحرر ومن 

طر  الغزاة واملحتلني.

املساتدار الربيطانل كان قويااً، إمرباطورية آناذاك، إضاسة إىل ذلك 

كانال إمكاناته وقدراته لائلة عى ُكّل املساتويات يف مقدمتها الجانب 

الدسكري، كان لديه أَيْاضاً الكتري من الداالء واملرتزقة الذين اشرتالم 

يف البلاد يف رنوباه، إضاسة إىل ذلك تاكن من احتالل أرزاء واسادة من 

البلاد وتاكان من اللبث سيها ملدة طويلة، ماع ُكّل ذلك بكل ما لو عليه 

مان قوة وبكل ماا لديه من إمكانات وقدرات وباكل ما مده من عاالء 

ومرتزقاة وخونة، وبقدر ما كان قد تاكن واساتقر وسايطر لكن مع 

ُكّل ذلاك كان مهيئااً عندماا تحرك شادبنا اليانل الدزياز بجد بصدق 

بالتااام كان النارص حليف لذا الشادب وكان ذلك املساتدار املحتل 

كان مهيئاً للهزياة، وباملناسابة سفل غزولم لددن يف لذا الددوان كان 

املخطط لداليات الجنوب والذي أعد الخطط كاملة لإلماراتيني كان لو 

الربيطانيني بحكم تجربته الساابقة وألناه أَيْاضاً رزء من تحالفهم يف 

غزولم لهذا البلد وعدوانهم القائم حالياً عليه، لذه الداللة مهاة ملاذا؟ 

ألن الكتري من املررفني واملهولاني واملخيفني والجبناء أَيْاضاً يحاولون 

أن يرسخوا َ ائااً روحية االستسالم والولن يف أوساط النال كجزء من 

الحرب عى لذا الشدب، عالية اإلرراف عالية التهويل عالية التخويف 

محاولة زرع اليأل وترسايخ حالة الفزع والهلع والجبن واالستساالم 

لذه واحدة من الحرب ومن أسااليب الحرب ورانب من روانب الحرب 

التل يخوضها األعداء والتل ياارسونها عى لذا الشدب(.

-9-
 خط�ب بذكرى ع��صوراء توؤكد اأن امل�ص�ألة 

لي�صت ق�بلة للم�ص�ومة: حرية اأو ا�صتعب�د 
ال�صيد عبدامللك بدر الدين احلوثي:

يا شعبنا العزيز أنت قادر على هزيمة ودحر 
الغزاة املعتدين وتحرير كل شرب من أرضك 
وبيدك الخيارات الفاعلة واملؤثرة يف امليدان

  

24 أكتوبر 2015،  10 محرم 1437هـ

)الناوذج التكفريي الذي لو اليوم أ اة بيد أمريكا ترب به شدوب 

املنطقة وتشاوه به اإلسالم لو امتدا  لذلك الناوذج الذي كان له ورو  

يف املراحل املاضية من تأريخ األمة بتدينه الذي ال قيم سيه وال رحاة وال 

عدل بوحشيته وإررامه، بواقده أ اة طيدة بيد املتجربين واملفسدين.

لم غاروا عى البلد كله، ووالم وغبل من يتصور أن املدركة ال تدنيه 

أو أنه غري مساتهَدف بهذا الددوان األمريكل اإلرسائييل السدو ي، وإذا 

كان االستهداف حتى يف الحرية واالستقالل أليس استهداساً للجايع؟.

لان نتوانى أباداً يف موارهة الغازاة املجرمني، لن نركاع إاّل لله تداىل 

نديش أعزاء أو نلقى الله يف ساحة القتال والرشف كرماء.

املساألة ليسال قابلة للاساومة، حرية أو اساتدبا ، عز أو ذل، حل 

أو باطال، رشف أو لاوان، ساهاا طال أمد الدادوان ومهاا كان حجم 

التطورات لن يولن ذلك من عزمنا.

ياكان لكل ضال أو مجرم أو مفساد أو ظالم إذا امتلاك ماالً ومناالً 

وسلطة وإعالماً أن يشرتي الكتري من ُعبّا  املال وساقدي الوعل وأرسى 

الدصبيات والجهاالت وذوي األطااع واأللواء والنزوات.

مؤامرات األمريكل واإلرسائييل وبواساطة عاالئهاا من املحسوبني 

عى األماة رلبل الرش والفتان واملآيس عى شادوب املنطقة وأسقدتها 

األمان واالساتقرار والساالم واساتهدستها يف قياهاا ووعيها وسادل 

لتازيل نسيجها االرتااعل وتفريقها تحل ُكّل عناوين التفرقة.

والم من يتصور أن املدركة ال تدنيه أو أنه غري مساتهَدف بالددوان 

واملساألة ليسال قابلة للاسااومة مهاا طال أمد الددوان ومهاا كان 

حجم التطورات.

وصلال بهم الدناءة واالنحطاط والخيانة أن يقوموا بخطف البدض 

من أبناء الشادب اليانل وبيدهم للنظام السدو ي ليكونوا أرسى لديه 

بددما استضح يف ضدفه وولن ريشه

الغالاب يف واقع األماة لو غياب املرشوع والهادف سالكتري من أبناء 

األماة ال يدل مسائوليتها و ورلاا وال يدرك املخاطار والتحديات التل 

توارهها سيقع ضحية لذلك الجهل(.

شذرات
من خطاب السيد

مقتطفات مما تضمنته خطابات السيد القائد/ عبد امللــــــك بدر الدين الحوثي التي ألقاها خالل عام من العدوان



23 عدد خاصالدد  )111(     السبل 26 مارل 2016م  املواسل 17 راا  التانل 37ل1لا
بمناسبة مرور عام من الصمود 
على العدوان السعودي األمريكي
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يف خط�به بذكرى ا�صت�صه�د الإم�م زيد بن علي عليه ال�صالم: ل 
�صرعية ل�صلطة الظ�ملني، وال�ص�متون عن الظلم م�ص�ركون فيه

ال�صيد عبدامللك احلوثي:
من البديهي أن يحاول العمالء يف كل زمان تقديم 

عناوين مخادعة، ليصبح غزو البلدان »عملية 
تحرير« والخيانة والوقوف مع األجنبي »مقاومة«!

 
6 نوفمرب 2015م 24 محرم 1437

)يا من تساكل عن الطغاة وتحااول أن تقدمك نفساك محايداً أنل 

لسال يف موقاع الحياا ، صاتك ورااو ك يخادم الظاملاني ومن ألم 

الدوامل التل مكنتهم.

الددو اإلرسائيايل يركز عى كل الجغراسيا االسارتاتيجية يف املنطقة، 

ويحرك اآلخرين ليبذلوا يف سابيله املال وليقدماوا التضحيات وليجذبوا 

املرتزقة من كل الدالم لتحقيل ألداسه.

مسؤوليتنا بكل االعتبارات أن نتصدى ألولئك األرشار، أما أن نستسلم 

ليفدلوا ما يشااؤون سفسا لم وإررامهم سيكون أكرب ماا ستخرسه 

األمة وأساوأ مااا ياكن أن تدانل أو أن تقدمه من تضحيات يف سابيل 

التصدي لهم.

ال تذل نفساك وتِهنْهاا وتخضدها لطغاة ألرشار لفاسادين ملجرمني 

ال يستحقون حتى أن تكون رشيكاً لهم ما بالك بدبد خاضع لهم!! .

الفئاة التل صاتل ولم تنهض باسائوليتها كانل رشيكاً أساساياً 

للفئاة التال نارصت الطغاة ساواء بالقتاال أو باملقال أو بأي أسالوب 

وحال.

ثاورة اإلمام زيد كانل تدبارياً عالياً عن حقيقة اإلساالم كارشوع 

عدالة وكرامة وحرية لبنل اإلنساان، واساتجابة سدلية لتوريهات الله 

سبحانه وتداىل يف كتابه الكريم وامتدا اً لتورة رده اإلمام الحسني.

من يتصورون اإلسالم مجر  عبا ات روحية محدو ة وليس له صلة 

بكرامة اإلنساان وحريته وسادا ته وصاالح الحيااة.. يحالون نظرة 

مغلوطة!! .

الله سبحانه أكد يف كتابه الكريم أن ال رشعية أبداً يف الحكم والسلطة 

للظاملني الجائرين املستكربين الطغاة

اللاه سابحانه وتداىل ردال امليلاة للجائريان والطغاة واملفسادين 

ومنارصتهم والوقوف بصفهم من أكرب الذنوب وأعظم الجرائم.

غيااب الوعال ردال الكتري مان املنتااني لإلساالم ال يتورعون عن 

منارصة الظاملني والطغاة

النظام السدو ي يتحالف مع إرسائيل وينارصلا ويجدل من نفسه 

عباداً طيداً ألمريكا ويف خدمته إلرسائيال ويف عبو يته ألمريكا ياارل 

أبشاع أشاكال الظلم بحل أبناء املنطقة وبحل شادبنا اليانل الدزيز، 

وماع لذا يتظالر بأناه املتدين ويلتزم بشاكليات وطقول مدينة من 

الدين اإلسالمل!! .

حكام الجور وعلااء السوء.. لذان التنائيان لاا اللذان أوصال األمة 

إىل ما وصلل إليه.

علاااء الساوء يدالون بكل األسااليب والوساائل لتقديام  ين الله 

سابحانه بشاكل مشاوه سقدموا مبادأ غريبااً ومتناقضاً مع اإلساالم 

واسارتوا حتى عى رساول الله حيناا قالوا عنه إناه أمر بطاعة الحاكم 

الظالم »وإن قصم ظهرك وأخذ مالك«، حينها  رنوا األمة للظاملني.

اليوم نجد أن الرش الكبري واملداناة الكبرية للشدوب لل من السلطات 

املتجربة والظاملة، سواء يف منطقتنا أو يف بقية الدالم.

-11-
يف خط�به بذكرى املولد النبوي ال�صريف 1437هـ:

السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي: ال رهان 
على أحد ونحن مستعدون أن نواجَههم إىَل يوم 

القيامة جياًل بعد جيل

 
األربعاء 23 ديسمرب 2015م 12 ربيع الول 1437هـ

)نحان ال نلدب  ور لصالاح أحد نحن لنا قضياة أصيلة نحن نقاتل 

رىض لله  ساع عن قيم عن أخالق عن مبا ئ عن قيم ومبا ئ أساساية 

عن حريتنا بكل ما تدنيه حريتنا.

الرشعية التل أتى األمريكل واإلرسائييل والسادو ي بها إىل عدن لل 

 اعش والقاعدة لل الفوىض التل نشالدلا يف الجنوب.

ُم الكتريَ  إن من ألم ما نساتفيده من حقيقة األحداث، واألحداث تقدِّ

من الحقائل أنه يف باب املندب يف رضبة التوشكا يف رضبة ذلك الصاروخ 

امتزج لنااك الدُم األَمريكل َواإلرسائييل والسادو ي وكذلاك اإلَماَراتل 

والداعايش والقاعادي، بالك ووتار التل لال أ اة أَمريكا ُرناد أَمريكا 

مرتزقة أَمرياكا تدرّب عن حضور أَمريكا الفدايل وعن ُحضور إرسائيل 

الفديل، وُقتل إرسائيليون يف باب املندب.

 لنااك كاناوا َرايْداً مجتاداني يف خندق واحد يف مارشوع واحد يف 

اتجااه واحد، ُقتل منهام َرايْداً وامتازج  ُمهم َرايْدااً، واختلط ذلك 

الدم يف الخندق الواحاد واملوقف الواحد، الدم األَمريكل والدم اإلرسائييل 

والداعايش والسادو ي؛ أِلَنهم َرايْدااً يشٌء واحٌد وتوراه واحد وكلهم 

ملرشوع واحد، ثم واقع الخونة يف الداخل ولو واقع مؤسف وأرلل البلد 

َكترياً، حالة االساتقطاب والنشااط الكبري لرشاء الذمم والوالءات إناا 

لو مأساة يف املنطقة عاوماً وكذلك يف البلد يقدم خدمة كبرية لألَْعاَداء، 

ولو ألم عامل مساعد لألَْعاَداء يف ُكلِّ التطورات التل حدثل يف البلد.

املساؤولية كبارية؛ أِلَن املدركَة ليس سقط  ساعااً عن أرض، صحيٌح 

أن املساتهَدَف احتاالُل األَْرض اليانية، واحتالل الياان بأرادها لدٌف 

ألَمريكا ولدٌف مغٍر إلرسائيل ومطاٌع للسدو ية، ولل ال تؤ ي إالَّ  وراً 

لآلخريان وإال ليس لها مرشوٌع يف املطلال نهائياً، ليس لها أي مرشوع 

عى اإلطالق، لال تتََحاّرك يف مرشوع أَمرياكا ومرشوع إرسائيل، لكن 

املساألة أكرب، املسألة مساألة حرية، لم يريدون استدباَ  لذا الشدب، 

ولن يُساتدبد لهم أحاد ويقبل بالدبو ية له إالَّ ويكاون من الخارسين، 

يخرس إنْاَسااانيته وكرامتَه ويخرس  ينه، يخرس ُكّل يشء، ال ياكن أن 

يقبََل بهذا إالَّ إنْاَساان خائٌب وخارس وغبل ورالل.

 مخاطاُر التقصري كبرية؛ أِلَن األَْعااَداء يتََحاّركون بأقىص ُرهدلم، 

يبذلون ُكّل ما يساتطيدون يف سابيل تحقيل أَْلااَداسهم املشؤومة، ما 

يستدعل من ُكّل األحرار والرشساء يف ُكلِّ االتجالات، يف الجبهة التقاسية، 

يف الجبهاة اإلْعاااَلمياة، يف الجبهة التدبوية، يف الجبهة الدساكرية، يف 

الجبهة األمنية، أن يتََحاّركوا بجد وأن يضاعفوا من الُجُهو .

ال ينبغل أبداً الولُن مهاا طالل الحرب، مهاا كان حجُم التحّديات، 

مهااا كان حجاُم املأسااة، وال االكارتاث باإلررااف، االررااف عاى 

املساتوى اإلْعاااَلمل أَْو عى مساتوى َمْرىَض القلوب الذين تفرغوا من 

رات مهااا كانل؛ ألننا حارضون  إنْاَسااانيتهم وقياهم، وال بأية تطوُّ

أن نحاارب مهاا كانل التطاورات، أن نواره املدتدين الذين يريدون أن 

يسالبونا حريتَنا وكرامتناا وأن يهينونا وأن يحتلاوا أرضنا وأن يهتكوا 

عرضنا وأن يضيدونا من صفحة التَأريخ.

-12-
 ال�صيد َعبدامللك احلوثي يف خط�ب 

ِهْيـد 1437هـ: مبن��صبة الذكرى ال�صنوية لل�صَّ
الحذر من التقصري والتفريط والتواني يف ُكّل 
الجبهات، مسؤوليتنا جميعاً أن نسعى لزيادة 

مجهودنا يف التصّدي للُعـْدَوان
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)أَمرياكا رأيتاولاا طغيانااً وإْرَرامااً يف أشاالِء أَْطَفالكم يف أشاالء 

نسائكم يف خراب بيوتكم ومدنكم وقراكم.

عليناا الحاذر مان التقصاري والتفريط، والحاذر من التوانال يف ُكّل 

الجبهات، ومساؤوليتنا رايداً أن نسادى لزيا ة مجهو نا يف التصّدي 

لهذا الُداْدَوان ما  ام قائااً ومستاراً.

اَهَداء  الذكرى السنوية للشهيد إحياٌء للروحية املدطاءة الصامدة للشُّ

ااَهَداء طريِل  ااة وتَأكيٌد عى مواَصلة الساري يف  ْرِب الشُّ يف وردان األُمَّ

يَّة والكرامة والدزة واالستقالل. الُحارِّ

الديُن الولابل الذي ال يُالُّ لإلْساااَلم بصلة، رأيناه وحشيًة ال تدرف 

مدنًى لإلنَْسااانية وال شافقًة وال رحاة ال بكبري وال بصغري وال بطفل 

وال بامرأة. 

ائيْل  مهنادُل لاذه املآيس كلها لو الشايطاُن األَْكارَبُ أَمرياكا وإرْسَ

واآلخرون أ وات قذرة رضوا ألنفسهم لذا الدور.. وال يرشف أياً كان أن 

ائيْل. يجدل من نفسه خا ماً ألَمريكا ومشتغالً ملصلحة إرْسَ

ار والطغاة  ليس عى املساتضدفني أيَّاُة الئاة حيناا يقاتلاون األرَْشَ

واملجرمني، بل لهم الرَشُف، َواملجد، َوالدزة، لذه لل الكرامة لذاتها.

مساؤوليتنا رايدااً كبارية تجااه أرس الشاهداء وحقهام علينا أن 

نتداطاى مدهم متل أرسنا تاامااً أال يجوعوا ونشابع، وأن ال تلحقهم 

املداناة سال يجدون من يااد إليهم يد املحبة واإلخاء والرحاة والكفالة 

والتداون.

أنصح النظام السدو ي والقوى الدايلة ألمريكا وإرسائيل:

خدماتكام ألمرياكا وإرسائيل املكشاوسة لياس يف مصلحتكم، والله 

إنكم لخارسون واملداناة التل ألحقتاولا بشدوب املنطقة والنكبات يف 

نهاية املطاف ستحل بكم عقاباً من الله ولن يكون أولئك أوسياء مدكم.

اٌد بن عبدالله رساوُل الله وخاتُم األَنْبيَاء صلواُت الله  لو نهض ُمَحاَّ

علياه وآلاه إَِلاى الحياة مجد اً وأتاى إَِلاى واقدنا يف الدالم اإلْساااَلمل 

لتَاَحااّرَك الكتريُ مان ينتاون لإلساالم لقتاله؛ خدمًة ملصالح أعدائهم 

وسياا يرونه مصلحة ولايًة وزائفًة لهم.

لُغاة التصّدي واملوارهة لل التال ياكن أن تقَل البرشية من النزعة 

الرشيرة والحقد واإلررام والتوحش. 

محنة األمة والبرشية يف لذا الدرص بشكل عام لل ليانة قوى الرش 

والطغيان وعى رأسها أمريكا الشيطان األكرب، وأيضاً نتاج تقصري عى 

مدى قرون من الزمن أنتج لذا الواقع املؤسف.

ال تستطيُع قوى الرش والطغيان بكل إررامها ووحشيتها أن تستدبَد 

مجتاداً لديه الروحية الدالية للتضحية ويحال لذا الوعل.

يَّة والدياقراطية رأيتاولا تدعم  أَمريكا يف حقوق اإلنَْسااان والُحارِّ

أساوَء نظام مساتبد يف املنطقة؛ ليكاون لو وصيها ويَدلاا اإلْرَرامية 

واآلمر عى الشدب اليانل.

ردال اللاه الددوان عاى عبا ه والتدادي عليهم وظلاهام وتخريب 

حياتهام حربااً مده ليدارب بذلك عن مكاناة عبا ه لدياه وعن خطورة 

التخريب يف حياتهم والتددي عليها.

ملواَرهة واقع كهذا يأتل التوريُه اإللهل بالجها  يف سبيل الله بالقتال 

والتَاَحاّرك الدام يف موارهة َمن ياتلون رشاً عى الحياة والبرشية(.

شذرات
من خطاب السيد

مقتطفات مما تضمنته خطابات السيد القائد/ عبد امللــــــك بدر الدين الحوثي التي ألقاها خالل عام من العدوان
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خطابات السيد عبدامللك خالل العدوان.. جبهة إعالمية متكاملة
  - محمد الباشا:

)12( خطابااً لل مجاوُع خطاباات قائد التورة 
مناذ بدء الددوان عى اليان، رَساَم خاللها الخطوَط 
الدريضَة للاساار الدسكري والسايايس يف مراحله 
املختلفاة، ومتّلال تلاك الخطاباات ربهاة إعالمية 
متكاملاة اساتطاعل أن تلقاَف ماا تأسك باه قوى 
الُداْدَوان بااكينتها اإلعالمياة الهائلة من األكاذيب 
واالسارتاءات والتضليل لتربير الُدااْدَوان، كاا متّلل 
مرشاداً نظريااً اساتدان باه الشادُب يف صااوِ ه 
ومقاومِته وموارهته لطغيان االستدبا  واالستدااِر 

بزعامة أمريكا وبنل سدو .
وبات واضحااً أن ما بدا بورٍه سااسٍر منذ غارات 
لطاريان عدوٍّ غاا ر لم يكن البداياة؛ ألنَّ الددواَن بدأ 
حقاً – تهيئًَة من عااالء الداخل، وتخطيطاً وإعدا اً 
وتنسايقاً لدن  ول تدّد ت لقاءاُت مسؤوليها تآمراً 
عاى اليان- بأحاداث مهولة ظهرت سيااا بدُد أنها 
كانال باتاباة توطئٍة، كانال األوىل رريااُة اغتيال 
الصحفال املناضال عبدالكريام الخيوانال، وُرِصاَد 
حينها ترصيٌح لألمري سدو  الفيصل وزير الخاررية 
السادو ي وقتئذ، يدرُب سيه خالَل محارضة يف لندن 
عن اساتدداِ  مالكته  عم أزالمها يف الايَاَاان مالياً 

وسياسياً وحتى عسكرياً.
كان صادوُر الترصيح متزامنااً مع وقوع ررياة 

االغتيال وما تاللا ليس صدسة!.
وبداد يوَماني كان الزلازاُل )الصدماة( وكانال 
التال  والحشاوش(  )بادر  املساجَدين  تفجارياُت 
اساتهدسل أماَن البال ، وساكينة املجتااع، وكرامة 
اإلنساان، وقداساَة الدين يف ُرادة عامرة باملصلني، 

إذا بهم بدد تسبيحاتهم يَسبحون يف  مائهم.
ويف التانياة بداد منتصف ليل الخايس املشاؤوم 
26 ماارل 2015م أيقظال اليانيني غاراٌت شانّها 
طارياُن  ول التحالاف يف ُعاْدَوان سااسر الوره، بدد 
الشاخصيات  وتصفياة  االغتيااالت  يتّزياا  كان  أن 
والتفجريات ونسف املساارد والطرقات.. لذه املرة 
أتى صاحُب املرشوع بشاخصه ليستهدَف الايَاَااَن 
أرضاً وإنَْساااناً وحضارًة، وقد وصلل االحصائياُت 
التقديرياُة مان أَْرَواح البرش منذ بدأ الُدااْدَوان إَلاى 
أَْكتَار من خاساٍة وعرشين ألف نسااة بني شاهيد 
ورريح، أَغلبهم من النسااء واألَْطَفاال، وعاَد إَلاى 
تدماري آالف املناازل ولْدمها عى سااكنيها، وكذلك 
لادم ُكّل مقوماات الحياة مان مادارَل، ومصانَع 
وحدائاَل،  ومتاحاَف،  ومساارَد،  ومستشافياٍت، 
ورساوٍر، وطرقاات، وموانائ، ومخاازن غذائياة 
ومنشاآت حكومية، وغري حكومياة، ومدالَم  ينية، 
وسرض حصار بري وبحري وروي شاامل استهدف 
املاَء والغذاء والدواء وكل املوا  األََسااساية الخدمية 

ويف مقدمتها النفط. 
ُعاْدَواٌن يف صورٍة وحشايٍة لم يشاهد لاه التأريُخ 
متياالً.. ويكفل  لياالً أن عدَ  الغاارات الجوية التل 
تام تنفيذُلاا عى الايَاَااان وما تزاُل بلغل حساَب 
اعرتاساتهم )أَْكتَاَر من ساتني ألاَف غارة(، متجاوزًة 
ما تم تنفيذُه يف الحرب الداملية التانية بنسابة أَْكتَار 
من %30، مستخدماً سيها ُكّل أَنَْواع األسلحة املحّرمة 
 ولياً ومنها الدنقو ية واالنشطارية وقنابل الدخان 
الخانل، ليجدلوا من اليان حقَل تجارب ألسالحتهم 

حديتة الصنع.

قضايا طرقها السيد يف مجمل 
خطاباته

بداَد مبارشة لذه الحارب الُداْدَوانية التل أعلنها 
السافريُ السادو يُّ لدى أمريكا حينها عا ل الجبري 
من واشانطن ألقى السايُد عبُدامللاك الحوثل- قائد 
التاورة، خطابااً مسااء ذات الياوم أوضاح سيه أن 
الُدااْدَواَن اإلررامال الظالاَم الذي ال ماربَر له، وأن 
النظاَم السدو ي إناا ينّفذ اإلرا ة األمريكية والرغبة 
اإلرسائيلية، ولم يقْف عند حدو  التفساري بل انتقل 

إىل الدال و عوة الشدب إىل تشكيل الجبهات ملواَرهة 
الُداْدَوان كاا رساتها قيا ته: ربهة  اخلية وربهة 
خاررياة، تتكاّون الداخلية من خاساة اتجالات، 
األول أمنال، والتانال: لإلمادا  والتاويان، والتالث 

إعالمل والرابع: تدبوي، والخامس: سيايس. 
وخاطب شادوَب الدالم بأن عليهاا التضاُمَن مع 
الشادب الايَاَاانال الذي تكالبل علياه قوى الرش، 
كاا طالب اإلعالميني الرشساَء للتضامن مع الشدب 
الايَاَاانال إعالمياً، مدتارباً أن الشادَب الايَاَاانل 
وكل األحرار يف الدالام يوارهون قوى الرش الواحدة 
باملنطقاة  بأمرياكا وإرسائيال وأ واتهاا  املتاتلاة 
كالنظام السادو ي، ولم الخطاُر األول عى الدالم، 

واملنطقة الدربية باملقدمة.
 وموقاُف مجلس األمان، مجلُس القاوى الكربى 
لتقاُساِم النفوذ والهيانة، وسلساطني شاالدة عى 
تأريخاه، ولم يكن قاراراه 2216 مفارئااً؛ ألن لذا 
املجلس لام يقف يوماً من األيام ماع الحل والددالة 

ومع الشدوب والدول املستضدفة يف الدالم!!.
عى املساتوى السايايس أوضاح السايد عبدامللك 
السايايس  الحاواَر  وأن  متااٌح،  الحالَّ  أن  الحوثال 
كان قائاااً برعاية أماياة وأن الُدااْدَوان األمريكل 
السدو ي لو من أعاَق الحلَّ السيايس، ولو ما أّكده 
املبدوث األمال بن ُعَااَر أثناء إحاطته أمام مجلس 

األمن.
مدظام  يف  الحوثال،  عبدامللاك  السايِّاُد  و عاا 
خطاباتاه، املكّوناات والقاوى السياساية للقيااِم 
باساؤوليتها الوطنية ورُسعة سد الفراغ السيايس، 
مدلناً عن االتجاه نحو خياراٍت اسرتاتيجيٍة وكبرية، 
ولو ما تجّساَد وما زال واقداً عاى األرض يف الُدال 
السدو ي وما زال  رُع اليان يُده عى الزنا  يُفِرُض 
سايطرتَه عى ُمُدن ومناطَل اسارتاتيجية، باا كرَسَ 
َصَلَف وغطرسة آل سادو  وأوصل ُسادَة مالكتهم 
أماام الدالام إىل الحضياِض بدد أن كانال تحيُطها 
بهالٍة من الهيبة واملكانة، حني أظهرلا أبطاُل اليان 

ال تددو أن تكوَن ناراً من ورق.

الجنوب.. تطمني ونصح ونذيٌر 
مبكر من االستهداف 

»ال نية الساتهداف إخوتنا يف الجنوب، بل للوقوف 

مدهام ضد قوى الرش«.. لكذا قالهاا قائد التورة يف 
خطااب ما قبل الددوان، بأربداة أيام، يوم األحد 22 
ماارل 2015م املواسال 3 رااا ى األوىل 36ل1لا، 
وأن قراَر التدبئة الدامة ال يستهدف إال القاعدة التل 
مارسال الذبح والساحل بحل الجنو  لناك قبل أن 
يتحرك الجيش واللجان الشادبية.. ولاذا القراُر لم 
يكن يساتهدُف غريَ القوى اإلْراَرامية، وال يستهدُف 
الجنوبيني كجنوبيني وال يستهدُف الجنوب كجنوب.
 وألزم السايد يف ذلك الخطاب الشاهري الجنوبيني، 
الُحّجة بالتحارك لتطهرِي مناطقهام من الجااعات 
اإلررامية، و عا َمن يتحسس منهم إىل أن »ليتفضل 
ليتحااَل مساؤوليته، سال يقبل بأن تكاون منطقتُه 
أرضياًة ليتََحاّرك منها أولئك باكل أمن واطائنان«، 
وسايكون إخوانناا الجنوبياون قاد كفاوا الجياَش 
واللجاان املؤناة للنازول لتطهريلاا، وإذا لام يبا ر 
ألل الجناوب ملنالضة تلاك املنظااات التل تاتهن 
باعاٌث  ثااة  لياس  املساارد  االغتيااالت وتفجاري 
للتحساس، من مواَرهة الجيش واللجان الشادبية 
ومالحقتهم للقاعدة ورشكائها، إذْ لم يكن من الددل 
واإلنصااف أن تُدطى الَقاِعاَدة و اعش ورشكاؤلاا 
الحالَّ يف االحتاااء بأياة منطقاة ستذلاب لتقتال 
وترتكَب أبشاع الجرائام وتفدل ما تشااء وتريد ثم 

تكوُن محايًة لناك!!.
ولم تكن ثااة مطامُع من تحرُّك الجيش واللجان 
يف الجناوب والجنوبياني، وتام وضدهام يف الصورة 
الحقيقية للاشاهد، أَْرَى ُكلَّ ذلك السايدُّ يف خطابه 
التانال بدد الدادوان، يوم االثناني 20 أبريل 2015م 
املواسل 2 ررب 36ل1لا، »نقول لإلخوة يف الجنوب: 
نحن لسانا غزاة، نحن منكم وأنتم منا، ونحُن نقول 
نحن رالزون  ائااً عى الادوام لنُادَّ أيدينا إلخوتنا 
يف الجنوب؛ للتداون مدهم يف  حر القاعدة وللتداون 
مدهم ملوارهة أَي غزو أرنبل، ونحن مساتددون أن 
نتيَح لهم املجاَل ليكوَن لهم الدوُر األساُل، وليكونوا 
لام لناك املدنيني األساسايني ونحان إَلاى رانبهم 
للاسااعدة، أن يكوناوا لام املدنياني بأمورلم، أن 

يكونوا لم من خالل السلطات املحلية«.
وتكارََّر نُْصاااُح الصاا ق وتحذيار املشافل من 
أالعياب الغازاة، يف خطاباه الخاماس بداد الددوان 
يف التانال من أغساطس 2015، »أتوراه إىل اإلخوة 

يف الجناوب ألن لنااك محاولاة لخداعهام، النظاام 
السادو ي يلداب لُدبتاه ماع ُكّل املرتزقاة وخارج 
إطار املرتزقة ويساتهدف حتى الكتاري من الرشساء 

بأُْسلُْوب الخداع والتَّْضاليْل«.
وحينهاا لم يلتفال أبنااُء املحاسظاات الجنوبية 
إىل ُكلِّ ذلاك التطاني ومحض النصاح والنذير املبكر 
من االساتهداف من قبل الغزاة ومرتزقتهم، وأن »ما 
يفدلُاه لا ي الياوَم يساتهدُف اساتئصال القضية 
الغازاة ومرتزقتهام  اساتطاع  الجنوبياة«، وسداالً 
تغييبَها ولم تدد تستطيُع »حراكاً«، ولا لل األحالُم 
الور ياة با«رناات عادن« واملغّلفاة با«الرشعية« 
التال أتاى بهاا األمريكال واإلرسائييل والسادو ي 
تلَاُع يف ساكاكني  اعش والقاعدة لتقياَم إماراتها، 
واالغتياالت واالشتباكات والفوىض عى أشدلا يف كّل 

منطقة  خلها الغزاة يف الجنوب.

الدوافع والغايات من استهداف 
الشعب اليمني 

ُكلُّ الخطاوات التل أقدمل عليها قوى الرش خالل 
عامٍّ من األحداث التل  ارت رحالا عى أرض اليان، 
وماا ظَهَر عاى سلتاِت ترصيحاات أسايا لم تُنبئ 
باأن الددواَن مخطاٌط إرسائييلٌّ بامتيااز، ويُصبُّ يف 
مجارى تآُمري وتجزيئل وتدماريي للايَاَاان؛ بُغيَة 
تقسيِم البلد إىل واليات تظل يف تناحر  ائم وتسوُ لا 

الفوىض.
وما تكّشاَف ِمن ترتيباٍت َعِاَد الُغزاُة إىل إرساائها 
مناذ أن اساتجلبوا رحاسلهام إىل الياان، بتساليم 
مادن ومديريات بال ومحاسظات بكاملهاا للقاعدة 
و اعاش.. كل ذلاك يؤكاُد أن السادو يَة وَمن يقف 
وراءلاا، يساتهدسون مان حالتهم املسادورة عى 
الياان إثارَة الفتان وإ خاَل البلاد يف رصاع وُحُروٍب 
 ائااة؛ إلشاغاله بنفساه عان أن يكوَن لاه  وٌر يف 
قضايا األمة الكربى، ولذا ما نّوه له السايُد عبُدامللك 
الحوثل يف خطابه غشاية يوم الددوان الخايس 26 
مارل 2015م املواسل 6 راا ى األوىل 36ل1لا، بأن 
»السادو يَة نّفذت من خالل لذا الدادوان مخططاً 
إرسائيلياً، وأن السدو يَة اساتهدسل املنطقة بإثارة 
الفتن والُحاُروب،.. والغازاُة أ واٌت وُ َمًى للارشوع 
ُم  األمريكال اإلرسائيايل«. مضيفاً »إن قاوى رش تقدِّ
أماريكا  لصالاح  واملخابراتال  اللورساتلَّ  الدعاَم 
وارسائيل، والنظام السادو ي لو راُر الساوء الذي 
ال يحرتُم شادبَنا الايَاَاانل الكريام،.. وأن املرشوَع 
السادو يَّ تآماري وتجزيئال وتدماريي للايَاَاان 
واليوم الُغزاة أرا وا تقسايَم البلاد إىل واليات،.. سياا 
يؤكاد أن »النظام السادو ي وغريه من األنظاة لل 
مجار  أ وات يف ياد األمريكال وياد اإلرسائيايل لم 
خدم لم عبيد لم أ وات قذره، لم عاالء يشاتغلون 
ملصلحاة أوَلئك، اساتهداسهم لليان يصب يف ظل لذا 
ْداَب الايَاَاانلَّ ليس  التوره، لكنهم سشلوا؛ ألن الشَّ

لقاًة سهلًة يستطيُع أَحٌد ابتالَعها«.. 

على الدوام صدق وثبات
وماا يظال  امغااً يف اإل راك الجادال لليانياني 
وكل املتابدني لخطابات السايد يف الدالم، أنها تساريُ 
باساار منطقل واحد ويف خطٍّ رساايل واحد، وأيضاً 
ذلاك التبات مع كل خطااب، الذي يتحاّى به الررل 
االساتتنائل يف لاذا الدارص، ولزياة الواثال بالله 
والشاامخ رغم التكالب الكبري عاى اليان، والصدق 
وعدم التناقض الذي قلاا تجُده يف خطابات الزعااء 
والقا ة.. ولنااك رالٌة مالزمة لذلنية كل املتابدني 
لخطابات السايد، تلك متّلال غايَة اإلقادام والراسع 
ملنساوب املدنويات لدى الشادب اليانال، وكان لها 

وقُدااها الكبريُ لدى الددو قبل الصديل. 
»إن الخيااراِت مفتوحاٌة للار  عى لاذا الددوان 
اْداَب الايَاَاانالَّ قويٌّ  يف حاال اساتاراره، وأن الشَّ
وسايداسُع عن بلاده ضد لذا الُداُدواِن باكلِّ الطُرِق 

والوسائل«.

الُعـْدَواَن اإلجرامي الظالَم ال مبرَر له، و النظاَم 
السعودي ينّفذ اإلرادة األمريكية والرغبة اإلسرائيلية
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بمناسبة مرور عام من الصمود 
على العدوان السعودي األمريكي

المشهد السياسي

تواطوؤٌ بحجم الع�مل، وغط�ٌء اأَُمـمي مدفوع الثمن

قراءٌة يف املشهد السياسي على سطور عاٍم من الُعـْدَوان

بداية الُعـْدَوان والعام الدموي
ويف ليلاِة الساا ل والدرشيان من شاهر مارل 
الدام املايض شاّن طريان الُدااْدَوان أوىل غاراته عى 
الداصااة صنداء، مدلنًا تدشانَي ُعاْدَوانه الغاشام 
سدليًا عاى الايََاان، وكان التدشانُي السايايسُّ عى 
لسان سافري املالكة السادو ية يف الواليات املتحدة 
األمريكياة، عا ل الجبري من مقر سافارة املالكة يف 
واشانطن، حيث أعلن عن قيام تحالٍف عربل مكون 
من عارشة  ول تقاو ه املالكة وباشااركة ُكلٍّ من 
اإلمارات وقطر والبحرين والكويل ومرص والسو ان 

واألر ن واملغرب والباكستان.
وأعلان أن أوىل مهاام لاذا التحالاف لال عالية 
»عاصفة الحزم« الدسكرية، استجابًة لطلب الرئيس 
الرشعال للايََاان بالتدخل الدارال، إلنقاذ الايََاان 
مان براثان قاوى االنقالب حساب وصفاه وزعاه، 
مشاريًا إىل أن القاراَر تام اتخااذُه بداد املشااَورات 
املطولاة ماع حليفتهاا الكاربى أمرياكا، وكان لذا 
اإلعالُن باتاباة الدليل األول عاى االرتباِط األمريكل 

بهذا الُداْدَوان، واليوم األول يف الدام الدموي.
 وباا أن الُداْدَوان كان باتابة الطدنة من الخلف، 
 ون ساابل اناذار أو محاذيار سياساية تاهيدية، 
أساقل الايََاان من صدمة لاذا الُداْدَوان الفجائية، 
وامتصتها بشاكٍل رسيع؛ لتتبل لهاؤالء الرعاع أنها 
ليسال باللقااة الساائغة، وأن أرَضهاا لان تكاون 
بالطريال املفاروش إال بالباارو  الذي يااد أذرعته؛ 
لتحتضنهام يف رحياهاا املضيااف كساابقيهم من 

الغزاة.

املواقُف السياسيُة من الُعـْدَوان 
واختالف مساراتها 

وبداد قرابة الدرشة أياٍم من تدشاني  ول تحالف 
الايََااان،  عاى  ُعاْدَوانهاا  »الداربي«  الشايطان 
واساتفاقة الايََاانيني من سجائية رضبته األوىل، بدأ 
الحاراك يف الداخل الايََاانل ملوارهة لاذا الُداْدَوان، 
حني ساارعل املكوناات والتنظياات السياساية يف 

تحديد مواقفها من لذا الُداْدَوان الغاشم.
 سفل الساا ل من ابريل من عاام 2015م، أعلن 
19 حزبًا ومكونًا سياسايًا يف ارتاااٍع لهم، رسضهم 
املطلال لهذا الُدااْدَوان ومنالضتهم لاه، وتاتل لذا 
الرساض ببياان أصدرتاه تلاك األحازاُب واملكوناات 
السياساية، أّكدت سيه »أن لاذا الُداْدَوان من ورهة 
نظر كاساة األحزاب واملكونات السياساية املجتادة 
واملوقداة عاى لاذا البياان، يداد انتهااًكا صارًخا 
للسايا ة الوطنية، الغاية منه تدماري البنية التحتية 
يف مختلف محاسظات الجاهورية واستهداًسا مبارًشا 

متداًدا للكل أبناء الايََاان«.
و عا البياُن كاسة أبناء الشادب الوقوف إىل رانب 
أبناء القوات املسلحة واللجان الشدبية ملوارهة لذا 

الُداْدَوان الغاشم والتصدي له بشتى الوسائل.
ويرى مراقبون أن لذا املوقَف كان باتابة التالحم 
الوطنل لألحزاب والتنظياات السياساية مع القوى 
التورية لتأسيس نواة ربهة املوارهة وخندق الدساع 

عن الايََاان.

ويف مسااٍر يختلاف ُكليًاا عان مواقاف املكونات 
السياساية الوطنية الرشيفاة تجاه لاذا الُداْدَوان، 
ع الايََاانال لإلصالح بيانًا، أعلن  أصادر حزب التجاُّ
سيه تأيياَده ومباركتَه له، ساابًقا الجايع يف تحديد 

مساره، وواصًفا إياه باملنقذ للايََاان وشدبها.
شارك حزَب اإلصالح يف مباركة الُداْدَوان، البدُض 
من الشاخصيات السياساية الناشازة عان أحزابها 
ومكوناتهاا السياساية، مجرّيين مواقفهاا لصالح 
الُدااْدَوان، يف حاني ترساض غالبية قياا ات وكوا ر 
وقواعاد لاذه األحازاب واملكوناات لاذا الُدااْدَوان 
وأعلنل منالضتها له، وعى رأل تلك الشاخصيات 
الناشزة »سالطان الدتوانل، وياسني سديد نداان، 
عبدالدزيز ربااري، عبدامللك املخااليف« وغريلم من 
الشخصيات الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وخانوا 
يانيتهام من أرال حفنٍة مان الادوالرات والداالت 

الخليجية.
ومن خالل مواقف األحزاب واملكونات السياساية 
تلاك، اتضح رليًا للجايع أن الُداْدَوان قسام الداخل 

الايََاانال إىل رشيحتني، األوىل رسادت أبناء الوطن 
الحقيقياني ولام غالبية أبنااء الشادب، ورشيحة 
رّسادت أعداء الوطن ولم قلة من شاواذ املجتاع، 
سضحهم الُداْدَوان وأساقط أقندة الاوالء التل طاملا 

كانوا يخفون بها حقيقة عاالتهم.
قراُر مجلس األمن والغطاء الدويل للُداْدَوان

يف ل1 إبريال 2015، وبدد نحاو عرشين يوًما من 
الُدااْدَوان عاى الايََااان، صدر قارار مجلس األمن 
الدويل رقام )2216( الذي نص عاى سرض عقوبات 
تاتلال يف تجاياد أرصدة وحظار السافر للخارج، 
طالل شخصيات يانية. ومنح القرار الدول املجاورة 
بتفتيش الشحنات املتجهة إىل الايََاان يف حال ورو  
اشتباه بورو  أسلحة سيها، كاا طالب من أساالم 
بالحوثيني بوقِف القتال وسحب قواتهم من املناطل 
التال سرضوا سايطرتهم عليها باا يف ذلاك صنداء. 
و عا رايَع األطراف الايََاانية إىل املشاركة يف مؤتار 
الرياض تحل رعاياة مجلس التداون الخليجل، مع 
االلتازاِم بابا رة مجلس التدااون الخليجّل ونتائج 
مؤتاار الحاوار الوطنل الشاامل وقارارات مجلس 
األمن وترسيع املفاوضاات للتوصل إىل حل تواسقل، 

واالمتناع عن األعاال االستفزازية.
راء القاراُر ستداملال مده السادو ية ومرتزقة 
الريااض كغطاء للحصاار وللُدااْدَوان، واساتارار 
الحرب عى الايََاان، األمر الذي وّلد ساخًطا شادبيا 
يانياا إزاء القارار الاذي تجالال حقائل سااطدة 
تضانهاا ميتااق األَُمام املتحادة، متدلقاة باحرتام 
سايا ة الدول األعضاء، وعدم التدخل يف شئونها، أو 

االعتداء عى أراضيها.
وقباَل ذلاك كانال الجامداة الدربياة قاد أعلنل 
 عَاها لدالية »عاصفة الحزم«. و عل ما أسااتهم 
)الحوثياني( إىل االنساحاب الفاوري مان صندااء 

وتسليم سالحهم.
َة رااءت بدد أيام من بدء الُداْدَوان عى  لكن القاَّ
الايََاان، ما ردل إعالَن  عاها مباركة بأثر رردل. 
والغرياب أن الجامداة اساتندت يف موقفها إىل املا ة 
التانية من مدالدة الدساع الدربل املشرتك التل تنُصُّ 

يقاول مراقبون: إن اساتقالَة لا ي وبحااح يف يناير من الدام 
الفائال 2015، شاكلل البداياة الحقيقياة للُدااْدَوان األمريكل 
السادو ي عاى الايََااان، موضحاني أن لاا ي وبحااح، عااًل 
بتوريٍه خاررل عى خلل حالة سراغ شاامل بالبلد، حيث أصيبل 
مؤسسات الدولة بالشالل التام بدد االستقالة املفارئة لكليهاا، 

ورسضهاا االستارار يف ترصيف األعاال. 
وأّكادوا أن التحرك التوري يف 21 سابتارب لم يكن بهدف إزاحة 
لا ي وبحاح من السلطة، بقدر ما كان لغرض تصحيِح انحراف 

الدالية السياسية بدد انتهاء مؤتار الحوار الوطنل.
بالتاايل لم يكان أمام أنصاار الله والقاوى التورياة بدد إعالن 
االساتقالة املفارئة أماَم خياَرين: التواسل السيايس مع األحزاب 
واملكوناات عى ملء الفراغ السايايس وتشاكيل سالطة انتقالية 

رديدة والحيلولة  ون تدزيز االنقسام السيايس الداخيل.
وخياٌر ثانل، يدترَبُ مكااًل للخيار األول الذي اتضح أن مسااره 
الزمنل سايطول، سلجأت التورة بنفوذلا البسايط للحفاظ عى 
مؤسساات الدولة من التاليش واالنهيار، عرب اإلعالن الدساتوري 

الذي كان رضورة وطنية واستتنائية.
وبداَد اإلعاالن الدساتوري، انفتحل قاوى التورة عاى رايع 

املكونات السياسية التل شاركل يف مؤتار الحوار الوطنل، سديًا 
منها إليجا  مدا لة سياساية وطنية شااملة يتفل عليها رايع 
تلك املكوناات، ورغبًة منها يف تحقيل اإلرااع الوطنل البديد عن 
املسااعل االنفرا ية بالسالطة، وتاتّلل تلك املدا لة سياا ساال 
بحوار موسنبيك، الذي كان سدليًا الحامل الوطنل للحوار الحقيقل 
إلخراج البلد من أزمته، والبدء يف عالية انداش مؤسساات الدولة 
التل أوشاكل عى االنهيار التام وبرعاية مبداوث األَُمام املتحدة 

راال بن عار.
ولكن بدَض القوى السياسية عى رأسها حزب التجاع الايََاانل 
لإلصاالح أخذت تراوغ وتتخذ مسااراٍت ملتوية لساد األسل أمام 
ايجا  صيغٍة رامداٍة تنبتل من لذا الحوار، وحني وصلل القوى 
السياساية لتلك الصيغة ولم يتبل سوى ملف رئاسة الجاهورية 
والذي وضاع له أكتر من خيار، ولم يكن أمام القوى السياساية 
سوى اإلرااع عى أحد لذه الخيارات، وتحقل اإلرااع باألغلبية، 
غاري أن حزب اإلصالح كرس لاذا اإلرااع بإررااء الخيار األخري 
وقراره إىل السادو ية، حيث قال محااد قحطان ماتل الحزب يف 
الحوار »تواصلوا بالسدو ية سإذا لم يكن لديها أي مانع عى لذه 

الصيغة سنحن ال مانع لدينا«.

  - حسين الجنيد:

 من مفاوضات موفمبيك )قبيل العدوان(
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عاى اعتباِر ُكّل اعتداٍء مسالح يقُع عاى أيّة  ولة أو 
أكتر منهاا أو عى قواتها، اعتداء عليها رايًدا، وأنه 
عااًل بحل الدسااع الرشعل الفار ي والجااعل عن 
كيانهاا، تلتزم الادول األعضاء بأن تباا ر إىل مدونة 
الدولاة أو الادول املدتادى عليهاا، وباأن تتخذَ عى 
الفاور منفر ة ومجتادة رايع التدابري وتساتخدم 
راياع ما لديها مان وساائل باا يف ذلك اساتخدام 
القوة املسالحة لر  االعتداء وإعا ة األمن والسالم إىل 

نصابها.
ولاذه املاا ة كانال يف الحقيقة تصلح كاساوغ 
لتشاكيل قوة عربية مشارتكة للدساع عان الايََاان، 
ولياس للُدااْدَوان عليهاا. ويف أسضال الحااالت كان 
ياكنهاا أن تكاون قاوة لار ع إيران بشاكل مبارش 
عى أساال أن الساساة واإلعالميني الدرب ما ستئوا 

يتهاون )الحوثيني( بالوالء إليران.
سفل تباُ ٍل لأل وار قال الدالل السدو ي مخاطبًا 
اَة أن التحارُّكات الحوثياة تاتال انقالبًاا عاى  القاَّ
السالطة الرشعية واحتالاًل للداصااة صنداء، سياا 
زعم لا ي أن )الحوثياني( ُ مية بيد إيران،  اعيًا إىل 

استارار الُداْدَوان حتى استسالم الحوثيني.
ولكاذا اساتارت الحارُب عاى الايََااان خارج 
ساياقات الرشعياة الدولياة أو الرشعة اإلنساانية 
أو الرشيداة اإلساالمية، وكشافل األياام أن املااَل 
السادو يَّ لو الاذي راع القاوى املدتدية ورشعن 
للُدااْدَوان بضاوء اخار أمريكال، بل باشااركة 

أمريكية مبارشة يف الُداْدَوان عى الايََاان.

ردوُد األفعاِل تجاه القرار اأُلَمـمي
ويف ذاِت الياوم الاذي صدر سياه القارار األَُماال 
)2216(، أصادرت املكونااُت السياسايُة واألحازاُب 
الوطنياة املنالضة للُدااْدَوان بيانًا مشارتًكا أعلنل 
سياه رسضهاا القاطع لهاذا القارار، الاذي وصفته 
بالُداْدَوانال، مؤكدًة عى أن لاذا القرار يدترب  اعًاا 
ومدزًزا لتحركات وتوساع التنظياات اإلرلابية ويف 

مقدمتها  اعش والقاعدة وميلشيات لا ي.
وأن صادوَر متل لذا القرار يدد رشعنة للتدخالت 
الخاررياة بحل الادول ذات السايا ة واالساتقالل 
وزعزعاة للساالم الداملل، ومحاولة سالب الشادب 
الايََاانل حقه يف الر  والدساع عن نفساه والذو  عن 

أراضيه ومكتسباته وسيا ته.
وأشاا ت املكونات السياساية واألحزاب الوطنية 
بصاو  الشادب الايََاانل يف وره الُداْدَوان، وثانل 
التضحياات الجبارة والبطوالت التال يقدمها أبطال 
الجيش الايََاانل واللجان الشادبية يف موارهة لذا 
الُداْدَوان والدساع عن سايا ة وكرامة الايََاان شدبًا 

وأرًضا.
م���ن جهتها اأ�ص���درت حرك���ة »اأن�صار الل���ه« بياًنا 
يف ال�صاب���ع ع�صر م���ن ابري���ل 2015م، اأكدت فيه 
اأن ه���ذا الق���رار جاء يف اأغلب م�صامينه منت�صرًا 
قراراٍت  مع  ومتناِق�صًا  ال�صحية،  على  للجالد 
�صابقٍة ب�صورة ظهر معها التاأثرُي الوا�صح لتحالف 
ومتجاهًال  القرار،  هذا  �صناعة  يف  العدوان 
ومتغا�صيًا  ال�صيا�صية،  العملية  مرجعيات  لبع�ض 
مهام  تنفيذ  م�صار  يف  واخلروقات  املخالفات  عن 
املحلية  القوى  بع�ض  قبل  من  االنتقالية  املرحلة 

قليمية التي جاء القرار م�صاندَا لها. واالإل
القرار  اأن  اإلىل  بيانه���ا  يف  احلرك���ة  ولفت���ت 
من  العدوان  ويرتكبه  ارتكبه  ملا  متجاهًال  جاء 
الن�صاء  راأ�صهم  وعلى  املدنيني  بحق  حرب  جرائم 
ال�صهداء  من  الف  االآل �صحيته  راح  الذي  طفال  واالأ
واملن�صاآلت  املنازل  ا�صتهدف  والذي  واجلرحى 
اخلدمية واملدنية والع�صكرية واملوانئ واملطارات 
والغاز  والكهرباء  الوقود  وحمطات  وامل�صانع 
و�صبكات االت�صاالت ومل ي�صتثن املدار�ض واملالعب 
�صلة  ماله  وكل  والطرقات  واجل�صور  والبنوك 
خانقا  ح�صارا  فر����ض  كما  للبلد،  التحتية  بالبنية 
امل�صتويات  اليمني على كل  ال�صعب  اأبناء  كل  على 
النفطية  وامل�صتقات  الغذائية  املواد  و�صول  ومنع 
وكل م�صتلزمات احلياة يف �صورة من �صور حرب 

بادة ال�صاملة على اليمن واليمنيني. االإل
واختتمت احلركة بيانه���ا، بالتاأكيد على رف�صها 

اأبناء �صعبنا اليمني العظيم  العدوان الغا�صم على 
اأو ما ي�صمى بعملية » عا�صفة احلزم » التي تقودها 
مريكية،  االأ دارة  االإل وم�صاندة  بدعم  ال�صعودية 
وعلى وجوب الت�صدي له بكل الو�صائل واالنت�صار 
االتهامات  اأبنائ���ه، ورف�ض  اليمن وكرامة  ل�صيادة 
القائ���د/  لل�صي���د  واملوجهة  الق���رار  يف  الواردة 
عبدامللك بدر الدين احلوثي حفظه الله و�صخ�صني 
اإل�صافة  الله، كما رف�ص���ت رف�صا قاطعا  اأن�صار  من 
الف�صل  العقوبات حتت  قائمة  اإلىل  القائ���د  ال�صي���د 

ال�صابع واأي مواطن ميني اآلخر.
من  واالأ اجلي�ض  ا�صتمرار  اأهمية  عل���ى  واأك���دت 
»القاعدة«  عنا�صر  مالحقة  يف  ال�صعبية  واللجان 
اليمنية  اأي حمافظة من املحافظات  و«داع�ض« يف 
واأن  البلد،  وا�صتقرار  اأمن  تهدد  خطرا  باعتبارها 
حلمه  حتقيق  عن  يتخلى  لن  اليمني  �صعبنا  اأبناَء 
كانت  مهما  وامل�صتقلة  العادلة  دولته  بناء  يف 
خمرجات  تنفيذ  عرب  والتحديات  ال�صعوبات 
وال�صراكة  ال�صلم  واتفاق  الوطني  احلوار  موؤمتر 
مير  التي  االنتقالية  العملية  م�صار  وفق  الوطنية 

بها البلد.
كما دعت احلركة كافة الدول ال�صقيقة وال�صديقة 
مع  والوقوف  اليمني  ال�صعب  اإلرادة  احرتام  اإلىل 
خياراته التي تهدف اإلىل ا�صتكمال ما تبقى من مهام 
ا�صتكمال �صياغة  مقدمتها  االنتقالية ويف  املرحلة 
الد�صتور واال�صتفتاء عليه ومن ثم اإل�صالح النظام 
قرارت  اأي  واأن  االنتحابات،  واإلجراء  نتخابي  االإل
ي�صدرها هادي غري معتربة كونها �صادرة عن جهة 
فاقدة لل�صرعية، واأن اأي���ة ترتيباٍت ال بد اأن تكوَن 
ناجتة عن حوار بني القوى واملكونات ز يف البلد.
وأبرُز ما ياكن اساتخالُصه لنا أن رسض القيا ة 
التورية واملكونات السياساية الوطنياة لهذا القرار، 
كان باتاباة تحدي الواثل املرتكز عى أرضيٍة صلبه، 
للجربوت الدويل الخاضاع للهيانة الصهيوأمريكية، 
وأن الرشعية املطلقة يانحها الشادب ال مؤسسات 
تدال وسل أرندات  ول االستكبار و ول البرتو والر. 
وأن التالحام الشادبل الاذي ساار خلاف قيا ته 
الحكيااة صنع مدا لاًة وقوًة رابهال باقتدار لذا 

الكم من التواطؤ الجادل والتكالب الدويل.

فشُل الحزم ومكابرة األمل
وبدد مرور قرابة الشهر من بدء الُداْدَوان، أعلنل 
السادو ية يف الحا ي والدرشيان من إبريل 2015م، 
وبشاكٍل مفارئ عن إنهاء عالية »عاصفة الحزم« 
والبادء يف عالياة أخرى، أطلقل عليها اسام »إعا ة 
األمل«، اساتجابًة لطلب »لاا ي«، مؤكدًة أن عالية 
»عاصفاة الحازم« أنجازت الداسهاا وسال الخطط 
املوضوعة يف وقل قيايس، وقد شاالل تحييد مدظم 
القدرات الدساكرية التل اساتوىل عليهاا الحوثيون، 
إضاسة إىل السيطرة عى األرواء واملياه اإلقلياية ملنع 
وصول األسالحة إىل املسالحني الحوثيني واملحاسظة 
عاى السالطة الرشعياة وتأمينهاا وتهيئاة البيئاة 

املناسبة ملاارسة مهامها.
اإلعاالن  مراقباون  ولياون ساخروا مان لاذا 
السادو ي املفارئ، مؤكدين عى أن عاصفة الحزم 

لام تحقال أي لادف خاالل عالياتهاا كااا تزعم 
السدو ية يف اعالنها لذا.

سيااا أوضاح أخارون أن ايقاف عاصفاة الحزم 
واساتبدالها باسااى أخار، يدتارب أول ماؤرشات 
اإلخفااق السادو ي، ومساألة تنوياع املساايات؛ 
القصد منهاا اخفاء لذه االخفاقاات التل كان ألم 
أسابابها صاو  الشادب الايََاانل طيلة األساابيع 
األربداة املاضياة، رغام الحصاار الجاوي والاربي 
والبحاري الخانال، مدتربيان أن لذا الصااو  كان 

باتابة الخطوة األوىل يف طريل االنتصار.
ولنا نساتطيع القاول، إن السادو ية من خالل 
لاذا اإلعالن الذي كان باتابة تلايٍح منها لفتح باب 
الحاوار والتفاوض، خلَُصاْل إىل أن حزمها لن يؤتل 
ثاااًرا مع شادٍب كهاذا، أثبل إررامها ووحشايتها 
بحقاه صدوبة تركيداه واخضاعاه، وينبغل عليها 
إ خاال تددياٍل ملخططها الاذي بنته عاى سرضيات 
وتوقداات كانال أقرب لألمنياات التل لان تتحقل، 
لتشاهد املرحلة بذلك تغريًا يف سري مجرياتها، باتجاه 
عناواٍن رديد كانال أحداثاه يف الداصااة الداانية 

»مسقط ».

مشاَورَاُت مسقط وعاصفُة 
التفاَوض

بداد إ راك املالكاة أن عاصفتهاا لان تحازم يف 
ُعاْدَوانهاا عى الايََاان أي يشء، وأيقنل أن مساألة 
التفااوض ماع الايََاانيني باتال أماًرا ال مفر منه، 
قاررت وكدا تهاا، رشاء االنتصاار بطريقاة الدسع 
املسابل، سداادت إىل الضغط عى املبداوث األَُماال 
آناذاك »رااال بن عاار« لتقديام اساتقالته، نظًرا 
ملدرستاه بتفاصيال وخباياا امللاف الايََاانال التال 
اكتسابها طيلاة التالث سانوات األخرية مان عاله 
يف لاذا امللف، ولان يصاب أ اؤه يف مصلحتها، خالل 

املشاورات واملفاوضات املقبلة مع أنصار الله.
ويف منتصاِف شاهِر إبريل 2015م، قاّدم بن عار 
اساتقالته من منصب املبداوث األَُمااال للايََاان، 
ويف تقريره الختامل الذي سلاه لألمني الدام لألَُمام 
املتحادة، صادق حادل السادو ية يف تخوسها منه، 
حياث كان تقريار بان عار باتاباة الصفداة التل 
ورههاا للسادو ية، والاذي أكاد سياه »أن األطراَف 
الايََاانية كانل قاب قوسني أو أ نى من إبرام اتفاق 
سايايس، إال أّن الُدااْدَوان السادو ي قاى عى أية 

بوا ر أمل يف اتاام لذا االتفاق«.
لذلك قارَّرت السادو ية اختيااَر مبداوث أَُماال 
اهاتهاا، يف مخطاٍط  ردياد يتبناى رغباتهاا وتورُّ
لداصفاة تفاوٍض تسادى مان خاالل أ اء املبدوث 
األَُمااال الجديد، السايطرة عى محااور ومجريات 

ونتائج لذا التفاوض.
ويف الخاماس والدرشين من ابريال 2015م، عني 
األماني الدام لألَُمام املتحدة »اساااعيل ولد الشايخ 
أحااد« مبدوثًا خاًصا له يف الايََاان خلًفا لجاال بن 
عار، والذي اتضح ومن خالل أ ائه، سيطرة املالكة 
عى طريقته يف إ ارة امللف الايََاانل، وظهر ذلك رليًا 
يف تلبية رغبات السدو ية يف تحديد مواعيد اللقاءات 
التشااورية، و ساعه املستايل عن البنو  التل كانل 

تطرحها السدو ية يف أية صيغة.
وبداد تحدياد األَُماام املتحادة لصيغاٍة ختامياٍة 

ملبا رتهاا التال ساتضدها عاى طاولاة الحاوار يف 
مساقط؛ للجاع باني أطاراف الرصاع، سالم سريل 
املبداوث األَُمااال “إساااعيل ولاد الشايخ أحاد” 
الوثيقة النهائية املددلاة للابا رة األَُمااية إىل سريل 
»لاا ي« يف الريااض ليقدمها بدوره إىل السادو ية 

للبل سيها.
حياث احتاوت الوثيقاُة النهائياُة عاى ضاانات 
 ولياة واضحة، متضانًة سابع نقااط ُعِرَسل سياا 
بدد بوثيقة النقاط السبع، يأتل يف مقدمتها االلتزام 
بتنفياذ قرارات مجلاس األمن ذات الصلاة باا سيها 
القارار رقام )2216( من رايع األطاراف وسل آلية 
تنفيذياة يتم التواسال عليها وباا ال يُاسُّ السايا ة 
الوطنية، مع التحفظ عاى الدقوبات الصا رة بحل 
املواطنني، ثانيًا: وقف  ائم وشاامل إلطالق النار من 
رايع األطراف وانسحاب ُكّل الجااعات وامليليشيات 
املسلحة من املدن، وسًقا آللية يُتََّفُل عليها لسد الفراغ 
األمنال واإل اري، ويرساع الحصار الاربي والبحري 
والجوي، ثالتًا: االتفاق عى رقابة محايدة عى تنفيذ 
اآللياة التال سايتم االتفاق عليهاا باإرشاف األَُمام 
املتحادة، رابًدا: احرتام القانون اإلنساانل الدويل باا 
يف ذلاك املاوا  التل تتدلال بحااياة املدنيني وإطالق 
رساح املدتقلاني واملحتجزين من ُكّل األطراف، باا يف 
ذلك األشخاص التل ور ت أسااؤلم يف قرار مجلس 
األمن، وتساهيل أعاال اإلغاثة اإلنساانية والسااح 
بدخاول البضائع التجارية واملاوا  الغذائية والطبية 
واملشاتقات النفطياة وغريلاا من املوا  األساساية 
بادون قيو ، خامًساا: تدو  حكوماة “خالد بحاح” 
املشاّكلة بشاكل تواسقل لتاارَل مهامها كحكومة 
ترصيف أعاال لفرتة ال تتجاوز 60 يوًما يتم خاللها 
تشاكيل حكومة وحادة وطنية بااا ال يتدارض مع 
الدساتور، سا ًساا: اساتئناف وترسيع املفاوضات 
بني األطراف الايََاانية التل تجري بواساطة األَُمام 
املتحادة، وسًقاا لقرار مجلاس األمن، ساابًدا: تلتزم 
ُكّل األطراف بتساليم الساالح التقيل إىل الدولة وسًقا 

ملخررات الحوار الوطنل الشامل.
ومان رهتهاا أبَْدت حركاة “أنصار اللاه” مرونًة 
حياال بناو  الوثيقاة املددلاة، حيث واسقال عليها 
بصيغتها النهائية بدد مناقشتها وتدديلها، وينتظر 
الوسد يف مساقط قارار الرئيس الايََاانال “لا ي” 
والرياض، بالنسابة للصيغة النهائية للوثيقة، إال أن 
األراواَء غريَ مبرّشة بالتفااؤل، حيث ذكرت مصا ر 
مواكباة للافاوضات أن أرواء “لاا ي” وسريقه يف 
الريااض ال تبدو إيجابية، ولو سايجتاع باألطراف 
السياساية املؤيدة له لدراسة بنو  الوثيقة والخروج 

باوقف منها.
وكانال مفاوضااُت مساقط قد شاهدت راوً ا 
الفارتة الساابقة، بدد رساض السادو ية الدخول يف 
املفاوضاات؛ نتيجاًة لتقدمهاا يف مناطال الجناوب 
الايََاانال، والاذي رأت السادو ية سياه تقدم كبري 
يجدلهاا ال تحتااج إىل مفاوضاات، وأن مخططهاا 
املبنال عى الحسام الدساكري بادأ يساري وسل ما 
كانال تتانااه، ومان رانٍب آخار سضلال االنتظار 
للحصاول عاى تقدم عساكري أكارب يكاون ورقة 
ضغاط أثناء املفاوضات كخطاٍة بديلة إذا ما طرأ أّي 
متغرٍي يف امليادان يدرقل مخططهاا األول، ولنا قرر 
وساد الوطنل املكاّون من “أنصاار اللاه” من حزب 
املؤتاار، االساتددا  للدو ة اىل الايََاان من سالطنة 
عاان، وأبلغوا املبدوث األَُماال “ولد الشايخ أحاد” 
قرارلم، وغا ر بددلا “ولد الشايخ” إىل بلده راسًضا 
الدو ة إىل السادو ية بدد سشال محاوالته وإصابته 

باالحباط رراء املوقف السدو ي.
وبداد اتصااالت  ولياة مكتفاة مع األطاراف تم 
اساتئناف الحاوار يف مساقط وتم الخاروج بصيغة 
ختامياة تم التواسال عليها لتكون املحور األساايس 
لحواٍر تتبنااه األَُمام املتحدة وترعاه بشاكل مبارش 
يف الداصاة الساويرسية رنيف، يفيض لحل األزمة 

الايََاانية بشكل شامل.

جنيف1 والدٌة متعسرة وجننٌي ميت
بدد قبول كاسة األطراف بصيغٍة ختامية »لوثيقة 
النقاط السابع«، أعلان األمني الداام لألَُمام املتحدة 
»بان كل مون«، أن يوم التامن والدرشين من شاهر 
مايو 2015م، لو يوم اندقا  مؤتار رنيف1، ولكن 
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السادو ية تانَّدل ورسضل و سدال بها ي لرسض 
لاذا املوضاوع ورسض عقاد مشااورات رنيف بني 
املكونات السياسية وسَدل إىل سرض أرندة رديدة.

واساتجاب املبدوث األَُماال لهاذه األرندة، وقام 
بتأريال املؤتاار  ون إشادار املكونات السياساية 
الايََاانياة يف صنداء بإرراءات تغاري املوعد، موقًدا 

األمني الدام لألَُمام املتحدة يف إحراج كبري.
ويف الساا ل عرش من شهر يونيو 2015م اندقد 
مؤتار رنيف1، والذي راع بني الوسد الوطنل وبني 
الوسد الذي شاكلته السادو ية من أذنابها وعاالئها 
القابداني يف الريااض، حياث استتح الجلساة األوىل 
األماني الداام لألَُماام املتحدة باان كل ماون، تلتها 
رلساات لقاء اساتارت أربدة أيام، وانتهى املؤتار 
بفشل ذريع؛ رراء أعااَل الدرقلة واإلعاقة والتشنج 
مان قبال  ول الُدااْدَوان وأ واتها التال حاَلل  ون 
التوصال إىل أيِّ اتفاق أو مخرراات محد ة من لذا 

املؤتار.

جنيف2 وحقيقة اإلدارة األمريكية 
مللف الُعـْدَوان

وبداد سشال مؤتاار رنياف1، واصال املبداوث 
األَُمااال تحركاته من أرل اإلعدا  لدقد مؤتار أآخر 
يتم التوصل من خالله ملا سشل يف التوصل إليه خالل 
املؤتار لذا املؤتار، سأعلن عن التحضريات األَُمااية 
لدقاد مؤتاار رنياف،2 وحد  محااور أرنادة لذا 
املؤتار مسابًقا؛ لتجاوز أياة عراقيل تو ي باؤتاره 

الجديد نحو الفشل كسابقه.
وبدد استكاال تحضريات ولد الشيخ لهذا املؤتار 
والذي تقرر عقده يف منتصف شهر  يسارب 2015م، 
بدد تأريله عدة مراٍت يف صورٍة مشاابهٍة لساابقه، 
زار الداصااة صندااء لتوريه  عوتاه إىل املكونات 
الوطنياة لحضاور املؤتاار، وكان تحاواًل نوعيًاا إذ 
كانل الدعاوة توره للوسد الوطنل بدد اساتدعائهم 
إىل مساقط، يف إشاارٍة واضحٍة للندية التل سرضتها 
القوى التورية عى املجتاع الدويل، وإثبات تواردلا 
عاى الطاولة كرقام صدب ال ياكاُن التالُعُب به من 
خالل ضغوطااٍت أَُماايٍة مّسيساة ومجرية لصالح 

قوى الُداْدَوان.
وانطلقال رلسااُت رنياف2 يف موعدلاا املقرر، 
تراسل مدها إعالٌن وقٍف إلطالق النار، لم يصاد حتى 
نهاية اليوم األول من رلسات التفاوض، حيث اعترب 
مراقبون أن لذا االنهياَر كان مؤرًشا واضًحا لفشال 

املؤتار.
اساتارت رلساات املؤتاار حتاى الياوم الرابع، 
اساتطاع الوساد الوطنال خاللها، ضباط ايقاع تلك 
الجلساات لصالحاه حيث تاكن من انتازاع اعرتاف 
سافراء ومندوبال الدول الدارش، بواقدياة طرحه، 

وقربها من امكانية التطبيل.
مااا اساتفز السافري األمريكال، ليقاوم بدوره 
بتورياه أواماره للابدوث األَُماال بإنهاء رلساات 
املؤتاار قبال موعاد ختاماه املقارر، وكانال لذه 
الخطوة التل اتخذلا السفري األمريكل، الدليل األبرز 
واألوضح إل ارة الوالياات املتحدة مللف الُداْدَوان عى 
الايََااان ليس سقط عاى الصديد امليدانال، بل عى 

املستوى السيايس أيًضا.
ويف لاذه النقطاة تحدياًدا لم يكن األمار مفارئًا 
بالنسابة للايََاانياني، إل راكهام املسابل بحقيقاة 
وقاوف أمرياكا وراء لاذا الُدااْدَوان عاى بال لام، 
ومدرستهم أن  ول التحالف ما لل إال أ وات تنفيذية 
للُداْدَوان، وعوا ذلك من خالل الخطاب األول للسايد 
القائاد يوم الُداْدَوان، والذي قام سيه بتوصيٍف  قيٍل 
لهاذا الُداْدَوان وأبدا ه وألداسه واملخّطط األساايس 
لاه، موضًحا لهم حقيقاة املارشوع األمريكل الذي 

يستهدف الايََاان واملنطقة برمتها.

متغرّياُت املشهد الدولي خالل عام 
من الُعـْدَوان

وسياا يتدلُل باملواقف الدولياة إزاء الُداْدَوان عى 
الايََااان، واملتغاريات التل طرأت عليهاا منذ بدايته 
وحتاى اآلن، يدرُك املتابُع أنها تأثرت بشاكٍل مبارٍش 
وغاري مباارش باملساتجدات عاى الصدياد امليدانل 
والسايايس، وحتى تكون الصورة بالشاكل األشال 

والدقيال واألوضاح لتلك املواقاف واملتغاريات التل 
شاهدتها، ينبغل علينا قاراءة املواقاف الدولية منذ 
اليوم األول للُدااْدَوان ومتابدة خطها البيانل املتأثر 
باملحطات واملستجدات الطارئة يف يوميات الُداْدَوان.
ويف متابدٍة وقراءٍة تحليليٍة أعدلا الكاتب واملحلل 
السيايس الايََاانل، األستاذ »عبدالله صربي«، حول 
لاذا الدنوان، أوضح أن أوىل ر ات الفدل الدولية إزاء 
لاذا الُدااْدَوان عى الايََاان، تاتال يف إصدار األَُمام 
املتحادة بيانًاا يدعم رشعياة لا ي، ويدعاو الدول 
األعضاء إىل االمتناع عن التدخل الخاررل وحتها عى 
 عم عالية االنتقال السيايس، مؤكًدا أن املفاوضات 

ال تزال الخياَر الوحيَد لحل األزمة الايََاانية.
 تلتهاا  عاوُة الرئيس الارويس إىل رضورة الوقف 
الفاوري للقتاال يف الايََااان وتفديل رهاو  األَُمام 
املتحدة لبلورة حلول سلاية للنزاع، وتقدمل روسيا 
إىل مجلس األمن بارشوع قرار يطالب بوقف إطالق 
النار وبدء حوار ينهل األزمة الايََاانية، إال أن القرار 

لم يجد استجابة من قبل أعضاء املجلس.
االتحا  األوروبل أعلن بادوره عن رسضه للتدخل 
الدساكري يف الايََاان كونه ليس حالً لألزمة،  اعياً 
الادوَل اإلقلياياة إىل الترصف باسائولية وبطريقة 
بنااءة للداو ة إىل املفاَوضات عى نحاو عارل، ويف 
الساياق  عا وزيَر الخاررية األملانل إىل عقد مؤتار 
 ويل للساالم، مساتبدداً نجاح الخيار الدساكري يف 

حل األزمة الايََاانية.
أما البيل األبياض، سقد أعلن صباح الخايس 26 
ماارل 2016، أن الوالياات املتحدة تنسال بشاكل 
وثيل مع السدو ية وحلفاء عرب آخرين يف إطار ما 

يساى بداصفة الحزم.
وراء يف بيان »لربنا يل ميهان«، املتحدثة باسام 
مجلس األمن القومال األمريكل أن »الرئيس أوباما 
سااح بتقديام مسااعدة لورساتية ومخابراتياة 
يف الدالياات الدساكرية التال تشانها  ول مجلس 
التدااون الخليجال«. وأوضاح البياان أن الوالياات 
املتحدة عى اتصال وثيل مع عبدربه منصور لا ي.
وأضاف أن »القوات األمريكية ال تشاارك مبارشة 

يف الداليات الدساكرية يف الايََاان؛ ولكنها شاكلل 
خلياة تخطياط مشارتكة مع السادو ية مان أرل 

تنسيل املساعدة األمريكية«.
ثام سااق البياان  عوات للحلاول السياساية، يف 
إطاار ذر الرما  عى الدياون، وللتغطية عى حقيقة 
أن الحرب عاى الايََاان أمريكية وتدار أيًضا بدقلية 

أمريكية.
ويف أوىل ر و  الفدل الدولية األخرى راء من بكني 
أن الحكوماة الصينياة قلقاة للغاية بشاأن تدلور 
الوضع يف الايََاان بدد إعالن السدو ية بدء عاليات 
)عاصفة الحزم(. وقالل املتحدثة باسم الوزارة »لوا 
تشاون يينغ« يف مؤتار صحفل: إن الصني تحث ُكّل 
األطراف عاى االلتزام بقرارات مجلاس األمن الدويل 

الخاصة بالايََاان وحل النزاع عن طريل الحوار.
ومن طهاران حاذر رئيس لجناة األمان القومل 
والسياساة الخاررية يف الربملان اإليرانل عالء الدين 
برورار ي السادو ية »من عواقب خطارة لتدخلها 
الدساكري يف الايََاان، ونقلل قناة »الدالم«  عوته 
إىل الريااض »إىل إنهااء ُعاْدَوانها باأرسع وقل وحل 

األزمة الايََاانية بالطرق السياسية«.
وبداد ماا يقاارب الشاهر مان بادء عالياتهاا 
عاصفاة  مسااى  تحال  الايََااان  يف  الُداْدَوانياة 
الحزم، انتقلل السادو ية إىل عالية رديدة اختارت 
لها مسااى )إعا ة األمال(، زاعااة أن ألداسها من 

عاصفة الحزم قد تحققل بنجاح كبري.
باإلضاسة سإن تحالَُف الُدااْدَوان أرا  بهذا اإلعالن 
أن ياتاص رزءا من الغضب الادويل املتصاعد، رراء 
الداليات الدساكرية يف الايََاان التل أسضل إىل قتل 

املئات من املدنيني.
ويف األثناء سنلحظ أن املوقف اإليرانل كان متقدًما 
ومتصاعاًدا إىل  رراة أن الترصيحاات الاوار ة من 
طهران كانل تؤكد عى عزم الجاهورية اإلساالمية 
إيصاال املسااعدات اإلنساانية إىل الايََااان ورسض 
تفتيشاها من قبال السادو ية وتحالف الُدااْدَوان، 
األمر الذي  ساع املبدوث األَُماال الجديد إساااعيل 
ولد الشايخ لزيارة طهران ومطالبتها بددم تسييس 

املساعدات اإلنساانية، التل برغم الضجيج اإلعالمل 
عنهاا، إال أنها تبخرت يف البحر بدد أن سرضل األَُمام 
املتحادة رضورة تفتيش ُكّل ماا يدخل إىل الايََاان يف 

ميناء ريبوتل.
وسشل رنيف1، مع تصاُعِد الداليات الدسكرية، 
نزامان ماع االنتقاال إىل املوارهاات الربياة يف عدن 
وماأرب وتداز، يف الوقال الاذي كانل الريااض قد 
تجااوزت عاصفة الضغاوط األولية عليهاا، كاا أن 
الايََاانياني كاناوا قد تجااوزوا الصدماة األوىل من 

الُداْدَوان والحصار.
غري أن طوَل أَمد الحرب والحصار حرك بدًضا من 
املياه الراكدة. وتحل الالستة اإلنساانية، صدرت من 
واشنطن  عوات لتسهيل وصول الشحنات التجارية 
للايََاان، متزامنة مع لقاء سلاان- أوباما يف أمريكا 

)سبتارب 2015(.
وكشافل ترسيباات أن املوقاف األمريكل راء يف 
إطار التفاوض غري املباارش مع الايََاان عى إطالق 
أمريكيني كانوا محتجزين لدى رهاز األمن القومل، 
يف تأكياد مضاف عاى الضلوع األمريكال املبارش يف 

الحرب والحصار عى الايََاان.
ويف إطار املواقف اإلنساانية ند ت مساعدة األمني 
الداام لألَُماام املتحدة للشائون اإلنساانية »كيونغ 
ساكاناغ«، باساتهداف تحالاف الُدااْدَوان للاناطل 
الساكنية واملدنيني، مؤكادة إنه يداد انتهاك واضح 

للقانون اإلنسانل الدويل. 
وقالل املسئولة األَُمااية يف كلاة لها خالل رلسة 
ملجلس األمان الادويل ) يساارب 2015(: إن تدلور 
األوضااع يف الايََااان ردال أكتر من سابدة ماليني 
شخص بحارة إىل املساعدة الغذائية الطارئة للبقاء 

عى قيد الحياة.
ويف يناير 2016 شهد الربملان الربيطانل اتهامات 
الادويل  القاناون  بانتهااك  الربيطانياة  للحكوماة 
مان خالل تصديار األسالحة الربيطانياة الصنع إىل 
السدو ية، والتل تُستخدم لقتل املدنيني يف الايََاان.
كاا صاَدَر موقاٌف مااثٌل عن الربملاان األوروبل، 
والدديد من املنظاات اإلنسانية غري الحكومية التل 
وصفل الغارات الجوية السادو ية يف الايََاان بغري 

القانونية، وتستورُب املساءلة.
وباملتل  عا أمني عام األَُمام املتحدة بان كل مون 
» ول املنطقاة« إىل االلتازام بوقاف شاامل إلطالق 
الناار يف الايََااان، من أرل تاكني اساتئناف رسيع 

ملحا ثات السالم.
قبال ذلك، كانل السادو ية قد نجحل يف ساحب 
املرشوع الهولندي من أمام مجلس حقوق اإلنسان، 
الاذي كان يرمال إىل التحقيال يف ررائام الُدااْدَوان 
بالايََاان، وال تفساري لهذه الخطوة، سوى أن للاال 
سطوتَه، حتى يف أروقة األَُمام واملنظاات اإلنسانية.
وقد  سدل لذه الضغوَط بالسدو ية والناطل عن 
تحالف الُداْدَوان أحاد عساريي إىل اإلعالن عن لجنة 
تحقيل من قبل قوات الُداْدَوان نفساها يف الربات 
والغاارات عى الايََااان، األمُر الذي أثار اساتهجاَن 
املراقبني والصحاسة الدولية، التل استغربل من  ولة 

ترتكب الجرائم ثم تنصب نفسها قاضياً سيها.
وماع ذلاك ساإنَّ الدساريي كشاف بوضاوٍح أن 
األمريكيني والربيطانيني متواردون يف غرف عاليات 
التحالاف، بهادف تحدياد األلاداف، ولو ماا يدنل 
أن التصديد ضد السادو ية ساريتد عى األمريكيني 
أنفساهم. وقاد كان الستااً أن أمرياكا كااا كشاف 
رئياس الجناة التورية الدلياا مؤخراً، قاد زعال يف 
اتصال بالُداانيني، أن مشااركتَها يف إ ارة الداليات 
الدساكرية عاى الايََااان يأتال من أرال الحد من 

استهداف املدنيني. 
وبالطباع لم ياأِت لذا االعارتاف إال بدد تدشاني 
نل  حالة أمريكا تقتل الشادب الايََاانل، والتل ُ شِّ
بديد ترصيح وزير الخاررية األمريكل مؤخًرا، الذي 
قاال سيه بال مواربة: »إن واشانطن تقاف إىل رانب 

الرياض يف حربها عى الايََاان«.
لاذا التغاريُ يف املواقاف الدولياة مان الُدااْدَوان 
وتبايناته، لم يكن ليحصل لوال الصاو  األساطوري 
الاذي أباداه الشادُب الايََاانال، والبطاوالت التال 
سّطرلا أبطاُل الجيش واللجان الشدبية يف ساحات 

امليدان الدسكري وأذللل الدالم.

 حوار جنيف 1

 حوار جنيف 2
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عاٌم من الُعـْدَوان.. عاٌم من الصمود األسطوري
الصمود الشعبي

  - زكريا الشرعبي:

قبَل عام تََااماً بدأ الُداْدَوان 
األمريكل السدو ي بَشنِّ غاراِته 

عى الايََاان مرالناً بانكسار 
اْداب الايََاانل وخضوعه  الشَّ

إلمالءات املدتدين وركوعه 
وإرا تهم، مستخدماً من بشاعة 

ررائاه وقّوة وكترة حشو ه 
أ واٍت للنيل من عزياة لذا 

اْداب، وما لم يكن بحسبانه  الشَّ
وال بذاكرته التأريخية أن لذا 

اْداب لم يذعْن يوماً لددو وال  الشَّ
ياكن أن يذعن.

صموٌد منذ الصاروخ األول للُعـْدَوان
تحَل أزيز الطائارات وأصوات االنفجارات املدوية 
يف ُكّل أنحاء الساع واملشالدة يف ُكّل اتجالات النظر 
يف اليوم األول للُداْدَوان، وتحَل ِحَاِم الضخ اإلعالمل 
لقناوات الُدااْدَوان وأصاوات املررفني التال تداعل 
تتاريُ الرعَب والهلَع يف أوسااط الناال وتدعولم إىَل 
االستسالم ومساندة الُداْدَوان ضد من أساالم لذا 
اْداب الايََاانل  الُداْدَوان باالنقالبيني، لم يساع الشَّ
لكل لاذه النديال، بل خَرَج باكل سئاته، مساتهزئاً 
بدخانات القصف وراسضاً لإلذعان، مدلناً رسضه من 
ساحة باب الايََاان يف مسرية حاشدة توعد سيها بر  

شدبل حازم عى الُداْدَوان الهستريي آلل سدو .

مسريات ووقفات احتجاجية يف 
عموم محافظات الجمهورية وإعالن 

الجهاد
ورسد املدساكرات باملقاتلني و عم الجبهات باملال 

والقواسل الغذائية
املواطنون الذين خرروا بدد ساعاٍت من الُداْدَوان 
حالوا أسالحتهم الشخصية، ور  وا ولم يرسدونها 
لتاسات »املوت ألمرياكا واملوت إلرسائيل« ولتاسات 

االستهجان للُداْدَوان املباغل للايََاان.
وباا أن الُداْدَواَن األمريكل السدو ي قد استهدف 
الايََااَن إلرهاض ثورته ومنع الايََاانيني من امُليض 
عاى  رب لاذه التاورة يف التحرُّر من نرَي االساتبدا  
والوصاياة، سقد أّكاد الايََاانياون يف اليوم األول من 
َل بداصفة الحزم لن يتنيَهم عن  الُداْدَوان أن ما ُساِّ

امليض يف  رب التورة مهاا كانل التضحيات. 
وأمام صلف الُداْدَوان وغطرسته ومرور أسبوعني 
من لاذه الغطرساة، أي يف الدارش مان أبريل خرج 
ااْداب الايََاانل مرة أخرى يف مظالرة حاشدة  الشَّ
أَيْضااً يف باِب الايََاان لري  عاى ُكّل مزاعم الُداْدَوان 
ااْداب  ومرتزقتاه وعاالئاه التال تقاول باأن الشَّ
الايََاانل سيستسالم مع زيا ة األعاال اإلْراَرامية 
ااْداُب الايََاانالُّ يف لاذه  ضاده، حياث خارج الشَّ
املظالارة مجاد اً تأكيَده عى الصاو  تحل شادار 
»صامادون يف وره الُدااْدَوان السادو ي األمريكل 

الهاجل«.
لاذه املظالرة رااءت بدد مظالرة أخارى أَيْضاً 
يف أقامها الايََاانيون تحل »شادار الصاو  يف وره 

الُداْدَوان« مطلع شهر أبريل.

رسالة إىَل مجلس األمن
وألن الدالم كله تكاَلَب عى الايََاان وألن منظااته 

ومؤسسااته الدولياة ومراكاز قاراره مالال بكاف 
ميزانهاا نحو الجهاة املتقلة باملاال والقوة سرشعن 
بقارار أصادره مجلاُس األمان لهاذا الُدااْدَوان عى 
اْداب  حسااب الدماء الايََاانية الطالرة، خرج الشَّ
الايََاانل يف الساا ل عرش من أبريل 2015 أي بدد 
عرشيان يوماً من الُداْدَوان راسداً صور ضحاياه من 
مدنياني أطفااالً ونسااًء وأبرياء ال ذنب لهم ساوى 
أنهم مواطنون يسكنون األرض الايََاانية، وقد ترك 
اْداب الايََاانل بخروره يف لذه املظالرة الدديد  الشَّ
من عالمات االستفهام التل ُوّرهل إىَل مجلس األمن 
اْداب  والدالم الذي رشعن الرتكاب املجازر بحل الشَّ
الايََاانال، بدعوى االساتجابة لطلب مان أساااه 
بالسالطة الرشعية، موضحاً ملجلاس األمن والدالم 
ااْداب ال من  أن الرشعياة لل ما يساتاد مان الشَّ
ااْداب  الفارين، وأال رشعية لجرائم اإلبا ة، وأن الشَّ

الايََاانل سيصاد مهاا كانل التحديات.

صموٌد عطاني 
َل نهاُر صنداء  يف الدرشيان من أبريل 2015 تحاوَّ
إىَل ليال.. وضوؤلا إىَل ظلااات بفدل الغبار والرُّكام، 
وساحابات ساو  تلقل بظلها القاتل عى صباحات 
سااكنل املدينة بفدال قصف مارّوع كان األول من 
نوعه عى صنداء، حيث اساتهدف لذا القصف ربل 
عطان مخلفاً مشاهداً مرعباً يُدياد إىَل األذلان ُصَوَر 
لريوشاياا ونجزاكال. سقط بدد سااعات من لذه 
اْداب الايََاانل برراالته  الجرياة املروعة خرَج الشَّ
ونسائه وأطفاله مديناً لذه الجرياة ومدلناً صاو ه 

أمام ألوالها.

الصمود يستمر 
ااْداب الايََاانل أَيْضاً  وبدَد أياام قالئل خرج الشَّ
تحال شادار »مدااً يف وراه الُدااْدَوان السادو ي 
األمريكل«، مؤكداً تااسكه يف مجابهة لذا الُداْدَوان. 
َمارَّ الشاهر األول من الُدااْدَوان وأعلان الددو يف 
الحاا ي والدرشين من أبريل 2015 انتهاء عالية ما 
ساااه بداصفة الحزم وبدء عالية رديدة سااالا 
بداصفاة األمال وقاال إن لاذه املرحلة ساتتضان 
عالياات إعا ة األمل للشادب الايََاانال وإعاار ما 
 مرته الحرب يف وقل ياارل سيه أشادَّ الحصار عى 

. اْداب الايََاانل، حصاٌر بريٌّ وبحريٌّ ورويٌّ الشَّ
اْداُب الايََاانل زيف ا عاءات   ولكل يكشاف الشَّ
ااْداب الايََاانل يف مطلع شاهر  الدادو خَرَج يف الشَّ
مايو تحل شادار »مداً ضد حصار الُداْدَوان للاوا  

النفطية والغذائية«.
عااداً تجاَلل الداَلاُم لذه املظالارة، متولااً أن 
تجاللاه سايصيب الايََاانيني بالياأل غري متوقع 
بأنهم سايخررون بدد أسابوع سقاط منها راسدني 
أصواتهم ومؤكدين صاو لم تحل شدار »الحصار 

والُداْدَوان ررياة إبا ة للشدب الايََاانل«.

الـَيَمـنيون يطالبون بالعودة من 
الخارج للموت يف أراضي وطنهم 

يف التامان عارش مان شاهر ماياو 2015 خارج 
الايََاانياون يف مسارية حاشادة للاطالباة بإعا ة 
الدالقاني يف مطاارات الادول الخاررياة الذيان تم 
إيقاُسهام يف لاذه املطاارات ومندهم من الداو ة إىَل 

بلدلم للاشاركة يف مظالر الدزة والصاو . 
ويف الخاماس مان يونياو وتحل شادار »صاو  
ااْداب الايََاانل  وتالحام يهز الُدااْدَوان« خرج الشَّ
باسارية حاشادة أكاد سيهاا تالُحَاه وصااوَ ه يف 
وراه الُداْدَوان الغاشام ويف الرابع عارش من يونيو 
ااْداُب الايََاانل بحشو ه الكبرية يف  أَيْضاً خَرَج الشَّ

مظالرة شدارلا التحدي والصاو . 
اْداب الايََاانل ملواقف  وتأكيداً عى استهجاِن الشَّ
األَُماام املتحدة إزاء ماا يرتكبه الُدااْدَوان األمريكل 
السادو ي من ررائم يف حل الايََاان أرضاً وإنساناً 

ااْداب الايََاانال يف مظالرة حاشادة يف  خارج الشَّ
الداصااة صنداء حاال من خاللهاا األَُمام املتحدة 
مساؤولية ُكّل ماا يرتكباه الُداْدَوان مان مجاور يف 

الايََاان.

رغم الُعـْدَوان اليمنيون لم ينسوا 
قضيَتهم الكربى »القدس« 

يف الدارش من شهر يوليو شهدت الداصاة صنداء 
مسارية مليونية راالريية حاشادة احتفااء بيوم 
اْداب الفلسطينل.  القدل الداملل وتضامناً مع الشَّ
ماا  رغام  املناسابة  لاذه  أحياوا  الايََاانياون 
يديشاون يف ظلاه مان ُعااْدَوان ليؤكادوا للدالم أن 
الُداْدَواَن األمريكل السادو ي مهااا كان صَلفه لن 
اة الدربية  ينسيَهم قضية سلساطني وأن قضيَة األُمَّ

واإلسالمية واحدة وعدولم واحد. 
األعاالم  رسداوا  املسارية  لاذه  يف  املشااركون 
الفلساطينية والالستات والشادارات املند ة بجرائم 
اْداب الفلسطينل األعزل،  الكيان اإلرسائييل ضد الشَّ
واملطالبة باقاطدة البضائع األمريكية واإلرسائيلية 

ور َّ وا لتاسات تؤيد املقاومة الفلسطينية.
كااا عرّب املشااركون يف املسارية عان تضامنهم 
ااْداب الفلساطينل وساخطهم مان نظام  مع الشَّ
السالطة واالساتكبار األمريكال - الصهيونية التل 
ااْداب الدربل  ترتكب أبشاع املجازر بحل أبناء الشَّ
يف سلساطني واحتاالل أراضيهم وانتهاك املقدساات 
الدينية باا سيها املساجد األقىص مرسى رسول الله 
صى الله عليه وآله وسلم، وأّكدوا رضورَة إحياء يوم 
القدل الداملال للوقوف يف وره مخّططات االحتالل 
اإلرسائييل الرامية إىَل طْاِس املدالم اإلسالمية وتهويد 
مدينة القدل الرشيف، مشاد ين عى ألاية توريه 
ااة االساالمية وراياع الادول الدربية  بوصلاة األُمَّ
ورايع الضاائر الحية إىَل الددو الحقيقل والرئييس 
لألمة اإلساالمية الكيان الصهيونال املجرم، و اعني 

الدول الدربية واالساالمية إىَل وضع رصاعاتها رانبًا 
وتوحياد الجهاو  ضد الكياان اإلرسائيايل، وتوريه 
بنا قها نحو الددو الصهيونل الذي ياتل الددو األول 

لإلسالم وللاسلاني.

إستعداد لتنفيذ الخيارات 
االسرتاتيجية

يف الراباع والدرشين من يوليو شاهدت الداصاة 
صنداء مسارية راالريية حاشادة تنديداً باملواقف 
السالبية للاجتااع الادويل واألَُمام املتحادة إزاء ما 
ااْداب الايََاانل من ُعاْدَوان غاشام  يتدرض له الشَّ
وحصاار رائار مان قبال تحالاف  ول الُدااْدَوان 
السدو ي وتفويضاً ألية خيارات اسرتاتيجية قا مة 
لصد الُداْدَوان وتأكيداً عى االستددا  لهذه الخيارات 
شاهدت الداصااة صنداء مسارية أخرى حاشادة 
وطوساناً برشياً كبرياً يف الحا ي عرش من أغساطس 
تحل شدار »مستددون لتنفيذ الخيارات القا مة«.

يف الرابع والدرشين من شاهر أغساطس شهدت 
الداصاة صنداء مسريًة الستهجان الصال الداملل 
إزاء الجرائم التال يرتكبُها الُدااْدَواُن بحل الايََاان 

أرضاً وإنساناً.

الـَيَمـنيون يلبسون إحرامات الحج 
يف باب الـَيَمـن 

يف الحاا ي عرش من سابتارب شاهدت الداصاة 
للتندياد  حاشادة  راالريياة  مسارية  صندااء 
واالساتنكار بانع السلطات السادو ية للايََاانيني 
من أ اء سريضة الحج، رسع املشااركون سيها األعالَم 
الوطنياة والالستاات املدارّبة عان االساتنكار ملناع 
السالطات السدو ية ألبناء الايََاان من أ اء سريضة 
الحاج، إضاسًة إىَل رسضهم اساتارار ررائم ومجازر 
ااْداب الايََاانال يف  الُدااْدَوان السادو ي عاى الشَّ

مختلف محاسظات الجاهورية.
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الصمود الشعبي

ورّ   املشاركون لتاسات التلبية والتكبري والتهليل 
للحج والشادارات والهتاسات الراسضة ملنع الحجاج 
الايََاانيني مان تأ ية سريضة الحاج والجرائم التل 
اْداب  يرتكبها الُداْدَوان السادو ي الغاشم عى الشَّ
الايََاانال، كااا أعلنوا يف لذه املسارية عان وثيقة 

الرَشف القبلية. 

ـْعـب الـَيَمـني يؤكد استمرار  الشَّ
ثورته 

يف الحاا ي والدرشين من سابتارب الذكرى األوىل 
اْداب الايََاانل يف مظالرة مليونية  للتورة خرج الشَّ
يف باب الايََاان بصنداء تضامناً مع األقىص وإحياًء 
لذكارى لذه التاورة ليؤكد عاى واحدياة لدسها يف 
التحرر من االستبدا  واالستداار ومساندة القضايا 

القومية والدربية. 
كذلك شاهدت الداصاُة صنداُء مظالرة حاشدة 
اْداُب الايََاانل  يف التانل من شاهر أكتوبر رّد  الشَّ

من خاللها تأكيده عى عهد الصاو  حتى النرص. 
يف الراباع عرش مان شاهر أكتوبر أَيْضاً شاهدت 
الداصاة صنداء تظالرًة مليونية احتفاالً بالذكرى 
التانية والخاساني للتورة الايََاانية عى االستداار 
حشاوُ   أّكادت  التظالارة  لاذه  ويف  الربيطانال، 
اْداب الايََاانل عى مقاَومة ُكّل الغزاة والصاو   الشَّ

يف وره الُداْدَوان حتى تحقيل النرص. 
ويف الساا ل من شاهر نوسارب خررال راوُع 
ااْداب الايََاانل مسارية للتنبياه بخطر الكيان  الشَّ
ااة التذكاري بزياف ا عاءات  الصهيونال، عاى األُمَّ
الدادو الذي حااول االقارتاَب من باب املنادب لخنل 
الايََاان من متنفسها البحري تحل مربرات أن باَب 
الايََاان ياتل خطراً عى الدالم، وقد خررل راوُع 
ااْداب الايََاانل تحل شادار »الخطر يف الكيان  الشَّ

الصهيونل وليس يف باب املندب«. 
يف الدرشيان من شاهر نوسارب شاهدت الداصاة 

الايََاانياة صنداء مسارية راالريية كربى يف باب 
الايََاان شاارك سيها املاليني تحل شدار: »صفقات 
السالح األمريكية لن تجلب نرصاً ملالكة الدواعش«، 
رساع املشااركون سيهاا الستاات مدا ياة لإلرلاب 
والتكفريياني ولُرعاتهام اإلقلياياني، كااا أطلقاوا 
شاداراٍت مند ًة بالُداْدَوان السادو ي عى بال لم، 
لاذه التظالرة أتل بدد إعاالن الواليات املتحدة عن 
صفقاات ساالح رديدة عقادت بيدها عاى املالكة 

الدربية السدو ية. 
يف التامن من شاهر يناير 2016م وبدد استهداف 
الُداْدَوان للداصاة صندااء واملدن األخرى بالقنابل 
الدنقو ية الداصاة شاهدت سااحة بااب الايََاان 
مسارية راالريية كربى تحل شادار ”اساتهداف 
صنداء واملدن بالدنقو يات ررياة إعدام رااعل“ 
ورسع املشاركون سيها األعالم والالستات والشدارات 
املند ة بالُداْدَوان وما ارتكبه من ررائم يف الايََاان، 
ااْداب الايََاانل يف موارهاة الُداْدَوان  وصاو  الشَّ

والدساع عن أرضه. 
ويف نهاياة يناير خررل حشاو  يانياة كبرية إىَل 
سااحة التظالر بباب الايََاان تحل شدار »أمريكا 
ااْداب الايََاانل« تندياداً بجرائم الواليات  تقتل الشَّ

املتحدة األمريكية وإ ارتها للحرب عى الايََاان.
أماا يف الحاا ي عارش مان سربايار 2016م سقاد 
ااْداب الايََاانل مان مختلف الفئات  أحيا أبناء الشَّ
واألعاار رغم الُداْدَوان والحصار سداليات االحتفاء 
بالذكرى الخامساة لتورة 11 سرباير بساحة التغيري 
أمام رامدة صنداء، مؤكدين االساتاراَر يف التورة، 
وأنهم خرروا إلساقاط منظومة الفساا  بكاملها، 
ااْداب  والتال كانال سابباً رئيسااً يف مدانااة الشَّ

الايََاانل طيلة عقو  مضل. 
 ويف التاسع عرش من ذات الشهر خررل راالريُ 
ااْداب الايََاانل، يف مظالرة حاشادة يف شارع  الشَّ
ماأرب تحال شادار )تحريار الوطان مساؤوليتنا 
رايداً( تلبيًة لنداِء قبائل محاسظة مأرب يف لقائهم 

اع، والذي أُْعِلن سيه النفري الدام لتحرير مدينة  املوسَّ
مأرب. 

يف األول مان ماارل لذا الدام شاهدت الداصاة 
صنداء مساريًة راالريية حاشادة للتنديد بجرائم 
ااْداب  الشَّ عاى  السادو ي  األمريكال  الُدااْدَوان 
الايََاانال تحل شادار »مجزرة ساوق نهم ررياة 
أمريكياة«، رساع املشااركون سيها األعاالم الوطنية 
والالستاات والشادارات املناد ة بجرائام ومجاازر 
الُداْدَوان عى الايََاان واستهداسه للانشآت الحيوية 

واألسواق.
لاذه املظالرُة أتال بدد مجزرة مرّوعاة ارتكبها 
طريان الُداْدَوان األمريكل السادو ي يف ساوق نهم 

وخلفل عرشات الشهداء.
ويف الراباع مان ماارل أَيْضااً شاهدت محاسظة 
الحديدة مساريًة راالرييًة غري مسابوقة من حيث 
عد  املشاركني سيها والتل قل أن تشهد املحاسظُة لها 
متيالً من قبل وذلك تنديداً بالُداْدَوان وتهديداته التل 

توحل بنيته قصف ميناء الحديدة.
أّما يف التامن عرش من مارل الشاهر سقد خررل 
اْداب الايََاانل يف ساحة التغيري، مدلنًة  حشاوُ  الشَّ
اساتاراَر التورة يف وره الُداْدَوان ومواصلة السري يف 
 رب الصااو   ساعاً عن الكرامة والحرية وسايا ة 

الوطن.

صموٌد يف ُكّل الجبهات 
لام تكان املسارياُت الجاالريياة الحاشادة التل 
ضّاتهاا الداصااة صنداء طوال عاام كامل لل ما 
ااْداب الايََاانال سقط، حيث  يدرب عان صاو  الشَّ
تجّسادت مظالار الصاو  يف الكتري مان الفداليات 
األخارى يف عااوم محاسظاات الجاهورياة مدنااً 
وأرياسااً، حياث قدمال قواسال الكرام مان مختلف 
أنحااء الجاهورياة  عاااً ألبطال الجياش واللجان 
ااْدابية وأبارز قبائل وطاالب ونسااء الايََاان،  الشَّ
حضورلم الواساع، من خاالل لاذه القواسل، ومن 
خاالل اللقااءات املوّسادة والوقفاات االحتجارية، 
وكذلاك من خالل مدارض الصور والفداليات الفنية 
األخرى، إضاسة إىَل إعالِن القبائل الايََاانية يف مدظم 
محاسظاات الجاهورياة عان حااالِت النفاري الدام 
ملواَرهة الُداْدَوان، وقدمل لذه القبائل خريَة أبنائها 

لالستشها  من أرل الوطن.

وثيقة الشَرف القبلية
ويف مدارض الصاو   شانل القبائال الايََاانية 
حالاًة مليونياًة للتوقياع عاى وثيقاة رشف قبلية 
لرتسايخ املبا ئ والتوابل الوطنية، والتوابل القبلية 
األصيلاة وتذكري املجتاع بالقيام املتوارثة عن اآلباء 
واألرادا  النابدة مان الدين والتقاساة املتجذرة منذ 
قديام الزماان وإحيااء  ور القبيلة ومشااركتها يف 
القضايا الوطنية الكربى. وقد تم تدشني لذه الحالة 
يف الحا ي عرش من سابتارب 2015 م وتتضان لذه 

الوثيقة عد اً من البنو .
كااا تضانل ميتااَق رشف  ائااً يشاال مبا ئ 
التكاسال االرتااعال، إضاساة إىَل مباا ئ الدقوبات 
ااْداب الايََاانل  القانونية لر ع املتورطني يف  م الشَّ

وتجريم الخونة والداالء واملرتزقة.
وقاد تفاعلل القبائُل الايََاانياة يف مختلف أنحاء 
الجاهورياة لتوقيع لذه الوثيقاة ملتزمة باا سيها 
من مبا ئَ وبنو ، مجسدة التزامها برسد الجبهات يف 

مختلف الجهات باملال والسالح والررال.

ـْعـب الـَيَمـني أمريكا تقتل الشَّ
الصااو  والتصادي تصادرت حالاة  يف ربهاِة 
التاااَم  الايََاانال«  ااْداب  الشَّ تقتال  »أمرياكا 
اْدابية واملجتادية املند ة  الفداليات السياسية والشَّ
بالُداْدَوان يف مختلف أرراء البال ، وحظيل باتابدٍة 
واسادٍة عاى املساتوى الداملال يف مواقاع التواصل 

االرتااعل. 
حيث شهدت أمانة الداصاة ومختلُف املحاسظات 
سداليات ومساريات راالريية ووقفات احتجارية 
ومدارض صور ومهررانات ولقاءات قبلية يف إطار 
لاذه الحالاة للتنديد بالُدااْدَوان والادور األمريكل 
ااْداب  ومشااركته يف ررائام الحرب بحل أبناء الشَّ

الايََاانل.
وقد ُ شنل لذه الحالة يف الخامس والدرشين من 
يناير من قبل رئيس اللجنة التورية الدليا محاد عيل 

الحوثل
وشاهدت الداصااة صندااء مسارية راالريية 
ااْداب  الشَّ تقتال  »أمرياكا  شادار  تحال  كاربى 
الايََاانال«، أ انل الصاُل الادويل إزاَء الجرائم التل 
ااْداب الايََاانل،  اعيًة أحراَر  تُرتكب بحل أبناء الشَّ
الدالم إىَل اساتنكار ما يتدرَُّض له الايََااُن من حرب 

إبا ة وانتهاك لحقوق اإلنسان بدعم من أمريكا.
كااا نظاال الوقفاات االحتجارياة واللقااءات 
املناد ة بالُداْدَوان ضان الحالاة يف أمانة الداصاة 
ومختلاف املحاسظاات واملديرياات والتال عكسال 
ااْدابل عى الادور األمريكل يف  تنامل الساخط الشَّ

اْداب الايََاانل. الُداْدَوان الهاجل عى الشَّ
وأّكادت القبائل االساتددا  والجالزياة للتصّدي 
لصلف ولاجية الُداْدَوان األمريكل، مدلنني  عاهم 
اْدابية يف مختلف مواقع  ألبطال الجيش واللجان الشَّ

الرشف والدزة ورسد الجبهات بالررال والدتا . 
ااْداِب الايََاانل يف الحالة  كذلك شاارك أبناُء الشَّ
مان خالل مدااِرض الصور والوقفاات االحتجارية 
للطالب والرتبويني انطلقل مع تدشاني الحالة وما 
تازال متواصلة يف مختلاف املدارل، حيث اساتنكر 
الطالُب اساتاراَر الصال الدويل عاى ررائم تحالف 
الُداْدَوان األمريكل السدو ي الذي يستهدف حارَض 

ومستقبل الايََاان ومنشآته التدلياية. 
يف إطار لذه الحالة أَيْضاً ساّجلل نساء الايََاان 
ااْداب  حضاوراً مايازاً يف حالاة أمرياكا تقتل الشَّ
الوقفااُت االحتجارياة  الايََاانال، حياث نظاال 
النسائية التل استنكرت ررائَم الُداْدَوان يف الايََاان، 
إضاساًة إىَل تسايري قواسال الدعام ألبطاال الجياش 
اْدابية الذين يداسدون عن تراب الوطن.  واللجان الشَّ
»أمرياكا  لاشاتاق  الايََاانياون  أطلال  كذلاك 
ااْداب الايََاانل« عاى مواقاع التواُصل  تقتال الشَّ
االرتااعال تضان مقاطاَع سيديو وُصاَوَر أظهرت 
بشااعة الُدااْدَوان عاى الايََااان وتفضاح الادور 
األمريكال وزياف ا عاءاتاه بغرض إيصال رساالة 
الصاو  الايََاانل ومظلوميته إىَل الدالم بكل لغاته. 
مختلاف  يف  الايََاانياة  القبيلاُة  أعلنال  كذلاك 
أنحااء الجاهورياة حالاة النفاري الداام يف مختلف 
محاسظاات الجاهورياة، و عال بداُض القبائل إىَل 
اااد يف َصفِّ واحٍد ملوارهاة الُغاازاة  النََّكاف والتوحُّ
ومرتزقتهم، وتنفيذاً للخيارات االسارتاتيجية للدساع 
عان الوطان وأمناه واساتقراره، مجّسادًة يف لاذا 
اْداب الايََاانل إىَل الدالم،  صورة توصُل رساائَل الشَّ
ااْداَب الايََاانال باكل رراله ونساائه  رعاً  أن الشَّ
حصينااً للوطن الايََاانال، وأن الايََاان عصيٌة عى 

ُكّل البغاة. 

إحتفاالٌت بصمود عام يف وجه 
الُعـْدَوان

ااْداُب الايََاانلُّ طواَل عاٍم كامل  وكاا صَاَد الشَّ
من الصاو  يف وراه الُداْدَوان األمريكل السادو ي 
وغطرساته واحتفال باظالار صاو ه الاذي أذلل 
ااْداُب الايََاانال مظالاَر لاذا  الدالام، يتاوج الشَّ
ها الداصاُة  الصااو  باظالراٍت حاشادٍة ساتضاُّ
صندااء وعادٌ  مان املحاسظاات، ويف لاذا الساياق 
ااْداُب الايََاانل عرَص اليوم يف شارع  سيحتشُد الشَّ
املطاار تجديداً لدهاد الصاو  وتحريار الايََاان من 

َ نَِس الغزاة.

عاٌم من الُعـْدَوان.. عاٌم من الصمود األسطوري
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احلقد الأ�صود للعدو ب�لأَْرَقـ�م..

االقتصاد الوطني.. صموٌد أسطوريٌّ يف وجــــــه الُعـْدَوان والحصار

الملف االقتصادي

  - رشيد الحداد:
12 شاهراً من الُداْدَوان والحصار اساتهدف سيها 
الددو األْرَعَن االساتقراَر االقتصا ي واملدييش وَ ّمَر 
البُنية التحتية واساتهدَف حيوية االقتصا  الوطنل 
إاّل أَن االقتصاا  ظال صامداً مقاومااً للصدمات، لم 

يفقد تااسكُه رغم ما حل به من  مار لائل. 
اْداب اليََانل   شان الددو حربه الرببرية ضد الشَّ
بالحصاار ومن ثم شان غاارات عى صندااء وعدن 
وصدادة يف أول عرش  قائال من ُعاْدَوانه السااسر، 
سكانال حرباه اقتصا ية عساكرية حااول خاللها 
اساراغ حقده األساو  عاى اليََان أرضااً وإنَْساااناً 
وبنااء وتناياة، ليتكباد تكباد االقتصاا  الوطنال 
خساائر سا حة وتَسابّاب بركو  اقتصاا ي حا ٍّ يف 
مختلاف القطاعاات االنتارياة والحيوياة يف البلد، 
ماا تَسابّاب برتاراع الناو االقتصاا ي إَلاى %ل3 
بالسالب، وأشاار إَلاى ارتفاع مددالت البطالة إَلاى 
%60 وارتفدل أَْساَدار املاوا  الغذائية إَلاى %35 يف 
ظل الحصار الجائر، وتَسابّاب الحصاار والُداْدَوان 
برتاراع إيْاااَرا ات الدولاة إَلااى أَْ نَى املساتويات 
راراء ترارع النشااط االقتصا ي باكل القطاعات 

واستهداف القطاعات الحيوية.
 ووسال تأكيادات وزارة املالياة َساإن اإليْااَرا ات 
الداماة للدولاة تراردل خاالل ينايار ا أكتوبر من 

الدام املنرصم إَلاى %32 مقارنة بالدام ل201م. 
كاا سقدت املوازنة الدامة إيْااَرا ات مالية أُْخاَرى 
تاتلال بفارض قيو  عاى التحوياالت املالياة التل 
تتجاوز 1,5  والر سانوياً، وتَسبّاب بارتفاع تدرسة 
التحوياالت املالية، كاا تَسابّاب الُداْدَوان والحصار 
بفقدان اليََان اساهامات البنك الدويل املقدرة باليار 
 والر، كااا توقف أَْكتَر من 373 مرشوعاً منهم 200 
مارشوع ماول مان الادول املانحة باإلَضاَساة إَلاى 
توقف االساتتاارات املحلية واألرنبياة وتدمري بيئة 

األَْعاَااال يف مختلف املحاسظات.

سياسة التجويع 
بالتزاُمان مع بدأ الُدااْدَوان السادو ي األَمريكل 
اْداب اليََانل يف صبيحة الخايس الساا ل  عى الشَّ
والدرشيان من ماارل 2015م  شان الدادو حرباً 
اقتصا ية علنية ألول مرة منذ أَْكتَر من عرشين عاماً 
مان ماارساته حرباً بار ة ضاد االقتصاا  اليََانل، 
سساارع إَلاى سارض حصاٍر بحاريٍّ وراوّي وبريٍّ 
ومنع  خول االمدا ات األََساااسية من غذاء و واء، 
وسارض قيو اً عى التحوياالت املالية الخاررية، ويف 
ظل التصادي للحصار بالتبات والصاو  تداد الددو 
اْداب اليََانل باعتباره من أسقر شادوب  تجويع الشَّ
الدالام ويدياش أَْكتَر مان %50 من الساكان بأقل 
مان  والريان من خاالل اساتهداف مخاازن الغذاء 
االسرتاتيجية املاتلة بصوامع الغالل وتدمري مخازن 
الغاذاء يف املحاسظاات واملديرياات، إاّل أَن األَْلااَداَف 
التل كانل تسادى لتحقيقها  ولة الُداْدَوان سشالل 

يف تركيع اليََانيني.
قبيل الُداْدَوان والحصار يف أشاهر رتّب الددو مع 
أَْ َواتاه يف الداخال اساتهداَف أَْساَدار رصف الُدالة 
الوطنياة مان خاالل توظياف مخااوف املو عني يف 
البنوك رراء الصدمة التل خلفها الُداْدَوان والحصار 
خالل األيّام األْوَلاى، وبدد ساعات من بدء الُداْدَوان 
سارعل أَْ َواته يف تنفيذ مهاة سحب الدالة الصدبة 
من الساوق املرصسياة واملضاربة بأَْساَدار الرصف 
ومع توايل الغارات عى الداصاة صنداء اساتطاعل 
تلاك األَْ َوات خاالل سااعات زحزحاة سادر الريال 
أََمااام الدوالر إَلاى 225 ريااالً مقابل 89,ل21 ريال 
للادوالر، إاّل أَن املضارباة لم تساتار بسابب إْغااَلق 
البنوك أَبْاَوابها باعتبار الخاياس آخر أَيَّاام الدوام، 
ومداو ة اساتئناف نشااطها السابل، ولو ما أتاح 
سرصاة للبناك املركازي يف إيَْقااف التالعب بأَْساَدار 
الرصف من خالل توريِه البنوك واملصارف بددم بيع 

الداالت الصدبة.
مصدٌر مرصيفٌّ موثوق أّكااد لا »صدى املسارية« 
أَن أَْ َوات الرياض ساحبوا قرابة الا 800 مليار ريال 
و ائع من املصاارف والبنوك لغرض تنفيذ املهاة إاّل 
أَن اراراءات البنك أوقفل اساتنزاف الدالة الصدبة 
وأسشالل املحاولة تلو األُْخااَرى وحتى اآلن تم رصد 
سبع لجاات إْعااَلمية سشلل رايدها يف إحداث أيَّة 

انهيارات ألَْسَدار رصف الريال.
 سالدالاة الوطنياة ال تاَزاُل ثابتاه كتباات ربال 
عطاان ولياالن ونقام وعيباان وصامادة كصاو  
ُكاااّل مواطن يانل أََماام الُدااْدَوان الكونل، ورغم 
الساقوط األَْخااَلقل للُدااْدَوان وأَْ َواته إاّل أَن اللجنة 
التورياة الدلياا وّرهال بدادم املساال بارتباات 
موظفال الدولاة وورهال البناك املركازي اليََانل 
برصف كاساة مرتبات موظفل الدولاة يف الجهازين 

املدنل والدسكري  ون أية استتناءات.

القطاع الخاص الهدف األول 
منذ الوللة األْوَلاى للُداْدَوان كان القطاع الخاص 
والبنية التحتية للشادب اليََانل يف قائاة استهداف 
الُداْدَوان السادو ي األَمريكل وال يازال حتى اليوم 
بدد مرور عام، وطالل أَْضااَرار الحصار والُداْدَوان 
مختلف نشااطات القطااع الخاص الوطنال ابتداًء 
باحتجاز عرشات السفن التجارية لددة أشهر حتى 
أُتلفال حاولتها من السالع واملنتجات ومنع حركة 
التصديار واالساتريا  إَلااى املوانئ اليََانياة ومرور 
باساتهداف حركة النقل التجارية الربية وماارسة 
القرصنة وابتزاز التجار وسرض إتاوات عى السافن 
تصال إَلااى 800  والر عاى ُكاااّل حاوياة ُوُصوالً 
إَلااى التدمري املانهج للاصانع والرشكات ومخازن 
الغذاء واألَْسَواق، حيث اساتهدف الددو خالل الدام 
212 مصنداً انتارياً وتَسبّاب بتوقف نشاط 0ل ألف 
منشاأة صغرية ومتوساطة، سضالً عن توقف مئات 
اآلالف من الداملني عان أَْعاَااالهم، باإلَضاَسة إَلاى 
570 مخزن غاذاء تابدة للقطاع الخاص يف عد  من 
املحاسظات وسابع صواماع غاالل، ولارم طريان 
الددو 36ل شااحنَة غذائية و مر بطريقة مانهجة 
376 ساوقاً ومجاداً تجاريااً يف 12 محاسظة يانية 
ولام تتوقف حرب آل سادو  عاى رؤول األَْمااَوال 
اليََانية بتلك األَْعاَااال التدمريية، بل سدرت حربها 
لتدمار مبناى الغرف الصناعياة والتجارياة بأمانة 
الداصااة، ووسال آخار تقرير صاا ر عان الغرف 
الصناعية والتجارية بالداصاة َسإن خسائَر القطاع 
الخاص اليََانل من رراء الُداْدَوان والحصار ارتفدل 
إَلاى 9ل مليار  والر وال تَزاُل مرّشحًة لالرتفاع إَلاى 

ما سوق الا 60 مليار  والر.

الخدماُت يف مرمى العدو 
قطااُع التدليام بأنواعاه املختلفة الداام والفنل 
والتدليام التدريب املهنال والتدليم الدايل اساتهدف 
بطريقة مبارشة، حيث بلاغ إْرَااايل املدالد املهنية 
والتقنية املساتهدسة من قبل طاريان الددوان والتل 
تكلاف البدض منها أَْكتَر من ملياري ريال لل مدهداً 
مهنيااً وتقنياً و6 كليات مجتاع بتكلفة 111 ملياراً 
و370 ملياون رياال، كااا بلغال الخساائر األولية 
ملؤسساات التدليام الداايل التال تدرضل عاد  من 
الجامداات لالساتهداف املانهج، وتكباد الجامدات 
الخاصة خسائر سا حة تجاوزت الا 0ل مليار ريال، 
وبلغ إْرَااايل املدارل التابدة لوزارة الرتبية والتدليم 
التال اساتهدسل بطريقاة مبارشة مان قبل طريان 
الُدااْدَوان و ّمرت رزئياً وكلياً ل163 مدرساة، كاا 
تَسبَّاَب الُداْدَوان والحصار بإْغااَلق 1,621 مدرسة 
يف مختلاف املحاسظات، ويف ذات االتجاه تدرضل 57 
منشاأة رياضية وشابابية للقصف والتدمري املتداد 
من قبال طريان الددو وبلغل األَْضاااَرار األولية 8ل 

ملياراً َو500 مليون ريال.
وسيااا توقفال امدا ات الادواء بسابب الحصار 
ولاو ما عارض حيااة املاليني مان املارىض لخطر 
املاوت، واساتهدف الددو ماا يزيد عن 0ل3 منشاأة 
صحياة متنوعة باني مستشافيات ومراكز صحية 
ووحادات متخصصاة بدارشات الغاارات أَ َّت إَلاى 
تدمري مدظاها كليااً، باإلَضاَسة إَلاى األَْضااَرار غري 
مباارشة الذي تكبدلا القطاع الصحل نتيجة انددام 
املشاتقات النفطية واملساتلزمات واملحاليل الطبية 
املخربية والدوائية نتيجة الحصار الجائر عن بال نا.
 وقادرت وزارة الصحة الداماة أن إْرَااايل تكلفة 
الخسائر للبناء بلغل 8 مليارات َو2ل3 مليوناً َول2ل 
ألف ريال، سياا بلغل خساائُر التجهيزات الطبية 90 

مليوناً َو865 ألف  والر.
ولم يكان قطاع الرعاياة االرتااعياة الحكومل 
بدياداً عان آثاار الحصار والدادوان، بال ترر لو 
اآلخار، حيث سقاد أَْكتَار مان 5 مالياني َو750 ألف 
مساتفيد من االعانات املالية التل كانل ترصف لهم 

 ورياً واملقدرة با 97 مليار ريال سنوياً.

القطاُع النفطي.. الخسائُر باألَْرَقـام 
القطااع النفطال الذي يداد أحد أَلاّم القطاعات 
االقتصا ياة يف بال ناا والاذي يدتااد عاى عائداته 
املالياة لتاويل املوازنة الدامة للدولة بنسابة 70%، 
تدرض لو اآلخر لالساتهداف املباارش وغري املبارش 
لرتتفع خساائر اليََان إَلاى أعى املساتويات، ووسل 
احصائية رسااية صا رة عن وزارة النفط واملدا ن 
نهاياة ينايار املايض كشافل حجم األَْضاااَرار غري 
املباارشة الاذي تدرض لها لذا القطااع والتل أكدت 
أَن انتارياة بال نا من النفط ساّجلل الدام املنرصم 
11 مليونااً ول50 آالف برميل بقياة إْرَااالية 616 
مليون  والر قبل الُداْدَوان مقابل تصدير 61 مليون 

 ميناء الحديدة كان هدفًا مباشرًا للعدوان ولحصار الشعب اليمني 
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الملف االقتصادي

برميال يف الدام ل201، وأكدت االحصائية الرسااية 
أَن الخساائر الناتجة عن توقف صا رات النفط منذ 
أواخر مارل املاايض بلغل ل مليارات  والر، وأكدت 
االحصائياة أن كاسة أَْعاَااال االنتااج يف 13 قطاعاً 
انتارياً قاد توقف تااماً من الداال، باإلَضاَسة إَلاى 
توقاف التنقياب واستكشااف النفاط يف 32 قطاعاً 
استكشااسياً؛ بسابب توقف الارشكات األرنبية عن 
الدال، ولو ما تَسابّاب بفقدان قرابة 15 ألف عامل 

وعاملة لفرص أَْعاَااالهم.
وبطريقة مبارشة استهدف الُداْدَوان 37 منشأة، 
منطقاة  يف  النفطياة  عياى  رأل  منشاأة  منهاا 
النفاط يف  الحديادة، ورشكاة  الصلياف محاسظاة 
ذماار ومبنى الرصاد الزلزايل يف ذمار ماع مخترباته 
ومدداتهاا ومحطات تابدة لرشكة النفط يف الحديدة 
واملخااء، باإلَضاَساة إَلااى اساتهداف 8ل2 محطاة 
وقاو  يف مختلف املحاسظات َو197 شااحنة محالة 
باملشاتقات النفطية، ولم يتَسابّاب الحصار الجائر 
الاذي سرضاه الدادو السادو ية طيلاة الداام عى 
اْداب اليََانل بأزمة مشاتقات نفطية خانقة يف  الشَّ
األَْساَواق املحلية وحسب بل أسقد اليََان قرابة املليار 
 والر كان مان املتوقاع أَن يكسابها الداام املاايض 
باعتبااره من الدول املساتهلكة بسابب االنخفاض 
الحا  والتأريخل ألَْساَدار النفط يف األَْسَواق الداملية 

نتيجة ارتفاع التخاة يف املدروض.

السياحة َأْضــَرار فادحة 
ويف ظال تواصال لجااات الُداْدَوان عاى املدالم 
التأريخية واألثرية واملنشاآت الساياحية يف عد  من 
املحاسظات وُخُصاْوصاً التل تالك إرثاً تأريخياً يدوُ  
آلالف السانني، تفياُد التقاريُر األولياة الصا رة عن 
وزارة الساياحة إَلاى أَن الخساائر التل تكبدلا لذا 
القطاع تتجاوز 12 مليار  والر، حيث شن الُداْدَوان 
حرباً ليستريية عى القطاع السياحل بكل مكوناته 
الاذي تدارض لالساتهداف املانهج من قبال الددو 
الاذي عاد عاى مدى الداام عى اساتهداف وتدمري 
املنشآت واملواقع واملزارات واملدن والقرى السياحية 
والتأريخية واألثرية، وتَسابّاب بتوقف االستتاارات 
الساياحية واساتهداف البناى التحتياة والخدمياة 
األََساااساية، وتوقاف الحركاة الساياحية الواسدة 
لليََان بشاكل كامل باإلَضاَسة إَلااى توقف أَْكتَر من 
نحاو 15 ألاف منشاأة ساياحية كبرية ومتوساطة 
وصغرية عى امتدا  الارتاب الوطنل، ونظراً لفداحة 
األَْضااَرار التل لحقل بهاذا القطاع خرس نحو ربع 
ملياون عامال كاناوا يدالاون يف مختلاف مجاالت 
الدال الساياحل غالبيتهم يف مجال النقل السياحل 
ومنشآت الطدام والرشاب واإليواء منذ بدء الُداْدَوان 
يف مارل املايض، أعاالهم، سضالً عن سقدان أرسلم 

ملصا ر  خلها الرئييس.
ووسل آخر املدلوماات َسإن إْرَااايل املدالم األثرية 
والتأريخية املساتهدسة ارتفدل خالل الدام املنرصم 
أثريااً وتأريخيااً، كااا ارتفدال  إَلااى 55 مدلاااً 

الخسائر غري املبارشة التل تكبدتها وكاالت السياحة 
والفنا ق الساياحية رراء توقفها بشاكل كيل إَلاى 

5ل7 مليون  والر.

القطاع األخضر تحت القصف 
تكبّاد القطااُع الزراعل الاذي يدد مور اً رئيساياً 
لا %70 من الساكان ويدال سياه حوايل 2.9 مليون 
نسااة ياتلون نحو %50 من إْرَاااايل قوة الدال، 
ويساالم با %21 من إْرَااايل الدخل القومل للبال  
خسائَر سا حة عى مدى عام الُداْدَوان، وسياا أّكااد 
تقرير صا ر عن وزارة الزراعة والري الشهر املايض 
باأن الخساائر األولية تتجاوز الاا 3 مليارات  والر، 
توقدل مصا ر اقتصا ية أَن تتجاوز الخساائر غري 
املبارشة واملبارشة الا6 مليارات  والر، يف االستهداف 
املانهج لطريان الُدااْدَوان للاكونات االنتارية لهذا 
القطاع النباتل أَْو الحيوانل، وارتفاع الفاقد الزراعل 
واتاالف املنتجات يف عد  مان املحاسظاات الزراعية 
نتيجاة اندادام املشاتقات النفطياة النارااة عان 
الحصار، حياث حول الددو القطااع الزراعل املنتج 
للغاذاء إَلاى مرسح تجارب لألسالحة املحرمة  ولياً 
من قنابل انشاطارية وعنقو ية ومناذ بدأ الُداْدَوان 
حتى نهاية الدام املايض شن 26380 غارة استهدسل 
818ل موقداً زراعيااً يف مختلف املحاسظات ولحقل 

 ماراً كبرياً وأ ت إَلاى إتالف منتجاتها.
ووسال تقرير رساال اويل َسإن طاريان الُداْدَوان 
الحقاول  غاارة  ل202  باا  اساتهدف  السادو ي 
الزراعياة اساتهدسل 915 موقدااً وحقاالً زراعيااً 
منتجاً، باإلَضاَسة إَلاى اساتهداف 531 مسكن تابع 
للازارعاني منهاا 259 يف صدادة و113 يف محاسظة 
حجة والحديدة، وتدرضل شابكات الاري الزراعية 

يف الحقول لا 97 غارة اساتهدسل 97 مضخة وبرئاً 
وشابكة ري حديث، كااا تدرض 22 ساداً وحارزاً 

مائياً وقناة للري لالستهداف املبارش با 1ل غارة.
ولام تسالم مناحال مرابال النحل مان القصف 
والدمار لطريان الُداْدَوان السادو ي أَمريكل ووسل 
االحصائياات َساإن طاريان الُداْدَوان اساتهدف 35 
موقدااً خاصاا بتلك املناحال با 61 غاارة روية يف 
صدده وعااران والحديدة، كاا تدرضل 6 راديات 
زراعية للتدمري بشاكل كيل باا21 غارة يف محاسظة 
صددة، وتدرضل مراكز تجايع الصا رات الزراعية 
والتخزيان والتربيد للقصف والتدماري با 169 غارة 
للخضاار  11ساوقا مركزياا تجايدااً  واساتهدف 
والفاكهة يف عدة محاسظات منها 9 أَْسَواق يف صددة، 
وقصفل طريان الُداْدَوان 6 مراكز صا رات زراعية 
ومنفذَيان للصا رات الزراعية و18 مخزناً مرب اً مع 
وساائل نقل مارب ة، و39 ساوقاً زراعياة منها 28 
سوقاً باحاسظة صددة، ويف املقابل استهدف طريان 
الُدااْدَوان أَْكتَر من 5ل1 مزرعاة  وارن يف عد  من 
املحاسظات كاا تَسبّاب بنفوق اآلالف من املوايش يف 

عد  من املحاسظات.

الصيادين فرائس العدو املتوحش 
اْداب  الدادو الذي سَرَض حصااراً بحرياً عى الشَّ
اليََانال ومنع  خول امدا ات الغذاء والدواء والوقو  
وأوقاف حركاة املالحاة البحرياة اساتهدف أيضااً 
قطااع التاروة السااكية ليحاول الصيا يان إَلاى 
سرائاس ساهلة لدالياتاه اإلْراَرامية سبداد أَن ُقتل 
أَْكتَار من 200 صياا  تقليدي خالل عاام الُداْدَوان، 
وسْرض عى قرابة 50 ألف صيا  ماارساة الصيد يف 
املِايَااه اليََانية مساتهدساً قوارب وسانابل الصيد، 

ستاح أَبْاَواَب رسقة ونهب التروة السااكية يف البحر 
األحار ويف املِايَااه اإلقلياية اليََانية منذ أشاهر من 
قبل سفن الية تجرف الصيد برعاية التحالف، تقرير 
حديث صا ر عن منظااة الزراعة واألغذية الفاو يف 
اليََاان اتهم الُداْدَوان بفارض قيو  عى حركة صيد 
األساااك يف الساواحل اليََانياة واساتهداف قوارب 
الصياد يف محاسظات الحديادة وتدز وحجة، وأكد أَن 
تلاك األَْعاَااال أَ َّت إَلاى سقدان %65 من الصيا ين 
سابل عيشاهم باإلَضاَسة إَلاى 65 ألفاً من الداملني 
يف التدبئاة والتخزيان والنقال لفارص أَْعاَااالهم، 
وأكادت انخفاض الصياد التقليدي بنسابة %75 يف 
تدز والحديادة، سياا بلغ االنخفااض يف املحاسظات 
األُْخاَرى ما يقرب من %50 مقارنة مع عام ل201م.

الشبكات العامة تخريب متعمد
وباذات طريقاة ونهاج الدادو الحاقاد تدرَّضل 
شابكات املِايَاااه والطرقات واالتصااالت لهجاات 
مااثلاة، مااا نجام عان تلاك املاارساات الددائية 
خساائر سا حاة، حيث ارتفدال الطرق والجساور 
املساتهدسة وسل إحصائية حديتة صا رة عن املركز 
القانونل للتناية والحقوق إَلاى 597 ررساً وعبّارة 
وطريقاً، وعى الرغم من تواصل اساتهداف الجسور 
والطارق، إاّل أَن لجناة الطاوارئ بصنادوق صياناة 
الطرق أّكدت ارتفاع الخسائر الناراة عن استهداف 
الجساور إَلاى 900 مليون  والر، كاا أَشاارت إَلاى 
أَن طريان الُداْدَوان اساتهدف 2ل8 كيلو مرتاً طولياً 
من الطرق بصاورة مبارشة يف مختلاف املحاسظات 
بتكلفة أَْضااَرار وصلل إَلاى مليارين و182 مليون 

 والر.
املِايَاااه  شابكات  ارتفدال  االتجااه  ذات  ويف 
املساتهدسة يف عد  من املحاسظات إَلاى 186 شبكة، 
باإلَضاَساة لا 19 شابكة وبارج اتصااالت تدّرضل 
ألَْضااَرار سا حة نتيجة االساتهداف املبارش من قبل 

طريان الُداْدَوان السدو ي األَمريكل.

الكهرباء بدون تيار 
وسيْااا تجااوزت الخساائُر املباارشة للكهربااء 
الاا 3 ملياارات  والر بلغل الخساائر غاري املبارشة 
الناراة عن اساتارار خروج محطة مأرب الغازية 
و135 محطاة كهربااء عاملاة بالديازل يف عد  من 
املحاسظاات إَلاى مليارات الدوالرات، ولذات السابب 
وتدارض خطاوط وأباراج كهربااء ماأرب الغازية 
للتدماري املانهج من قبَِل الدادو وتوقف املحطة منذ 
ر مختلف  الاا ل1 من إبريل املايض حتى الياوم ترُّ
القطاعاات التل تاتال الكهرباء أحاد أَلّم مدخالت 
االنتاج ابتداء باملصاناع واملدامل االنتارية والورش 
املختلفاة وقطااع الفندقة واملطاعم واملستشافيات 
وقطااع التربيد باختلف أنواعاه واملحالت التجارية، 
ووسل التقديارات َسإن إْرَااايل انفاق األرسة اليََانية 
عى اإلضااءة البديلة منذ بدأ الُدااْدَوان تجاوزت الا 

500 مليون  والر.

احلقد الأ�صود للعدو ب�لأَْرَقـ�م..

االقتصاد الوطني.. صموٌد أسطوريٌّ يف وجــــــه الُعـْدَوان والحصار

 مبنى جامعة صعدة مبنى المكتبة المركزية - محافظة الحديدة

 المعاهد العلمية والمهنية والجامعاتكانت هدفًا مباشرًا للعدوان 
الهمجي - مبنى كلية المجتمع يريم

 مصنع العودي الحديدة



 السعودية بني خيارين:
الفك أو التفكيك!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
واليااُن حاارض  عاام ووىل، 
لم ياول ولم يغا ر. ويف احتشاا  
راالري الشدب عرص لذا اليوم 
احتفااال بالصاو  عى مدى عام 
يف وراه الددوان – تباشاري نرص 
ذوي  عاى  يخفاى  ال  تاريخال 
البصائار. حياث قاوى الدادوان 
كانال إىل وقال قرياب تحادث 
نفسها بابتالع صنداء، سإذا بتلك 
القاوى ويف مقدمتها السادو ية 
َمْحنيّاة الظهار ترغاب يف تهدئة 
الحدو  متناساية ماا أعلنته من 
عناويان بداية الدادوان، وكأناا 
كل  عاى  الحاا   املالكاة  نزياف 
املساتويات قد أتلف ذاكرَة آل سادو  وأنساالم ما كاناوا يهذون به كل 

مساء.
ومان قاراءة لدالالت لاذا اليوم املفصايل، وملا ور  يف خطاب السايد 
عبدامللك عشاية مرور عام من الصاو  يف وره الددوان ثاَة رالٌة بالغة 
الدقة ور ت يف سياق الخطاب ولل  عوته السدو ية ألن »تفك ارتباطها 
بأمريكا وإرسائيل«، ويف ذلك ما يساتدعل التذكاري بأبرز املحطات التل 
تؤكاد أن الهيانة األمريكية عى املنطقاة ترتكز عى عاو ين اثنني لاا 

السدو ية وإرسائيل.
بالنسابة للسدو ية سقد سانحل لها سرص عديدة ألن تخفل  وَرلا 
املشبوه، وتظهر نفسها » كاا لو أنها قائد املنطقة« خصوصا بدد نكسة 
67، وماوت عبدالنارص عام 70، وتنكار القوميني لقوميتهم بانهزامهم 
تحل إغراء الريال السادو ي، وحاالت التشاويه والتصفيات الجسدية 

للقامات الوطنية والقومية عى امتدا  الدالم الدربل.
أواخر السابدينات وطوال حقبة التاانينات أ ت السدو ية خدمتني 

رليلتني ألمريكا ولاا: 
تحرياض عراق صادام وتاويل حرباه الددوانية ضد إياران بذريدة 
الدساع عن القومياة، وصناعة »الجها  األسغانل« تحل الراية األمريكية 

ملقاتلة االتحا  السوسييتل بذريدة الدساع عن اإلسالم.
وكان تأثري تلك الخدعتني بالغا عى النخبة والدامة يف عاوم املنطقة. 
ولم يساألوا أين القومية واإلسالم من سلساطني الواقدة تحل االحتالل 

اإلرسائييل منذ عقو ؟
انتهال الحارب الدراقياة اإليرانية، وخارج االتحا  الساوسييتل من 
أسغانستان مفككا، وتفر ت أمريكا منذ تسدينات القرن املايض بقيا ة 
الدالم، وكانل مدالم ذلك التفر  عاصفة الصحراء األمريكية عى الدراق 

بذريدة إخراره من الكويل.
وخارج الداراق..، وسارض الحصار علياه ثالثة عرش عاما إىل سانة 

2003 ليجد نفسه أمام احتالل أمريكل مبارش.
والسادو ية أمام كل ذلك لم نسااع منها ال قومية وال إسالم، وإناا 

أ اء مايز لخدمة املرشوع األمريكل.
وتحال قناع »خا م الحرمني » اساتارت السادو ية يف أ اء وظيفة 
خاا م أمرياكا وإرسائيال. سفرضل عى الدارب يف قاة باريوت 2002 
مباا رة الساالم يف وقل كان شاارون يطحن عظاام انتفاضة األٌقىص، 
ويحاارص يارس عرساات، وأتبدل ذلك عام 2006 باأن حرضل إرسائيل 
عى حزب الله يف حرب تاوز، و عل إىل سحقه، وحركل ماكينة الفتوى 

بأنه ال يجوز الدعاء لحزب الله، ووصفته باملغامر.
ويف تلك الحقبة شاهد اليان الحروب السل ل200-2010، كان الدور 
السدو ي متخفيا يف أولها ويف آخرلا أطل قرنُها الشيطانل ينطح ربال 

صددة وما راورلا ثالثة أشهر  ون أن يحقل شيئا.
وراء ما يسااى الربيع الدربل ليختلط سيهاا الحابل بالنابل، وأنيط 
بالسادو ية تاويل ذلك الخلط، والدال عى ركوب املورة حتى ال تذلب 
رياح ثورات الشادوب باا ال تشاتهيه سافن أمرياكا وإرسائيل. سكان 
التدتر يف سوريا، وخيبة األمل يف اليان خصوصا بدد 21 سبتارب ل201
وأطل 2015 وأطل مده قرن الشيطان ثانية إناا بفجور و موية باا 

ال تقارن مع املرة األوىل. وليس مع اإلطاللة لذه املرة إال التجيل.
سكانال اإلطاللة بشان الددوان عى اليان عشاية الا26 من مارل، 
ومان واشانطن كان اإلعاالن..، ومان تل أبيب رااءت املباركاة لتتجى 
الدالقاة السادو ية اإلرسائيلياة، وتوالل طاوال عام من الدادوان عى 
الياان اللقااءات التنائية، والترصيحاات املتبا لة، وسانح إلرسائيل أن 
تتشادق باقولة: إن تاتني الدالقات مع الدارب مدخٌل لحل الرصاع مع 

الفلسطينيني.!
ولكذا قدمل السدو ية خدمة رليلة إلرسائيل لم تكن تحلم باتلها.
وأمام تلك الوقائع السياساية والتحوالت االسارتاتيجية راء خطاب 
السايد عبدامللك حامال من املضامني الدايقة حني أشاار إىل »أن أمريكا 
لام تكن محظوظة بيشء كااا لل محظوظة »بالسادو ية«، وأن لذه 
األخارية ماا لم تتادارك أمرلاا، وتداد إىل »الحضان الدربال«، »وتفك« 
ارتباطهاا بقوى االساتداار سساوف تواره يوما ما خطار »التفكيك«، 
ومؤرشاتاه ظهارت يف ترصيحاات أوباماا ملجلاة »أتالنتياك« بوصفاه 
السادو ية بأنها أقل من حلياف، »ومصدر اإلرلااب« إىل آخر ما لنالك 
مان األوصاف التل نزلل عى آل سادو  كالصاعقة، وخرج أحد أمرائهم 
ليساال ذلك »باالنقالب األمريكل«، ليبقى السؤال ليس لل أمريكا حقا 

سوف تتخى عن السدو ية ولكن السؤال: متى..؟

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخايس

يج���ب علينا جميع���ا التوحد و احلف���اظ على وح���دة املوقف ووحدة 
الكلم���ة واالجت���اه هذا االجت���اه لتعزيز التع���اون العتماد آلي���ات عملية 
وفعالة للعمل املش���ترك فنحن أقوي���ا بوحدتنا هذه وبتحركنا جميعا في 

املوقف الذي يستهدفنا جميعا ويستهدف بلدنا جميعا.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الدد  )111( السبل 26 مارل 2016م  املواسل 17 راا  التانل 37ل1لا

الربدوني يقاوم بيننا
عبدالوهاب المحبشي 

 قالهاا الرب ونل ومى، لم نكن ندري ماذا عناى بها! لكننا اليوم نفهم تااماً ماذا 
يدنال؟ إناه يدنل أن الددوان ليس سادو ياً أبداً، وإناا السادو ية قنااع يغّطل ورَه 
صاحاب الددوان الحقيقال. وقال أيضااً: إن صاحب الددوان سايبدو سادو ياً ولَو 
يقاتلنا ولكن بان؟ سايقاتلنا املدتدي األرنبل بقناع السدو ية وبان؟ سيقاتلنا بنا؟. 
الرب ونل ندم يقول إنها ليسل حرباً أللية، وإناا لل عدوان خاررل له قناع سدو ي 
وله يد يانية، تقتل لحساابه ملصلحته ولل رزء من الددوان، سسواٌء أكان القاتل من 
األراناب أم كان قاتالً يانياً يدال ملصلحتهم وتحل أمرلم سال تحساب النتائج له وال 
تكتب باسااه وإناا لو مجر  أ اة للددالة لقتل شادبه، قالها الرب ونل وقد مات قبل 

17 سنة:
»ملا ترتدي حلوان روما؟ وواشنطن مًلن لبسل صاللة؟

 أما اتخذت قناعاً وره نجد؟ لتقتل مذحجاً بيدي تبالة«. 
 إنه يقول إن واشانطن تتخذُ من نجد قناع لهاا لكل تقتل.. تقتل اليانيني لكن بيد 
يانياة تقتل )مذحج( القبيلاة اليانية بيد )تبالة( القبيلة اليانياة األخرى، ويتابع يف 
نفس السياق ليتحدث عن لندن التل زالل ولكنها راءت بأخرى أمريكية تكابر اإلزالة 

سااذا يقول؟ 
»أزالل لندن األوىل وراءت بأخرى غري قابلة االزالة«.

 ليس لذا سحساب بال يصل به الحاال إىَل وصف لا ي كنااوذج للداالة لألرانب 
باعتباره راء للرئاسة بقرار أمريكل.. سيقول:

»ترئّس نائباً يبدو رديداً وتكتب للرئيس االستقالة«
 ولا ي لو النائب الوحيد الذي رأساته أمريكا التل سااالا الرب ونل لندن األخرى 
يف الدادوان عليناا كله واضاح أن نجَد القناع لوراه أمريكل، ولهذا قال السايد القائد 
عى سابيل الفكالة بارارة )إن أمريكا محظوظة أْن كان لها متُل النظام السادو ي( 
ولنادن األوىل مورو ة يف الدادوان علينا بُحكم خربتها كاا تحادث القائد يف الخطاب. 
ولنادن األخارى كذلك.. وقتل الشادب ببدضه ليبادو رو الرصاع حربااً أللية.. ولذلك 
يجب موارهة االساتقطاب وتحصني الجبهة الداخلية. أما الرئيس الذي كتبل له لندن 
األخرى االساتقالة سسايكون يف السابدني، يف حني يكون النائب الذي ردلته رئيساً يف 
عرض البحر نائااً عى باررة أمريكية أَْو سدو ية ال يستطيع تأمني مساحة عى الرب 
الذي ردلته رئيسااً عليه. وال سرق يف السايطرة األمريكية بني شخصني.. رئيس تكتب 
استقالته لل سيوّقدها ونائب تقرر أن تجدله رئيساً سيكون، ال سرق إال يف تحديد نهاية 
لذا وتحديد بداية ذاك، لكن لناك زمن سايكون يف الروضة ومكان سيكون يف الحربية 
حيث ال تساتطيع أمريكا وال تالك تحديد البداية وال النهاية، وقد قال الرب ونل نفساه 
عن لذا الزمن الذي يخرج عن سيطرتها وكأنه يخاطب َمن لم تقرر أمريكا بدايته وال 

تالك تقرير نهايته.. ولو التائر الياانل الشاب:
إىل اآلتل لناك له بالٌ   ستبزغ ذات يوٍم ال محالة 

 ملاذا ال تشع كاا أرّرل؟  أليس الدلر حاالً بدد حالة؟ 
يشم لوعدلا قلباً شاوخاً   َوورهاً متل طهر الربتقالة

 يرالا ولل أخفى عنه لكن   وعو  الخري غامضة الداللة
 ولاذا مان وعو  الخري الغامضة لكان اآلتل قد أتى لكل يزيَل واشانطن سال تكتب 

االستقاالت وال تدنّي الرؤساء.

اإ�صت�صه�د 11مواطن�ً واإ�ص�بًة 4 كلهم من اأ�صرة واحدة 

مجزرٌة جديدٌة للُعــْدَوان السعودي اأَلمريكي يف تعز
 -  

متابعات:
11 مواطنااً مان  استشاهد 
أربداة  وأُصياب  واحادة  ارسة 
آخرون، أمس الجادة، يف غارات 
الُداااْدَوان  لطاريان  وحشاية 
السادو ي اساتهدسل منازالً يف 
مديرية صرب املاوا م باحاسظة 
تدز بالتزاُمن مع سلسلة غارات 
شانها طاريان الُداااْدَوان عى 
أنحااء متفرقاة مان املحاسظة 

وسط تحليل كتيف. 
األنبااء  وكالاة  ونقلال 
الايَاَاانياة سابأ عان مصادر 
محيل قوله إن طريان الُدااْدَوان 
السادو ي األَمريكل اساتهدف 
يف قرياة  بدادة غاارات منازالً 
تبيشادة التابداة ملديرياة صرب 
املاوا م والواقدة باني مديريتل 
صرب املوا  وربل حبيش، ما أ ى 
إَلااى تدمريه بالكامال وترر 
وماتلاكات  مجااورة  مناازل 

خاصة. 
أن طرياَن  وأوضاح املصادر 
استهدف  السادو ي  الُدااْدَوان 
القرص  أمس بسلسالة غاارات 
الشادب(  )قارص  الجاهاوري 
شااال  الخاساني  وشاارع 
غارب املدينة ومنطقاة الربيدل 
الساان  مصناع  ومحياط 
والصاباون، كاا شان سلسالة 
غاارات عى ربال الهاان املطّل 

عاى الضبااب وانحااء متفرقة 
يف منطقة الضبااب بالضواحل 

الغربية ملدينة تدز. 
واستهدف طرياُن الُدااْدَوان 
بسلسالة  األَمريكل  السادو ي 
غاارات أخارى مدينتال املخاء 
وذُبااب، ما أسافرت عن ترر 
الدديد مان املناازل واملاتلكات 
الداماة والخاصة، مشارياً إَلاى 
أن غارات الُدااْدَوان السادو ي 
إلسانا   مسادى  يف  رااءت 

مرتزقته الذين تكبّدوا خساائَر 
سا حاًة يف االرواح والدتاا  عى 
وقاع رضبات الجياش واللجان 

الشدبية يف لذه املناطل. 
شانل  ساابل  وقال  ويف 
طائارات الُدااْدَوان السادو ي 
األَمريكال غاراٍت عاى منطقة 
شاارع الساتني شااال غارب 
املدينة، كاا شنل غارات أخرى 
عى مواقاع متفرقة يف األطراف 

الشاالية الغربية ملدينة تدز.

املرَكزُ الثقايف يحيي ذكرى 
استشهاد العالمة املحطوري 

  - خاص:
أحياا املرَكُز التقايفُّ وساَط الداصاة َصنَْدااااَء، الخايَس املنرصَم، ذكرى 
استشاهاِ  الدكتاور الدالمة املرتاى امَلَحْطاَوِري برعاية مرَكز بادر الدلال 

بحضور عد  من الدلااء واألكا يايني ومحبّل الشهيد.
وتنوعال سقاراُت سدالية الذكارى األوىل للشاهيد املحطوري مان كلااِت 
الضيوف والدلااء املشااركني يف الذكرى، إَلاى القصائد الشادرية واألناشايد 
وتوزياع الكتاب والتال عرّبت رايدهاا عن ُروح املناسابة َوذْكار خصائص 

ومواقف الشهيد.
وشهدت الفداليُة حضوراً الستاً لشخصياٍت علاائيٍة وأكا ياية وسياسية، 

وعدٍ  غفرٍي من محبل وطالب الشهيد املحطوري.
و عل أرُسُة الشاهيد الدولَة إَلاى إيالء اإلرث الفكري والتقايف لشهيد املنرب 

االلتااَم واالقتباَل من تجربته النهضوية.
كاا أّكد املتكلاون أن اساتهداَف الدالمة املحطوري ومساجد بدر ومرَكزه 
الدلال إرا ٌة أَمريكيٌة حذر منها الشاهيُد القائُد حساني بدر الدين الحوثل يف 

حديته يومذاك.
يُشااُر إَلاى أن الدكتاور املرتى املحطوري استشاهد يف مارل من الدام 
املاايض سوَق املنرب يف عالية التفجري الغا رة للاصلاني أثناَء صالة الجادة يف 

رامع بدر التل نفذلا انتحاري.


