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16 صفحة 60 ريااًل

643 مليار دوالر فاتورُة حرٍب بال مكا�سب
مقتل 116.305 من قوات العدوان األمريكي السعودي 

ومرتزقتهم وتدمير 16.719 دبابًة وآليًة بمختلف الجبهات 

اململكة تغرق يف اليمن

اليم��ن يواجه أكبر عدوان في العالم رأس��ه أمريكا وقلبه إس��رائيل
أه��م درس م��ن عامين أن يع��اد بناء الحاضر والمس��تقبل على اعتبار اليمن بلدًا مس��تهدفًا

ال رهان على األمم املتحدة وروس��يا سّلمت أموال الشعب للمرتزقة
تفعي��ل قانون الطوارئ لمواجهة الطابور الخامس وتحصين الجبهة الداخلية

سيطرة قوى العدوان على الجزر اليمنية تهديد لألمن القومي العربي
نقت��رح إص��دار قانون يخص��ص الزكاة للفقراء في البل��د دون أي تمييز فئوي أو مذهبي أو سياس��ي

إنتصار وثبات

أكد على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة 
وربطها بالواقع حسب الضرورات الملحة

ال�سيد عبد امللك احلوثي:

إىل العام الثالث

عدد خاص
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 عبُدامللك الحوثي... 
وِلد قائدًا

الد ساناي احول لليسان، ولاو أصل ناصاع من أصول 
الكفااح الوطني لنيال االساتقالل والخالص مان الوصاية 
والتبدياة، وتس ل املوا هة ماع تحالف الدالوان واالحتالل 
يِّال َعبلامللك  اليوم اساتسراراً زالياً له، ويتصلر طليدتها السَّ
يف زمن أعتى وأعقل بك ري مسا كان عليه الحال زمن القاسم 

بن محسل.
وشاأن غالبية اححارار يف اليسن واملنطقاة الدربية، أإن 
ال اورة اإلساالمية التاي أخر ت إياران من عبااءة التبدية 
لقوم االساتدسار الغربي ووضدتها يف صالارة الرصاع ضل 
الكيان الصهيوني، المسات وال ريب شاغاف الروح ال ورية 

املتقلة للسيل َعبلامللك الحوثي.
عىل أن لذا االتصال الفكري والو لاني الحسيم بالرواأل 
ال ورياة التأريخياة، يف ساياقها الوطناي املليال أو احمسي 
الرحاب، كان اتصااالً بالقيام الكلياة اإلنساانية واللينياة 
الساامية الحاأازة لتلاك الرواأل، ولام يكن شاغفاً مرالقاً 
وأارغااً بليناميكيتها مان قبيل الولع با«أأالم احكشان«؛ 
ايِّال  لاذا أإن ذلنيَة القائلين، الشاهيل حساني وخلفه السَّ
َعبلامللاك، كانات ذلنياة واعياة تسامااً بواقدهاا الوطناي 
ا تساعياً وتأريخياً، كسا وخصوصيته والدوامل املحركة له، 
اون إغفال لجالل التلاأع الذي ينتظام عالقاته باملحيَطني 

اإلقليسي واللويل الواسَدني تأثرياً وتأثراً.
لقال حسى لذا الوعُي تحرَُّكهسا ال اوري الحقاً من خّفة 
االرتجال واإلساقاطات واستنساخ تجارب اآلخرين، أاتسم 
املسار ال وري لا »أنصار الله« بزخم صاعل متئل عىل راأدة 
نضج الظروف املوضوعية واختسار الرشط الذاتي لاللتحاق 
بها، بسنأم عن اساتباق مجرالا أو التخلف عنه، احمر الذي 
كفل للحركة رسوخاً يف الخضم الشدبي اليسني طرح ثساره 
أيساا بدل عىل ليئة صساوا أذ واستبساال منقطع النظري 
واصطفاف  سالريي طوعي خلف القيااة الطليدية لل ورة 
يف موا هة تحالف الدلوان احمريكي السادواي، عىل الرغم 
مان حضيض واقاع اقتصااي محيل لم يحالث أن انحلرت 

إليه بلٌل أو شدٌب أقاومه وصسل كحال اليسن وشدبها.

الحروُب الست
ايِّال َعبلامللاك يف أحل خطاباته »إن الشادوب  يقاول السَّ
الدظيساة لي تلك الشادوب التي وا هات تحليات عظيسة 
أجدلات مان لاذه التحلياات أرصاة للخلال واالبتاكار 
ايِّال من ساياق  والنهاوض«، ولاي مقولة لم يجتزئها السَّ
كتاب ألسافي ما ليستشاهل بهاا، وإنسا اساتولل حروأها 
حرأااً حرأاً مان لهب ك باان نشاور ا مليرياة الصفراء، 
وسدري نقدة كتاف الحلواية، وصخر  بال مطرة ا مليرية 

مجاز، إباان انقضاء الحارب احوىل عىل صدالة ورشوع آلة 
السلطة الدسكرية يف مالحقته ووالله بهلف تصفيتهسا.

يؤكال املراقبون ملجريات الحروب السات، أن السالطات 
اليسنياة كانات تالرك إىل حال بديل أن ساسات القائال الذي 
يِّال الشاهيل حساني عىل الحركة، متحققة يف  سايخلف السَّ
ايِّال َعبلامللك ملا رشاح عناه من صلة وثيقاة بسرشوع  السَّ
الشاهيل امُلَؤّساس، ولم يرصأها صغر سانه قياساً بإخوته 
عان تصنيفه يف صالارة املطلوب تصفيتهام إىل  وار والله 

يِّال بلر اللين. السَّ
ايِّال َعبلامللك قيااة أحل ثالثة أنسااق رئيساة  تاوىل السَّ
عساكرية إباان الحارب احوىل لو نسال: الخارب ا مران ا 
مليرية حيلان، وكان عسره حينها 26 عاماً، وانساحب مع 

أزوف الحرب إىل نشور ا مليرية كتاف.
خسساون مقاتالً أقاط من قاوام مائتي مقاتال كانوا 
لم النا ني، وطبقاً لشاهااة أحللام )أحسل الرازحي( أإن 
املسااأة بني مران ونشور )150كم( كانت مكتظة بالقوات 
الحكومية واملليشايات التكفريية املجنلة بسديتها، واستلزم 
يِّال ووالله بحذر شليل عرب ألايل القرم  الوضع أن يتنقل السَّ
املوثوق بهم، وللم بلوغه نشور بأيام قليلة أبلغهم القيااي 
احنصاري )عبلالله الرزامي( بأن السلطة قل قطدت له عهلاً 
بدلم اساتهلاأهم أو مالحقتهم خالل لقاء تفاُويض  سده 
باللواء عيل محسن اححسر، رأل حربة الدلوان عىل صدلة.
كان  لياً بالنسابة للسيل ووالله أن السلطة تلبر ملكيلة 
ماا. أخىل الشايخ الرزاماي مقاتليه املرابطني حول نشاور 
مطسئناً لدهل السالطة، وامتنع بضدة مقاتلني عن مغاارة 
مراتبهم )متاريساهم( وملا كانت املكيلة تقتيض أن تتسالل 
ايِّال ووالله  مجامياع من مسالحي السالطة لتصفياة السَّ
ليالً، أقل اصطلموا باملرابطني وأشالت مهستهم، وانسحب 
يِّال َعبلامللك متو هاً إىل نقدة ا مليرية كتاف، الحلواية  السَّ

مع السدواية.
كانت نشاور عبارة عن ك بان رملية غري حصينة يسهل 
ا تياحهاا، يف حني بالت نقدة الرملياة الصحراوية طاراة 
بامتياز لالئذين بها، ليس لتضاريساها أحسب، بل ولبلولا 

اح الف املشتغلني بتهريب الحشيش واملسنوعات.
ايِّال يف َربِْدهم، وطلبوا  إمتدض بالو نقدة من مقام السَّ
إلياه املغاارة، غري أن طائراِت السالطة التاي قصت عيونها 
من نسااء ومنلساني آثاار السايل، رشعت يف شان غاراتها 
عىل املكان، أفر البلو مذعورين، وأتاح ذلك للسايل أساحًة 

لرتتيب أولوياته واختيار الو هة التالية.
عرأات أحالاث املالحقاة لاذه بالحارب ال انياة، حيث 
بلأت يف أبريل 2005م واساتسرت حسابوعني، وم لت تساساً 
ايِّال َعبلامللك مضامينها مستنهضاً  لنقلة نوعية لنلل السَّ
مدنوياات »أنصار الله« املكربين بالرصخاة، من ارك ركام 
الهزيساة إىل مصااف االنتصاارات السااحقة والقائسة عىل 
التخطياط الدسلياتاي املنهجاي ملضساار وآلياات املوا هة 
والتسوضع واالنتشاار، بلءاً من مطرة ا مليرية مجز، التي 
ايِّال لحاضنتهاا اال تساعية اآلللة  وقاع عليهاا اختيار السَّ

يِّال َعبلامللك عنل لذا  وتضاريساها الجبلية الوعرة. كان السَّ
املندطاف قل و ل نفساه يف سالة القيااة بجالارة املباارة 
والنهوض باملساؤولية ولم الشادث من لشايم النكوص يف 

مهب  ائحة الشدور بالهزيسة وأوات احوان.
يف احثنااء، وبينساا كانات السالطة تتألب لشان حرب 
اال ت ااث ال ال ة، أذاع التلفزيون الرساسي خارباً مفااه أن 
ايِّال بلر اللين )عبل  رئياس الجسهورية قل التقى بنجل السَّ
امللاك( وأنهسا اتفقاا عىل طي صفحة الحارب الدب ية وبلء 
ايِّال َعبلامللك،  إعسار صدالة، وال خرب اللقاء الذي نفاه السَّ
ببياان صحاايف لاو احول لاه، أن تكهناات السالطة حول 
شاخصية القائل الذي سايخلف الشاهيل امُلَؤّساس كانت يف 
محلها، غري أن ذلك لم يكن من حسن حظها عىل اإلطالق.

القيادة
يِّال َعبلامللك لا«املسرية القرآنية« ولا »أنصار  بقيااة السَّ
الله«، ستتحطَُّم تباعاً أسيجة الدزلة الجغراأية والدسكرية 
واالقتصااية واإلعالمية املركبة التي رضبتها السالطة حول 
الحركة أشايطنتها وشوشت عىل طبيدتها يف أوساط الرأي 

الدام اليسني والدربي واإلسالمي.
أطلقات السالطة عاىل حروبها ضال الحركة أساساًء ال 
تاوارب بشااعة نوايالا املسابقة حيالها وساديها املسنهج 
لوأالا تلبياة ملركز الهيسنة الداملية، أحسلت حروبها اسام 
»احرض املحروقة« حيناً، و«اال ت اث« حيناً آخر، وانخرطت 
املسلكة السادواية يف الحرب السااساة عالنياة إىل  انبها، 
عىل أن أصل الحركة ال ابت رأع أرعها إىل الساساء أامتلت 

وتجذرت.
يقاول السافري احمريكاي الساابل إىل اليسان، غريالال 
أريساتاين، مخاطباً تحالف الدلوان يف وثيقة رسية مرسبة 
نرشتها  ريلة »احخبار« اللبنانية: »حّذرناكم سالفاً من أن 
الحوثيني سيستفحلون إن لم يتم القضاُء عليهم باكراً...«.
لقل حظي الو لاُن الشادبي الدام لليسنيني بالقائل الذي 
ظل لدقوا حلساً يغازل مخيالتهم، وبات يتدني عىل الواليات 
املتحلة احمريكية ووكالئها مان صهاينة وعربان صهاينة، 
أن تقايض عىل الشادب اليسناي برمتاه إذا أراات أن تقيض 
عاىل »الحوثيني«، ولو ما بارشت أدلاه عسلياً خالل عامي 

علوانها عىل اليسن، وأخفقت يف تحقيقه إخفاقاً ذريداً.
»سانحاِرُب  ياالً بدل  يال، وإىل يوم القياماة«، يقوُل 
ُر النسل احول للسدركة محارباً صلباً يف  السيُل القائل ويتصلَّ
خنااق املحاربني، وسياسياً ناأذ البصرية يف لقاءاته بالقوم 
السياساية، واقتصاايااً ملساً باملدضالت طامحااً يف البلائل 
يف مدارض ا تساعاتاه بالتجاار ور ال احعساال، ومو هاً 

حصيفاً يف نقاشاته مع اإلعالميني.
»نساتطيُع أن نفَداَل، نساتطيُع أن نكاوَن«.. لاذا ماا 
اساتنهُضه القائاُل يف نفول اليسنيني قاوالً وعسالً، ولذا ما 
تدلساوه منه، وقليلون أقط يدرأاون أن خلَف ُكّل نجاحات 
ُة سايل ال ورة، وخلاَف ُكّل رضبة  القاوة الصاروخياة ِلاسَّ

باليستية إشارٌة من َسبَّابته.

ما لم يفهْمه العدوان!
لقل أذَلَل صسوُا اليسنيني الداَلَم، وَقَلَب حساباِت الدلوان 

ونظرياِته رأساً عىل عقب. 
خاطب السايُل القائُل َعبُلامللك الحوثاي، تحالَُف الدلوان 
بدال أيام قالئل مان انطالقته، محذراً من مغباة التسااي يف 
إ رامهام، وبلساان الواثال أّكل مان أن الدلواَن لان يحّقَل 

أَْلَلاَأه مهسا أدل.
اليوم وبدل مرور عامني من الدلوان اآلثم نقوُل: صلقت 
أيهاا القائل وخاب الدلواُن السادواّي احَمريكاي التحالفي 

املجرم وخرس.
* وأضفات إىل الدنرَصيان اآلنَفاي الذكار مان عناارص 
الصساوا عنرصاً آخر يتس ل يف وحشاية وَلَسجية وضخامة 
حجام واتسااع الدلوان السادواّي احَمريكي، الذي اساتفز 
مشااعَر اليسنيني اححارار، وحرَّك يف و لانهم ُكلَّ مشااعر 
التحاّلي واإلرصار عاىل الصساوا واملوا هاة مهساا كانات 

التضحيات. 
لقل سقطت ذرائُع ومربراُت الدلوان السدواّي احَمريكي 
عاىل اليسن ماع أوىل الغارات الجوية التي اساتهلأت منازَل 
املواطناني اآلمناني يف قرياة الل ااج بجوار مطاار صنداء 

اللويل، وراح ضحيتها عرشات الشهلاء والجرحى. 
عاىل  احَمريكاي  السادواّي  الدالوان  ذرائاُع  ساقطت 
اليسان ومزاعُسه بلعام الرشعية والتصاّلي للخطر اإليراني 

باساتهلاف صواريخاه وقنابلاه الذكية للسطاارات امللنية، 
والطرق والجسور، واملوانئ، والجامدات واملدالل وامللارل، 
ووساائل االتصال َواملدالم التَّأريخية واآلثار وغريلا؛ بهلف 
تلماري ُكّل مؤّسساات اللولة اليسنية - امللنية والدساكرية 
- وُكّل مقالرات اليسنيني، وما بنوه خاالل مائة عام بتدبري 

املفكر الراحل محسل حسنني ليكل. 
كَشاَفت اححقاُا املزمناُة ملسلكة ااعش السادوايّة عىل 
اليسان وحضارته وُلويته من خالل الدالوان الهسجي الذي 
أعلن عنه سافريُلا عاال الجبري من واشانطن غلاَة الا 21 
مان ماارل 2015م، بتخطياط واعام أَمريكاي صهيوني 

بريطاني ضسن أ نلة تلمري شدوب املنطقة وتفتيتها. 
أهم اليسنيون أن الدلواَن السادواّي احَمريكي التحالفي 
لو اساتهلاٌف لو والم ومستقبلهم.. أكان الصرب وكانت 
َ عان انتسائهم  التضحياات والصساوا لاي خياَرلم املداربِّ

الليني والوطني واإلنَْسااني. 
اا رابُع عناارص الصسوا -من و هاة نظري- أهو  * أمَّ
شادور اليسنياني بالِخاذالن من احشاقاء واحصلقااء، وما 
َي باملجتسع اللويل الذي بارك الدلواَن والحصاَر والقتل  ُساسِّ
والتلمري، ألم يساتنكْر إال القلَة القليلَة من اللول واححزاب 

والقوم الدربية واإلسالمية. 
شادوُر اليسنياني بسظلوميتهام املقلَّساة، وّلال لليهم 
مشاعَر الكربياء واحنفة واالستبسال والشجاعة، ألم يظَهْر 
منهم خور أَْو ضدف أَْو اساتجلاء ححل يف لذا الداَلم املوبوء 

بالنفاق والتبدية الذليلة لقوم الهيسنة واملال الحرام.

وبالنتيجة ساقطت أوراُق التاوت الذرائدية عن الدلوان 
السادواّي احَمريكاي ليغلَو سلسالَة  رائم إباااة ومجازَر 
وحشاية، وحصار خانل يتكشاُف يومياً عان أرقام مهولة 
للشهلاء والجرحى واملهلاين باملوت  وعاً وأمراضاً ونزوحاً 
ماا يِصاُم السادوايّة وأَمرياكا وبريطانيا وأرنساا وتركيا 
واإلَمااَرات وقطار والساواان والبحريان والكويات ومرص 
واحران واملغارب وغريلاا من اول التحالاف، بوصسة الدار 
احبالي، ويرأاع اليسنياني إىل مقاماات احبطال والشاهلاء 

والقليسني. 
عاماان انرصما مان زمِن الدالوان غرِي املارشوع وغري 
املربَّر، تضدضدت أيه أحواُل اولة الرش السدوايّة، سياسياً 
واقتصاايااً وأَْخاَلقياً وعساكرياً.. لم يتحقل للسجرم محسل 
بان سالسان ما كان يطَسُح إلياه من إنَْجاز وُمْجاٍل يدرُبُ من 

خالله إىل مصافِّ الكبار والخاللين يف التَأريخ.
صسال اليسنياون؛ حنهام أصحااُب حل وقضياة عاالة، 
وانكرس املدتالون وتحالفهم ومرتزقتهم؛ حنهم محكومون 
بنزواتهم الرشيرة، وأطساعهم ومشااريدهم االساتدسارية، 

وبوسائلهم الوحشية وأساليبهم القذرة. 
عاماان انرصما من زمن الدلوان اساتخلم خاللهسا ُكلَّ 
أسالحة اللماار بسا أيهاا املحّرماة اولياً، و لاب الجيوش 
واملرتزقة واإل راميني من مختلف الجنسايات، وانفل آالَف 
امللياارات لرشاء الذمم والوالءات واحسالحة أكانت النتيجُة 
حارسًة عليهم ولزيسًة سااحقًة تنتظُرلم يف عاِمهم ال الث 

بإذِن الله.

هاشم أحمد شرف الدين
قاا صسوا شادبنا اليسني الدزياز أمام الدلوان 
السدواي احمريكي - لدامني كاملني - إىل علة أمور 
يسكن تساسيتها باملنتو ات، نساتدرض أبرزلا يف 

النقاط اآلتية:
- أساقط صسوا شادبنا الدليل من الشادارات 

الوطنية والقومية واللينية وأظهر زيفها..
- قلم شاللا حيا عىل أن االتكال عىل الله أ لم 

من االتكال عىل القوة املااية ماال وسالحا..
- قالم أنساوذج القالوة للشادوب التي تنشال 
الحرياة واالساتقالل للتحرك يف موا هاة الطغيان 

الداملي..
- أأشال مخططاات تقسايم الوطان الدرباي 

وتجزئته إىل كانتونات متناحرة أيسا بينها..
- قالم خلماة  ليلة للشادوب الحارة املحتسل 
اساتهلاأها و لقن صسواه - لدامني كاملني - قوم 
الدلوان السادواي احمريكي ارساا لن تنساه عنل 
التفكري يف شان علوان آخر عىل الشادب اليسني أو 

عىل أي شدب حر غريه..
- عرم إاعااء أمرياكا بأنها تحاارب »القاعلة 

وااعش«، بدل ثبوت تحالفهسا ضل اليسن..
- كشاف القناع عان و ه الالول الدظسى التي 
تلعي احرتامها لحقوق اإلنسان والتزامها باملواثيل 

اللولية، أأظهر حقيقتها القبيحة..
- م ال حجار الد ارة احكارب أماام مشااريع 
السيطرة اححااية عىل الدالم، اليهواية واحمريكية 

واملاسونية والشيطانية..
- تسابب بإلحااق أكارب خساارة مالية رضبت 

مسلكة آل سادوا واللول الخليجية املتحالفة مدها 
منذ نشاأتها وحتى اآلن، خساارة أاقت خسائرلا 
 راء احزماة االقتصااية الداملية التي عرأت بأزمة 

الرلن الدقاري قبل سنوات..
- أو ال وعياا نوعياا للم الشادب والشادوب 
واحطسااع  اليهاوا  بخطاورة  واملسالسة  الدربياة 
احمريكية الخبي ة، يف زمن التطبيع عىل املكشاوف 

واالرتهان املطلل حمريكا..
مدتليان  إىل  وشادوبها  الدالام  اول  أارز   -
مقاوماون  يقابلهام  مبالاني  وال  ومتواطئاني 

ومنالضون وراأضون..
- م ال أرصاة تاريخياة ليفرز الشادب القوم 

اللاخلية إىل وطنية رشيفة وعسيلة انيئة..
- م ال أرصة كبارية إلطالع الدالام عىل أصالة 
الشادب اليسني ولويتاه اللينية وتاريخاه الزاخر 

بالحضارة..
ليتدارف  الفرصاة  أتااح   -
املحاأظاات  مواطناو  احخاوة 
الجنوبياة عاىل حقيقاة مؤامرة 
التي للأات الحتاللها  املدتليان 
وتسكاني  بشائونها  والتحكام 
القاعالة وااعش  يف بدضها اون 

تقليم أي منفدة لهم..
- م ال حالاة اساتنفار عسيل 
غاري اعتيااياة قااات إىل تصنيع 
أسالحة نوعية وتطويار أخرم بسا 

أذلل الدالم..
- كشاف ساوأة اإلعاالم السادواي والدرباي 
املتحالاف مداه، أفقال قطاعاات عريضاة مان 
والتضليال  الكاذب  إىل  لجوئاه  بسابب  الجسهاور 

املخالف للواقع يف امليلان..
- وأار أرصة  يالة لحضور 
املرأة اليسنية يف السااحة الوطنية 

وللنهوض بلورلا اإليجابي..
- ساالم يف تنسية قيسة الوالء 
الوطناي لالم رشائاح املجتساع 
الذيان التحقوا  وأبرزلا الشاباب 
التلرياب  بالورات  متحسساني 
الدساكري ثام انطلقاوا لجبهات 

القتال بكل  لية والتسام..
- كشف حكسة القيااة الوطنية، 
وكشاف أيضاا مالم حساقة قاااة قاوم الدلوان 

ومرتزقتهم..
لذا بدض من منتو ات صسوا شادبنا الدظيم 

وبوسع الجسيع طرح املزيل..

منتوجاُت الصمود خالل عامني

بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة.. 
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معنيون بتفعيل مؤّسسات الدولة وربطها 
بالواقع حسب الضرورات امللحة ملواجهة العدوان 
ضرورُة إصالح وتفعيل القضاء وتطهيره من ُكّل الخونة المؤيدين للعدوان ومحاسبتهم ويقظته من حالة السبات 

 ضرورُة تطهير 
مؤّسسات الدولة كافة 

من الخونة الموالين 
للعدوان 

 ضرورة إصالح وتفعيل 
األجهزة الرقابية للقيام 

بمسؤوليتها في محاربة 
الفساد والحد منه، 

والتأخير ليوم واحد في 
ذلك ذنٌب على الجانب 

 االستمرار في تطوير 
القدرات العسكرية 

 ضرورُة ضبط الموارد 
المالية وإصالحها 

وتوسيع دائرتها

 فتُح أبواب التجنيد 
في الجيش واإلحالل بدل 
الفرار وأيضًا بدل الخونة 
المنضمين لصف العدوان 

 ضرورة تشكيل 
وتفعيل اللجنة 

االقتصادية في مجلس 
الوزراء والعمل وفق 

رؤية واقعية 

ايَْطاِن الرَِّ يِْم أُُعاْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
 ِبْسِم اللِه الرَّْحَسِن الرَِّحيِْم

الَحْساُل لله َربِّ الداملني، وأَشاَهاُل أْن اَل إلاَه إالَّ اللُه امللُك 
االاً عبُله وَرُسااْولُه  الحلُّ امُلبني، وأشَهُل أن سايَلنا ُمَحسَّ

خاتُم النبيني.
اااٍل وباِرْك  ااٍل وعاىل آِل ُمَحسَّ اللَُّهامَّ َصاالِّ عاىل ُمَحسَّ
ااٍل، كساا صليَت وباركَت عىل  ااٍل وعىل آل ُمَحسَّ عاىل ُمَحسَّ
إبرالياَم وعىل آِل إبرالياَم إنك حسيٌل مجياٌل، وارَض اللهم 
برضااك عن أصحاِبه احخياِر املنتَجبني وعن ساائِر عباِاك 

الصالحني.
شادبَنا اليسني املسالم الدظيم، أيها اإلخوُة واحخوات.. 

ااَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَسُة اللِه َوبََرَكاتُُه.. السَّ
عاىل أعتاِب الداام ال الاث َوبسارور عامني مناذ بلاية 
الدلوان السادواي احَمريكاي الظالم عىل شادبنا اليسني 
املسالم الدزيز وعىل بللناا الذي له ُحرمتُاه وحقوقه كبلل 
مساتقل.. مناسابٌة مهسٌة تحِسُل الك ريَ من اللرول ولها 
الك اري من الالالالت، وأيها الك ري مان الِدرَب، مناذ الليلة 
احوىل التاي بلأ أيها الدالواُن الظالم عىل بللنا، أول ما كان 
بالنسابة لهذا الدلوان لو أنه أا أ الك ري، ساواء يف بللنا 
أَْو عىل مساتوم املنطقة والدالم، يف بللنا الكل تفا أ بهذا 
الدالوان، وحتى املرتزقة، حتى عبلربه نفساه الذي  دل 
أيسا بدال مطيًة امتطالاا املدتلون وعّللوا بهاا علوانَهم 
وتذّرعاوا بها لدلوانهم، لو تحلََّث عن نفساه وذلك موثٌَّل 
بالفيلياو أناه تفا أ بهذا الدالوان.. بّحاح كذلاك قال إنه 
تفا اأ، املرتزقة بشاكل عام واضاح أنهم تفا اأوا بهذا 
الدالوان، أَبْنَااُء شادبنا اليسناي يف ُكّل أَنَْحاء لاذا البلل يف 
امُلاُلن واحرياف، الكلُّ تفا أ بهذا الدالوان، يف املنطقة من 
حولنا الشدوب والحكومات، الجسيع تفا أ بهذا الدلوان، 
الدالوان نفُساه أُعلن مان واشانطن واتخذ قاراره لناك 

و ارت تلاباريُه لنااك وُمَخّططاتاه لنااك.

الجميُع تفاجأ بهذا العدوان
 لذا الدلواُن أا أ الك اريَ العتبارين: االعتبار احول أنه 
لم يكان لناك من  انب شادبنا اليسني ما ياربّر الدلوان 
علياه بأي حال مان اححوال من قبل قاوم الدلوان، وعىل 
َرأساها أَمريكا وأََاَواتها النظام السدواي ومده اإلَماَراتي، 

لم يكان يف ما قبَل الدالوان من أحلاث مديّنة أَْو مشااكَل 
مدينة أَْو ظروف مدينة يساتقرئ أيهاا أحل من املراقبني 
ومان املّطلدني ومن املهتساني بأَْوَضاع املنطقة يساتقرئ 
أيها أن علواناً وشايكاً سايبلأ عىل لذا البلل املظلوم وعىل 
لاذا الشادب املسالم الدزياز، والواقاُع بالنسابة لللاخل 
بالنسابة لناا كشادب يسناي كان الجسياع منهساكاً عىل 
الوضع اللاخيل يف مشااكله وحواراته وأَْوَضاعه السياسية 
واحمنياة واالقتصااياة إىل آخاره، وبسا أنه لام يكن لناك 
يشٌء من  انب الشادب وال من  انب لذا البلل يستو ُب 
أَْو ياربر أي علوان، الكل تفا أ.. لذا يحسُل شاهااة كبرية 
عىل مظلومية شدبنا اليسني ويحسُل أَيْضاً إَاانًَة كبرية عىل 

املدتلين.

لم يفاجئنا العدواُن إال بالتوقيت َوطبيعة 
األحداث

 الدامُل اآلخر للتفا ؤ لذا، والسبب اآلخر أيه أن الك ريَ 
مان النخاب والتيارات والقاوم يف بللنا لم تكان أيسا قبُل 
تحساُل رؤيًة ناضجًة تجاه الواقاع القائم يف املنطقة ككل، 
الواقاع الذي أيه الك ري من املؤرشات واللالئل اللامغة عىل 
أن ُكلَّ شادوب املنطقة وكل بللان املنطقة لي مساتهلأة 
بسؤامارات كبرية وحروٍب وأتان، الك ري يف بللنا كانوا عىل 
خاالٍف مدنا حول لاذه النقطاة، عنلما ُكنّا يف مساريتنا 
القرآنياة ويف تَحاّركنا نسادى إىل تدسيم حالاة الوعي عن 
تَنا اإلْساااَلمية بشاكل  أن املنطقة بشاكل عام وعن أن أُمَّ
كامال وعان أن بللناا يف طليدة بلالان املنطقاة، الجسيُع 
مساتهَلٌف بسؤامارات كبرية، والجسياُع يحيُك لاُه احَْعَلاُء 
الك ريَ مان املؤامرات الرليبة وأن املساتقبل ميلء بالك ري 
من اححلاث القاامة، كان الك ري يخالُفنا يف لذه املساألة، 
وكاناوا ينظارون إىل اليسن أناه بلل بسنأًم عان الك ري من 
اححالاث وعان املؤامرات، نظارة البدض لألساف لم تكن 
نظارًة واعياًة، البدض كاناوا ينظرون نظارَة االحتقار إىل 
بلللم َوإىل شادبهم، يدتربوننا بللاً ال أََلسيَّة له وشادباً ال 
يُحَسُب حساابَه يف أية حسابات واالعتبارات عىل املستوم 
اإلْقليْسي أَْو عىل املساتوم الالويل، أكانوا يتوّلسون أنه ما 
ائييْل وال أََاَواتهم يف املنطقة  من أحل ال احَمريكاي وال اإلرْسَ

يحساُل نية الساوء أَْو إَراَاة رش تجاه لاذا البلل وتجاه لذا 
الشادب، وكانوا يسخرون منا من شاداراتنا من مواقفنا 
من نشااطنا التوَعوي يف لذا البلل؛ ألذلك تفا أوا، وكانت 

مفا آتهم كبرية  ّلاً..
 بالنسابة لناا تفا ئناا بالتوقيات وتفا ئناا بطبيدة 
اححالاث، أماا أنه سايأتي يف يوم مان احَيَّاام عالواٌن عىل 
بللنا واساتهلاٌف شامٌل عىل لذا النحو، لذه مسألة نديها 
 يّالاً ونلركها  يّلاً وندرف من خاالل الواقع بكل ما أيه 
يف منطقتنا بكلها وأهسنا لدلو لذه احمة نلركها  يّلاً.

أوُل دروس العدوان
 عاىل كلٍّ كان أول ارل مان ارول لاذا الدالوان أن 
نداي َ سيدااً يف لذا البلل عىل أننا شادٌب مساتهَلف وبلل 
مساتهلف، والعتبارات ك رية ومتنوعة وأن القوم احُْخَرم 
وعىل َرأساها ويف ضسنها قوم إْقليْسية عىل َرأساها أَمريكا 
ومنهاا قاوم إْقليْسية باتات الياوم مدروأًة كانات تقلم 
نفساها اوماً كصليل مع أنها كانات يف املايض كله تدَسُل 
بهذا الشادب عسَل الدالو وليس أدل الصليال، وكانت يف 
الحاالت التي تقلم نفَساها محسانًة أَْو مصلحة أَْو أاعلة 

خري إنسا تُللُّ السم يف الدسل.

معنيون ببناء حاضَرنا ومستقبلنا؛ ألننا 
شعٌب يواِجُه تحدياٍت كبريًة

 عاىل ُكلٍّ الحااثاة لاذه يف تلاك الليلاة بلاياًة، الدلوان 
أيقظ شادبنا بكله وبات احمر واضحااً أننا مدنيون يف ُكّل 
حساباتنا يف ُكّل اعتباراتنا يف ُكّل التساماتنا وعىل املستوم 
ال قايف عىل املساتوم السيايس عىل املساتوم الفكري عىل 
باته  املساتوم االسارتاتيجي يف ُكّل تفاصيلاه يف ُكّل تشادُّ
مدنياون أن نبناي حارَضناا ومساتقبلنا بنااًء عاىل لذا 
احََساال، بناًء عىل أننا شادب يوا ه تحليات كبرية بهذا 
املساتوم الذي نوا هه اليوم، بهاذا املقلار الذي نراه اليوم 
ونديشه اليوم، مدنيون يف منالجنا اللراسية يف الجامدات 
وامللارل، يف نشااطنا التوعوي، يف نشاطنا االقتصااي، يف 
مسارات حياتنا بكلها أن ننطلل من لذا املنطلل، لذا ما ال 
بل منه، ولذا أَْكبَار َوألم ارل نساتفيله من مفا أة تلك 

الليلة بهذا الدلوان الظالم واإلْ ااَرامي والوحيش، ثم لذه 
املناسابة أَيْضاً أرصة لشاحذ الهسم والتذكري باملسؤولية، 
البدُض من النال مع طاول أََمال الدلوان وتداقب احَيَّاام 
والشاهور، البدض مان النال يصاُب باملسال وتغلُُب عليه 
الغفلاة ويديش حالاة احماني واحولام ويصيباه الفتوُر، 
والبدض قل يصيباه الولُن، الناال متفاوتون يف وعيهم، 
يف عزمهام، يف يقينهام، يف بصريتهام، يف لستهم، وحتى يف 
إْاَراكهم للسساؤولية ومساتوم إحساساهم باملسؤولية، 
أالتذكري يف م ل لذه املناسابة مهام  ّلاً وإيقاُظ النائسني 
والغاألني مهم  ّلاً، مناسبة مهسة يف لذا الجانب، املناسبة 
لذه أَيْضاً أرصة ملسألة يف غاية احََلسيَّة، أرصة للسرا دة 
الدالوان  احااء ملوا هاة لاذا  اللاخايل ولتقييام  لاألااء 
والتصاّلي لهذا الدلوان، نحن يف لاذا البلل يف ُكّل املكونات، 
وبالذات املكونات التي لها موقٌف شاجاع وحر ومساؤول 
ضال لذا الدالوان ويف التَصااّلي لهذا الدالوان، وتتَحاّرك 
من واقع الشدور باملساؤولية، الجسيع مدنيون أن نرا ع 
أاائنا الدسيل وأن نقيّام أااءنا الدسيل يف ُكّل املجاالت ونحن 
نتصالم لهذا الدلوان؛ بهالف تاليف ُكّل  واناب القصور؛ 
وبهلف التطوير ملساتوم احااء والتحصني ملساتوم احااء 
واالرتقااء بسساتوم احااء؛ حتاى نكاون أَْك َااار أاعلية 
وأَْك َاار تأثرياً يف أاائنا الدسيل يف ُكّل امليااين يف ُكّل املجاالت 

ونحن نتصّلم لهذا الدلوان.
 أَيْضاً مروُر عامني مناذ بلاية لذا الدلوان يحسل االلة 
مهسة، لذا الدلوان الذي عىل رأساه أَمريكا وشاسل الك ريَ 
من القاوم اإلْقليْسياة وأذيالها، لذا الدالوان علوان كبري 
اساتخلمت أياه أأتك أَنْاَواع احسالحة وأحالث التقنيات 
الحربياة والدساكرية، وتَحاّرك أيه املدتالون بكل ثقلهم 
وإمكانياتهام الهائلاة، وعالوان وحايش وإْ ااَراماي لم 
يتقيل بأيٍّ من الضوابط الرشعية واإلنَْسانية واحَْخااَلقية، 
علوان أنفلات وتحلل من ُكّل القيام واحَْخااَلق والضوابط 
واالعتبارات اإلنَْساانية والرشعية، أدل ُكّل يشء يف سابيل 
أن يحِساَم املدركة، استخلم حتى الساالح املحّرم َاولياً يف 
أن يتحقَل له ذلك، ارتكب أبشَع الجرائم يف سبيل أن ينجح 
يف ذلاك، أدال ُكّل املحظاورات وكل املحرمات يف سابيل أن 
يتحقاَل له ذلاك، لم يأُل ُ هالاً، وأدال ُكّل يشء ومع ذلك 
أشال وكانت حسااباته التي بنى عليهاا ترتيباتُه الدلسية 
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أناه سيحسام لذه املدركة يف أُْسابُْوعني أَْو يف خالل شاهر 
أَْو خالل شاهرين، ثم كان يديُش الولم أنه يف لذا الشاهر 
سأحسام املدركة، يف الشاهر القاام سنحسام املدركة، يف 
يوم كذا سانكون يف مليناة كذا أَْو سانكسل مدركتنا لنا، 
أَْو إىل غري ذلك، وو ل نفساه أدالً غارقاً يف الوحل وضائداً 
يف الولام ويدياش يف الرساب، يتخبط من شاهر إىل شاهر 
مان وقت إىل وقت ويكلفه لذا الدلوان ثسناً بالضاً وكلفة 

كبرية وعالية.

شهادٌة عظيمٌة على الصمود العظيم
 أتحسال مارور عامني كاملاني االلة مهسة وشاهااة 
عظيساة عىل الصساوا الدظيام لشادبنا اليسني املسالم، 
الصسوا وال بات الذي أا أ الدلو الذي كان حسب حسابه 
يف واقاع لاذا الشادب يف إمكاناتاه املتواضداة يف ظروأه 
الصدباة يف مداناتاه االقتصااية يف مشااكله السياساية 
يف الك اري والك ري مان الدوامال التي كان يارم أيها أنها 
عوامُل تسااعله عىل حسم املدركة وعىل السيطرة الكاملة 
عىل لذا البلل وعىل رضب لذا الشادب وقهره واساتدبااه 
والتحكم أيه وإذالله، كان يرالن عىل ك ري من االعتبارات 
والدوامال، وكان مطسئنااً إىل ذلاك وأارح بذلاك واخال 
بحساابات واعتبارات نتحالث عن البدض منها، شادبنا 
اليسناي كان أداالً عنلما بالأ لذا الدالوان يديش ظروأاً 
صدبة يف ُكّل الجوانب واملجاالت، ظروف اقتصااية صدبة، 
مشااكل سياساية كبرية ومشااكل ك رية، قضايا وطنية 
صندها أوَلئك والبدض منها طّورلا أولئك وغّذولا، وسدوا 
إىل تحويلها إىل مشاكالت كبرية وُمدضالت حقيقية يداني 
منها َلذا الشادُب، ولكن ماع ُكّل ذلك له رصيُله اإليَْساني، 
لة، كرامته وعزته، أكان  رصيُله احَْخااَلقي، ُلويته املتأصِّ
لناك مجسوعة من الدوامل املهسة التي ساعلت وَسالست 
يف لاذا الصسوا عاىل لذا املساتوم بهذه الفارتة الطويلة 

ومللم أبدل وأبدل وأبدل إن شاء الله تداىل.

َأَه�مُّ عامل يف الصمود
 أوُل الفضال يف لذا الصسوا، أََلامُّ عامل أيه لو الَدوُن 
إَلهي، لذا الشدب شدب مسلم تتأصل ُلويتُُه اإلْسااَلمية، 
اُل أياه الروحية اإليَْسانياة، أهو شادب عنلما بلأ  وتتأصَّ
لاذا الدلوان بكل وحشايته بكل  ربوته باكل ما أيه من 
تلمري وقتل ووحشية َوإْ ااَرام، لذا الشدب التجأ إىل الله 
ُسابَْحانَُه َوتََداىَل، ورالن عىل الله وتاوكل عىل الله واعتسل 
عىل الله ووثل بالله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل، وقرر الصسوا انطالقاً 
من لاذه ال قة انطالقاً مان لذه القيم، ولاو يحسل لذه 
الروحياة، روحياة الواثل بالله املتوكل عاىل الله الذي يرم 
يف اعتساااه عىل اللِه ويف توكله عىل الله ويف التجائه إىل الله 
ويف رلانه عىل الله مصلَر قوة ومصلر نرص ومصلر عزة، 
ويرم يف ذلاك منطلقاً عظيساً يدطيه َاائسااً احمل بالنرص 
مهساا كان حجاُم التحاّلي ومهسا كان حجام التضحيات 
ومهام كان مساتوم املخاطر، لذا الرلان عاىل الله ولذا 
التوكل عاىل الله ولذه ال قة بالله ولاذا االعتساا عىل الله 
لم يَِضْع أَبلاً ولم يضع شدبنا ولم يذلب ُسَلًم أَبلاً، كان له 
نتيجته، كان له ثسرته، كانت له نتائجه الدظيم واإليجابية 
والكبارية، أولهاا لذا الصسوا لاذه القاوة يف املوقف لذه 
الفاعلياة يف املوقاف؛ ولذلك يسكننا الياوم أن نقول إن أول 
عوامال صسوا شادبنا لو إيَْساناه بالله وتوكلاه عىل الله 
ورلاناه عىل الله الدظيم الكريم، واللاُه لو القائل: »َوَمن 
يَتََوكَّْل َعىَل اللَِّه َأُهَو َحْسبُُه«، لو  ل شأنه ندم املوىل وندم 

املصري.

الشهداُء وأبطاُل الجبهات.. العامُل الثاني 
للصمود

 الداماُل اآلخار وال اني مان عوامل الصساوا ولو إنسا 
يكوُن ماع بقية الَدوامل امتلاااً للدامل الرئيساية ونتا اً 
للدامال الرئييس يف التوكل عىل الله واإليَْسان بالله والرلان 
عاىل الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل، الدامل ال اناي الفرعي أن صح 
التدباري لم الشاهلاء شاهلاء امليالان ر ال لذا الشادب 
وأبطال لذا الشادب الذين استبسلوا يف ُكّل  بهات القتال 
وقلماوا أَْرَواحهم وحياتهم يف سابيل الله ُسابَْحانَُه َوتََداىَل 
نُارصًة لدباا الله املساتضدفني اأاعاً عن شادبهم اأاعاً 
عان بلللام اأاعاً عان حريته شادبهم وكراماة بلللم، 
الشاهلاء الدظساء شهلاء امليلان شاهلاء الجبهات، الذين 
وقفاوا وقفاة اإليَْساان وقفة الدازة وقفاة الكرامة وقفة 
ال بات وقفة البطولة، واستبسالوا بكل  ل يف موا هة لذا 
الدلوان، أكان استبسالُهم وكان ثباتهم وكانت تضحيتهم 
تس ال عامال مهسا وقويا وكباريا يف التَصاّلي لهذا الدلوان 

ويف إأشاال مسااعي لذا الدالوان يف السايطرة الرسيدة 
والدا لة التي كانت أُمنيًة له عىل لذا البلل.

 لاؤالء الدظاُم، لؤالء الشاهلاء الكارام، بتضحياتهم 
إخفااق  يف  أساهسوا  الدظيام  وعطائهام  واستبساالهم 
الدلوان، كبّلوه الخساائر وقّلموا له الالروَل املهسة من 
واقع امليلان عن أن لذا شادٌب عزيز وعظيم وُحر ومؤمن، 
للر ة أنه مساتدل وحارٌض أن يقالم احَْرَواح وأن يضّحي 
بالحياة يف سابيل الله تداىل يف سبيل أن يحاأظ عىل حريته 
وعىل كرامته وعىل اساتقالله، إنه شدب حارض للتضحية 
يف سبيل أن يحسي نفَسه من استدباا قوم الطاغوت ومن 

الذل ومن الهوان.

صموُد الجرحى من عوامل الثبات
 الداماُل اآلخُر من عوامال ال بات والصسوا لو صسوا 
الجرحاى، الك اريُ من اإلخاوة الجرحى صسالوا، وكانت 
مساألة احتساال أن يصاَب اإلنَْساان أن يجارح يف ميلان 
القتاال ولاو يتصلم لهذا الدالوان ال تؤثار يف مدنويات 
باملساؤولية  يزيُللام إحساُساهم  املقاتلاني بقالر ماا 
اساتدلااا عاليااً للتضحية بالنفس، أكيف بسساتوم أن 

يُجَرح اإلنَْسان.
 صساوا الجرحاى بالرغام مساا ندانياه يف بللناا من 
صدوباة الحصول عىل الداالج واللواء الاذي يحتاج إليه 
الجريح ومن الحصار الخانل عىل تسافريلم إىل الخارج، 
ماع و اوا الك اري مان الحااالت تساتلعي السافَر إىل 
الخارج نتيجة الظروف املتواضدة واإلمكانات البسايطة 
يف الجاناب الصحاي يف البلال، لكن ذلك كله لم يُ اِن أَبلاً ال 
الجرحى عن الصرب عىل  رحهم والدواة عنل التشاايف أَْو 
اإلرشاف عىل التشايف إىل ميلان القتال من  ليل، وال الذين 
لام مو اواون يف امليلان خشايَة أن يجرحوا لام يتأثروا 

بذلك أَبلاً.
وأرس  الشاهلاء  أرس  صساوُا  لاو  اآلخار  الدامال   
الجرحاى وأرس املرابطني يف الجبهاات، وصسوا املنكوبني 
واملترضريان مان لاذا الدالوان والنازحني مان املناطل 
املحتلاة يف تدز والجنوب واملناطال الرشقية، لؤالء كانوا 
ل بالرغم من  عىل ار ة عالياة من الصرب وال بات والتحسُّ

حجم املدانات.
 عاماٌل آخار أَيْضاً لاو الصارب والصسوا بكاأاة أَبْنَاء 
لاذا البلل يف القرم وامللن بالرغم من القصف الذي شاسل 
الجسيع، شسل امللن شسل اححياء السكنية يف امللن وشسل 

الشاوارع والحارات وشاسل القرم واحريااف، بالرغم من 
ذلاك كلاه الاكل أَْو يف غالب اححاوال صامالون وثابتون، 
لام يذلب شادبُنا اليسناي للرحيل مان لذا البلال مع أنه 
اساتهلف يف مدظم املناطل احَْك َاار بقاوا ثابتني يف امللن 
ويف القرم وبقوا صاملين لام يتزحزحوا أَبلاً وبسدنويات 
عالياة وب بات كبري وبقرار حاسام عىل ال بات مْهسا كان 
حجام التضحيات، أال القتل وال التلمري أولن من عزمهم 
وال أضداف من قوتهم وال حّطسه أَبالاً، كذلك من الدوامل 
املهسة، صارب املوظفني الذين انقطدت مرتباتهم وتوقفت 
بدل تآمر قوم الدلوان عىل البنك املركز مع حجم املدانات 
الكبري يف لقسة الديش، املدانات املديشية التي يداني منها 
املوظفون حتى عىل مستوم التغذية حرسلم وحَْطَفالهم، 
عىل مساتوم إيجار الساكن، حيث يساكن البدض منهم 
والك اري منهم تدتسل عىل اإليجار، الكلُّ صسلوا رغم حجم 

املدانات ورغم مستوم املؤامرة.

تماُسُك الصف الداخلي من العوامل التي 
ساعدت على الصمود 

 من أََلاّم الدوامل التي ساعلت عىل لذا الصسوا تساُسُك 
الصف اللاخيل للسكونات الرئيساية يف لاذا البلل بناًء عىل 
املسؤولية وانطالقاً من الوعي، املكونات الرئيسية التي لها 
اور كبري يف تساساك الصف اللاخيل ويف ال بات من املوقف 
من الجسيع سدى احَْعَلاء لشل صفها إلثارة املشاكل أيسا 
بينها إلثارة النزاعاات والخالأات وتأ يجها؛ بُغية تفكيك 
الصاف اللاخايل وبد ارة لاذه املكوناات ثم االنفاراا بها 
مكونااً مكوناً حتى تصل إىل مآربها وأَْلَلاأها الشايطانية 
يف القضااء عاىل الجسيع وحتى ينشاغل الك اريُ ببدضهم 
البدض، ويغفلون ويذللون ويبتدلون عن مساؤولياتهم 
احََسااسية يف التَصاّلي لهذا الدلوان، لكن مستوم الوعي 
واإلحساال الدايل باملسؤولية سااعل عىل أن يهتم الدقالء 
والوطنياون والجاااون يف لاذا القاوم بأولوياتهام التي 
تفرضها عليهم مساؤوليتهم اللينية والوطنية واإلنَْسانية 
واحَْخااَلقياة وتفرضهاا الحكسة ويفرضهاا املنطُل، ولو 
التَصااّلي لهاذا الدلوان قبل ُكّل يشء والتو اه ُكّل الُجهل 
وكل الدسل وكل املسااعي يف الواقاع الدسيل للتَصاّلي لهذا 

الدلوان لذا كان له تأثريٌ مهم يف التساسك والصسوا.
مان الدوامل املهسة أَيْضاً التَحااّرك الفاعل لكل احَْحَرار 
يف أوسااط لذا الشادب مان الدلسااء الربانياني والواعني 
وامللركني ملسؤوليتهم وللو الات اال تساعية من َمَشايخ 

وغريلم وللس قفني ولكل الشاخصيات الفاعلاة من أَبْنَاء 
لاذا البلل مان مختلف املكوناات والفئات التاي تَحاّركت 
بوعاي ومساؤولية و ل والتساام، لذا التَحاّرك الشاامل 
الواساع من ُكّل املكونات واأع الجسيع إىل املوقف أساهم 
بشاكل كباري ومفيال وعظيم ومهام يف الصساوا وال بات 

والتَصاّلي للدلوان.
 من أََلاّم أَيْضاً ما ساعل شدبَنا بكل مكوناته وأئاته يف 
صسواه بالرغم من حجم الدلوان حجم املدانات ومستوم 
التضحيات لو الرصيل التأريخي لشادبنا الدزيز كشادب 
أصيل متسساك بُهويته وأَْخااَلقه وقيسه وشدٌب تّواق عىل 
اللوام للحرية، لذا الشادب لو شدب عظيم شدب أصيل 
وشادب له تأريخ ولاه تراكم يف لاذا التأرياخ، تراكم من 
التجربة تراكم كبري يف رصيله القيسي واحَْخااَلقي، شادٌب 
عاىل مالم تأريخه كان شادباً متسساكاً بُهويته، شادب 
تاّواق للحرية والدزة وا ه االساتدسار الخار ي عىل ملم 
التأريخ شادب مجالل شدب ُحر شادب عزيز شدب أبي، 
ولاو كان أيه لنا أَْو لناك البدض من الخونة، البدض من 
الذين أرخصوا أنفسهم وباعوا شدبهم وخانوا أمتهم، لكن 
أيه الك اري والك ري والك اري والك ري والك ري مان احَْحَرار 
والرشأاء واملؤمنني واحعزاء الذين أبوا إالَّ أن يكونوا أَْحَراراً 
وصامليان وثابتني، وأبوا الدبواية لقاوم الطاغوت وأبوا 
الاذل وأبوا الهاوان؛ ولذلك لذه الُهوياة ال ابتة يف الو لان 
يف و الان اإلنَْساان الوطناي يف و الان اإلنَْساان اليسني 
َواملتجذرة يف مشااعره، وعي وإيَْسان وعزم ولسه وشدور 
متأصل أبت لهذا الشدب إالَّ أن يكون صاملا وثابتا وعزيزاً 
وأبياً وأن ال يحني رأَسه لقوم الرش والطاغوت واإلْ ااَرام 
واالساتكبار، وأبات لاه إالَّ أن يكون كسا يليُل به شادباً يف 
مقاام الر ولاة يف مقام ال بات يف مقاام البطولة يف املقام 
الذي أرااه الله له وأرااه الرساول صلاوات الله عليه وعىل 
آله له، وتفرضه عليه ُلويته اإلْساااَلمية ومباائه وقيُسه.
 أَيْضااً مان أََلااّم الدوامال املسااعلة عاىل الصساوا 
وال باات.. املظلومياة الكبارية واملسارساات اإلْ ااَرامية 
الوحشاية مان قبل قاوم الرش والدالوان، قاوم الدلوان 
أدلات بهاذا الشادب ُكّل ما يسكن أن يساتفز أيَّ إنَْساان 
بقيت أيه ذرة من اإلنَْساانية وأي ر ل بقيت أيه ذرة من 
الر ولة وأي إنَْساان بقاي أيه شادوٌر بالكرامة اآلامية، 
قتلت احَبْنَاء واحَْطَفال والنسااء، للمت وامرت املساا ل، 
مزقت املصاحف يف املساا ل بقنابلهاا وَصواريخها، يدني 
انتهكات ُكّل املحرمات وأدلت ُكّل املحظاورات، أدلت ُكّل 
ما يساتفزك كسؤمان بحكام إيَْسانك حني ترم ماا يفدلُه 
أولئك الظاملون ولم يفدلون ما يغضُب اللَه ويسخط الله، 
يرتكبون أبشاع الجرائام وأأظع املنكارات والقبائح التي 
تساتفز ُكّل إنَْسان ُمؤمن يرم أيها املنكر الذي يجب عليه 
أن ينكاَره، يرم أيها القبيح الشانيع الاذي يجب عليه أن 
يساتفضَده وأن يسدى ملوا هته وأن يسدى لتغيريه، يرم 
أيهاا الفظائع التي يأبى له إيَْسانُاه واينه وُلويته وقيسه 

َج عليها. ومباائه أن يسُكَت عليها أَْو أن يتفرَّ
 ثام يف بللنا ويف تركيبته القبَلية، قبائل لذا البلل تتديب 
من أن يقتل أعلاؤلا نسااءلا وأَْطَفالها ويلّمرون منازلها 
ويهلمون مساا للا ويرضبونها بكل اساتهتار، حتى يف 
مناساباتها أَْو يف أأراحهاا أَْو يف أحزانهاا يف احعارال ويف 
ء، املنازل  مناسابات الدازاء وأن يساتبيحوا أيهاا ُكّل يَشْ
واملسجل وامللرسة واملستشفى والسوق والجرس والطريل 
والبقالة، وأن يساتهلأوا كذلك أيها املقابر وأن يستهلأوا 
أيها أَيْضاً املداِلم التأريخية، لذه االساتباحة التي لم تَْرَع 
ء أَبالاً لي تساتفز قبائَل اليسان، َمن كان  حرماًة حي يَشْ
يف لاذه القبائل بقاي لهم ُعْرُأاه القبايل، أَْخااَلقه وقيسه 
املتأصلاة والتي لي امتالاا للقيم اإلْساااَلمية واإليَْسانية 
واإلنَْساانية، يتديّاُب وتأُخاذُه عازَُّة اإليَْسان واإلحساال 
بامتهان الرشف والكرامة، أيستفزه ُكّل ذلك حن يتَحاّرك، 
لاذه قبائل لهاا أعراف إذَا قتال الدلو نساائها لها أعراف 
أن ال تكاون قبائل  بانة تغض الطرف وتساكت وتصست 
وتتجالال ما يحالث، إذَا قتل الدالو أَْطَفالهاا لها أعراف 
كيف تفدال إن بقي لليها أعراأهاا وحريتها وكرامتها، ال 
يخرج عن لذه احعراف تجاه لذه املسائل يف موا هة لذه 
االستباحة إال البيّاعون الخائنون الذين أَيْضاً لناك أعراف 

بحقهم يف لذا البلل.
 أداىل كلٍّ املظلوميُة لاذه، واملسارساات اإلْ ااَرامية 
الفظيدة الوحشاية من قوم الدلوان عامٌل مسااعٌل عىل 
اساتفزاز لذا الشادب وعىل التحسيس باملساؤولية؛ حن 
البدض قل تبلل نوعاً ما، يحتاج إىل أن يرم تلك املجازر تلك 
املشالل املؤملة  ّلاً من القتل الجساعي البدض ال يوقضه 
من ساباته وال يغرّي تبلُّاَله ويندَش أَْو يلفات انتباَله إالَّ 
م ُل لذا املساتوم من الجرائم الفظيدة  ّلاً التي يرتكبها 
املدتالون بحل لذا الشادب، يحتااج إىل أن ينتباه، إىل أن 
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يلتفت، إىل أن يحس املساؤولية، أن يرم تلك اآلالف املؤلفة 
من احَْطَفال الذين مّزقتهم قنابل املدتلين وصواريخهم إىل 
أشاالء، ويرم البدض منهم املئاات واآلالف منهم  رحى 
يرصخاون ويبُكاون من احو ااع، ويرم اساتغاثات تلك 
النسااء التي أَْصبَاحات مرملة ويوتام أبنائهاا وأَْصبَاح 
الك اريُ منها أَيْضااً  رحى ومداقني ومداقاات، والبدُض 
منهام كذلك أقالن الك ري الك ري من أعزائهام ور الهم، 
البداض ال يوقظاه إال أن يارم لذه املشاالل الكبرية  ّلاً 
أمامناا الحاارضة الياوم يف ُكّل مليناة ويف مدظم القرم، 
يرم الك ري من املسا ل امللمرة واملصاحف املسزقة، ويرم 
الك ري الك ري من املنشائات الخلمية التي استهلأت بُغية 
إلحااق احذم بهذا الشادب يف ُكّل مجااالت حياته، ال بأل 

حلث ُكّل ذلك وأيقظ الك ري ونبّه الك ري.

العدواُن رأُسه املدّبر واملَُخّطط َأمريكا، 
َوقلبه إْسَرائْيل

 أَيْضااً مان الدوامال املهساة للصسوا باحماس واليوم 
وبدال اليوم وعىل مالم الزمن لاو إْاَراُك احَْحاَرار يف لذا 
البلال والحكساء يف لذا البلل وذوي املساؤولية يف لذا البلل 
لحقيقاة أَْلَلاف قوم الدلوان مان وراء لذا الدلوان، لذا 
الدالوان أيها اإلخوة واحخاوات إذَا أتينا للراساة ماْليته 
ل بسايط يدني ال تحتاُج املساألة إىل ُعسٍل يف النظر  وبتأمُّ
وبُداٍل يف التفكاري، ال، لاذا الدلوان رأساه امللبّار وامللير 
واملتحكم واملرشف واآلمر وامُلَخّطط لو أَمريكا، أما قلبه يف 
ائيْل، أما أََاَواته التي تبارش  ُكّل شادوره وو لانه لي إرْسَ
الالور الرئيايس يف التنفياذ والتَحاارُّك يف امليلان وتشاغل 
يف امليالان، لاا لاي قاوم الدسالاة واالرتهاان لألَمريكي 
ائيْايل يف املنطقاة وَعىل َرأساها النظام السادواي  واإلرْسَ
الدسيل ومده النظام اإلَماَراتي بالتايل ماذا نتوقُع أن يكوَن 
لاذا الدلوان؟!، ال واللاه ال يسكُن أن يكاوَن تحَت أَمريكا 
وتحت تلبري أَمريكا وتحت تو يه أَمريكا وبرعاية أَمريكا 
ائيْل أي موقف محل أَبلاً، وال أي تَحاّرك يف  وبإساهام إرْسَ
االتجااه الصحيح أَبالاً، تَحاّرٌك كهذا رأساه أَمريكا وقلبه 
ائيْال وأياايه قوم الدسالاة واالرتهان وقوم التخريب  إرْسَ
يف املنطقاة لان يكاون إالَّ ضسان امُلَخّططاات احَمريكياة 
ائيْلية، ضسن مشااريع الهيسنة واالساتهلاف لهذه  واإلرْسَ
ائيْال، أإذاً لاذا الدلوان  املنطقاة مان قبَل أَمرياكا وإرْسَ
بالتاايل لو غزٌو اساتدساريٌّ تلمريي يساتهلف الشادب 
اليسني املسالم، الشادب نفسه كشادب من أََلاّم شدوب 
ااة يحساب احَْعاَلاء حساابَه  املنطقاة وكجازء مان احُمَّ
ائيْل، يف  التسامَه بقضاياا أمته الكربم، يف موقفه من إرْسَ

تو هه الحر، ويف تو هه نحو االستقالل.
 املنطقة بكلها مستهلأة، شادوبها بكلها مستهلأة، 
اة كأمة قبل أن تنظر إليها كشدوب أّرقها الدلو يوماً  احُمَّ
ما ومزقها الدلو يومااً ما وقطع أوصالها الدلو يوماً ما، 
اة اإلْساااَلمية لذه يف  قبال ذلك كله لي أماة واحلة، احُمَّ
املنطقاة الدربياة ويف محيطها اإلْساااَلمي أيسا بقي من 
الدالم اإلْساااَلمي، لكن عىل رأل لذا االستهلاف املنطقة 
اة لذه مساتهلأة كأمة، لناك  الدربية بالتأكيل، أإذاً احُمَّ
اة، لناك شادوب مهسة يف لذه  شادوٌب بارزة يف لذه احُمَّ
ائييْل يرم  اة يف حسابات الدلو احَمريكي والدلو اإلرْسَ احُمَّ
أن يبالأ بالخالِص منها أوالً، إذَا لاو تخلص منها تخلص 
اا علالا بكل ساهولة، ثم لاو ينظر أَيْضااً إىل أن لذه  ِمسَّ
الشادوب تس ّل عقبة أمامه بحكام أن أيها قوًم متحررة 
وقوم واعية قوم مساؤولة ترُأُض ليسنته تقُف يف و ه 
مشااريده ومؤامراته، أهو يريال أن يتخلص منها باحول 
لكي يساتطيَع بدل ذلك أن يسارر ُكّل مؤامراته وينجز ُكّل 
مشااريده باملنطقة بسهولة ويرُس وبلون موا هة يف أّي 

صدوبة، أبلأ بلايته بهذه الشدوب.
 ضسن لاذه الشادوب يف املصايف احوىل لهذه الشادوب 
كه بُهويته إىل  يقُع الشادب اليسني املسالم املدروف بتسسُّ
اة  حلٍّ كبري املدروف بتفاُعله الحي والبارز مع قضايا احُمَّ
مان حوله لو شادٌب يهتف الك اري أيه باملاوت حَمريكا 
ائيْال لو شادٌب يتسالا يف أوسااطه بني ُكّل  واملاوت إلرْسَ
مكوناتاه الحرة ويتجاذر يف أبنائاه ر االً ونسااًء الدلاء 
ائيْل، االلتسام الكبري بالقضية الفلسطينية،  الشاليل إلرْسَ
املنالضة للهيسنة اح نبية عىل املنطقة وعىل البلل نفسه، 
أاذاً شادٌب كهذا مستهَلٌف يف مقلمة الشدوب املستهلأة 
مع الشادوب الحرة، ويساتهلف لاذا الدالوان اليسن يف 
 غراأيتاه الحتالل رقداة  غراأية ِمن أََلااّم املناطل يف 
املنطقة الدربية والدالم اإلْسااَلمي من حيث موقده املطل 
عىل باب املنالب من حيث  زره يف البحار اححسر والبحر 
الدربي، ويف مقلمتها ميون و زيرة سقطرم وغريلا من 
الدارشات بل مئات الجزر لهذا البلال، أاذاً املوقع الجغرايف 
الذي لو مهمٌّ لألمة اإلْساااَلمية كأمة إْسااَلمية للسنطقة 
الدربياة كسنطقاة عربية ولناا نحن كيسنيني محساوب 
حسابه يف ُكّل الدالم ومحسوٌب باللر ة احوىل للم القوم 
االساتدسارية التي ترم يف سايطرتها املبارشة واحتاللها 
املبارش لهاذه الرقدة الجغراأية وعىل لاذه املناأذ املهسة 
ولهذا املوقع االسارتاتيجي عامل قوة لها ومفتاح سيطرة 
أَْكبَاار لصالحهاا عاىل بقياة البلالان وعىل بقياة القوم 

املناأسة يف الدالم.

أطماع َأمريكا وإْسَرائْيل على رقع جغرافية مهمة
ائيْل كلٌّ منهم يرم يف لذا السايطرة   اليوم أَمريكا وإرْسَ
املبارشة واالحتالل املبارش لهاذه الرقدة الجغراأية عامالً 
مهسااً عىل مساتوم الدالم اإلْساااَلمي يف إركاعه ورضبه 
والقضاء عىل ُلويته وكيانه وعىل مستوم القوم املناأسة 
يف الدالم الصني وروسيا وغريلا، لذا الدلوان أَيْضاً له لذا 
الهلف َوأَيْضاً يستهلف اليسن يف ثروتِه الواعلة أيسا عرأه 
احَْعَلاء من خالل عسليات املساح واالستكشاف التي تشريُ 
إىل مخازون لائاٍل من النفاط والغاز واملدااان احُْخَرم يف 
لاذا البلل يف ك رٍي من مناطقه، ُخُصوصاً املناطل الرشقية 
املستلة من حرضموت إىل الجوف ويف مناطل أُْخَرم َوأَيْضاً 
عىل املساتوم التجاري محساوٌب عاىل لذا البلال موانئه 
املهسة يف علن ويف املخاء َوأَيْضاً يف سقطرم أَيْضاً ووصوالً 
إىل الحليلة، ولكذا إىل بقية املوانئ حسابات ك رية أطساع 

ك رية اعتبارات ك رية اأدت احَْعَلاَء إىل لذا الدلوان.
 َوأَيْضااً ضسن املؤامرات التي تساتهلف املنطقة بكلها 
مان البحر الدرباي إىل البحر احبيض املتوساط، من اليسن 
إىل املغارب الدرباي حتى من املحيط الهنالي وحتى البحر 
احبيض املتوساط املستال إىل املحيط، أإذاً لنااك مؤامرات 
اة كأمة، عىل لذه الشادوب كشدوب،  كبرية عىل لذه احُمَّ
ويف مقلمتها ويف طليدتها الشدوب الفّدالة الشدوب الحرة 
الشادوب التي يارم أيها الدالو عائقاً أمام مشااريدهم 

االستدسارية أََماام مشاريع الهيسنة واالحتالل.

السعودي واإلماراتي واللحاق باأَلمريكي 
واإلْسَرائْيلي

 لكاذا تَحااّرك احَْعاَلاء ُكلٌّ بحسااباته احَمريكي يرم 
يف لاذا الدالوان أنه عبارة عن تنفيذ أ نالة له يف املنطقة 
يف تفكياك كياان املنطقاة يف رضب شادوبها يف حتاى يف 
عسلياات القتل للناال، اللمار التخرياب، التفكيك لكيان 
ااة البد رة لهذه الشادوب، اإلضداف لهاذه املكونات  احُمَّ
والقاوم لاذا بالنسابة لألَمريكي يدتارب تنفياذاً ح نلة 
يريللا ويسادى لها، ثام من خالل لذا الدلوان يساتفيل 
عاىل املساتوم االقتصااي بشاكٍل كباري مئاات املليارات 
مان البرتواوالر تذَلاُب إىل خزائنه يقلمهاا أولئك احعراب 
الُجفااة البلو الغاالظ الجهلة احعراب احشال كفراً ونفاقاً 
يذلباون ب اروات بللانهام الهائلة بالالً عن أن تساتفيل 
منها شادوبُهم بلالً عن أن يبنوا بها بلَللم عىل املساتوم 
خزناة  أَْو  خزائان  إىل  تذلاب  واالقتصاااي  النهضاوي 
ائييْل بالتايل تبداً لذلك وبشاكٍل  احَمريكي، ويساتفيل اإلرْسَ
مباارش وأحيانااً من خاالل احَمريكي، احَمريكي يحساب 
ائيْايل يحساب لاذه  لاذه الحساابات يف الدالوان، اإلرْسَ
اة  الحساابات ويحساب أَيْضاً أن لذه اححالاث تلهي احُمَّ
اة عنه، تدطيه الفرصة ليستقر ويشتغل  عنه، تشغل احُمَّ
لي بات و اواه ويسّكن حضاوره يف املنطقاة وليصبح له 
نفوذ أَْكبَار عىل مساتوم املنطقة بكلهاا تحت عنوان أنه 
حلياٌف حولئك احعاراب، لنا سايوأر لنفساه حسايًة من 
خاللهام لم ولم يخوضون مدركته ضال ُكّل القوم التي 
ائيْايل بدناوين  يرالاا علوًة لاه، يخوضون مدركاة اإلرْسَ

عربياة وبدناويان زائفة وبتربياراٍت زائفة، أريم نفساه 
مساتفيلاً مان  وانب ك ارية وباعتبارات ك ارية، النظام 
اة يف خياراتها  السادواي ولو النظام الذي ابتدل عان احُمَّ
يف التساماتها يف قضايالا شال له طريقاً مختلفاً كلياً ُكّل 
االختاالف، اختار لو أن يجدل مصريَه ومسااره وطريقه 
ائييْل، يرم أنه يسكنه أن يكون  باللحاق باحَمريكاي واإلرْسَ
لاه اوٌر يف املنطقاة من خالل لذا اللور مان خالل التبدية 
املطلقاة َوالدسيااء لألَمريكي ومان خالل التسالاي التام 
ائيْل، النظام  ائييْل تحت عنوان التحالاف مع إرْسَ ماع اإلرْسَ
السادواي لو ااخل لاذا النظاام أَيْضاً طرأت حساابات 
 ليالة أرياٌل ااخل النظام السادواي وأريال محسل بن 
سالسان يرم أن لاذا الدلوان بات ُساّلساً لاه للوصول إىل 
أَْلَلاف شاخصية ومكاسَب شخصية للوصول إىل للأه يف 
االساتيالء الكامل واالنفراا بالسالطة بالنظام السدواي، 
لو يسادى إىل اقصاء تياار محسل بن نائف، لذه مساألة 
واضحة ومؤكلة، لها الك ري من اللالئل اللامغة والواضحة 
 اّلاً، ولم يف ااخال احرسة الياوم يدرأاون أن محسل بن 
سالسان وتياَره يسدون بكل  ل إىل االساتحواذ التام عىل 
السالطة يف املسلكة والتخلاص من املكون احُْخاَرم أَْو من 
التيار احُْخَرم املو وا ااخل احرسة، لناك أَيْضاً حساابات 
ورلانات لسيطرة يف الجزيرة الدربية عىل الشدب نفسه يف 
املسلكة ولتلويخ لذا الشادب لقهر لذا الشدب إلذالل لذا 
الشدب.. ونرم كيف أن املسألة باتت اليوم واضحة بشكل 
كباري حتى الك ري من املتأملني يف الواقاع من أَبْنَاء املسلكة 
أنفسهم يرون لذه الحقيقة بوضوح وأَْك َاار من غريلم، 
كسا النظام السدواي النظام اإلَماَراتي يحسب حساب أنه 
كذلاك لن يكون لاه اور لن يكون له حضاور لن يكون له 
اعتبار إالَّ يف أن يكون واحلاً من احذيال الالحقة باحَمريكي 
ائييْل، باتت لذه املسألة واضحة بالنسبة لإلَماَراتي  واإلرْسَ
والسادواي، وأقصل يف كاللسا النظام والسالطة املساألة 
واضحة  اّلاً كلٌّ منهسا اتجه لذا االتجاه وحسام خياَره 
عىل لذا احََساال وانطلل بناء عىل ذلك، عنلما تشاللون 
يف التلفزياون املشاالل التلفزيونية حنور عشاقي ولرُتكي 
ائيْليني كيف تلك اللقاءات حسيسية  الفيصل إىل  انب اإلرْسَ
للر ة عجيبة االبتسامات وحالة االبتهاج الواضحة عليهم 
تاُللُّ عىل ارتبااط وثيل وحسيسي ولزمان طويل خرج من 
الرس إىل الدَلن، اإلَماَرات نفساها لناك شخص لو وزيُرلا 
املدروُف سالطان أحسال الجابر، لذا الوزير مدني بشاكل 
ائيْليني  رئيايس يف اإلَمااَرات بالتنسايل املباارش ماع اإلرْسَ
وباات ُلناك اليوم مهام عسلية مشارتكة ما بني اإلَماَراتي 
ائيْايل، لذه مساألة مدروأة وواضحاة، أإذاً لؤالء  واإلرْسَ
انطلقوا من خالل لذه الحساابات لهاذه االعتبارات بهذه 
احَْلاَلاف الدناوين اآلخر التي يرأدونهاا ويتحلثون عنها 
مان باب الضجياج واالساتهالك االعالماي والتغطية عىل 
الحقائال، عنوان احمان القومي الدربي، عناوان الحساية 
للرشعياة واللأاع عان الرشعية ما لاي إالَّ مجرا أكاذيَب 
مفضوحة ومكشاوأة، ما لي إالَّ مجارا عناوين زائفة ال 
أََسااَل لها وال واقع لها، إن لي إالَّ أكاذيب كبرية وكلسات 
خبي اة ا ت ت من أوق احرض ما لها من قرار ال أصل لها 
ال واقع لها ال حقيقة لها، يشتغل ضسن املرشوع احَمريكي 

يف املنطقاة، لاذا بالتأكيال يهالا احمان القوماي الدربي 
ائيْل يف ما  ائيْل يلخل مع إرْسَ واإلْسااَلمي، يتحاَلُف مع إرْسَ

ائييْل. ائييْل ويتحلَّث عنه اإلرْسَ يسسيه اإلرْسَ
ائيْل لان تكوَن إالَّ أرضاراً  إن املصالَح املشارتكة مع إرْسَ
حقيقياة ومخاطر حقيقية عىل الدرب وعىل املسالسني لن 
تكاوَن إالَّ تهليالاً أدلياً لألمان القومي الدرباي، والحظوا 
لام عسلوا عىل َ اّر مرص إىل لاذا الدلوان تحات الدنوان 
لاذا الحفاظ عاىل احمن القوماي الدربي، ولكان الحظوا 
كيف شغلهم حتى اليوم، شغلهم يف  زيرة ميون، شغلهم 
يف  زيرة ساقطرم، تركيزلم عىل السااحل اساتهلاأهم 
لك ري من املناطل، سايطرتهم يف البلل املبارشة عىل املوانئ 
واملطاارات، ترصأاتهم كلها لي ترصأاات احتالل وأينسا 
توا ال اإلَماَراتي الجنلي اإلَماَراتاي اعترب أنه تواُ ٌل عسيل 
لصالاح أَمرياكا، مهسته الرئيساية واحوىل خلماة أَمريكا 
ائيْل، أينسا توا ل الضابط السادواي يف مأرب  وخلمة إرْسَ
أَْو يف شابوة أَْو يف الجناوب بشاكل عاام يف أي منطقة من 
مناطل الجنوب أَْو أي منطقة من مناطل الساحل أَْو يف أيٍّ 
من املوانئ أَْو املطارات اعتارب أنه توا ل عنرص مخابراتي 
لصالح أَمريكا وعسيل ياؤّاي اوراً لخلمة أَمريكا ولخلمة 

ائيْل. إرْسَ
 الياوم أنا اقول ملرص مارص اللولة الدربية الكربم التي 
لّسش النظام السادواي اوَرلا يف املنطقة وسادى لجدل 
اور مارص ثانويااً وتابداً بشاكل حريف، تاباع ال يناقش، 
وتاباع ال يخالف، وتابع ال يباين َشايْئاً من و هات النظر، 
لذا الذي يريله النظام السدواي ملرص، وما إن تختلف مده 
مارص يف و ه من و هات النظار أَْو يف موقف من املواقف 
أَْو يف مساألة من املساائل إالَّ وعامل مرص بشكل غري الئل 
بشاكل ُمهني بشاكل ابتزازي يحااول أن يَوّ اَه صفداٍت 
اقتصااية يرسال وأوَاه إىل أثيوبيا من شاأن سل النهضة 
لنااك الذي يهّلا مرص، وترصف ترصأات وأالعيب لنا أَْو 
لناك، يحرك خالياه يف سايناء ويساتهلف احمن املرصي، 

يشتغل بأساليب ك رية.
 اليوم الو وا اإلَماَراتي والو وا السادواي الدساكري 
املحتال يف مياون وساقطرم يف بااب املنالب ويف علن ويف 
املناطل لذه االسارتاتيجية والحيوية أنا اقول ملرص وأقول 
ائيْل وملصلحة أَمريكا ويرم  لكل الدرب لذا و وا يس ل إرْسَ
ائيْايل أنه و وا لصالح َوأناه يخلمه وله عالقة  أياه اإلرْسَ
به له إساهام أياه، له حضور أياه بشاكل أَْو بآخر، لذا 
الاذي يهلا احمان القومي الدربي، ولهذا الحظوا ساواء يف 
الجانب اليسني أَْو يف الجنب اإلأريقي يف  يبوتي ويف إرترييا 
اتجهوا لناك ويف الصومال أَيْضاً حتى يف الوضدية الحالية 
للصومال الذي مّزق أيها الصوماليون إىل منطقتني ذلبت 
لتشاتغلَّ لنااك وتسادى لفرض قواعاَل لها لنااك، ولي 
ائيْليني،  قواعال الدسيل لصالح أسايااه احَمرياكان واإلرْسَ

وبالتايل َلذا لو الذي يهلا احمن الدربي.

أضراُر العدوان وصلت إىل شعوب الدول املعتدية
 من لذا املنطلل لهذه الحساابات لهذه االعتبارات كان 
لاذا الدلوان عىل اليسن ويساتسر لذا الدالوان عىل اليسن 
وعىل ملم عاَمني ونحن اليوم عىل اعتاب اليوم ال الث، لذا 
اأع شادبنا إىل الصسوا إىل ال بات إىل االستبسال ولو يدي 
حقيقاَة لذا الدالوان وما يهلف إليه لاذا الدلوان وعانى 
شادبنا وعانت املنطقة بكلها حتاى بللان قوم الدلوان أَْو 
بدضها كسا لو حال الجسيع يف املسلكة الدربية السدواية، 
حال الشادب أَيْضاً يف اإلَماَرات الكل بلأ يداني لناك، حتى 
النظام السادواي نفسه بلأ يداني، حتى النظام اإلَماَراتي 
نفساه بلأ يداني، وكلفهام لذا الدلوان َك ارياً، حتى عىل 
مساتوم الكلفة االقتصااية اليوم أرامكاو أخُر االقتصاا 
السادواي اعامة االقتصاا يف املسلكة الدربية السادواية 
الاذي نهض مان خاللها اقتصااُا املسلكة بشاكل رئييس، 
اليوم لي سالدة مدروضة يف احساواق للبيع، اليوم الك ري 
من ما يتدلل بالقطاع الدام يف املسلكة يدرض للَخصخصة 
ومتجاه نحاو الخصخصة، الياوم يف املسلكاة تخفيضات 
وخصسيات واقتطاعات يف املرتّبات من مرتبات الوزراء إىل 
أصغار موظف، اليوم لناك وضع اقتصاااي َحِرٌج، أَزَمات 
اقتصااية،  رع اقتصااية ومشاكل سياسية، اليوم كذلك 
بدل ما بانت احالعيب لذه مدروأة أن محسل بن زايل يقف 
إىل  انب محسل بن سالسان للعسه للسايطرة واالستحواذ 
الكامال عاىل الحكم يف املسلكة عىل حسااب التياار اآلخر، 
والجسياع أَيْضااً يرم يف الشادب لنااك غري مدناي بهذه 
املساألة، لكذا يرون شادوبهم، يرون الشادب يف املسلكة 
شادباً غاري مدناي ال مان قريب وال مان بديل يف مساألة 
سالطته ونظام حكسه والسياساات والقارارات واملواقف 
وقارارات الحرب وقرارات السالم وغري ذلاك؛ ولذلك لناك 
مع الوقت اساتياء من لذه السياساات وإْاَراك ملخاطرلا 
عىل املنطقة بكلهاا، وليس علينا أقط نحن ترضرنا ك رياً 
من لذا الدلوان أدالً كيسنيني ترضرنا استشهل منا اآلالف 
من أَْطَفالنا ونساائنا وامر بللنا، ولكن اليوم لذا الدلوان 
لاه أرضار كارثية عىل املنطقة بكلهاا يف قضايالا الكربم 
يف قضايالاا االسارتاتيجية وله أرضار يف البلالان املدتلية 
التي لدبت اوراً رئيسياً وأََسااسياً يف لذا الدلوان باللر ة 
احوىل يف املسلكاة يف اإلَمااَرات، أاإذاً الجسياع لنااك يلحظ 
مالم التبدات الكارثياة والنتائاج الكبرية لهاذا الدلوان، 
الحظاوا أن الحظ بوضوح أن الك ري من منتسابي الجيش 

خطاب السيد

 تفعيل وثيقة الشَرف القبلي التي اعتمدها ووّقع عليها 
جمهور كبير من قبائل اليمن ورجالها

 العناية شعبيًا ورسميًا بأسر الشهداء وبالجرحى وأسر األسرى 
والمرابطين بالجبهات وبالنازحين والمنكوبين جراء العدوان 
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يف السادواية غاري مقتندني بهاذا الدلوان ولاذا لو وراء 
الك اري من الضباط والجنوا السادوايني غاري املتفاعلني، 
الك اري منهم غاري متفاعل مع لاذا الدالوان؛ حنه يدرف 
أن لاذا علوان بغري حل وبلون ماربر وال رضورَة له َوأنه 
يايسء إىل الجاوار َوإىل حل الجاوار وإىل الحقوق املفرتضة 
بني بللين متجاورين وشادبني بينهام الك ري من احوارص 
والروابط، ولذا وراَء موقف الك ري منهم يف علم تفاعله يف 
املدركة ويف امليلان ليَس  بنااً، الك ريُ منهم ر ال وأبطال 
ومن مناطل مدروف أللها بالبطولة والشاجاعة ولكنهم 
يذكارون أن لذا علوان عىل إخوتهم يف اإلْساااَلم عىل أَبْنَاء 
 للتهم يف الدروبة عىل بلل مجاِور لهم، عىل  ريانهم الذي 
تربطهام بهام أوارص اإلْساااَلم وأوارص الدروبة وأوارص 
الدروباة وأوارص الجاوار، أالك ري منهم حتاى من نفس 
املواطناني، البداض لناك الولابياني بزيااة لليهام ُعَقل؛ 
حنهم مرىض عىل الدالم كله عىل اإلْسااَلم واملسلسني وعىل 
الجسياع ولليهام ُعَقاٌل مدروأاة نتيجة النزعاة الولابية 
اة بكلهاا والبرشية بكلها،  التكفريية املتوحشاة تجاه احُمَّ
لكن أقول لشدبنا اليسن ال تنظر إىل الجسيع يف املسلكة بهذه 
النظارة، ال، لنااك الك ري ِمن َمن يتألم ويأىس ويشااركنا 

أملنا نتيجة الدلوان من النظام لناك.

َأْكَب�ر مؤامرة تحدث يف اليمن
 لال الدالوان ولو عاىل أعتاب الداام ال الاث أثّر عىل 
القضية الفلساطينية شاأنه شأُن بقية املشااكل القائسة 
يف املنطقاة التاي يشاتغل عليهاا أولئاك املدتالون عليناا 
شاغلهم يف ساوريا شاغلهم يف الداراق شاغلهم يف ساائر 
البللان أالعيبهم عىل مساتوم ماا يفدلونه لتخريب احمن 
واالساتقرار يف بللان املنطقة وصناعة احَزَمات السياسية 
والحاروب واملشااكل والفتان تحات ُكّل الدناويان، لكان 
أبازر حلث أَْكبَاار مؤامرة لي التي تحالث اليوم يف اليسن 
بل نساتطيع القاول إن ما يحالث اليوم يف بللناا وأن لذا 
الدالوان عىل بللنا لو أَْكبَار حارٍب قائسة يف الدالم اليوم، 
أَْكبَار حرب وأَْكبَار عالوان قائم يف الدالم اليوم، يف احرض 
الياوم، والدلوان يف لذه املرحلة عىل بللنا عىل أعتاب الدام 
ال الث كلفٌة كبرية للدلوان عىل مساتوم عام عىل مستوم 
بللانهم عىل مساتوم بللنا، ولكن لل ساالم لذا لدلوان 
أَْو تسكن بكل وحشيته وإمكاناته وبكل  ربوته وطغيانه 
مان كارس إرااتنا، ال، لن يكارس إرااتنا، لم يكارس إرااتنا 
ولان يولن من صالبتنا، ولم يساهم أَبالاً أَْو يلأدنا لولن 
أَْو ضداف يف الدزم أبالاً، من ما يزيُلنا عزمااً، قناعة وعي 
إيَْسان ثباات وصسوا بدل عامني، ولم انتظاروا أن ننتهَي 
يف احََسابيْع احوىل، ما الذي حَلَث لحل اليوم تطورت قلرات 
بللنا الدساكرية ضسن برنامج تصاعالي، تنامت الخربة 
الدسلياتية والقتالية لر اال البلل يف امليلان، وتنسو أَْك َاار 
تسالم، اححلاث لذه يف أَْكبَار عسلية تنظيم وتطهري للبلل 
من الدفن والقااذورات املتس ل بالخوناة والدسالء من ُكّل 
أئاات الشادب، يدني أَْكبَاار عسلية تنظياف وتطهري تتم 
اليوم تقلم شااللا إضاأيا كبريا للشدب أن ال ترالن أبلاً، 
ال عىل امُلَؤّسساات اولية كاحَُماام املتحلة أَْو مجلس احمن 
وأن تدتساَل عاىل الله وعىل نفسانا نحان، وإن طال الكالم 
نوعاا ما ولو طال الكالم ال يسكن أن نتجالل طبيدة اللور 
السالسي لألَُمام املتحلة وملجلس احمن ما من شاك أبلاً يف 
أن احَُمام املتحلة لدبت اوراً سالبياً منذ بلاية الدلوان َوإىل 
اليوم سادت إىل تقليم غطااء عىل الدالوان وعىل  رائسه 
الفظيداة والكبارية واملشاهواة، ويف ك اري مان اححياان 
قلمت توصيفاات خجولة وانتقاااات متواِضدة ومواقف 
متذبذباة ومتناقضة ومارتّااة ومضطربة، أهذا واحل من 
احاوار السالبية، انحازت إىل صف الدلوان وتبنّت مزاعسه 
واأرتاءاتاه، يف ك ري مان القضايا واحماور حاولت التقليَل 
من مساتوم الجرائم حتى يف تقليم احرقاام، تقلم أرقاماً 
منخفضاة، عسلات يف املفاوضات عسلية تس يل ساخيفة، 
وكأن لناك  لية يف السدي لتحقيل السالم ووقف الدلوان 
وانتهاِء الحرب وحل املشاكلة، ألم تكن أَْك َاار من عسلية 
تس يل أقط ملحاولة إقناع القوم الحرة باالستسالم وليس 
الساالم، حاولت يف أاائهاا أيسا يتدلل باملدوناات الغذائية 
أن تكاون عىل نحاو محلوٍا  ّلاً أراات ذلاك ووّ هت لذلك 
وأن تكاون مجّرا عسلية خلاع وليس إعانات اغاثية  ااة، 
وحتاى يف ك ري من الحااالت كانوا يقلمون ماواااً غذائية 
أاسالة وغري صالحة لالساتخلام اآلامي، اور سلبي بكل 
االعتباارات، أي شادب يف اللنياا وأي ناال عليهم علوان 
لليهام مظلومية ليدوا  يّلاً وليدرأاوا وليوقنوا وليتأكلوا 
أناه ال أَُماام متحالة وال مجلس امن وال عامال غربي وال 
أورباي وال أي طرف من لاذه احَْطاَراف يسكان أن يقطَع 
عناه رشاً أَْو أن يخلَصاه من مظلسة أبالاً، التوكل عىل الله 
ل املسئولية لو اليش الذي يفيل ويجلي؛  الدزم ال بات تحسُّ
ولذلاك بسا أن الدالوان مساتسرة وااخل يف عاماه ال الث 
ونحن شدب يسني مستهلف مظلوم وال يسكن لنا التدويل 
ال عاىل أَُمام متحلة وال أي أَْطاَراف اولية ال لنا وال لناك، 
حتى روسايا وحتى الصني ال يسكان التدويل عليهم، نحن 
رأينا كيف أن روسايا قلمت أَْمَواَل الشدب اليسني املليارات 
من الفلول التي طبدتها ولي اساتحقاٌق للشدب اليسني 
تقلمها الياوم إىل املرتزقة لتدينَهم يف الحارب، إىل املرتزقة 
والخوناة تقول تفّضلوا وتلأع إليهام تلك املبالغ التي لي 
حلٌّ مساتَحلٌّ للشادب اليسني، وكان املفارتض أن تذلب 

لصالح املرتّبات ولكن لم تذلب لصالح املرتبات، باست ناء 
اليساري  اّلاً للقليال القليل مان املوظفاني، واحغلبية لم 
ء لذه احَْمَوال، تواطأت روسايا وتواطأت  يصل إليهام يَشْ
مدهام احَُمام املتحلة، أن تذلب إىل  يوب املرتزقة لصالح 
أرصلتهام يف البناوك، و زٌء منها لتسويال الحرب لتسويل 
الدالوان لتسويال الجرائام، لتسويل عسلياات القتل،  زء 
منها سيصل بال شك للقاعلة وااعش وأم الهم من القوم 

اإلْ ااَرامية.

عوامل تعزز الصمود والثبات
 التدويل عىل الله ُسبَْحانَُه َوتََداىَل ونحن مدنيون بتدزيِز 
عوامال الصساوا وال بات وااللتسام بكل ما من شاأنه أن 

يسااعَل عىل ذلك، رساسياً وشادبياً.
عىل املستوم الرساسي مدنيون أوالً: تفديُل ُمَؤّسسات 
اللولاة ومرا داة أاائهاا وربطهاا بالواقع، ندام للقيام 
بسسائولياتها ووا باتها، بحسب املتطلبات واالحتيا ات 
والارضورات امُللحة، لظاروف الحرب وموا هاة الدلوان 
ملااذا؟؛ حن الك ريَ يف ُمَؤّسساات اللولة ال يزاُل يف نشااطه 
وعسله وسياساته والتساماته خارَج نطاق التغطية، كسا 
يقولاون، يدني ال يلرك أننا يف حارب وأن من املفرتض أن 
تكاون ُكّل التسامات ُمَؤّسساات اللولة تلبي االحتيا ات 
التي يحتاُج إليها الشدب ويحتاج إليها الجيش يف موا هة 
الدالوان، البدض ال يزال يشاغل ضسن التساماات أُْخَرم 
الروتني الساابل وليس كأن البلال يف حالة مواَ هة حَْكبَار 

حرب قائسة حالياً عىل مستوم الدالم.
 -2 تفديل قانون الطاوارئ ملوا هة الطابور الخامس 
الاذي يلدب أقذر اور يف تفكيك وخلخلاة الجبهة اللاخلية 
بكل الوساائل القاذرة، وأمنيااً واعالميااً وا تساعياً، لذا 
الطاباور يجاب أن يفّدال قانون الطاوارئ للتَصااّلي له 
وملنداه؛ حنهم قاذرون وانيئون ومنحطاون للر ة أنهم 
بلغوا يف مساتوم اللؤم والخسة واللناءة ار ًة ال يوقفهم 
إالَّ الحازم وال يبكسهم إالَّ الدازم، َوأَيْضاً التخاذ اال راءات 
الالزماة للحفااظ عىل أمان اللاخال ومواَ هاة االخرتاق 

واالستقطاب املدااي.
 -3 تطهري ُمَؤّسساات اللولة كاأة من الخونة املوالني 
للدالوان، لألساف ال يازال يف ُكّل ُمَؤّسساات اللولاة مان 
الذيان قل خر وا إىل خاِرج الباالا أَْو املناطل املحتلة، ومن 
املتوا لين حالياً لنااك من لم موالون للدلوان يسّجلون 
ويقّلساون ُكّل الجرائم التي ُقتل أيها اآلالف من احَْطَفال 
والنسااء ويبتهجون عىل املشاهل اللموي حشالء احَْطَفال 
والنسااء، يرتاح يكيُِّف أن شادبه يُقتل ويذباح، وأن بلله 

يلمار، ويدتارب ذلاك مفخارة ومجالاً.
 عاىل كلٍّ ال بال مان تطهاري ُمَؤّسساات اللولاة منهم 
ومحاكستهم عىل خيانتهم لبلللم وشادبهم َواساتبلالهم 

من احوأياء احكفاء من أَبْنَاء البلل.
-4 تفدياُل القضااء ماع إصالحاه، يحتااُج إىل إصالح 
ووا باتهام  بسسائولياته  للقياام  تفديال  إىل  ويحتااُج 
واليقظاة من حالة السابات التاي طال اساتغراُقه أيها، 
القضاء اليوم يف حالة سابات، نائم، بحا ة أن يساتيقَظ 
ماع مالحظاة تطهاريه أَيْضااً مان ُكّل الخوناة املؤيلين 

للدلوان ومحاسابتهم.
-5 تشاكيل وتفديال اللجناة االقتصااياة يف مجلاس 
الاوزراء، ال يازال عسال اللجناة االقتصااية عسالً شاكلياً 
ومحلوااً وليسات أدالًة كسا ينبغي، ولم تتشاكل وتتفّدل 
كساا ينبغي والدسل وأل رؤيا اقتصااية واقدياة وبنااءة.

واالستفااُة من ك ري من املقرتحات َوالحلول للم بدض 
الوزراء وبدض الخرباء.

سااسااً: إصاالح وتفديال اح هازة الرقابياة للقياام 
بسسؤوليتها يف محاربة الفساا والحل منه واالعتساا برؤية 

وطنية أدالية لتحقيل لذا الهلف وبجل ومسؤولية.
لذا مان أََلااّم املساائل التي ينبغاي املساارعة أيها، 
والتأخاري لياوم واحال يف لاذا الجاناب ذنب عاىل الجانب 

الرسسي.
سابداً: ضبط املوارا املالية وإْصاَلحها وتوسيع اائرتها 
واالساتفااة من ُكّل الفرص املتاحة ولي ك رية والسادي 
الجااا لتحصيال االساتحقاقات واملليونياات الجسركياة 

والرضيبية.
ثامنااً: الدناية القصوم بالازكاة واختصاصها لضسان 
اال تساعي لصالح الفقراء يف البلل بصفة رساسية ونقرتح 
إصالار قاناون بهاذا الشاأن يراعاي يف الازكاة كفريضة 
إْساااَلمية عاىل اعتباارات الرشعياة ووأال آلياة تضسن 
وصولهاا إىل الفقراء من اون أي تسييز أئوي أَْو مذلبي أَْو 
سايايس ومع املدانات الكبرية للفقراء اليوم، أهي ستس ل 
راأالا وااعسا مهساا حَْكبَار رشيحة من الشادب اليسني، 
وأَْك َاارلاا مدانااًة وبؤسااً، َوأَيْضااً بالنظار إىل احََلسيَّة 
الرشعية الساتنزال الربكات والخرياِت من الله َوأَيْضاً ملنع 
ترسيبهاا لصالاح الدالوان تحاَت غطاء  سدياات تابدة 
لقوم الدلوان، لذا موضوع مهم، اليوم أَْكبَار رشيحة من 
الشادب اليسني لم الفقراء ومداناتهم تزااُا بشاكل كبري 
يوماً بدل يوم، الزكاة مهم  ّلاً الدناية بها وتطهري احَْمَوال 
وليلرَك الجسيُع أن البُخَل بالزكاة وعلم إخرا ها له أرضار 
كبارية  اّلاً يف النقص من الخريات والاربكات، يدني نحن 
كشدب مسلم بحكم إْسااَلمنا وُلويتنا اإليَْسانية والتزامنا 
الرشعاي يجاب أن نالرك أََلسيَّاة لاذا الركن مان أركان 
اإلْساااَلم وأن نتداطى بجلية وبناًء عىل لذا املقرتح الذي 

نأمل التجاوب مده من الجانب الرسسي.
تاساداً: أتح أباواب التجنيال يف الجياش واإلحالل بلل 
الفارار، َوأَيْضااً بلل الخونة املنضسني لصاف الدلوان، من 
ماا يتيح للشاباب احبطال والر ال الشاجدان يف لذا البلل 
أرصاَة اللأااع عن بلللم وشادبهم من خاالل تجنيللم 

واستيدابهم يف امُلَؤّسسة الدسكرية.
عارشاً: االساتسرار يف تطوير القلرات الدساكرية وعىل 
َرأساها القاوة الصاروخياة وباال طياار واللأااع الجوي 
والبحرية والتقنيات الدسكرية املدتسلة عىل الليزر وغريلا 
من املشاريع املبتكرة التي الزالت طور االنشاء والبناء.

أحل عرش: إْصااَلح وتو يه الدسل االغاثي واإلنَْسااني، 
بسا يضسان وصول املسااعلات إىل املحتا ني َواملترضرين 
واملنكوباني والنازحاني والسادي الح ياث والجااا للعام 
املشااريع الصغرية لاألرس وتسويل احنشاطة االقتصااية 
لاألرس وإعااة ترميام اقتصاالا من  ليل للداواة حَبْنَاء 

لاذا البلل إىل حالة االنتاج ولياس أقط البقاء تحت رحسة 
االستجلاء.

اثني عرش: تفديال الدسل الحقوقاي برعاية من وزارة 
حقاوق اإلنَْساان بفضح  رائام املدتلين والتشاهري بهم 
والسادي ملقاضاتهم وإيصاال مظلومية الشادب اليسني 
بالتدااون مع االعاالم إىل كاأة الشادوب ومختلف اللغات 
الداملياة وتوثيال الجرائام واحرضار لالعتباار الحقوقاي 

ولالعتبار التأريخي أَيْضاً.

على املستوى الشعبي:
أوالً: الدناية املساتسرة للعم الجبهاات بالر ال واملال، 
الجبهات تحتاُج باساتسرار للعم مساتسر بالر ال َوأَيْضاً 

باإلمكانات امَلااية.
ثانيااً: الدناياة القصاوم بالتكاأال اال تساعي، نحن 
شادب مسالم يجُب أن نكون أيسا بيننا رحسااَء ورحساء 
لفقرائناا واملترضرين أينا واملدانني أيناا، وتطوير آليات 

الدسل أيه وتفديل الدسل الخريي يف لذا الجانب.
ثالثاة: الحفااظ عىل وحالة الصاف باني ُكّل املكونات 
وتفديال آليات التدااون والدسال املشارتك والحفاظ عىل 
السالم اال تساعي باني القبائل اليوم، القبائل مساتهلأة 
يف سالسها اال تساعي أيساا بينها، والتَصاّلي للسسااعي 
الشايطانية من قوم الدالوان إلثارة املشااكل والنزاعات 
باني القبائل وإشاغالها عان ميلانها املارشف ومدركتها 

الحقيقية وقضيتها الداالة وأولوياتها املهسة.
الجامداات  يف  التوعاوي  بالنشااط  الدناياة  أربداة: 
واملالارل واملقايال واملناسابات والتحصاني بالوعاي يف 
موا هاة التضليال االعالمي والفكاري والتَصاّلي للحرب 
الناعسة من قوم الدلوان لي تشان علينا حرباً عساكرية 
تلمريياة وحرباً ناعسة اأساااية التي تسادى إىل إأسااا 
الشباب ونرش اللعارة واملخلرات، لذا طبيدة أولئك حكام 
احعراب، يحاولون نرش اللعارة واملخلرات، السدي لضبط 
حالاة الفوىض يف مواقاع التواصال اال تساعي ووساائل 

اإلعالم بكل الوسائل املسكنة.
خسساة: تفديال وثيقة الارَشف القبيَل التاي اعتسللا 
ووّقع عليها  سهوٌر كبري من ر ال اليسن وقبائل اليسان.
ستة: الدناية شدبياً ورسسياً بأرس الشهلاء وبالجرحى 
بتوأاري  بالجبهاات،  املرابطاني  وباأرس  احرسم  وباأرس 
احتيا اتهام املديشاية، وبالنازحاني واملنكوباني  اراء 
الدالوان، لاذا عسال مشارتك ماا باني الجانب الرساسي 

والشدبي.
سبدة: االلتسام، وأر و ذلك يا شدبنا الدزيز، االلتسام 
باستغالل موسم الزراعة القاامة بتداُون رسسي وشدبي، 
نحان مدنياون بالسادي وااللتسام بشاكل كباري بأقىص 
قلر مسِكن، موسام زراعة الذرة قااام ومهم، عنلما يأتي 

االلتسام به من الجسيع.

رسالة لقوى العدوان
أما لقوم الدلوان أنقاول لهم باملخترص املفيل: ما اام 
علوانكم مساتسراً أيدني ذلك حتسيااً وبإذن الله صسوانا 
ء أنه يسكن أن  مستسر صاملون، ال ترالنوا أبلاً عىل أي يَشْ

يكرس إرااتنا أَْو يلأدنا للرتاُ ع أَبلاً.
 ولشادبنا أقول أيها الشادب املسالم الدزيز الحر احبي 
الصامل املساتسل ل باته من إيَْسانه باللاه تداىل: توكل عىل 
الله، توكل عىل الله، توكل عىل الله، وكفى بالله ولياً وكفي 
باللاه نصرياً، ندم املويل وندم النصري.. قلرك بني الخيارات 
خيااُر التضحياة مان موقاع الداّزة والكراماة واإليَْسان، 
ومان واقاع الحرية واإلباء، ياوم اختار البداض أن تكون 
خساائُرلم وماا يقلموناه من موقاع الدسالاة والدلوان 
واإلْ ااَرام والدياذ باللاه، خيارك أنت أن تكوَن تضحياتك 
مان موقع اإليَْساان والكرامة والحرية َواالساتقالل، يدني 
الياوم الاكل يضحي، إماا أن تضحي رشيفاً عزيازاً كريساً 
حاراً مؤمناً محاأظاً عاىل مباائك وقيساك وأَْخااَلق، وإما 
ء مع الدالو، يدني الحظوا يف بللنا اليوم  أن تخارس ُكّل يَشْ
احَْحاَراُر تضحياتهم يف محلها، الخوناة والدسالء يقلمون 
ء،  ء يقلمون الر ال ويخارسون ويلأدون ُكّل يَشْ ُكّل يَشْ
النظام السادواي لذا حالاه يقلم ُكّل الخساائر البرشية 
والخساائر املااياة، اليوم واقع املنطقة عاىل لذا النحو يا 
أنت يف موقع الدزة والكرامة ولو ضحيت ما لناك مشكلة، 
ياا أن تكون يف موقع الدسالة واالرتهان والخساة والحطة 
واالنحطاط واللنَاءة وتخرس وتلأاع ال سن بالضاً، تقلم 
قتاىل و رحى وكلفة مااية إىل غري ذلاك، احأضل لو لذا 

الخيار الذي يفرُضه ايننا وكرامتنا ومباائنا وقيسنا.
 كسا أاعو إىل احتشااٍا شادبّي كبرٍي وواساع يف أدالية 

الذكرم يوم الغل إن شاء الله.
 نساأل الله بفضلاه وكرمه أن يرحم شاهلاءنا احَبَْرار، 

وأن يشفي  رحانا، ويفك أرسانا، إنه سسيُع اللعاء.

ااَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَسُة اللِه َوبََرَكاتُُه..  َوالسَّ

 وأقاوُل: ال تبتئْس يا شادبَنا مهسا كان حجاُم املداناة 
توّكل عىل الله وواصال، قاامون يف الدام ال الث بدون الله 
انتصار وثبات وتضحيات وَمواقف مرشأة تريض اللَه عنا 

وتريض رسوَله عنا.

خطاب السيد

 االهتمام باستغالِل موسم الزراعة القادم بتعاون رسمي 
وشعبي 

 لقوى العدوان ما دام عدوانكم مستمرًا فيعني ذلك حتميًا 
وبإذن اهلل أن صمودنا مستمر.. صامدون 
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  - يحيى الشامي:
ال يُسكان حَْلَلاِف الدلوان امُلدَلنة عىل اليسن أن 
تُنىس من الذاكارة اللحظة التأريخياة امُلدارصة، 
ولي التاي تتكارَُّر خالل عاماني ُكّل ياوم أَْك َار 
مان مّرة يف غري وسايلة إعالمية وبيان عساكري 
وتُستحرض عنل ُكّل تربير يُصلرلا الدلوان لتربير 
 رائسه ومساح امااء اليسنيني مان عىل مرسح 
الجريساة بياأطاة »الرشعياة« أَْو حساية حلوا 

املسلكة الجنوبية.
زحساة  وَساَط  يضياُع  الاذي  الايشَء  لكان 
أخباار االنتصاارات اإلعالمياة الولسية وحفالت 
اإلَماَراتياة   – السادوايّة  اللعائياة  الربوباغنالا 
لو صساوُا اليسنياني املحارصيان وانتصاراتهم 
املتتالية وتفاصيل وكواليس عسلياتهم الدسكرية 
اللأاعية لناك يف حلوا املسلكة َويف ُعسل أراضيهم 
وااخل مدساكراتهم يف صحارم نجران و بالها 
وواياان تهاماة  يزان وتاالل عساري وقيدانها 

وساواحل ميلي وبيلائها.
الريااح  تشاتهيه  ملاا  وأقااً  يشٌء  ارم  ال 
السادوايّة والزوبداة احَمريكياة، الزماُن املحّلُا 
مسابقاً لحربهم عىل اليسن، تجاوز ك رياً ساقَفه 
املوضاوع، كنتيجاة حتسيّة لكاون أَْلاَلاِف لذه 
الحارب ال ساقَف لها وبالت نظريّاات اأرتاضية 
أَْك َاار مان كونها حقائاَل مدقولًة يف املساتطاع 

تحقيقها، ولذا شأٌن يطوُل عنه الحليُث ويتوسع 
إىل آأاق ليس املقال ُمَخّصص لها.

 اليسناي مان عىل حالوا باالاه ولاو يحِسُل 
بنلقيته يقُف كفارل عربي متأمالً أرَض  زيرة 
الدرب ومسترشأاً املساأات التي كتب عىل نفسه 
ا تياَزلا، مساتنلاً إىل أمجااه ا لااه، يصنع لذا 
بدل ُكّل إنجاز عسكري يُحققه ضل علوه املدتلي 
السدواّي، ومن الطلقة احوىل التي احتجزلا حلساً 
وصرباً قرابة أربدني يوماً رشع يستديُل مساحاٍت 
واسادًة من أرضه املغتصبة حلي اً بالءاً من تلك 
الجباال التاي زحف عليهاا الجيش السادواّي يف 
 يازان وعساري عقاب ثاورة الحاااي عرش من 
أربايار 2011م، كانت مهساة صدبة أرضت عىل 
املقاتل اليسناي الرشوع يف عسلياتاه الحربية من 
ااخل أراضيه، لكنها رسيدة، لم تُلم شهَرين حتى 
انتقلت املوا هات إىل احرايض السدوايّة، بلءاً من 
 يازان، حيث انتهت مدارُك الجباال )تويلل َوإم 
بي يس وغريلا(، وبلأت مدارُك السهول والوايان 
أكانات موقدة مقربة وااي  ارة الشاهرية التي 
اّمار أيهاا املقاتلاون اليسنيون أرباَع عرشة آلية 
ملرعاة سادوايّة  سيدها أَمريكياة الصنع، من 

بينها ابابات احبرامز.
تزامنات لذه االنتصاراُت مع اشاتدال النريان 
اليسنية يف عرشات املواقع الدسكرية السدوايّة يف 
عساري ونجران وتفجري أبراج الرقابة االساسنتية 

التابداة لحارل الحالوا السادواّي، ويف املقابل 
حشال النظاُم السدواّي قواِته الدسكرية بصورة 
غاري مسابوقة يف تأريخاه إىل حالواه الجنوبية، 
الخيبُة لام تكن سادوايًّة وحساب، وإنسا بلغت 
املساؤولني  أناوَف  احَمريكياة  االبراماز  أاخناة 
احَمريكياني أاشاتسوا رائحة إلاناة تتدّرض لها 
اًة مع إساقاط  املصانع الحربية احَمريكية َخاصَّ
اححالث  للطائارة  اليسنياة  الجوياة  اللأاعاات 
واحشاهر َواحعىل تسكيناً قتالياً وتزويلاً عسكرياً 

)احباتيش(؟
الصورة القاامة عرب علساات اإلعالم الحربي 
مان أرايض املسلكاة الجنوبية عىل مالار الدامني 
رسست يف وعي الشادوب وحتى احنظسة الداملية 
خارطاة انتكاساة متساارعة يديشاها الجيش 
السادواّي عىل نحو غري متوقع بالنسبة لكل من 
يطلع ويراقب صفقات التساليح السدوايّة التي 
تُدل لي االضخم يف تأريخ تجارة احسلحة، ولذه 
الصفقاات لم تكان إال مؤرشات قلال تطور مع 
اححلاث إىل حالة ُرعب يديشها النظام السدواّي 
يوميااً مع تاوايل االنتصاارات اليسنياة وتداظم 
الحاصال يف  االنهياار  إزاء تساارع  صسوالام، 

صفوف الجيش السدواّي.
القلُل السادوايُّ من مشاالل اإلعالم الحربي 
اليسناي بلا أنه يفوُق ك ارياً قلَقهم من الدسليات 
و اع  أن  الواضاح  مان  نفساها،  الدساكرية 

السادوايّة يتجااوز  غراأياة املدركاة وحلوا 
الجبهة الحلواية إىل مقومات الو وا السادواّي 
والنفوذ السيايس لألرسة الحاكسة نفسها، سواء 
عاىل الصديل اللاخايل أَْو عىل صديال التجاذبات 
اإلْقليْسياة واللدباة اللولياة، السادوايّة تخىش 
التزاز مكانتها وتلني مستوم وكفاءة خلماتها 
املقلماة عاىل طبال مان خياناة إىل احَمريكيني 
ولاذا أإحاراق مائاة ابّاباة ابرامز ألاون لليها 
من تصويار واحلة ولي تحرتق وبسااْذا تحرتُق 

با)الوالعة(؟!.
لم تحقل السادوايّة خرقااً يُذكر عىل الجانب 
اليسني برغم استبلالها حرل حلوالا وحرسها 
الوطناي باآالف املناأقاني واملجنليان الدساالء 
اليسنيني، واستدانتها بخربات حلفائها والالل ني 
وراء مالها أَْو نفطها، أيسا ال يزال املقاتل اليسني 
يحتفاظ ويحاأاظ عاىل كامال إنجازاتاه التاي 
حّققهاا ااخال أرايض املسلكاة ويضاع يله عىل 
عارشات املواقع واملدساكرات والجبال وال كنات 

ومخازن احسلحة السدوايّة.
اححالاُث تالوُر بديالاً عان احَْلاَلاف املدَلنة 
للدالوان، وريااح الداصفة ترتل بقاّوة يف و وه 
ملوك وأمراء البرتواوالر، وأماَم تضاُعف أَْسبَااب 
الخيباة السادوايّة َوتراكساات الفشال َوتلاعي 
مكاناة الجياش السادواّي الذي لام يُحارب من 
قبال، كان النظاام السادواّي يهارُب إىل احماام 

ويغارق أَْك َاار يف امااء اليسنياني، حتاى كانت 
املجاازر للأااً بحال ذاتها يسادى مان خاللها 
النظام السادواّي لصناعة حالث إعالمي يُغطي 
أضيحاة  يشاه عاىل أراضياه الجنوبياة، ولم 
يدّول ك ارياً أَْو يهتم لبياناات وإاانات منظسات 
حقوق اإلنَْساان، أاملال السدواّي كفيٌل بتغطية 
ُكّل انتهاك وسايبقى ملراراً طاملاا التزم املجتسُع 
الصحاأاة  اصطلحات  الصساَت، حتاى  الالويل 
الغربياة ووساائل اإلعاالم يف لفتاتها النااارة إىل 
االنتهااكات يف اليسان عاىل تساسية الدالوان با 
)الحرب املنساية(، وأضحت موااُّ اإلعالم الحربي 
ومواضيع تتدّلل بهزائم الجيش السادواّي مااة 
اساسة تتناولهاا بك اري من الساخرية الصحف 

الغربية من حنِي آلخر.
وال يازال الساؤال احول لو آخر ساؤال يُطرح 
الياوم عاىل أربااب لاذه الحارب وقااتهاا مان 
واشانطن وحتى الرياض: ما أَْلَلاف لذا الدلوان 
َوماا طول نَفساه أمام مخازون اليسنيني الذي ال 

ينَفُل من الصرب والبأل؟
وقل يُطَرُح الساؤاُل من زاوية أَْك َار وضوحاً 
وأبدل ملم عىل لذا الشاكل: لل تُلرك واشنطن 
الدالقة الطراية بني طول أَمل الحرب واشتلاالا 
وبني تزايل قالرات اليسنيني وتضاُعف خرباتهم؟ 
ولو سؤاٌل يقوُا لتساُؤالٍت عن طبيدة املستقبل 

الذي أرااته أَمريكا للسدوايّة؟

  - خاص:
شاهل الدلواُن السادواي احمريكي عاىل اليسن، خالل 
الدامني املاضيني، ارتكاب أأظاع الجرائم الجساعية بحل 
امللنيني، والتي تؤكل منظساُت حقوق االنساان أنها  رائُم 

حارب مخالفاة للقانون اإلنسااني 
اللويل، باإلضاأاة إىل تلمري اآلالف 
مان املنشاآت واملراأال والطاُرق 
بصاورة  الحيوياة،  والجساور 
تصُفهاا تقارياُر اولية بساا أيها 
تقارياُر احمام املتحالة، بأنها تتم 
بصورٍة مسنهجة وكآلية من آليات 

الحرب عىل اليسن. 
املاضياني،  الداَماني  وخاالَل 
وبحساب إحصائياة صااارة عن 
املرَكز القانوني للحقوق والتنسية، 
أاإن إ ساايل عالا الشاهلاء مان 
طاريان  غاارات  امللنياني  اراء 
شاهيلاً   12.296 بلاغ:  الدالوان 
و53ل.20  ريحااً  وشاهيلة 

و ريحة.
اإلحصائية  تفصيال  وبحساب 
أاإن عالَا الضحاياا مان الر ال 
ح7.72 شاهيلاً و15916  ريحااً، 
امارأة   1.922 استشاهلت  أيساا 
أيساا  امارأة،  ل2.07  وأصيبات 
ساقط 6ل2.6 شهيلاً وشهيلة من 
و ريحة  َو63ل.2 ريحاً  احطفال 

من احطفال. 
أماا  رائاُم الدالوان يف  انب 
البُنية التحتية أتشاريُ اإلحصائيُة 
اَر 712  إىل أن طارياَن الدالوان َامَّ
مساجلاً َو76ح ماا باني ملرساة 
ومدهال و امداة، و532 منشاأة 
ساياحية ومدلسااً أثرياً ومنشاأة 

رياضية و26 منشأة إعالمية. 
كساا تشاري اإلحصائياة إىل أن 

طريان الدلوان اّمر 663 مخزناً غذائياً، و515 ناقلة غذاء، 
ول31 محطة وقوا، باإلضاأاة إىل 235 ناقلة وقوا و307 
شابكات وخزانات مياه، و116 محطة ومولالاً كهربائياً، 
و29 مينااء ومطااراً ملنيااً، وكذلك 339 شابكة ومحطة 
اتصاالت، َو270 مستشافى ومركزاً صحياً، و213 مزرعة 

ا اج وموايش. 

ونالات مناازُل املواطناني النصياَب احكربَ مان التلمري 
بواساطة طريان الدلوان السادواي احمريكاي، حيث بلغ 
عالُا املنازل امللمارة واملترضرة  اراء الدالوان 0.339ل 

منزالً.
كساا امار طاريان الدالوان ل162 منشاأة حكومياة، 
و1577  ارساً وطريقااً، باإلضاأة لتلمري ل257 وسايلة 

نقل، َو5596 منشأة تجارية، باإلضاأة إىل استهلاف 0ل5 
ساوقاً تجارياً، َوتلمري 277 مصنداً وأخارياً 1.630 حقالً 

تجارياً. 
ورغام تواطؤ احمام املتحلة مع الدالوان، إال أن بيانَها 
الصااَر أمس السابت بسناسابة مرور عامني عىل الدلوان 
يؤكال أن مدظاَم الضحاياا امللنياني يف اليسان ساقطوا 
بغارات لطريان الدلوان السادواي 

احمريكي.
وأكالت احمم املتحالة أن الحرَب 
املتوساط  يف  تشاَهُل  اليسان  عاىل 
مان  قتيال شاهرياً   100 ساقوط 
مدظام  أن  إىل  مشارية  امللنياني، 
بالرضباات  يساقطون  الضحاياا 

الجوية لطائرات الدلوان. 
وقال مكتُب احمم املتحلة لحقوق 
االنساان: إن الدالوان عاىل اليسان 
شاهل عىل مالم الداماني املاضيني 
استشاهاا 773.ل ملنيااً، وإصابة 
272.ح، مشرياً إىل مسؤولية طريان 
الدالوان عن مدظام الضحايا. كسا 
أكال تقريار آخار لألمم املتحالة أن 
االحصائياِت املتوأارة لليها ال تدرّب 
عان الدلا الحقيقي للضحايا وإنسا 
الذين تسّكنات منظساٌت  للضحاياا 
تابداٌة لألمام املتحلة مان إحصاء 

أعلاالم. 
كسا تضسان بياُن احمام املتحلة 
َأْضحاً لتحالف الدالوان، حيث أكل 
أن مجزرة الال ئاني الصوماليني يف 
ميااه اليسان وأات ملقتال 32 ال ئاً 
واحالاً،  يسنيااً  وملنيااً  صوماليااً 
 ازمااً بأنهم ُقتلاوا يف “قصف من 
سافينة للتحالف” وإطالق نار من 
طائرة لليكوبارت أباتيش، يف لجوم 
عىل قاربهم قبالة الساحل قبل نحو 
أسبوع. وأشار البياُن إىل أنه ما يزال 
عرشٌة آخرون يف ِعَلاِا املفقواين.

اليمنيون يف ُعمق اجلنوب ال�سعودّي:

صراُع وجود ال معارَك حدود

بياُن االأمم املتحدة مبنا�سبة مرور عامني حّمل طرياَن العدوان م�سوؤوليَة �سقوط اأغلب ال�سحايا: 

أكثُر من 32 ألَف شهيد وشهيدة منذ بداية العدوان وتدمرُي 400 ألف 
منزل وآالف املساجد واملدارس واملنشآت الحكومة والتجارية 
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  - زكريا الشرعبي:
عامان تََسامااً منذ أن بلأ تحالُاُف الدلوان 
احمريكي السادواي الحرب عاىل اليسن أرضاً 
وإنسااناً وبُنيًة تحتيًة وُلوياة تأريخية وقوًة 
وعتاااً عسكرياً؛ سدياً من وراء ذلك إىل إركاع 
الشادب اليسناي وإعااته إىل قسقام الوصاية 
التي تحّرر منها ب ورة الحااي والدرشين من 

سبتسرب ل201م. 
يف  السادواي  احمريكاي  الدالواُن  أرسف 
القتال والتلمري مناذ أول غارة لاه عىل أرض 
اليسن، وخلف بذلك يف الشهر احول أقط مئاِت 
الشاهلاء والجرحى وعرشات املنازل واححياء 
الساكنية امللمرة اون ذنب أو ذريدة، مرالناً 
عىل النيل من صسوا الشدب اليسني، ومرالناً 
عىل كرس شوكته وابتالع اليسن خالل ساعات 

ُة أخالل شهر.  أو أيام وإن طالت امُللَّ
لم يلْع تحالُُف الدلوان احمريكي السدواي 
للشدب اليسني أيَّ خيار غريَ املوا هة، أتو ه 
إىل الجبهات، بسا يحسال قلبه من إيسان بالله 
عازو  ل وبسظلوميته، وبساا تحسل يلاه من 

ُقوٍَّة متواَضدة أمام تحالف اويل غاشم.
لم يلتفت أبطاُل الجيش واللجان الشادبية 
إمكانيتاه  إىل  وال  الدالو،  أسالحة  ناوع  إىل 
الجباارة، وانطلقاوا مدتسليان عاىل الله عز 
و ال وموقنني بنارصه يف موا هة ترساانة 
أسلحة  بارة وإمرباطورية عسكرية ومااية 
وإعالمياة وابلوماساية و ياوش لائلة من 
املرتزقاة املحلياني والخار ياني الذين تسكن 
تحالاف الدالوان مان رشائهام بأمواله ومن 
الدنارص اإل راميني الذين  لبهم من مختلف 

أنحاء الدالم.
ويف لاذه املوا هاة غاري املتكاأئاة، مان 
حيث القوة املااية والدتاا الدساكري، ساّطر 
أبطال الجيش واللجان الشادبية، بفضل الله 
ورعايته وبصسوا الشدب اليسني من خلفهم، 
أسااطري نرص كبّلت الدلو ومرتزقته خسائَر 
أااحاًة يف احرواح واحماوال والدتاا، وااساوا 
بأقلامهم الحاأية عىل خلوا أحلث الطائرات 
احمريكياة وأحرقاوا با«الوالعاات« ملرعات 

الرباايل وابابات اإلبرامز.
وخاالل عامني من لاذه املوا هة، لقي ما 
يزيل عىل 116305 مان  نوا ومرتزقة الدلو 
مصارَعهام، بناريان أبطال الجياش واللجان 
الشادبية، منهم ما يزيل عان 17357 ضابطاً 
و نليااً سادواياً، ل9ل16 منهام يف نجاران 

و يزان وعسري.
احمريكاي  الدالوان  تحالاف  اعتسال  وإذ 
السادواي عىل اآللياات الدساكرية الحلي ة 
والطائارات املتنوعاة، تسكان أبطاال الجيش 
واللجاان الشادبية مان تلماري ماا يزيل عىل 
16.719 آلياًة عساكرية مختلفة باني ابابة 
وملرعاة ومصفحاة وكاذا  راأة وشايول، 
من ضسنها ما يزيل عىل923ل آليًة عساكريًة 

متنوعة يف نجران و يزان وعسري.
 وحياث عسال تحالُاُف الدالوان احمريكي 
السدواي إىل استهلاف مقلرات اللأاع اليسنية 
والسادي إىل تجريال اليسن مان  سيع عوامل 
القوة، تسكن أبطاُل الجيش واللجان الشدبية 
نحاو0ل منظوماًة صاروخياًة  تلماري  مان 
سادواية منهاا: 6 منظوماات باترياوت و9 
أايار و25 منظومة مانشسارت، باإلضاأة إىل 
6 وحلات اتصال عساكرية مرتبطة باحقسار 
الصناعياة و110 را ساات صوارياخ، كساا 
تسكنوا من إساقاط 5ل طائرة استطالع و55 
طائارة أباتيش و26 طائارة إف 16 و9 طائرة 

تايفون.
كذلاك تسكناوا مان إساقاط 6 طائارات 
أواكاس ول طائارات شاينوك وطائرتي بالك 
لاوك، وحيث عسل الدالوان إىل قصف املوانئ 
البحرية وتلمري املقلرات اللأاعية السااحلية 

لليسن تسّكن أبطال الجيش واللجان الشادبية 
من استهلاف وتلمري 12 بار ة وسفينة و27 

زورقاً حربياً.
احمريكاي  الدالوان  تحالاف  راَلاَن  وإذ 
اليسنياة  احرايض  احتاالل  عاىل  السادواي 
واساقاط الداصساة صندااء خاالل أيام من 
علوانه، تسكن أبطاال الجيش واللجان وصل 
أبطال الجيش 1362 للأاً عسكرياً يف  يزان 
ونجاران وعساري باني مدساكراٍت ومواقاَع 

اسرتاتيجيٍة ومناطَل ومنشآٍت سيااية، حيث 
تام اقتحام 05ل مواقَع عساكرية، وأك ر من 
136 قرية وملينة سدواية، عىل رأسها ملينة 
الخوبة يف  يزان والربوعة يف عسري، ووصوالً 
إىل ساقام والفواز يف نجران، كذلك تسكنوا من 

اقتحام ونسف حح بُرَج رقابة عسكرية. 
الجياش  أبطاال  تسكان  الساياق  ذات  يف 
واللجاان الشادبية من تلماري 1009 مخازن 
ساالح، منهاا 1ل1 مخزناً يف  بهاة الحلوا، 

وح6ح مخازن ساالح يف الجبهاات اللاخلية، 
كساا تسكنوا من قصاف 153 مربَض ملأدية 
وصاروخية تابدة للدلو، منها 91 يف الجبهات 
الحلواياة، و62 يف الجبهاات املحلياة حياث 

يُدْسِكُر  نوا الغزو واملرتزقة.
الجياش  أبطاال  إنجاازاُت  تتوقاْف  ولام 
واللجاان الشادبية لناا، بال تام اساتهلاُف 
25 غرأاة عسلياات تابداة للدالو، منها 6 يف 
الجبهاات الحلواياة، و7 للغازاة اإلماراتيني، 

و12 غرأة عسلياات تابدة للسرتزقة، ولو ما 
يشاري إىل انتصاٍر اساتخباراتي حّققه أبطاُل 
الجياش واللجاان الشادبية، بالتاوازي ماع 
ذلاك، حيث حققت  سياُع الرضبات أللاأها 
بلقة عالية، وكبلت الدلو ومرتزقته خساائَر 

أااحًة يف احرواح والدتاا.
تنوعت الدسلياُت الدسكرية حبطال الجيش 
واللجاان الشادبية يف موا هاة قاوات الدلو 
ومرتزقته بني القصاف الصاروخي وامللأدي 

مقتل 116.305 من قوات الغزو ومرتزقتهم وتدمري 16.719 دبابًة واآليًة مبختلف اجلبهات 

بأُس اليمنيني يحرُق حشوَد وترسانَة تحاُلف الغزو والعدوان 

نجران

7641

إحصائيات جبهة ما وراء الحدود

اسم 
الجبهة

القتلى 
بعمليات 
متنوعة

عدد 
القتلى 
بالقنص

عدد 
القادة

عدُد فرارات 
العدو في 

الحدود
5465244156609جيزان
257114388256عسير
7338181122432نجران

وصل أبطال الجيش واللجان الشعبية إلى 1362 هدفًا عسكريا منها :
• اقتحام 405 مواقع عسكرية

• 136 قرية ومدينة
تمكن األبطال من تدمير ما يزيد على 4923 آلية عسكرية متنوعة.

قتلى التحالف داخل 
األراضي اليمنية

التهم تراُب اليمن ما يزيد 
على2243 جنديًا وضابطًا من 
 46 منهم،  متعددة  جنسيات 
أمريكيًا  جنديًا  و11  قائدًا 
»إسرائيليين«،  ق���ادة  و7 
بريطانياً،  وجندياً  قائدًا  و27 
إماراتياً،  وقائدًا  و1221جنديًا 
كولومبيًا  وقائدًا  و11جنديًا 
بالك  شركة  مرتزقة  ضمن 
لقي  كذلك  األمريكية،  ووتر 
1110 ضباط وجنود سودانيين 
مصارعهم، و33 مغربيًا و52 
إضافة  بحرينياً،   25 أردن��ي��اً، 
و5  أف��غ��ان  مرتزقة   8 إل��ى 

باكستانيين.

وض��م��ن ق��ت��ل��ى ش��رك��ات 
وداين  ووتر  )بالك  المرتزقة 
مرتزقة   10 لقي  ك���ورب(، 
مصارعهم من ُكلٍّ من فنزويال 
والمكسيك والنمسا واليونان 
وكذلك  وإيطاليا  وأوكرانيا 

فرنسا واستراليا واألرجنتين.

أحد أبطال الجيش 
واللجان الشعبية يحرق 

مدرعة لمرتزقة العدوان 
السعودي األمريكي في 

جبهة المخاء

أحد قتلى المرتزقة في 
جبهة نهم
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وعسلياات االقتحام والسايطرة عاىل املواقع 
وتطهريلاا وكذلك عسليات الكسائن وعسليات 
القناص وعسلياات صال الزحوأاات، أفاي 
إطار قصف تجّسدات املرتزقاة، تسّكن أبطال 
الجيش واللجان الشادبية مان قصف 065ل 
تجسداً عسكرياً لقوات الدلو ومرتزقته، منها 

1253 تجسداً يف  بهات الحلوا. 
اذَ أبطاُل  اا يف إطاار الكسائان، أقال نفَّ أمَّ
الجيش واللجان الشادبية ما يزياُل عىل 675 

كسينااً، منهاا 72 كسينااً يف  بهاات الحلوا 
الدالو ومرتزقتاه يف احرايض  و603 لقاوات 

اليسنية.
وحياث حااول الدالو الزحَف عاىل مواقع 
تسكان أبطال الجياش واللجان الشادبية من 
السايطرة علياه يف ُكلٍّ مان نجاران و يزان 
وعساري، اساتطاع أبطاال الجياش واللجان 
الشادبية من كرس 106 زحوٍف، أيسا تسكنوا 
مان كارس 2566 زحفااً نفذلا  ناوا الدلو 

ومرتزقته عىل أرايَض يسنية.
شااركت الدليال مان الالول يف التحالاف 
احمريكي السدواي بالدلوان عىل اليسن، غري 
أن اليسَن التاي التهست الغزاة عىل مر التأريخ 
ما كانت لتقبََل غازياً يف لذا الدرص مهسا كانت 
قوته، ويف لذا الساياق التهم تاراُب اليسن ما 
يزيل عىل3ل22  نلياً وضابطاً من  نسايات 
متدلاة منهم، 6ل قائالاً و11  نلياً أمريكياً 
و7 قاااة »إرسائيلياني«، و27 قائالاً و نلياً 

إماراتيااً،  وقائالاً  بريطانيااً، و1221 نليااً 
و11 نليااً وقائالاً كولومبياً ضسان مرتزقة 
رشكة بالك ووتر احمريكية، كذلك لقي 1110 
ضبااط و نوا ساواانيني مصارعهام، و33 
مغربيااً و52 أرانياً، 25 بحرينياً، إضاأة إىل ح 

مرتزقة أأغان و5 باكستانيني.
وضسن قتاىل رشكات املرتزقة )بالك ووتر 
وااين كاورب(، لقي 10 مرتزقاة مصارعهم 
مان ُكلٍّ مان أنزوياال واملكسايك والنسساا 

واليوناان وأوكرانياا وإيطاليا وكذلك أرنساا 
واسرتاليا واحر نتني.

______________________
* األرق�اُم واإلحصائي�اُت ال�واردة يف التقرير 
نق�الً ع�ن كت�اب )التنكي�ل( الصادر ع�ن وزارة 
اإلعالم واإلعالم الحربي بمناسبة مرور عاَمني عىل 

العدوان عىل الشعب اليمني

تقارير

مقتل 116.305 من قوات الغزو ومرتزقتهم وتدمري 16.719 دبابًة واآليًة مبختلف اجلبهات 

بأُس اليمنيني يحرُق حشوَد وترسانَة تحاُلف الغزو والعدوان 

7641
2802

5865

ميدي مارب
الجوف

البقع

علب

تعز
البيضاء

أبين

عدن

الضالع

شبوة

لحج

كهبوب المسراخ - الوازعية

ذوباب - باب المندب

المخاء

كوفل
نهم

صرواح

7634 4606
10484

2011

1304

11964
2691

2054

3749

918

5384

2766

2423 4031

6607

2975

3582
9131

8594

عسير

جيزان

مالحظة:
تحتوي مناطق األراضي اليمنية على 
مواقع الجبهات الداخلية وجبهات 

الحدود بشكل تقريبي.. وفيها يظهر 
أعداد القتلى خالل عامين!

أحد قتلى المرتزقة في 
جبهة ميدي

أحد قتلى الجيش 
السعودي في جبهة 

الحدود
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بعد عامني، حني أبهتت األعداء وأبهرت األصدقاء 
الخيارات االسرتاتيجية

  - بالل الحكيم:
االسارتاتيجية أَيْضاً: تدناي اإلنجاَز القااَر 
عىل إبقاء احثر يف موقع التنفيذ )املكان( لفرتة 
زمنية أطول إن لم تكن اائسًة, ولو التصسيم 
عىل امليض يف الخطوات بلون انكسار أَْو أتور.
يف اليسن،  رت تحاوُّالٌت كبرية وتأريخية، 
تلر ات يف تصاعللاا، تس ل أبرزلاا يف ثورة 
21 سابتسربل201م، كحصيلاة لرتاكم نضايل 
طويال لتحقيل االساتقالل يف القارار, ورأع 
الظلام واساتهانة أصحااب النفاوذ بسصائر 
اليسنياني وقاوت يومهام، ثام يف التطاورات 
الالحقة التي حصلت كرّاات أدل اولية تجاه 
لاذا الحالث الفاارق يف أبداااه ويف مضسون 
رسالته وُعسل أثرلا املحيل واإلْقليْسي واللويل، 
ومنهاا إأشااله ملارشوع وُمَخّطاط تقسايم 
اليسان, أجااءت رّاات الفدل الغاضبة بشان 
حرب شادواء منفدلة ولسجياة وبإْمَكانات 
ضخسة من حيث اإلنفاق والتجييش واإلعلاا.

كانت النتيجُة أن بقيات  سالريُ ثورة 21 
سابتسرب - حتاى لحظة بلء تنفياذ الخيارات 
االسارتاتيجية - ترّصح وعىل لساان قائللا، 
عاىل أن إَااَرة مساارات الحارب والتحكم بها 
ال يزال من موقاِع اللأاع، وأن خيارات الرا ال 
تزاُل مفتوحًة, وأنها ساتحِسُل يف طياتها ليس 
أقط إأشاال أَْلاَلاف الدالوان وإنسا تحقيل 
أَْلاَلاف  ليلة وكبرية  زء منها محيل و زء 
آخار مرتبط بكيان الخصم ونطاق سايطرته 
وتأثاريه، أفي مقابل ذلك الدالوان تس ّل الرا 
بخطاوات مرحلية ملروساة رست يف كليتها 
عىل نحاو ما أريال أطلل علياه با)الخيارات 

االسرتاتيجية(.
إستبل تلك الخطواِت وتداقب مدها الدليُل 
من النصائح املقلمة للسسلكة السادواية من 
السيل عبلامللك بلراللين الحوثي, أفي خطاب 
ألقاه يف 25 مارل 2016, بسناسبة مرور عام 

عىل الدلوان قال أيه: 
»نقاوُل للنظام السادواي ُعال إىل حضنك 
الدرباي واإلساالمي، ُعال إىل أمتاك، ال تذلب 
لنااك بديالاً بيال أولئاك, ونقاول إن أولئاك 
لاك  يريالون  ال  واإلرسائيلياني  احَمريكياني 
وباك خارياً بسا يلأدوناك أيه، وإنهم ليساوا 
أوأياء ولكنهم لألساف محظوظاون، أَمريكا 
محظوظاة أن يكون لها كالنظام السادواي، 
أيساا مىض وأيساا لاو مداروف أن الدسيل 
يتَحاّرك ليكسب ليأخذ، أما اليوم أرتم نساذج 
مان الدسالء يتَحااّرك لو ويلأاع لو ويقلم 
لاو، الياوم أَمريكا لي تكساب مان النظام 
رشكات  احَمريكياة  والارشكات  السادواي، 
الساالح لي حققت اخالً ربسا غري مسابوق 
من بدل الحرب الداملية ال انية وإىل اليوم«. 

ثام وللتأكيل عاىل مدركة النَفاس الطويل 
والتضحياة  والصارب  الصساوا  ومدركاة 
والتفاني، أشاار السايل يف خطاب له يف اليوم 
الااا130 للدالوان عاىل اليسان يف 02/ ح0/ 
2015م, لبداض نساذج الصسوا املشاهوا لها 
بال بات والتحّلي أمام اول االستكبار الداملي, 
والتي قلمت الك ري من التضحيات وانترصت 
آخر املطاف منهاا اولة أيتنام قائالً: »أيتنام 
عىل سابيل امل ال، رمت أيها أَمريكا, وأَمريكا 
ندرف مان لي أَمرياكا, بإْمَكاناتهاا املااية, 
بقوتها الدساكرية املتفوقاة يف الدالم أَمريكا 
رمات بكل ثقلهاا يف أيتناام وكان لهاا أَيْضاً 
يف أيتناام مرتزقاة؛ حن لاذه مساألة تقريباً 
تحصال يف ُكّل الشادوب اائسااً يف ُكّل شادب 
مرتزقاة وعساالء وخونة، لذا يحالث، منهم 
من يقاتل منهم مان ينارص املدتلي عىل بلله 
وأرضاه إعالمياً أَْو سياساياً, منهم من يجدل 
من نفساه أااًة تستغل أَْو يُشارتم بقليل من 
املال أَْو يرالن عاىل املدتلي عىل بلله لتحقيِل 
مكاساَب زائلاة, ولكان بالرغم مان ُكّل ذلك 
بالرغم من القوة الدساكرية للواليات املتحلة 
والنفاوذ الكباري عاملياً بالرغم مان إْمَكاناتها 
املااياة الهائلاة, بالرغام من و اوا مرتزقة 
وعساالء يف نهاياة املطاف انهزمات أَمريكا يف 
أتناام, يف نهاية املطاف تحررت أيتنام مع أن 
مساتوم التقلم والتغلغل احَمريكي يف أيتنام 
كان بشاكل كباري, أماا ما لاو لليناا ال يزاُل 

محلوااً  لاً  لاً«. 

عن الداللة، التعريف، محيط التنفيذ: 
الخطواُت أَْو الخياراُت االسارتاتيجية: لو 
تدباريٌ أطلقاه قائُل ثورة 21 سابتسرب السايل 
عبلامللك بلرالليان الحوثي يف خطاب له ألقاه 
بسناسابة يوم القالل الداملاي بتأريخ 10/ 
7/ 2015 م، أي بدال مارور 107 أيام من بلء 
الدلوان عىل اليسن، حني قال )اْستسَرارية لذا 
الدلوان ساتحتم علينا كشادب يسني اإلقلام 
عىل خطوات اسارتاتيجية كبارية، ليس لناك 
مناص من ذلك إذا اساتسر الدالوان(، حث يف 
ذلاك الخطاب ُكّل أطياف الشادب اليسني عىل 

التدبئة الشاملة استدلااا لتنفيذلا.
ثم يف اتخااذ قرار االْساتسَرار واالساتدلاا 
اللائم يف التََّصّلي والصسوا ويف علم االنكسار 
أَْو التنازل عن املباائ حني قال السيل عبلامللك 
الحوثي يف خطاب له بسناسبة ذكرم الرصخة 
)واللاه حن نتحاول إىل ذرات تُبد ار يف الهواء 
أرشف لليناا وأحاب إلينا وأرغاب إلينا من أن 
نستسلم لكل أولئك احنذال املجرمني املفسلين 
يف احرض..( )ماا يريلونه من شادبنا اليسني 
لاو االستساالم, لاذا لاو املساتحيل, يأبى 
لناا اللاه تأباى لناا أطرتناا اإلنساانية يأبى 

لنا رشأناا اإلنسااني تأبى لنا قيسناا اللينية 
ومباائناا اللينية, انتساؤنا لإلساالم عروبتنا 
احساساية واحصلية تأبى لنا أن نستسلم حي 
أحال, لينتظاروا املساتحيل واللاه الن نتحول 
إىل ذرات تبد ار يف الَهاَواء أرشف لليناا وأحب 
اليناا وأرغب إلينا من أن نستسالم لكل أولئك 
احناذال املجرماني القتلة املفسالين يف احرض 
الطواغيات املتكربين الذيان ال ينبغي أن يقبل 
إنساان بهم يف إَااَرة أنلق أَْو مطدم أَْو بقالة, 
ما بالك أن يسالم شدب بأكسله سالحه وبلله 
ورقبته, لذا لو املساتحيل الذي ال يكون ولن 

يكون(.

أقساُم الخيارات االسرتاتيجية: 
بحساب متابدة خطوات ومراحل التنفيذ, 

أهي تنقسم إىل أربدة أقسام: 

االسرتاتيجية االجتماعية )ثقافية، 
تعبوية(: 

ع نطاقات التَحاّرك  لم يكن مان بُلٍّ مع تنوُّ
وحبكتاه  تشادباته  يف  الك ياف  املداااي 
وإْمَكاناته, من بروز نشااط ا تساعي مضاا 
متسام بطابع تقاربي وتآلفي عىل قاعلة من 
االستشدار بواحلية املصري وخطورة املرحلة 

املهلاة للكيان اال تساعي اليسني ككل.
 وإن الفكارَة التاي صيغات واساتوعبت 
كتشاخيص للواقاع ومان ثم كحل ملشااكله 
الداماة، قل لازم لها حاضنة شادبية متلقية 
ومان ثام متَحاّركاة يف سااحات ومياايان 
املسارسة؛ وحنها احااُة املحورية احوىل للحساية 
والتَصاّلي أإنها قل أخذت تتطور باْساتسَرار 
الجامداة  للفكارة  الت بيات  إطاار  يف  لياس 
أقط وإنسا أَيْضاً يف أسالوب انتشاارلا وآلية 

تنفيذلا.
ولام يكان لناك مان َحاَ اٍة لالبتاكار أَْو 
االساترياا أَْو التقليال ملفاليام أَْو انظساة أَْو 
تطبيقاات من خاارج املألاوف أَْو املداش بني 
احوسااط اال تساعياة اليسنياة, من ِقيَام أَْو 
أعاراف أَْو تقاليال, أوأرتهاا وتدلل الوساط 
اال تساعاي بهاا واحتكاماه إليهاا يف أغلاب 
اححياان قل أكسابها حصانة مان التسييع أَْو 
التحقاري رغم محااوالت الطساس واالحتقار 
إال أنهاا بقيت وبقي إطارلاا الحاأظ املتس ل 
غالبااً »بالقبيلة« املدلوم وامل بت عىل أصالتها 
وعراقتهاا ويف صونهاا وتسساكها باحعاراف 
القيسية, من نارصة املظلوم إىل تدييب الخطأ 
أَْو التجااوز »الدياب احساوا« ويف اعتبارلاا 
املحفاز القليم والراساخ يف منارص اللين وملا 
ساسي اليسنياون عاىل أساساه »باحَنَْصاار« 
وأيساا حظاوا به مان مكاناة للم الرساول 
احكارم )محسل بان عبلالله( علياه وعىل آله 
أأضال الصالة والتساليم بسا قالاه عنهم من 
أحااياَث متواتارة أيها مان ال نااء والتقلير 
الايشء الوأري ثم يف مناارصة قبائل اليسن آلل 
بيت النبوة واالنْتَصار لهم والتدلل بحبهم. 

يقاول السايل عبلامللاك بلرالليان: )... إن 
شادبَنا اليسناي الذي لو يساُن احَنَْصاار يسن 
احول والخازرج الذيان آووا ونرصوا وحسلوا 
راياَة اإلْسااااَلم عالياًة وكاناوا ساباقني إىَل 
اإليسان والنرصة، الذين تبوؤ اللار واإليَْساان، 
لاذا لاو الشادُب اليسني الاذي يحاذو حذَو 
أسالأه أولئك، بالتسساك باإلْساااَلم وبقيسه 
وبسحبة الرَُّساااْول صاىل اللُه علياه َوَعَلاى 
باه،  وباالحتفااء  باه،  وبااللتالاء  آِلاااِه، 
وبالتوقري لاه، وبالتدظيم لاه وبالتقليس له 

َصَلااَواُت اللِه َوَساَلُماُه َعَليْاِه َوَعَلاى آِلااِه(.
ثام يف الالور التأريخاي الطويال يف الاذوا 
عن الوطن الذي تتصالره القبيلة اليسنية ويف 
خشاية الغازاة واالمرباطوريات مان تَحاّرك 
القبيلة ومن قتال وعنفوان أَبْنَاائها املشاهوا 
له عرب التأريخ وبلسان االعلاء قبل االصلقاء. 
بقياااة  التحالفياة  الحارب  ويف  مؤخاراً 
املسلكة السدواية عىل اليسن لم يكن استلعاء 
القبيلاة خطاوة البتدااث ماا لاو منلثار أَْو 
مهجاور بغارض تدباوي للتدامل ماع حالة 
طارئة تساتلعي االساتنفار لكل ما لو قائم 
مان وساائل أَْو ملا قال انتقل ليصباح موروثاً 
تأريخيااً, بل لاو الواقع اال تساعي الساائل 
املداش بقوانينه الضسنية املبنية عىل الرتايض 
والتأقلم واال ساع عاىل رأض الضيم ونرصة 
املظلاوم وتدييب ومداقبة املدتلي أَْو املتجاوز 
والنفري الشادبي الواساع للغارية عىل احرض 

والدرض. 
ما تم اساتلعاؤه أدالً كحاأز أكرب للقبيلة 
مُلَخّططاات  للتَصاّلي  اليسناي  وللسجتساع 
ومؤامارات احعالاء عاىل اليسن, قال تس ل يف 
رضورة اساتحضار الحاأاز الليناي بجاناب 
الوطناي  وكذلاك  القيساي  االساتحضار 
مو هاة  وعناويان  ومبااائ  كسنطلقاات 
وراساسة ملساارات وخياارات الاراع واللأاع 
وإلثباات أحقياة القضية وصوابياة التو ه, 
ولام يكان ذلاك االساتلعاء بهالف الترشيع 
ملواقاف  ليلة وغريباة أَْو طفيلية - أالُدرف 
لاو مان اللين ومدارتف به - وإنساا بغرض 
تصويب املساار والتو هات ملا كان قل ُحرف 
عن مدنااه ومسااره اُخسل نشااطه من قبل 
املرتبطاني برؤسااء التآمار القليام الحليث 
عاىل اليسان كهوية وأرض وإنساان, عربَّ عن 
ذلك السايل عبلامللك بلرالليان الحوثي يف أحل 
خطاباته بالقول: )املرشوع القرآني يهلف إىل 
اساتنهاض احمة وتصحياح وضدها بالدواة 
إىل القران الكريام والت قف ب قاأته وااللتلاء 

به(. 
وصلت االسرتاتيجية اال تساعية يف إْحاَلم 
محطاتهاا املرحلية إىل ما أطلل عليه )بوثيقة 

الرشف القبلية(
ولي الوثيقة التي ُحلا أيها إطار املجتسع 
املتساساك يف قضية اللأاع عن الوطن ووحلة 
تو هاتاه أوال ثم يف تحقيل للف االساتقالل 
مان التبدياة والوصاية، وتحليال ال وابت ويف 
صاون كياان املجتسع اليسني ساليسا ومداأا 
من مسااعي التفكيكية الفتنوية، ومن اتخاذ 
موقاف الدلاء والحارب والتألب تجاه محور 
الدلوان بكل أطراأه سوآءا الرئيسية واملتس لة 
بأَمرياكا واالحتاالل اإلرسائيايل، أَْو بفروعاه 
وأََاَواتاه ومنها املسلكة السادواية واإلَماَرات 
املتحالة وبقية الالول املشااركة يف الدلوان، 
وكذلاك مرتزقتها أَْو املؤيليان لدلوانها مسن 

لم من ااخل الوطن.
تضسنات أوىل بناوا الوثيقاة القبلياة عىل 
مبالأ التكاأال اال تساعاي، بسا يف لاذا املبلأ 
مان محالاات لفارااة اسات نائية يتستع بها 
املجتساع اليسني احصيل يف قيساه ويف تكاأله 
)مباائ اإلياواء, واإلي ار واإلنفاق, والجهاا يف 
سابيل, إعالء كلسة الله, ونرصة الحل, واأع 
الظلم والطغياان, وإغاثة امللهوف واملنكوبني 

واملترضرين من الدلوان(.
ثم يف إعالن الرباءة مسن تورط مع الدلوان 
باملشااركة أَْو التحرياض، ويف تجريم أدلهم 
قانوناا، ويف عزلهام عان املجتساع )وأنهام 
مجراين من حقوق احخّوة والصحب والحسى 

واملغاارم واملجاورة واملحال واملواطناة وأياة 
مكانة يف املجتسع البتة(.

عىل أن تؤ ل ُكّل الخالأات القبلية الدالقة 
إىل أن يتام البات بها بالحل مع التنسايل مع 
الجهاات القضائية والرساسية, ثام يف تفديل 
اور القبيلاة ساوآءا بالغرم بالر اال » برأل 
الجبهاات« وانفاق املال ثام يف صناعة القرار 
الشدبي الدام الواعي بأحقية الفرض واللأاع 

عن اإلنجازات الوطنية. 
ولذه البنوا التي ذكرت يف الوثيقة بتفصيل 
أاق، تدارب عن أَْلاَلاف كبارية ال تضاليها يف 
اإلنجاز أية مجاالت أُْخاَرم، حنها اللبنة االوىل 
والحصن الحصني, وأن بقية املحاور يف أغلبها 
لن تكون ساوم تحصيل حاصل لهذا الشاكل 
ُكّل  واملتاني يف و اه  املتساساك  اال تساعاي 
املسااعي التلمريية للهوية الخاصاة بأَبْنَااء 

اليسن والفريلة يف صفاتها وسساتها.

االسرتاتيجيُة العسكرية: 
لام تاورا اإلشاارة ملوضاوع »الخياارات 
االسارتاتيجية« إال يف ساياق الحليث عن بلء 
الرا الدساكري عىل الدلوان املنفذ ضل اليسن، 
أسع اْساتسَرار الجرائم واالنتهاكات واتسااع 
الرضر واللمار, ورغم اإلاراك املبكر للقائسني 
عليهاا بأن تحقال أَْلاَلاف حربهام قل باءت 
بالفشال الذرياع وبدال إن لم يرتالع املدتلي 
من كون أغلب ضحاياا حربه لم من امللنيني 

الدزل.
كان للور االستخبارات الدسكرية اليسنية 
اور مشاهوا أَيْضاً يف تيساري وتحليل ومسح 

نطاقات الدلو ومواقده وتَحاّركاته.
كان البال مان الارا ولكن لياس باالنجرار 
واالنسياق خف خطط وخرائط أَْلاَلاف الدلو 
املزمناة واملرحلياة, أكانات أوىل التكتياكات 
املتبدة يف الرا تتس ل يف إأشاال وإرباك ما كان 
قال رساسه الدلو وأعال له الدالة, من تصور 
لشاكل ومساارات الحرب التي ظن بأريحية 
بقاءلاا كاملاة تحات السايطرة والتحكام 

بسربدات نطاقاتها املتنوعة.
 املداروُف واملدلوُم للم الجسياع، املراقبني 
اللولياني أَيْضاً مان املهتسني بتتباع تطورات 
الشاأن اليسني، بو وا نهاج خاص يف احلاث 
وتحّوالت ساابقة, الاذي أصبح الحقااً نهجاً 
عاماً للم - الجيش اليسني واللجان الشادبية 
- يف إَااَرة الحرب وتحليل مسااراتها مع اول 
التحالف املدتلية عىل اليسن ويف آلية التداطي 

مع مستجلاتها.
بلم لذا النهج من اللحظة احوىل من حيث 
املبالأ عىل قاعلة أساساية ترتكز حول - علم 
املباارشة أَْو الارشوع باالعتلاء عاىل الخصم 
- مهساا بلغات أسااليب االساتفزاز الصاارة 
منه، وحتى بدل قياام املدتلي بتكرار ارتكاب 
التجاوزات ماراراً, يبقى الطرف امُلدتلم عليه 
عاىل قلر مان التساساك والصارب إىل أن تقام 
الحجاة عىل املدتالي يف أك ار من تجااوز أَْو 
اخارتاق, عىل أن يبقاى التواصل واالطالع عن 
ك ب عىل محياط مواقع االْساتهَلاف وحلوا 

التجاوز املستخلم أيها. 
الارا، ال يكاون بصاورة  وعنلماا يحاني 
متهاورة أَْو ملأوعاة باوازع من االنتقاام أَْو 
التشافي، وبذلاك يتام إحباط خطاط الدلو 
وعرقلتها يف اساتلراج الطرف املساتهلف إىل 
مربع خططه وتكتيكاته؛ وحنها ليست نهجاً 
َعسكرياً وحساب وإنسا مبلأ أخالقّي وقيسّي 
ي  ثاباٌت، أإنها قل اُتبدت أمام علوان ما ُساسِّ
باا »التحالاف الدربي« بقياااة السادواية, 

الحليُث عن االسرتاتيجيات يدني الحليَث عن »أن إَااَرة 
املراحل« يف تفاُوِت ار ة ألسيتّها من خطورتها، استخلمت 

من حيث احصل يف مطرح التخطيط لتحقيل احَْلاَلاف 
الدسكرية, ثم شسلت الحقاً ُكلَّ احَْلاَلاف التي خضدت 
لتخطيط وإعلاا مسبل, منها االقتصااي واال تساعي 
والسيايس, يف بُدل أمللا ورسوخ أثرلا, ولي احَْلاَلاف 

امللروسة اراسة متأنية واقيقة، املستنلة إىل الواقع واملتاح 
وإىل ظروف الخصم وثغرات صفوأه. 
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إىل اللر اة التاي  دلات البداض يطلل عىل 
التأخار يف الرا والذي بلاغ 0ل يَوماً با)الصرب 

االسرتاتيجي(.
أداىل الرغام مان الضغوطاات الشادبية 
املتحسساة واملتشاوقة لرسعاة الارا, ورغم 
توقاع املجتساع الالويل لحالوث اقتحاماات 
رسيداة لقرم ومالن تقع يف مجال سايطرة 
السادواية، إال أن ذلاك كان يحالث بوتاريه 
ملروساة وبقاراءة مدسقة لطبيداة املدركة 
وحبداالا ولخطط احعلاء املتشدبة واملتنوعة 
والتي منها السادي لتشاتيت قاوات الجيش 
واللجان الشدبية عىل أك ر من ساحة مدركة 

وبرشوط وخطط الخصم وليس الدكس.
أخذ تأخار الرا عىل الدلوان ملالة 0ل يَوماً 
إىل و وا بدل آخر محوري للم القيااة، تس ل 
يف الوعل اإللهي، والذي برش الصابرين بالنرص 
والتأييال، ومنهاا االسات ناء يف أربدة أشاهر 
لها حرمتها وقلاساتها ولي احشاهر الُحرم 
التاي يوضاع أيهاا القتاال، إال راا للدلوان، 
اُهوِر ِعنَل اللَّاِه اثْنَا  َة الشُّ لقوله تدااىل إِنَّ )ِعلَّ
َساَواِت  َعرَشَ َشاْهًرا يِف ِكتَاِب اللَِّه يَْوَم َخَلَل السَّ
ياُن اْلَقيُِّم   َواْحَْرَض ِمنَْهاا أَْربََداٌة ُحُرٌم  ذَِٰلَك اللِّ
ِكنَي  َأاَل تَْظِلُسوا ِأيِهنَّ أَنُفَسُكْم  َوَقاِتلُوا اْلُسرْشِ
ًة  َواْعَلُسوا أَنَّ اللََّه َمَع  ًة َكَسا يَُقاِتلُونَُكْم َكاأَّ َكاأَّ

اْلُستَِّقنَي( )36(, التوبة.
أعلنات قنااة )املسارية الفضائياة( بالء 
الخياارات االسارتاتيجية مان خاالل عارض 
أليو كامل القتحام قوات من الجيش اليسني 
واللجان الشدبية مللينة »الربوعة« يف منطقة 
عساري - كسرحلاة تسهيلياة كان قال أعلنها 
السيل قائل ال ورة يف أحل خطاباته احخرية.

تمحورت الخيارات العسكرية حول 
مسارين متوازيني: 

تس ل احول يف تطوير نوعية التساليح للم 
الجياش واللجاان الشادبية اليسنياة, وتس ل 
املسار ال اني يف اختيار مكان وحلوا املدركة. 

املحور التسليحي الحربي: 
القوة الصاروخية: 

نساذج من الترصيحاات وأخبار الرضبات 
للقاوة الصاروخياة اليسنياة باالعتسااا عىل 

أرشيف وكالة سبأ لألنباء: 
النظاام  عاصساة   2017 06أربايار/ 
السادواي باتت يف مرمى الصواريخ اليسنية، 
بصااروخ  تساتهلف  الصاروخياة  القاوة 
عساكرية  قاعالة  املالم  بديال  باليساتي 

بالرياض.
19أربايار/ 2017 القوة الصاروخية تدلن 
عن تسكنها من تدليل ميزان الراع لصالحها, 
عان تسكان القاوة الصاروخياة مان تحييل 
الجيال ال الث مان منظومة باترياوت أحلث 
منظومات االعارتاض احَمريكياة التي زوات 

بها السدواية الدام املايض.
15أرباير/ 2017 القوة الصاروخية تطلل 
َصاُروخاً باليساتياً عىل مطار أبهاا اإلْقليْسي 

بدسري
الصاروخياة  القاوة   2017 ح0ماارل/ 
تساتهلف بصاروخ باليستياً تجسدات للغزاة 

واملرتزقة  نوب املخاء.

الصواريخ محلية التصنيع: 
1- قاهر1: 

13/ ايساسرب/ 2015م الجياش واللجان 
الشدبية يطلقون أول صاروخ باليستياً مدلل 
محليااً )أطلل عليه قالر1( عاىل قاعلة امللك 

خالل الجوية بخسيس مشيط. 
13/ ايساسرب/ 2015م إطاالق صااروخ 

قالر1 عىل مطار  يزان.
ح1/ ايساسرب/ 2015م إطاالق صااروخ 
قالر1 عىل تجسع للدلو السدواي يف نجران. 
20/ ايساسرب/ 2015م إطاالق صااروخ 
قالر1 عىل مدسكر الغزاة يف صاأر بسحاأظة 

مأرب. 
21/ ايساسرب/ 2015م القوة الصاروخية 

تطلل صاروخ قالر1 عىل مطار  يزان. 
21/ ايساسرب/ 2015م القوة الصاروخية 
تطلل صااروخ قالر1 عىل رشكاة أرامكو يف 

 يزان. 
23نوأسرب/ 2015م إطالق صاروخ قالر1 

عىل قاعلة امللك أيصل بخسيس مشيط. 
26/ ايساسرب/ 2015م إطاالق صااروخ 
قالار1 عاىل مدساكر الحارل الوطناي يف 

نجران.
صااروخ  إطاالق  2015م  29ايساسرب/ 

قالر1 عىل ميناء  يزان.
30ايسسرب/ 2015م إطالق صاروخ قالر 

عىل مطار أبها يف عسري. 
1ينايار/ 2016م إطاالق صااروخ قالر1 

عىل خزانات النفط بسلينة أبها يف عسري. 
حأربايار/ 2016م إطاالق صاروخاني من 
ناوع قالار1 عاىل قاعالة خسياس مشايط 

الجوية بدسري.
09أرباير/ 2016 القوة الصاروخية تطلل 
َصاُروخاً باليساتياً طاراز قالر-1 عىل مطار 

 يزان اإلْقليْسي 
12أربايار/ 2016 إطالق صااروخ قالر1 

عىل مطار  يزان اإلْقليْسي
الصاروخياة  القاوة   2016 13أربايار/ 
للجياش واللجاان تطلال َصاُروخاً بالساتياً 

قالر1عىل مطار أبها اإلْقليْسي
2016م إطاالق صااروخ  ينايار/   /12  -

قالر1 عىل مطار  يزان.
21/ أربايار/ 2016 القاوة الصاروخياة 
للجياش واللجاان الشادبية تطلال صاروخ 
باليساتي نوع قالار 1عىل تجسداات للغزاة 

واملرتزقة بالجوف
ل2أربايار/ 2016 مرصع 50 من املرتزقة 
يف اْساتهَلاف صااروخ قالار 1 لتجسداتهام 

بسنطقة املرازيل بالجوف
َصاُروخااً  إطاالق   2016 ل0ماارل/ 
باليستياً من نوع قالر 1عىل تجسدات الغزاة 
واملرتزقة بسنطقة برئ املرازيل رشقي الجوف
ح0/ ماارل/ 2016 القاوة الصاروخياة 
للجياش واللجاان تطلال َصاُروخاً باليساتياً 
قالر 1عىل تجسدات الغزاة بسدسكر الخنجر 

بالجوف
الصاروخياة  القاوة   2016 09ماارل/ 
للجياش واللجاان الشادبية تطلال َصاُروخاً 
بالساتياً نوع قالر1عىل تجسداات للسرتزقة 

بسدسكر تلاوين بسأرب
10ماارل/ 2016 الجيش يطلل َصاُروخاً 
باليستياً قالر 1عىل تجسدات الغزاة واملرتزقة 

بسدسكر تلاوين يف مأرب
َصاُروخااً  إطاالق  2016م  ل2ينايار/ 
باليستياً من نوع قالر1 عىل تجسدات الغزاة 
يف بارئ املرازيال بالجاوف وساقوط 50 قتيال 

وعرشات الجرحى.
30أغساطس/ 2016 القاوة الصاروخياة 
تطلال َصاُروخاً باليساتياً ثاني ناوع قالر1 

عىل مطار أبها اإلْقليْسي يف عسري
الصاروخياة  القاوة   2016 12سابتسرب/ 
تطلل صاروخ باليساتياً قالار 1 عىل قاعلة 

خالل بن عبلالدزيز يف خسيس مشيط 
الصاروخياة  القاوة   2016 19سابتسرب/ 
تطلل صاروخ باليساتياً مان نوع قالر1عىل 

قاعلة خالل الجوية يف عسري
07أكتوبر/ 2016 القوة الصاروخية تطلل 
َصاُروخاً باليساتياً من نوع قالر1عىل ملينة 

أيصل الدسكرية بخسيس مشيط
صاروخااً  إطاالق   2016 12أكتوبار/ 
باليستياً قالر 1 عىل ملينة أيصل الدسكرية 

بجيزان
23أكتوبر/ 2016 إطاالق صاروخ قالر1 

عىل مدسكر الحرل الوطني بنجران
الصاروخياة  القاوة   2016 26نوأسارب/ 
تطلال صااروخ قالر 1 عاىل قاعالة اللسوة 

السدواية بخسيس مشيط عسري
باليساتياً  صااروخ  2016م  21يولياو/ 
للجياش واللجاان الشادبية يالك مدساكر 

الحرل الوطني السدواي بنجران.

2- النجم الثاقب1 و2: 
26مايو2015م: 

النجم ال اقب1 يصل ملاه إىل 5ل كيلومرتاً, 
مزوا بارأل متفجر يبلغ وزنه 50 كيلوغراماً 
من املواا الشاليلة االنفجاار, النجم ال اقب2 

يصل ملاه إىل 75 كيلومرتاً مزوا برأل متفجر 
وزنه 75 كيلوغرام من املواا شليلة االنفجار. 
ل1أرباير/ 2016 إطالق صاروخ من طراز 
ساام ل2 عاىل تجسداات لآلليات السادواية 

رشق موقع سقام بنجران 
20ينايار/ 2017م إطالق صاروخ أورغان 
عاىل تجسداات مرتزقاة الدالوان بسنطقاة 

مريس بالضالع
الصاروخياة  القاوة   2017 05ينايار/ 
تساتهلف مدساكر ِشادب الجان وساقوط 

عرشات القتىل والجرحى من املرتزقة
22أربايار/ 2017 مقتال وإصابة 70 من 
الغزاة واملرتزقة بينهم قيااات كبرية بالرضبة 

الباليستية يف باب املنلب
الصاروخياة  القاوة   2017 22أربايار/ 
تطلل َصاُروخاً باليساتياً عىل تجسدات الغزاة 

واملرتزقة يف باب املنلب
20أرباير/ 2017 القوة الصاروخية تطلل 
ل صواريخ يورقان عىل مدساكر مساتحلث 

باملوسم بجيزان.

3- صاروخ الصمود: 
القاوة  وحالة   2016 29سابتسرب/ 
الصاروخية للجسهورياة اليسنية تدلن اخول 
صااروخ ›‹صساوا‹‹, طولاه ل أمتاار قطاره 
555ملم ووزن الرأل الحربي 300 كيلوغرام, 
والوزن الاكيل للصاروخ طن واحل, يبلغ ملم 
الصااروخ ح3 كام وعالا الشاظايا 10000 

شظية. 
الصاروخياة  القاوة   2016 26أكتوبار/ 
تستهلف بصاروخ صسوا مدسكر صربين يف 

مريس بالضالع
الصاروخياة  القاوة   2016 09نوأسارب/ 
تطلل صاروخ صسوا عىل مدسكر مستحلث 

ملناأقي الدلوان بالبيضاء
الصاروخياة  القاوة   2016 22ايساسرب/ 
تطلال صااروخ صساوا عىل تجساع ملناأقي 

الدلوان يف كرش بلحج.
 

4- الزلزال 1 و2: 
32نوأسرب2015م 

زلازال1  صااروخ   2016 12ايساسرب/ 
يساتهلف تجسداات املناأقاني بسليرية خب 

والشدف يف الجوف 
16نوأسارب/ 2016 صاروخ زلازال 1 يلك 
تحصيناات مناأقي الدلوان شاسال صحراء 

ميلي/ حجة 
21ايساسرب/ 2016 اْساتهَلاف تجسداات 
بالجاوف  لاراب  باوااي  الدالوان  ملناأقاي 

بصاروخني زلزال1
23ايساسرب/ 2016 اْساتهَلاف بصواريخ 
زلازال1 والرصخة تجسداات ملرتزقة الدلوان 

بسليرية خب والشدف بالجوف 
30يناير/ 2017 القاوة الصاروخية تطلل 
صااروخ زلزال عاىل تجسداات املرتزقة قبالة 

الخرضاء  نوب املخا
11ينايار/ 2017 إطالق صااروخ زلزال1 
عىل تجسدات املرتزقة بوااي لراب بالجوف

الزلازال 2: قسام الصناعاات الحربياة يف 
الجيش اليسني يدلن اخول منظومة صواريخ 

الزلزال2 للخلمة. 
02سبتسرب/ 2016 إطالق صاروخ زلزال2 

عىل تجسدات املناأقني بنهم
الصاروخياة  القاوة   2016 15سابتسرب/ 
للجيش واللجان تساتهلف بصااروخ زلزال2 
تجسداات املناأقاني باوااي الربيدة برصواح 

بسأرب
ل0أكتوبر/ 2016 إطاالق صاروخ زلزال2 
رصواح  رشق  املناأقاني  تجسداات  عاىل 

بسحاأظة مأرب
25أكتوبر/ 2016 إطاالق صاروخ زلزال2 
عاىل الغاوية يف  يازان واك تجسداات الدلو 

السدواي بدسري
ل0نوأسارب/ 2016 إطالق صااروخ زلزال 
2 عىل تجسدات ملناأقي الدالوان بوااي ملح 

بنهم 
الصاروخياة  القاوة   2016 03نوأسارب/ 
تساتهلف بصاروخ زلزال 2 مدساكر  نوب 

املوسم بجيزان
الصاروخياة  القاوة   2016 ل0ايساسرب/ 
تجسداات   2 زلازال  بصاروخاني  تساتهلف 

ملناأقي الدلوان بنهم
07ايساسرب/ 2016 إطالق ثالثة صواريخ 
مان ناوع زلازال2 عاىل تجسداات املناأقني 

بسفرق الجوف بسأرب
صااروخ  إطاالق   2016 ايساسرب/  ل2/ 
زلزال2 عىل تجسدات مرتزقة الدلوان بشادب 

عجاه بنهم 
20/ ايساسرب/ 2016 إطالق صاروخ من 
ناوع زلزال2 عاىل تجسدات مرتزقاة الدلوان 

أسفل منطقة الدقبة بالجوف 
26نوأسرب/ 2016 إطالق صاروخ زلزال 2 
عىل تجسداات ملناأقي الدلوان بفرضة نهم/ 

مأرب
ح1 ايساسرب/ 2016 إطالق صاروخني من 
نوع زلازال2 عىل تجسدات مناأقاي الدلوان 

بسفرق الجوف بسأرب
19/ ايسسرب/ 2016 إطالق صاروخ زلزال 
2 عىل تجسدات ملناأقي الدلوان بوااي لراب 

بسليرية خب والشدف 
20/ ايساسرب/ 2016 إطالق صاروخ من 
ناوع زلزال2 عاىل تجسدات مرتزقاة الدلوان 

أسفل منطقة الدقبة بالجوف
ل2ايسسرب/ 2016 إطالق صاروخ زلزال2 
عاىل تجسدات مرتزقة الدلوان بشادب عجاه 

بنهم
الصاروخياة  القاوة   2017 ح1أربايار/ 
تساتهلف بصاروخ زلزال2 تجسدات ملرتزقة 

الدلوان بالجلعان يف مأرب
الصاروخياة  القاوة   2017 03ينايار/ 
وامللأدية تستهلف تجسدات مرتزقة الدلوان 

بسحاأظة الجوف
الصاروخياة  القاوة   2017 23ينايار/ 
تساتهلف تجسدات ملرتزقة الدلوان بسنطقة 

املقاطع بنهم بصاروخ زلزال 2
ل0أرباير/ 2017 إطاالق صاروخ زلزال 2 
عاىل تجسداات املرتزقة بأطاراف حريب نهم 

غرب مأرب
07أربايار/ 2017 إطالق صااروخ زلزال2 
امليازان  يف منطقاة  للسرتزقاة  تجساع  عاىل 

بسليرية املخا



اححل 26 مارل 2017م  املواأل 27  ساام ال انية ح3ل1لا     الدلا )210(12 دراسة

23أربايار/ 2017 إطاالق صااروخ زلزال 
2 عاىل تجسداات ملرتزقاة الدالوان بسنطقة 

الخانل غرب مأرب
15أرباير/ 2017 إطاالق صاروخ زلزال 2 

عىل تجسدات املرتزقة يف املخاء 
25أرباير/ 2017 اطاالق صاروخ زلزال 2 
عىل تجسع للجنوا السادوايني وآلياتهم خلف 

موقع الشبكة بنجران

5- الزلزال 3: 
2016, مصناع محليااً  10 يولياو  اححال 
%100.الُقطار: 650 ملم الطول: 6 مرت, وزن 
الارأل الحرباي: نصف طان علا الشاظايا: 
10000 شاظية املالم: 65 كم اقاة اإلصابة 

300 مرت.
31أغساطس/ 2016 القاوة الصاروخياة 
للجياش واللجاان الشادبية تطلال صاروخ 

زلزال 3 عىل املنطقة الصناعية بنجران
َصاُروخااً  إطاالق   2016 06سابتسرب/ 
باليساتياً زالازال 3 عاىل محطاة الكهرباء يف 

عسري
- 09سابتسرب/ 2016 القاوة الصاروخية 
تطلل َصاُروخاً باليساتياً من نوع زلزال3 عىل 

صناعية ظهران الجنوب بدسري
صااروخ  إطاالق   2016 09سابتسرب/   -
باليساتي مان ناوع زلازال3 عاىل تجسدات 

املرتزقة بسدسكر املال بسأرب
صااروخ  إطاالق   2016 ل2سابتسرب/   -
باليستي من نوع زلزال 3عىل مدسكر الجربة 

يف ظهران الجنوب بدسري
- 11أكتوبار/ 2016 القاوة الصاروخياة 
تستهلف مدسكر بن يالني يف نجران بصاروخ 

بالستي نوع زلزال 3
ح1أكتوبر/ 2016 القاوة الصاروخية تلك 
بزلازال 2 والرصخة منطقاة الغاوية وموقع 

الدني بجيزان
15أكتوبر/ 2016 إطالق صاروخ باليستي 
زلزال 3 عىل مدسكر ثويلة يف ظهران عسري

23أكتوبر/ 2016 إطاالق صاروخ زلزال3 
الباليستي عىل مدسكر ر الء بنجران

صااروخ  إطاالق   2016 ايساسرب/   /15
باليساتي زلازال3 عاىل تجسداات مناأقاي 

الدلوان بسفرق الجوف بسأرب
21أرباير/ 2017 باليساتي زلازال 3 يلك 

مدسكر مستحلث يف املوسم بجيزان

6- بركان 1و2: 
َصاُروخااً  2سابتسرب2016م  باركان1 
باليساتياً نوع ساكوا تام تدليلاه وتطويره 
محلياً من قبل مركز االبحاث والتطوير, ملاه 
أبدل مان 00حكم, وطولاه 12,5م, قطره حح 
سم ووزن رأسه الحربي حوايل نصف طن. 

)بركان2( 6أرباير2017, قلرته التلمريية 
متوساط االنفجار الوزن اإل ساايل للصاروخ 
حطن- صسم رأساه الحرباي لقصف القواعل 

الدسكرية املتوسطة. 
َصاُروخااً  إطاالق   2016 02سابتسرب/ 
باليستياً بركان 1 مطور بأيااَي يسنية باتجاه 

الدسل السدواي وأصاب للأه بلقة
10أكتوبر/ 2016 القوة الصاروخية تطلل 
َصاُروخاً باليستياً من نوع بركان1عىل قاعلة 

أهل الجوية بالطائف
الصاروخياة  القاوة   2017 06أربايار/ 
الاذي  الباليساتي  الصااروخ  عان  تكشاف 

استهلف قاعلة عسكرية غرب الرياض

هو الصاروخ بركان2
31يناير/ 2017 القاوة الصاروخية تطلل 
َصاُروخااً بالساتياً عاىل مدساكر الغازاة يف 

 زيرة زقر بالبحر اححسر
27يناير/ 2017 القاوة الصاروخية تطلل 
ثالثاة صواريخ أورغان عىل مدساكر بليالني 

السدواي بنجران
12ينايار/ 2017 إطاالق صوارياخ عاىل 

تجسدات الجيش السدواي يف نجران 
23يناير/ 2017 القاوة الصاروخية تطلل 
الغازاة  تجسداات  عاىل  باليساتي  صااروخ 

واملرتزقة يف باب املنلب
ل2أربايار/ 2017 إطالق ثالثاة صواريخ 
غراا عىل تجسدات مرتزقاة الدلوان بأطراف 

حريب القراميش بسأرب

7- النجم الثاقب1: 

يصال مالاه إىل 5لكيلومرت، ومازوا برأل 
متفجار يبلغ وزنه 50كلاغ، أعلن عن اخوله 
الخلماة يف 26 ماياو 2015, أي بدل شاهرين 
من إطالق تحالف الدلوان السدواي عسلياته 
الحربياة، ولو مزوا برأل متفجر يبلغ وزنه 
50 كلغ من املواا الشاليلة االنفجار، ويسكنه 
إلحاق خسائر كبرية يف اللشم والتحصينات.

8- النجم الثاقب2: 
مالاه إىل 75 كيلومارتاً ولاو مازّوا برأل 
متفجار وزناه 75 كلاغ مان املاواا شاليلة 

االنفجار.

9- الصرخة: 
7 يونياو 2015 أعلنات وحالة الصناعات 
الحربياة يف الجياش إنتااج طاراز  ليال من 
 ” اسام  حسال  الصناع  املحلياة  الصوارياخ 

الرصخة ” بسلم 17 كيلو مرتا.
الصاروخياة  القاوة   2016 ينايار/   /16
للجياش واللجان الشادبية أطلقات صاروخ 
الرصخاة محيل الصنع عاىل منفذ الطوال، َما 

أَاَّم إىل نشوب حريل لائل يف املوقع. 
القاوة  أطلقات  2016م  26اكتوبار/ 
الصاروخية للجيش اليسني واللجان الشدبية 
اليسنياة صاروخاني مان ناوع الرصخة عىل 
مدساكري املدزاب واملجنة التابدني لقوات آل 
سادوا بجيزان وأصابا للأهساا بلقة عالية 
وذلك راا عىل الغارات السادواية اليومية عىل 

املناطل اليسنية.
12ينايار/ 2017 إطالق صاروخ الرصخة 

عىل تجسدات املرتزقة يف الوازعية بتدز

10- صاروخ سكود: 
6/ يونياو/ 2015م أطلال أول صااروخ 
باليساتي من نوع ساكوا عىل قاعلة خسيس 

مشيط يف املسلكة السدواية 
صااروخ  إطاالق  2015م  اكتوبار/   /15
ساكوا عىل قاعالة امللك خالل بان عبلالدزيز 

الجوية يف خسيس مشيط.
الصاروخياة  القاوة   2016 10سابتسرب/ 
تطلال صااروخ ساكوا عىل محطاة كهرباء 

بجيزان.

11- صاروخ توشكا: 
القاوة  أطلقات  2015م  سابتسرب/  ل/ 
الصاروخياة اليسنياة اول صااروخ مان نوع 
توشاكا عىل تجساع للغازاة يف منطقة صاأر 
بسحاأظاة ماأرب ومارصع أك ار مان 300 

 نلي وضابط خليجي. 
أطلال صااروخ  2015م  13/ ايساسرب/ 
توشاكا عىل مركز قياااة الدسلياات الغازية 
يف بااب املنالب ومارصع 6ل1 مان القاوات 
الغازية بينهم قائل القوات السدواية عبلالله 
الساهيان, وضاباط إَماَراتاي, وقائال كتيبة 

مرتزقة بالك ووتر, و12 ضابطا مغربيا.
ح1/ ايساسرب/ 2015م إطاالق صااروخ 

توشكا عىل مدساكر تلاوين بسأرب وسقوط 
0ح1 قتيال 

الصاروخياة  القاوة   2016 03ماارل/ 
للجياش واللجاان الشادبية تطلال َصاُروخاً 
باليساتياً ناوع توشاكا عىل مدساكر املال 

بسأرب
16/ ايساسرب/ 2016م إطاالق صااروخ 
توشاكا عىل مدساكر البريق بسأرب ومرصع 

عرشات املرتزقة.
- 17ينايار/ 2016 م القاوة الصاروخياة 
للجيش تستهلف بصاروخ باليستي من نوع 

توشكا مدسكر تلاوين بسحاأظة مأرب
الجياش  اساتهلف   2016 ينايار/  ح1/ 
واللجاان الشادبية صبااح اححال بصااروخ 
باليساتي نوع توشكا مدساكر البريق التابع 
للقاوات الغازية رشق ملينة ماأرب. الدسلية 
النوعية بصاروخ توشكا عىل املدسكر خلفت 
عرشات القتىل بينهم سادوايون وإَماَراتيون 

ومرتزقة من بالك ووتر.
30يناير/ 2016 القوة الصاروخية للجيش 
واللجان الشدبية تطلل َصاُروخاً بالستياً نوع 
توشاكا عىل تجسدات للغزة واملرتزقة بقاعلة 

الدنل
لأربايار/ 2016م إطالق صاروخ توشاكا 
عىل مدساكر الغازاة بسال بساأرب ومرصع 

عرشات املرتزقة وضباط سدوايني. 
الصاروخياة  القاوة   2016 05أربايار/ 
للجيش واللجان تطلل َصاُروخاً باليستياً من 
نوع توشاكا عىل تجسداات املرتزقة والقوات 

الغازية بسدسكر املال بسأرب
الصاروخياة  القاوة   2016 15نوأسارب/ 
تطلال صاروخ توشاكا عاىل غارف عسليات 

قوات الحرل الوطني السدواي بنجران
05أرباير/ 2016 توشكا رابع يلأن الغزاة 
ومرتزقتهم يف رمال صحراء مأرب الشاسدة
02مارل/ 2016 القوة الصاروخية تطلل 
صاروخاً باليستياً عىل تجسع للغزاة واملرتزقة 

بسدسكر تلاوين بسأرب

طائرات حربية يمنية بدون طيار: 
أعلن السايل عبلامللك بالر اللين الحوثي يف 
خطاب له بسناسابة الذكرم السنوية للشهيل 
2017م عان تسكان الخاربات  10/ ينايار/ 
الحربية اليسنية من تطوير اللأاعات الجوية 
ليشسل التصنيع لطائرات بلون طيار, ثم  اء 
املِدَرُض احوُل لتلك الطائرات بدل 15 يوماً من 
الخطاب كاشفاً عن أربدة أنواع من الطائرات 

بلون طيار لي: 
1- الطائرة الهُجومية، قاصف » 1 »: 

طول البلن 250 سام, طاول الجناح 300 
سام, زمن التحليال 120 اقيقاة, امللم 150 
كيلاو مرت, نوع املحرك, محرك بنزين, حسولة 

الرأل الحربي 30 كيلو  رام
املهاام: مازواة بنظام ذكاي لرصل الهلف 
وتحليله ثام رضبه, يتم تجهيزلا بدلة أنواع 

من الرؤول الحربية حسب املهسة.

2- طائرة االْستطاَلع، لللل » 1 »: 
طول البلن 150 سام, طاول الجناح 190 
سام, زمن التحليل 90 اقيقة, امللم 30 كيلو 

مرتا
املهام: رصال احَْلاَلاف, تحليال إحلاثيات 

تجسدات الدلو وعتااه.
تقنياات  بأحالث  مازواة  الخصائاص: 
التصويار الفوتغارايف, تستاز بصغار حجسها 
وصغار املقطع الاراااري احمر الاذي يصدب 
إساقاطها  ومحاولاة  وتتبدهاا  اكتشااأها 
بصغار  تتسياز  الجاوي,  اللأااع  بصوارياخ 
كسياة اإلشاداع الحاراري، احمر الاذي يقلل 
من احتسالياة إصابتهاا بالصواريخ املو هة 
باحشادة تحت الحساراء, بصستهاا الصوتية 
قليلة احمر الذي يصدب ساساع أزيزلا يف  و 

املدركة.
3- الطائرة االْستطاَلعية, رقيب: 

طول البلن 100 سام, طاول الجناح 0ل1 
سام, زمن التحليل 90 اقيقة, امللم 15 كيلو 

مرتاً
املهاام: رصال مباارش لألَْلااَلاف وميلان 
املدركاة, تحليال إحلاثياات تجسداات وعتاا 

الدلو, تصحيح مبارش لنريان امللأدية.
خصائاص: مازواة بنظاام اقيال للرصل 
والتدقب باْساتخَلام الليزر, تستخلم تقنيات 
التصوير املتدالاة » تصوير نهاري – تصوير 
حاراري«، تستااز بساهولة التدامال مدها يف 

املناطل الوعرة وتراأل كتائب املشاة.
ل- الطائرة االْستطاَلعية, راصل: 

طول البلن 100 سام, طاول الجناح 220 
سم, زمن التحليل 120 اقيقة, امللم 35 كيلو 

مرتاً, نوع املحرك كهربائي.
املهام: رصال احَْلااَلاف, املراقبة اللحظية 
مليلان املدركة, تصحيح مبارش إلَااَرة النريان.
تقنياات  بأحالث  مازواة  الخصائاص: 
التصويار الفوتوغرايف, مازواة بنظام خاص 

باملسح الجغرايف ورسم الخرائط. 

*القوة البحرية: 
باإلَضاَأاة للتسيز والتطويار امللحوظ الذي 
باتت القوات املسلحة اليسنية بجسيع أروعها 
أن تحرزه يف أرتة زمنية قياسية, أإن القوات 
البحرياة اليسنية قل تسكنت مان احراز تقلم 
نوعي وقيايس ظهرت  لية عىل ميلان القتال 
الحاصل يف الساواحل اليسنياة, إىل أن تسكنت 
آخر املطااف من تحذير أية قاوات غازية من 
اخارتاق املياه اإلْقليْسياة اليسنية, وإن عىل أية 
سافينة أن تأخذ اإلذن من الجهات الرساسية 
يف الجسهورياة اليسنياة للسارور مان الحلوا 

البحرية اليسنية. 

تصريحات مهمة: 
- يف 2/ اكتوبار/ 2016م، القوات البحرية 
واللأاع الساحيل تحذر أية سفينة من اخرتاق 

املياه اإلْقليْسية اليسنية
- االثناني 30 يناير/ كانون ال اني2017م, 

تلمري أرقاطة حربياة تابدة للقوات البحرية 
للسسلكة السدواية, بواسطة القوات البحرية 
اليسنياة, حياث امرت تلمارياً كاماالً, كانت 
الفرقاطة تحسل اسام »املليناة, 702« والتي 
تحسال 176 نالي وضاباط بحاري وطائرة 
مروحياة, حياث وقال ب ات قنااة املسارية 
الفضائياة أيلياو كامال لدسلية اْساتهَلاف 

الفرقاطة. 
- 21يناير/ 2017 القوات البحرية اليسنية 
تحذر بوارج الدلوان من اْستخَلام املسر اللويل 

لقصف أَْلاَلاف ملنية

 االسرتاتيجية السياسية: 
أمام التهليل الشامل الذي تدرض له الوطن 
ككيان ولوية وإنساان و غراأيا, أإنه كان 
من الرضورة امللحة تجاوز الخالأات الجزئية 
باني التيارات الوطنية, وحن التس يل الشادبي 
لهذه التيارات املنلمجة بأوارص شدبية متينة 
تدكاس الحالة الطبيدياة للسجتساع اليسني 
البسيط »غري املؤالج« أَْو املنقسم عىل أسال 
اثناي أَْو مناطقي, ورغام االتهامات الصاارة 
من قوم الدلوان وأََاَواتها يف اللاخل واملصنفة 
حَنَْصاار الله مع حزب املؤتسر الشادبي الدام 
بأنهام »انقالبياون« عىل السالطة الرشعية, 
حتاى يف إطاار االنقساامات السياساية َأإن 
حركاة أَنَْصااار اللاه ُعرأات بدلم اياالء ُكّل 
االلتسام بالسياساة كآلية أَْو سالم للوصول 
للحكام أَْو السالطة أَْو للتأثاري - إال بلخاول 
مس لني عن الحركة كجزء من حراك سايايس 
عام عكس حالة الشاارع اضطراباً أَْو تفاعالً 
ماع املجريات واملساتجلات الداماة - لوال أن 
امُلَخّطاط املسانوا خار ياً, بدال أن وصل إىل 
مرحلاة التخسار والتألاب, عنال كريس أوىل 
خطواتاه برتك صنداء الداصساة يف حالة من 
الفراغ السايايس التاام، أور ساقوط أََاَواته 
ابتالاءاً من »عساران« ماروراً »بالفرقة احوىل 
مالرع«, تس ل احمر بإعالن اساتقاالت رئيس 
الجسهورياة آناذاك عبلرباه منصاور لااي 
ورئيس الحكومة خالل بحاح ويف سحب أأراا 
احمن والجيش من الشاوارع، تسهيالاً إلرباك 
املشاهل وتحسيال ثاورة 21 سابتسرب تبدات 

االنفالت والفوىض املراا حصولها.
يسكن اساتيضاح حقيقة انكفااء أَنَْصاار 
الله عن اْستخَلام آلية مدلة سلفاً للوصول إىل 
السلطة, أسن خالل تتبع مواقف وأطروحات 
الحركة يف تجاربها السياسية احوىل والالحقة 
كأول  الشاامل  الوطناي  الحاوار  مؤتسار   –
السايايس  الحاراك  يف  انلما ياة  مشااركة 
كطارف مدارتف به - أقال ناقشات الحركة 
عرب منلوبيها يف أروقاة الحوارات واالتَّفاقات 
)الحاوار الوطناي الشاامل، حاوار موأنبيك, 
اتَّفااق السالم والرشاكاة( الدليل مان البنوا 
التاي لم يكان أي منها يشاري إىل و وا تو ه 
رصياح أَْو مبطان لالم الحركة لالساتحواذ 
عىل السالطة بأي شكل من احشاكال، وإنسا 
يف الحارص املارصح عاىل إرشاك اآلخرين، بل 
ويف التناازل عن الحصاص واملناصب املدطاة 
للحركاة, كسا كان الحاال يف حكومة الرشاكة 
الوطنية برئاساة خالل بحااح، والتي توزعت 
الحقائاب الوزارياة أيها بحساب االتَّفاق إىل 
)9 حقائب للسؤتسر الشادبي الدام, 9حقائب 
ححازاب اللقااء املشارتك، 6 حقائاب للحراك 
الجنوبي، 6 لحركة أَنَْصاار الله( قلم أَنَْصاار 
اللاه حصتهم أيهاا لصالح مس ايل »القضية 

الجنوبية«. 
كسا وتجّسال الحقااً لذا التواأال يف أ ىل 
صاوره وأوثقها يف ماا أطلل علياه با)وثيقة 
الرشاكاة الوطنية( التاي وقع عليهاا  سيع 
أرقااء الدسل السايايس ونصت عاىل تحقيل 
بداض االصالحات التي طالبات بها ثورة 21 
سابتسرب، لم تنص أيٌّ من تلك البنوا عىل عزل 
عبلرباه منصور لااي كرئياس للجسهورية، 
رغام التسكن الكامل الحاصال بفدل ترتيبات 
طارئة ومتساارعة حلثت قبيل انهيار الفرقة 
االوىل مالرع بفدل املوا هات الدساكرية مع 
احوىل  ميليشايات حازب اإلصاالح والفرقاة 
ملرع, ثام أيسا م له أرار تلك القيااات وترك 
الداصسة لسايطرة اللجان الشادبية التابدة 

لحركة أَنَْصاار الله. 
الخسياس  ياوم  يف  التقاارب  لاذا  عسال 
املواألح2 يوليو/ تسوز 2016، بالتوقيع عىل 
اتَّفاق يتم من خالل تشاكيل »مجلس سيايس 
أعىل« مّكون من حركة أَنَْصاار الله وحلفائهم 

وحزب املؤتسر الشدبي الدام وحلفائه«.
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احلراُك يخُرُج خا�سراً بعد عاَمني من العدوان واالحتالل:
صحوٌة جنوبيٌة متأّخرة ُتِق��رُّ بصحة التحذيرات من املشروع األمريكي

  - إبراهيم السراجي:
 

قبَل أََساابيع من الدلوان، أي عقب ثورة 21 سابتسرب، 
كانت اح واُء مهيأًة للقضية الجنوبية لتحقل مكاسَب لم 
تكن متاحًة لها خالل الدقلين السابقني، إال أن التقليراِت 
الخاطئاَة لبدض مّكونات الحراك الجنوبي بسرالنتها عىل 
الدلوان؛ باعتباره طريقاً مخترصاً لتحقيل احللاف، َلَوت 
بالقضية الجنوبية إىل أساوأ مرحلها السياسية، كسا تدرب 
البياناات الصاارة عان أدالية الذكرم الداارشة النطالق 
الحاراك التي أقيست قبل أيّاام يف ملينة الضالع، وقبل ذلك 
البياان الصاار عان املؤتسر احول للسجلاس احعىل للحراك 

ال وري الجنوبي يف حرضموت.
ويسّكاُن القاوُل إن أخَطاَر ماا تدّرضات لاه القضياة 
الجنوبية خالل الدامني املاضيني، لو أن قوم الدلوان التي 
نّفاذت وتنفذ املرشوع احمريكي، سااقت بداَض املّكونات 
الجنوبية لإلقلام عىل خطواٍت تتضسن خرو اً عن املباائ 
التي تشاّكلت بساببها القضية الجنوبية؛ وأبرُز صور ذلك 
الخاروج لاو قبوُل بداض املّكونات بإرساال مسالحيها 
للقتال خاارج املحاأظات الجنوبياة، يف تدز ومأرب ونهم 
ويف  بهاات الحلوا، ولذا ما أاركتاه أك ُر أصائل الحراك 
الجنوبي أصالًة يف بيانها احخري الذي اعترب بشاكل رصيح 

أن القتاَل خارج الجنوب كان خطأ اسرتاتيجياً.
أماا أبرُز أخطااء بدض املّكوناات الجنوبياة التي أّات 
إلحلاث رشخ كبري يف مباائ القضية الجنوبية، تس ّل بقبول 
بداض املّكونات بالدسل يف إطااِر حكومة مرتزقة الرياض 
واالعارتاف بسا يساسى »الرشعية« وكذلك ساكوت بدض 
املّكونات وعلن اعرتاضها ذلك، رغم الصحوة املتأخرة التي 
ظهرت يف خطاب الحراك الجنوبي مؤّخراً والتي اعتربت أن 
حكومَة املرتزقة يف الجنوب تس ّل »قوة احتالل«، باإلَضاَأة 
لصحاوٍة أُْخاَرم مرتبطاة بدالقة مّكوناات الحراك بلول 
االحتاالل والتي تضّسنت إاراكاً  نوبيااً بتحويل قضيتهم 

إىل قضيٍة لامشيٍة أحياناً وإلغائها أحياناً أُْخاَرم.

• صحوة جنوبية متأخرة وتهم سعودية جاهزة
عنلما عرّبت بدُض أصائل الحراك الجنوبي عن واقِدها 
املتللاوِر  ّراء انخراطهاا يف الدلوان واالحتاالل وقبولها 
باالحتاالل، كان اإلعاالُم الفضائاي السادواي باملرصاا، 
حياث امتألت القناوات الفضائية السادواية بالضيوف يف 
تغطية مك ّفة كان الَغَرُض منها تدريف الصحوة النسبية 
الجنوبياة بأنها تنفياذ ح نلات إيرانية، ولم يشافع لتلك 
املّكونات ما قلمته للسادواية من خلماات أبرزلا القتاُل 
نيابًة عن  يش آل سدوا يف الحلوا، وبالنظر للتهسة التي 
تبَّنتها قنواٌت م ل الدربية واإلخبارية السادواية الرسسية 
التاي صنّفت الحاراك الجنوبي بسا تصُفاه بأنه »مرشوع 
إيراني« أإنها لي التهسة التي ساّوقها النظاُم السادواي 
واحمريكيون للحرب عىل اليسن بسا يضُع الحراك الجنوبي 

يف مرمى حرٍب أُْخاَرم.
يف مليناة الضالاع احتشال اآلالُف من أَنَْصااار الحراك 
الجنوباي إلحيااء الذكارم الداارشة النطالقاه، وقوبلت 
الفداليُة بتشاويش إعالمي وتخوين كبريَين من قبل قوم 
الدالوان وُخُصاْوصاً السادواية ومرتزقتها؛ حن الفدالية 
تضّسنات خرو اً كبارياً عن احللاف التاي يريللا النظام 
السدواي، خصوصاً أن البيان الصاار عن الفدالية تضسن 
الك اري من الحقائال، لدل أبرَزلاا ما تضسناه البيان من 
اعارتاٍف بأن الفداليَة أقيست بالتزاُمن »مع حالة االلتبال 
الذي أرض نفَساه عاىل الجسيع خالل تلاك الحرب، ثم ما 
آلت إليه أحواُل الجنوبيني مان وضع  دل قضيَة الجنوب 
التاي حسلتهاا ثاورُة الجنوب طيلاَة السانوات املاضية يف 
اوامة تتشاابك أيها  سلٌة من القضايا احُْخاَرم املرتبطة 
باملصالاح واح نالات الخار ية والتاي أاخلتها يف مصري 
مجهاول غري واضاح املدالام وأصبحات مدهاا املّكوناُت 
ال ورياة الجنوبية خارج محيط التداطي اللويل« بحساب 

نص البيان.
ومان خالل ماا تضّسنه بيااُن الحاراك الجنوباي، يوم 
الجسدة املاضية، والذي صااف مرور عاَمني عىل الدلوان، 
يسكان القول إن قيااات الحراك الجنوبي قل أقرَّت بحلوث 
ُكّل ماا كان يطلل من تحذيارات للجنوبيني، منها ما صلر 
َن  عن السايل عبلامللك الحوثي يف علة خطابات، حيث تضسَّ
بيااُن الحاراك توصيفااً متأخاراً لحكومة املرتزقاة بأنها 
حكوماة احتالل، واتَهسها بشاكل رصيح بأنهاا »تساِرُل 
سياسااٍت خبي اًة متدالاة احلاوان واحشاكال  سيُدهاا 
تُصبُّ يف اْساتهَلاف قضية الجنوب، مان خالل الدسل عىل 
التنكيل بشدب الجنوب وتفكيك مّكونات الحراك الجنوبي 

واملقاومة الجنوبية«.
وعّلَا البياُن سبَع نقاط ملسارسات حكومة املرتزقة ضل 
جُّ بالجنوبيني يف  الجنوب، أبرزلاا، كسا يقوُل البيان: »الازَّ

مدارك ما وراء الحلوا يف الشسال، ولو احمُر الذي يؤّاي إىل 
استنزاف اللم الجنوبي اونسا أية أائلة لقضية الجنوب«، 
مضيفاً يف نقطاة أُْخاَرم أن حكوماَة املرتزقة عسلت عىل 
تفريخ الحاراك الجنوباي وتفكيكه وتشاكيل رايف آخر 
وشاخصيات لتقليسها كسس ل للقضية الجنوبية وتغييب 
الصوت الجنوبي سياسياً وابلوماسياً وإعالمياً واستغالل 

ما وصفه البيان بالتضحيات الجنوبية.
ورغام أن البيااَن تجنّاب يف بداض النقاط اتهااَم قوم 
الدالوان بالتسابُّب بهاا، خصوصااً أن الداَلاَم يدارُف أن 
حكومة املرتزقة ال تسلك لنفسها شيئاً كي تكوَن لها القلرُة 
وحَللا عىل إحلاِث رشٍخ يف القضية الجنوبية، ومن  انب 
اَن البياُن نقطة رصيحة تكشاف نظرة وتدامل  آخر تضسَّ
قوم االحتاالل مع الجنوبيني الذين قلموا قتىل و رحى يف 
سابيلهم عنلما تطرق البيان لو اوا »السال متدسل حرس 

القتىل الجنوبيني واالمتناع عن عالج الجرحى«.
وحن عاَماني من التبديّة لقاوم الدلوان واالحتالل قااا 
القضيَة الجنوبيَة حنفاٍق مظلسٍة ال نهايَة لها، أقل تضسن 
البياان رغبًة واضحًة مان الحراك الجنوباي للخروج من 
الوصاياة الخار ية بسا تس ّله من أثر سالبي عىل القضية 
الجنوبياة عنلما تضّسن البياُن التأكيَل عىل »علم قبول أن 
يكوَن الجنوُب تحت الوصاية الخار ية رالناً ومستقبالً«.
ثساة نقطاة أُْخااَرم يف بياان الحراك تكِشاُف بشاكل 
رصيح نتائاج االرتباط بقاوم الدلوان، وماا أحلثته من 
رضباٍة كبريٍة للقضية الجنوبية، حياث يطالُب البياُن من 
قوم االحتالل »بإَعاَاة صياغة الدالقة مع الجنوبيني عىل 
ضوء ما يسادى إليه الجنوبياون والتداطي مع لذا احمر 
بسصلاقياة وليس باالعتساا عىل رشاء الوالءات وتساخري 
إْمَكاناتها يف تزوير الواقع واْستخَلام ِضداف النفول من 
الجنوبياني للرتويج لألولام والخلَع التي تساّوق وتصّور 
مجريات اححلاث بشكل مغلوط تحت مزعوم أن ما تقوُم 

به يُصبُّ يف صالح قضية الجنوب«.

• صحوٌة ُأْخ�َرى يف حضرموت 
غاريَ بديال عّسا توّصال إلياه الجنوبياون يف أداليتهم 
بالضالاع، خارج املؤتسار احول للسجلاس احعاىل للحراك 
ال اوري الجنوبي الذي ُعقل الشاهر الجاري يف حرضموت 
بحضاور أك اَر مان 60 شاخصية  نوبياة بُجسلاة من 
االساتنتا ات للواقاع الجنوباي يف ظال االحتاالل. وقال 
تضّسن البياُن الصااُر عن املؤتسر، اإلشاارَة إىل أن »الوضَع 
الدساكريَّ الناتاج عن الحارب، أغلل ُكلَّ سابل الحياة يف 
الجنوب إال سابيل واحل لو سبيُل الزجِّ بالشباب الجنوبي 
يف مدركاة ال ناقاة للجناوب بها وال  سل«، بحساب نص 
خ وعي للم الجنوبيني  البيان، الذي تشريُ مضامينُه إىل ترسُّ
أن »القضياَة الجنوبياَة« أصبحت يف أساوأ أحوالها يف ظل 

االحتالل والدلوان.
االعرتاُف برتاِّي وضع القضية الجنوبية يف ظل االحتالل 
َر البياَن الصاار عن املؤتسر الذي أكل أن اندقاَاه  اء  تصلَّ
والقضياة الجنوبية »توا اه تحلياٍت  سايسًة أرضتها 
ظاروُف املرحلاة الرالنة التي وقدات بأحلاثهاا الجارية 

لتزيَل املشهَل السيايس أك َر قتامة وضبابية«.
وقالم البياان ُ سلاًة مان النقااط التاي تؤكال صحة 
اساتنتا ه حول وضع القضية الجنوبية يف ظل االحتالل، 

حياث نصت النقطة احوىل عىل »الوضع الدساكري الناتج 
عن الحارب، أغلل ُكّل سابل الحياة يف الجناوب مغلقة إال 
سبيل واحل لو سبيل الزج بالشباب الجنوبي يف مدركة ال 

ناقة للجنوب بها وال  سل«.
وأكل البيان أنه وبسايض أك ر من عام ونصف عام عىل 
االحتاالل، إال أن ما يتم وصفه بأنه كان »تحرير للجنوب« 
لم ينتج إال »صدوبَة الحياة االقتصااية واملديشية وغياب 
الخلمات الدااية بشكل كامل عن أَبْنَااء الشدب، )كهرباء، 
مياه، نفط، صحة، رواتب، بطالة...( بحسب نص البيان.
وتطرق البيان إىل أشل حكومة املرتزقة يف أرض احمن، 
مشارياً إىل أن و والا أام لرصاعات أ نحٍة يف أوسااطها 
والتالعب »بسصري الوطن من خالل التساويات مع القوم 
اإلرلابية ثم إظهارلا من مرة أُْخاَرم وأل حا ة أ نلات 

لم تدل خاأيًة عىل أحل«.
يف الجانب السايايس، وضسان تناوله لنتائاج االحتالل 
الاذي أّكال البياُن أناه أنتاج »تغيياب القضياة الجنوبية 
ومطالب تقرير املصاري عن ُكّل املحاأل اإلقليسية واللولية 

واملفاوضات«.
ولم يَِغاْب عن البيان ُمَخّطط االحتالل لتقسايم اليسن، 
حياث يؤكل و اوَا محااوالت اائساة »لتقسايم الجنوب 
مناطقيااً من خاالل تغذية النزاعاات بني أَبْنَااء الشادب 
وتشاكيل القوم الدسكرية واحمنية عىل أََسال مناطقي، 

بلالً عن أن تشّكل تلك القوم يف  يش منّظم«.
واعارتف البياان بخطاأ الازج بالجنوبياني، ساواء يف 
السااحل الغرباي أو يف  بهاة البقع، مدتارباً أنها خطيئٌة 
تحّسل الجنوب مساؤولية أخالقية وسياساية، ويزيُل من 

أتح الجروح بني الجنوب والشسال.

• العدواُن والتنظيماُت اإلْج�َرامية.. مسار مرسوم:
مناذُ وقات مبّكار، وبدل مارور عاماني عاىل الدلوان 
ونحو 20 شاهراً عىل اخول قاوات االحتالل إىل املحاأظات 
الجنوبياة، لم يكان لناك إ ساٌع شاامٌل يف وضاٍع أحلثه 
الدلوان، ساواء من قبال احمم املتحالة والتقارير اللولية 
والترصيحات الرساسية الصاارة عن الحكومات الغربية، 
باإلَضاَأة للتقارير اليومية الصاارة عن الصحف واملجالت 
ومراِكاز البحاوث اللولياة، م ال اإل سااع الحاصال عىل 
اع سايطرة تنظيسات  أن الدالواَن واالحتاالل أّايا إىل توسُّ

إْ اَرامية عىل رأسها القاعلة وااعش.
ويف الوقات الذي ظلات قوم الدلوان تُرِساُل اآلالَف من 
الجنوبياني للقتال نياباًة عن الجيش السادواي ويف إطار 
ُمَخّططاات الغزو يف تداز ومأرب ونهم، كانات تنظيساٌت 
م ال القاعالة وااعاش تواصال أاْرَض سايطرتها عاىل 
املحاأظات الجنوبية، وتسارل عسلياِت االغتيال املتواصلة 
بحال القياااات الجنوبية يف َوَضاِح النهار يف عالن وأبني 

وحرضموت.
وعىل ملم عامني من الدلوان، كشفت مجالٌت أمريكيٌة 
م ال »وول سارتيت  ورناال« أن تنظيَم القاعالة يقاِتُل 
 نبااً إىل  نب يف صفوف تحالف الدالوان، والتي قالت يف 
يولياو 2015 يف تقريار بدنوان »القاعالة يقاتُل إىل  انب 
امليليشيات امللعومة سدواياً يف اليسن«، وقالت إن املقاطع 
املصّورة أظهرت عناارص القاعلة يحتفلون  نباً إىل  نب 
ماع عنارص املرتزقة بلخول قوات االحتالل إىل علن بدلما 

قاتلوا إىل  انبهم يف الشاهور التي سبقت اخول االحتالل. 
وبدل ذلك ب ّت قناة بي باي يس الربيطانية تقريراً مصّوراً 
يظهر عنارص تنظيم القاعلة إىل  انب املرتزقة يف  بهات 

تدز يشاركون يف موا هة الجيش واللجان الشدبية.
الدالوان  باني  الوثيال  االرتبااط  ُصاَوِر  أوىل  وكانات 
والتنظيساات اإلْ اَرامية قل تجلت مبكراً، أفي ال الث من 
أبريل 2015 بدل أسبوع أقط من الدلوان سيطر مسلحو 
القاعالة عىل املاكال والتقطاوا الصوَر مان ااخل القرص 
الجسهوري لناك ولم يلوساون عاىل َعَلم اليسن، وأقاموا 
أيهاا اولتَهم التي تداملت السادواية مدها يف ذلك الوقت 
بشكل رسسي عىل الجانب الدسكري والتجاري، وبدل ذلك 
سايطر مسالحو القاعلة عىل أبني بدل مرور تسدة أشهٍر 
عاىل الدلوان وبدل شاهر الدلوان الدارش يسايطُر تنظيم 

القاعلة عىل محاأظة لحج.

• الجنوُب وَنَفُق االحتالل املظلم 
اا عىل الجانب اآلخار ويف ظل اخول قاوات االحتالل  أمَّ
إىل الجناوب، كان الواقاُع الخلماي والصحاي واحمني يف 
عالن وحرضموت وأبني واضحاً للجسياع، أقوم الدلوان 
تركت علن يف ظالم اامس ومساتسر، ولم تحاول أن تقلم 
أية خلمة ملسوساة للجنوب تؤّكُل باه أنها تحسل أيَّ خري 
للسكان لناك، ورغم مرور وقت طويل عىل االحتالل إال أن 
الحاَل ازااا سوءاً باْستسَرار توسع التنظيسات اإلْ اَرامية 
وغيااب الخلماات بكل أشاكالها وغيااب احمان، ناليَك 
عان حرماِن ُكّل الشادب اليسن من مرتّباتهام، بسا يف ذلك 
محاأظات الجنوب التي يقول الدلوان بأنه انترص أيها.
وبالدواة للبيانات الصاارة مؤّخراً عن مّكونات الحراك 
الجنوبي، سواء يف أدالية الضالع أو يف مؤتسر حرضموت، 
اع  والتاي أكلت  سيُدها عىل أن االحتالل أتح الباَب لتوسُّ
التنظيساات اإلْ اَرامياة، أإنها لم تكتشاْف  ليلاً يف ذلك 
ساوم أنها أّكلت خطألا بتجاُلال التحذيرات التي كانت 
اُن التحذياَر من الوصاول للواقاع القائام اليوم يف  تتضسَّ

الجنوب.
أفي الساابل عنلما تَحاّرك الجيش واللجان الشادبية 
ملواَ هة القاعلة يف املحاأظات الشاسالية، كان ذلك نتيجة 
خطاوة اساتباقية لتالاُرِك ماا حالث يف ساوريا والدراق 
وليبياا، لذه الخطاوة التي نجحت يف الشاسال بفدل ثورة 
21 سابتسرب، ويف وقات كانات السادواية تلسلام أوراَقها 
املبد رة يف اليسن، ولكنها َساَدْت إلأشال التَصلِّي للقاعلة 
يف الجنوب، أسا كان من ساكاكني القاعلة إال أن حرضت 

بقوٍَّة يف حرضموت وعلن.
خاالل الفرتة املاضية، ومنذ بلاية الدلوان حّذر السايُل 
عبلامللك الحوثي يف علة خطابات من املؤامرة التي تسادى 
لتسكانِي القاعلة مان إقاماة إماراتها يف اليسان وارتكاب 
 رائم الذبح والحرق بحل أَبْنَااء الايسن، واعترب مواَ هة 
تلك املؤامرة مسؤوليَة الجسيع، أاستطاع الجيُش واللجاُن 
الشادبية طْرَا عناارص القاعلة يف املحاأظات الشاسالية 
كالبيضااء وإب والداصساة صندااء أيضااً، كساا نجحوا 
بذلاك يف الجنوب قبل أن يتلخل الدالوان السادواي الذي 
وّأر غطااًء  وياً للقاعلة انتهاى بتقويتها يف علن واعم 
مرشوعهاا يف حرضموت، ولم تحصل علن من ذلك إال عىل 

اللمار.
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اململكة تغرق يف اليمن

  - حسين الجنيد:
أسناذُ عاَماني مان علوانهاا عاىل اليسن، 
والك اري مان مراكاز اللراساات الدساكرية 
واملصااار اإلعالمياة، تتحاّلُث عان التكاليف 
البالظاة التاي تتكبّللاا السادوايُّة يف لذه 
الحرب، اون تحقيل أيّة انجازاٍت عسكريٍة أَْو 

سياسيٍة تستحل لكذا كلفة.
موقاع »اويتشاه أيلاه« صاوُت أملانياا، 
املتخّصص بالقضايا والشائون الدربية، نرش 
اراساًة تحليلياًة بدناوان »آثاار الحرب عىل 
اليسان يف اْقتَصااا السادوايّة« رشح خاللها 
إشاكاليات طارح أرقاام اقيقة عن خساائِر 
املسلكة، نظراً لتكتُِّسها الشليل وعلم تقليسها 

حيَّة مدلومات بهذا الخصوص.
ووأال تقليراٍت أولياٍة، بنالا مداّلو لذه 
اللراساة عىل تكاليف حروب أخرم مشابهة، 
أوضحاوا أن التكلفَة وصلات بحلول منتصف 
أبريال 2015م، أي بدال عرشيان يومااً أقط 
من بلأ الدالوان، نحو 30 ملياار اوالر، ولي 
تكاليف تشاغيل 175 طائرة مقاتلة، وتكلفة 
وضاع 150 ألَف ُ نلي سادواّي قيال التدبأة 
الدسكرية أقط، ناليك عن النفقات احخرم، 

ُر باملليارات. والتي تَُقلَّ
من  هتاه قال املغرا السادواّي الشاهري 
»مجتهال« مطلاع ايساسرب 2015م، أي بدل 
تسدة أشاهٍر من بلأ الدلوان: إن لذه الحرب 
تكلاف الخزيناة السادوايّة 750 مليون ريال 
يوميااً، ما يداال 7ح1 ملياوَن ونصف مليون 
اوالر، يتام إنفاقهاا كقيساٍة للذخائر، وقطع 
غيار، وإعاشاة وتسوين أأاراا الجيش أقط، 
بينسا بلغ إ ساايل الكلفة الكلية للحرب خالل 
لاذه الفارتة، 200 ملياار رياال سادواّي ما 
يداال 50 مليار اوالر، غري شااملة لصفقات 

»اللأاع« احخرية.
ومن خالل تقليرات اللراساة التي نرشلا 
املوقُع احملاناي، واملدلومات التي قّلمها املغرا 
السادواّي »مجتهال« يتباني للستاباع مالم 
تقااُرِب احرقاام التي طرحهاا كال املصلَرين، 
اًة إذا قسنا بإَضاَأة النفقات التشغيلية  َخاصَّ
للطائارات املقاتلاة إىل التكالياف التي تحلث 
عنهاا مجتهال. ولكنهاا يف حقيقاة احمار لم 
توّضاح لناا إ ساايل خساائر السادوايّة يف 
علوانها عىل اليسن، وارتلااات لذه الخساائر 

وتلاعياتها عىل االْقتَصاا السدواّي.
 لذلك سنحاوُل من خالل لذا امللف تسليَط 
الضاوء عىل احرقاام التي نرشتهاا الدليُل من 
مصااار املدلومات ووساائل اإلعالم املتدلاة، 
والدسل عىل تجسيدهاا؛ للوصول إىل إحصائية 

تقليرية، وكلفة إ سالية لتلك الخسائر.

صفقاُت شراء األسلحة
اخلِت السادوايّة، عاام 2016، مسالحًة 
باملرَكاز ال الاث عاملياً، يف الداام 2015، وذلك 
يف حجام اإلنفااق الدساكري بحساب مدهل 
ساتوكهولم اللويل حبحاث السالم »سيربي«، 
بدال الواليات املتحلة احَمريكية والصني. ولو 

الدامُّ الذي بلأت أيه علوانها عىل اليسن. 
السادوايّة  املسلكاة  أن  املدهال  وأوضاح 
ضاعفت من رشاء أنظسة احسالحة الرئيسية 
يف الداام 2015، أربداة أضدااف ماا كانات 
الخساس  السانوات  ماع  مقارناًة  تشارتيه 

السابقة.
أيسا قالت رشكاة »آي إتش إل« لألبحاث 
مشارتيات  إن  االْقتَصااياة:  والتحلياالت 
السادوايّة من الساالح قفزت بسدالل كبري؛ 
لتصباح املسلكة املساتورا احول للساالح عىل 
و ه احرض يف 2015، بقيسة 65 مليار اوالر.
وبالنسابة لصفقاات السادوايّة يف الدام 
2016، أعلنت الحكومة الكنلية، مطلع شاهر 
ابريال، أنهاا وّقدات ماع السادوايّة صفقة 
بقيسة 15 مليار اوالر، تتضسن بيدها لا 500 

ملّرعة تدل احقوم يف الدالم.
ويف شاهر يوليو، قالت الحكوماة احملانية 
إنها قامت بتساليم اللأدة احوىل )15 زورقاً( 
مان زوارق اورياة يبلاغ إ ساايل علالا حل 
زورقاً، يف صفقة أسلحة مع السدوايّة، بلغت 

قيستها 1.60 مليار يورو.
ويف شاهر أغساطس، أعلنت وزارُة اللأاع 
احَمريكياة »البنتاغاون« عن بياع 153 ابابة 
ومئات من امللاأع الرشاشة وعربات مصفحة 
ومداّلات عساكرية أخرم، إىل السادوايّة، يف 

صفقة بلغت قيستها 1,15 مليار اوالر.
وذكرت وكالة »التدااون لألمن اللأاعي«، 
ُن رشاَء علا يصل  أن الطلَب السادواّي يتضسَّ
إىل 133 اباباة »ابرامزام1ايه1/ايه2« سايتم 
تدليلُها وأل االحتيا ات السادوايّة، إَضاَأة 
إىل 20 اباباة أخرم، مشاريًة إىل أنها ساتحل 
محل اللبابات التي خرسلا الجيش السدواّي 
يف الحرب التي يقوالا ضل الحوثيني يف اليسن، 

والتي تقلر با00ل ابابة.
كسا تشاسل الصفقة 153 ملأداً رشاشااً 
ملام( و266 ملأدااً   12,7(  50 عياار  مان 
رشاشااً من عيار 7,62 ملم طاراز »ام0ل2« 
وقاذأاات قنابال اخانية وعرباات مصفحة 

وآالف والذخائر.
ا يف شاهر نوأسارب، أقل أعلنت وساائل  أمَّ
إعاالم إسابانية، أن السادوايَّة وّقدات ماع 
إسابانيا صفقاة رشاء 5 أرقاطاات بقيساة 
مليااَري ياورو، خاالل زياارة امللاك »أيليب 

الساال« إىل املسلكة.
ويف شاهر ايساسرب، أعلنات وزارة اللأاع 
أخطارت  الخار ياة،  وزارَة  أن  احَمريكياة، 
»الكونغرل«، بسبيدات أسالحة للسادوايّة، 
قيستهاا 3.51 ملياار اوالر. وتُضامُّ الصفقة 
مروحيااٍت للشاحن من طاراز »يس إتش إف 

شينوك«، واملدلات املرتبطة بها.
وبالنسابة للدام 2017، أقل كشف موقع 
شاينخوا  وكالاة  أن  »اإلرسائيايل«  روترنات 
الصينياة أعلنات يف شاهر أربايار املايض عن 
توقيع الصني أَْكبَاار صفقة بيع طائرات من 
اون طيار، يف تأريخها، مع السدوايّة، وبلغت 

قيسة الصفقة 600 مليون اوالر.

وشهَر أرباير املايض أيضاً، نرشت صحيفة 
»واشانطن تايساز« عن مساؤولني أَمريكيني 
الرئياس  إاارة  أن  الكونغارل  يف  ومصاااَر 
اونالال تراماب، تقرُّ بياَع السادوايّة صفقَة 
أسلحٍة تبلغ قيستها 300 مليون اوالر، تشَسُل 
»تكنولو يا صواريخ موّ هة أائقة اللقة«.
ويف شاهر مارل الجااري، أعلنات بوينغ 
احَمريكية عن توقيدها صفقًة مع السادوايّة 
بقيسة 3.3 مليار اوالر وتشسل بيع مروحيات 
أباتايش مداا تصنيدهاا ومروحياات  ليلة 

التصنيع.
وإَضاَأاًة لهاذه الصفقاة، وّقدات رشكُة 
بويناغ احَمريكية عقلاً مع السادوايّة بقيسة 
6ل ملياون اوالر؛ للقيام بدسليات اعم مؤّقت 
لطائارات F-15S التاي اشارتتها مؤّخاراً يف 

املسلكة السدوايّة.
ويشسل الدقل تزويل بوينج للقوات الجوية 
السادوايّة عرب ساالح الجّو احَمريكي ببدض 
القالرات التكنولو ياة، م ال قطاع الغياار 
واملدالات أَْو بياناات الفنية، ومان املتوقع أن 
تساتكسَل لذه الخلمة بحلاول نهاية مارل 

الجاري.

خسائُر السعودّية امليدانية
مان  وبالرغام  امليلاناي،  الصديال  وعاىل 
إخفاء السادوايّة وإنكارلا لساقوط الك ري 
مان  نوالاا يف املداارك اللائارة يف الجبهات 
الحلواياة، إال أن الدليَل من الصحف واملواقع 

الغربية كشفت ذلك.
حيث تداطت الصحُف احَمريكية بسدظسها 
مع الدلوان، عىل أن اليسن أيتنام السادوايّة، 
مجلاة أورين بوليايس، وصحيفة واشانطن 
بوست، وموقع غلوبال ريسريتش، إَضاَأًة إىل 
موقع ترو نياوز، الرؤية كانت تقريباً واحلة: 

اليسن تحّول إىل أيتنام املسلكة.
أبدل مارور أياٍم مان ُعسر الدالوان، نرش 
موقاع غلوباال ريساريتش، متساائالً: لال 
تحّولات اليسن إىل أيتنام للسادوايّة؟ ونقلت 
عن الباحث الجيوسايايس، املهالي ااريول، 
أن السادواينّي سايكونون أغبياء  لاً، إذا ما 
أّكاروا بخوض عسلياٍت بريّة. وسايكون ذلك 

بس اباة أيتناام يف الرشق احوساط، يف شابه 
الجزيرة الدربية.

صحيفة واشنطن بوست احمريكية، أكََّلت 
أن الحوثياني تسكَّناوا مان تحقيال إنجازات 
وانتصارات ميلانياة غري متوّقدة يف مداركها 
الُدسال  السادوايّة يف  القاوات  اللائارة ماع 
السادواّي. وذكرت الصحيفاة أن حكومة آل 
ُل إخفاء ُكّل تلاك الحقائل؛ خوأاً  سادوا تتدسَّ
من الساخط الشادبي الذي سايوا هه وزيُر 

اأاعها، وابن ملكها املللل.
وقالات الصحيفة من خالل االساتناا عىل 
تقريٍر اساتخباراتي أمريكي، تام انجازه بدل 
إطالق الحوثيني صواريخ عىل قواعل عسكرية 
يف الرياض: إن الحوثيني تسّكنوا من تلمري ح9 
موقداً عساكريًا سادوايًّا يف نجاران و يزان 
وعساري وظهاران الجنوب وخسيس مشايط 
تلمرياً كلياً، إىل  انب 76 موقداً َعساكرياً تم 
اقتحاُمه والسايطرة عليها وتفجريه باحلغام 

احرضية.
وأضاأت أن الحوثيني اّمروا أَيْضاً منطقتَي 
القيااة والسيطرة يف نجران وعسري وخسيس 
مشيط بشكل كيل، كسا تم تلمري بشكل كامل 
قصاور اإلماارة يف نجران وظهاران و يزان، 
إَضاَأاًة إىل تلماري مقار الدسلياات للجياش 
السادواّي يف الخوباة والطاوال وأباو عريش 

والحرث والربوعة.
وبيّنات واشانطن بوسات أن الحوثيني لم 
يكتفاوا بذلك، بل تسّكنوا أَيْضاً من تلمري مقر 
قيااة القوات الجوية بقاعلة خسيس مشايط 
الجوية تلمرياً كامالً، ولو ما تسابب يف مقتل 
قائل القوات الجوية السادوايّة الفريل محسل 
الشادالن َوالدليال مان كباار قاااة الجيش 
بقطاع ساالح الجاو السادواّي، أضاالً عن 
تفجري الطائرات الحربية ومنّصات الصواريخ 
لللأاع الجوي السادواّي، وقتل أَْك َار من 36 

طياراً و٣٩ ضابطاً من الجانب السدواّي.
 IHS( ويف نفاس الساياق، أوضاح موقاع
JANE’S( الربيطاناي، املختاصُّ بالتحلياالت 
الدساكرية واحمنية، أنه منذ قيام السادوايّة 
بشان حسلتها الدسكرية عىل اليسن يف مارل 
2015، أعلنات السالطات، بشاكل متقطاع، 

مقتاَل  نوالاا يف القتال عىل طاول الحلوا، 
لكن الفيليولات التي ينرشلا اإلعالم الحربي 
التابع للحوثيني، تبني أن السادوايّة تقّلل من 
علا  نوالا الذين قتلوا يف املدارك الحلواية..
ولفات املوقاُع املختاص، أن الفيليو الذي 
صالر مؤخاراً عان اإلعاالم الحرباي اليسني، 
يشاري إىل أن الجياَش السادواّي، ال يدلن عن 
ُكلِّ ضحايااه الذيان قضاوا  اراء الهجسات 
يشانها  التاي  والصاروخياة  الدساكرية 

الحوثيون عىل الحلوا الجنوبية للسسلكة.
وأكال املوقاع أن غياَب الج اث يف اللقطات 
التي ب ت من ااخل مدظم لذه املواقع تشاري 
إىل تراُ اع امللاأدني السادواينّي قبال أن يتم 
اقتحاُمهاا، عاىل الرغم من أن كسيااٍت كبرية 
مان احغلفاة النارية شاوللت تحات بدض 
الرشاشات ال قيلة، والتي تبني أن لناك كانت 
مقاوماة، ومع ذلاك، أظهر الفيلياو ل1   ة 
مختلفة يرتلون الزي الدسكري السدواّي.

أناه  الربيطاناي،  املوقاع  اعتاربه  وأيساا 
كان مان أساوأ الحاوااث التاي تدارض لها 
الجيش السادواّي، يظهر الفيليو الذي نرشه 
الحوثياون، ياوم 26 أغساطس 2016، مان 
مسااأة بديالة تويوتا النل كروزر عساكرية 
تحساُل الدليَل مان الجنوا السادواينّي الذين 
كاناوا عاىل ماا يبالو يحاولاون الفارار من 
املدركاة. ثم أظهرت لقطاات عن قرب، نفس 
السايارة ماع ثساناي   اث يرتالون الازي 

الدسكري السدواّي ولم حولها.
“مجتهال”،  الشاهري  السادواّي  املغاّرا 
كشاف من  هته، املزيَل عن خبايا ما يساسى 
»عاصفة الحزم«، موضحاً أّن خسائَر القوات 
املسالحة السدوايّة يف حرب اليسن، خالل عام 
ونصاف، بلغات 3500 قتيال، 6500  ريح، 

و30ل مفقوااً.
وكشاف عن تلمري وإعطااب 1200 ابابة 
 ،F16 وملرعة، ول طائرات أباتايش، وطائرة
وتلمري 3 زوارق بحرية وإصابة 2 آخرين.

من  انبها أّكالت مصااُر اإلعالم الحربي، 
أن إحصاءات خسائر الجيش السدواّي، بلغت 
خاالل عاَمني من الدالوان يف الجانب البرشي 

نحو 17.357  نلياً وضابطاً سدوايّاً.
ونظراً ملا نرشته قناة الدربية عىل موقدها، 
والتاي أّكالت أن الحكوماة السادوايّة تقوم 
بلأاع مليون ريال سادواّي حرسة ُكّل  نلي 
يُقتَاُل يف الحارب، حيث قالات إن وزير اللأاع 
السادواّي، احماري محسال بن سالسان، وّ ه 
بارصف مبلغ مليون ريال حرس  نوا الجيش 
السادواّي الذيان قضاوا يف املوا هاات ماع 
عنارص امليليشيات الحوثية، بحسب تدبريلا، 
عاىل الحالوا الجنوبياة بنجران، ولام وكيل 
رقيب أحسل عسر الشاهري، والجنلي خالل بن 

عيل املجهيل، والجنلي إبراليم الدامري.
مضيفًة أن وزيَر اللأاع، وّ ه برصف مبلغ 
مليون رياال حرستي الشاهيلين وكيل رقيب 
عيل بان حساوا الحسالي والدريف مسااوم 
عايل الليبي اللذين لقيا حتفهسا أيسا اعتربته 
حااثاً َعَرضياً أثناء أاائهسا ملهامهسا الدسلية.
ولذا ماا يجدال السادوايّة تتكبال املزيل 
مان الخساائر املالياة، واملرتبطاة بدلوانهاا 
وحربها عىل اليسن مان خالل اأدها للساليني 
حرس  نوالاا الذيان يقتلاون يف املوا هاات 
الدساكرية مع الجيش واللجان الشدبية عىل 
طاول امتلاا  بهاات الرشيط الحالواي ويف 

 بهات اللاخل اليسني.
ويف الجاناب التساليحي بلغت خساائُرلا 
التفصيلياة، نحاو 9ل9 اباباة ابراماز، 355 
ملرعًة بي إم باي، 750 ملرعة براايل، ل137 
آلية متنوعة، 59ح طقساً عسكرياً، 176 عربة 
لامفاي، 79  راأاة عساكرية، 310 عربات 
مصفحة، 55 ناقلة  نل، 7ل را سة صواريخ 
منصاة   20 كاتيوشاا،  را ساة  3ل   هنام، 
صاروخية، ل مااّلالت مصفحة، 6 منظومات 
باترياوت، 9 منظومات صاروخياة أاير، 25 

يقوُل البعُض إن السعودّية لم تخَسْر بعُد. ولكن إذا ما نظرنا لحجم خسائرها على ُكّل المستويات البشرية، 
والمادّية، والعسكرية، واالْقتَصادية، التي جعلت من الصعب عليها اإلفصاَح عنها، سواًء للداخل َأْو للخارج؛ 
ألنها لم تتوقع، ووفق أسوأ سيناريوهات الخسارة المحتملة، أن تكون النتائُج على هذا النحو. ورغم ُكّل 
الجهود التي تبذلها المملكة؛ إلخفاء ذلك، إال أّن هناك، دائماً، َمن يرُصُد األرقام ويقوُم بإحصاء الخسائر.
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 اإلحصائية التقديرية للخسائر السعودية 
خالل عامني من عدوانها على اليمن

الكلفة اإل سالية لدامني من الدلوانالكلفة الفرايةالدلانوع الخسارةم

339.250.000.ل مليار اوالر250.000 $17357أأراا الجيش السدواي1

700.000.ح5.97 مليار اوالر6.300.000 $9ل9ابابات ابرامز2

2.500.000ل1.2 مليار اوالر3.500.000 $355ملرعة بي إم بي3

3.000.000.000 مليار اوالر000.000.ل $750ملرعة براايلل

0ح2.ح17.ل51 مليون اوالر$220.ل37ل137آليات ملرعة5

73.015.000 مليون ريال5.000ح $59حاحطقم الدسكرية6

000.ل29.30 مليون اوالر166.500 $176عربة لامفي7

17.775.000 مليون اوالر225.000 $79 راأة عسكريةح

350.000.حح مليون اوالر5.000ح2 $310عربة مصفحة9

25.000ل.7 مليون اوالر135.000 $55ناقلة  نل10

000.000.ل56 مليون اوالر12.000.000 $7لرا سات صواريخ اسرتول11

0.000ح36.9 مليون اوالر60.000ح $3لرا سة كاتيوشا12

300.000.000 مليون اوالر15.000.000 $20منصات صاروخية13

2.000.000 مليون اوالر500.000 $لمالالت مصفحةل1

336.000.000 مليون اوالر56.000.000 $6منصات باتريوت15

0.000ح9.ح11 مليون اوالر13.200.000 $9منظومة أاير الصاروخية17

350.000.000 مليون اوالر000.000.ل1 $25منظومة مانشسرت الصاروخيةح1

00.000ل.ل1 مليون اوالر1.200.000 $12كاسحة ألغام19

152.000.000 مليون اوالر000.000.ح3 $لوحلة اتصاالت 20

1.350.000.000 مليار اوالر30.000.000 $5لطائرة ارونز21

3.575.000.000 مليار اوالر65.000.000 $55طائرة أباتيش22

23F16 1.300.000.000 مليار اوالر50.000.000 $26طائرة

693.000.000 مليون اوالر77.000.000 $9طائرة تايفونل2

53.516.000ل مليون اوالر6000.ح75.5 $6طائرة اواكس25

000.000.ح20 مليون اوالر52.000.000 $لطائرة شينوك27

31.600.000 مليون اوالر00.000ح.15 $2طائرة بالك لوكح2

160.000.000.ح مليار اوالر0.000.000ح6 $12بار ة حربية29

971.270.000 مليون اوالر35.977.000 $27زورق بحري30

65.000.000.000 مليار اوالرصفقات تسليح 2015م31

19.6000.000ل.23 مليار اوالرصفقات تسليح 2016م32

5.000.000ل2.ل مليار اوالرصفقات تسليح 2017م33

23.000.000.000 مليار اوالرثسن مشاركة مرص يف التحالف35

6.000.000.000 مليار اوالرثسن مشاركة السواان يف التحالف36

7.000.000.000 مليار اوالرثسن مشاركة احران يف التحالف37

6.000.000.000 مليار اوالرثسن مشاركة املغربح3

13.000.000.000 مليار اوالرأارق أسدار النفط لللول املشاركة يف التحالف39

200.000.000.000 مليار اوالرثسن اللخول احمريكي يف الحرب0ل

216.000.000.000 مليار اوالر300 مليون اوالر يف اليومأ ور بار تني أمريكية تتبدها 6 أرقاطات1ل

000.000.000.ل3 مليار اوالرحل مليون اوالر يف اليومأ ور أقسار تجسسية 2ل

7.200.000.000 مليار اوالر10 ماليني اوالر يف اليومأ ور استخراج بيانات احقسار التجسسية3ل

320.000.000.ل مليار اوالر6 ماليني اوالر يف اليومأ ور طائرة أواكسلل

0ح3.2ل3.091.2ل6 مليار اوالرإ سايل خسائر املسلكة التقليرية

منظومة صاروخية مانشسارت، 12 كاساحة 
ألغاام، ل وحلات اتصااالت مرتبطة باحقسار 
55 طائارة  5ل طائارة اروناز،  الصناعياة، 
أباتيش، 26 طائارة F16، 9 طائرات تايفون، 
6 طائارات اواكاس، ل طائارات شاينوك، 2 
طائرة باالك لاوك، 12 بار اة متنوعة، 27 

زورقاً بحرياً.
وأشارت مصااُر اإلعالم الحربي أن مدظَم 
الطائرات تم تلمريلا يف الرضبات الباليستية 
التاي اساتهلأت قواعال السادوايّة الجوية، 

والرضبات البالستية يف اللاخل اليسني.

فاتورُة الدعم اللوجستي اأَلمريكي 
مراقباون ومحللون سياسايون ياَرون أن 
اليساَن خارست خساائَر أااحاًة  اراء لذا 
الدالوان، عاىل املساتوم البرشي واملساتوم 
البنياوي واالْقتَصااي، ولكن صسوا الشادب 
َصَخبااً  أحالث  املالة  لاذه  اليسناي طاوال 
عامليااً، ليس عىل مساتوم االنتصاارات التي 
أالشات الجسيع رغم اإلمكانات الدساكرية 
البسيطة أقط، بل عىل مستوم قصم الظهر 
االْقتَصاااي حغنى اول الدالام، حيث نرشت 
مجلة أورن بولييس احَمريكية، تقريراً كشفت 
أياه بداض تكاليف الحارب السادوايّة عىل 
اليسن، وامللأوعة للواليات املتحلة احَمريكية، 
نظري خلماتها واعسها اللو ساتي لدسليات 
الجيش السادوايّة الجوياة والبحرية، حيث 
أوضاح التقريُر أن تكاليَف بار تین حربيتین 
تتبدهسا سات أرقاطات، تم اساتئجاُرلا من 
قبَل السادوايّة تبلغ 300 مليون اوالر يومياً، 
ولاذا أضالً عان تكالیاف الجناوا التي عىل 
متنهاا ويصل علالام 6000  نلي، بدلتهم 
وعتاالام َو50ل طائارة بطياريها َوملاأدها 
وصواريخها بديلة امللم، وتكاليف اساتئجار 
قسريان صناعيني عساكريني تبلاغ 2 مليون 
اوار يف السااعة أي تبلغ كلفتة استئجارلسا 
يف الشاهر الواحال 0لل.1 ملياار اوالر، أيسا 
تبلغ تكاليف اساتخراج البيانات والصور من 
احقساار الصناعياة 10 ملياون اوالر يف اليوم 
الواحال، أي تبلاغ كلفاة اساتخراج البيانات 
يف الشاهر الواحال 300 ملياون اوالر، يف حني 
تبلاغ تكلفه اْساتخَلام طائارة احواكس 250 
تبلاغ  أي  الواحالة،  السااعة  يف  اوالر  ألاف 
كلفاة اْساتخَلام طائارة احواكس يف الشاهر 

الواحل0ح1 مليون اوالر.

الهباُت والرشاوى امللكية لشراء الدعم 
الدولي

ولام تكان السادوايّة تساتطيُع القيااَم 
بدلوانهاا الظالام عاىل اليسان لاوال اأدهاا 
امللياارات من اللوالرات لارشاء مواقف اللول 
لهاذا  الالويل  والغطااء  الرشعياة  لتسنحهاا 
الدالوان، إَضاَأاًة لتقليسهاا امللياارات مان 
الالوالرات عىل سابيل التربعات للُسَؤّسساات 
اللولية واحمسية لارشاء صستها إزاء الجرائم 

التي ترتكبها بحل الشدب اليسني.
ويف تقرياٍر لهاا، قالات شابكة بلومبريج 
احَمريكية إن اللوَل املشاركَة يف التحالف الذي 
تقواه السدوايّة يف الحرب عىل اليسن، تنتظر 
انجاز السادوايّة لوعوالا يف تسويل املشاريع 
نظاريَ  مدهام  وقدتهاا  التاي  االسات سارية 
مشااركتهم يف لذه الحرب، وأأاات الشابكُة 
أن لذه اللول كانت قل قبضت يف وقٍت سابل، 
بدض امللياارات التي قلمتها لهم السادوايّة 
عىل سابيل اللأع املبلئياة مقابل انضسامهم 
يف التحالف، حيث أوضحت الشابكة أن حصة 
مارص من لذه الهبات بلغات حوايل 23 مليار 

اوالر، وبلغات حصة الساواان حوايل 6 مليار 
اوالر، وحصاة احران 7 ملياارات اوالر، أيسا 

بلغت حصة املغرب 6 مليارات اوالر.
وعاالوًة عىل املبالاغ النقلية التاي قلمتها 
املسلكاة لرشاء مواقف اللول، كشافت بدض 
السادوايّة  مناح  عان  احوروبياة  الصحاف 
أَمرياكا واالتحااا احوروبي وبداض حلفائها 
اإلْقليْسيني، مبيداٍت نفطية بأسدار مخفضة 

مللة ثالثة أشهر.
وبسا أن حجَم ما تستورُاه لذه اللول من 
املسلكاة يقلر بحوايل 10 مالياني برميل يَومياً 
أان الفارق سيكوُن 150 مليون اوالر يومياً، 
مسا يجدل إ سايل ما تخرسه السدوايّة خالل 
ثالثة أشاهر مان التخفيضات عاىل مبيداتها 
النفطية لهذه اللول ما يقلر بحوايل 13 مليار 

اوالر.
املالياة  الخساائر  قائساة  ضسان  ومان 
الضخساة التي قلمتهاا املسلكة تحت عناوين 
املبلاغ  لاو  الالويل،  اللعام  ورشاء  الهباات 
املهاول الذي قلماه ويل ويل الدهل السادواّي، 
محسل بن سالسان يف زيارته احخرية للواليات 
املتحلة، ولقائه الذي وصفته وساائل اإلعالم 
بالتأريخاي، بالرئياس ترامب، حياث أعلنت 
السادوايّة عان توقيدهاا لدقاوا مشااريع 
اسات سارية ااخل أَمريكا بقيساة 200 مليار 

اوالر.
مراقباون ومحللاون تناولاوا خارب لاذه 
مان  بناوع  املهولاة  االسات سارية  الدقاوا 
الساخرية، حياث قاال بدضهم، كياف للولٍة 
بالالاا  يف  االسات سارية  مشااريدها  تلغاي 
بحجة احزماة االْقتَصااية التي خلفها انهيار 
وانخفاض أسادار النفط، وتقوم باالست سار 
بأضداف قيسة تلك املشاريع يف اولة أخرم؟ 
لاذه  أن  اآلخار  البداض  أوضاح  أيساا 
الدقوا االسات سارية ليسات إال غطاًء تخفي 
أياه السادوايّة طلاب الحساياة احَمريكياة 
لهاا، ومشااركتها يف الحارب؛ إلخرا هاا من 
املساتنقع اليسني الذي غرقت أيه. مستنلين 
يف طرحهام عىل الترسيباات التي تحلثت عن 
مطالبة ترامب للسدوايّة با 200 مليار اوالر 
مقابل قيام بالاه بإقامة مناطل عازلة يف ُكلٍّ 

من سوريا واليسن.
وبالدواة للنقطة املتدلقة بإ سايل خسائر 
اليسان،  املسلكاة يف علوانهاا وحربهاا عاىل 
سايتضح اإل ساايل لتلاك الخساائر كسا لو 
موضاٌح يف الجالول اإلحصائي لألرقاام التي 
نرشتهاا املصااار والوساائل اإلعالمية، وذلك 

وأل أقَرِب التقليرات.

فشُل العاصفة وخيبُة الحزم
ويف الوقات الاذي تدتقال أياه املسلكاة أن 
الهاروَب من االعارتاف بواقع لذه الخساائر 
املهولاة، وإرصارلا عىل املَكابَرة باالْساتسَرار 
يف لذه الحارب، عىل أمل تحقيال نرٍص ترمم 
باه ليبتها التاي انحطت أمااَم اول املنطقة 
أهي مخطئاة؛ حن القاراءَة الواقدية لنسوذج 
الصساوا احُْساُطوري الاذي قلماه الشادب 
اليسناي، وتسّكناه من السايطرة الزمنية عىل 
عسر الحرب التي اّاعت السادوايّة حسسها يف 

عرشة أيام، تؤكل ذلك.
وخيباة  الداصفاة  أشال  أن  إىل  إَضاَأاًة 
حزمهاا ال يتطلاب اعرتاأااً وإقراراً سادوايّا 
بهذا الفشال ولذه الخيبة، أفلسفة الحروب 
أّي عسال عساكري  ونظرياتهاا، تقاول: إن 
أَْو حارب لم تحقال احَْلَلاف التاي قامت من 
أ لهاا، أهاي باكل املقاييس تدتارب لزيسة. 
وبسرا داة أول مؤتسٍر صحفي أ راه الناطُل 

الرساسي لتحالف الدالوان، أحسل عساريي، 
الاذي أعلن أيه أن أَْلَلاف لاذه الحرب، إَعاَاُة 
لااي إىل صندااء، والقضاء عىل أَنَْصاار الله، 
وتلمري ترسانة صواريخهم الباليستية. وبدل 
مرور عام من الحرب، أطل عسريي يف إْحاَلم 

مؤتسراته ليقول: إن حلوَا بالاه خط أحسر.
ي عَلَم قالرة السادوايّة عىل  أساذا نساسِّ
إَعااَاة لاااي إىل صنداء، وعالم قلرتها عىل 
إباااة أَنَْصااار اللاه، وعلم قلرتهاا عىل منع 
الصواريخ الباليستية من الوصول لداصستها، 

إَضاَأًة إىل توغل الجيش واللجان الشادبية يف 
عسل أراضيها؟ 

وحتساً لذا ما سيطَرُحه الشدُب السدواّي 
مان تسااؤالٍت عاىل حكومة بالالام يف قاام 

احّيَّاام.



 سياسية- شاملة
تصلر كل اثنني وخسيس

من العوامل املهمة للصمود باألمس واليوم وبعد اليوم وعلى مدى الزمن هو 
إْدَراُك األَْحَرار في هذا البلد واحلكماء في هذا البلد وذوي املسؤولية في هذا 

البلد حلقيقة أَْهَداف قوى العدوان من وراء هذا العدوان.
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صالح الدكاك  
إنرصف املصّلون عقب انقضاء صالة الجسدة يف 
مساجل ُ سدة بني أاضل بسران، عالا َصِبيٍّ نحيل 
وسايِم الَقَساسات متوّقل الحلقات ومصاب بالربو 
ظال يتحنّي لحظاة خلو البهاو، وماا إن خال حتى 
ارتقى ار اات املنرب ورشع يخطاب مصغياً لر ع 

صوته يف الفراغ.
حلث ذلاك منتصاف ثسانينيات القارن الفائت، 
وظال الصباي ذو السابدة أعاوام يخُطاُب مصغياً 
للصالم ماراراً، غاري أن املاكاَن سايغلو يف وقات 
الحل أسايحاً وشاساداً عرضاه اليسن، وسايقف 
الصباي ذاته ليخُطاَب يف مئاات اآلالف املتقاطرين 
إلياه كقائل طليداي ل ورة شادبية أطاحت بواحلة 
مان أعتل منظوماات اإلقطاع والحكام بالوكالة يف 
الجزيارة الدربية عام ل201، وعوضاً عن أن يصغي 
لو لر اع صوته، ساتتلقف اوائر صناعاة القرار 
الداملاي واملراقبون مضسون كلساتاه تحليالً وقراءة 
مساترشأني من خاللها مساَر مجريات اححلاث يف 
اليسن وتأثريلا سلباً وإيجاباً عىل مستقبل املنطقة، 

ال سيسا اول الجوار النفطي.
بفرط توقري يرُسُا  اُر الله )أحل مقاتيل »أنصار 
ن صحبوا السايل(، أصالً  اللاه« من أبناء مران ومسَّ

من طفولة »قائل املسرية القرآنية«، »قائل ثورة 
الا21 مان سابتسرب« )ل201(، وُربّان اأة 
املجابهاة الوطنية الشادبية الجارية مع 

قوم الدلوان الكوني عىل اليسن.

السنواُت األوىل
»كان متحلثااً َلِبقااً وَحاااَّ الذكاء، 
تتلساذ يف إحالم مالارل ماران، غري 
ايِّال بلر الليان الحوثي،  أن والله، السَّ

لم يشاأ له أن يتخلل عىل ساساع 
الاذي  القاول  باذيء 

أن  صاااف 
سسده 

والاله من بداض أقرانه مان التالميذ، 
للسلرساة  إرسااله  عالم  أقارر 
مجاّلااً وتاوىل ا ولاو الفقياه 
ا  الكباري  واملر اع  والدالماة 
تربيتاه وتدليساه. ونقاالً عان 
مدلسيه يف امللرساة، يقول  ار 
ايِّاُل َعبلامللاك كان  اللاه: »السَّ
سايفوُق زماالَءه ويتصلَُّرلم، 
ملاا ملساوه مان ذكائه وَشاَغفه 

الدلسي«.
يداله  الحاال  بطبيداة  القالُر 
لصالارة ماا لو أك ار بك ري 
من قائسة أوائل الطلبة، 
رياااة  وملضساار 

مختلف سيغلو أيه مدلسوه أنفسهم بدض تالميذه.
يف كناف بيت علام وتقاوم وحضاوٍر ا تساعي 
يِّال َعبلامللك بلر اللين الحوثي،  وازن، ولل ونشاأ السَّ
عام 1399لاا )ح197م( يف قرية  سدة بني أاضل 
ماران، مليرية حيالان بصدلة شاسال اليسن، ولو 
ال اماُن باني إخوتاه وأشاقائه ال الثة عارش الذين 
يِّاُل حسني، وبكر أبيه  يتصلَُّرلم الشاهيل القائل السَّ

لزو ته الرابدة.
كان أثرياً للم أبيه ملاا رأم أيه من أطنة وعالئم 
ُا اائساً »الولال َعبلامللك أيه  نباوغ مبكر، وكان ياراِّ
الكفاية«، ولطاملاا ابتد ه للفْصاِل بني متخاصسني 
باإلنابة عنه، رغم صغر ِسانّه، وحسب رواية بدض 
مجايلياه مسن التقينا بهم أإناه كان رأيقه اللائم، 
احماُر الاذي ليّأ للطفال مجاالً ثاراً وك يفااً ملِرال 
ا تساعي  دله ينشأ كبرياً منذ البلء، ووضده اائساً 
موضاع اتخاذ القارار كر ال ناضج، ولو ساياق 
ايِّال َعبلامللاك كقائل  ال غناى عناه لفهم باروز السَّ
لا«املسارية القرآنياة« يف أعصب مندطاف لها عىل 
اإلطالق خَلفاً للسايل حساني عقب استشاهاِاه يف 

الحرب احوىل عام ل200.

البيئُة والروافُد الفكرية
كان يف السااساة والدرشيان مان عساره عنلما 
شنَّت السلطات اليسنية حربها بلءاً ال ت اث الحركة 
يف مهللاا، واعتقلت السالطات حينهاا أنها بلغت 
غايتها باستشاهاا القائل امُلَؤّسس، وإذ عزمت عىل 
يِّال بلر اللين ونجله َعبلامللك تحوطاً من  تصفية السَّ
انبداثاة محتسلة للحركة، أقال أو ئت بأن أرشَل 
أصاول املوا هاة لم يبالأ بدُل، واصطلمت شاهوة 
مخططاتها لإلبااة بقيااة أتية نقلت مدركة اللأاع 
عان النفاس يف موا هة  اربوت اآللة الدساكرية 
الرسسية من طور املنا زة الدفوية البلائية إىل طور 
التخطيط واساع احأل، وتقديل الخربات املكتسابة 
من الحارب احوىل أال انية، كسلخالت أاعلة يف أتون 

الحروب احربع الالحقة.
ايِّاُل بلر الليان بسنأًم عن املشاهل  لم يكان السَّ
السايايس اللائار يف البلال )كان نائبااً لرئيس حزب 
احماة عقب تأسيساه عاام 1990(، لكان مقاربته 
لاه كانت من زاوية نشالان الدلالاة، ورأض الظلم 
واالساتبلاا أيااً كان نظاام الحكام الاذي ينتهجه، 
ولاي ساسٌة ثورياة عقائلياة أصيلة تس ال  ولر 
مذلاب اإلماام زيل بان عيل علياه الساالم، عىل أن 
ايِّال وألل  لاذا ال بات عاىل املبلأ لو ما  رَّ عىل السَّ
بيتاه حرصاً تهام خصومهم الكيلياة من وصسهم 
با«اإلمامة والدالاء للنظام الجسهاوري« إىل القول 
با«تبديتهم لنظام والية الفقيه يف إيران«، وتأسيساً 
عليه أاإن حياتهم كانات  هاااً اائسااً يف موا هة 
صلاف السالطات يف الدهليان امللكاي والجسهوري 
عاىل الساواء، وبلغ لاذا الصلف ذروته مع تلشاني 
يِّال حساني لا«املسرية القرآنية«  الشهيل القائل السَّ
وإطالق شادار »الرصخة يف و ه املستكربين« عام 
2001، حيث تلر ت راات أدل السلطة من حسالت 
االعتقال والقسع ملراايه إىل شان حروب سات، يقر 
الرئيس احسابل )عايل َعبلالله صالح( بأنها شانت 
عاىل خلفية »الرصخة« يف حوار »ذاكرة السياساة« 

عىل قناة »الدربية« )2013(.
ايِّال بلر  قبال ذلك، ويف الدام ل199م، تدرض السَّ
الليان الحوثي ملحاولاة اغتيال بقذائاف صاروخية 
أطلقات عاىل منزلاه يف ماران، عاىل خلفياة  سلة 
ايِّال حساني )كان  مواقف أبرزلا وقوأه ونجله السَّ
نائبااً يف الربملاان حينهاا( ضل حرب صياف ل199 
باني رشيكي الوحلة )صالاح والبيض(، ونزوالً عنل 
ايِّال بالر اللين  نصيحاة بدض محبياه اضطر السَّ
إىل السافر قاصلاً ساوريا، ثم إياران، وصحب مده 
ايِّال َعبلامللاك، وكانت تلك بالنسابة لهذا  نجلاه السَّ
احخاري تجربة السافر احوىل والوحيلة خاارج البلل، 

واستسرت زلاء الدام.
ايِّال َعبلامللاك الحوثي باكراً بالسارية  تدلال السَّ
الكفاحية لإلمام القاسم بن محسل )1557 ا 1620( 

الذي قاا ثورة ضل االحتالل 

ما لم يفهْمه العدوان!
كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد المنصور
الفضائيات عن  ساألتني إحلم 
ِسااارِّ صسوا الشادب اليسني ُكلَّ 
لاذه الفارتة رغام رشاساة وقوة 
الدالوان، ومحلواياة اإلْمَكانياات 

اليسنية باملقابل ؟.
أأ بت محاوالً بسا مدناه: 

* ثقة الشادب اليسناي املطلقة 
ه يف موا هاة  بداون اللاه ونَارْصِ
املدتليان ظلات الدنارَص احلامَّ يف 
املداالة، أالشادُب اليسني تدرََّض، 
ومنذُ عقوا من الزمن، لسياساات 
إضداف مسنهج سيايس واقتصااي 
وأمني وعساكري وثقايف، اْضطلدت 
بتنفياذه القوم الدسيلُة للسادوايّة وأَمريكا التاي تصطفُّ اليوم مع 
الدلوان وتحاِرُب من أ ل تسرير مرشوعه التلمريي لليسن واملنطقة. 
* حنكُة وشاجاعُة قائل ال ورة السيل َعبلامللك الحوثي يف مواَ هة 
الدالوان، من خالل أضاح أَْلَلاأه ومراميه االساتدسارية احَمريكية 
الصهيونية الخطرية عىل حارض ومساتقبل الشدب اليسني، ولو ما 

كان له أثُره الفاعُل يف تدبئة الجسالري ملوا هة الدلوان.
لقال كان السايُل القائاُل عبُلامللك الحوثاي عنل مساتوم التحّلي 
التَّأريخاي الاذي أَرَضاه الدالواُن السادواّي احَمريكاي التحالفاي 
املجرُم عىل اليسن، بكل أبدااه السياساية واالقتصااية واال تساعية 
وال قاأياة واإلعالمياة والرتبوية والجهااية، لقل أارك السايُل القائُل 
طبيداَة الدلوان وأَْلَلاأه ولسجية وساائله، أدسل عىل اساتنهاض 
 سالري الشادب اليسناي الدظيم ووعيها واورلا الحاسام يف ُصنع 

مداالة الصسوا واالنتصار. 
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عبُدامللك الحوثي... وِلد قائدًا
 قليلون فقط يعرفون أن خلف كل نجاحات القوة الصاروخية همة 

سيد الثورة، وخلف كل ضربة باليستية إشارة من سّبابته
»سنحارب جياًل بعد جيل، وإلى 

يوم القيامة«، يقول السيد القائد 
ويتصدر النسق األول للمعركة 

محاربًا صلبًا وسياسيًا نافذ البصيرة

»نستطيع أن نفعل، نستطيع أن 
نكون« هذا ما استنهضه القائد 
في نفوس اليمنيين قوالً وعماًل

تعلق السيد عبد الملك الحوثي 
باكرًا بالسيرة الكفاحية لإلمام 

القاسم بن محمد  الذي قاد ثورة 
ضد االحتالل العثماني األول لليمن


