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 رجاء الفضلي

الخونة يبكون ..!

القوة الصاروخية تدّمر »سويفت« اإلماراتية.. و»صمود« جديد المواجهة

الجيش واللجان يواصلون التقدم في جيزان ونجران وعسير

رها أبط��ال الجي��ش واللج��ان 
ّ

انتص��ارات س��احقة يس��ط
الش��عبية في مختلف الجبه��ات الداخلية وص��واًل الى العمق 
الس��عودي ال��ذي تته��اوى تحصيناته ف��ي جي��زان ونجران 
وعس��ير أمام تقدم ق��وة أبطال اليمن الذي��ن تمكنوا خالل 
األيام الماضية من تغيير معادلة الحرب ورد الصاع صاعين 

لدولة الشر والعدوان على بالدنا. 
يأتي هذا في وقت أعلنت القوة الصاروخية دخول صاروخ »صمود« الى خط 
 بذلك الستار عن منظومة صاروخية جديدة ذات فاعلية 

ً
المواجهة، مزيحة

تدميرية كبيرة وبصناعة محلية وطنية كاملة.. ويبلغ طول صاروخ »صمود« 
أربعة أمتار ومداه 38 كلم.

استهل ابطال الجيش واللجان الشعبية أول أي��ام اكتوبر المجيد بنبأ 
استهدافهم بارجة عسكرية إماراتية -فجر السبت- اثناء محاولتها التقدم 
باتجاه سواحل المخا. وأكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت 
السفينة الحربية االماراتية ما أدى الى تدميرها ومصرع 22 من مشاة البحرية 

وبتوثيق للعملية النوعية بالصوت والصورة.
وفيما يخص تطورات المواجهات يوم أمس األح��د فقد أوض��ح مصدر 
عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية شنوا قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا 
على تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي  وتم قنص أربعة من المرتزقة، 
وأطلق الجيش صلية صواريخ على تجمعات الجيش السعودي جوار قريتي 

الراحة والمدرسة.

وفي الجوف استهدف أبطال الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في مديرية 
خب والشعف, وشنوا قصفًا مدفعيًا على مواقع وتجمعات لمرتزقة العدوان 
السعودي في مناطق صبرين والخليفين ووادي هرب بالمديرية نفسها, كما 

دمروا آليتين للمرتزقة في منطقة حام بالمتون ومصرع طاقميها.
وأشار المصدر الى ان ابطال الجيش واللجان تصدوا لمحاولة زحف فاشلة 
باتجاه منطقتي الجبيل والمدفون في مديرية نهم بصنعاء وكبدوا المرتزقة 
خسائر بشرية, كما تمكنوا من صد محاولة تقدم للمرتزقة في مديرية 
صرواح بمأرب وتم تدمير آلية عسكرية تابعة لهم تحمل رشاشًا مدفعيًا 

في وادي الربيعة بمأرب.
تل أحد قيادات ميليشيات المرتزقة العميل فضل 

ُ
وحسب المصدر فقد ق

محمد العمري مع عدد من مرافقيه في معارك األح��د بجبهة كرش في 
تل وُجرح آخرون خالل محاولتهم التقدم من الجهة 

ُ
محافظة لحج, كما ق

الشرقية لمنطقة كهبوب, وتم إعطاب ثالث آليات.
حصيلة جديدة

أوضح مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة 
تقدم فاشلة للمرتزقة باتجاه ساحل ميدي في جيزان ادت الى مقتل وإصابة 
عدد منهم بينهم المرتزق محمد الغيلي , وتم استهداف تجمعات للجيش 
السعودي في موقعي الشبكة والمنتزه وقصفت مدفعية الجيش واللجان 
مواقع السودة والكرس والعين الحارة والشبكة والمنتزه بجيزان وتم 
استهداف تجمعات الجيش السعودي في قرية المدرسة بالخوبة بصاروخ 

»الصرخة 3« محلي الصنع.

كما قصف ابطال الجيش واللجان الشعبية -السبت- بصلية صواريخ كاتيوشا 
موقع الغاوية السعودي وجنوب الكبري بالخوبة في جيزان محققة إصابات 
مباشرة, وشنوا قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا على معسكر الموسم ومركز 
الدفاع في منطقة الموسم السعودية , فيما تم استهداف تجمعات للجيش 

السعودي بالقرب من قرية الراحة بصاروخ »الصرخة 3« .
وأشار المصدر الى ان ابطال الجيش واللجان شنوا قصفًا مدفعيًا مكثفًا على 
موقع الدخان العسكري السعودي في جيزان واستهدفوا بصلية صواريخ 
كاتيوشا مواقع المزبرات والسودانة والمحطة البيضاء العسكرية السعودية 
في الخوبة بجيزان , كما تم استهداف تجمع للجيش السعودي في معسكر 

العين الحارة وموقعي القرن والكرس بقذائف المدفعية .
وفي نجران استهدف ابطال الجيش واللجان تجمعًا للجيش السعودي في 
موقع بوابة تنصاب بصلية صواريخ كاتيوشا , كما تم اطالق صلية صواريخ 

كاتيوشا على قيادة حرس الحدود في ظهران الجنوب بعسير .
وأفاد المصدر ان ابطال الجيش واللجان اطلقوا صاروخ زلزال 2 وصلية من 
صواريخ الكاتيوشا على مجاميع للمرتزقة في مديرية عسيالن -محافظة 
شبوة , كما تم تدمير دبابتين ومدرعة ومصرع وإصابة العشرات من مرتزقة 
العدوان خالل تصدي ابطال الجيش واللجان لمحاولة تقدم فاشلة في منطقة 
تل وُجرح عدد منهم وتدمير آلية تابعة لهم اسفل 

ُ
كرش بمحافظة لحج , وق

تل العميل فضل محمد العمري 
ُ
منطقة كهبوب بالمحافظة نفسها، كما ق
وعدد من مرافقيه في معارك جبهة كرش.

تكليف د.عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني - »سيرة ذاتية«
صدر مساء أمس االحد قرار رئيس المجلس 
السياسي األعلى والذي قضى بتكليف الدكتور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة 

انقاذ وطني.

»الميثاق« تنشر السيرة الذاتية لرئيس 
الوزراء المكلف:

عبدالعزيز صالح بن حبتور )1955م( سياسي 
يمني، محافظ عدن السابق.

المؤهالت التعليمية:
� حاصل على درجة الماجستير من جامعة االقتصاد 
ف��ي برلين، جمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 

1988م.
� حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة التجارة 

اليبزج جمهورية ألمانيا االتحادية - عام 1992م.
� ح��اص��ل على اللقب العلمي أس��ت��اذ م��ش��ارك من 
مجلس جامعة عدن بموجب نظام الترقي العلمي في 

عام1997م.
� حاصل على اللقب العلمي "أس��ت��اذ" م��ن مجلس 
جامعة عدن بموجب الئحة الترقي العلمي بالجامعة 

في عام 2001م.
األوسمة والميداليات والشهادات العلمية:
جائزة التفوق العلمي من المدرسة العليا لالقتصاد/ 
برلين للطالب األجانب الممنوحة من وزارة التعليم 

العالي األلماني أللمانيا الديمقراطية عام 1990م.
درع اتحاد المؤرخين العرب/ بغداد الممنوح من 
البروفيسور/ محمد المشهداني رئيس االتحاد عام 

1998م.
شهادة علمية من الجامعة األمريكية العالمية عن 
كتاب التربية جسر المستقبل الممنوحة من الدكتورة/ 

ماكسينا آشر عام 2003م.
شهادة من مكتبة الدولة المركزية بالصين - بكين 
حول مجموعة من اإلص��دارات العلمية له باللغتين 

العربية واإلنجليزية عام 2006م.
شهادة وميدالية من مكتب التربية العربي لدول 
مجلس التعاون الخليجي/ بالرياض الممنوحة من 
الدكتور/ علي القرني مدير عام المكتب عام 2008م.

شهادة تكريم من جامعة روستك األلمانية بشأن 
تطوير العالقات االكاديمية بين جامعتي عدن 
وروستك الممنوحة من البروفيسور/ ولف جانج شارك 

رئيس الجامعة عام 2010م.
شهادة علمية من جامعة سانكت بطرسبرورج/ 
كلية االستشراق بشأن تطوير العالقات بين جامعتي 
عدن وسانكت بطرس بورج وحول المحاضرة العلمية 
التي ألقاها أمام المستشرقين الروس وطالب التاريخ 

واللغة العربية عام2013م.
شهادة علمية من معهد موريتز للفلسفة بجامعة/ 
روستك األلمانية الممنوحة من البروفيسور/ هانس 
فيندل ع��ن تطور العالقة بين المعهد وجامعة 
عدن ومحاضرته العلمية حول األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية باليمن عام 2014م.
ش��ه��ادة علمية م��ن جامعة موسكو الحكومية 
"ل��وم��ون��س��وف " كلية االس��ت��ش��راق للشرق األقصى 
واألوسط وأفريقيا عن تطوير العالقات االكاديمية 
بين جامعتي عدن وموسكو وعن المحاضرة العلمية 
ح��ول مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن بشهر 

أكتوبر عام 2014م.

شهادة علمية من مكتبة الدولة 
لمركزية  موسكو "مكتبة لينين ا
سابقًا" عن عدد من مؤلفاته التي تم 

إيداعها بالمكتبة عام 2014م.
لية الذهبية م��ن منظمة  لميدا ا
األي��س��ي��س��ك��و ب���ال���رب���اط/ المملكة 
المغربية الممنوحة من الدكتور/ 
عبدالعزيز التويجري المدير العام 
للمنظمة اإلسالمية، عن الدور الذي 
ت��م إن��ج��ازه ب��ه بين وزارة التربية 
والتعليم اليمنية والمنظمة الدولية 

اإلسالمية عام 2010م.
الميدالية الذهبية للذكرى األربعين 
لتأسيس جامعة ع��دن الممنوحة 
م���ن دول����ة رئ��ي��س ال������وزراء رئ��ي��س 
المجلس األعلى للجامعات اليمنية/ 
البروفيسور/ علي محمد مجور عام 

2010م.
وسام الشجاعة الممنوحة من قبل 
فخامة رئيس الجمهورية اليمنية/ 
علي عبدالله صالح في العام 1994م.

أهم المناصب التي تقلدها:
رئيس قسم إدارة األعمال كلية االقتصاد واإلدارة 

عام 1993م جامعة عدن.
شغل منصب نائب رئيس جامعة ع��دن للشئون 
المالية واإلداري���ة لمدة عامين للفترة 1994م- 

1996م.
قائم بأعمال األمين العام لجامعة عدن لمدة خمس 

سنوات خالل الفترة 1996- 2000م.
ُعين بقرار جمهوري نائبًا لرئيس جامعة عدن 
لشئون ال��ط��الب ل��م��دة س��ت س��ن��وات خ��الل الفترة 

1996م - 2001م.
ُعين بقرار جمهوري نائبًا لوزير التربية والتعليم 

في أبريل 2001 إلى يونيو 2008م.
ُعين بقرار جمهوري رئيسًا لجامعة عدن منذ يونيو 

2008م وما زال يمارس مهامه.

المؤلفات من الكتب المنشورة:

إدارة عملية الخصخصة وأثرها في اقتصاديات 
الوطن العربي، )دراس��ة مقارنة( الناشر دار شركة 

الشاهر للكتب، أبوظبي اإلمارات 1997م.
اإلدارة الجامعية )تجربة جامعة عدن( الناشر دار 

جامعة عدن للطباعة والنشر عام 1997م.
أصول ومبادىء اإلدارة العامة، الناشر الدار العلمية 
الدولية للنشر والتوزيع / عّمان - األردن عام 2000م 
ط1 والطبعات المتتالية الالحقة هي للناشر دار 

المسيرة / عّمان - األردن.
نظرية اإلدارة العامة المقارنة، ال��ن��اش��ر/ ال��دار 
العلمية والدولية للنشر والتوزيع /عّمان - األردن 
عام 2000م ط1، والطبعات المتتالية الالحقة هي 

للناشر/ دار المسيرة - عّمان / األردن.
نظرية اإلدارة العامة في الدولة العربية االسالمية، 
الناشر/ مركز الدراسات والبحوث اليمنية/ صنعاء 

الجمهورية اليمنية عام 2001م.
جذور الحضارة االسالمية )اإلدارة العامة في الدولة 
العربية االسالمية( باللغة االنجليزية ترجمة األستاذ/ 
بشير محمد خ��ان، الناشر/ مؤسسة مطابع الكتاب 

المدرسي/ صنعاء عام 2002م.
التربية والتعليم جسر المستقبل، الناشر مركز 
البحوث والتطوير التربوي/ صنعاء عام 2002م، 
مع ترجمة للكتاب باللغة االنجليزية ترجمة األستاذ/ 
بشير محمد خان، الناشر للكتاب باللغة االنجليزية 
- مطابع الكتاب المدرسي/ صنعاء العام 2003م، 
قدم للكتاب دولة األستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس 

الوزراء.
اإلدارة االستراتيجية "إدارة ج��دي��دة ف��ي عالم 
متغير" الطبعة األول��ى 2004م، الطبعة الثانية 
2007م، الطبعة الثالثة2011م، الطبعة الرابعة 

2014م، الناشر دار المسيرة/ عّمان - األردن.
واق��ع ضمان ال��ج��ودة للبرامج األكاديمية لكليات 
جامعة عدن باالشتراك مع أ.د/ عبدالوهاب عوض 
كويران، واألستاذ/ عبدالمجيد عبدالله العراسي، 
ال��ن��اش��ر دار ج��ام��ع��ة ع���دن للطباعة وال��ن��ش��ر ع��ام 

2010م.
عدن في كتابات بن حبتور/ الناشر دار المتحدة 

صنعاء العام 2016م.

*المصدر: الموسوعة الحرة )ويكبيديا(

مضوا مع الفار هادي وانضموا الى درب الخيانة ورحلوا صوب بلد 
العدوان وارتموا في احضان األعداء وبرروا حينها عدوانهم وصفقوا 

ْتل ابناء شعبهم وفرحوا بالمال واالستجمام .
َ
لقصف بالدهم وق

سنة وثمانية اشهر وابناء اليمن الصامدون يموتون شهداء، 
والسبب عدوان األعداء وانبطاح الصغار من ابناء جلدتهم ..

سنة ونيف وجميعنا يواجه العدوان ويتحدى غ��رور الصبيان 
ويزمجر في وج��ه المرتزقة وي��ذود لحمى وطنه وأرض��ه، ال يأبه 
مًا 

ّ
بالحصار وال يخاف إاّل خالق الليل والنهار، مؤمنًا بالنصر ومسل

بالشهادة في سبيل الدفاع عن االرض والعرض، ال ينتظر ان يشفق 
احدهم عليه، الطبيب والجامعي - االستاذ والرياضي - والمعلمة 
والتاجر البرجوازي - جميعهم ما سجدوا ولن يسجدوا لغير الله ابدًا.
وم��ن ك��ان��وا ب��االم��س يضحكون هاهم ال��ي��وم يشتكون ويبكون 
وللدمع يذرفون ولوجوههم ورؤوسهم الفارغة هم اليوم ضاربون 
، يعضون أصابع الندم ويكتبون كلمات األسف ويندبون حظهم 
العاثر وجهلهم المطبق وخيانتهم التي لن يغفرها أطفالهم لهم .

رين والمستحدث بين الرجال والسياسيين 
ّ
وها هو أحد اولئك المنظ

من قرر على عجالة وغرته األموال وأخذه جموحه الى ما وراء حدود 
الوطن وتعدت به شهوته الخطوط الحمراء واخذته نشوته الى 
احضان عدوان عاهر لم يدرك ان من يعتدي عليهم اصل العرب 

وهم العرب العاربون ..
ي كل 

ّ
ف

َ
ش

َ
رسالة تبعث على كل من يقرأها الشفقة على كاتبها، وت

من فقد ابنه او والده او أخاه او والدته او ُهدمت داره واحرق الطيران 
المعتدي اغراضه - ليس لشيء سوى العتقاده أن كاتب الرسالة كان 
احد المتشفين في محافظات جمهورية الحميريين وأرض كنعان 
وأحفاد السبئيين وانه بعدوانه قد فتح عليه بابًا لن يغلقه إال هالك 

من تآمروا او الثأر منهم والتنكيل بهم .
كتب رسالته من غرفٍة ال يملك فيها حق الخروج منها دون إذٍن 
من أسياده وأولياء نعمته ومن ينفقون عليه وهو ينظر متحسرًا الى 
حاله وكيف أوصله جنون العظمة وأهانه طموحه العِجل وأسقطته 

عجلته حين اتخذ قراره .
عاٌم دراسي قد بدأ وبداًل من ان يرى فلذات أكباده فرحين بحقائب 
ال��دراس��ة بكى دون ص��وت واحمرت عيناه من غير دم��ع - قهرًا 
وحسرة على ذنٍب اقترفه في حق بلده ونفسه وأهله وابناء وطنه .

وبالرغم من عظيم قهره وحسرته إاّل انه لم يكن موفقًا حين 
اختار الفار ليوجه اليه رسالته وهو ينعته بالرئيس ، فمن تصفه 
بالفخامة ال يملك القرار حتى على غالمه وليس به ما يمكن ان 
يدفعك لتمنحه التفخيم، فالفخامة تلعن حالها حين تدري انك 

تمنحها لخائن بلده وقاتل شعبه والفار من وطنه .
أخيرًا.. ال تحزن وال يدمع قلبك وال تخرج اآلهات فتفِرح اعداءك، 
واقرأ قرار العفو الذي اصدره مجلس الساسة الصامدين وأقره ممثلو 
الشعب الحاضرون في يمننا والذائدون عنه والباذلون ارواحهم 
ة وتتفحص   من اجل كرامته وعزته ، ولّما تنهي القراء

ً
رخيصة

قَرر العودة الى أرٍض 
ُ
البنود وتجد الفرج الذي تبحث عنه وحين ت

تك فال تخبر احدًا ممن  طالما احتضنتك ومحافظاٍت عشقتها وربَّ
حولك ، الن جميعكم خائنون لكنكم في المراتب متفاوتون ، فلربما 
سبقت االقدار اليك لتتوب قبل ان يتوب أحٌد ممن حولك وبذلك 
يخونونك ويشون بك فيسجنوك النهم ال يودون ألحدهم شاركهم 

ذنب قتل األبرياء ان يطُهر من دنس ذنوبه.

> القرار الذي اتخذه الرئيس الفاقد للشرعية من مكان اقامته في 
الرياض ال يعدو عن كونه زوبعة في فنجان..، ويأتي في اطار إيعاز 
قادة النظام السعودي له ولحكومته من أن هذه الخطوة أو هذا القرار 
سيؤدي إلى تضييق الخناق على المجلس السياسي األعلى السيما في 
ظل انعدام السيولة النقدية التي تعاني منها العاصمة صنعاء وبقية 
المحافظات اليمنية وتأخر استكمال تسليم مرتبات موظفي أجهزة 

ومؤسسات الدولة المختلفة لشهر اغسطس 2016م.
أوعز النظام السعودي للفار هادي وحكومته أن اتخاذ هذا القرار 
بإمكانه أن ينجح في ما فشل فيه العمل العسكري المستمر منذ 
26 م��ارس 2015م وحتى اليوم، وخاصة بعد أن تم منع بعض 
المحافظات من توريد االيرادات النفطية والغازية وغيرها إلى البنك 
المركزي في العاصمة صنعاء..النظام السعودي يلعب اآلن على الورقة 
االقتصادية بعد أن أيقن ان عملياته العسكرية فشلت في تحقيق 
أهدافها، وبعد أن اصطدمت عاصفته بحصن اليمن المنيع، ودفع 
بهادي التخاذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وتعيين مجلس 
إدارة جديدة له.. رغم التحذيرات المتكررة التي اطلقها صندوق 
النقد والبنك الدوليان وما سيترتب عليه من اضرار بالوحدة الوطنية 
وباالقتصاد اليمني ال��ذي م��ازال صامدًا رغ��م الحصار االقتصادي 

المفروض من النظام السعودي وحلفائه منذ أكثر من عام ونصف!
النظام السعودي ال يهمه ازدهار أو انهيار االقتصاد اليمني، وال 
يهمه ما سيؤول إليه حال الشعب اليمني، بقدر ما يهمه تركيع اليمن 

واليمنيين وفرض وصايته على البالد والعباد مهما كلف األمر..
منذ عام ونصف وهذا النظام يدمر كل شيء في اليمن، ويرتكب 
الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني غير آب��ٍه باألطفال والنساء 
والمدنيين عمومًا.. راميًا بالقانون اإلنساني الدولي خلف ظهره، 
والمؤسف مع كل هذا القتل والدمار الذي يمارسه هذا النظام أن يأتي 
من يبرر له جرائمه، ويصفق لهذا االجراء »نقل البنك المركزي إلى 

عدن« الذي اتخذه هادي بإيعاز من هذا النظام!
وقبل أن يحذر صندوق النقد والبنك الدوليان من هذا اإلجراء، حذر 
ة والنزاهة والذي تمكن  الدكتور محمد بن همام المشهود له بالكفاء
طيلة الفترة الماضية من إدارة البنك بحيادية دون أي تدخالت 
سياسية وايصال مرتبات موظفي أجهزة الدولة المختلفة في عموم 
المحافظات- حذر من أن نقل البنك المركزي إلى عدن سيؤدي إلى 
تفتيت اليمن وسينعكس سلبًا على االقتصاد الوطني..فهل التفت 
الفاقد للشرعية هادي إلى تلك التحذيرات قبل أن يدفعه النظام 

السعودي إلى اتخاذ قرار نقل البنك؟!
هادي الذي اعترف بنفسه بأنه تفاجأ ببدء العمليات العسكرية في 
26 مارس 2015م ولم يكن يعلم بها.. يثبت يومًا بعد آخر أنه مجرد 
أداة يستخذمها النظام السعودي لتحقيق أهدافه وفرض وصايته 

على اليمن واليمنيين!
قرارات هادي ال شرعية لها إاّل لدى النظام السعودي الذي مازال 
يكابر بأنه ق��ادر على فرضها على اليمنيين.. وان��ه ق��ادر أيضًا- 
»شرعية هادي« المنتهية- على فرض إرادته على إرادة اليمنيين! ب�
ال شرعية لهادي في اليمن، وقراراته التي يصدرها ال تسمن وال 
تغني من جوع، وإن أصر النظام السعودي على ما يريد فذلك شأنه..

زوبعة في فنجان!!

ناطق الجيش: جاهزون للرد.. وسواحل اليمن ليست للنزهة
أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب لقمان، امس 
األول السبت، أن القوة الصاروخية جاهزة وستظل جاهزة، وأن "أي هدف عسكري يدخل مياهنا 
اإلقليمية سيتم تدميره بدون شك أو ريب"..وقال العميد لقمان خالل اتصال هاتفي أجرته معه 
قناة المسيرة: "جاهزون للرد، وسواحل بلدنا ليست للنزهة"، وذلك تعليقًا على العملية النوعية 

التي استهدفت سفينة حربية إماراتية قبالة سواحل المخا.
وأضاف قائاًل: "في جميع المحاور، لم نستهدف أي منشأة مدنية، كل تعاملنا مبني على عقيدة 
وعلى مبادئ، ال نتعامل إال مع الجانب العسكري فقط، ولم نستهدف المدنيين من قريب أو من 
بعيد".واعتبر العميد لقمان بيانات قوى العدوان المتناقضة عن العملية تعكس اإلرباك من الضربة 

النوعية، وتهدف إلى استغفال شعوبهم.

حكومة السالم والحرب.. بقية
وهكذا أصبح معروفًا لليمنيين أن كل مسعى جديد يقوم به المبعوث الدولي للحل السياسي أو العودة الى المشاورات 
السياسية بين األطراف اليمنية- كما يحلو له أن يسميها كذبًا ونفاقًا في محاولة لتزوير الحقيقة وتضليل الرأي العام وتبرئة 
السعودية من جرائم عدوانها على اليمن -هو نذير شؤم يحمل مخططًا تآمريًا ينتقل فيه العدوان الى مرحلة جديدة في 

تدمير اليمن وسفك دماء أبنائه.
اليمانيون شعب سالم، والسعودية بعدوانها الغاشم والغادر فرضت عليهم الحرب دفاعًا عن وطنهم وخوض معركة 
وجود في التاريخ والجغرافيا من أجل حاضرهم ومستقبل أجيالهم القادمة ضد قوى عدوانية غازية حاقدة تستهدف احتالل 
أراضيهم وتدميرهم وتمزيقهم.. وهم يمدون يد السالم من البداية ومازالوا والفرصة لذلك أكبر بعد سد الفراغ السياسي 
دستوريًا بتشكيل المجلس السياسي الذي هو السلطة الشرعية العليا، واستكمالها بتكليف الدكتور عبدالعزيز بن حبتور 
بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الوطن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة والحساسة في 
تاريخه، لتكون حكومة االنقاذ هي المعنية بالسالم والحرب مع وضد من شن ويشن عليهم العدوان.. وعلى العدو السعودي 
وتحالفه أن يتخلى عن غطرسته وتجبره واستكباره إْن كان يريد فعاًل حاًل سياسيًا سلميًا، وعلى المجتمع الدولي وفي مقدمته 
الدول دائمة العضوية في مجلس األمن أن توقفه عند حده وتقول له الى هنا وكفى، وأن يجنح للسلم منطلقًا من فهم صحيٍح 
بًا الحكمة.. واألهم أن في السالم مصلحة للسعودية واليمن والمنطقة والعالم.

ّ
لتسامي الشعب اليمني فوق آالمه وجراحه، مغل


