
واألهــم من ذلك وذاك سوف تجنبون أنفسكم وشعبكم العواقب 
الوخيمة للقتال واالقتتال بين ابنائكم الذين يدينون بدين االسالم على 
قاعدة «القاتل والمقتول في النار» فتصبحون بذلك تعساء وأشقياء في 
الدنيا ومعذبين ومعاقبين في اآلخــرة.. يوم ال ينفع مال وال بنون وال 
أحزاب وال جماعة إّال من أتى الله بقلب سليم وبعمل صالح يكرس قيم 
الوطنية والمساواة وقيم الفضيلة والحرية والعدالة القائمة على ترسيخ 
مبادئ الحق واالستقالل واألمن واالستقرار والتكافل والسالم والتعاون 

والتفاعل االجتماعي.
كونوا كما أرادكم الله أن تكونوا أصحاب قوة وأصحاب رسالة حضارية 
وحياتية وأصحاب كرامة وبأس شديد، وال تكونوا كما يراد لكم أن تكونوا 
أصحاب عمالة وأصحاب خيانة وأصحاب تبعية يفضلون المال والسالح 
على قدسية الوالء الوطني، تقتلون بعضكم البعض لصالح المعتدين 
على وطنكم وعلى شعبكم بأحدث ما يمتلكون من الطائرات والصواريخ 
الذكية والقنابل الفراغية والعنقودية مقابل ما يحصل عليه البعض من 
ذوي النفوس الضعيفة من المال والسالح الزائل وغير القابل للديمومة 
والمجازفة بهذا النوع من العمالة والخيانة التي يدفعون ثمنها من أرواح 
شعبهم الطاهرة ودماء اخوانهم الزكية مضافًا اليها الخراب والدمار 
الشامل، ألن من يفتحون لهم خزائنهم ومستودعاتهم المحرمة على 
أبناء اليمن سوف يقلبون لهم ظهر المجن عند أول لحظة يحققون فيها 
أهدافهم االستراتيجية المعلنة والخفية، واالدهي من ذلك واألمّر أنهم 
سوف يتعمدون اهانتكم وإذاللكم بما أقدمتم عليه من عمل غير 
مدروس ألنهم سيقولون لكم إن من لديه استعداد لبيع شعبه وخيانة 
وطنه ليس جديرًا بالحصول على احترام وثقة من يعتقد أنهم اصدقاؤه 
وحلفاؤه الذين ال يحفظون له الجميل وال يذكرون لعمله سوى العار 
والخزي واالحتقار، وقد يكونون على استعداد القامة عالقة شريفة 
قائمة على االحترام المتبادل وعدم التدخل بالشئون الداخلية مع أولئك 

الذين حاربوه وحاربهم من منطلق والئهم لشعبهم ووطنهم.
أعود فأقول إن قوة وعزة الشعب اليمني في وحدته وفي استعداده 
الدائم والمستمر للتضحية من أجل شعبه ووطنه.. وضعف الشعب 
يكمن في استعداد بعض ابنائه لالرتهان الذي ال ينتج عنه سوى العمالة 
والخيانة التي يتضرر منها جميع اليمنيين وال يستفيد منها سوى 
المعتدين عليه من غير اليمنيين الذين يمارسون عليهم العدوان حتى 

ولو كانوا اخوتهم في العروبة واخوتهم في االسالم.
أقول ذلك وأقصد به أن من يستعد لخيانة وطنه وشعبه مرة و مرتين 
أو أكثر كمن يستعد لجلب العار على أمه وزوجته وأخته في اقتياد الزناة 
ة وأي نذالة وأية سفالة أن يتورط البعض من  إلى داخل منزله، وأي دناء
عديمي الشرف والكرامة في هذا النوع من العار الذي يبقى حيًا دائمًا ال 
يموت وال يسقط بالتقادم مهما حاول مرتكبوه أن يسدلوا عليه ستار 
النسيان حيث يظل له رواته من األبناء واالحفاد كما حصل في حق اآلباء 
واألجداد جيًال بعد جيل ما بقيت الحياة على األرض نظرًا لكونه عمًال 
ذميمًا وقبيحًا يصبح جزءًا مالزمًا لتاريخ األحزاب وتاريخ التنظيمات 
والمنظمات الجماهيرية والمهنية واالبداعية وكذا تاريخ الجماعات 
والشخصيات السياسية المتورطة بهذا النوع من الحقارة والقذارة التي 
ال يتذكرون عنها سوى الخزي والعار سواًء ارتكبوه بحسن نية أو بسوء 
النية.. بقصد أو بدون قصد وبوعي أو بدون وعي.. المهم أنه ال يخلف 

للمرتكبين سوى المهانة والحقارة واالذالل.

قد يقول البعض إن التاريخ يكتبه المنتصرون في هذه الصراعات 
والحروب الذين تسخر لهم ما هم بحاجة اليه من المعلومات المشوهة 
وا استخدام ما  والمفبركة على مقاس االفــراد والجماعات الذين اســاء
امتلكوه بالقوة من السلطة والثروة والجاه.. ونقول باألحرى إن التاريخ 
وفقًا لمناهج البحث العلمي الذي يدرس في الجامعات ال ُيكتب إّال بعد 
مرور خمسين عامًا من الزمن على الحدث لتكون فيه السلطة والثروة 
قد انتقلت من جماعة الى أخرى وتكون فيه المعلومات التاريخية قد 
تحررت من هؤالء الساسة الذين مارسوا هذا النوع من الخداع والدجل في 
تزييف وتزوير حقائق التاريخ كما يريدها ذلك المتنفذ أو ذاك المستبد 
 أنه قادر على اخضاع التاريخ لما لديه من الرغبات 

ً
الذي يعتقد خطأ

واألهواء التي ولدت فجأة وستموت فجأة استنادًا الى ما لديه من سطوة 
السلطة وجبروت القوة فجعله غروره يتعامل مع المعلومات التي هي 

ملك التاريخ كما يتعامل مع أية سلعة من سلع الملكية الخاصة.
وقبل ذلك وبعد ذلك فإن من شروط المؤرخ أن يكون صاحب مصداقية 
وصاحب موضوعية في كتابة التاريخ بمهنية وحيادية ال تقل عن مهنية 
وحيادية رجل القضاء في التعامل مع الحق والعدل على نحٍو يكسبه 
الثقة عند المهتمين بهذا النوع من العلم، ناهيك عما يجب أن يتوافر 
ة والقدرة وأال تحول الى مادة يسخر منها الكتاب والنقاد  لديه من الكفاء

الذين تقع عليهم مسئولية حماية رجل التاريخ من نزواته الخاطئة..
 وعودًا على بدء نستطيع القول إن الواجب الوطني يحتم على كافة 
المكونات السياسية الترفع فوق ما لديها من االهواء واالطماع السياسية 
ذات النزعات الشمولية المستبدة والمستغلة وتناسي ما لديها من 
الحساسيات والثارات واالحقاد واالتفاق على موقف مشترك يفضي الى 
وقف العدوان ورفع الحصار والبدء في حوار وطني جاد يؤدي الى تحقيق 
الشراكة في السلطة والثروة على قاعدة المواطنة المتساوية باعتبارها 
الثابت الوحيد بين رجال الصحافة ورجال السياسة ألن بناء الدولة المدنية 
مسئولية الجميع وليست مسئولية هذا المتغول أو ذاك المستبد الذي 

يسعى الى فرض إرادته الشمولية على جميع مؤسسات الدولة وال يترك 
ألبناء الشعب ولبقية المكونات السياسية سوى المعارضة في اجواء 
سياسية وحزبية مكبلة بأغالل الدكتاتورية غير المؤمنة بالديمقراطية 
القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة 
بشرعية انتخابية تتوافر لها الحرية والنزاهة والشفافية الكفيلة بإعادة 
الثقة الى األحزاب والتنظيمات المتنافسة على ثقة الهيئة الشعبية 
الناخبة باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة والسيادة الوطنية غير القابلة 
للبيع والشراء ألنها من الحقوق الثابتة مهما تمكنت الجماعات واألحزاب 
من استعارتها بعض الوقت تحت مبررات الحاجة الى فترات انتقالية 
لكتابة الدساتير والقوانين المنظمة للحقوق والحريات بدافع الحرص 
على التحول من الشرعيات الثورية الى الشرعيات الدستورية التي 
تعيد فيها للشعب ما أخذ منه من الصالحيات والسلطات في الظروف 

االستثنائية لألزمات الطارئة والعارضة.
أعـــود فــأقــول إن أبــنــاء الشعب اليمني بكافة قــواهــم واحــزابــهــم 
وتنظيماتهم السياسية ومنظماتهم الجماهيرية يحتاجون الى تبادل 
التنازالت لبعضهم البعض واالتفاق على السياسات الداخلية المنظمة 
لخالفاتهم وعلى السياسة الخارجية المنظمة لعالقاتهم العربية 
العربية واالسالمية االسالمية والعالمية االنسانية الدولية على قاعدة 
االحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعــدم التدخل في الشئون 

الداخلية..
 ارفضوا العمالة وانبذوا العمالء وقاطعوا الخونة بعد مراجعتهم 
وفتح المجال امام عودتهم الى التوبة واالعتراف بالذنوب، واقنعوهم 
ان حاجتنا لآلخرين يجب أن تكون ناتجة عن انعكاساتها االيجابية على 
ما نحن بحاجة إليه فيما بيننا من المتطلبات الضرورية ألن من ال يعرف 
مصالحه وال يدرك استخدام الوسائل واالساليب والسياسات المحققة 

لها يتحول الى عدو لنفسه ولشعبه ولوطنه بسوء نية أو بحسن نية.
أما من يحاول االستقواء بأعداء شعبه ووطنه على من يختلف معهم 

من ابناء شعبه ووطنه فلن يحصد من هذه العالقة غير الطبيعية سوى 
المزيد من السلبيات ذات العواقب الوخيمة التي يتضرر منها الجميع 

وال يستفيد منها احد على االطالق حتى أولئك الداعمين للعدوان..
 انبذوا االرهاب وقفوا رافضين للقتلة الذين ينتهكون حرمات وقدسية 
مساجد الله وبيوته اآلمنة وكونوا رحماء بأنفسكم أيها الشعب اليمني 
وأوقفوا الصراعات والحروب األهلية في جميع المحافظات اليمنية في 
تعز وفي إب وفي ذمار وفي البيضاء وفي مأرب وفي صعدة وفي الحديدة 
وفي ريمة وفي حجة وفي الجوف وفي صنعاء وفي أمانة العاصمة ألن 
القاتل والمقتول فيها من أبناء الشعب اليمني سواًء أكانوا ينتمون لالصالح 
أو للمؤتمر أو ألنصار الله أو لالشتراكي أو للناصري أو لغيرها من األحزاب 
والتنظيمات السياسية أو للمستقلين أو لغيرهم من النقابات ومنظمات 
المجتمع المدني، وسواًء أكانوا زيودًا أو شوافع يستندون الى رصيد ضخم 
من التعايش والتسامح.. وكّونوا موقفًا رافضًا لزعزعة أمن واستقرار 
المحافظات الجنوبية في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وحضرموت 

والمهرة وسقطرى..
 أقول ذلك وأدعو انصار الله وابناء القوات المسلحة واألمن ومن يطلقون 
على أنفسهم المقاومة الشعبية إلى أن يتخذوا القرار اليمني الوطني 
ات الطائفية والمذهبية وااليديولوجية التي ال  المستقل بعيدًا عن الوالء
ينتج عنها سوى الدماء والدمار والدموع وما بعدها من األحزان والمآسي 
المدمرة لإلنسان واألرض، وللوطن وثروته ومنجزاته الخدمية واالنتاجية 
المدنية والعسكرية.. واحرجوا الخصوم في تقديم المبادرات والحلول 
السلمية وغلبوا منطق العقل على منطق السالح ومنطق السالم على 
ات الخارجية  منطق الحرب ومنطق الوالء الوطني على غيره من الوالء
حتى ال تتهموا أمام اخوانكم في اليمنية وفي العروبة وفي االسالم 
بالعمالة والخيانة القاتلة البنائكم وبناتكم والخواتكم واخوانكم 
وألبناء الشعب اليمني بشكل عــام، وتذكروا أنكم مسئولون عن كل 
روح يتم ازهاقها أو كل قطرة دم يتم اراقتها أو كل خراب ودمار 
يلحق صناعتكم وزراعتكم ومستشفياتكم ومستوصفاتكم ومنشآتكم 
الحكومية واألهلية العامة والخاصة أو مدارسكم ومعاهدكم وكلياتكم 
العسكرية والمدنية أو جامعاتكم ومعسكراتكم أو طرقاتكم وآباركم 
ومطاراتكم ومدنكم وشوارعكم بما فيها من الحدائق والمتنزهات 
أو ميادينكم ومنشآتكم الرياضية والتجارية والصناعية والزراعية.. 
واعلموا أن تدمير محطاتكم ومولداتكم الكهربائية ومنشآتكم الغازية 
والنفطية وقواطركم وطائراتكم ودباباتكم ومدرعاتكم ومخازنكم 
الغذائية والخدمية ومستودعاتكم العسكرية ومديرياتكم األمنية 
واقسامكم ومناطقكم وأجهزتكم األمنية هي خسارة يمتزج فيها 
العام بالخاص ألن ضرب المزارع وضرب صوامع الغالل وضرب التجارة 
والصناعة والمواصالت ووسائل االتصاالت وغيرها من المؤسسات 
الحكومية والخاصة هي بالتأكيد خسارة فادحة على جميع أبناء الشعب 
اتهم وأيًا كانت مناطقهم وأيًا  اليمني أيًا كانت أحزابهم وأيًا كانت انتماء
كانت مذاهبهم الدينية.. حافظوا على قدر معقول ومقبول من الثقة في 
بعضكم، واعلموا أن شراكتكم في ملكية الوطن تعكس انتماءكم للشعب 
اليمني الذي كان عبر التاريخ الموطن األول للعروبة والشريك الثاني 
في إعالء راية االسالم عالية وخفاقة في معظم انحاء العالم الحديث 
والمعاصر الذي يغلق أبوابه بوجه الالجئين والنازحين منكم.. ال تقتلوا 
كم من  كم وال تقتلوا اخوانكم وامهاتكم وآباء اطفالكم وال تقتلوا نساء
أجل مصالح مادية زائلة وفانية، واعلموا أن الشعب اليمني بات يعيش 
حياة أسوأ من الموت وأن اندالع النيران يمتد الى جميع المحافظات 

اليمنية االثنتين والعشرين..
أخلص من ذلك الى القول إننا بحاجة لمراجعة ما صدر عنا من اخطاء 
لنثبت للعالم أننا فعًال شعب أصيل هو شعب االيمان والحكمة والسالم 

القائم على الحق والعدل..
ودعوا اعداء اليمن الالحقين يكررون مقولة اآلباء واألجداد: إن اليمن 

كانت مقبرة الغزاة.
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لماذا تؤكدون ألعداء اليمن أنكم لستم كما وصفكم الرسول األعظم بقوله: إن اليمنيين «هم أرق قلوبًا وألين أفئدة.. االيمان يماٍن والحكمة يمانية». 
ولماذا تعبثون بهذا الوطن المقدس الذي وصفه الله بقوله تعالى: «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور».
نعم يا أحفاد المعينيين والسبئيين والحميريين أنتم مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن تراجعوا مواقفكم الخاطئة وتتراجعوا عن ثقافة القتل واالقتتال الى العمل واالنتاج واألمن والسالم.. 
من االيديولوجيات الشــمولية وثقافة الميليشــيات واإلرهاب الى ثقافة الدولة المدنية وســيادة القانون وســوف تكتشفون أنكم سوف تحققون بالحوار الســلمي وبالديمقراطية القائمة على 
التعددية السياســية والحزبية وحرية الصحافة وحرية التجارة وحقوق االنســان ما ال يمكن تحقيقه بالصراعات وبالحرب الدامية والمدمرة وبالحروب الطائفية والمذهبية، وبهذا النوع من 
الثقافة الديمقراطية والثقافة العلمية والعملية سوف تفرضون خياراتكم السلمية والديمقراطية على أنفسكم وعلى ما لديكم من االصدقاء واالعداء.. ال بل وسوف تتجاوزون ذلك الى تحويل 
اعدائكم الى اصدقاء مضطرين العادة إعمار ما دمره العدوان من البنى التحتية المدنية والعسكرية وتعويض المنشآت والمباني العامة والخاصة وفي مقدمتها تعويض القتلى والجرحى الذين 

تجاوزوا اآلالف الى عشرات اآلالف..
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شعب اإليمان والحكمة والسالم
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- مــواجــهــات عنيفة وقــصــف مــتــبــادل بالمدفعية بين 
الحوثيين والقاعدة في مديرية الزاهر- البيضاء.

- قصف جوي سعودي على قبليين موالين لهادي في مأرب.
- قصف عشوائي بالمدافع السعودية على مزارع النسيم 

وميدي وحرض والجمارك والطوال والمزرق بحجة.
- مقاتالت العدوان السعودي تستهدف منطقة الحبيل 

بصاروخ وآخر على الحصب مخلفة ضحايا بتعز.
ذت ٥ غــارات على مناطق الزور 

ّ
- مقاتالت سعودية نف

ر بمارب.
ُ

صرواح والطلعة الحمراء وأنش
فت ٩ قتلى ومصابين من القبائل وقتيلين من 

ّ
- معارك خل

الحوثيين في مارب.
- مقاتالت العدوان السعودي تشن غارات على مديرية 

مكيراس- البيضاء.
- غارة جوية على حي الحصب- تعز- استهدفت عمارة 

يستخدمها مسلحو اللجان التابعة للحوثيين، خلفت ضحايا.
- مقتل قياديين في لجان هــادي خالل اشتباك بمكتب 

الرعاية الصحية في خورمكسر- عدن.
- صاروخ حراري أطلق باتجاه طائرة مقاتلة عاد لينفجر في 

مكان إطالقه شمال العاصمة.
- مسلحان يستقالن دراجة نارية يغتاالن القيادي بالحراك 
رشيد خالد سيف بالقرب من فندق القصر بالمنصورة- عدن.
- طيران العدوان يشن غارتين على مديرية مجز- صعدة.
- غارتان لطيران العدوان على مديرية مجز- صعدة- 

استهدفتا طاحونًا للقمح ومزرعة رمان.
- غــارة على سوق خميس المحور بالشعف وأخــرى على 

منزل ضيف الله نشوان في بني بحر بساقين- صعدة.
- غارة على منطقة بني صياح برازح- صعدة- استهدفت 
منزل أحمد حسين صالح أوقعت ٧ شهداء بينهم ٣ أطفال 

وجرح آخرين.
- طيران العدوان السعودي يشن ٤ غارات على مديرية 

باقم- صعدة.
- منع ابناء عبيدة وآل شبوان مــرور القوات الغازية من 
اراضيهم يجبرها على نقل ٣٠ آلية عسكرية الى صمدة بين 

مأرب والجوف.
- عشرات اآلليات العسكرية التابعة للقوات السعودية 

الغازية بصافر تصل منطقة حدودية بين مارب والجوف.

٢ سبتمبر ٢٠١٥م 

- الطيران السعودي ُينفذ ٤ غــارات على معسكر كيلو 

١٦- الحديدة.
- ٧ غارات للعدوان على منطقتي الحرف وآل قراد بمديرية 

باقم بصعدة.
- غارتان على مفرق الطلح وأنباء عن سقوط ضحايا بصعدة.
- الطيران يستهدف ســوق "ساقين" وبناية ومطعم 

اللبلوب بصعدة.
- ١١ شهيدًا في غارة ليلية لمقاتالت العدوان السعودي 

على منطقة مشعبة مديرية مكيراس- البيضاء.
- العدوان يستهدف منطقة الصلبة في حزم العدين بغارة 

جوية.
- مقاتالت الــعــدوان السعودي تستهدف بصاروخ مقر 

الكلية الحربية بحي الروضة- صنعاء.
- طيران العدوان السعودي يشن غارة على مزرعة للدواجن 

بمديرية بيت الفقيه- الحديدة.
- طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على قاعدة 

الديلمي الجوية وحي الجراف.
- طيران العدوان يشن عدة غــارات على شــارع الستين 

بتعز.
- اغتيال قائد معسكر الــغــزل والنسيج العقيد فضل 

الغراسي برصاص مجهولين بجولة القاهرة- عدن.
- غارتان على منطقة الزور والجفينة بمارب، مواقع قوات 
موالية لهادي خلفت ٦ قتلى من أبناء الجدعان، و٦ مصابين، 

وتدمير عدد من األطقم العسكرية.
 - الــطــيــران الــســعــودي يستهدف تجمعات القبليين 

-الموالين - الرافضين المشاركة في القتال خارج مارب.
- استهدفت طائرات العدوان السعودي بثالث غارات 
جوية تجمعًا لقوات قبلية موالية لهادي في منطقة ماس 

بمأرب.
- غارات جوية على جبل الحشفا الواقع بين حريب مأرب 

وبيحان شبوة استهدفت مواقع للجيش.
- طيران الــعــدوان السعودي يقصف منزل نجل عبده 

الجندي بصاروخين- تعز.
- طيران العدوان شن عددًا من الغارات على منطقة حرض 

ومناطق واقعة على امتداد الشريط الحدودي.
- استهداف مركز حرس الحدود السعودي في الطوال 
بجيزان بعدة صواريخ يمنية وقصف موقع علب في ظهران 

عسير.
- قصف يمني بالصورايخ على موقع نهوقة في نجران 

وجالح في عسير.
- مواجهات كر وفر بين الحوثيين والمسلحين المناوئين 

لهم بين مديريتي العدين وحزم العدين- إب.
- القاعدة هاجم موقعًا للحوثيين في الزاهر- البيضاء- خلف 

٩ قتلى وجرحى، وأعقبت الهجوم اشتباكات عنيفة.

٣ سبتمبر ٢٠١٥م 

- غارات جوية على منطقة بركان وعدة مواقع برأس عقبة 
ثرة الرابطة بين محافظتي البيضاء وأبين.

- مواجهات عنيفة دارت في محيط كريش/ مكيراس- 
البيضاء- تخللها قصف مدفعي متبادل وسط غارات جوية.
- طيران العدوان يشن غارة على مديرية الظاهر بصعدة.
 - طيران العدوان السعودي يشن ٤ غارات على منطقة 

القمع بمديرية كتاف- صعدة.
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية 

ساقين صعدة.
- غــارات جوية على مدينة تعز تستهدف تبة فندق 

سوفيتيل ترافق اشتباكات ليلية.
- استشهاد ٢٠ مدنيًا وإصــابــة الــعــشــرات للتفجيرين 

اإلرهابيين اللذين استهدفا جامع المؤيد.
- ٤ غـــارات استهدفت مـــزارع لــلــدواجــن ببيت الفقيه 

وخامسة خلف مصنع الثلج بالحديدة.

٤ سبتمبر ٢٠١٥م 

-انفجارات هائلة في مخازن أسلحة وعتاد حربي في اللواء 
١٠٧ بصافر وتصاعد النيران جراء غارات جوية استهدفت 

موالين.
- الطائرات السعودية تقصف مخيمًا لمقاتلين موالين 

للعدوان في مقر اللواء ١٠٧ بمأرب ووقوع ضحايا.
- قصف جوي على مخزن تجاري بالقرب من جولة عمران.

- غارتان لمقاتالت العدوان السعودي على المعهد التقني 
الصناعي بمنطقة ذهبان- صنعاء.

- اشتباكات عنيفة بين مقاتلي القاعدة وعناصر من الحراك 

الجنوبي بمنطقة دار سعد- عدن.
- طيران العدوان السعودي يشن غارة على منطقة الصويح 

بمديرية ساقين- صعدة.
- العدوان السعودي يشن غارتين علي منطقة آل قرادر 

بمديرية باقم وثالثة على مديرية رازح بصعدة.
- انفجار عبوة ناسفة أعقبته اشتباكات بين الحوثيين 

ومجهولين بمنطقة حدة- صنعاء.
ــار فــي صــفــوف مقاتلين  - ضحايا عقب تــبــادل إطـــالق ن
جندتهم السعودية اتهموا قياداتهم العسكرية بسرقة 

مخصصاتهم بحضرموت.
- انفجار سيارة مفخخة بالشارع العام خلف مستشفى 

الثورة بمدينة البيضاء.
- إصابة مدنيين وتدمير مدرستين جــراء الغارات التي 

استهدفت حريب- مارب.
- ٧ غارات للعدوان ٤ منها على صرواح، ذات الراء، الجفينة، 

السائلة و٣ استهدفت مديرية حريب- مارب.
- الحوثيون يشنون هجومًا من ٣ محاور في ذات الــراء 

والضرب بالمدافع متواصل.
- مقتل وإصابة ١١ من القبائل وضحايا من الحوثيين في 

المعارك المستمرة جنوب غرب المدينة مارب.
- سلسلة غارات التي استهدفت اللواء ٥٥ حرس جمهوري 

بمحافظة إب.
٥ سبتمبر ٢٠١٥م 

- قصف صاروخي سعودي يستهدف عمارة سكنية وسط 
شارع حدة- صنعاء- في الجهة المقابلة لألمن المركزي يودي 

بحياة اسرة كاملة.
- قصف يمني على تجمعات لآلليات السعودية بمحيط 

منفذ الطوال في جيزان ومقتل عدد من الجنود.
- استهداف جنود سعوديين في مواقع عسكرية في نجران 

بصورايخ يمنية.
عطب دبابة سعودية حديثة بعد محاولة 

ُ
- قوات يمنية ت

تقدم باتجاه مواقع الخوبة بجيزان.
- انفجار مخزن لألسلحة تابع للجيش في مفرق الهجر 

بمديرية مكيراس- البيضاء.
- مواجهات بين القاعدة وأنصار الله بمنطقتي الجماجم 
وشعب الغول بالزاهر- البيضاء- أوقعت ٣ قتلى و٩ جرحى 

من عناصر القاعدة، و٨ قتلى وجرحى.
- مــقــاتــالت ســعــوديــة استهدفت بــصــاروخــيــن المركز 

التعليمي بالرضمة- إب- ومدرسة للبنات واقعة بجواره.
- الطيران السعودي يستهدف بـ٣ صواريخ حصن أنسب 

بالرضمة وُيدمر عربة "بي تي آر" محافظة إب.
- تدمير ٣ طــائــرات أباتشي للعدوان في مطار صافر 
باستهدافه بصاروخ وإعطاب عدد من اآلليات العسكرية 

والمدرعات.
- مقتل وإصابة ١٧٣ من الموالين لهادي بينهم ٤٥من 
القوات االماراتية و٥ بحرينيين و١٠ سعوديين بصاروخ 

توشكا أطلقه الجيش اليمني على صافر.
- ثالث غارات عنيفة متتالية تستهدف مجمع العرضي 

بالعاصمة.

٦ سبتمبر ٢٠١٥م 

- غــارات على العاصمة استهدفت مبنى مجمع اإلدارة 
العامة للمرور وإدارة المنشآت.

- ٧ شهداء بينهم نساء واطفال في غارة لطيران العدوان 
على مبنى سكني بحي شهران - مديرية السبعين- صنعاء.

- خمسة شهداء من حراسة المنشآت في غارة جوية على 
ادارة المرور بشارع تعز- صنعاء.

- ١١ شخصًا من اســرة واحــدة معظمهم نساء وأطفال 
استشهدوا جراء الغارات في الستين الغربي اضافة لعدد ٢٧ 

آخرين في مواقع متفرقة.
- اكثر من ٥ غارات لطيران العدوان على منطقة مران- 

صنعدة وأنباء عن وقوع إصابات.
- طيران العدوان يشن اربع غارات على مديرية عبس- 

حجة احداها استهدفت قاطرة.
- طيران العدوان يشن عدة غارات على عقبة القنذع بين 

محافظتي البيضاء وشبوة.
- شهداء وجرحى في غــارات جوية استهدفت منطقة 

وادي صالة- تعز.
- ٧ شهداء وثالثة جرحى حصيلة اولية لغارات العدوان 

على معسكر الحفا- صنعاء.
- طيران الــعــدوان يغير على المركز الثقافي السوري 

بالعاصمة.
- طيران العدوان يشن ٣ غارات على النفق المؤدي الى 

دار الرئاسة بصنعاء.
- طيران العدوان يستهدف محيط السفارتين السعودية 

واالماراتية واألمن المركزي وسط صنعاء.
- غــارات جوية طالت منازل سكنية في حي النهضة- 

صنعاء.
ــى جهة المطار والــقــاعــدة الجوية شمال  - غـــارات إل

العاصمة.


