
أي نوع من الخونة هؤالء األنذال الذين باعوا وطنهم وشعبهم وأنفسهم 
للشيطان، وأي عظماء أولئك األبطال الذين قبلوا التضحية بما لديهم من األموال 
والدماء واألرواح دفاعًا عن حق وطنهم وشعبهم عليهم من واجبات أخالقية 

ال تختلف عن غيرها من الواجبات والمقدسات الدينية..
أقــول ذلك وأقصد به ان القيادات التاريخية التي تتصدر هذا النوع من 
النضاالت الكدودة والتضحيات الشاقة، موجودة في كل زمان ومكان.. وان 
النوع القبيح والرخيص من القيادات التافهة موجودة أيضًا في كل زمان 
ومكان، وليست الحالة اليمنية سابقة ال نجد لها مثيًال ألن الحياة رحلة من 
الصراع الدائم والمستمر بين قوى الخير وبين قوى الشر، بين قوى الثورة وبين 
القوى المضادة للثورة، بين رجال المبادئ والقيم والمثل وبين االنتهازيين 
الذين يعبدون ما لديهم من المصالح والمنافع الذميمة والقبيحة.. بين الذين 
يستعظمون مصالح شعوبهم وبين الذين يفرطون بما لدى شعوبهم من 
المصالح من الذين ال يبحثون إّال عما لديهم من الملذات واألهواء.. لذلك ال غرابة 
ان يضرب النموذج األول من القادة نموذجًا رائعًا ومشرفًا من المواقف الشجاعة 
والتضحيات التي يتباهى بها األبناء واألحفاد جيًال بعد جيل، في حين يتحول 
النموذج الثاني إلى سقطات ينكرها ويزدريها األبناء واألحفاد جيًال بعد جيل، 
ألن اإلنسان حيث يضع نفسه، وحيث التاريخ الذي يختاره ألبنائه واحفاده، إْن 

خيرًا فخير وإْن شرًا فشر.
وهنا البد من كلمة حق أقولها ألبنائي واحفادي انني واحد من الذين ُوضعوا 
ركوا ليختاروا ألنفسهم وألبنائهم وألحفادهم الموقف 

ُ
أمام خيارات صعبة وت

الذي يليق بهم فكان اختياري ان أكون إلى جانب أولئك الذين وضعوا انفسهم 
إلى جانب النموذج األول برغم ما يترتب عليه من مواقف صعبة ومسالك 
مزروعة بالكثير من األشواك والعواسج التي تحتمل الموت والحياة، رافضًا كل 
المغريات التي تغلب متطلبات الحياة على متطلبات الموت، ألن الخيانة عملية 
تالية للعمالة، والوطنية عملية سابقة للعمالة والخيانة وكابحة لها ال يمكن 
اختيارها بسهولة، ألن الوالء الوطني ال يمكن استبداله بما يمكن الحصول عليه 

من المال والسالح أو من السلطة والثروة..
اقول ذلك وأقصد به أنني قد اخترت كغيري من الماليين ان اكون إلى جانب 
هؤالء العظماء، رافضًا كل المغريات وأال أكون مع الذين تورطوا في تأييد 
العدوان على بالدهم مقابل ما حصلوا ويحصلون عليه من المال والسالح فوجدوا 
أنفسهم في وضع ال يحسدون عليه منبوذين أو محتقرين حتى من قبل وسائل 
اإلعالم المرئية التي تستضيفهم من الناحية الوظيفية ال من الناحية المهنية 
وتتخذ من احاديثهم المستأجرة أدلة غير معقولة وغير مقبولة على تبرير 
ما يقوم به العدوان من االبادة الجماعية لشعبهم ومن الدمار الشامل لوطنهم 
بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العماالت والخيانات، لم يعد لديهم من 
القدرة على التبرير ما يحفظ لهم ماء الوجه وقد اصبحوا يقولون بعض كلمات 
وعبارات مكررة ومحتقرة نظرًا لما تنطوي عليه من االبتذال واالفالس في 
محاولة بائسة إللقاء مسئولية العدوان وما يقوم به المعتدون على القوات 
المسلحة واللجان الشعبية وعلى القوى السياسية الوطنية الرافضة للعدوان، في 
مسرحية هزلية فاحت جيفتها في جميع اآلفاق اإلنسانية والتحررية والتقدمية 

الرافضة لالستعمار بكافة اشكاله وأنواعه األجنبية..
إنني إذ أدعو هؤالء الذين أوقعوا أنفسهم وأبناءهم واحفادهم في مواقف 
صعبة من الناحية المبدئية ومن ناحية الطهارة القيمية واألخالقية فتحولت 
مواقفهم المشينة إلى نقطة ســوداء يتأفف منها الشعب اليمني جيًال بعد 
جيل.. وسيجد بها أبناء الكويت فرصة ثمينة ليقولوا لبعضهم البعض من 
أبناء الدول الخليجية تأملوا وقارنوا بين المواقف المشرفة للكويتيين من غزو 
العراق للكويت وبين المواقف غير المشرفة لبعض اليمنيين الذين جمعهم 
لقاء الرياض وكيف تحولوا إلى متسولين مؤيدين بالوقاحة كلها وبالقذارة كلها 
للمعتدين على شعبهم ووطنهم يتنافسون على تسويق مواقفهم المخزية 
ة لما قاله الرسول  مقابل الحصول على مكاسب زائلة ال تستحق منهم االساء
األعظم عن أبناء هذا الشعب العظيم «اإليمان يماٍن والحكمة يمانية» سوف 
يلعنهم اآلباء واالجداد المعينيون والسبئيون والحميريون ويتململون منهم 
ومن افعالهم المشينة التي ال يمكن تبريرها بما يختارونه لهم من المسميات 
والمخرجات الخيانية، ضاربين عرض الحائط بمصطلح المقاومة ألبناء وطنهم 
مقابل تبرير العدوان والتستر عليه.. فهذا الشعب العظيم اآلن يكشفهم في 

جميع الميادين القتالية، فال يحصدون من عمالتهم وخيانتهم سوى الهزائم 
المتالحقة..

 النظام العراقي الذي استطاع غزو الكويت بضربة عسكرية سهلة استحال 
عليه ان يجد بعد النصر كويتيًا واحدًا يؤيده ويقبل بأن يكون صورة لتأييد 
وشرعنة العدوان، أما النظام السعودي فقد وجد الكثير من العمالء والخونة 
يقدمون له ما هو بحاجة إليه من المبررات الواهية لشرعنة العدوان الذي 
اغضب الله في السماء واإلنسانية المؤمنة في األرض نظرًا لما أسفر عنه 

من أوضاع مأساوية وكارثية بحق اإلنسانية وبحق 
شعب يدافع عن سيادته وكرامته وحقه في 
الحياة، شعب أرهقه الفقر ومزقته الصراعات 
والــحــروب األهلية المتهالكة والمتهافتة على 
السلطة، وألحق به العدوان كل ما يمكن للمرء 
أن يتوقعه من القتل والتنكيل والخراب والدمار، 
فقد اصبح بحاجة ماسة إلى وقفة مراجعة وتقييم 
وتقويم للمواقف والسياسات الناتجة عن افعال 
وردود أفعال خاطئة جعلت األعداء يستفيدون 
منها على حساب الجميع بصورة ال يسلم منها 
أحــد بمن فيهم أولــئــك الــذيــن يقفون فــي صف 
المعتدين ويؤيدون ما يقوم به من عدوان قاتل 
للحياة وللحرية ولالستقالل وللكرامة والسيادة 
الوطنية، وكتب على هذا الشعب الصامد والصابر 
بوجه التحديات ان يلقى ثمرة خمسين عامًا من 
الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر وما تالها 
من الثورات التصحيحية المنطلقة من قناعات 

جمهورية راسخة.
إن عودة الجميع عشرات األعوام إلى الخلف يعني تفريط األبناء واالحفاد بكل 
التضحيات والمنجزات التي حققها اآلباء واألجداد، وذلك أمر مؤلم، لكن ليس 
أكثر منه إيالمًا ومدعاة للمراجعة تقديم التنازالت الصعبة على قاعدة ال غالب 
وال مغلوب وال منتصر وال مهزوم من أجل اليمن الشعب والوطن أوًال وأخيرًا.

أقول ذلك وأقصد به ان الشعار الذي يجب ان يعلو على غيره من الشعارات 
السياسية هو شعار «التصالح والتسامح» واغالق ملفات الماضي بكل ما تنطوي 

عليه من الصفحات السوداء..
من أجــل حاضر ومستقبل يشد أزر الصديق ويــرد كيد العدو ويجعل 
الديمقراطية هي المدخل الوحيد الشرعي للوصول إلى السلطة والمشاركة 
فيها، ويجعل العدالة االجتماعية هي المدخل الوحيد للشراكة في الثروة، 
ويجعل المواطنة المتساوية هي الضامن األهم في االنتصار لسيادة القانون من 
خالل دولة مدنية حديثة ومن خالل فلسفة سياسية جديدة تجعل المستقبل 
هو المنتج الوحيد للحاضر بعد ان كان الحاضر هو المنتج الوحيد للماضي الذي 
سادت فيه الشمولية الرافضة للتعدد والتنوع والتداول السلمي للسلطة، بعد 
ان سادت النظريات المستبدة ألنظمة الحكم التي تعتبر السلطة حقًا إلهيًا 

يمنحه الله لمن يشاء من عباده المقدسين الذين اصطفاهم وميزهم عن 
غيرهم من البشر..

إن هذا العصر هو عصر الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية 
والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية السياسة وحرية الصحافة وعصر 
التعددية االقتصادية وتعدد القطاعات االقتصادية وحرية التجارة وآلية 

السوق والمصالح االقتصادية واالجتماعية المشتركة وتوازنها بين الدول.
أعــود فأقول إن التنازالت التي يجب ان نقدم عليها مقرونة بالمصلحة 
الوطنية العليا للشعب والــوطــن.. وان يتنازل 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله 
وحلفاؤهم ألحزاب اللقاء المشترك وشركائهم 
وللحراك الجنوبي المطالب بفك االرتباط، أفضل 
بكثير من دفعهم الى اقامة العالقات التحالفية 
المشوبة بالكثير من الشبهات المثيرة لسلسلة 
من االتهامات واالتهامات المضادة ألن الحرب 
األهلية ستكون هي المحصلة النهائىة لما أحدثه 
العدوان من تدمير للقيم األخالقية والوطنية 
والقومية واإلسالمية بين أبناء الشعب اليمني 

الواحد.
وال يمكن للتنازالت ان تكون من طرف واحد إذا 
ة ومثمرة بل تكون  ريد لها ان تكون تنازالت بّناء

ُ
أ

بقية االطــراف على استعداد لتقديم تنازالت 
متبادلة في سبيل الحفاظ على وحــدة اليمن 
وأمنه واستقراره.. وتغليب قيم العلم وقيم 
العمل على غيرها من قيم العمالة والخيانة التي 
ال نتذكر منها سوى الصراعات والحروب الدامية 
والمدمرة التي يتضرر منها الجميع وال يستفيد منها سوى األعداء الذين ال 

ينظرون للجميع إّال من زاوية ما لديهم من المصالح والمخاوف األمنية..
قد يقول البعض ان الحديث عن تصالح وتسامح بين القوى السياسية 
والحزبية واالجتماعية عملية مستحيلة طالما كانت هناك ارتباطات 
ايديولوجية ومادية بالدول الخارجية المتصارعة، وان الرهان على الحسم 
العسكري يتقدم على غيره من الرهانات السياسية وغيرها، وان التصالح 
والتسامح قرار خارجي اكثر مما هو قرار داخلي ألن الداعمين والمانحين لهذه 
الصراعات والحروب ال يؤمنون إّال باالفعال المحسوسة والمسموعة بما تخلفه 

من األوجاع والمآسي الدامية والمدمرة..
فأقول باألحرى ان على اصحاب القرارات الخارجية أن ال يراهنوا على هذه 
الصراعات والحروب األهلية ألنها سوف تظل قائمة وال يمكن لطرف ان يتمكن 
من تحقيق ما يحلم به من االنتصارات الحاسمة ألن وجود الدعم الخارجي مهما 
كان متفاوتًا يوفر لالطراف ما هم بحاجة إليه من مقومات االستمرار والديمومة 
العسكرية القاتلة للوطن والمواطن اليمني.. والنهاية الحتمية لهذه الصراعات 

والحروب ال تكون إّال بالسياسة وتبادل التنازالت..

لين الموت    
ّ

< ال يحق للذين باعوا بالدهم وشعبهم للمعتدين ان يتطاولوا على اسيادهم من الذين رفضوا البيعة واختاروا- عن قناعة- الدفاع والتصدي للعدوان، مفض
علــى الحيــاة المهانــة.. وفي مقدمة هؤالء الرجال العظام الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العام والســيد عبدالملك بدر الديــن الحوثي زعيم جماعة 
أنصــار اللــه اللذان اختارا التضحية بما هو ذاتي من المصالح والمواقع والمكاســب والمناصب من أجل الحفاظ على ما هو موضوعي المتمثل بمصالح الوطن والشــعب، هذا النوع 
مــن القيــادات العظيمــة ال يمكن للضربات ان تبدل قناعاتهم ومواقفهم تجاه األحداث، يقابلهم أولئك العمــالء والخونة الذين قدموا مصالحهم الذاتية على المصالح الوطنية 
العليا لشــعبهم وطلبوا من اســيادهم  العدوان على شــعبهم ووطنهم بكل ما لديهم من األســلحة الفتاكة ومن األموال الطائلة ومن العالقات الدولية ومن الوســائل اإلعالمية 
القادرة على قلب الحقائق وتضليل الشعوب إلى حين.. والذين لم تنحصر مواقفهم الجبانة في نطاق البيعة بقدر ما تجاوزوا ذلك العمل المشين إلى وضع ما لديهم من األسرار 
والمعلومات تحت تصرف المعتدين، ال بل وحملوا السالح للقتال في صفهم ومشاركتهم في قتل المدنيين من األطفال والنساء وكبار السن والعمل معهم كخدم أذالء يقدمون 
لهم ما هم بحاجة إليه من المعلومات والبيانات االســتخباراتية التي تشــد القتل والحصار على شــعبهم حتى الموت في هدم منازلهم على رؤوسهم أو الموت جوعًا بعد تدمير 

كل ما لديهم من الُبنى التحتية المدنية والعسكرية من الجو والبر والبحر.
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أن تكون من 

طرف واحد إذا 
أردنا أن تكون 

بناءة ومثمرة

موقف العدد:  
(١٧٦٨)

 6 / يوليو / 2015م  
19 / رمضان / 1436هـ 6االثنين: 

 بقلم/ عبده محمد الجندي

البد من وقفة مراجعة للذات

٢٩ يونيو ٢٠١٥م
- قصف يمني بصاروخ "سكود" إلى قاعدة السليل الصاروخية 

السعودية في وادي الدواسر التابعة للرياض.
- انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الصياح  بصنعاء يودي بحياة 

٢٨ مصابًا معظمهم من النساء واألطفال.
-اليمنيون يقتحمون موقع "الشرفة" السعودي جنوب نجران.. 

وتدمير عدد من اآلليات العسكرية.
- مصرع ٣ انتحاريين كانوا يستقلون دراجة نارية بحزام ناسف 

بمدينة البيضاء.
- عناصر القاعدة يفجرون قبة الحبيب حمد بن صالح بمديرية 

الشحر حضرموت.
-استشهاد ١٢ شخصا معظمهم نساء واطفال في غارة جوية 

على مدينة صرواح - مأرب.
-اندالع اشتباكات  بين الجيش وعصابات "تهريب" كانت على 

متن قارب خشبي محمل بالديزل في ميناء المخا.
-غارات لطيران العدوان السعودي على مديريتي سحار وباقم 

بصعدة.
-غــارات للعدوان السعودي تستهدف مبنى "جمارك حرض" 

الحدودي.
-طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على مديرية حرض 

بمحافظة حجة.
-اشتباكات بمختلف أنواع األسلحة في "الجمهوري، والبريد" 

وسط مدينة تعز بين الجيش ومسلحي االصالح.
-غارات لطيران العدوان السعودي على منطقة تبن بمحافظة 

لحج.
-غارات سعودية على اللواء ١٥ مشاه الواقع على الخط الساحلي 

بمدينة زنجبار محافظة ابين.
٣٠ يونيو ٢٠١٥م

- إطالق كافة السجناء في مركزي تعز والذين يتجاوز عددهم 
١٢٠٠ شخص خالل اقتحام السجن من قبل مسلحي اإلصالح 

بقيادة المخالفي.
-مجهولون يقتلون مواطنًا عند خروجه من محل للصرافة بتعز 

بعد استالمه حوالة نقدية وينهبون المبلغ ويلوذون بالفرار.
-غارات سعودية تستهدف السيارات المارة على الطريق العام 
بالقرب من منطقة صفيان بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.
-طيران العدوان السعودي يشن عدة غــارات على مديريتي 

القفلة وحرف سفيان محافظة عمران.
-قصف صاروخي سعودي على منطقة "الغور" بمديرية غمر 

التابعة لصعدة.
-اندالع مواجهات هي األعنف في أحياء "كالبة والشماسي" بتعز 
بين مسلحي االصالح والجيش، وسماع انفجارات في ارجاء المدينة.
-وفاة مواطن متأثرًا بجراحه واصابة اثنين جراء انفجار قنبلة 
موقوتة داخل مسجد سوق بني منصور بمديرية الحيمة الخارجية 

- محافظة صنعاء.
-شهداء وجرحى جــراء غــارة لطيران العدوان السعودي على 

منطقة الحسيني بلحج.
-تحليق مكثف لطيران العدوان السعودي على محافظة حجة.

-استشهاد ٤ من اســرة واحــدة جــراء القصف السعودي على 
منطقة الحوبان بتعز.

-قصف موقعي المفخرة والخوجرة العسكريين السعوديين 
بجيزان بعدد من الصواريخ.

١يوليو ٢٠١٥م
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مدينة براقش 

االثرية بمحافظة مأرب.
-غارة لطيران العدوان السعودي تستهدف شبكة االتصاالت 

في منطقة أملح بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.
-غارات لطيران العدوان السعودي على مناطق متفرقة بمدينة 

تعز.
-مواجهات عنيفة في مناطق الجفينة والعطيف والطلعة الحمراء 

بمارب بين الجيش ومسلحي االصالح.
-طيران العدوان السعودي يشن غارتين على معسكر خالد التابع 

للواء ٣٥ بمفرق المخاء.
-متشددون يختطفون ضابطًا برتبة "مساعد" في معسكر 

الدفاع الجوي بمأرب واقتادوه للصحراء وقاموا بتعذيبه.
-استشهاد ٤ مواطنين جراء غارة سعودية على مدرسة ٢٢ 

مايو في وادي بن جراد بحيدان صعدة.
-مقتل أحد الفارين من "سجن تعز" في احــدى قرى "صبر" 

برصاص قبليين بعد ساعات على فراره.
-العدوان يشن سلسلة غارات على مديرية "عبس" التابعة لحجة.

-قصف يمني يستهدف موقع رقابة سعوديًا في وادي الثعبان.. 
وتدمير آليتين عسكريتين في نجران.

-طيران العدوان ينفذ غارتين على منطقة "رحبان" بضواحي 
صعدة.

-غارتان للطيران السعودي على مدينة الحزم بالجوف.
-الجيش اليمني يقتحم موقع الحجلة العسكري السعودي في 

ظهران الجنوب ويدمر آليات عسكرية.
- طيران العدوان السعودي يشن غارات على مديرية حرض 

بمحافظة حجة.
-طيران العدوان السعودي يشن غارتين على منطقة قرهد 

ومدرسة الميثاق في بني واس بصعدة.
٢ يوليو ٢٠١٥م

-الجيش اليمني يعلن مقتل القيادي بتنظيم القاعدة ايمن 
عقربي، بعدن.

- طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على معسكر 
مرة غرب مدينة عتق.

-استشهاد أســرة كاملة بــغــارة لطيران الــعــدوان السعودي 
استهدفت سيارتهم في الخط العام بمنطقة العند بلحج .

-غــارات لطيران العدوان السعودي على حي الجامعة بمدينة 
صعدة.

-غارتان لطيران العدوان السعودي على جبل كهالن المطل 
على مدينة "صعدة".

-عشرات الضحايا في غارة سعودية على وادي الخارج بمنطقة 
العولة بمحافظة الجوف.

-الطيران السعودي يستهدف محطة النجم للوقود بصعدة 
بغارتين.

-الطيران السعودي يشن غارتين على مديرية الشعاف بمديرية 
ساقين بصعدة.

ــعــدوان الــســعــودي يشن غارتين على ســد مــأرب  -طــيــران ال

التاريخي.
-طيران العدوان السعودي يستهدف منزل رئيس الوزراء االسبق 

فرج بن غانم بحي النهضة - صنعاء.
-استشهاد اسرتين بالكامل في منزل "ابــو زرعــة" في مدينة 

الطلح بمديرية سحار.
-سقوط شهداء وجرحى جــراء التفجير االرهابي اسفل جسر 

الصداقة وسط العاصمة صنعاء.
-طيران العدوان السعودي يعاود قصف مركز االتصاالت ومحطة 

التقوية بهمدان شمال صنعاء.
-مقتل عــدد مــن العسكريين السعوديين وتدمير آليتين 

عسكريتين جراء اقتحام الجيش اليمني موقع جالح في جيزان.
-طيران العدوان السعودي يستهدف مقر قوات األمن الخاص 

"األمن المركزي".
-طيران العدو السعودي يعاود شن سلسلة من الغارات على 

األطراف الشمالية من عتق بشبوة.
-طيران العدوان السعودي يشن ٣ غارات على قصر الضيافة 

في منطقة الحسيني بمدينة الحوطة بلحج.
-غارات لطيران العدوان تستهدف القصر الجمهوري بصعدة.

-طــيــران الــعــدوان السعودي يشن ٣ غــارات على جبل النار 
بمديرية حرض.

-مسلحو االصـــالح يختطفون عاملين اثنين بمنظمة (ديــا) 
الفرنسية بمنطقة جبل حبشي بتعز.

-غارتان لطيران العدوان السعودي على منطقة آل ذرية في 
صعدة.

- اكثر من ٣٦ غارة لطيران العدوان السعودي على محافظة 
صعدة.

-غارات العدوان استهدفت منزل قائد الشرطة العسكرية امين 
الحميري بمحافظة صعدة.

-مسلحو اإلصالح أحرقوا مبنى الهالل االحمر ونهبوا كل محتوياته 
بمحافظة تعز.

-غارتان على منطقة قرهد بمديرية ساقين و٣ على المجمع 
الحكومي بمديرية رازح.

-الطيران السعودي يشن غارتين على منطقة دماج بمديرية 
الصفراء وأخريتين على مديرية سحار إحداهما في الصمع بصعدة.
-انــدالع اشتباكات بين عصابتين لترويج الحشيش بالعاصمة 

توقعهما بيد األجهزة األمنية .
٣ يوليو ٢٠١٥م 

- الجيش واللجان الشعبية يقصفون معسكر الحثيرة في نجران، 
وفرار الجنود السعوديين مع عتادهم.

-إصابة طفلين كانا يرعيان األغنام بغارة لطيران العدوان على 
وادي الملة في عنس بذمار.

-مقتل أربعة متشددين بينهم سعودي وكويتي في هجوم 
أمريكي لطائرة بدون طيار في حضرموت.

-انفجار سيارة مفخخة قرب إدارة األمن في البيضاء.
- انفجار سيارة مفخخة قرب المكتبة العامة بكورنيش الحديدة.
-ارتفاع حصيلة الغارات على ادارة أمن مديرية بيت الفقية الى 

٣ شهداء ونحو ٢٥ جريحًا.
- قنص وقصف مدفعي بمنطقتي "الجمهوري والجحملية" بتعز 

في المواجهات الدائره بين الجيش ومسلحي االصالح.
- مسلحو االصالح يقصفون أحياء األمن وجولة القصر بتعز.

- استشهاد ٣ مواطنين بينهم امرأتان جراء القصف الصاروخي 
السعودي على حي "الجراف الغربي" بصنعاء.

-تجدد االشتباكات في مناطق حوض االشراف وكالبة وشارع 
االربعين بتعز بين الجيش ومسلحي االصالح.

-اصابة ١٠ اشخاص في غارات العدوان السعودي على مبنى 
ادارة أمن مديرية بيت الفقيه بالحديدة.

-سقوط صاروخ للعدوان السعودي بجوار جامع الحشحوش في 
حي "الجراف الغربي" بصنعاء.

-الـــعـــدوان يستهدف بقصف صــاروخــي مــخــازن المؤسسة 
االقتصادية والتموين العسكري بصنعاء.

-طيران العدوان السعودي يستهدف منطقتي عطان وعصر 
بعدد من الغارات.

-سلسلة غارات للعدوان السعودي تستهدف جمارك "حرض" 
ومنطقة المجبر.

-الــعــدوان يشن غــارات على المجمع الحكومي بمدينة الحزم 
بالجوف.

-الجيش اليمني يقتحم موقع "جالح" العسكري السعودي في 
جيزان ومقتل عدد من الجنود وتدمير آليات.

-طيران العدوان استهدف مزرعة "دواجــن" بمركز مديرية 
ساقين بصعدة.

-انفجار عنيف يهز مقر اللواء ٢٧ ميكا الــذي يسيطر عليه 
القاعدة بمدينة المكال ناتج عن قصف لطائرة بدون طيار.

٤ يوليو ٢٠١٥م
-سلسلة غــارات لطيران الــعــدوان السعودي تستهدف أحد 
الفنادق ومبنى الجمارك في حرض ومحطة الغاز في مثلث عاهم.

-الطيران السعودي شن غارتين على ادارة امن مديرية الطفة 
وثالث غارات على نقطة العريف العسكرية بالبيضاء.

-طيران العدوان السعودي يشن خمس غارات على محافظة 
البيضاء.

-تواصل المواجهات بين الجيش ومسلحي االصالح بمحافظة 
مأرب.

-ضبط سيارة هايلوكس على متنها أكثر من ٥٠ قطعة سالح 
سعودي في طريقها إلى ذمار.

-استشهاد واصابة عدد من المواطنين في غارات سعودية على 

مديرية رازح بصعدة.
-ضبط سيارة تحمل اسلحة سعودية بمدينة تعز.

-انفجار عنيف يهز العاصمة في تواصل لسلسلة غارات يشنها 
طيران العدوان السعودي.

-الطيران السعودي يقصف "قرية صرف وبني حشيش ونقطة 
خشم البكرة" بعدة غارات.

-طائرات العدوان السعودي تعاود قصف جبل "النهدين" المطل 
على مجمع الرئاسة اليمنية جنوب صنعاء.

-مسلحو اإلصــالح في تعز يعدمون ضابطًا سابقًا في "األمــن 
السياسي".

-العدوان السعودي يستهدف جسر حــواري بمديرية حوث 
الرابط بين صعدة وعمران.

-طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على معسكر اللواء 
٣١ مدرع في منطقة بير أحمد بعدن.

-غارة جديدة للعدوان السعودي على "عبس" وانقطاع االنترنت 
عن المديرية بحجة.

-قصف يمني بعشرات الصواريخ مواقع سعودية في عسير 
ونجران وجيزان.

٥يوليو ٢٠١٥م 
- شهيد و٣ جرحى بينهم طفل إثر غــارة لطيران العدوان 
السعودي على منزل العميد خالد العندولي  بصنعاء أحد ضباط 

اللواء ٣١٠.
-الجيش واللجان الشعبية يقصفان بصواريخ غراد معسكر القحام 

بظهران عسير جنوب السعودية.
-قصف صاروخي للعدوان يستهدف معسكر "الجميمة" في 

الضاحية الشمالية الشرقية لصنعاء.
-سلسلة غارات للعدوان السعودي تستهدف جبل "النهدين" 

جنوب صنعاء.
-الطيران السعودي يعاود قصف دار الرئاسة جنوب العاصمة 

صنعاء.
-طيران العدوان السعودي يشن ثالث غارات على معسكر سامة 

بذمار.
-شهيدان وثالثة مصابين في غارة للطيران السعودي على حي 

دارس بصنعاء.
-تقدم كبير للجيش واألمــن في الضباب بتعز وتأمين كامل 

للمنطقة.
-العدوان السعودي يعاود قصف القصر الجمهوري بتعز بـ١٢ 

صاروخًا.
-قصف صاروخي للعدوان السعودي يستهدف موقع "خشم 

البكرة" على طريق صنعاء - مأرب.
-سلسلة غــارات استهدفت مناطق مديرية "رازح" التابعة 

لصعدة.
-مجزرة جديدة للعدوان السعودي جراء القصف الذي طال سوق 

"مثلث عاهم" بحجة.
- إسقاط طائرة "تجسسية" للعدوان السعودي بمنطقة "ثمر" 

التابعة لمحافظة ذمار..
-ضحايا مدنيون جراء استهداف متشددين سيارة بقذائف الهاون 

كانوا يستقلونها على طريق صافر، مأرب - صنعاء.


