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 صحفً بٌان

 ماراتإلا وتستبقً الٌمن جنوب من السعودٌة طرد إلى تسعى برٌطانٌا

 صحٌفة عن م70/70/9700 السبت ٌوم الٌمن فً الصادرة الٌومٌة الثورة صحٌفة نقلت

 استمرار من السعودٌة تحذٌرهاتضمن  الٌمن، جنوبً المهرة محافظة من تقرٌرا   البرٌطانٌة اإلندبندنت

 اإلماراتٌة القوات وبٌن بٌنها ومواجهة حرب إلى سٌؤدي ذلك ألن المهرة، محافظة فً قواتها دوجو

 .المهرة فً دةوجالمو

 من الغٌالنً هللا عبد. د االستراتٌجً قالفقد  ،مانع   المهرة فً سعود آل قوات دوجو أزعج لقد

 روابط ولدٌنا التحتٌة، ٌةالبن من الكثٌر طورنا لقد. عمان لسلطنة الخلفً "الفناء كانت المهرة نإ: مسقط

 بصمت عدٌدة بأعمال فٌها وقامت لها، مالصقتها بحكم ناعمل خلفٌة حدٌقة المهرة تعتبر .قوٌة" سٌاسٌة

 نفسه الوقت فًو هناك، سعود آل قوات لمواجهة ودفعتها لها، الموالٌة المهرٌة القبائل طرٌق عن

 .لها ردٌفا   وتعدها المهرة، فً نهٌان آل بقوات عمان ترحب

 أن بعد سعود، آلحكام  وراء الواقفة ألمرٌكا رسالتها اإلمارات وراء الواقفة برٌطانٌا رسلتأ

 فأرسلت االنتقالً، والمجلس هادي بٌن ٌدور ما فرصة اغتنم سعود آل نظام بأن برٌطانٌا حستأ

 مطار فً دةوجالمو قواتها جانب إلى عسكري 0077بـ قدرتها المهرة، إلى ضافٌةإ عسكرٌة بتعزٌزات

 فً السعودٌة العسكرٌة البصمة "إن كٌندال لٌزابٌثإ أكسفورد بجامعة األستاذة قالت فقد. الغٌضة

 .الجنوب" من اكتساح على الحصول من ماراتاإل تمنع أن شأنها من المهرة

 المهرة شاطئ على نشطون مٌناء عبر النفط نبوبأ بتمرٌر فقط ٌكتفوا لم سعود آلحكام  ٌكون بهذا

 آل نظام عالقة حقٌقة الحال تكشف بهذا. الٌمن جنوب راضًأ داخل للتمدد طمعوا بل الٌمن، ًجنوب

 .الٌمن فً الحوثٌٌن ضد المحاربة التحالف مجموعة فً الفاعلٌن العنصرٌن نهٌان آل نظامو سعود

 الذي الوقت فً الٌمن، فً برٌطانٌا مصالح على والمحافظ الصائن لتكون شاركت قد اإلمارات فإن

وال  خلل دون من مخططاتها، وٌنفذان وامرهاأ ٌلبٌان ؛أمرٌكا لصالحنفسه  الدورب وابنه سلمان ٌقوم

 .وجل

 فً للتمزٌق بالدهم تتعرضف المتصارعٌن الدولٌٌن الفرٌقٌن ألحد أمرهم سلموا الذٌن الٌمن أهل ماأ

 وجوههم وٌمموا طاعوهأ هم إن باهلل الإ قوة وال لهم حول فال ،واتباعه الحق منهج عن البعد ظل

 السبٌل فهو النبوة منهاج على الراشدة الخالفة دولة ظل فً للتطبٌق مبدأ   اإلسالم من واتخذوا شطره،

 .وٌعانون ٌجدون مما لنجاتهم الوحٌد

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر

 فً والٌة الٌمن


