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ــف الحارضي  ــيايس د. يوس ــل الس املحل
مشاركاً القراء توقعاته قال : أدرك اليمنيون 
ــدوان عىل  ــأن الع ــاروخ غادر ب ــذ أول ص من
ــاً وتنفيذاً  ــاز تخطيط ــن أمريكي بامتي اليم
ــتخدم  وأهدافاً ونتائج ، وبطبيعة الحال تس
ــى ال تتورط  ــخ املال حت ــكا أدوات وتض أمري
ــالن  ــى إع ــة وحت ــروب عبثي ــها يف ح بنفس
ــك  ــنطن، لذل ــل واش ــن داخ ــرب كان م الح
ــه عىل أنه يقاتل  ــعب اليمني هيأ نفس فالش
ــاً وتوجهاً  ــلحة وإعالم ــاً وأس أمريكا جيش
ــاً فألحق بها وبأدواتها هزائم عديدة  وأهداف
حتى لجأت أمريكا يف منتصف 2016م وعرب 
ــلطنة  ــد اليمني يف س ــفريها بتهديد الوف س
ــم الحصار  ــراءات اقتصادية رغ عمان بإج
ــدن  ــزي إىل ع ــك املرك ــل البن ــل نق وبالفع

وتوقفت رواتب املوظفني.
ــع يعصف  ــل الذري ــوم والفش ــاً: الي متابع
ــرب  ــام ع ــعى النظ ــاحل يس ــكا يف الس بأمري
ــي  ــة لتخط ــية وإعالمي ــركات دبلوماس تح
ــه يف اإلمارات  ــز ألدوات ــارة يوع ــه فت هزيمت
ليطلقوا نداء استغاثة ملساندتهم يف حربهم 
ــاركة  ــم تكن مش ــكا ل ــاحل وكأن أمري يف الس
ــن تحركات  ــدات ع ــارة تهدي ــدوان وت يف الع
ــارة عرب ما  ــاحل وت ــوش مارينز إىل الس جي
ــدود  ــرضاء يف الح ــات الخ ــموهم القبع اس
ــعودية لتحميهم  ــمالية اليمنية مع الس الش

ــري ذلك من  ــتية ،وغ ــخ البالس ــن الصواري م
أطروحات لم تعد تؤثر عىل اليمنيني نفسياً.
 ، ــن  اليم يف  ــت  انهزم ــكا  أمري ــاف:  وأض
ــنوات اعتداء  ــن 3 س ــد أكرث م ــت بع وأصبح
ــحب لتحفظ بقايا  ــن أما أن تنس بني خياري
كربيائها الزائف وفشل عبيدها من األعراب 
ــعي  ــل أو الس ــة الداخ ــني ومرتزق الخليجي
ــيعودون صاغرين  ــور مبارشة وهنا س للظه
يحملون الفشل والهزائم والجثث املحرتقة 

بإذن الله.
عدوان تحت حماية أمريكا

ــتاذ  ــادل غنيمة - أس ــه قال د. ع ــن جهت م
ــية بجامعة عمران : الجيش  العلوم السياس
ــدوان عىل  ــود يف معركة الع ــي موج األمريك
ــف  ــن تختل ــدوان ولك ــرار الع ــذ ق ــن من اليم
ــن  ــا ع ــة أوبام ــل حكوم ــرتاتيجية تدخ اس
ــا  أوبام ــرتاتيجية  فاس ــب  ترام ــة  حكوم
ــل  ــدم التدخ ــرض ع ــت تف ــكرية كان العس
ــكزي املبارش يف النزاعات والرصاعات  العس
ــلم  ــق تهديد األمن والس ــية ومناط السياس
ــش  الجي ــاركة  مش ــرصت  فاقت ــني،  الدولي
ــتي  ــم الدعم اللوجس ــىل تقدي ــي ع اإلمريك
ــة  ــد الطرف املناهض للسياس لطرف ما ض
ــراً وجواً ،  ــناد الحربي بح األمريكية واإلس
ــة يف الحروب ،  ــاركة القوات الربي ــدم مش وع

ــب قوات  ــة عدن وتدري ــاكان يف معرك وهو م
ــة العمليات  ــدوان وتعزيز غرف ــف الع تحال
 ، ــا  تكنولوجي ــة  املعرك ــادة  لقي ــرباء  بالخ
ــي  ــاع األمريك ــر الدف ــه وزي ــارصح ب ــو م وه
للكونغرس األمريكي مع الرسية التامة حول 
مشاركة القوات األمريكية مع قوات تحالف 
ــر  ــالح والذخائ ــع الس ــك بي ــدوان، وكذل الع
ــىل بالدنا، بينما  ــدول التحالف املعتدية ع ل
ترامب جاء باسرتاتيجية عسكرية مختلفة 
ــلفه أوباما، حيث أعلن دعمه الكامل  عن س
ــر أمنية  ــن أي مخاط ــعودية م ــة الس لحماي
يف  ــة  العلني ــاركة  للمش ــالده  ب ــتعداد  واس
ــا بعمليات  ــل بدأه ــن ب ــىل اليم ــدوان ع الع
عسكرية يف البيضاء بحجة مالحقة تنظيم 
ــعودية  ــدة، وبات يقبض املال من الس القاع
ــن  ــاع ع ــة والدف ــل الحماي ــارات مقاب واإلم

مصالح الدولتني.
ــاركة  مضيفاً: لم يعد خافياً عىل أحد املش
ــف  مختل يف  ــة  األمريكي ــوات  للق ــة  العلني
ــل  ــات ب ــرف العملي ــة غ ــات ويف كاف الجبه
ــو اإلفراج  ــب ه ــذه ترام ــرار اتخ وكان أول ق
ــي أوقفت بيعها  ــن الذخائر العنقودية الت ع

حكومة أوباما..
ــاً  عملي ــاركتان  مش ــل  وإرسائي ــكا  أمري
ولوجستياً يف العدوان عىل اليمن ، وتتحمل 
ــعودية عىل  ــم الحرب الس ــكا وزر جرائ أمري

املدنيني اليمنيني.

معركة الشجعان
ــه  ــم التوجي ــس قس ــيس، رئي ــل العب نوف
ــعوب التعليمية بنربة  ــة ش ــوي بمنطق الرتب
ــة  ــذه معرك ــدو ه ــة الع ــال : مواجه ــة ق ثق
ــال  ــا رج ــي ينتظره ــة الت ــرشف والكرام ال
ــة واملبارشة  ــي املنازلة الحقيقي الرجال وه
ــم أبناء  ــعبية ومعه ــا الش ــنا ولجانن لجيش
ــا معركة دفاع  ــك أنه الوطن الرشفاء.. والش
ــه اإلقليمية ،  ــيادته ومياه ــن وس ــن الوط ع
ــي وزبانيته  ــدو األمريك ــا الع ــيلقن فيه وس
ــني ومرتزقتهم  ــعوديني واإلماراتي ــن الس م
درساً يمنياً لن ينسوه ؛ فنحن أصحاب حق 
ــة أعوام  ــرث من ثالث ــا منذ أك ــدى علين ومعت
ــراً وجواً ، ولدينا إرادة  ومحارصون براً وبح
ــا وعرضنا  ــاع عن أرضن ــة بالدف ــة قوي يمني
ــيكون النرص  ــا وكرامتنا لذا حتما س ورشفن
ــا  أبطالن ــل  وسُيفِش ــه  الل ــإذن  ب ــا  حليفن
ــدو ..  ــارسة للع ــات الخ ــل كل الرهان البواس
ــي الكاذب حول  ــىش تهويلهم اإلعالم ال نخ
ــل ضمنها  ــكرية والتي يدخ ــم العس قدراته
ــم  ــا فه ــة دولي ــلحة املحرم ــتخدام األس اس
ــب والخوف يف  ــن خالله بث الرع ــدون م يري
ــنا، متناسني بأننا ما خلقنا إال للنزال  نفوس
ــغ إن قلت بأننا نرى  والنزال فقط.. ولن أبال
ــا  ــي .. دعواتن ــق اليمن ــوح يف األف ــرص يل الن
ــعبية بالنرص املؤزر ،  ــنا ولجاننا الش لجيش

وسيكون عيدنا عيدين.

حروب بالوكالة
ــوري عن  ــي حاتم املس ــال املحام ــا ق فيم
ــال يف اليمن  ــي للقت ــش األمريك ــدوم الجي ق
ــة يف  ــاركة الخفي ــن املش ــه م ــول موقف وتح
ــه :  ــاركة بنفس ــدوان عىل اليمن إىل املش الع
مشاركة أمريكا يف امليدان عبارة عن تورطها 
ــت املال  ــكا ضخ ــا، أمري ــارة رهاناته وخس
ــتان ولم  وقتلت جنودها يف العراق وأفغانس
ــل الذريع ولعناٍت ما تزال  ــوى الفش تجِن س
ــه ،  ــي نفس ــعب األمريك ــن الش ــا م تطارده
ــك تلجأ اليوم يف حروبها للزج باألنظمة  لذل
العربية وإشعال فتيل الحروب العبثية التي 
يقودها املجرمون واللصوص، وضخ أسلحة 
ــا بعيداً  ــذ مخططاته ــار وتنفي ــوت والدم امل
ــىل اإلمارات  ــا تعتمد ع ــك نجده ــا لذل عنه
ــزج باملقاتل  ــاحل الغربي وت ــة الس يف معرك

السوداني.
ــكا تدرك جيداً تاريخ  وتابع بالقول : أمري
ــي ال تقرأ  ــج الت ــن دول الخلي ــرث م ــن أك اليم
سوى أرقام الشيكات ولوائح طعام الفنادق، 
ــو بأس  ــوة وأول ــو ق ــني أول ــي أن اليمني وتع
ــديد ، لقد أدارت الحرب وحركت أدواتها  ش

ــف أن الهزيمة  ــها وتعرف كي كالدمى بنفس
ــف  ــنا وكي ــتا يف قاموس ــالم ليس واالستس
ــلت كل مخططاتها  ــا وفش خرست رهاناته
ــوى االنتحار عىل  ــة ولم يتبق لها س الخبيث

السواحل أو املوت بفوهات البنادق.
طرد المحتل

أما خليل الحمزي - خريج علوم سياسية 
ــكان  ــن األمري ــون م ــؤالء املغفل ــول: ه -فيق
ــأن تحتل  ــم نقبل ب ــد بأننا ل ــوا بع ــم يفهم ل
ــم أن العالم ال يحرك  ــطني رغ إرسائيل فلس
ــاكناً وحتى الفلسطينيني أنفسهم رضوا  س
ــر الواقع وخضعوا له  ــذا االحتالل وباألم به
وباتوا يسعون فقط إلقامة دولة فلسطينية 
ــان اإلرسائييل لكننا نحن  ــيادة الكي تحت س
اليمنيون سنطرد املحتل الصهيوني ونحرر 
فلسطني من إرسائيل لم نقبل بواقع احتالل 
ــافات واختالف  ــطني رغم املس اليهود فلس
ــات واملواقف فكيف لنا أن نتفرج عىل  الثقاف
ــرب وطننا ؟!  ــكا وصهاينة الع ــالل أمري احت
ــتكون محرقة  ــم أن أرض اليمن س ونؤكد لك

للغزاة ال تبقي وال تذر.
اسرتاتيجية إنهاء الحرب

ــيايس عبد الغني  وبدوره قال املحلل الس
ــري املعادلة  ــوة الجنون قد تغ الزبيدي: خط
وتحرز النرص .. بمعنى املعاملة باملثل فحني 
ــتهدف العدوان مدننا أحياءنا السكنية  يس
ــآتنا واقتصادنا  نرد عليه باملثل، لنثأر ملنش
ــعوب العالم ماذا يحدث يف شبه  ولنعرف ش
ــآت  ــو املنش ــاروخ نح ــرب بص ــرة الع جزي

النفطية يف الخليج .
ــا الذي  ــابات ؟ م ــذي تبقى من حس ــا ال م
ــارته؟  مادام يف ذلك حياة شعب  نخاف خس
ــان والقهر  ــوت والحرم ــرع امل ــوب يتج منك

وإنقاذ وطن يتمزق وُينهب.
ــرف عىل صداها عاملياً،  افعلوها ملرة لنتع
سئمنا التعقل، أكرث خيار اسرتاتيجي عاقل 
ــا  ــت صواريخن ــون، أليس ــل املجن ــو الفع ه

قادرة عىل الرد ؟
ــاه ؟  ــذي نخش ــا ال ــدث م ــا ح ــد كل م بع
احسموا املصري املجهول بقرار جريء فإما 

أن نحيا أو نموت.

معركة الساحل رهان أمريكا الخاسر

اليمنيون يستنفرون ثقا وخفافًا للدفاع عن الحديدة

■ اليمن مقربة الغزاة 
وستكون معركة الساحل 

محرقة لألمريكان

■ أدوات أمريكا تتكبد خسائر 
كبرية ورهاناتها تفشل بوعي 

وصمود شعبنا اليمني
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الجيش األمريكي خط املعارك يف جبهة الساحل الغربي لليمن دخل 
بعد مشاركته يف العدوان فعلياً منذ أكرث من ثالثة أعوام بصفقات 
األسلحة املحرمة دولياً واستخدام قنابل عنقودية وصواريخ باتجاه املدنيني من 
ــاركة امليدانية تحت غطاء رشكات املوت بالك  ــوارج الحربية يف البحر ، واملش الب
ــاركة  ــر وداين كروب قبل أن تعرتف وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون" بمش ووت
أمريكا يف العمليات اللوجستية واالستخباراتية، والتي منيت بخسائر فادحة.

سحقت رشكات املوت وغادرت جثثاً هامدة ، ببأس وقوة أبطال الجيش واللجان 
ــعبية ودمرت التقنيات واألسلحة الفتاكة األمريكية الصنع، فدخول أمريكا  الش
ــتنفار أبناء اليمن للدفاع عن األرض  ــيئا، فاس ــاحل لن يغري ش خط معركة الس
ــيدفنون ؛ فاليمن عرب التاريخ مقربة  ــالة واضحة للعالم أن الغزاة س والعرض رس

الغزاة والطغاة:
استطالع/ سارة الصعفاين


