
لم يحسب النظام السعودي لخطورة ما أقدم عليه 
من عــدوان همجي على جــاره المسالم اليمن ولم 
يدرس تبعات جرائمه الوحشية بحق األبرياء الذين 
بلغ أعــداد الشهداء منهم أكثر من ٢٥ ألف مدني 
جلهم من النساء واألطفال وكبار السن وعشرات 
اآلالف من الجرحى الذين اصابات معظمهم خطيرة 

قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلعاقة الدائمة..
وكأن هذا النظام الغافل ال يدرك أن هذه التبعات 
ستقوده ومملكته إلى الهالك مهما كانت ترسانتها 
العسكرية أو خزائنها المالية، فالدماء وثيقة تاريخية 
لهالك االمبراطوريات العظمى عبر التاريخ، فما 
بالكم إذا كانت الــدمــاء وثيقة على مملكة أقــل ما 

توصف به أنها «بالونة» نفخها النفط ليس إّال..
وإذا كان النظام السعودي يقود مملكته بعقلية 
«الزير سالم» فلدى الشعب اليمني نفس طويل 
لــمــجــاراة هــذه العقلية وتــمــريــغ أنـــوف حامليها 
في الوحل ألن ما يجري حــرب شرسة بين «المال 
والرجال» ولهذا يــزداد النظام السعودي «المال» 
عتادًا عسكريًا، ويــزداد الشعب اليمني «الرجال» 

عقيدة قتالية..
خبراء عسكريون أكــدوا في أكثر من تحليل لما 
يجري في اليمن أن الجيش اليمني المسنود باللجان 
الشعبية استطاعوا أن يستدرجوا النظام السعودي 
ه ومرتزقته إلى الشعاب والهضاب والصحارى  وحلفاء
والمدن اليمنية وينفذون بحقهم كمائن ومصائد 
وعمليات نوعية وخــاطــفــة أثخنت فــي تكبيده 

الخسائر الكبيرة من معدات وأرواح..
ه ال يضعون  وقالوا: وألن النظام السعودي وحلفاء
وزنًا لخسائرهم فهم يزدادون تصلبًا ويقدمون على 
مغامرات هم يدركوا تمامًا أنهم خاسرون فيها 

وفاشلون وستكون خسائرهم فيها أكبر وأألْم..
الفتين إلــى أن النظام السعودي يتحرك بــإرادة 
غربية تغذي شعوره بأهمية عدوانه على اليمن 
لما فيه مصلحته األمنية التي صور الغرب خطورة 

اليمنيين عليها..

وأشاروا إلى أن دول العدوان بقيادة السعودية لم 
يعد بمقدورها أن تفعل في اليمن أكثر مما قد 
فعلته سوى تكرار ضربها للمواقع التي قد دمرتها 
وأيضًا مزيدًا من جرائم الحرب واإلبادة بحق األبرياء 
من المدنيين وتدمير ما تبقى من الُبنى التحتية 
للمؤسسات والمنشآت الخدمية، وهذا بكل تأكيد 
يزيد من جّر هذا النظام باتجاه النهاية سواًء على يد 
اليمنيين أنفسهم أو على أيدي المنظمات اإلنسانية 
الحرة والشريفة التي ليس للمال السعودي عليها أي 
سلطان والتي بدأت ترفع صوتها وتقاريرها لتقديم 

النظام السعودي إلى أقفاص المحاكم الدولية..

إلى ذلك توقع مراقبون سياسيون وعسكريون أن 
ما سيحدث لقوات تحالف العدوان ومرتزقته بقيادة 
السعودية على أطراف العاصمة صنعاء سيكون أكثر 
إيالمًا لها مما قد حصل خالل أشهر عدوانها على 

اليمن..
مستبعدين- بثقة تامة- أن يحقق الــعــدوان أي 
تقدم باتجاه صنعاء التي وصفوها بالعصية على 

الغزاة والمستعمرين عبر تاريخها العريق..
قائلين: إذا كــان أبــنــاء مــديــريــة نهم قــد فعلوا 
بالمرتزقة األفاعيل وحصدوا المئات منهم وصدوا 
كل زحوفاتهم، وكذلك إذا كــان طيران العدوان 

المساند للمرتزقة قد شن أكثر من ٤٠٠ غارة على 
مديرية نهم ولم ينتج عن ذلك شيء على الميدان 
فكم ستحتاج دول العدوان من الغارات والمرتزقة 
إذا كان كل هذا في محاولة لفتح ثغرة من جبهة 
واحدة باتجاه صنعاء المحاطة بسلسلة جبلية شرسة 
وقبائل يمنية أشــرس والنخبة من الجيش اليمني 
األكثر شراسة وتدريبًا وتأهيًال وقــدرات قتالية 

نوعية وحرفية..
الــشــيــخ عــبــدالــلــه عــاصــم أحـــد مــشــائــخ نــهــم أكــد 
«الميثاق» أن أبناء مديرية نهم سيأخذون بحق كل  لـ
يمني طاله عدوان النظام السعودي وسيكبدون هذا 

ه خسائر فادحة ال  النظام البربري ومرتزقته وحلفاء
تخطر لهم على بال..

مشددًا على أن صنعاء أبعد على العدوان ومرتزقته 
من عين الشمس وأن أبناء نهم يقفون صفًا واحدًا ضد 

العدوان والمرتزقة..
وهو ذات الموقف الذي أكده الشيخ صالح بن سودة 
بن طعيمان شيخ مشائخ صــرواح بالقول: إن دول 
العدوان بقيادة السعودية ستعلن انتحارها في حال 

فكرت بدخول صنعاء..
«الميثاق»: اعتقد أنهم ال يريدون صنعاء  وقال لـ
فالسعودية لديها خارطة عسكرية قديمة تسعى 
لتحقيقها ولكن هيهات لها تحقيق ذلــك ما دام 

اليمنيون األحرار يحملون البنادق..
وبهذا الصدد أعلن مشائخ واعيان وأبناء ووجهاء 
ة من الخونة  مديرية نهم بمحافظة صنعاء البراء
والمتواطئين والمشاركين مع الــعــدوان من أبناء 

المديرية.
وأكـــدوا فــي اجتماع موسع لهم أهمية تضافر 
الجهود والــوقــوف صفًا واحـــدًا للتصدي للعدوان 

السعودي األمريكي.
وشددوا على ضرورة تفويت الفرصة على الغزاة 
والمرتزقة ودحرهم في مختلف الجبهات.. مؤكدين 
أن قبيلة نهم خط احمر لكل من تسول له نفسه 
المساس بأمن واستقرار الوطن أو االعــتــداء على 
أبنائها وأنها لن تكون خط عبور للقتلة والغزاة 

والخونة والمرتزقة.
وأوضح أمين عام المجلس المحلي بالمديرية الشيخ 
يحيى العذري أن مشائخ واعيان ووجهاء قبيلة نهم 
ة من المتواطئين مع  اجتمعوا االربعاء إلعالن البراء

العدوان.
ــعــذري أن أبــنــاء نهم جـــددوا في  واكـــد الشيخ ال
اجتماعهم وقوفهم ودعمهم للجيش واللجان 
الشعبية في ميادين العزة والكرامة والشرف حتى 

تطهير الوطن من الغزاة والمعتدين.
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طيران العدوان يكثف غاراته علـــــــــــى عـــدد من المحافظات اليمنية

عندما يكون العدو غبيًا يقدم على عمليات عسكرية غير مبررة وغير مدروسة العواقب، وعندما يكون غبيًا واحمق يضيف إلى ذلك عدم  
اكتراثه بخسائره المادية والبشرية ويواصل نزقه إلى أن ينتهي تمامًا، وهذا ما نالحظه ويالحظه المتابع لما يحدث في اليمن..

فالنظــام الســعودي الغبي واألحمق تتهاوى مملكته يومًا بعد يوم عســكريًا واقتصاديًا جراء عدوانها الغاشــم على اليمــن، واليزال هذا العدو 
األحمق يمعن في ذلك ويغرق مملكته أكثر فأكثر في الدم اليمني ويرسم نهاية حكمه التي باتت وشيكة في ظل الصمود اليمني األسطوري الذي 

استلفت أنظار العالم الحر لمظلوميته واستماتته في الدفاع عن كرامته وسيادة أرضه وحماية عرضه..

القبائل المحيطة بالعاصمة تتعهد بدحرهم

الغزاة والمرتزقة ينتحرون على أطراف صنعاء

استشهاد اإلعالميين الحكيمي وزوجته سعاد وأوالدهما في قصف سعودي

المؤتمر: الجريمة تكشف وحشية العدوان واستهدافه المتعمد للمدنيين
مجزرة وحشية جديدة ارتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين 
بقصف طائراته- ليل الثالثاء الماضي- منزل المخرج التلفزيوني 
منير الحكيمي في العاصمة صنعاء ما أدى الى استشهاده وزوجته 

اإلعالمية سعاد حجيرة وأوالدهم الثالثة.
 واعتبر القطاع اإلعالمي للمؤتمر الشعبي العام في بيان إدانة 
أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم القتل التي ارتكبها 
تحالف العدوان السعودي بحق المواطنين األبــريــاء، والتي راح 
ضحيتها عشرات اآلالف من المدنيين بين قتيل وجريح في مختلف 

محافظات الجمهورية.
وقال البيان: إن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها 
العدوان كل يوم بقصفه منازل المواطنين والمنشآت الخدمية 
والبنية التحتية والمدارس والمصانع والمستشفيات تكشف عن 
وحشية العدوان ودمويته واستهدافه المتعمد للمدنيين في 
تجاوز فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية بما فيها المنظمة 

للحرب. 
ودعا البيان كافة المنظمات الدولية ومراكز حقوق االنسان إلى 
إدانة الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي في اليمن باعتبارها 
جرائم حرب، والعمل على مالحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية. 
وعبر البيان عن تعازي كافة العاملين في القطاع االعالمي 

للمؤتمر الشعبي العام ومواساتهم ألسرتي االعالمي منير الحكيمي 
وزوجته االعالمية سعاد حجيرة وللعاملين في قناة اليمن الفضائية 
وكافة الوسط االعالمي والصحفي بهذا المصاب الجلل.. سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 
جنانه وأن يلهم أهلهم وذويهم وزمالءهم الصبر والسلوان.. إنا 

لله وإنا إليه راجعون.
بدورها نعت وزارة اإلعالم والمؤسسة العامة اليمنية لإلذاعة 
والتلفزيون الزميلين المخرجين التلفزيونيين منير الحكيمي 
وزوجته سعاد حجيرة وأطفالهما الثالثة الذين استشهدوا جراء 
القصف الصاروخي للعدوان السعودي األمريكي لمنزلهم بمديرية 

السبعين بأمانة العاصمة.
وأشار بيان النعي  إلى مناقب الشهيدين اللذين يمتازان بدماثة 
الخلق وروح المسئولية واإلخالص في العمل ونشاطهما وعطائهما 

المستمر.
وأكد البيان أن استهداف الزميلين الحكيمي وحجيرة وأطفالهما 
يضاف إلى األعمال اإلجرامية الجبانة للعدوان السعودي األمريكي 
الذي يستهدف المؤسسات ووسائل اإلعالم وكوادرها في انتهاك 
واضح لكافة القوانين والمواثيق التي تكفل حرية التعبير والرأي 

والقوانين الدولية واإلنسانية التي تضمن حق اإلنسان في الحياة. ¶ المخرج الحكيمي مع أطفاله الذين استشهدوا بغارة لطيران العدوان السعودي.


